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 محمد اذانگو

ISPSoft پشتيبانی از  وپنج زبان مختلف برنامه نویسی  قابليت استفاده ازباشد. نرم افزار جدید دلتا میPLC هاي هاي خانواده

AH500  وDVPهاي اصلی این افزاري از جمله ویژگیهاي نرمهاي شركت دلتا به همراه مجموعه كاملی از كتابخانه، همچنين درایو

هاي  PLCتا بتواند با  سازدافزار كاربر را قادر میمحيط نرم افزاري بهينه، راحت و ساختاریافته در این  نرم آید.نرم افزار به شمار می

 نماید.  كنترل ها را به شكلی سادهترین سيستمدلتا پيچيده
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 پیشگفتار

های کمپانی PLC سازی درجهت پیاده ساختاریافته به صورت برای برنامه نویسی ISPSoftنرم افزار 

زبان  5های منحصر به فردی از جمله پشتیبانی از . این نرم افزار دارای ویژگیعرضه شده استدلتا 

معماری طراحی تنظیم و  امکان و AH500های سری PLCمختلف برنامه نویسی، شبیه ساز پیشرفته 

باشد. در این کتاب مطابق با راهنمای ارائه شده توسط کمپانی دلتا به معرفی این می های صنعتیشبکه

  AH500های جدید و پیشرفته سریPLC. آموزش کار با 1اختهای آن خواهیم پردنرم افزار و ویژگی

، Ladder Diagrams (LD) ،Instruction Lists (IL)هایکمپانی دلتا و برنامه نویسی به زبان

Structured Texts (ST) ،Sequential Function Chart (SFC)  وFunction Block 

Diagram (FBD)  از دیگر مباحث این کتاب خواهد بود. زبان برنامه نویسیST  زبانی جدید در

است که برای مهندسان برق، کامپیوتر و  Cاتوماسیون صنعتی و بسیار شبیه به برنامه نویسی زبان 

سازهای در نظر گرفته شده در این نرم افزار به همراه بخش شبیه. باشدمیمکانیك بسیار جذاب 

NWCONFIG این نرم افزار را به نرم افزاری کامل سازی شبکهنظیمات مربوط به پیادهانجام ت برای ،

گنجاندن  .ها به صورت مجزا در این کتاب مورد بررسی قرار خواهند گرفت، این بخشتبدیل کرده است

ب به های این کتاهای آکادمیك از جمله دیگر مزیتدر محیطاستفاده ابل های قهای صنعتی و نمونهمثال

  آید.شمار می

اما مطالعه این کتاب برای چه افرادی مناسب است، با توجه به گروه هدف مشتریان محصوالت کمپانی 

، این کتاب جزئیاتهستند و البته نیاز این افراد به مرور تمامی های فنی که اکثرا تکنسین در ایران دلتا

و اکثر مطالب آن از  داشته استرا  ISPSoftسعی بر شرح تمامی نکات مورد نیاز در حین کار با 

. این موضوع ممکن است گاهی برای کاربران دستورالعمل نرم افزار به زبان انگلیسی استخراج شده است

ای خسته کننده باشد، با این حال با اضافه شدن نمونه مسائل کاربردی کاران حرفهآکادمیك و اتوماسیون

ذکر این نکته نیز ضروری است که برای و همچنین مسائل آکادمیك، سعی در جبران آن شده است. 

های مهندسی برق، برنامه نویسی، استفاده بهینه از این کتاب، داشتن دانش پایه )اطالعات اولیه( در زمینه

در واقع  ضروری است. PLCو همچنین آشنایی اولیه با مفاهیم  صنعتی و مدارهای منطقیاتوماسیون 

                                                      

است که با توجه به نیاز مخاطب و  ISPSoftعمده مطالب این کتاب و ساختار کلی آن برگرفته از ترجمه مستقیم دستورالعمل انگلیسی نرم افزار 1 

 اهداف نویسنده مطالبی جهت افزایش کارایی به آن افزوده شده است.



 باشد، بلکه با فرض آشنایی اولیه خواننده با مفاهیمنمی PLCرو مرجع مناسبی برای فراگیری کتاب پیش

 .کند، مقدمات آشنایی وی را برای کار با محصوالت کمپانی دلتا فراهم می1PLC اصلی و مقدماتی
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  مقدمه -1 فصل

 پیشگفتار 

هایی هستند که اتوماسیون صنعتی برای ما هزاران مزیت دیگر همگی ویژگی دقت، سرعت، بهینگی و

ها در اتوماتیك جایگزین انسانها و فرآیندهای ای که ربات. مدت زمان زیادی از دورهبه ارمغان آورده است

آدمی به جای  فکر گذرد و هم اکنون به موهبت این موضوع، تواناند نمیها و مراکز صنعتی شدهکارخانه

های قابل برنامه ریزی اما در قلب این . پردازندهمورد استفاده قرار گرفته استتوان جسمی آن در تولید 

های اتوماتیك بر قالب تجهیزات مختلف سازی مکانیزمیادهجهش بزرگ تاریخی قرار دارند که امکان پ

های ها یکی از مهمترین دستگاهPLC در این میان .اندفراهم کردهتری صنعتی را به صورت هرچه ساده

شوند و در تمام صنایع بزرگ های صنعتی طراحی مینامه ریزی هستند که مطابق با شرایط محیطقابل بر

 گیرند.رار میو کوچك مورد استفاده ق

 فرآیندهای صنعتی و برای اینکه بتوان در زمینه اتوماسیون صنعتی فعالیت کرد، داشتن دانش کار با

PLCهای نرم افزار ویژگیو   برنامه نویسی هایها ضروری است. دانش کار با زبانریزی آنها و نحوه برنامه

و آشنایی با  صنعتی با استفاده از تئوری کنترلتوانایی تحلیل سیستماتیك فرآیندها ، PLCو سخت افزار 

ترین مباحثی است که در این رابطه مورد نیاز ها از جمله کلیدیمفاهیم پایه شبکه و نحوه تبادل داده

یی مقدماتی با اتوماسیون در راستای آشنااند راهنمای مناسبی تواین کتاب می در این میان باشد.می

های برنامه نویسی قابل و زبان ISPSoftدر این کتاب به معرفی نرم افزار  ها به شمار آید.PLCصنعتی و 

ریزی توان برای برنامهمی ISPSoftکه از  1های کمپانی دلتاPLCاستفاده در آن خواهیم پرداخت. معرفی 

های دلتا PLCتوان گفت ها استفاده کرد به صورت مفصل در کتاب صورت پذیرفته است. به جرات میآن

لت قیمت پایین خود و خدمات پس از فروش گسترده در سطح ایران یکی از پر استفاده ترین به ع

PLCآید.های عمومی صنعتی به حساب میهای سطح متوسط برای پروژه 

 ISPSoftمعرفي نرم افزار  

 

                                                      
1 Delta Electronics: http://www.deltaww.com/  

http://www.deltaww.com/
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ISPSoft  همچنین باشد. پشتیبانی از پنج زبان مختلف برنامه نویسی و می کمپانی دلتانرم افزار جدید

رود. به شمار می ISPSoftهای های کاربردی، جدید و متنوع از جمله قابلیتاضافه شدن دستورالعمل

از افزاری های نرمبه همراه مجموعه کاملی از کتابخانه DVPو  AH500های های خانواده-PLCپشتیبانی از 

و ساختاریافته  قابل فهمری بهینه، محیط نرم افزا آید.اصلی این نرم افزار به شمار می هایویژگیجمله 

های کنترلی را همانند ترین سیستمپیچیده کمپانی دلتاهای  PLCتا بتواند با  سازدکاربر را قادر می

 های ساده برنامه نویسی نماید.سیستم

 مروری بر مباحث مطرح شده در کتاب 

مطرح شوند. در فصل اول  ISPSoftدر این کتاب سعی شده است مباحث گوناگون مرتبط با نرم افزار 

مرور فضای کلی کتاب و معرفی کمپانی دلتا صورت پذیرفته و سپس در فصل دوم مباحث مقدماتی در 

نرم افزار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل سوم عالوه بر شرح ساختار سخت  یهامورد ویژگی

مرور خواهد شد. در فصل چهارم، برای  هاهای کمپانی دلتا، نحوه پیکربندی سخت افزاری آنPLCافزاری 

داشته باشند،  ISPSoftتری در کار با نرم افزار آنکه کاربران بتوانند همزمان با مطالعه کتاب، دید مناسب

شده است،  ISPSoftای عملی با استفاده از نرم افزار بدون توجه به جزئیات اقدام به طرح و ساخت پروژه

 شده است. ترکاملبعدی های مرور در فصل پروژه طرح شده در این فصل به

-ها واحدهایی است که میPOUها در برنامه پرداخته شده است، POUدر فصل پنجم به مرور طراحی 

های وقفه طرح ریزی کنیم. در فصل شش به مرور را به عالوه برنامه PLCها برنامه اصلی توانیم در آن

 ایجاد توابع بلوکی پرداخته خواهد شد.ها و در فصل هفت به مرور قواعد سیمبول

 Ladderمرور خواهند شد، زبان برنامه نویسی  STو  Ladderدرفصل هشت و نه دو زبان برنامه نویسی 

زبانی سطح باال است که برای افرادی که در  STو زبان  PLCپر استفاده ترین زبان برنامه نویسی برای 

 FBDو  ILده نیز به صورت خالصه سه زبان برنامه نویسی کُدنویسی مسلط هستند مناسب است. در فصل 

 مرور خواهند شد. SCFو 

باشد که در آن به معرفی شبیه ساز و امکانات های کتاب میفصل یازدهم یکی از مهمترین بخش

های پرکاربرد پرداخته خواهد شد، این مباحث از بخش ISPSoftیابی و مانیتورینگ نرم افزار تست و عیب

تمام جزئیات باقیمانده در مورد نرم  شاملهای عملی است. فصل دوازدهم نیز فصل کاملی جام پروژهاندر 

های مختلف مرور خواهد شد. فصل PLCهای افزار است که در آن امکانات مختلف نرم افزار و ویژگی

دل داده برای پیکربندی شبکه و تنظیمات مربوط به تبا NWCONFIGبخش  اجمالیسیزدهم نیز به مرور 
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برای پیاده  های نمونهافزار، رجیسترهای کاربردی و مثالخواهد پرداخت. مباحث مربوط به توابع آماده نرم

 .در پیوست آمده است نیز PLCسازی در 

 راهنمای نمادها 

 هااجرای دستورالعمل ها برای سادگی هرچه بیشترهایی که در این کتاب از آندر این قسمت با نماد

 ده است، آشنا خواهید شد. استفاده ش

 نمادهاي استفاده شده در كتاب :1-1 جدول

 شرح نماد

 

 1كليك چپ موس

 

 كليك راست موس

 

  2دوبار كليك چپ

 

 3فشردن و نگه داشتن كليك چپ حين جابجا كردن آن

 

 تایپ با صفحه كليد

ابتدا  و  ، براي مثال در حالت ترتيب اجرامشخص كننده  

 و سپس تایپ صورت پذیرد. انجام باید كليك چپ

 
هاي براي مجزا كردن بخش هاي استفاده شده در تصاویرشماره

 مختلف

                                                      
1 Left Click 

2 Double Click 

3 Drag and Drop 
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 ISPSoftمقدمه کار با نرم افزار  -2 فصل

 مقدمه 

عرضه شده است و دارای های کمپانی دلتا PLCبرای برنامه نویسی ساختار یافته  ISPSoftنرم افزار 

زبان مختلف برنامه نویسی، شبیه ساز و امکان تنظیمات  5های متعددی از جمله پشتیبانی بیش از قابلیت

است. در این بخش به مرور کلیات پیرامون این نرم افزار خواهیم  های صنعتیسخت افزاری و شبکه

 پرداخت.

 های شاخص نرم افزار ویژگيمروری بر  -2-1-1

 13المللی استاندارد بین منطبق با-IEC 61131 

 های زیر به صورت از زبانتوان می پروژهبرنامه نویسی )در هر  پشتیبانی از پنج زبان مختلف

  ترکیبی در نوشتن برنامه ها استفاده کرد(

o Ladder Diagrams (LD) 

o Sequential Function Charts (SFC) 

o Function Block Diagram (FBD) 

o Instruction Lists (IL) 

o Structured Texts (ST) 

  عملکرد پیشرفته توابعFind  وReplace  برای استفاده در صفحه جاری یا کل پروژه 

  مطابق میل کاربر افزارنرممحیط قابلیت تنظیم 

  2درختیسلسله مراتبی مدیریت پروژه ها در قالب ساختار 

 ها پروژهای از های مختلف در مجموعهقابلیت استفاده از زیربرنامه 

                                                      

 های زبان به مربوط استانداردهای شامل آن سوم قسمت که است ریزی برنامه قابل های کننده کنترل برای استانداردی  IEC 61131 استاندارد 1 

 .است نویسی برنامه

 2 tructureSree Tierarchical H هاست. همچنین هایی مانند شاخه، ساختاری که پروژه اصلی مانند تنه درخت شامل زیربخش و زیر پروژه

 .آیده وجود میتر باشد و بدین ترتیب ساختار سلسله مراتبی بهای کوچكها و یا شاخههر پروژه و یا شاخه ممکن است خود شامل زیر بخش
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 فعال و 2، نشانه گزاری1اضافه شدن توابع کاربردی متنوع مانند: اضافه کردن توضیحات ،

 .، شبیه سازی و غیره3غیرفعال سازی شبکه،  مدیریت تجهیزات و نمادها

 و ارتباط با  4متنوع شدن روش های مانیتورینگPLC ها، مانند: مانیتورینگ آنالین برنامه

ها، فعال سازی و یا تنظیم ها، مانیتورینگ تجهیزات، عیب یابی برنامهاصالح آنالین برنامه

PLC. 

 های های استخراج شده در پروژهها و همچنین به کارگیری مجدد برنامهامکان استخراج برنامه

 دیگر

 های ایجاد شده توسط نرم افزارپشتیبانی از پروژهWPLSoft5 ها به پروژهو امکان تبدیل آن-

 ISPSoft6افزار های تحت نرم 

 هاهای متعدد رمزگزاری و محافظت از دادهبه کار گیری مکانیزم 

  پشتیبانی ازCOMMGR7 برای ارتباط با سخت افزار 

  پشتیبانی ازPLC-جدید سری  هایAH500  

  8پیکربندی حالتامکان به کار گیری سه: 

o HWCONFIGبرای تنظیم سخت افزار و پارامترهای سیستم : 

o NWCONFIGهای تنظیم شبکه و مدیریت تبادل داده: برا 

o CARD Utilityکارت حافظه برای تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی آن : 

  ها سیستماتیك پروژه گسترش با امکانمحیط ساختار یافته برای برنامه نویسی 

                                                      
1 Comment 

2 Bookmark 

3 Symbols 
4 Monitoring 

 شرکت دلتا. DVPهای -PLCبرای کار با  ISPSoftنسخه قدیمی نرم افزار  5 
-می  (isp.*)به صورت  ISPSoftهای تحت نرم افزار و فرمت نام پروژه  (dvp.*)به صورت  WPLSoftهای تحت نرم افزار فرمت نام پروژه  6

 باشند.

 افزارهاجدید شرکت دلتا برای مدیریت ارتباطات بین سخت افزارها، کامپیوتر و نرم نرم افزار 7 
8 Configuration 
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 تر به کاربرتر و دقیقافزایش کیفیت بصری محیط نرم افزار جهت انتقال حس مناسب 

 

 نیازسیستم مورد  -2-1-2

و کرد، نیاز به کامپیوتر ارتباط برقرار  PLCاستفاده و از طریق آن با  ISPSoftاز  برای اینکه بتوان

 باشد.با حداقل مشخصات زیر میتجهیزات 

 ISPSoftسيستم مورد نياز براي كار با  :1-2 جدول

 سيستم مورد نياز تجهيزات

 NT/ME/XP/Vista/7/2000ویندوز  سيستم عامل

 و یا باالتر Pentium 1.5G (CPU)پردازنده 

 مگابایت یا باالتر 512 حافظه

 مگابایت 500حداقل ظرفيت  1دیسك سخت

  800*600حداقل رزولوشن  نمایشگر

 باشد(می 96dpi@ 768*1024)تنظيمات پيشنهادي، استفاده از رزولوشن 

مورد نظر نيز باید از پورت  PLC كامپيوتر،توجه شود كه براي ارتباط  RS-232پورت 

 USBپورت  پشتيبانی كند. مشابه

 Ethernetپورت 

با  ISPSoftنرم افزار  ، این نرم افزار براي مدیریت ارتباطCOMMGR نرم افزار ارتباطی

PLC  2نصب شود كامپيوترباید بر روي. 

محصوالتی كه با 

ISPSoft  پشتيبانی

 .شوندمی

PLCهاي هاي خانوادهAH500  وDVP 

و  VFD-C2000  /VFD-C200 / VFD-CP2000 خانوادههاي درایو

VFD-E 

 

                                                      
1 Hard Disk Drive 

 بحث خواهد شد. COMMGRدر ادامه در مورد  2
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 ISPSoftنصب نرم افزار  

بر روی کامپیوتر  ISPSoftهای قدیمی نسخهبرای اینکار ابتدا ای دارد. روند بسیار ساده ISPSoftنصب 

را به  ISPSoftتوانید آخرین نسخه از نرم افزار د. میاییصب نسخه جدید نمرا پاك کرده و سپس اقدام به ن

 دریافت نمایید. http://www.delta.com.tw/ch/index.aspصورت رایگان از پایگاه 

 نمایید.( اجرا exe.*فایل نصب آن را )با پسوند  ISPSoftبرای نصب  -1

 
 ISPSoftنرم افزار  Setupاجراي فایل  1-2 شکل

برای ادامه کار  روی گزینه  ISPSoft (X.XX) – InstallShield Wizardپس از ظاهر شدن صفحه  -2

Next .کلیك نمایید 

 
 Setupصفحه ابتدایی  2-2 شکل

http://www.delta.com.tw/ch/index.asp
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توانید در می Organizationو  User Nameپس از وارد کردن نام خود و سازمان مورد نظرتان در  -3

خواهید دسترسی برای تمام کاربران کامپیوتر آزاد اگر می ”Install this application for"قسمت 

 "Only for me"رت از  و در غیر این صو "Anyone who uses this computer"باشد از گزینه 

 استفاده نمایید.

 
 Setupتعيين نام كاربر و سازمان در  3-2 شکل

تعیین  Changeتوانید آدرس محل نصب نرم افزار را با کلیك بر روی گزینه در این مرحله می -4

 Delta Industrial Automationتحت عنوان ای نمایید. به صورت پیش فرض، نرم افزار در پوشه

 نصب خواهد شد. Program Filesدر 
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 Setupتنظيم آدرس نصب در  4-2 شکل

 شود.برنامه نصب می Installپس از مرور اطالعات وارد شده  با کلیك بر  روی گزینه  -5

 
 Setupبررسی نهایی اطالعات در  5-2 شکل

بری از برنامه در دسکتاپ و منوی شروع ویندوز ایجاد خواهد میان Finishپس از کلیك بر روی  -6

 شد.

 
 Setupتکميل پروسه نصب در  6-2 شکل
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  ISPSoftاتمام موفقيت آميز نصب نرم افزار  7-2 شکل

 و مروری بر فضای کلي آن ISPSoftراه اندازی  

 الزم است بر روی آیکون آن دوبار کلیك نماییم. ISPSoftبرای اجرای نرم افزار 

 
 Desktopدر  ISPSoftآیکون نرم افزار  8-2 شکل

 را مشاهده نمایید. ISPSoftتوانید پنجره نرم افزار در این مرحله و پس از اجرای برنامه، می
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 و نماي كلی آن ISPSoftنرم افزار  اجراي 9-2 شکل

 کلیك کنید.  زینه توانید بر روی گدر این مرحله برای ایجاد یك پروژه جدید می

 
 براي ایجاد پروژه جدید  Newكليک بر روي آیکون  10-2 شکل

و  Project Nameتوان نام پروژه جدید را در قسمت می "Creat a New Project"صفحه باز شده در 

توان مشخص کرد. همچنین می Drive/Pathو مسیر ذخیره پروژه را در  PLC Typeرا در قسمت  PLCنوع 

توضیحاتی در رابطه با پروژه اضافه کرد )مانند نام برنامه نویس،  Propertiesبا کلیك بر روی دکمه 

 شود.ای با مشخصات تعیین شده ایجاد میپروژه OK بر روی شرکت و توضیحات تکمیلی(. پس از کلیك
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 مشخصات مورد نياز براي ایجاد پروژه جدید  11-2 شکل

شود، این مطابق شکل زیر  در سمت چپ نرم افزار ایجاد می 1پس از ایجاد پروژه، بخش مدیریت پروژه

کند. همانطور که در شکل مشخص است، های مختلف پروژه را لیست میبخش به صورت درختی بخش

های لیست شده در این بخش مرور است. در ادامه  گزینه (isp.*)پسوند فایل پروژه ایجاد شده به صورت 

 )قسمتی که در شکل زیر به صورت  ISPSoftدر قسمت زیرین نرم افزار 2خواهد شد،  همچنین بخش پیام

Compile Message )گیرد. های نرم افزار مورد استفاده قرار میجهت نمایش پیام مشخص شده 

                                                      
1 Project management area 

2 Message display area 
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 ISPSoftبخش پيام و مدیریت پروژه در  12-2 شکل

و پیام نمایش های مدیریت پروژه به این نکته توجه شود که اگر پس از ایجاد و یا اجرای پروژه، بخش

و  های فعال کردن گزینه)به ترتیب( و  Viewتوان از طریق سربرگ داده نشدند، می

 ها دسترسی پیدا کرد.به آن بخش 

 

 بخش پیام          

 بخش مدیریت پروژه 
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 ISPSoftفعال كردن نمایش بخش پيام و مدیریت پروژه در  13-2 شکل

و  POUکرده و سپس  کلیك راستدر بخش مدیریت پروژه  Programبرای نوشتن برنامه باید بر روی 

 را انتخاب نماید. Newبعد از آن 

 
 ISPSoftنوشتن یک برنامه جدید در  14-2 شکل

، نوع POU Nameنامه خود را در قسمت تواند نام برکاربر می "Create Program"سپس در پنجره 

، نوع زبان را در قسمت Taskای، وقفه خارجی، وقفه زمانی و ...( را در قسمت برنامه )برنامه دوره

Language  حرفی را در قسمت  12الی  4و در صورت نیاز به حفاظت از برنامه کلمه رمزProtection 

 وارد نماید.
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 ISPSoftتنظيم مشخصات برنامه جدید در  15-2 شکل

شود. آیکون ایجاد می PLCمحیطی در پروژه برای نوشتن کدهای مورد نیاز  OKپس از کلیك بر روی 

، همچنین در کنار آن محیطی شوددر بخش مدیریت پروژه ایجاد می Program برنامه جدید در زیرشاخه

 شود.ایجاد می برای نوشتن برنامه

 
 ISPSoftمحيط برنامه نویسی در  16-2 شکل

 داریم: ISPSoftدر  این مرحله پنجره زیر را تا

 
 پس از ایجاد پروژه و اولين برنامه در آن ISPSoftمحيط  17-2 شکل
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به اطالعات مورد نیاز در مورد نرم افزار و برنامه نویسی و  Helpتوانیم با استفاده از منوی توجه: می

PLC  های مورد سئوال و توان با کلیك بر روی آیتمهای مختلف میدر بخشها دست پیدا کنیم. همچنین

 ی پیدا کرد.به راهنمای آن بخش دسترس F1فشردن کلید 

 

 ISPSoft محیط نرم افزار در ابزار هاینوار -2-3-1

 ها را مرور خواهیم کرد.، نوارهای ابزار گوناگونی وجود دارد که در ادامه آنISPSoftافزار یط نرمدر مح

 
 و نوارهاي ابزار آن ISPSoftمحيط  18-2 شکل

 نوار وضعيت  -2-3-1-1

 وضعیت در شکل زیر شرح داده شده اند. نوارپارامترهای  
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 نوار وضعيت 19-2 شکل

 

 نوار منو -2-3-1-2

 
 نوار منو 20-2 شکل

 Fileشامل دستورهای مرتبط با ذخیره کردن و بازیابی و امثالهم : 

 Edit شامل عملکردهای اصالح و ویرایش : 

 Viewشامل عملکردهای مرتبط با نمایش اطالعات پروژه و تنظیم محیط نمایش : 

 Compile به دستورات اجرایی برنامه: شامل بررسی ترکیب صحیح کدها و کامپایل 

 PLC تنظیمات و کنترل :PLC  نرم افزار طریقاز 

 Tools و نرم افزارشبکه، سخت افزار، برنامه تنظیمات : شامل عملکردهای متنوع جهت 

 Windowsنرم افزار های: شامل دستوراتی جهت نحوه نمایش فضای کار و پنجره 

 Help افزار و مفاهیم سخت افزاری مرتبط: راهنمایی پیرامون نرم 
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 ابزار هاينوار -2-3-1-3

مناسبی به امکانات دهد تا دسترسی ابزار شامل پنج نوار متنوع است که به کاربر اجازه می هاینوار 

در قسمت  Viewتواند نوارهای ابزار مورد نیاز خود را از طریق سربرگ نرم افزار داشته باشد. کاربر می

Toolbar  فعال و یا غیرفعال کند. همچنین برای اینکه بتوان از عملکرد آیکونی در هر قسمت از نوارهای

ا برای مدتی بر روی آیکون مورد نظر نگه داشت تا توان نشانگر رآن مطلع شد می 1برابزار و کلید میان

 اطالعات مورد نظر آن همانند شکل زیر نمایش داده شود.

 
 سازي نوارهاي ابزارفعال 21-2 شکل

 نوار فایل: شامل عملکردهایی جهت پردازش پروژه مانند ایجاد و یا ذخیره پروژه 

 
 نوار فایل 22-2 شکل

 نوار ویرایش عملکردهایی جهت ویرایش پروژه مانند کپی ویا تغییر سایز نمایش 

 
 نوار ویرایش 23-2 شکل

  نوارPLC شامل عملکردهایی جهت کار و فعال سازی :PLC 

 
 PLCنوار  24-2 شکل

                                                      
عملکرد خاصی را فقط با استفاده از صفحه کلید فعال کنیم. به عنوان مثال برای ایجاد کند که بتوانیم ، به ما کمك میShortcutبر یا کلید میان 1

 فشاریم.استفاده کنیم به این صورت که این دو کلید را به صورت همزمان می Nو  Ctrlپروژه جدید می توان از کلیدهای میان بر آن یعنی 



60 

 

 

  های این نوار با توجه به نوع مدل : شامل امکاناتی جهت عیب یابی پروژه )آیکونعیب یابینوار

PLC )انتخابی ممکن است متفاوت باشد 

 

 نوار عيب یابی 25-2 شکل

  نوار برنامه نویسی: شامل توابع پایه و امکاناتی جهت ویرایش برنامه )آیکون های این نوار با

 توجه به نوع زبان برنامه نویسی انتخاب شده متفاوت است(

 

 نویسی نوار برنامه 26-2 شکل

 ISPSoftچارچوب کار با پروژه ها در  

برنامه حالت منفرد  ها را تعریف کرد. درپروژه 2و یا گروهی 1صورت منفردمی توان به دو   ISPSoftدر 

 ذخیره خواهد شد. (isp.*)فایل پروژه با پسوند  شود ونوشته می PLCبرای یك 

                                                      

 CPUای تنها برای یك پروژه 1 

 CPUپروژه ای برای چند   2 



61 

 

 

 
 isp.*پروژه منفرد با پسوند  27-2 شکل

یا تجهیزات دیگر به صورت مشترك کنترل  PLCاست پروژه ای توسط چندین  گاهی الزمهمچنین 

ها را به صورت پروژ بنابراین باید، برنامه ریزی کرد صورت گروهی ایدتجهیزات را ب شود، در این حالت

 تعریف نماییم. بدین منظور الزم است تنظیمات شبکه و تجهیزات ISPSoftیکجا تحت عنوانی واحد در 

توان ایجاد هایی که در حالت گروهی می. تعداد پروژه1صورت پذیرد NWCONFIGمتصل به آن از طریق 

نمود متناظر با تجهیزات متصل به شبکه است و محدودیت خاصی از طرف نرم افزار برای آن وجود 

ه در گروه خواهدداشت و پسوند هر پروژ (pri.*)فایل ایجاد شده در حالت گروهی پسوند  نخواهد داشت.

های پروژه گروهی نماینده یك ایستگاه در واقع هرکدام از زیر پروژه خواهد بود. (isp.*)همانند گذشته 

 مستقل دارای کنترل کننده است.

 
 pri.*پروژه گروهی با پسوند  28-2 شکل

                                                      
 و در ادامه آن را مرور خواهیم کرد. است بسیار راحت NWCONFIGتنظیمات شبکه در  1
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 جدید منفردنحوه ایجاد پروژه  -2-4-1

کلیك نمایید.   را انتخاب نموده و یا اینکه  بر روی گزینه  Newبرای این کار  از منوی فایل گزینه 

و نکات مربوط به پروژه را قید نمایید.  PLCتوانید نام پروژه، مسیر ذخیره سازی، نوع در صفحه باز شده می

 پروژه جدید ایجاد خواهد شد.  OKدر انتها با کلیك بر روی دکمه 

 
 ایجاد و تنظيمات پروژه منفرد جدید 29-2 کلش

انتخاب شده در قسمت مدیریت پروژه  PLCدر ادامه نام پروژه و مسیر ذخیره سازی آن به همراه مدل 

 نمایش داده خواهد شد.

 
 پروژه منفرد در بخش مدیریت پروژه 30-2 شکل
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 پروژه گروهي جدیدنحوه ایجاد  -2-4-2

 را انتخاب نمایید.  New Group Projectو سپس  Group Projectاز منوی فایل، 

 
 ایجاد پروژه گروهی جدید 31-2 شکل

درون پروژه گروهی را تعریف کرد. این قسمت  مشابه  منفرد هایدر این مرحله باید فقط یکی از پروژه

ساخت پروژه منفرد است با این تفاوت که در تعریف پروژه مورد نظر باید نام پروژه گروهی مورد نظر را 

 تایپ نماید. Group Project Nameنیز در قسمت 

 
 گروهی جدیدتنظيمات پروژه  32-2 شکل

 

شود که دقیقا مشابه یك پروژه ایجاد می "پروژهمدیریت "در این مرحله تنها یك پروژه در بخش 

 "Save As"توان را همانند پروژه منفرد نمی "گروهی پروژه درون"منفرد است با این تفاوت که تك پروژه 

 های موجود در پروژهبرنامه برای استخراج Exportکرد و در مسیری دیگر ذخیره کرد و باید از دستور 

 استفاده کرد.
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 اولين پروژه در یک پروژه گروهی ،بخش مدیریت پروژه 33-2 شکل

توانیم در منوی فایل، در حال برای اینکه بتوانیم پروژه ای به پروژه گروهی خود اضافه کنیم، می

کلیك نماییم، همچنین   Group Project" to"Newو سپس  Group Project، بر روی NEWقسمت 

توانید این کار را با کلیك راست بر روی پروژه لیست شده در بخش مدیریت پروژه دنبال کنید، در این می

 را انتخاب نمایید. New to Group Projectوسپس  Group Projectبایست حالت می

 
 روش اول -اضافه كردن پروژه به پروژه گروهی 34-2 شکل
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 روش دوم -اضافه كردن پروژه به پروژه گروهی 35-2 شکل

درون گروه اقدام کرد های توان به ویرایش یکی از پروژهبا توجه به این موضوع که در آن واحد تنها می

ای جدید، آن پروژه به عنوان پروژه فعال )پروژه ای که فعال شده است( و اینکه در زمان ایجاد پروژه

شود نیاز است تا قبل از ایجاد پروژه جدید، پروژه قبلی خود شود و پروژه فعال قبلی بسته میمشخص می

مشخص بودن مکان و نام پروژه گروهی تنها نیاز  . در زمان ایجاد پروژه جدید به علت1را ذخیره نمایید

 است نام پروژه جدید و نوع تجهیزات آن را مشخص نماییم.

 
 نحوه تنظيمات پروژه جدید در پروژه گروهی 36-2 شکل

به رنگ زرد و مابقی  همانطور که در عکس فوق مشخص است پروژه جدید که پروژه فعال گروه است

اند. در این مرحله اگر بخواهیم پروژه دیگری را فعال کنیم های غیر فعال به رنگ خاکستری درآمدهپروژه

                                                      
 کند.ها از کاربر سئوال میها در مورد آناگرچه نرم افزار قبل از بسته شدن پروژه 1
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و  Group Projectتوانیم بر روی آن دوبار کلیك کرده و یا اینکه پس از کلیك راست بر روی آن، می

 را انتخاب نماییم. Active Projectسپس 

 
 اي گروهی فعال كردن پروژه در پروژه 37-2 شکل

چه به عنوان پروژه منفرد و چه به عنوان بخشی از  isp.*اگر بخواهیم پروژه انجام شده ای )با پسوند 

لیك راست کرده و توانیم بر روی پروژه فعال کیك پروژه گروهی( را به پروژه گروهی خود اضافه کنیم می

توانیم را انتخاب نماییم. در این مرحله می to Group Project Addگزینه  Group Projectدر قسمت 

در  بدون نگرانی) کرد. كپیبه مکان پروژه گروهی فعلی را  ژه مورد نظر خود را انتخاب کرده و آنفایل پرو

 مورد آسیب دیدن فایل مرجع(

 
 اي گروهی اضافه كردن پروژه به پروژه 38-2 شکل

توانیم بر روی آن کلیك راست کرده و ژه گروهی حذف کنیم، میای تکی را در پرواگر بخواهیم پروژه

البته در حالتی که  را انتخاب نماییم. Remove From Group Projectگزینه  Group Projectدر قسمت 

-باشد. توجه کنید در حالتی که پروژهفقط یك پروژه در گروه باقی مانده باشد، حذف آن امکان پذیر نمی
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های آن در فولدر گروه همچنان باقی شود و فایلکنیم، صرفا نام آن در برنامه حذف میای را حذف می

 د بود.های آتی قابل استفاده خواهنخواهند ماند و برای پروژه

 
 اي گروهی  حذف پروژه در پروژه 39-2 شکل

 ها  مدیریت پروژه -2-4-3

 Saveتوان از منوی فایل، گزینه برای ذخیره پروژه مورد نظر  میر هر دو نوع پروژه منفرد و گروهی د

برای باز کردن پروژه هایی که از قبل ذخیره شده  ابزار کلیك کرد. کاربر در نوار را انتخاب یا بر روی 

 کلیك نماید. را انتخاب نماید و یا بر روی  Openتواند از منوی فایل، گزینه است نیز می
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 ذخيره پروژه 40-2 شکل

 کند.را پشتیبانی می ژهپرو فرمت متفاوت سه ISPSoftهمانطور که مشخص است، نرم افزار 

 

 كندپشتيبانی می  ISPSoftهایی كه  فایل فرمت :2-2 جدول

 توضیحات نوع فایل

با  ISPSoftهاي نرم افزار فایل

 (isp.*)پسوند 

 هاي منفرد.ایجاد شده براي پروژه هايپسوند فایل

هنگامی كه  (dvp.*)هاي قدیمی با پسوند فایلهمچنين 

 د، پسوند فایل خروجینشواجرا می ISPSoftبر روي 

 تغيير می كند. (isp.*)به  هاآن

 WPLSoftهاي نرم افزار فایل

 (dvp.*)با پسوند 

بر  (dvp.*)با پسوند قدیمی  هايزمانی كه اینگونه فایل

شود، پسوند فایل خروجی به اجرا می ISPSoftروي 
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(*.isp) .تغيير می كند 

هاي گروهي نرم افزار فایل

ISPSoft  با پسوند(*.pri) 

هاي گروهی ایجاد شده به وسيله پروژه پسوند فایل

ISPSoft 

 

را انتخاب کرد. )برای بستن پروژه ها در  Closeگزینه   توان از منوی فایلبرای بستن پروژه جاری می

 را انتخاب نماییم( Close All Projectپروژه گروهی باید گزینه 

 ISPSoft تنظیمات مقدماتي در 

 Editorو  Generalای شامل دو بخش صفحه Toolsدر سربرگ  Optionsپس از کلیك بر روی گزینه 

در این دو  باشند.ها مختلف میهای متعددی تحت عنوان سربرگقسمتشود که هر کدام دارای ظاهر می

 پیاده نمود. ISPSoftافزاز توان تنظیمات مورد نیاز کاربر را در نرممیها آن مختلفهای بخش و سربرگ

 
 ISPSoftصفحه تنظيمات  41-2 شکل



70 

 

 

 Generalدر قسمت  Project Settingسربرگ  -2-5-1

 
 ISPSoft-Project Settingصفحه تنظيمات  42-2 شکل

شروع مجدد اجرا  پس ازپروژه فعال در آن  ISPSoftاگر این گزینه فعال باشد، پس از بسته شدن  

 خواهد شد. )به عبارتی  نرم افزار با آخرین پروژه باال می آید(

پشتیبان  توانند تنظیم کنند که برنامه هر چند دقیقه یکبار از پروژه نسخهکاربران در این قسمت می

 تهیه نماید تا در صورت بروز اتفاقی غیر منتظره بتوانند به نسخه پشتیبان پروژه دسترسی داشته باشند.

در صورت فعال شدن این گزینه، در هنگام کامپایل شدن، برنامه پروژه را به صورت اتوماتیك ذخیره 

 نماید.می

بول برای یك آدرس حافظه و یا پورت چند سیمتوان از در صورتی که این گزینه فعال باشد، می

  استفاده کرد.
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 Generalدر قسمت  Workspaceسربرگ  -2-5-2

 
 ISPSoft-Workspaceصفحه تنظيمات  43-2 شکل

 های فونت بخش مدیریت پروژهجهت تعیین ویژگی 

 جهت تعیین رنگ پس زمینه در بخش مدیریت پروژه 

 پیش نمایش بخش مدیریت پروژه



72 

 

 

 Generalدر قسمت  Output Windowسربرگ  -2-5-3

 
 ISPSoft-Output Windowصفحه تنظيمات  44-2 شکل

  پیش نمایش بخش پیام  

 های فونت بخش پیامجهت تعیین ویژگی 

 جهت تعیین رنگ پس زمینه بخش پیام 
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 Generalدر قسمت  Symbol Tableسربرگ  -2-5-4

 
 ISPSoft-Symbol Tableصفحه تنظيمات  45-2 شکل

 1ها )نمادها(سیمبولپیش نمایش بخش  

ها و خانه های جدول را به ترتیب با انتخاب های بخش های تیتر، سرستونتواند فونتکاربر می

Band ،Header  و یاContent  در قسمتItem بایست ابتدا تعیین نماید. برای اینکار میItem   مورد نظر

 تعیین کرد. Backgroundو  Textهای را انتخاب و سپس ویژگی های آن را در بخش

وارد شدن به صورت اتوماتیك پس از   Add Symbol در صورت فعال بودن این گزینه، پنجره

 بسته خواهد شد. سیمبول

به صورت خودکار پس از استفاده کاربر از  Add Symbolدر صورت فعال بودن این گزینه، پنجره 

 باز خواهد شد. Enterنمادی تعریف نشده و فشردن کلید 

همراه با توضیحات  2کپی یا کات شده در صورت الحاق سیمبولدر صورتی که این گزینه فعال باشد، 

 خواهد بود.

                                                      
 های آینده آشنا خواهید شد.در بخش (Symbols)با این بخش  1

2 Past 
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 Editorر قسمت د [FBD] [LADDER]سربرگ  -2-5-5

 
 ISPSoft-[LADDER] [FBD]صفحه تنظيمات  46-2 شکل

 انتخاب آیتم مورد نظر 

 در نظر گرفته شده در صفحه پیش نمایش تغییرات

 تعیین ویژگی های ظاهری و رنگ فونت

کاربر مدتی نشانگر موس را بر روی آیتم شوند پس از آنکه مواردی که در این قسمت مشخص می

 شوند.مشخص شده نگه دارد، ظاهر می

 تعیین پهنای بلوك ها
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 Editorدر قسمت  [SFC]سربرگ  -2-5-6

 
 ISPSoft-[SFC]صفحه تنظيمات  47-2 شکل

 برای تغییر فرمت نوشتار انتخاب آیتم مورد نظر 

 ویژگی های ظاهری و رنگ فونتتعیین  

 در نظر گرفته شده در صفحه پیش نمایش تغییرات 
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 Editorدر قسمت  [ST] [IL]سربرگ  -2-5-7

 
 ISPSoft-[IL] [ST]صفحه تنظيمات  48-2 شکل

 انتخاب آیتم مورد نظر 

 بصری صفحه ویرایش پروژهتعیین ویژگی های  

 در نظر گرفته شده در صفحه پیش نمایش تغییرات 

ها به حالت پیش فرض برخواهد گشت. ، کلیه گزینهانتخاب شود Defaultدر صورتی که دکمه 

 خواهد شد. اجرابه وسیله کاربر ذخیره و  OKمورد نظر پس از فشردن دکمه تنظیمات 
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 پیکربندی سیستم -3 فصل

 مقدمه 

سازی برنامه نوشته شده برای پیادهتوان تنظیمات مربوط به سخت افزار را به راحتی می ISPSoftدر 

تنظیمات مربوط . قابلیت تنظیم ارتباط نرم افزار و سخت افزار، پیکربندی ساختار سخت افزار و انجام داد

 باشد.می ISPSoftهای نرم افزار  از جمله مزیت 1شبکه صنعتیبه 

 COMMGRمعرفي  

COMMGR  که برای ارتباط سخت افزار و نرم افزارهای  دیریت شبکه ارتباطی استمابزار جدید

قابل کنترل و راحت  COMMGRرود. ارتباط بین این اجزا با استفاده از به کار می کمپانی دلتاساخت 

پارامترهای ارتباطی را در این نرم افزار تنظیم نمایند و ارتباط  سادگیتوانند به . کاربران میخواهد بود

 برقرار نمایند. در هر لحظه را به صورت دلخواه کمپانی دلتاسخت افزارها و نرم افزارهای 

 

 COMMGR بلوک دیاگرام نحوه ارتباط سخت افزار و نرم افزار به وسيله 1-3 شکل

اندد. ندام   مدیریت آن در شکل زیر نمایش داده شدده های تحت ارتباطو لیست  COMMGRی صفحه

، پارامترهددای ارتبدداطی در قسددمت Nameدرایورهددا )کدده توسددط کدداربر تنظددیم مددی شددود( در قسددمت 

Description  و وضعیت ارتباط در قسمتStatus اند.مشخص شده 

                                                      

 مطرح خواهد شد. -13 فصلر تنظیمات مربوط به شبکه صنعتی د  1 
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 و درایورهاي تعریف شده در آن COMMGRپنجره  2-3 شکل

  COMMGRنصب نرم افزار  -3-2-1

بر روی  COMMGRهای قدیمی ای دارد. در صورتی که نسخهروند ساده COMMGRنصب نرم افزار 

ما و سپس اقدام به نصب نسخه جدید نمود. همچنین ش حذفکامپیوتر نصب شده باشد، باید ابتدا آن را 

 کمپانیرا به صورت رایگان از پایگاه اینترنتی  COMMGRتوانید در هر زمان آخرین نسخه از نرم افزار می

بهتر  برای هماهنگی بیشتر دریافت نمایید. http://www.delta.com.tw/ch/index.aspدلتا به آدرس 

 نصب نمایید. ISPSoftزار را پس از نرم افزار است این نرم اف

 ( اجرا نمایید.exe.*فایل نصب آن را )با پسوند  ISPSoftبرای نصب  -1

 

http://www.delta.com.tw/ch/index.asp
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 COMMGRبرنامه  Setupاجراي فایل  3-3 شکل

برای ادامه کار باید  COMMGR (X.xx) – InstallShield Wizardپس از ظاهر شدن صفحه -2

 کلیك نمایید Nextبر روی گزینه 

 

 COMMGRبرنامه  Setup ي ابتداییصفحه 4-3 شکل

رو پس از وارد کردن نام خود و سازمان مورد نظرتان به ترتیب در دو قسمت ی پیشدر صفحه -3

User Name  وOrganization  دسترسی برای تمام کاربران  خواهیدصورتی که میدر

 Anyone"توانید گزینه می "Install this application for"در قسمت کامپیوتر آزاد باشد 

who uses this computer"  و در غیر این صورت"Only for me" .استفاده نمایید 
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 COMMGRبرنامه  Setupتنظيم نام كاربر و سازمان در  5-3 شکل

 اقدام به نصب برنامه کرد. Installتوان با کلیك بر  روی گزینه میپس از مرور اطالعات،  -4

 

 COMMGRبرنامه  Setupبررسی نهایی اطالعات در  6-3 شکل
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افزار، پیغام پایان موفقیت آمیز مراحل نصب ظاهر خواهد شد  پس از طی شدن مراحل نصب نرم -5

-کلیك نماییم. در این مرحله میان Finishتوانیم بر روی گزینه که برای پایان پروسه نصب می

 بری از برنامه در دسکتاپ و منوی شروع ویندوز ایجاد خواهد شد.

 

 COMMGRپایان مراحل نصب برنامه  7-3 شکل

 تنظیم ارتباط  -3-2-2

به صورت بلوك دیاگرام زیر از طریق نرم افزار  کمپانی دلتاهای -PLCو  ISPSoftارتباط بین 

COMMGR 1شودبرقرار می. 

 
 COMMGRبا كمک برنامه  PLCبا  ISPSoftارتباط  8-3 شکل

شود: ویندوز ظاهر می Taskbarدر نوار  () آیکون آن COMMGRپس از نصب نرم افزار 

ویندوز، این نرم افزار در ابتدای باال  شروع مجددهمچنین پس از  هربار . 

شود. در صورتی هم که به هر دلیلی این نرم افزار غیرفعال باشد و آمدن ویندوز خود به خود فعال می

                                                      
 به باال کاربرد دارد. 2نسخه  ISPSoftتنها برای نرم افزار  COMMGRتوجه شود که  1
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 COMMGRتوانیم طبق مسیر زیر می 1، در قسمت نرم افزارهاStartکنیم، در منوی  بخواهیم آن را فعال

توانید با دوبار کلیك کردن بر روی آیکون آن پنجره شما می COMMGRرا فعال کنیم. پس از اجرای 

COMMGR .را فعال نمایید 

 
 COMMGRبا كمک برنامه  PLCبا  ISPSoftارتباط  9-3 شکل

توان درایورهای های سمت راست میباز خواهد شد که با گزینه مطابق شکل زیر COMMGRپنجره 

 کامپیوتر ارتباط نرم افزار و پورت های ارتباطی COMMGRآن را مدیریت کرد. درایورهای لیست شده در 

که کامپیوتر از انها پیروى مى کند تا  است یك سرى دستورالعملکند. )درایور در واقع برقرار میرا 

د و بدین وسیله اطالعات را براى انتقال به دستگاه جانبى خاص یا بازیابى از ان دوباره قالب بندى کن

 کند(امکان ارتباط نرم افزار و سخت افزار را برقرار می

 
 به همراه درایورهاي آن COMMGRبرنامه  پنجره 10-3 شکل

                                                      
1 Programs 
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در ستون  برقرار باشد، COMMGRهای مشخص شده به وسیله در صورتی که ارتباط نرم افزار با پورت

Status به صورت  ارتباط وضعیتSTART  مشخص خواهد شد، با این حال اگرCOMMGR  نتواند به هر

الت ممکن است به علت اشغال بودن پورت در اثر دلیلی با پورت مورد نظر ارتباط برقرار کند )این ح

 به نمایش خواهد آمد. ERRORاستفاده نرم افزاری دیگر باشد(، درایور متوقف خواهد شد و وضعیت 

 
 COMMGRبرنامه  در USBایجاد خطا در دسترسی به پورت  11-3 شکل

 ساخت درایور -3-2-3

 Driver Propertiesکلیك کنیم تا صفحه  COMMGRدر   Addبرای اینکار می بایست ابتدا بر روی 

 باز شود.
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 COMMGRبرنامه  ایجاد پروژه جدید در 12-3 شکل

تعیین نماییم. توجه  Driver Nameتوانیم اسم درایور را به صورت دلخواه در قسمت در این قسمت می

به  با پورت مورد نظر باید استفاده شود کمپانی دلتاشود که از این نام در آینده برای ارتباط نرم افزارهای 

شود مکانیزم مشخصی برای انتخاب نام درایور شامل در نظر گرفتن نام پورت و همین سبب پیشنهاد می
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ارتباطی مورد نظر خود را نیز  )پروتکل( نوع پورت. های آن لحاظ تا از سردرگمی جلوگیری شودویژگی

تنظیم نماییم. نوع ارتباط مورد نظر ما می تواند ارتباط سریال  Connection Setupتوانیم در قسمت می

RS232 ،USB پورت ،Ethernet،USB   وEthernet  متصل بهHMI .و یا ارتباط با شبیه سازها باشد 

 
 COMMGR انواع پروتکل ارتباطی در 13-3 شکل

ها را مطابق با سخت باشد که باید آنتنظیمات پروتکل ارتباطی می COMMGR ستون های بعدی

افزار و یا شبکه ارتباطی تنظیم نمایید. به عنوان مثال در ارتباط سریال باید نرخ ارسال داده و یا نوع 

Parity  و طول داده ها را مشخص نمایید. در قسمتSetup Responding Time تواند نیز کاربر می

 Timeحداکثر تعداد تالش برای ارتباط و حداکثر مدت زمان انتظار برای اینکار را به ترتیب در دو قسمت 

of Auto-retry  وTime Interval of Auto-retry توان از می مشخص نماید. پس از تایید و ساخت درایور

آن ها را فعال و یا غیرفعال کرد و یا اینکه توسط گزینه  COMMGRهای سمت راست طریق گزینه

Configure  ها را دوباره تنظیم کرد.آن 

 COMMGRو  ISPSoftتنظیم ارتباط بین نرم افزار  -3-2-4

برای  روژهنیز درایور را در هر پ ISPSoftتواند در کاربر می COMMGRپس از تنظیم داریورها در 

گروهی است ابتدا باید پروژه داخلی مورد نظر خود را  تعیین نماید. برای اینکار اگر پروژه PLCارتباط با 

 را انتخاب نمایید. Communication Settings گزینه Toolsفعال نمایید. سپس در سربرگ 

 



86 

 

 

 COMMGRبا كمک برنامه  PLCبا  ISPSoftارتباط تنظيم  14-3 شکل

  Station Address، باید نوع درایور را مشخص کرد، همچنینDriverدر پنجره جدید در قسمت 

-را نمی داند می  Station Addressدر ارتباط است باید تعیین شود. اگر کاربر PCکه با  PLCمتناظر با 

به صورت همزمان از  PLCزمانی که قرار است در مراحل بعد چند ) تواند به جای آن صفر را انتخاب نماید

   Station Addressیك   PLCارتباط برقرار کنند، الزم است در این مرحله به هر  PCطریق یك پورت با 

 IPباشد، آنگاه کاربر باید  Ethernet. اگر نوع ارتباط درایور به صورت منحصر به فرد اختصاص داده شود(

پس از اتمام تنظیمات، اطالعات در مورد درایور متصل  را انتخاب نماید. COMMGR1شده توسط  ثبت

 شده در نوار وضعیت نمایش داده می شود.

 
 ISPSoftدر نوار وضعيت  COMMGR اطالعات درایور 15-3 شکل

 ارتباطيهای  از طریق پورت PLCارتباط با  -3-2-5

. در ادامه بعضی نکات در رابطه های گوناگونی ممکن استبه روش با پورت های ارتباطی PLC ارتباط 

ذکر این نکته ضروری است که مرور خواهیم کرد. را های ارتباطی ها از طریق اتصال پورتPLCبا ارتباط 

و های ارتباطی پورت بندیسیمنحوه ها برای آگاهی از اطالعات بیشتر پیرامون PLCمراجعه به راهنمای 

 ضروری است.سخت افزار  به جلوگیری از صدمات

پورت و پروتکل ارتباطی تعیین شده برای درایور با پورت و توجه به این نکته بسیار ضروری است که 

 باید یکسان باشد. PLCپروتکل تعبیه شده بر روی 

 PLC های خانوادهDVP  اتصال از طریق(RS232) 

 PLC های خانوادهDVP-SX2  اتصال از طریق(USB) 

نوع ارتباط مورد نظر برای   کند.تبدیل می RS232را به USBپروتکل  DVP-SX2از آنجایی که 

 باشد.RS232 درایور باید 

 PLC های خانوادهAH500  اتصال از طریق(USB) 

                                                      

 1 IP خواهیم با آن ها ارتباط برقرار کنیم باید ابتدا در هایی که میهمه ماژولCOMMGR  ثبت شود. البته الزم نیست این کار را به صورت دستی

 ها جستجو کند.تواند به صورت اتوماتیك شبکه را برای پیدا کردن دستگاهمی COMMGRانجام دهیم و خود 
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 (Virtual COM)باشد  USBدر این حالت نوع ارتباط برای درایور باید 

 PLCو  PCترین و سریعترین راه ممکن برای اتصال مناسب USBاتصال از طریق  AH500در 

 باشد.می

 PLC های خانوادهAH500  اتصال از طریق(RS232) 

در کامپیوتر و  TXو RXباشد و اتصال سیم های  RS232در این حالت درایور باید به صورت 

PLC  به صورت زیر خواهد بود )چونAH500  ازRS485  وRS422 کند، باید نیز پشتیبانی می

 استفاده شود( RS232دقت کرد که برای ارتباط سریال با کامپیوتر صرفا از 

 
 PLCسيم بندي ارتباط سریال كامپيوتر با  16-3 شکل

 PLC های خانوادهAH500  اتصال از طریق(Ethernet) 

از   PCرا با  PLCتوان هستند و می Ethernetمجهز به پورت  AHCPU5xx-ENهای دلم

 یا به صورت مستقیم به وسیله پورت شبکه به یکدیگر متصل کرد. hub طریق

 
 Ethernetبراي ارتباط از طریق  Hubمستقيم و یا با استفاده از ارتباط  17-3 شکل

 Hubو یا استفاده از 



88 

 

 

 به صورت زیر است. AH500در خانواده  Ethernetمقادیر پیشفرض پارامترها برای ارتباط سریال و 

 AH500مشخصات پيشفرض ارتباط سریال در خانواده  :1-3 جدول

COM2 COM1 Serial Port 

RS232 RS232 Connection Type 

ASCII ASCII Transmition Mode 

9600 9600 Communication Speed (Baud Rate) 

7 7 Data Length 

Even Even Parity Bit 

1 1 Stop Bit 

3 1 Station Address 

 

 AH500در خانواده  Ethernetمشخصات پيشفرض ارتباط از طریق  :2-3 جدول

 Ethernet مقدار پارامترهاي

Static IP Address Assignment 

192.168.1.1 IP Address 

255.255.255.0 Subnet mask 

192.168.1.1 Gateway Address 

 

 تست عملي اتصال -3-2-6

توانند از تستی ساده می PLCبه کامپیوتر پس از طی شدن مراحل فوق کاربران برای اطمینان از اتصال 

 :در ابتدا موارد زیر را بررسی کنیداستفاده کنند. 

  نوع پورتPLC .با نوع درایور تنظیم شده یکسان باشد 
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  وضعیت درایور در حالتStart .باشد 

  ،وضعیت کانال ارتباطی شامل کارت شبکه کامپیوترHub .و پورت سریال عادی باشد 

  درایور، آدرس Station  وIP  درCommunication Setting .درست تنظیم شده باشد 

 PLC  طریق کابل ارتباطی متصل باشد، تغذیه  صحیحی بهبه صورتPLC  متصل و وضعیت آن

 عادی باشد.

با  PLCاگر ارتباط ، را انتخاب کرد System Informationگزینه  PLCحال می توان در سربرگ 

ظاهر شده و اطالعات رسیده  System Informationفحه کامپیوتر به صورت نرمال برقرار شود ، آنگاه ص

 برای اینکار  شود.نمایش داده می PLCاز 

 

 
 PLCبا  ISPSoftبرقراري ارتباط بين  18-3 شکل

 

 ISPSoftدر  PLC پیکربندی 

بخش  شوند.آشنا می  ISPSoftنرم افزار  در PLC سخت افزار نحوه پیکربندی اکاربران ب بخشدر این 

کامال متفاوت  AH500و  DVPی مدیریت پروژه مخصوصا برای تنظیمات سخت افزاری برای دو خانواده

 STEP7مشابه  AH500دلتا و برای  کمپانی WPLSoftتا حدودی مشابه نرم افزار  DVPاست، این فضا برای 
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وجود دارد  PLCها و امکاناتی که برای مدیریت هرکدام از این دو خانواده باشد. گزینهمی 1شرکت زیمنس

 ها خواهیم پرداخت.متفاوت است. به همین سبب در دو بخش مجزا به معرفی هر کدام از آن

 DVPپیکربندی مدل های -3-3-1

-فعال می PLCها فقط در حالت اتصال در بخش مدیریت پروژه )که بعضی از آن SV هایشاخهزیر 

 شوند.ها در ادامه شرح داده میروند. عملکرد این بخشبه کار می PLC( برای مدیریت سخت افزار شوند

 
 ISPSoftدر نرم افزار  DVPمدیریت پروژه خانواده  19-3 شکل

 Retentive Range نده های نگهدارحافظه: تنظیم بازهPLC 

 Device Resource Allocation به  خودخود به  سیستم که هاییحافظه: تنظیم رنج

Symbol دهد.میها اختصاص 

 Connected Informationو پارامترهای : مشاهده تنظیمات فعلی PLC 

3-3-1-1- Retentive Range 

 شود.، پنجره آن باز میRetentive Rangeپس از دوبار کلیك بر روی  

                                                      
1 Siemens 
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 DVPبراي خانواده  Retentive Range 20-3 شکل

ممکن است  PLCرا تعیین کرد چرا که در  گهدارنده دادههای نتوان محدوده حافظهدر این پنجره می

 هایی که نیاز استنباشد )مقدار ذخیره شده در آن باقی نماند( و بدین منظور باید حافظه مانا،نوع حافظه

توان به ترتیب می Dو  M ،T ،C ،Sهای . در سربرگ شوندمشخص میشوند در این بخش  حفظ مقدار آن

را تعیین کرد، در هر سربرگ نیز  دادهو  پله، زمان سنج، شمارنده، بیتی های نگهدارنده رجیسترحافظه

 توان بلوك مورد نظر را انتخاب کرد.می

ای توانیم محدوده حافظه نگهدارندهاین قسمت میمشخص شده در ای افقی( )شاخهای در نمودار میله

کند. حافظه نگدارنده تعیین شده را مشخص می رنگیتوانیم تعیین کنیم را مشخص نماییم. بخش که می

مشخص نماییم )این مقادیر باید در محدوده   Rangeتوانیم در قسمت محدوده حافظه نگهدارنده را می

توان تعیین کرد که هیچ کدام از این می Clear(. با کلیك بر روی  ای باشدمشخص شده در نمودار میله

مشخص  -1تا  -1به صورت  Rangeها نگهدارنده نمی باشند )در این حالت مقادیر در قسمت حافظه

 د شد(نخواه

 
  Retentive Rangeتعيين حافظه نگهدار در   21-3 شکل
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مقادیر حافظه نگهدارنده به حالت پیش فرض بر می گردد و با  Defaultبا کلیك بر روی همچنین 

 PLCمتصل باشد، این مقادیر مطابق وضعیت فعلی  PLCاگر نرم افزار به  Read from PLCکلیك بر روی 

در صورتی ) Set in PLCتوان با کلیك بر روی پس از تکمیل تنظیمات در این بخش می در خواهند آمد.

بارگزاری  کرد. در این حالت مقادیر پنجره فوق  PLCا در این تنظیمات ر (متصل باشد PLCبه  ISPSoftکه 

 شوند.میبسته 

 
 PLCدر  Retentive Rangeبارگزاري تنظيمات  22-3 شکل

کافی است  نیز خواهید آن را ذخیره نماییدندارید و تنها می PLCاگر نیازی به بارگزاری مقادیر بر روی

توان می ،کلیك نمایید. سپس در زمان مورد نیاز برای بارگزاری مقادیر حافظه های نگهدارنده OKبر روی 

مقادیر حافظه نگهدارنده  Retentive Rangeاستفاده کرد، در پنجره باز شده با انتخاب  از آیکون 

 بارگزاری خواهد شد. PLCمشخص شده در 

 
 زيسابعد از ذخيره  PLCدر  Retentive Rangeبارگزاري تنظيمات  23-3 شکل
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3-3-1-2- Device Resource Allocation 

اختصاص  1هابه صورت اتوماتیك به سیمبول DVPهایی که در سری توانند محدوده حافظهکاربران می

ها آدرس هایی که به آنشود را تعیین کنند. برنامه پس از کامپایل به صورت اتوماتیك به سیمبولداده می

های مورد نیاز دهد. اگر تعداد حافظهاختصاص داده نشده از محدوده تعیین شده حافظه اختصاص می

ام حافظه ناکافی مواجه خواهیم ها از محدوده تعیین شده بیشتر باشد، در حین کامپایل با پیغسیمبول

 Device Resourceرا باز کرده و بر روی  PLCهای بخش شد. در بخش مدیریت پروژه، زیر شاخه

Allocation .دوبار کلیك کنید 

 
 Device Resource Allocationانتخاب  24-3 شکل

های گوناگون را در پنجره ظاهر شده تعیین نماید. توجه شود هر نوع حافظهتواند محدوده کاربر می

PLC  سریDVP های خاص خودش را دارد، مثال در محدودیتDVP-SV  رجیسترهای داده ازD2000 

بیتی هستند و واحد پایه  16ها شوند، شمارندهشروع می M2000های بیتی از شوند، حافظهشروع می

باشد، سیستم  تنظیم نکردهها را درست لی ثانیه است. در صورتی که کاربر محدودهمی 100 هازمان سنج

 تنظیمات ذخیره خواهد شد. OKخود آن را تصحیح خواهد کرد. پس کلیك بر روی 

                                                      
1 Symbols 
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 Device Resource Allocationتنظيمات  25-3 شکل

3-3-1-3- Connected Information 

توان متصل باشد با دوبار کلیك کردن بر روی این گزینه می PLCدر صورتی که نرم افزار به  

امکان تغییر پارامترها وجود  ارتباط مستقیم را مشاهده کرد )بدیهی است که در حالت PLCپارامترهای 

 ندارد(

 
 قسمت اول – Connected Informationبا كليک بر روي  PLCنمایش اطالعات  26-3 شکل
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 قسمت دوم – Connected Informationبا كليک بر روي  PLCنمایش اطالعات  27-3 شکل

  AH-500پیکربندی مدل های -3-3-2

به کار  AH-500های افزاری مدلها برای تنظیمات سخت مدیریت پروژه بخشدر  HWCONFIGگزینه 

شرکت  STEP7نرم افزار  Hardware Configurationروند. نحوه عملکرد این بخش بسیار شبیه می

ها، و ماژول CPUها، تنظیم پارامترهای Rackتوان تنظیمات مربوط به باشد. در این بخش میزیمنس می

توجه بارگزاری و استخراج پارامترها، تشخیص آنالین تنظیمات سیستم و عیب یابی سیستم را انجام داد. 

بارگزاری شوند،  PLCباید در  ISPSoftنمایید که تمامی تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در نرم افزار 

 سیستم دانلود نمایید. پس در این بخش توجه نمایید که پس از تغییرات سخت افزاری، آن را در
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 HWCONFIGمعرفی محيط  -3-3-2-1

در بخش مدیریت پروژه، صفحه ای مطابق شکل زیر  HWCONFIGپس از دوبار کلیك کردن بر روی 

 باز خواهد شد.

 
 براي تنظيمات شخت افزاري خانواده  HWCONFIGصفحه  28-3 شکل
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 Product List: توانیم به همراه کتابخانه ای است از سخت افزارهایی که میPLC ها خود از آن

 شود.لیست می Specificationاستفاده کنیم. در این بخش توضیحات مربوط به هر ماژول در  قسمت 

 

 AH500هاي همراه  كتابخانه ماژول 29-3 شکل

 System Configuration area پیکربندی شده را می: در این قسمت به صورت مصور سیستم-

 و در صورت نیاز پارامترهای آن را تغییر دهیم. توان مشاهده

 Information List.در این بخش اطالعاتی پیرامون سیستم تنظیم شده لیست شده است : 

را مشاهده نمود. در هر لحظه فقط اطالعات های سیستم  Slotها و Rackتوان در قسمت مصور می

 شود.نمایش داده می Information Listانتخاب شده در قسمت  Rackمربوط به 

 
 ها Slotها و Rack 30-3 شکل
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 :اضافه كردن ماژول 

 خالی Slotبه  Product Listبا کشیدن ماژول مورد نظر از قسمت  -1

 
 Product Listاضافه كردن ماژول جدید از  31-3 شکل

و یا  System Configuration areaخالی در قسمت  Slotبا دوبار کلیك بر روی  -2

Information List های پیشنهادیو انتخاب ماژول مورد نظر از میان ماژول 
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 قسمت اول-Information List یا و System Configuration areaاضافه كردن ماژول جدید در  32-3 شکل

 

 
 قسمت دوم-Information Listو یا  System Configuration areaاضافه كردن ماژول جدید در  33-3 شکل

را در صفحه  Deleteتوانیم آن را انتخاب کرده و سپس کلیدهمچنین برای حذف ماژولی خاص می

 کلید بفشاریم.

 هاي اضافه شده:تخصيص آدرس به ماژول 

دهد که ها آدرسی اختصاص میهای ورودی و خروجی نرم افزار به هرکدام از آنپس از تعیین ماژول

و  Input Device Rangeها در دو ستون برنامه نویسی استفاده کنیم. این آدرسها در توانیم از آنمی

Output Device Range اند.مشخص شده 
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 ها در پيکربندي آدرس ورودي و خروجی 34-3 شکل

قرار گرفته دارد که  AH16AM10N-5Aشماره صفر، ماژول  Slotدر ی در شکل زیر، به عنوان مثال

را به این ورودی اختصاص داده  X0.15الی  X0.0باشد. سیستم آدرس های تایی دیجیتال می 16ورودی 

ها را به صورت دستی و به صورت دلخواه آن ،های آدرستواند با کلیك بر روی سلولاست. البته کاربر می

ای استفاده کنیم، سیستم ضمن جلوگیری از رزرو شدهتغییر دهد. در این حالت اگر به اشتباه از آدرس 

 دهد.اختصاص آدرس به کاربر پیرامون این موضوع هشدار می
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 ها در پيکربندي نحوه تغيير آدرس ورودي و خروجی 35-3 شکل

  اضافه كردنRack جدید 

را انتخاب کرده و به فضای  Slotشش و یا هشت  Rackیکی از دو نوع  Extension Rackدر قسمت 

 .کنیممنتقل می System Configuration areaخالی 
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 جدید Rackاضافه كردن  36-3 شکل

 AH500تنظیم پارامترهای پردازنده  -3-3-3

باشد دوبار کلیك نمایید تا صفحه می CPUدوم که همان  Slotبر روی  HWCONFIGبرای اینکار در 

توانید تنظیمات مربوط می "PLC Parameter Setting"باز شود. در این پنجره با عنوان  CPUتنظیمات 

 را انجام دهید. CPUو  PLCهای مختلف به بخش

توضیحات تما جهت جلوگیری از آسیب های احتمالی، ح CPUتذکر مهم: قبل از تنظیم پارامترهای 

 مطالعه فرمایید. Operation Manualمربوط به آن را در 

 
 محل تنظيم پارامترهاي پردازنده  37-3 شکل
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.هستندچند زیربرگ شامل ها سربرگ وجود دارد که هرکدام از آن یتعداد CPUدر صفحه تنظیمات 

 
 CPUپنجره تنظيمات  38-3 شکل

 CPUتنظيمات سربرگ  -3-3-3-1

  زیربرگName 

توان نام پردازنده و توضیحاتی پیرامون آن را وارد کرد. به صورت پیش فرض این نام در این قسمت می

 مشابه نام پروژه انتخاب شده است.
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 NAMEزیربرگ  – CPUتنظيمات  39-3 شکل

توانیم با اختصاص نام منحصر به های با مدل مشابه در سیستم ما وجود دارند، میزمانی که دستگاه

 ها از بروز اشتباه جلوگیری کنیم.فرد به آن

 

 افزار هاي مشابهاختصاص نام انحصاري بر روي سخت  40-3 شکل

  زیربرگSystem 
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 Systemزیربرگ  – CPUتنظيمات  41-3 شکل

- Clear Non-latched Device (STOP -> RUN)در زمان شروع به کار  ،: اگر فعال باشد

 کند.های غیر نگهدار را پاك میپردازنده حافظه

 

 Clear Non-latched Devices 42-3 شکل

- Y state (STOP -> RUN)های توانیم مشخص کنیم که وضعیت حافظه: در این بخش میY 

در زمان شروع به کار پردازنده به چه صورت باشد: پاك شوند، مقدار خود را حفظ کنند و یا 

 خود را بگیرند. Stopاینکه مقدار قبل از 

 

 Y State 43-3 شکل
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- Reset Button & Clear Buttonکند که کلیدهای : مشخص میRST  وCLR  تعبیه

 فعال باشند. CPUشده بر روی ماژول 

 

 Reset & Clear Button 44-3 شکل

- Watchdog Timeout این زمان سنج برای اطمینان از اجرای برنامه در زمان مقرر به :

( در مدت مشخص شده SCAN1نتواند اجرای یك دور برنامه را )زمان  CPUرود. اگر کار می

به پایان رساند آنگاه این زمان سنج پردازنده را به حالت خطا  Watchdog Timerتوسط 

 برد.می

 

 Watchdog Timeout 45-3 شکل

- Enable Constant Scan با فعال شدن این گزینه اگر زمان :SCAN  کمتر از زمان

تا زمان تعیین شده صبر کرده و سپس سیکل  CPUتعیین شده در این قسمت باشد، آنگاه 

بیشتر از زمان تعیین شده باشد،  SCANمان کند. در غیر این صورت اگر زجدید را اجرا می

 این گزینه تاثیری در اجرا نخواهد داشت.

 

 Enable Constant Scan 46-3 شکل

                                                      
 کند.یکبار تمامی دستورات خود را اجرا می PLCزمانی است که  SCANزمان  1
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- Interval Interrupt Time چهار وقفه زمانی برای اجرای برنامه در دوره های مشخص :

 زمانی

 

 Interval Interrupt Time 47-3 شکل

- Enable Remote Runتوان با استفاده از پورت ورودی : اگر این حالت فعال باشد، می

برابر  X0.0توان گفت که اگر مشخصی وضعیت پردازنده را کنترل کرد. به عنوان مثال می

 باشد. RUNبود در حالت و اگر یك  STOPصفر بود پردازنده در حالت 

 

 Enable Remote Run 48-3 شکل

- Constant Communication Response زمانی که این گزینه فعال نباشد، پیام :

گیرد. در غیر مورد بررسی قرار می SCAN در انتهای زمان ،دریافتی از طریق کابل ارتباطی

و با فعال بودن این گزینه، پیام دریافتی با ایجاد وقفه در برنامه مورد بررسی قرار  این صورت

 گیرد.می

 

 Constant Communication Response 49-3 شکل

- Error Log Locationتوانیم از حافظه : برای ذخیره شرح خطاهای رخ داده میCPU  به

حداکثر بیست شرح خطا  AH500های سریCPUهمراه کارت حافظه استفاده کنیم. در 

شوند، جایگزین خطاهای قدیمی تر میقابل ذخیره سازی است و بعد از آن خطاهای جدید 

 سازی بیشتر الزم است از کارت حافظه نیز کمك گرفته شود.در صورت نیاز به فضای ذخیره
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 Error Log Location 50-3 شکل

- CPU Operation at Program Error & CPU Operation at Bus Faultمی :-

توان مشخص کرد که پردازنده پس از آنکه در برنامه و یا شبکه خطایی رخ داد، به کار خود 

 (Stop( و یا اینکه متوقف شود )حالت  Countinueادامه دهد )حالت 

 

 CPU Operation at Program Error and Bus Fault 51-3 شکل

- Remote Resetتوانیم : با فعال کردن این گزینه میPLC از طریق  به صورت مستقیم را

 Format PLCدر قسمت PLCتوان در سربرگ کامپیوتر ریست کنیم. برای این کار می

Setting  گزینهReset PLC Memory(Factory Setting) .را انتخاب نمایید 

  زیربرگLatched Device Name 

ممکن است  CPUداده را تعیین کرد چرا که در  های نگهدارندهمحدوده حافظهتوان در این پنجره می 

هایی که نیاز است حافظه ( و بدین منظور بایدرا نگه ندارندد )مقدار ذخیره شده نترتیبی نباش هاحافظه

های توان حافظهبه ترتیب می M ،T ،C ،HCهای نگه داشته شوند در این بخش تعیین شوند. در سربرگ

کرد، در هر سربرگ نیز  را تعیین های پر سرعتشمارندهشمارنده و نگهدارنده رجیستری، زمان سنج، 

 توان بلوك مورد نظر را انتخاب کرد.می

توانیم محدوده حافظه را مشخص نماییم. بخش ی مشخص شده در این قسمت میادر نمودار میله

در قسمت  توانه حافظه نگهدارنده را میکند. محدودحافظه نگدارنده تعیین شده را مشخص می رنگی

Range   ای باشد(. با کلیك بر )این مقادیر باید در محدوده مشخص شده در نمودار میله کردمشخص



109 

 

 

ها نگهدارنده نمی باشند )در این حالت مقادیر توان تعیین کرد که هیچ کدام از این حافظهمی Clearروی  

 مشخص خواهد شد( -1تا  -1به صورت  Rangeدر قسمت 

 
 هاي نگهدارنده محدوده حافظه 52-3 شکل

مقادیر حافظه نگهدارنده به حالت پیش فرض بر می گردد و با کلیك بر  Defaultبا کلیك بر روی 

در خواهند  PLCمتصل باشد، این مقادیر مطابق وضعیت فعلی  PLCاگر نرم افزار به  Read from PLCروی 

 آمد.

 COM Portسربرگ  -3-3-3-2

نوع دو دارای  CPUرا تنظیم کنیم. اگر  سریال توانیم پارامترهای پورت ارتباطیدر این بخش می

( آنگاه در این قسمت هرکدام از AHCPU5xx-RS2ارتباطی باشد )مانند خانواده های سری  متفاوت شبکه

 پورت ها دارای قسمت تنظیم مستقل خواهد بود.

 
 CPUتنظيمات پورت سریال در  53-3 شکل
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 باشد RS422یا  RS485یا  RS232تواند انتخاب نوع پروتکل ارتباطی که می 

 نرخ ارسال و دریافت اطالعات که باید در فرستنده و گیرنده یکسان تنظیم شود

 تنظیم پارامترهای پروتکل 

توان داده را ، آدرسی برای تجهیزات متصل به شبکه که با استفاده از آن میStation Addressتنظیم 

باشد. آدرس صفر در شبکه به  247تواند بین صفر تا مقدار میبه دستگاه مشخصی ارسال کرد. این 

 ها باید آن را دریافت نمایند.آن همه های درون شبکه است و Slaveمعنای آن است که داده برای تمامی 

 برای ارسال پیام CPUتعداد دفعات سعی مجدد 

 تواند صرف ارسال یك پیام کندمی CPUحداکثر زمانی که  

  Ethernet-Basicسربرگ  -3-3-3-3

توان تنظیمات مربوط به آن را در این قسمت باشد، می Ethernetمجهز به پورت  CPUدر صورتی که 

 انجام داد.

 
 CPUدر  Ethernetتنظيمات پایه  54-3 شکل

  Dynamicو یا  Staticبه صورت  IPانتخاب نوع 

و  Subnet Maskو  IPبایست آدرس کنیم، کاربر میتنظیم می Staticرا به صورت  IPدر حالتی که 

Geteway Address را در این بخش مشخص کند 
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با شبکه قطع  CPUای صورت نگیرد، ارتباط انتقال داده در این بخش اگر به اندازه زمان مشخص شده

 خواهد شد.

 

 Ethernet-Advancedسربرگ  -3-3-3-4

تعریف  Ethernetدر ارتباط با شبکه  CPUتواند عملکردهای مختلفی را برای این قسمت کاربر میدر 

، ارسال ایمیل، تنظیمات نحوه و PLCها ، تنظیم زمان -IPمانند: لحاظ کردن فیلتر برای ارتباط با هکند 

 زمان و علت ارسال ایمیل، مشاهده وضعیت سیستم بر روی وب و غیره.

 ی و استخراج تنظیمات پردازندهذخیره، بارگزار -3-3-4

توان تغییرات می با کلیك بر روی  ، HWCONFIGدر صفحه  PLCپس از اتمام تنظیمات پارامترهای

 PLCتوانیم تنظیمات سخت افزاری را بر روی می گزینهداده شده را دخیره کرد.  با کلیك بر روی 

استفاده نماییم. در حالتی  توانیم از می CPUوضعیت فعلی  2نماییم. همچنین برای استخراج 1بارگزاری

دهد )مثال پردازشگر محدوده خواسته شده در ورودی/خروجی طایی در تنظیمات سخت افزاری رخ که خ

توان آن را ذخیره و دانلود کرد، در این حالت ابتدا باید مشکالت پیش آمده را ها را پوشش ندهد( نمی

 برطرف نمود.

 
 رخ دادن خطا در هنگام بارگزاري پروژه 55-3 شکل

                                                      
1 Download 

2 Upload 
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 AH500مدیریت پارامترها و عیب یابي از طریق شبکه در  -3-3-5

افزارهای موجود در پروژه به لیست سخت PO Listو گزینه  Optionتواند از طریق منویکاربر می

 دستیابی داشته باشد. 

 
 ليست سخت افزارهاي موجود در پروژه 56-3 شکل

باشند. قابل استخراج می CSVتحت فرمت  Exportاطالعات مورد نظر از طریق منوی فایل و گزینه 

  قابل ویرایش است. 1توسط مایکروسافت اکسل CSVگفتنی است که فرمت استاندارد 

-می Rack Information Listطریق منوی فایل و گزینه  از HWCONFIGبه همین ترتیب در صفحه 

 ها به صورت لیست شده دسترسی پیدا کرد. Rackتوان به اطالعات 

                                                      
1 MicroSoft Excel 
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 ها در پروژهRackاطالعات  57-3 شکل

 اسکن ورودی و خروجي ها -3-3-6

در پنجره  توان با کلیك بر روی از طریق شبکه برقرار است، می PLCزمانی که ارتباط با 

HWCONFIG افزارهای مرتبط با وضعیت سختPLC  ،را اسکن و آن را جایگزین تنظیمات فعلی نمود

 کند.تغییر نمی CPUدر  PLCتوجه شود که در این حالت وضعیت پارامترهای 
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 COMMGRبا كمک برنامه  PLCبا  ISPSoftارتباط  58-3 شکل

چیست؟ در حالی که  (Upload)ممکن است این پرسش به وجود آید که تفاوت اسکن و استخراج  

Upload  تنظیماتCPU کند ولی اسکن وضعیت فعلی تجهیزات مرتب با را استخراج میCPU  را بررسی

به همراه تعدادی ماژول تنظیم  CPUزنیم، ممکن است الی میکند. برای درك بهتر این موضوع مثمی

همچنان تنظیماتش  CPUهای به علت خرابی جدا شده باشند، ولی ماژول آنشده باشد ولی پس از مدتی 

دهد این در حالی است اسکن وضعیت فعلی و نه شامل آن عناصر است و وضعیت فعلی را نشان نمی

 دهد. را مالك قرار می CPUتنظیمات 

 
 سخت افزار Scan 59-3 شکل

 عیب یابي آنالین -3-3-7

برای تنظیمات سخت افزاری نه تنها به صورت آفالین بلکه به صورت  ISPSoftاستفاده از نرم افزار 

 PLCبا  ISPSoftارتباط تنظیمات شبکه را برای  HWCONFIGآنالین نیز امکان پذیر است. با توجه به آنکه 

مطمئن شویم. سپس برای  CPUبا  ISPSoftکند، الزم است قبل از هرکاری از ارتباط مناسب تنظیم می

از حالت  بر روی آن )با کلیك دوباره کلیك کرد برقراری ارتباط آنالین کافی است بر روی آیکون

با  CPUکند که آیا تنظیمات سخت افزاری می بررسیآنالین خارج خواهیم شد(. در این مرحله نرم افزار 

پرسد که آیا الزم است تنظیمات مشخص شده در نرم افزار یکی است، در غیر این صورت از کاربر می

 دانلود کند؟ CPUتنظیمات جدید را بر روی 
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 نالینبررسی مطابقت سخت افزاري در ارتباط آ 60-3 شکل

ممکن است  System Configurationپس از ورود به حالت آنالین،  وضعیت نمایش ماژول در محیط 

 LEDشامل  CPUهای نشان داده شده روی  LEDبسته به وضعیت سیستم واقعی متفاوت باشد. وضعیت 

 واقعی خواهد بود. CPUنیز همانند   BUS FAULTو   RUN، ERRORهای 

 
 وضعيت آنالین تنظيمات سخت افزاري سيستم 61-3 شکل

 اطالعات ماژول و عيب یابی -3-3-7-1

برای آنکه بتوان در حالت آنالین  در قسمت تنظیمات سخت افزاری، اطالعات مربوط به ماژول را از 

کلیك راست کرد و سپس توان بر روی ماژول مورد نظر طریق ارتباط مستقیم با آن استخراج کرد می

Module Information  را انتخاب کرد. در این حالت مطابق شکل زیر اطالعات مربوط به ماژول برای ما

 خواهد آمد. در به نمایش
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 اطالعات آنالین ماژول 62-3 شکل

 دلخواهی در حالت آنالین و کلیك بر روی توان با کلیك راست بر روی هر ماژولمیهمچنین 

Diagnosis  پنجرهModule Error Log  را مشاهده کرد. این پنجره شامل مشکالت فعلی و قبلی ماژول

خطا کاربر باید حتما مشکل را حل  وقوعاز قبل ذخیره شده اند(. پس از  که مورد نظر است )مشکالتی

 کند.نماید چرا که ماژول همراه با خطا عمل نمی

 
 هامشکالت فعلی و قبلی ماژول 63-3 شکل

 سيستم در حالت آنالینتغيير وضعيت اجزاي  -3-3-7-2

در حالت  هاتوجه: در این حالت نیاز است کاربر از بی مخاطره بودن عملیات تغییر وضعیت ماژول

 مطمئن شود و سپس اقدام به تغییر وضعیت آن نماید. آنالین
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، کردرا انتخاب  RUNتوان بر روی آن کلیك راست و سپس می ،سیستم در یماژولبرای فعال کردن 

شود. همچنین برای غیرفعال کردن سبز روی ماژول به معنای روشن بودن آن فعال می LEDدر این حالت 

را انتخاب کرد. این در حالی است که اگر   Stopرده و سپس توان بر روی آن کلیك چپ کماژول می

های همراه نیز همزمان فعال و باشد، حین فعال و غیرفعال کردن آن، تمام ماژول CPUماژول انتخابی ما 

 غیرفعال خواهند شد.

 
 تغيير وضعيت اجزاي سيستم 64-3 شکل

ورودی  ها(الزم برای تعمیر دستگاه ایمنیفراهم کردن مانند )خاصی  منظورگاهی اوقات الزم است به 

کنیم(. برای اینکار الزم است بر  Forceنگه داریم )به عبارتی  یرا در وضعیت ثابت مشخصیو یا خروجی 

 را انتخاب نماید. Module Statusروی آن کلیك راست کرده و سپس 

 
 كردن مقدار ورودي و خروجی ها Force 65-3 شکل

در صفحه مورد نظر کاربر می تواند وضعیت ماژول مورد نظر را مشاهده کند. به عنوان مثال در ورودی 

تواند بر روی ماژول مورد نظر کلیك راست کرده و سپس و بر روی دیجیتال کاربر می هایخروجی یا
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Force ON  و یاForce OFF خروجی مورد نظر باالجبار در وضعیت دلخواه ما  یا کلیك کرده تا ورودی

خروجی را روشن یا  های ورودیو ماژول CPUثابت شود. برای اینکه تاثیر موارد فوق را ببینیم الزم است 

 کلیك نماییم.  Releaseتوانیم بر روی ج از حالت اجبار نیز میکنیم. برای خرو

تواند از منوی خروجی ها و رجیسترها در حالت آنالین، کاربر می یا برای مشاهده وضعیت ورودی

Option  گزینهMonitor Table  را انتخاب نماید. پس از  انتخاب قسمت های مورد نظر برای مانیتور

 لیست خواهد شد.  Monitor Tableتناظر با آن در پنجره های مپارامترها، حافظه

 
 مشاهده وضعيت پارامترهاي سيستم 66-3 شکل

 تعیین کند. Radix ستون با انتخاب سلول متناظر آن در را تواند فرمت نمایش داده در حافظهکاربر می

 Real-Timeتنظیم ساعت  -3-3-8

کلیك کنید. در صفحه ظاهر شده  Set RTCبر روی  ISPSoftدر صفحه اصلی  Tools ابتدا در سربرگ 

در  پنجرههنگام باز شدن   PLC حافظه ساعت زمانی است که ازمعادل  ،PLC عبارت زمان روبروی

 .است خوانده شدهکامپیوتر 
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 PLCتنظيم زمان  67-3 شکل

یا زمان دلخواه خود با  Computerکاربر در این صفحه از طریق انتخاب زمان کامپیوتر با انتخاب 

 کلیك شود. Synchronizeرا تنظیم نماید. برای اینکار باید بر روی  PLCتواند زمان می Customانتخاب 

 
 PLCتفاده از ساعت كامپيوتر و یا زمان دلخواه براي اس 68-3 شکل

 PLCی  تنظیم حافظه -3-3-9

متصل باشد. برای  PLCالزم است برنامه به  آن ها، یا بازیابی تنظیمات اولیهبرای پاك کردن حافظه

انتخاب شود. برای اینکار   Format PLC Memoryبر روی  PLCتوان از منوی می PLCپاك کردن حافظه 

 انتخاب شود. Clear All Program Memoryدر پنجره ظاهر شده 
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 قسمت اول –پاک كردن حافظه سيستم  69-3 شکل

 
 قسمت دوم –پاک كردن حافظه سيستم  70-3 شکل

 Reset PLCتوان از گزینه دوم یعنی برای بازیابی تنظیمات اولیه و یا همان ریست کردن برنامه نیز می

Memory (Factory Setting) استفاده کرد. توجه شود که در سری AH500 توانیم از این تنها زمانی می

 فعال شده باشد. CPU در پارامترهای Enable Remote Runگزینه استفاده نماییم که گزینه 

 
 CPUریست كردن  71-3 شکل
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 راه اندازی اولیه -4 فصل

را مرور خواهیم کرد. در این بین از زبان  ISPSoftدر این فصل به صورت مختصر نحوه شروع کار با 

 کنیم.ای کوتاه استفاده میبرای نوشتن برنامه ladderبرنامه نویسی 

 )خط تولید( مثالشرح  

گیرد. تسمه نقاله تزریق صورت می کاردر خط تولیدی مطابق شکل زیر در دو مرحله بر روی قطعات 

)در اینجا در واقع  کند. اگر سنسورهای موقعیتدر این خط تولید قطعات را از چپ به راست منتقل می

ای قطعه طعه کار در موقعیت مورد نظر(های دیجیتال نوری جهت تشخیص وجود و یا عدم وجود قسوئچ

فعال شده و عملیات تزریق را انجام دهد،  PLCاز طریق سیگنال ارسالی  را حس کنند، دستگاه تزریق باید

به صورت  )این فاکتورلحاظ شود  PLCکشد در در این میان نیازی نیست مدت زمانی که تزریق طول می

  (شود.دستی توسط اپراتور تعیین می

ای از روبروی آن رد هرگاه قطعهنین سنسوری در سمت چپ تسمه نقاله تعبیه شده است که همچ

برسد،  100سنسور به  شمارش شده توسط کند. زمانی که مقدارشود، مقدار آن یك واحد افزایش پیدا می

ایم ولی شود. با اینکه در این مثال کاربردی برای این سیگنال در نظر نگرفتهفعال می "تکمیل"سیگنال 

 توان در آینده از آن برای عملکردهای متعددی استفاده کرد.می

 
 نماي مثال خط توليد 1-4 شکل
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خط تولید مورد نظر را  است AH500که از خانواده  AHCPU530-ENخواهیم با استفاده از مدل می

نیز استفاده خواهیم  AH16AP11R-5Aکنترل نماییم. در این میان از ماژول ورودی و خروجی دیجیتال 

 کرد.

شرح موارد مشخص شده در خط تولید باال به همراه جدول اختصاص ورودی و خروجی به صورت زیر 

بررسی راحت تر سیستم  برایجی را ورودی و خرو نام گذاریهای خود جدول )سعی کنید در پروژه است

 :تهیه کنید(

 مثال خط توليد–ورودي و خروجی  نام گذاريجدول  :1-4 جدول

سيگنال مرتبط  شرح نام 

 PLCدر 

 PLCنوع سيگنال مرتبط در 

START button  كليد شروع X0.0 ورودي دیجيتال 

STOP button كليد توقف X0.1 ورودي دیجيتال 

In Position Sensor1  1سنسور موقعيت X0.2 ورودي دیجيتال 

In Position Sensor2  2سنسور موقعيت X0.3 ورودي دیجيتال 

Counting Sensor سنسور شمارنده X0.4 ورودي دیجيتال 

Conveyer تسمه نقاله Y0.0 خروجی دیجيتال 

Injector 1  1تزریق كننده Y0.1  خروجی دیجيتال )سيگنال تحریك

 (1براي تزریق كننده 

Injector 2  2تزریق كننده Y0.2  خروجی دیجيتال )سيگنال تحریك

 (2براي تزریق كننده 

  الگوریتم برنامه 

سیستم به  "وضعیت" 1شود، وضعیت پرچمفشرده می  (X0.0)ورودی  STARTزمانی که کلید  -1

کند. زمانی ( شروع به کار میY0.0آید و تسمه نقاله )خروجی در می "ON"یا  "روشن"حالت 

شود، وضعیت پرچم وضعیت سیستم به حالت ( فشرده میX0.1)ورودی  STOPکه کلید 

                                                      
1  Flag 
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تسمه نقاله ، شودروشن می "خطا"پرچم  . همچنین هرگاهآیددر می "OFF"و یا   "خاموش"

 شود.متوقف می

از  1شود، سیگنال تحریك تزریق کنندهفعال می( X0.2)ورودی  1زمانی که سنسور موقعیت -2

به حالت غیرفعال  1شود. و پس از آن زمانی که سنسور موقعیتفعال می Y0.1طریق خروجی 

 شود. غیرفعال مینیز  1تغییر وضعیت دهد، سیگنال تحریك تزریق کننده

از  2دهشود، سیگنال تحریك تزریق کنن( فعال میX0.3)ورودی  2زمانی که سنسور موقعیت -3

به حالت غیرفعال  2شود. و پس از آن زمانی که سنسور موقعیتفعال می Y0.2طریق خروجی 

 شود. غیرفعال می نیز 2تغییر وضعیت دهد، سیگنال تحریك تزریق کننده

( از حالت خاموش به روشن  تغییر وضعیت X0.4زمانی که ورودی سنسور شمارنده )ورودی  -4

د افزایش یافته و زمانی که این مقدار مساوی و یا بزرگتر از دهد، مقدار شمارش شده یك عدمی

 .آیددر میبه حالت روشن  "تکمیل"، پرچم شودمی 100

   ISPSoftمراحل ساخت پروژه در  

مطابق با نمودار زیر است. این مراحل باید بر اساس سیستم واقعی و  ISPSoftمراحل ساخت پروژه در 

 شود. البته تمایالت شخصی کاربر تنظیم

 
 ISPSoftمراحل انجام پروژه در  2-4 شکل

 دار، توانند تنظیمات سخت افزاری مانند تعیین حافظه نگهتنظیمات سخت افزاری: کاربران می

 سخت افزار در نرم افزار را انجام دهند.  1پیکربندیورودی / خروجی و  هایبه درگاهاختصاص نام 

  تنظیمات شبکه: )در صورتی که اجزای سیستم از طریق شبکه با یکدیگر در ارتباط باشند( با

توان تنظیمات مربوط به شبکه را برای تبادل داده انجام به راحتی می NWCONFIGاستفاده از 

 داد.

  برنامه نویسی:  پس از نوشته شدن برنامه درPLC توان آن را کامپایل و در  میPLC  بارگزاری

 کرد.

                                                      
1 Configuration 
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  تست و عیب یابی: با استفاده از امکانات تعبیه شده درISPSoft تواند به صورت آنالین به کاربر می

 بپردازد. PLCتست و عیب یابی برنامه پیاده شده در 

هد گرفت، نیازی به همانطور که مشخص است پروژه نمونه ای  که در این فصل مورد بررسی قرار خوا

 شبکه ندارد و در نتیجه پروسه آن به صورت زیر در خواهد آمد:

 
 مراحل انجام پروژه نمونه خط توليد 3-4 شکل

 ساخت پروژه -4-3-1

 Create a Newکنیم. در پنجره کلیك می بر روی آیکون ISPSoftبرای ساخت پروژه جدید در 

Project  نام پروژه و آدرس ذخیره سازی آن را به همراه مدلPLC  مورد نظرمان )در این پروژه

AHCPU530-ENکنیم.( را مطابق شکل زیر تعیین می 

 
 مثال خط توليد –ساخت پروژه جدید  4-4 شکل

در بخش مدیریت پروژه، صفحه تنظیمات سخت  HWCONFIGپس از ایجاد پروژه با کلیك بر روی 

 کنیم.افزاری را باز می
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 مثال خط توليد –صفحه تنظيمات سخت افزاري  5-4 شکل

استفاده کنیم. آن را از قسمت  AH16AP11R-5A/خروجی دیجیتال مدل در این قسمت باید از ورودی

Product List  انتخاب کرده و درSlot دهیم. پس از اضافه شدن این ماژول، خالی شماره صفر قرار می

 شود.اطالعات مربوط به آن در جدول پایین صفحه اضافه می
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 مثال خط توليد –اضافه شدن ماژول ورودي/خروجی  6-4 شکل

شود، آدرس ورودی و خروجی به صورت خودکار تخصیص داده همانطور که مالحظه میدر این جدول 

توانیم به صورت دستی های اختصاص داده شده باشد، میشده است. در صورتی که نیازی به تغییر آدرس

 ها اقدام کنیم.نسبت به تغییر آن Input/Output Device Rangeهای های ستونبا کلیك بر خانه

 
 مثال خط توليد –تغيير آدرس ورودي/خروجی  7-4 شکل

 PLCتوانیم بر روی ماژول آن دوبار کلیك کرده و در  صفحه می CPUبرای تنظیم پارامترهای 

Parameter Setting ها مختلف بپردازیم. ها و زیربرگبه تنظیمات پارامترهای آن در سربرگ 
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 مثال خط توليد – CPUتنظيم پارامترهاي 8-4 شکل

 کنیم.اقدام به ذخیره سازی تغییرات سخت افزار می در نهایت با کلیك بر روی گزینه 

 برنامه نویسي -4-3-2

شتن برنامه مورد نیاز خط اقدام به نو ladderخواهیم با استفاده از زبان برنامه نویسی در این مرحله می

تولید کنیم و سپس برنامه نوشته شده را کامپایل نماییم. در صورتی که آشنایی با زبان برنامه نویسی 

ladder را مطالعه نمایید، کار با این زبان برنامه نویسی بسیار راحت است و   -8 فصلتوانید ابتدا ندارید می

 رود )و البته نیاز است( کاربران در زمان بسیار کوتاهی بتوانند با آن آشنا شوند.انتظار می

دن محیط برنامه نویسی جدید است که برای اینکار در بخش برای شروع برنامه نویسی نیاز به اضافه کر

 کنیم.را انتخاب می Newو سپس  POUکلیك راست کرده و  Programمدیریت پروژه بر روی 
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 مثال خط توليد –ایجاد برنامه جدید در پروژه  9-4 شکل

 Ladder Diagram(LD)در پنجره ظاهر شده پس از تعيين نام پروژه زبان برنامه نویسی را  

 كنيم.انتخاب می

 
 مثال خط توليد  – Ladderانتخاب زبان برنامه نویسی  10-4 شکل
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در بخش  Programای از ان زیرشاخهمورد نظر ما برای نوشتن برنامه به عنو 1POUپس از تایید 

 ای برای ویرایش برنامه باز خواهد شد.شود. در این مرحله صفحهمدیریت پروژه اضافه می

 
 مثال خط توليد –محيط برنامه نویسی  11-4 شکل

از آن در برنامه  توانیممی نیز ظاهر شده و Ladderدر این مرحله نوار ابزار مرتبط با زبان برنامه نویسی 

 نویسی استفاده کنیم. آیکون های این نوار ابزار را در ادامه مرور خواهیم کرد.

 
 Ladderنوار ابزار برنامه نویسی  12-4 شکل

 

 

 Ladderهاي نوار ابزار برنامه نویسی آیکون :2-4 جدول

 شرح كلید میانبر نماد

 
Shift+Ctrl+C  2نمایش/عدم نمایش توضيحات درnetworks 

 
 ladderنمایش/ عدم نمایش توضيحات اجزاي برنامه  

 
Shift+Ctrl+A  فعال/غير فعال سازيnetwork انتخاب شده 

 
Shift+Ctrl+B ها در نشانه گذاري و یا پاك كردن نشانهnetwork-ها 

                                                      
1 Program Organization Unit 

گیرد و های مختلف برنامه مورد استفاده قرار میاست که برای جدا کردن بخش ladderهای زبان برنامه نویسی منظور از شبکه در اینجا شبکه 2

 های ارتباطی اشتباه شود.نباید با شبکه



130 

 

 

 
Shift+Ctrl+P رفتن به نشان بعدي 

 
Shift+Ctrl+N رفتن به نشان قبلی 

 
Ctrl+l  اضافه كردنnetwork  بااليnetwork انتخاب شده 

 
Shift+Ctrl+l  اضافه كردنnetwork  پایينnetwork انتخاب شده 

 
ESC  انتخاب اجزاي برنامهنمایشگر موس براي 

 
  1اضافه كردن كانتكت 

 
 2اضافه كردن كویل 

 
 گراضافه كردن كانتكت مقایسه 

 
 اي انتخاب نوع عمليات مقایسه 

 
 اضافه كردن عمليات منطقی 

 
 انتخاب نوع عمليات منطقی 

 
Shift+Ctrl+U  اضافه كردن بلوك )نوع آن را پس از كليك كردن بر روي

 آیكون باید تعيين كنيد(این 

 

های پایه خواهیم داشت بر چگونگی شروع کار با این المان یمروربه صورت مرحله به مرحله در ادامه 

کلیك کرده و سپس نمایشگر موس را به منطقه قرمز رنگ در  در برنامه نویسی. ابتدا بر روی 

network1 در آن ناحیه ظاهر شده است. با  کنید که شکل کانتکتبرده، در این مرحله مشاهده می

 اضافه شده است. Network1کنید که کانتکت به کلیك در ناحیه قرمز مشاهده می

                                                      
1 Contact 

2 Coil 
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 اضافه كردن كانتکت  13-4 شکل

و دوبار کلیك کردن بر روی کانتکت اضافه شده، لیستی باز خواهد شد که در آن  سپس با انتخاب 

توانید نوع کانتکت خود را انتخاب کنید. در این مثال کانتکت تشخیص دهنده لبه باالرونده را انتخاب می

 کنیم.می

 
 انتخاب نوع كانتکت 14-4 شکل

شود. در ادامه ، کادر قرمز دوباره ظاهر میnetwork1ز کلیك بر روی  سمت راست کانتکت در پس ا

 دهیم. کلیك کرده و آن را در کادر قرمز قرار می  بر روی 
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 اضافه كردن كویل  15-4 شکل

-ای در نظر میبرای حافظه Setکنیم. آن را به صورت همانند قبل نوع کویل خروجی را انتخاب می

 گیریم.

 
 انتخاب نوع كویل 16-4 شکل
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توانیم آدرس حافظه یا پورت بر روی کانتکت و کویل خروجی میظاهر شده  "???"با کلیك بر روی 

و مقدار کویل را  X0.0مرتبط با آن را مشخص کنیم. در این مثال این مقدار کانتکت را متناظر با ورودی 

 دهیم.دهیم قرار میقرار می M01متناظر با حافظه 

 
 آدرس دهی كانتکت و كویل 17-4 شکل

فعلی اضافه  networkدر زیر  جدیدی networkرحله نیاز است برای ادامه برنامه نویسی در این م

 کنیم.کلیك می شود. برای اینکار بر روی 

                                                      
 ر مورد آدرس دهی حافظه در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.د 1
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 جدید Networkاضافه شدن  18-4 شکل

دهیم، کانتکت ورودی در جدید نیز یك کانتکت باز و یك کویل خروجی قرار می network خط در

 کند.  را کنترل می Y0.0کنترل و وضعیت کویل خروجی  M0این قسمت توسط حافظه 

 
 1مرحله  –برنامه مثال خط توليد  19-4 شکل

لبه باال رونده  START: در این حالت به ازای فشرده شدن کلید تا این مرحله بررسی برنامه نوشته شده

و در نتیجه آن حافظه  Setتشخیص داده شده و کویل  network1توسط کنتاکت  X0.0آن در ورودی 

M0 کند. حافظه را یك میM0  در واقع نقش پرچم وضعیت سیستم را دارد که پس فشرده شدن کلید

START آید )و دیگر وضعیت آن به وضعیت کلید ال در میبه وضعیت فعSTART  و وابسته نخواهد بود

 خط . سپس وضعیت پرچم درخواهد کرد(این حالت را فعال  ،فقط لحظه اول فشرده شدن این کلید

network  دوم موجب فعال شدن کویل خروجیY0.0 شود که این خروجی فعال بودن یا نبودن تسمه می

کند. یعنی اگر پرچم وضعیت فعال باشد تسمه نقاله فعال و در غیر این صورت نقاله را مشخص می

 غیرفعال است.

شرایطی را فراهم کنیم که در صورت فشرده شدن کلید  STOPدر ادامه باید با لحاظ کردن اثر کلید 

STOP خط بتوان پرچم وضعیت سیستم را به حالت غیر فعال تغییر دهیم. برای این کار network 
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را ریست  X0.1 ،M0در  STOPکنیم که در آن با تشخیص لبه ورودی یدی را بدین مضمون ایجاد میجد

 کند.

 
 2مرحله  –برنامه مثال خط توليد  20-4 شکل

از توضیحات  ای شدن در برنامه نویسی همیشه باید لحاظ کنید استفاده به جاای که برای حرفهنکته

و برای اضافه کردن توضیحات در  توانید از ها میاست، برای اضافه کردن توضیحات بر روی المان

 استفاده کنید. توانید از ها می-networkخطوط 

 
 اضافه كردن توضيحات المان ها 21-4 شکل

 
 Networkاضافه كردن توضيحات  22-4 شکل

کنیم. با توجه به توضیحات اضافه شده در برنامه شرح و البته برنامه خود را به صورت زیر کامل می

درك آن بسیار راحت تر شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که اضافه کردن توضیحات در 
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به توانایی برنامه نویس در توضیح نویسی بستگی گشا است و این موضوع نیز ر راههای پیچیده بسیابرنامه

 مگر با افزایش تجربه وتالش برای بهینه نویسی. خواهد شدمحقق نتسلط در توضیح نویسی موثر دارد. 

ایجاد خطا موجب توقف کار سیستم  network2 خط مشخص است، در زیرهمانطور که در برنامه 

را تشخیص دهد  قطعه ، وجودنیز در صورتی که سنسور موقعیت network4&5 خطوط خواهد شد و در

 شود.در حالی که وضعیت سیستم فعال باشد، تزریق کننده مربوط به آن نیز فعال می

 

 
 3مرحله  –برنامه مثال خط توليد  23-4 شکل
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ای استفاده کنیم که بتواند تعداد قطعات عبوری روبروی سنسور خواهیم از جمع کنندهدر ادامه می

داریم که  INCای مانند را بشمارد. برای این کار نیاز به بلوك جمع کننده X0.4شمارنده متناظر با ورودی 

واقع در قسمت مدیریت پروژه استخراج کنیم. سپس با کشیدن بلوك  APIsتوانیم آن را از کتابخانه می

 کنیم.مورد نظرمان آن را به پروژه اضافه می

 
 APIs:كتابخانه  24-4 شکل

 
 كتابخانه به برنامهاضافه كردن بلوک از  25-4 شکل

 نیز  انجام دهیم: توانیم با استفاده از آیکون البته این کار را می
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 روش دوم –اضافه كردن بلوک  26-4 شکل

 كنيم.ذخيره می D0سپس مقدار شمارنده را در حافظه 

 
 4مرحله  –برنامه مثال خط توليد  27-4 شکل

-در حالی که به صورت بزرگتر مساوی تنظیم شده است، می یا آیکون  APIsحال با استفاده از 

 "تکمیل"اگر این اتفاق بیافتد پرچم  ؟رسیده است 100توانیم مقایسه کنیم که آیا تعداد شمارش شده به 

 شود.است فعال می M1که همان حافظه 

 
 5مرحله  –برنامه مثال خط توليد  28-4 شکل
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 در نهایت برنامه نوشته شده به صورت زیر در آمده است.

 
 برنامه نهایی مثال خط توليد  29-4 شکل

 نوشته شدهبررسي و کامپایل برنامه  -4-3-3

توان درستی آن را بررسی و سپس کامپایل کرد. برای بررسی برنامه پس از نوشته شدن برنامه، می

کلیك کرد. سپس در صورتی   را انتخاب و یا بر روی آیکون  Checkگزینه  Compileتوان از منوی می
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-شود و میلیست می که خطایی حین بررسی محتوای برنامه وجود داشته باشد، این خطا در بخش پیام

 توان با دوبار کلیك بر روی آن موقعیت دقیق خطا را پیدا کرد.

 
 بررسی برنامه نوشته شده 30-4 شکل

را انتخاب و یا  Compileگزینه  Compileتوانيم از منوي پروژه نيز می 1براي كامپایل كردن

 استفاده كنيم. از 

 
 كامپایل كردن 31-4 شکل

                                                      
استفاده کامپایل کردن یعنی کد برنامه به کد زبان ماشین تبدیل شود، برای آنکه بتوان از آن برای برنامه ریزی و ارتباط با سخت افزار )ماشین(  1

 کرد.
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 و بارگزاری نرم افزار PLCبرقراری ارتباط با  -4-3-4

 را فعال کنیم. COMMGRبرای اینکار الزم است درایور ساخته شده در 

 
 مثال خط توليد -COMMGRفعال كردن درایور در  32-4 شکل

درایور مورد نظر را به نرم افزار  Toolsدر منوی  Communication Settingsسپس با کلیك بر روی 

ISPSoft توانیم نمایش اتصال درایور مورد نظر در نوار وضعیت کنیم. پس از انجام این مرحله میمتصل می

 را مشاهده کنیم.

 
 مثال خط توليد -برقراري ارتباط نرم افزار با درایور  33-4 شکل

 System Informationبر روی  PLCتوانیم از منوی می PLCبرای بررسی وضعیت اتصال کامپیوتر با 

 توان مشاهده کرد.میای مشابه صفحه زیر را برقرار باشد، صفحه PLCکلیك کنیم. در صورتی که اتصال با 
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 مثال خط توليد - PLCبررسی اتصال نرم افزار به  34-4 شکل

توانیم تنظیمات سخت افزاری و برنامه نوشته مطمئن شدیم، می PLCپس از اینکه از اتصال نرم افزار با 

توانیم بر روی ارگزاری تنظیمات سخت افزاری میشده را بر روی آن بارگزاری نماییم. برای ب

HWCONFIG .دوبار کلیك کرده تا صفحه تنظیمات سخت افزاری باز شود 

 
 مثال خط توليد - HWCONFIGاجراي  35-4 شکل
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 مثال خط توليد -تنظيمات سخت افزاري  36-4 شکل

 بارگزاری کرد.  PLCتوان تنظیمات سخت افزاری را درمی در این مرحله با کلیك بر روی 

 
 مثال خط توليد -بارگزاري تنظيمات سخت افزاري  37-4 شکل
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خاموش خواهد شد. در صورتی  CPUبر روی  BUSخطای  LEDپس از دانلود تنظیمات سخت افزاری، 

 خاموش نشود، نشانگر آن است که خطایی در تنظیمات سخت افزاری رخ داده است. LEDکه این 

کلیك کنیم. در صفحه  برروی  ISPSoftدر صفحه برنامه نوشته شده  بارگزاریدر این مرحله برای 

 کنیم.کلیك می OKب و سپس برای دانلود بر روی را انتخا Commentsو  Programظاهر شده گزینه 

 
 مثال خط توليد -دانلود برنامه نوشته شده  38-4 شکل

 بررسي برقراری ارتباط -4-3-5

. اولین وجود دارد راهدو  ISPSoftنرم افزار  در PLCبرای مانیتور کردن اجرای برنامه بارگزاری شده در 

 هاست و دیگری مانیتورینگ برنامه است.ها و حافظهحالت مانیتورینگ پوررت راه،

 روش هاي مانيتورینگ :3-4 جدول

 شرح حالت مانيتورینگ

  
-مانيتورینگ پورت

 هاها و حافظه

ها را ها و پورتحافظهتوان وضعيت با استفاده از جدول مانيتورینگ می

فقط نياز به بروزرسانی  ISPSoftمانيتور كرد. در این حالت  PLCدر 

برنامه  روش الزم نيستها دارد. در این ها و پورتوضعيت این حافظه

 به یك شكل باشند. PLCو  نرم افزارنوشته شده در 

  
 مانيتورینگ برنامه

توان وضعيت حالت میدر صفحه ویرایش برنامه، با استفاده از این 

را در لحظه  ها Network خطوط در تمامی كاري برنامه نوشته شده
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مشاهده كرد. در این حالت به علت آنكه برنامه نوشته شده در 

ISPSoft  مالك بررسی است، برنامه نرم افزار وPLC  باید به یك

 صورت باشند.

 

و تغییر وضعیت سیستم به حالت آنالین، سیستم دو حالت  پس از کلیك بر روی آیکون 

 کند.مانیتورینگ برنامه و حافظه/ پورت را فعال می

 
 تغيير وضعيت سيستم به حالت آنالین 39-4 شکل

را در  PLCباطی، و وضعیت فعلی، وضعیت ارت SCANتواند زمان پس از ورود به حالت آنالین، کاربر می

 نوار وضعیت مشاهده کند.

 
 نوار وضعيت در حالت آنالین 40-4 شکل
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 زماندهي برنامه هاواحد سا -5 فصل

های نوشته شده به برای سازماندهی برنامه کلیدی یبخش هاPOUیا  1هی برنامهسازماند هایواحد

های مختلف برنامه را به صورت مجزا توانیم بخشمی هااست. در این واحدساختاریافته  جدید و صورتی

توان امکان دسته بندی کردن عملکردهای نوشته و گسترش دهیم. ویژگی مثبت این معماری را می

 تنها تمرکز خود راتواند در هر زیربرنامه های مختلف دانست، به صورتی که کاربر میگوناگون در زیربرنامه

 موضوعی خاص معطوف کند.بر روی 

 
 ISPSoftنحوه عملکرد برنامه ها در  1-5 شکل

 معماری واحد سازماندهي برنامه 

POU  یکی از واحدهای اساسی برنامه نویسیPLC  است. درPOU چند بخش مجزا  بهتوان برنامه را می

در  ،( که یك محیط یکپارچه برای برنامه نویسی داشتWPLSoft)برنامه  برخالف نسخه قبلیتقسیم کرد. 

ISPSoft های آن در نظر گرفت. این کار توان واحدهای مختلفی را در برنامه بر اساس عملکرد یا ویژگیمی

جایی که کند. همچنین از انمی فراهمهای حجیم امکان گسترش، مدیریت و رفع مشکالت را در برنامه

                                                      
1 Program organization units (POU) 
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POU های به صورت چند بخش مجزا از هم طراحی شده، امکان گسترش هر بخش آن توسط طراح

 مختلف به صورت مجزا نیز وجود خواهد داشت.

 .FBsیا  Function blocks -2و  PROGsیا  1هابرنامه -1وجود دارد،  POUدو نوع  ISPSoftدر 

 Program (PROG)  برنامهیا 

POU تواند به عنوان روتین اصلی برنامه و یا برنامه وقفه مورد استفاده قرار گیرد. برنامه می

 کرد. )اجرا( را فراخوانی Function blocks (FB)توان همچنین در آن می

 Function Block (FB) 

ها مقدار ها و حافظهای نوشت که در هنگام فراخوانی بر اساس ورودیتوان برنامهمی FBدر 

تواند به حافظه عالوه بر ورودی می FBخروجی را به ما دهد. با توجه به آنکه مقدار خروجی در 

به آن اعمال کنیم الزاما  های یکسانورودی هرگاهتوان انتظار داشت که نیز وابسته باشد، می

 یم.دیگری را فراخوانی )اجرا( کن FBتوانیم می FBها مشابه باشند. در خروجی نباید

 

5-1-1- POU  در  هاISPSoft 

-POUدر این بخش  د.نشوها نوشته شده توسط کاربران در بخش مدیریت پروژه لیست میPOUتمام 

 اطالعات هرکدامنویسی و زبان برنامه است، همچنین در دو قسمت جداگانه لیست شده FBو  برنامه های

 آمده است.ها در ادامه نام آن POUاز 

                                                      
1 Programs 
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 در بخش مدیریت پروژه POUليست  2-5 شکل

 
 POUبخش هاي مختلف نام  3-5 شکل

 در بخش مدیریت پروژه POUآیکون هاي : 1-5 جدول

 شرح آیکون

 Ladderزبان برنامه نویسی  

 Instruction Setزبان برنامه نویسی  

 Function block diagramزبان برنامه نویسی  

 Structured textزبان برنامه نویسی  

 Sequential function chartزبان برنامه نویسی  
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 غیرفعالزمانی  POU. خاکستری باشد، به معنای غیرفعال بودن آن است POUاگر آیکونی  

 است که برنامه کامپایل شده باشد ولی هنوز اجرا نشده باشد. 

 در هیچ قسمتی مورد استفاده قرار نگرفته است. POUضربدر قرمز نشانگر آن است که  

 

 POUکنیم، صفحه ویرایش دوبار کلیك میپروژه در قسمت مدیریت  POU آیکون روی برپس از آنکه 

برای در باال و بدنه برنامه  1محلی های()سیمبول حه شامل دو بخش جدول نمادهاشود. این صفظاهر می

در قسمت پایین است. بدنه برنامه با توجه به زبان انتخاب شده برای برنامه نویسی ممکن نوشتن برنامه، 

 است ظاهری متفاوت داشته باشد.

 ISPSoftدر  POU عملکردهای -5-1-2

خاص است، دقیقا مشابه بازی فوتبال  2عملکردیوظیفه و در نتیجه آن  دارای POUهر  ISPSoftدر 

 و ...(.مهاجم  ،بانمدافع، هافبك، دروازهوظیفه و عملکردی خاص است )دارای پُست، که در آن هر بازیکن 

بازیکنی است  بان کههربرنامه وظیفه خاص و به طبع آن اختیارات خاص دارد )مانند دروازه ISPSoftدر 

نیاز به اختصاص نوع عملکرد دارد و با توجه به نوع عملکرد  POU. هر تواند توپ را با دست بگیرد(یم که

عملکردی اختصاص داده نشود، آنگاه  POUاگر به  شود.مشخص می )وظیفه آن( آن 3ی اجرایآن نحوه

POU ُتبدیل نخواهد  4دهای اجراییدی در پروژه ذخیره شده و در هنگام کامپایل به کُفقط به عنوان ک

ای، وقفه زمانی و دوره هایدر نظر گرفته شده است: عملکرد POUسه نوع عملکرد برای  ISPSoftدر شد. 

 .5وقفه شرطی

 ایعملکرد دوره 

                                                      
1 Table of local symbols 
2 Task 

3 Execut 

 کدهای اجرایی قابلیت اسکن شدن خط به خط را دارند4 

 
5 Conditional interrupt 
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POU شود. ، به صورت پی در پی اسکن و اجرا میکه به صورت عملکرد دوره ای تنظیم شده باشد

توان تعریف کرد. در حالی که در ای مید دورهبه صورت عملکر POUتنها یك  DVPهای در مدل

آن تعریف کرد.  یهاCPUای را در هر پروژه برای عملکرد دوره 32توان می AH500های مدل

شماره کوچکتری شوند هرچه مشخص می 31که با شماره صفر تا  AH500 ایعملکردهای دوره

اجرا و یا عدم اجرای هر کدام از این    توانمی همچنین ،شوندزودتر اجرا می داشته باشند

 کنترل کرد. TKOFFو  TKONهای با استفاده از بلوك ای راعملکردهای دوره

 عملکرد وقفه زمانی 

های شود. تعداد وقفهمرتبط با آن اجرا می POUزمانی اتفاق و  1با توجه به زمان تعیین شده وقفه

 اختصاص داد. POUتوان تنها یك ز میوابسته است و به هر وقفه نی PLCزمانی به نوع 

 عملکرد وقفه شرطی 

های شرطی گوناگونی مانند وقفه خارجی، وقفه ورودی/خروجی، وقفه شمارنده و ... وجود وقفه

 انواع ی مختلفها PLC ها نیز اجرا خواهد شد.متناظر با آن POUدارد که  با رخداد هرکدام 

 کنند.فراهم میهای شرطی را برای ما تفاوتی از وقفهم

POUص داده شده است در قسمت ها عملکردهای خاصی اختصاهایی که به آنTask  در بخش

مناسب با ترتیب اجرا شدن  Taskها در قسمت شوند. ترتیب لیست شدن فایلمدیریت پروژه لیست می

 یر است.وجود دارد که عملکردهای آن به صورت ز POUعدد  9ها است. برای مثال در پروژه زیر آن

                                                      

رخ  وقفه یك که هنگامی. دارد نیاز پردازنده رسیدگی سریع که به است (CPUتحریکی برای پردازنده )در اینجا  Interrupt یا وقفه  1

 .کند رسیدگی وقفه درخواست به تا کندمی متوقف را خود جاری عملیات پردازنده دهد،می
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 ( هاي متفاوتی تخصيص داده شدهTsakها عملکرد )هایی كه به آن POU 4-5 شکل

 

 

 

 POUعملکردهاي تخصيص داده شده به  :2-5 جدول

 اجرانحوه  POU نام عملکرد

تخصیص داده 

 نشده

Prog2  وProg3  با توجه به آنکهProg2  وProg3  به  عملکردی تخصیص داده

 اند، اجرا نخواهند شد.نشده
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Cyclic (0) Prog6  وProg4  های کوچکتر زودتر ای شمارهکه در عملکردهای دورهبه آنبا توجه

ها در این بخش به صورت زیر POUشوند، ترتیب اجرا اجرا می

های  POUاست به ترتیب  1>0)در اینجا چون   باشد.می

Cyclic(0)  و سپسCyclic(1)  .ترتیب لیست اجرا خواهند شد

در  نیز به ترتیب لیست شدن آن ها Cyclicهای هر POU شدن

 خواهد بود( نمودار درختی

Prog6 --> Prog4 --> Prog5 --> Prog7 

Cyclic (1) Prog5  وProg7 

وقفه 

 ورودی/خروجی

Prog1   ،زمانی که شرط وقفه اتفاق بیافتدProg1 شود.یکبار اجرا می 

در دوره های زمانی تنظیم شده اتفاق و آنگاه  1وقفه زمانی Prog9و  Prog8 1وقفه زمانی 

POUافتند.ها به ترتیب زیر یکبار اتفاق می 

Prog8 -> Prog9 

 
 عملکردهاي تخصيص داده شده به برنامه ها 5-5 شکل
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 ای خود قرار دهد.را در برنامه دوره EIتوجه: اگر کاربر بخواهد عملکرد وقفه را فعال کند، باید بلوك 

 
 براي فعال كردن وقفه E1استفاده از بلوک  6-5 شکل

 POUاختصاص یک عملکرد به چند  -5-1-2-1

شود، ترتیب اختصاص داده  Cyclic (0)به عملکردی خاص مانند  POUدر حالتی که بیشتر از یك 

د. برای خواهد بودر بخش مدیریت پروژه  Taskها در قسمت ها همانند ترتیب لیست شدن آناجرای آن

ها در جدول وجود دارد که شرح آن POUای چهار روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه کنید. در پروژه

 زیر آمده است.

 POUپروژه اي با چهار  -1مثال :3-5 جدول

 شرح POUنام 

Prog0  زمانی کهM0  ،یك استD0 .برابر صفر است 

Prog1  زمانی کهM0  ،یك استD0 .برابر یك است 

Prog2  زمانی کهM0  ،یك استD0 .برابر دو است 

OUTPUT  زمانی کهM0  یك است، مقدارY0  برابر مقدارD0 .شود 

 های ذکر شده به صورت زیر است.POUبرنامه 
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 POUبرنامه هاي چهار  -1مثال 7-5 شکل

به ترتیب قرار ها قرار دارند، ترتیب اجرای آن Cyclic task (0)در  POUچهار با توجه به آنکه هر 

 OUTPUTو  Prog1 ،Prog2و سپس  Prog0باشد. بدین ترتب ابتدا می Taskها در قسمت گرفتن نام آن

، خواهد بود Prog2در  D0برابر مقدار  Scanدر پایان زمان  Y0اجرا خواهند شد و در نتیجه مقدار خروجی 

 در زیر آمده است. POUار چه. برنامه معادل شدخواهند  2برابر  Y0و در نتیجه آن  D0یعنی 
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 POUبرنامه معادل چهار  -1مثال 8-5 شکل

 هاPOUفعال کردن  -5-1-3

غیر فعال شود،  POUها به صورت موقت وجود دارد. اگر POUامکان غیر فعال کردن  ISPSoftدر 

یابی بسیار مفید کامپایل نشده و اجرا نخواهد شد. این ویژگی در هنگام تست برنامه و همچنین عیب

 تا با استفاده از آن بتوانتستی نوشت  برنامهی در سیستم، توان برای حل مشکلاست. به عنوان مثال می

های تست را غیرفعال قسمتتوان میپس از حل شدن مشکل،  را ارزیابی کرد.در نهایت عملکرد سیستم

در بلوك دیاگرام زیر برای بررسی عملکرد اجزای مختلف سیستم و تکمیل مطابق با همین وضعیت  کرد.

 دو مرحله تست در نظر گرفته شده است.ها آن

 
 سيستمدر نظر گرفتن مراحل تست براي ارزیابی  9-5 شکل

 شد. خواهند این مراحل تست حذف ،سیستم که بعد از تکمیل پروژه و حل مشکالتِ

 
 مرتبط با تست پس از پایان ارزیابی سيستم POUغيرفعال كردن  10-5 شکل
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ندازی سیستم اصلی، تجهیزات ااینگونه نگاه کرد که چون در مراحل راه وضعیتتوان به این )البته می

های و الزم است برنامه توانیم از اجرای این دو بخش صرف نظر کنیمدو بخش ارزیابی تکمیل نشدند، می

 (مرتبط با این دو بخش غیرفعال شوند

را در صفحه ساخت پروژه انتخاب کند. در غیر  Activeرا فعال کند باید  POUاگر کاربر بخواهد 

 شود.غیرفعال و آیکون آن خاکستری می POUفعال نباشد،  Activeاینصورت اگر گزینه 

 
 غيرفعال POU 11-5 شکل

 POUپاك کردن و کپي  -5-1-4

منوی باز کلیك راست کرده و در  Programتوان بر روی آن در قسمت می POUبرای پاك کردن 

 کلیك کرد. Deleteبر روی  POU شونده
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 POUحذف  12-5 شکل

توان به هیچ وجه آن را بازیابی کرد و آیکون آن از ، نمیPOUتوجه شود که در صورت پاك شدن 

 نیز حذف خواهد شد. Taskقسمت 

 
 دیگر قابل بازگردانی نيست POUهشدار در مورد اینکه در صورت حذف شدن  13-5 شکل

بر روی  POU منوی باز شوندهتوان بر روی آن کلیك راست کرده  و در می POUبرای کپی کردن 

Copy .کلیك کرد 

 
 POUكپی كردن  14-5 شکل
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POU های دیگر استفاده کرد. اگر توان در همان پروژه و یا پروژهکپی شده را میPOU  کپی شده از

باشد، آن را فقط در  FBتوان کپی کرد و اگر از نوع نوع برنامه باشد، آن را فقط در قسمت برنامه می

یا  Programتوان بر روی کپی شده می POUبرای الحاق  توان کپی کرد.می Function Blockقسمت 

Function Blocks منوی باز شونده در بخش مدیریت پروژه کلیك راست کرده و در POU  گزینهPast  را

الحاق شده در قسمت برنامه به هیچ عملکردی اختصاص داده نشده  POUکنیم. در این حالت انتخاب می

 د.و باید عملکرد آن را تعیین کر

 
 كپی شده POUالحاق  15-5 شکل

 رمز عبور -5-1-5

خود رمز عبور قرار دهند. برای فعال کردن رمز  POUتوانند برای امنیت بیشتر بر روی کاربران می

را  Propertiesگزینه  POU منوی باز شوندهتوان بر روی آن کلیك راست کرده و در می POUعبور 

 انتخاب کرد.

 
 قسمت اول– POUنحوه فعال كردن رمز عبور براي  16-5 شکل

وارد کرد و در  Confirmationو  Enter Passwordدر پنجره باز شده باید رمزعبور را دوبار در قسمت 

و شامل حروف، ارقام و یا  کاراکتر 12الی  4بین کلیك کرد. رمز عبور انتخابی باید OKنهایت بر روی 

رمز عبور اختصاص داده شود برای  POUدر صورتی که به  .باشد "_"بعضی نمادهای مجاز مانند 

 دسترسی به آن باید ابتدا رمزعبور وارد شود.
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 قسمت دوم– POUنحوه فعال كردن رمز عبور براي  17-5 شکل

مراجعه و در  Propertiesتوان دوباره به پنجره در صورتی که نیاز به حذف شدن رمز عبور باشد می

 رمز عبور را وارد و تایید کرد. Enter Passwordقسمت 

 
 POUوارد كردن رمز عبور براي  18-5 شکل

 مدیریت عملکردها 

در قسمت مدیریت پروژه کلیك راست کرده و  Tasksتوان بر روی ها میPOUبرای مدیریت عملکرد 

Task Property .را انتخاب کرد 
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 POUمدیریت عملکرد  19-5 شکل

 زیر خواهد بود.پنجره باز شده به صورت 

 
 POUپنجره مدیریت عملکرد  20-5 شکل

 Task typeاند.: عملکردها قابل استفاده در این قسمت لیست شده 
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 Task description است. آمده: توصیف عملکرد انتخاب شده در این قسمت 

 Task management area توان بخش می: در اینPOU ها عملکرد اختصاص ها را سازماندهی و به آن

 داد.

 ها تنظیمات عملکردها و شرط رخ دادن وقفه -5-2-1

 Taskانتخاب شد، شرح توضیحات مربوط به آن در قسمت  Task Typeپس از آنکه عملکرد در قسمت 

Description تعیین نماید.ها را نیز تواند نحوه اجرای عملکردداده خواهد شد. در این بخش کاربر می 

انتخاب شده ممکن است  PLCبا توجه به نوع  Task managerهای لیست شده در Taskتوجه کنید که 

 متفاوت است. PLCمتفاوت باشند، همچنین تنظیمات این عملکردها نیز وابسته به نوع 

 
 عملکرد و شرح آنانتخاب نوع  21-5 شکل

 تنظیمات عملکردها در این بخش را با چند مثال شرح خواهیم داد.

های آن را مرور خواهیم کرد. )جدول ابتدا لیست وقفه DVP-SV: برای تنظیم عملکرد وقفه در 1مثال 

 توانید مشاهده کنید(می DVP-PLC Application Manual-Programmingزیر را در 

 
 DVP-SVليست وقفه هاي  22-5 شکل 
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را تنظیم کند، باید  I001اگر کاربر بخواهد وقفه  در زیر آمده است. DVP-SVانواع عملکرد برای 

External Interruption (X0) را انتخاب کند (I001  با لبه باالرونده ورودیX0 تحریك می .)شرح شود

طبق توضیحات در  آمده است، Task Descriptionدر قسمت  External Interruption (X0)عملکرد 

 شود.تحریك می I001به ازای لبه باالرونده  باشد، تعیین شده یك Externalصورتی که مقدار 

 
 DVP-SVدر  External Interruption (X0)عملکرد وقفه  23-5 شکل

کنید. به ازای مشاهده می  AHCPU503-EN مدل PLCرا برای  Task Manage: در زیر، پنجره 2مثال 

شود که کاربر امکان فعال و غیرفعال کردن آن را دارد )در واقع مشاهده می Cyclic (1)انتخاب عملکرد 

 فعال و غیرفعال کرد.  AH500ای را در توان تمام عملکردهای دورهمی

 
   AHCPU503-ENعملکرد دوره اي صفر در  24-5 شکل

 I/Oکنید که در آن عملکرد مشاهده می AHCPU530-ENرا برای  Task Manager: در زیر 3مثال  

Intrruption (2) .در طبق توضیحات مشخص است که باید تنظیمات این وقفه را  انتخاب شده است

HWCONFIG .انجام داد 
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 AHCPU530-EN براي I/O Interruption (2)عملکرد وقفه  25-5 شکل

I/O Intrruption (2)  پس از آنکه ماژولAH02HC-5A  تعداد مشخصی پالس دریافت کرد، تحریك

 کنیم.می بازرا در بخش مدیریت پروژه  HWCONFIG پنجره های آنخواهد شد. برای تنظیم ویژگی

 
 I/O Intrruption (2)براي تنظيم  HWCONFIGباز كردن پنجره  26-5 شکل

 کلیك می کنیم تا صفحه تنظیم پارامترهای آن باز شود. AH02HC-5Aدر این صفحه دوبار بر روی 

 
 I/O Intrruption (2)براي تنظيم  AH02HC-5Aانتخاب  27-5 شکل

را  2مقدار  Initialرا انتخاب و در در ستون  CH1~2 Number of Intrrupt Settingدر این قسمت 

 تعیین کنید. CH1 Number of Interrupt Setting for Comparisonبرای 
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 CH1 Number of Interrupt Setting for Comparisonتنظيم  28-5 شکل

را برای  1000مقدار  Initialرا انتخاب و در در ستون  CH1~2 Comparison Value Settingحال در 

CH1 Comparison Values Setting .تعیین کنید 

 
 CH1 Comparison Values Settingتنظيم  29-5 شکل

 بارگزاری کرد. PLCباید آن را بر روی HWCONFIG در انتها نیز برای اعمال تنظیمات 

 
 بارگزاري تنظيمات سخت افزاري عملکرد وقفه 30-5 شکل
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های آن به دستورالعمل AH500های PLCبرای اطالعات بیشتر در مورد تنظیم پارامترهای وقفه )

 (مراجعه نمایید

 هاPOUتخصیص عملکرد به  -5-2-2

عملکرد مدیریت کرد. پس از  چگونگی اعمالها را برای POUتوان عملکردها می تخصیصپس از 

کن مم Assignment of POUهای مرتبط در قسمت POU، امکان مدیریت Task Typeانتخاب عملکرد در 

هایی که به عملکرد مورد نظر تخصیص داده POUی همه Unassigned POUخواهد بود. در قسمت 

هایی که به عملکرد مورد نظر تخصیص POUنیز  Assigned POU. در قسمت ستاند لیست شدهاهنشد

 اند.اند لیست شدهشده داده

 
 تخصيص داده شده و تخصيص داده نشده به هر عملکرد POU 31-5 شکل

را در قسمت  POUتوانیم آن اختصاص دهیم، می خاصی POUرا به  یبرای اینکه عملکرد

Unassigned POU آن را به قسمت   انتخاب و پس از کلیك بر رویAssigned POU .منتقل کنیم 

 
 POUاختصاص عملکرد به  32-5 شکل
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انتخاب و سپس با کلیك بر  Assigned POUتوان آن را در قسمت نیز می POUبرای حدف عملکرد 

 منتقل کرد. Unassigned POUبه قسمت   روی

 
 POUحذف عملکرد  33-5 شکل

توانیم در بخش ها را در هر عملکرد تغییر دهیم، میPOUدر صورتی که بخواهیم ترتیب اجرای 

Assigned POU  ها را کاهش اجرای آن اولویت ها را ارتقا و با استفاده از نوبت آن با استفاده از

 دهیم.

 
 POUافزایش اولویت اجراي  34-5 شکل
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 POUكاهش اولویت اجراي  35-5 شکل

مورد نظر  Active ،POUتوانیم با غیرفعال کردن گزینه می POUبعد از انتخاب هر  Assigned POUدر 

به رنگ خاکستری در خواهد  Taskمورد نظر در قسمت  POUرا نیز غیرفعال کنیم. در این حالت آیکون 

 آمد.

 POUهای کاربردی  مثال 

 را مطرح خواهیم کرد. سه مثالدر این فصل  POUدر ادامه برای مرور مفاهیم مطرح شده پیرامون 

 مثال خط تولید تزریق چسب -5-3-1

به  POUهای خواهیم آن را  با استفاده از قابلیتبرنامه نوشته شده در فصل قبل را در نظر بگیرید. می 

 صورتی ساختاریافته تر بنویسیم. این برنامه مطابق شکل زیر شامل سه بخش است.
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 بخش هاي مختلف برنامه -1مثال 36-5 شکل

 بخش شروع به کار و توقف سیستم 

 بخش تزریق چسب 

 بخش شمارش قطعات

ی اختصاص داده شده به مجزا POUای مشابه در سه را در پروژهخواهیم این سه بخش در ادامه می

Cyclic (0)  .تعریف کنیم 
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 معادل POUساخت سه  -1مثال 37-5 شکل

 ما برای شروع به کار و توقف سیستم به صورت زیر در خواهد آمد. RUN_STOPبرنامه 
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 RUN_STOPبرنامه  -1مثال 38-5 شکل

 

 برای تزریق چسب نیز به صورت زیر درخواهد آمد: GLUINGبرنامه 

 
 GLUINGبرنامه  -1مثال 39-5 شکل

 نیز برای شمارش قطعات به صورت زیر در خواهد آمد: COUNTINGبرنامه 

 
 COUNTINGبرنامه  -1مثال 40-5 شکل

 ها را مشخص نمایند. باید ترتیب اجرای آن Taskها، کاربردر قسمت POUپس از اتمام ساخت 
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 POUترتيب اجراي  -1مثال 41-5 شکل

 Task Propertyاز طریق  Taskبا کلیك راست بر روی  توانمی Taskها در POUبرای تغییر چینش 

 اقدام کرد.
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 POUتغيير ترتيب اجراي  -1مثال 42-5 شکل

 

 برنامه به صورت زیر در خواهد آمد.ای در نهایت بلوك دیاگرام روتین دوره

 
 POUترتيب نهایی اجراي  -1مثال 43-5 شکل

 DVPهای سری PLCمثال وقفه در  -5-3-2

)به ترتیب چراغ  شوند به روزبه ترتیب  Y7الی  Y0یك شد( آنگاه  X0فشرده شد ) ONاگر کلید شرح: 

آنگاه خروجی متوقف و حالت خروجی   یك شود( X1فشرده شد، ) OFF. اگر کلید روشن جابجا شود(

به دوباره  Y7الی  Y0یك شود( آنگاه خروجی ریست شده و  X2فشرده شود ) RSTذخیره شود. اگر کلید 

 شوند.روز می

 
 2شرح مثال  44-5 شکل

برای آن تعریف  POUاستفاده کرده و مطابق جدول زیر چهار  DVP-SVای مدل هPLCخواهیم از می

 کنیم.

 2براي مثال  POUتعریف  :4-5 جدول
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 نحوه كاركرد برنامه POUنام 

Run_Stop 1-  صفر کردن پرچم عملکردM0 به رجیستر خروجی  1، انتقال مقدارD0 

 و فعال کردن وقفه )یعنی بیت ابتدایی آن یك شود( 

یك  M0دهد، تغییر وضعیت می ONبه حالت  OFFاز حالت  X0زمانی که  -2

 شود.می

صفر  M0دهد، تغییر وضعیت می ONبه حالت  OFFاز حالت  X1زمانی که  -3

 خواهد شد.

LED  به روز کردنY0  الیY7  بر اساس مقدار رجیستر خروجیD0 

Shift 

(Rotate) 

D0 بیت  کند.بیت به سمت چپ انتقال )شیفت( پیدا مییك هایش هر نیم ثانیه داده(

 شود( آخر جایگزین بیت اول می

Reset  به  1انتقال مقدارD0  که در نتیجه آن بیت صفر درD0 شود. فعال میPOU  بعد از

 شود.اجرا می I201وقفه خارجی 

I201 شود که لبه باالرونده زمانی تحریك میX2 .اتفاق بیافتد 

 

 .تعریف می کنیم DVP-SVهای بر روی مدل ایپروژهابتدا 

 
 DVP-SVتعریف پروژه بر روي  – 2مثال 45-5 شکل

در بخش مدیریت پروژه، چهار  Programsپس از انجام تنظیمات اولیه و ارتباطی سیستم، در قسمت 

POU دهیم.ها اختصاص میای را به آنسازیم و عملکرد دورهخواسته شده را می 
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 خواسته شده POUساخت چهار  – 2مثال 46-5 شکل

 های نوشته شده به صورت زیر است:برنامه

 
 Run_Stopبرنامه  – 2مثال 47-5 شکل
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 LEDبرنامه  – 2مثال 48-5 شکل

 
  Shift برنامه – 2مثال 49-5 شکل

 

 

 Resetبرنامه  – 2مثال 50-5 شکل 
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 کنیم.را انتخاب می Cyclicرفته و عملکرد  Task Managerها به پس از نوشته شدن برنامه

 

 اختصاص داده شده به عملکرد دوره اي صفر POUمشاهده  – 2مثال 51-5 شکل

-حذف می Assigned POUافتد، آن را از لیست بعد از وقفه خارجی اتفاق می Resetبا توجه به آنکه 

 کنیم.
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 عملکرد دوره اي صفر از Resetحذف  – 2مثال 52-5 شکل

 

 کنیم.تنظیم می LEDو سپس  Run_Stop ،Shiftای را نیز به صورت های دورهترتیب اجرای برنامه

 

 در عملکرد دوره اي صفر POUتنظيم ترتيب اجراي  – 2مثال 53-5 شکل

 Task Typeرا در  External Interruption (X2)حال باید عملکرد وقفه را تعیین کنیم. برای اینکار 

 External Interruption (X2)دهیم. را قرار می 1آن مقدار  Externalدر قسمت   کنیم وانتخاب می

 اتفاق بیافتد. X2شود که لبه باال رونده سیگنال زمانی تحریك می

 

 1قسمت  -Resetبه  External Interruption (X2)اختصاص عملکرد  – 2مثال 54-5 شکل

-قرار می Assigned POUآن را در قسمت  Resetبه  External Interruption (X2)برای اختصاص 

 دهیم.
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 2قسمت  -Resetبه  External Interruption (X2)اختصاص عملکرد  55-5 شکل

تنظیمات مورد نظر اعمال خواهد شد. در این مرحله تنظیمات برنامه به  OKپس از کلیك بر روی 

 بارگزاری نماید. PLCتواند آن را کامپایل و بر روی صورت زیر در خواهد آمد و کاربر می

 

 POUوضعيت نهایی اختصاص عملکرد به  – 2مثال 56-5 شکل

 كاربردي:نکته 

-توان آناستفاده کرد. ولی می WPLSoftتوان در را به صورت مستقیم نمی ISPSoftهای با آنکه پروژه

استخراج کرد. در مثال فوق در صورتی که  WPLSoftبارگزاری و سپس دوباره به وسیله  PLCها را در 

کنیم که در بر برنامه زیر را مشاهده میای مانند استخراج کنیم، برنامه WPLSoftرا در نوشته شده برنامه 

نیز همانند  I201است. وقفه  LEDو سپس  Run_Stop ،Shiftای ما به ترتیب گیرنده سه عملکرد دوره

 .1کندعمل می Resetبرنامه وقفه 

                                                      

 1 WPLSoft  برنامه ای برای کار باPLC های کمپانی دلتا است که قبل ازISPSoft گرفته و دارای قالبی سنتی است.مورد استفاده قرار می 
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 WPLSoftاستخراج برنامه در  – 2مثال 57-5 شکل

را در  Run_Stopمرتبط با  POUتوانیم در برنامه اصلی اینکه روند مورد نظر را تست کنیم میبرای 

و  PLCرا غیرفعال کنیم. در این حالت پس از کامپایل و بارگزاری آن در  Shiftپاك کرده و  Taskقسمت 

و  RUN_STOPشامل دو قسمت  دیگرشاهد برنامه زیر خواهیم بود که  WPLSoftاستخراج آن به وسیله 

Shift .نخواهد بود 

 

 Shiftو غير فعال كردن عملکرد  Run_Stopهاي  POUحذف عملکرد  – 2مثال 58-5 شکل

 

در  Shiftو غير فعال كردن عملکرد  Run_Stopهاي  POUنتيجه حذف عملکرد   – 2مثال 59-5 شکل

WPLSoft 
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 AH500های سری PLCمثال وقفه در  -5-3-3

 یك شود( سیستم شروع به کار خواهد کرد. X0.0فشرده شود ) STARTدر صورتی که کلید شرح: 

، آنگاه آالرم فعال خواهد شد شود(نیك  X0.1)ثانیه فعال نشود  30قبل  STOP کلید  در صورتی کهسپس 

(Y0.0 یك می.)شود 

 

 3شرح مثال  60-5 شکل

استفاده  AH16AP11R-5Aو ورودی/خروجی دیجیتال  AHCPU530-ENمدل  CPUدر این مثال از 

را با تفریق زمان فشرده  STARTخواهیم برنامه ای نوشته که در آن زمان سپری شده بعد می کنیم.می

  از زمان فعلی پیدا کنیم. STARTشدن 

 

 3شرح نمودار زمانی مثال  61-5 شکل

طبیعتا طراح آن دالیل خاصی بوده )ن برنامه نوشته شده در این مثال منحصر به فردتوجه شود که 

شروع به کار های سپری شده پس از برای این نوع برنامه نویسی دارد، مثال نیاز داشتن به مجموع زمان

PLC و ممکن است بتوان آن را  (تواند دلیل خوبی برای ذخیره آن و ریست نکردن هرباره آن باشدکه می

 به صورت های متفاوت طراحی کرد.

شود. توسط برنامه شمرده می زمانی سپری شدهشود و بازه میلی ثانیه فعال می 25وقفه زمانی هر  

را  D1و  D0بیتی  32شود و مقدار رجیستر میلی ثانیه تحریك می 25هر  Timed Intrrupption (0)وقفه 
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میلی ثانیه  25دهد )پس هر واحد در رجیسترها معادل یکی افزایش می PLCدر مدت زمان فعال بودن 

 D1و  DOبیت رجیستر  32 ناز طریق خواند PLC ()فعال بودن یمدت زمان اجرا د بهتوان. کاربر میاست(

باشد به  2000. برای مثال در صورتی که مقدار خوانده شده در این رجیستر برابر با دستیابی داشته باشد

 .(Sec*2000=50 Sec 0.025)باشد می PLCثانیه از زمان شروع به کار  50معنی گذشتن 

. سپس شودکپی می D3و  D2در رجیستر  D1و  D0فشرده شد، مقدار فعلی  STARTپس از آنکه کلید 

با تفریق این ماند. بدون تغییر باقی می D3و  D2یابد و مقدار همچنان با وقفه افزایش می D1و  D0مقدار 

توان به مدت زمان سپری شده پس از فشرده شدن کنیم( میذخیره می D5و  D4دو مقدار )که آن را در 

START .برسیم 

فشرده  Stopاز سی ثانیه گذشت و کلید  STARTسپس هرگاه زمان سپری شده پس از فشرده شدن 

 کنیم.نشد آالرم را فعال می

 باشند.در نظر گرفته شده است که به صورت زیر می POUدر این پروژه پنج 

 

 هاي پروژه POU – 3مثال :5-5 جدول

 نحوه کارکرد برنامه POUنام 

INT_Timer  بیتی  32مقدار رجیسترD0  وD1  شود.میلی ثانیه یك واحد اضافه می 25هر 

(POU  بهTimed Intrruption (0) )تخصیص داده شده است 

Initialize  پرچم هایM0  وM1 شوند، رجیسترهای ریست میD0  تاD7  پاك شده و وقفه فعال

 شود.می

 Cyclicهای تخصیص داده شده به PLC ،POUهای در طی سیکل اول اجرای برنامه

هم جزو آن Initialaizeکه  Cyclic (1)های تخصیص داده شده به فعال و برنامه (0)

 تنها در سیکل ابتدایی اجرا خواهد شد. Initializeشوند. در نتیجه است غیر فعال می

Control  زمانی کهX0.0 شود، پرچم فعال میM0  فعال و مقدارD0  وD1  بهD2  وD3  کپی

 شود.ریست می M0دهد، رخ می 1شود یا سرریزفعال می X0.1شوند. زمانی که می

                                                      
1 Overflow 
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Time_CHK  زمان سپری شده پس از فشرده شدن کلیدSTART  با تفریقD2  وD3  ازD0  وD1 

شود. اگر این مقدار کمتر از صفر بود، پرچم سرریز ذخیره می D5و  D4محاسبه و در 

 شود.فعال می M0یعنی 

Signal  ثانیه باشد )یعنی  30اگر زمان سپری شده بیش ازD4  وD5  باشند،  1200بیشتر از

-فعال می Y0.0( و یا سرریز رخ داده باشد، آالرم Sec*1200=30 Sec 0.025چرا که 

 شود.

 

سازیم و تنظیمات سخت افزاری آن را انجام می AHCPU350-ENمدل  CPUای با استفاده از پروژه

 دهیم.می

 

 AHCPU350-ENساخت پروژه با  – 3مثال 62-5 شکل

 

 تنظيمات سخت افزاري – 3مثال 63-5 شکل

 دهیم.تخیص می Cyclic (0)ها را به شرح شده را ساخته و در حالت پیش فرض آن POUدر ادامه پنج 



184 

 

 

 

 Cyclic (0)با عملکرد پيشفرض  POUساخت پنج  – 3مثال 64-5 شکل

 در زیر آمده است. POUهای نوشته شده در هر برنامه

 

 Initializeبرنامه  – 3مثال 65-5 شکل



185 

 

 

 

 INT-Timerبرنامه  – 3مثال 66-5 شکل

 

 Time_CHKبرنامه  – 3مثال 67-5 شکل

 

 Signalبرنامه  – 3مثال 68-5 شکل



186 

 

 

 

 Control– 3مثال 69-5 شکل

 Task Propertyگزینه  Taskها با کلیك راست بر روی در این قسمت برای تخصیص مناسب عملکرد

 باز شود. Task Managerرا انتخاب کرده تا پنجره 

 

 POUتنظيمات مربوط به تخصيص عملکرد  – 3مثال 70-5 شکل

کنیم. با توجه به می فعالرا  Activeرا فعال کنیم، آن را انتخاب و گزینه  Cyclic (0)برای آنکه بتوانیم 

 نیز باید  Initializeتخصیص داده شود و به  Timed Intrruption (0)وقفه زمانی  INT_Timerآنکه باید به 

Cyclic (1) این دو تخصیص داده شود ،POU  را از قسمتAssigned POU  مربوط بهCyclic (0)  حذف

 کنیم.می
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 عملکرد دوره اي صفراز  INT_Timerو  Initializeحذف  – 3مثال 71-5 شکل

-قرار می Signalو  Control ،Time_CHKرا به ترتیب  Cyclic (0)های POUدر ادامه ترتیب اجرای 

 دهیم.

 

 اي صفر در عملکرد دوره POUتنظيم ترتيب اجراي  – 3مثال 72-5 شکل

 کنیم.می Activeانتخاب و آن را نیز  Task Typeرا در قسمت  Cyclic (1)ادامه  در

 

 انتخاب عملکرد دوره اي یک – 3مثال 73-5 شکل

 کنیم.منتقل می Assigned POUبه  Unassigned POUرا از بخش  Initializeسپس 
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 Initializeاختصاص عملکرد دوره اي یک به  – 3مثال 74-5 شکل

دهد . توضیحات این عملکرد نشان میمی کنیمانتخاب  Task Typeرا در  Timed Intrupption 0حال 

 اقدام کند. HWCONFIGکه کاربر برای فعال کردن و تنظیم این وقفه زمانی باید از طریق 

 

 Timed Intrupption 0انتخاب عملکرد وقفه  – 3مثال 75-5 شکل

 کنیم.منتقل می Timed Intrruption 0در  Assigned POUرا به بخش  INT_Timerدر این مرحله 
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 INT_Timerبه  Timed Intrupption 0اختصاص عملکرد  - 3مثال 76-5 شکل

 پس از تایید، تنظیمات عملکردها به صورت زیر خواهد بود.

 

 POUبه وضعيت نهایی اختصاص عملکرد – 3مثال 77-5 شکل

 رویم.می HWCONFIGحال برای تنظیمات مربوط به وقفه زمانی به 

 

 تنظيمات سخت افزاري براي وقفه زمانی -3مثال 78-5 شکل



190 

 

 

 

 PLCکلیك کرده تا صفحه  CPUپس از باز شدن صفحه تنظیمات سخت افزاری، دوبار بر روی ماژول 

Parameters Setting .سربرگ   باز شودCPU  و سپس زیربرگSystem کنیم.را انتخاب می 

 

 CPUتنظيمات سخت افزاري  -3مثال 79-5 شکل

کنیم )توجه را تایپ می 25عدد  Interval Intrrupt 0در مقابل  Interval Intrrupt Timeدر قسمت 

کنید که مقدار صفر به معنای غیر فعال بودن وقفه و دیگر اعداد مدت زمان اعمال وقفه بر حسب میلی 

 کند(ثانیه را مشخص می
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 تنظيم مدت زمان وقفه زمانی -3مثال 80-5 شکل

 کنیم.دانلود می PLCدر این مرحله تنظیمات را ذخیره و در 

 

 PLCبارگزاري تنظيمات سخت افزاري وقفه زمانی در  -3مثال 81-5 شکل

 کنیم.دانلود می  PLCها را در در نهایت نیز پس از کامپایل برنامه
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 سیمبول ها -6 فصل

 دهی حافظههای بزرگ مدیریت آدرسمخصوصا در پروژه PLCبرنامه نویسی  های همیشگیسختییکی از 

ها و )نماد( ها مطرح شدند که با استفاده از آن 1ها است. برای حل این مشکل سیمبولو ورودی/خروجی

ها که آدرس دهی را حل کرد. سیمبول ت مرتبط باها می توان مشکالتخصیص آدرس به سیمبول

اند، موجب خوانا تر شدن برنامه ها شده و ها شدهPLCجایگزین آدرس دهی مستقیم در برنامه نویسی 

 د.نآورفراهم می به راحتیرا ها امکان توسعه برنامه

ممکن است الزم باشد  توجه کنید: مثالبرای اینکه کاربرد سیمبول ها را بهتر به ذهن بسپارید، به این 

که امکان فراموشی این ذخیره شود و برنامه نیز آنقدر گسترده باشد  M0وضعیت موتوری در حافظه 

، هرجای M0به حافظه  ”Motor Status“موضوع وجود داشته باشد، در این حالت با اختصاص سیمبول 

نمایش داده خواهد شد و اینگونه امکان  Motor Statusعبارت  استفاده شده باشد M0برنامه که از 

 تحلیل برنامه به راحتی امکان پذیر خواهد بود.

 داده ها و سیمبول ها  

ها استفاده کرد ابتدا باید آن ها را تعریف کرد. دو نوع سیمبول وجود دارد، برای آنکه بتوان از سیمبول

های پروژه قابل استفاده POUامی تمبرنامه های سراسری در . سیمبول3و محلی 2های سراسریسیمبول

اند قابل استفاده ها تعریف شدههایی که در آنPOU برنامه های محلی تنها درهستند ولی سیمبول

تواند یکسان باشد و عملکرد های مختلف میPOUدر های محلی . بنابراین شناسه یا نماد سیمبولهستند

متغیری تعریف شده برای سیمبولِ کند. البته در صورتی که شناسه ها خللی در کار یکدیگر ایجاد نمیآن

-اولویت را برای سیمبول محلی در نظر می POUسراسری تعریف شود،  یمتغیرسیمبول  محلی مشابه 

 گیرد.

 ها باید به موارد زیر توجه کرد.در تعریف شناسه سیمبول

 شوندکاراکتر تشکیل  30توانند حداکثر از ها میشناسه سیمبول.  

                                                      
1 Symbol 

2 Global symbols 
3 local symbols 
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 توانند ها باشند، ولی میها و یا پورتهای سیستمی مانند نام حافظهشناسه ها نباید مشابه نام

که نمایانگر حافظه بیتی صفر است را  "M0"ها را در ترکیب با دیگر کاراکترها به کار برد. مثال آن

توان به را می "Copy_from_M0"ویا  "M0_"توان به عنوان شناسه سیمبول به کار برد ولی نمی

 عنوان شناسه سیمبول استفاده کرد.

  غیر مجاز است. شناسه سیمبولاستفاده از فاصله در 

  استفاده ازUnderLine را به صورت متوالی و یا در انتهای شناسه مجاز است ولی نباید آن

 سیمبول به کار برد.

  ه کار برد.ب در شناسه سیمبول و ... را نباید ?، & ،*نمادهای دیگر مانند 

 
 استفاده از سيمبول ها در برنامه 1-6 شکل

 های سیمبول کالس -6-1-1

توانیم در پنج کالس طبقه بندی کنیم. در ادامه به معرفی این پنج ها را میاز لحاظ عملکرد، سیمبول

 پردازیم.کالس می

 های عمومیِسیمبول VAR 
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گیرند. های عمومی در برنامه نویسی مورد استفاده قرار میها برای عملیاتسیمبولاینگونه 

 حافظه و یا پورت ورودی/خروجی تعریف شده برای  ،های آن نیز به نوع دادهویژگی

 آن بستگی دارد.

 نگهدارِهای سیمبول VAR_RETAIN 

 FBشوند. کاربران از این کالس در پشتیبانی می AH500های سری PLCاین کالس تنها توسط 

است با این  VARهای عمومی ها مشابه سیمبولتوانند استفاده کنند. عملکرد این سیمبولنمی

شوند )به صورت اتوماتیك( نگهدار اختصاص داده می VAR_RETAINکه به هایی تفاوت که حافظه

ها پس از قطع اینگونه سیمبولهای در نتیجه داده، کنندها را در خود حفظ میهستند و داده

نوع حافظه را در  تواندنیز نگه داشته خواهند شد. توجه شود از آنجایی که کاربر نمی PLC برق

 باشد. 1پلهو یا  شمارنده، تواند زمان سنجت تعیین کند، نوع داده نمیاین حال

  سیمبولVAR_INPUT 

 گیرد.قرار میبه صورت محلی مورد استفاده  FBاین سیمبول برای ورودی 

  سیمبولVAR_OUTPUT 

 گیرد.به صورت محلی مورد استفاده قرار می FBاین سیمبول برای خروجی 

  سیمبولVAR_IN_ OUT 

گیرد. در واقع به صورت محلی مورد استفاده قرار می FBاین سیمبول برای ورودی/خروجی 

فراخوانی  FBاست. زمانی که  2این کالس از سیمبول برای ایجاد بازخورد دهمانند مثال زیر کاربر

( و پس از انجام VAR_IN_ OUTخوانده )سیمبول کالس نوع  DT_IOدر  D1شود، مقدار می

 شود.فرستاده می D1به  DT_IOمقدار  ،عملیات بلوك

                                                      
1 STEP , .بیشتر توضیح داده خواهد شد  SFC در مورد این نوع داده در فصل مربوط به زبان برنامه نویسی 
2 Feedback 
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 جی و ورودي/خروجیو ارتباط آن با انواع ورودي، خرو FBاطالعات  شپرداز 2-6 شکل

 انواع داده -6-1-2

کانتکت نیاز  های گوناگون تخصیص داده شوند، مثال یكها با فرمتتوانند به دادهها میسیمبول

ورودی آنالوگ نیاز به سیمبولی برای  زمقدار خوانده شده اای بیتی دارد و به سیمبولی برای داده

 بیتی( دارد. 16) Wordای به فرمت داده

کند در جدول زیر آمده است. توجه شود که ها پشتیبانی میاز آن ISPSoftانواع مختلف داده که 

های مشخصی از داده را ها هرکدام فرمتFBو همچنین برنامه اصلی و  PLCهای مختلف مدل

 کنند.پشتیبانی می

 ISPSoftانواع داده در  :1-6 جدول

 DVP AH500 شرح نوع داده

FB Program FB Program 

BOOL  بيتیداده √ √ √ √ 

WORD  بيتی 16داده √ √ √ √ 

DWORD  بيتی 32داده √ √ √ √ 

LWORD  بيتی 64داده √ √ √ √ 
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INT  بيتی عالمت دار )بيت انتهایی  16عدد

 كند(عالمت عدد را مشخص می

  √ √ 

DINT  عالمت دار )بيت انتهایی بيتی  32عدد

 كند(عالمت عدد را مشخص می

  √ √ 

LINT  بيتی عالمت دار )بيت انتهایی  64عدد

 كند(عالمت عدد را مشخص می

  √ √ 

REAL  بيتی 32عدد دهدهی مميز شناور 

توان اعداد را به صورت با این فرمت می

 اعشاري نيز نشان داد.

√ √ √ √ 

LREAL بيتی 64 عدد دهدهی مميز شناور 

توان اعداد را به صورت با این فرمت می

 اعشاري نيز نشان داد.

  √ √ 

ARRAY )آرایه )ماتریس ستونی 

شود تعداد و زمانی كه سيمبول تعيين می

هاي آرایه مشخص خواهند شد نوع داده

هاي آرایه می تواند )حداكثر تعداد المان

ها اصطالحا ، به این المانباشد 2048

 (شود.گفته می "درایه"

√ √ √ √ 

STRING (1رشته )رشته اي از كاراكترهاي اسكی 

-بيتی تعریف می 8كدهاي اسكی با مقادیر 

  √ √ 

                                                      
1 ASCII 
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شوند. طول آرایه توسط سيمبول تعيين و 

 كاراكتر باشد. 128تواند شامل حداكثر می

STEP  پله  پرچمتشخيص براي 

 (در مورد آن بيشتر گفته است  -10 فصلدر )

√ √  √ 

Function 

Block 
 √ √ √  FBبراي نام گزاري 

COUNTER داده هاي شمارنده √ √  √ 

TIMER داده هاي زمان سنج √ √  √ 

POINTER گر  به فرمت اشارهWORD 

 در مورد آن بيشتر گفته است(  -7 فصل )در

  √  

T_ 

POINTER 
  √   هاي به فرمت زمان سنجگر دادهاشاره

C_ 

POINTER 
  √   هاي به فرمت شمارندهگر دادهاشاره

HC_ 

POINTER 
هاي به فرمت شمارنده داده گراشاره

 1هاي پر سرعت

  √  

 

 تخصیص حافظه به سیمبول و مقداردهي اولیه -6-1-3

به فرمت داده مورد نظر بستگی دارد.  داده شدهتخصیص که سیمبول به آن  اینوع حافظه

کنند. مفاهیم مرتبط با  بارگزاری PLCتوانند مقادیر اولیه سیمبول را تعیین و در کاربران می

 مورد استفاده وابسته است. PLCتخصیص سیمبول در زیر آمده است. این مفاهیم به مدل 

 هاي سري هاي گوناگون  PLCقواعد تخصيص سيمبول در :2-6 جدول

                                                      
1 High-speed counter 
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 نحوه اختصاص مدل

AH500  ها را به سیمبول تواند حافظهاتیك( میکاربر )و یا سیستم به صورت اتوم

 . 1تخصیص دهد برنامه POU های محلی و سراسری

 های محلی تعریف شده ها را به سیمبولسیستم به صورت اتوماتیك حافظه

تواند این کار را انجام دهد(. در واقع در دهد )کاربر نمیاختصاص می FBدر 

داریم که سیستم  Tempاینجا نیاز به یك تعداد حافظه موقت و یا 

 دهد.انجام می ات مربوط به آن را در پس زمینهتنظیم

 های رزرو شده های اختصاص داده شده توسط سیستم حافظهحافظهCPU 

و  STEPشود. )البته در مورد های داده استفاده نمیهستند و از حافظه

له و شمارنده و زمان سنج اینطور نیست و سیستم به طور اتوماتیك ر

 دهد(.صاص میتاخ اند( راها )که استفاده نشدههای مرتبط به آنافظهح

DVP  توانند حافظه و پورت ها را به هر کدام از سیمبول کاربر )و یا سیستم( می

 های محلی و یا سراسری اختصاص دهند.

 هایی قابل های تخصیص داده شده توسط سیستم همان حافظهحافظه

های قابل استفاده تواند محدوده حافظهمیاستفاده کاربر  است )کاربر 

 تعیین کند( Device Resource Allocationدر سیستم را 

 

 در جدول زیر آمده است. هابه آن های قابل تخصیصها و حافظهع دادهانواارتباط بین  

 

 انواع مختلف دادهحافظه هاي قابل تخصيص به  :3-6 جدول

 DVP AH500 نوع داده

FB Program FB Program 

                                                      

 توانهای سراسری در کل پروژه میتوانند استفاده کرد ولی از سیمبولاند میای که در آن تعریف شدههای محلی را تنها در برنامهسیمبول1 

 استفاده کرد.
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BOOL  کانتکتM  کانتکتM/X/Y کانتکت  1حافظه داخلیM/SM 

 D/L/X/Yبیت حافظه 

WORD D D/E/F حافظه داخلی D/L/X/Y/E/SR 

DWORD D D/E/F حافظه داخلی D/L/X/Y/E/SR 

LWORD D D/E/F حافظه داخلی D/L/X/Y/E/SR 

INT   حافظه داخلی D/L/X/Y 

DINT   حافظه داخلی D/L/X/Y 

LINT   حافظه داخلی D/L/X/Y 

REAL D D حافظه داخلی D/L/X/Y 

LREAL   حافظه داخلی D/L/X/Y 

STRING   حافظه داخلی D/L/X/Y 

STEP S S S S 

COUNTER C C C C/HC 

TIMER T T T T 

ARRAY   نوع داده های آرایه وابسته حافظه تخصیص داده شده به سیمبول به

های آرایه به ترتیب از حافظه با آدرس نقطه شروع )که توسط است. داده

شوند و طول فضایی که شود( نوشته میکاربر و یا سیستم تعیین می

 کنند برابر با طول آرایه است.اشغال می

 تواند نوع داده آرایه نمیSR/SM/E/F .باشد 

 

                                                      
 کاربر به این حافظه ها دسترسی ندارد 1
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  آدرس دهي غیر مستقیم -6-1-4

د و با )مشابه اشاره گر عمل میکن  1استفاده از رجیستر میانیتوان سیمبول را با می ISPSoftدر 

تخصیص داد. فرمت مورد  (توان به صورت غیر مستقیم آدرس دهی کرداستفاده از آن می

مقدار ذخیره شده  در واقع .است Identifier@Index registerاستفاده در این وضعیت به صورت 

ای که توسط حافظه)آدرس نفطه شروع  تعداد انتقال از نشانگر Index Register در رجیستر

و یا  E ،Fتواند حافظه می Index Rgister. نوع ( استشودمشخص می Identifierسیمبول 

های مبتی بر این نوع آدرس دهی در پیاده سازی الگوریتمباشد.  Fو  Eهای سیمبولی از حافظه

 ها بسیار کارگشا است. Look Up Tableمراکز داده و یا 

 D100سیمبول حافظه  VAR_0برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه کنید. در این مثال 

 دهد.را نشان می VAR_0@E0آدرس سیمبول  D(100+2)است، پس  2هم برابر  E0است. مقدار 

 
 آدرس دهی غير مستقيم سيمبولاستفاده از  3-6 شکل

 شود.منتقل می D102به رجیستر  123فعال است مقدار  M0زمانی که در واقع در این مثال، 

 
 عملکرد سيستم حين استفاده از آدرس دهی غيرمستقيم 4-6 شکل

                                                      
1 Modifying a Symbol with an Index Register 
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استفاده کرد، در این حالت فرمت آن به خوانی برای فرا توان از سیمبول آرایهبه همین صورت می

 Identifierبرای  Indexخواهد بود. در این حالت  Identifier[Index]@Index registerصورت 

 باید مقداری ثابت باشد )اگر سیمبول است نمی تواند فرمت آرایه داشته باشد(.

است. در  D200آن  شروعدرایه است و آدرس خانه  5ای با آرایه Aryبرای مثال در پروژه زیر 

شود. اگر به آن اختصاص داده می D204الی  D200نتیجه زمانی که سیستم کامپایل شود آْدرس 

بیانگر آن است که  Ary[0]@E0باشد،  2برابر  E0یعنی  Indexمقدار ذخیره شده در رجیستر 

اشاره به  Ary[0]@E0، پس D(200+2)نی شود یعبا دو جمع می D200یعنی  Ary[0]آدرس 

باشد، با آنکه  6برابر  E0(. توجه شود که اگر مقدار Ary[0+2])همان  دارد D202آدرس خانه 

نداریم( ولی این نوع آدرس دهی مجاز به  Ary[6]آدرس از طول درایه بیشتر می شود )چرا که 

کند. بنابراین با توجه به آنکه نرم افزار اشاره می D(200+6)به خانه  Ary[0]@E0حساب می آید و 

ها دقت الزم ، الزم است کاربر در استفاده از آنکنندهای مجاز نشانگرها را مدیریت نمیمحدوده

را به عمل آورد. مثال همیشه الزم است توجه شود که محدوده آدرس دهی شده در محدوده 

 باشد. CPUمجاز 

 
 ها آدرس دهی غير مستقيم آرایه 5-6 شکل

 های داده  حافظه یها سیمبول بیت -6-1-5

بیتی(  16داده   ) Wordهای را در حافظه ”هابیت“ به توانمی AH500های سری در پردازنده

 Word device.Bit numberتوانیم از فرمت . برای اینکار میها را تغییر داددسترسی داشت و آن

است. دقیقا فرایند مشابهی برای  D0نمایانگر بیت دوم در  D0.2استفاده کنیم، برای نمونه 

ها را به صورت توان آنوجود دارد و می Wordهای ها در سیمبول حافظهدسترسی به بیت

Identifier.Bit number گزاری کرد مثال نشانهVB.2  نشانگر بیت دوم سیمبولVB  است. در

سیمبول یك آرایه سروکار داشته باشیم، فرمت دسترسی بیتی به آن به صورت صورتی که با 
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Identifier[Index].Bit number  است برای نمونهAry[0].1  که نمایانگر بیت اول درایه صفرم

 باشد.  15آرایه است. شماره بیت باید یك عدد دهدهی مثبت بین صفر تا 

، فرض کنید مقدار فعلی آن صفر است. زمانی که است Wordبه صورت  VBدر مثال زیر نوع داده 

M0 شود بیت دوم فعال میVB  یك شده و مقدار حافظهVB  شود.می 4برابر 

 
 نحوه دسترسی به بيت هاي حافظه داده 6-6 شکل

ها نیز برای دسترسی به بیت (Indexمیانی ) توان از رجیسترمی AH500توجه شود که در 

است. برای درك  بیشتر "."از اولویت عملگر  "@"استفاده کرد. در این حالت اولویت عملگر 

 های زیر توجه کنید.بیشتر این موضوع به مثال

است(. در این  3برابر  E0و مقدار  D100معرف  VBرا در نظر بگیرید ) VB.1@E0: عبارت 1مثال 

نگاه  VB.(1@E0)توانیم به عبارت فوق به صورت است، می "@"حالت چون اولویت با عملگر 

 4=3+1است، پس  E0به تعداد ذخیره شده در  1به معنی انتقال مقدار  E0@1کنیم. عبارت 

 D100.4آید که بیانگر در می VB.4. پس عبارت به صورت E0=4@1مقدار این عبارت است: 

 است. D100یعنی بیت چهارم 
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است(. در این  3برابر  E0و مقدار  D100معرف  VBرا در نظر بگیرید ) VB@E0.1: عبارت 2مثال 

نگاه  1.(VB@E0)توانیم به عبارت فوق به صورت است، می "@"حالت چون اولویت با عملگر 

به  VB@E0.1 است و در نتیجه کل عبارت D(100+3)=D103به معنی  VB@E0عبارت  کنیم.

 باشد.می D103آید که به معنی بیت اول در می D103.1صورت 

و مقدار  3برابر  E0و مقدار  D100معرف  VBرا در نظر بگیرید ) VB@E0.1@E1عبارت  :3مثال 

E1  توانیم به عبارت فوق به است، می "@"است(. در این حالت چون اولویت با عملگر  2برابر

است و  D(100+3)=D103به معنی  VB@E0عبارت  اه کنیم.نگ (1@E1).(VB@E0)صورت 

1@E2  است. پس کل عبارت به معنی  3=2+1به معنیD103.3  است که بیانگر بیت سومD103 

 باشد.می

است، در  15بازه بیتی بین صفر تا  ISPSoftتوجه شود که در نسخه فعلی )نسخه دوم( نرم افزار 

و  31 دوده بیتی قابل دسترس ممکن است از صفر تازار محهای آتی این نرم افحالی که در نسخه

 افزایش پیدا کند. 63یا 

 ISPSoftها در  مدیریت سیمبول 

 ها جدول سیمبول -6-2-1

 های سراسریجدول سیمبول 

دوبار کلیك کرده تا پنجره مرتبط با  Global Symbolsدر بخش مدیریت پروژه بر روی 

 آن باز شود.

 
 پنجره جدول سيمبول سراسري 7-6 شکل

 های محلیجدول سیمبول 
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قرار دارد. اگر کاربر بر روی کلید  POUهای محلی در باالی صفحه هر جدول سیمبول

کلیك کند، قسمت  POUهای محلی در پنجره ویرایش برنامه نواری زیر بخش سیمبول

، بخش نواری سیمبول پنهان خواهد شد، پس از دوباره کلیك کردن بر روی این کلید

 های محلی دوباره پدیدار خواهد شد.جدول سیمبول

 
 جدول سيمبول هاي محلی 8-6 شکل

 اضافه کردن سیمبول -6-2-2

توان بر روی صفحه دوبار کلیك کرد و ها میبه جدول سیمبول برای اضافه کردن سیمبول جدید

 را انتخاب کرد. Add Symbolیا پس از کلیك راست گزینه 
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 اضافه كردن سيمبول جدید در جدول سيمبول ها 9-6 شکل

 وارد کنید.  Identifierشناسه سیمبول را در قسمت  ،Add Symbolدر پنجره 

 
 تنظيم سيمبول جدید در جدول سيمبول ها 10-6 شکل

های سراسری و محلی تعیین کنید. این بخش برای سیمبول Classنوع کالس را نیز در قسمت 

 های متفاوتی دارد.گزینه

 
 تنظيم كالس سيمبول جدید در جدول سيمبول ها 11-6 شکل

 توانیم فرمت داده خود را تعیین کنیم.نیز می Typeدر بخش 

 
 فرمت داده سيمبول جدید در جدول سيمبول ها 12-6 شکل
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 Function Block 

مورد نظر را   FB را انتخاب کرده و سپس Function Blockنه گزی Type Classدر قسمت 

 کنیم.انتخاب می Typeدر بخش 

 
 براي سيمبول جدید در جدول سيمبول ها Function Blockفرمت داده  13-6 شکل

  STRING 

 String Sizeباشد، کاربر باید اندازه آن را در بخش  STRINGاگر نوع داده سیمبول 

 کاراکتر باشد. 128الی  1تواند بین تعیین کند، این مقدار می

 
 براي سيمبول جدید در جدول سيمبول ها STRINGفرمت داده  14-6 شکل

 ARRAY 
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 Arrayپنجره  OKپس از کلیك بر روی باشد،  اگر نوع داده سیمبول به صورت آرایه

Type های باز خواهد شد. در این پنجره باید نوع دادهArray را در بخش Type   و تعداد

 باشد(. 2048تا  1تواند بین تعیین کنیم )این مقدار می Sizeآن را در بخش  هایآرایه

 
 براي سيمبول جدید در جدول سيمبول ها ARRAYفرمت داده  15-6 شکل

خالی بماند، سیستم به صورت اتوماتیك به سیمبول حافظه اختصاص  Addressدر  صورتی که بخش 

تواند آدرس حافظه و یا پورت مورد نظر خود را در آن وارد دهد و در غیر این صورت کاربر خود میمی

 انجام دهد. Addressتواند تعیین حافظه را با کلیك بر روی بخش چپ منوی کند. کاربر می

 
 تنظيم آدرس سيمبول جدید در جدول سيمبول ها 16-6 شکل
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های به داده AH500و در  توان آدرس تعیین کردنمی Function Blockبرای سیمبول توجه شود که 

  .آدرس اختصاص داد تواننمیمحلی 

استفاده کرد.   Initialتوان از بخش ها باشد، میدر صورتی که نیاز به تعیین مقدار اولیه برای سیمبول

 1هایای برای مقدار دهی درایهصفحه Initialدر  صورتی که نوع داده آرایه باشد، پس از کلیك بر روی 

 آرایه باز خواهد شد.

و یا غیرفعال  Falseبه معنای  Fو  یا فعال  Trueبه معنای  Tباشد در آن  Boolه در صورتی که نوع داد

در  کاراکتر بدون عالمت ،بایست مقدار اولیه به تعداد اندازه آنمی STRINGاست. برای داده های با فرمت 

باشد قسمت مقدار دهی اولیه  Function Blockباشد. در صورتی که نوع داده  " "درون عالمت نقل قول

 غیرفعال خواهد شد.

 
 مقدار دهی اوليه سيمبول جدید در جدول سيمبول ها 17-6 شکل

 استفاده کرد. Commentتوان از بخش برای اضافه کردن توضیحات در مورد سیمبول می

 
 توضيحات براي سيمبول جدید در جدول سيمبول ها 18-6 شکل

فعال باشد صفحه ورود سیمبول جدید پس کلیك بر روی  Auto-close Dialogeدر صورتی که گزینه 

OK  بسته خواهد شد، در غیر این صورت این صفحه برای ورود سیمبول جدید باقی خواهد ماند. در

                                                      

 اجزای آرایه 1 
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های محلی وجود انتخاب شود )این گزینه تنها در صفحه ورود سیمبول Define Globalصورتی که گزینه 

 دارد( سیمبول تعریف شده به عنوان سیمبول سراسری تعریف خواهد شد.

 STRINGو  های آرایه  استفاده از سیمبول داده -6-2-3

 سيمبول آرایه -6-2-3-1

به صورت  باید کند، فرمت آنای در برنامه خود استفاده برای اینکه کاربر بتواند از سیمبول آرایه

باید مقدار ده دهی مثبت  indexدر این فراخوانی  باشد. "Identifier[Index]" به عبارتی و یا  "شناسه]["

درایه باشد، مقدار  10ای دارای و بین صفر تا یکی کمتر از حداکثر طول آرایه باشد. برای مثال اگر آرایه

index باشد در غیر این صورت سیمبول پذیرفته نخواهد شد )با پیغام خطا مواجه  9تواند بین صفر تا می

 (.خواهیم شد

 
 سيمبول آرایه استفاده از  19-6 شکل

کنیم، باید فرمت آن، آدرس شروع و اندازه آن را از سیمبول به صورت آرایه استفاده میدر صورتی که 

های آرایه به ترتیب از آدرس شروع آن درایه باشد،  2048تواند بین یك الی آرایه می اندازهتعیین کنیم. 

شوند. به همین جهت باید توجه شود که آرایه )تا طول در نظر گرفته شده برای آرایه( تخصیص داده می

 باشد. Fو یا  SR ، SM ،Eتواند از نوع زنده عبور نکند. توجه شود که آرایه نمیاز حد مجاز حافظه پردا

ای با سه نشانگر آرایه Ary_0برای سیمبول  Typeدر بخش  ARRAY[3] OF DWORDدر شکل زیر عبارت 

تعیین شده است،  D0که  Addressاست. با توجه به آدرس شروع آرایه در بخش  DWORDدرایه با فرمت 

شانزده بیت دارد،  Dرا اشغال کرده است )چرا که هر حافظه نوع  D5الی  D0شود آرایه فضای یمشخص م

سی و دو بیت برای ذخیره سازی الزم دارد، پس الزم است به هر آرایه با  DWORDاز آنجایی که فرمت 

 6=2*3اینجا سه آرایه داریم پس  در اختصاص داده شود و چون Dدو حافظه نوع  DWORDفرمت 

 .مطابق جدول زیر( -باید به این سیمبول اختصاص داده شود D5تا  D0از  Dحافظه 
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درایه  5ای با نشانگر آرایه Ary_1برای سیمبول  Typeدر بخش  ARRAY[5] OF BOOLهمچنین عبارت 

 M0های است مشخص است که این سیمبول به حافظه M0بیتی است. با توجه به آدرس شروع آرایه که 

 .شودتخصیص داده می M5تا 

 

 
 اختصاص درایه سيمبول هاي آرایه اي  20-6 شکل

 حافظه هاي اختصاص داده شده :4-6 جدول

 هاي اختصاص داده شده حافظه آرایه

Ary_0[0] D0  وD1 

Ary_0[1] D2  وD3 

Ary_0[2] D4  وD5 

Ary_1[0] M0 

Ary_1[1] M1 

Ary_1[2] M2 

Ary_1[3] M3 

Ary_1[4] M4 
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. برای این کار به مثال زیر توجه کنید. مقدار توانند به آرایه مقدار اولیه دهندهمچنین کاربران می

دهد مقدار اولیه نشان می A_Aryبرای سیمبول  Initial Value تایپ شده در قسمت  [1,2,3,4,5]

 A_Ary[3]، برای 3برابر  A_Ary[2]، 2برابر A_Ary[1]، برای 1برابر  A_Ary[0]تعریف شده برای 

است )این نحوه مقدار دهی تا حدودی مشابه مقدار دهی  5برابر  A_Ary[4] برای و 4برابر 

یپ شده در تا [5,(0)1,3]همچنین مقدار  است(. 2و سیمولینك 1ماتریسی در نرم افزار متلب

دهد مقدار اولیه تعریف شده برای نشان می B_Aryبرای سیمبول  Initial Value قسمت 

B_Ary[0]  برای 1برابر ،B_Ary[1] صفر،  برابرB_Ary[2]  برابر صفر ، برایB_Ary[3] برابر صفر و 

 نمایانگر سه درایه صفر است(. (0)3است )در واقع  5برابر  B_Ary[4] برای

 
 ها مقدار دهی اوليه آرایه 21-6 شکل

 نحوه تخصيص مقادیر اوليه به درایه آرایه ها :5-6 جدول

B_Ary A_Ary 

 مقدار اولیه آرایه مقدار اولیه آرایه

B_Ary[0] 1 A_Ary[0] 1 

B_Ary[1] صفر A_Ary[1] 2 

B_Ary[2] صفر A_Ary[2] 3 

B_Ary[3] صفر A_Ary[3] 4 

B_Ary[4] 5 A_Ary[4] 5 

                                                      
1 MATLAB 

2 Simulink 
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 STRINGسيمبول  -6-2-3-2

هستند )هر کد اسکی  1کدهای هشت بیتی اسکی STRINGهای )کاراکترهای( درایه ISPSoftدر 

را برای نمایش بین عالمت نقل قول  STRINGهای نماینده یك حرف، عدد و یا نماد است(. داده

، VAR_INPUTهای برای کالس STRING. توجه شود که "ABCD123A"دهند مانند قرار می " "

VAR_OUTPUT  وVAR_IN_OUT شود.تعریف نمی 

-تواند باشد )هر کاراکتر هم یك بایت را اشغال میکاراکتر می 128شامل یك الی  STRINGهر 

نیاز به یك بایت پایانی برای مشخص کردن انتهای خود دارد، برای مثال با دو  STRINGکند(. 

WORD ( و با سه  3می توان سه کاراکتر را ذخیره کرد )کاراکتر و یك بایت پایانیWORD می-

 کاراکتر را ذخیره کرد. 5توان چهار و یا 

کند. را مشخص می STRINGتعداد کاراکتر هر  Typeدر مثال زیر اعداد داخل پرانتز در بخش 

 " "برای تعیین مقادیر اولیه، نیاز به عالمت نقل قول  Initial Valueهمچنین کاراکترهای بخش 

 کمتر باشند. STRINGتعداد کاراکترهای مقدار اولیه باید از تعداد کاراکترهای  ندارند.

 
 STRINGسيمبول  22-6 شکل

 ها  ویرایش سیمبول -6-2-4

-ها دو بار کلیك و در صفحه ظاهر شده ویژگیتوان بر روی آنها، میبرای تغییر ویژگی سیمبول

 را تغییر داد. هاهای مورد نظر آن

                                                      
1 ASCII 
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 ویرایش سيمبول ها 23-6 شکل

هایی همچون کپی تواند عملیاتها میدر جدول سیمبولها کاربر با کلیك راست بر روی سیمبول

انجام  هاها بین پروژهبرای نسخه برداری و انتقال سیمبول و انتخاب را  Undoبرداری، الحاق،

ها را منتقل کرد. همچنین توان سیمبولنمی DVPو  AH500های دو خانواده بین مدلدهد. 

در بار قابل بازیابی نیستند.  20های پیشتر از اتبار است و عملی 20ممکن  Undoحداکثر تعداد 

ها نام مشابه آن وجود داشته باشد، صورتی که در زمان الحاق سیمبول در جدول سیمبول

یك عدد  nدهد، که را قرار می "CopyOf_n"الحاقی عبارت  سیستم در انتهای نام سیمبولِ

 غیرتکراری است.

توان ها را اختصاص داده باشد و یا کاربر( میتم آنها )چه سیسبرای پاك کردن آدرس سیمبول

را انتخاب  Remove Addressها را در جدول انتخاب و سپس پس از کلیك راست، آن سیمبول

ها آدرس ها پاك شود، سیستم بعد از کامپایل، دوباره به آنحتی اگر آدرس حافظه سیمبول .کرد

 اختصاص خواهد داد.

 
 پاک كردن آدرس سيمبول ها 24-6 شکل
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 ها دانلود مقادیر اولیه سیمبول -6-2-5

توان همراه با ها مقادیر اولیه اختصاص دهند. این مقادیر را میتوانند به سیمبولکاربران می

تخصیص داده شوند. البته این مقادیر  PLCدر  هاهای آن سیمبولبرنامه دانلود کرد تا به حافظه

اولیه تنها در لحظه دانلود برنامه اعمال خواهند شد و پس از قطع ارتباط، توقف اجرا، شروع 

 PLCبرای اینکه بتوان مقادیر اولیه را بر روی  نخواهند داشت. PLC. تاثیری در اجرای .مجدد و .

 Initial Valueو در پنجره باز شده گزینه کلیك کرده  توان بر روی گزینه بارگزاری کرد، می

 کلیك نمایید. OKرا انتخاب و بر روی 

 
 دانلود مقادیر اوليه سيمبول ها 25-6 شکل

 ذخیره و بازخواني جداول سیمبول -6-2-6

 Excelتوان آن را در )که می CSVتوان در قالب فایل های ساخته شده در هر پروژه را میسیمبول

تواند بر روی آن ها کاربر میبرای ذخیره کردن جدول سیمبول باز و ویرایش کرد( ذخیره کرد.

 را انتخاب کند.  Export Global/Local Symbolکلیك راست کرده و گزینه 
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 ول هاذخيره سازي جدول سيمب 26-6 شکل

ها را در محیطی مانند نرم های بزرگ بسیار راحت است تا جدول سیمبولدر بسیاری از پروژه

 کسل ویرایش کرده )بسازیم( و سپس در برنامه مورد استفاده قرار دهیم.افزار اِ

 



216 

 

 

 ویرایش جدول سيمبول ها در اِكسل 27-6 شکل

توان در جدول می در فایل شده ذخیرههای برای بازخوانی و استفاده از سیمبول همچنین

 د.ررا انتخاب ک Import Global/Local Symbolسیمبول کلیك راست کرده و گزینه 

 
 1قسمت  -بازخوانی جدول سيمبول ها 28-6 شکل

های اگر الزم است سیمبول ،جدول سیمبول مشخص کردن آدرس فایلِ در پنجره باز شده پس از

 Clear Table before Importingبازخوانی پاك شود در قسمت  قبل از ،جدول سیمبولفعلی 

 کنیم.را انتخاب می Noو در غیر اینصورت  Yesگزینه 

 
 2قسمت  -ها جدول سيمبولبازخوانی  29-6 شکل
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 مرتب کردن سیمبول ها -6-2-7

های بلوك را مشخص ترتیب پایه Function Blockهای های محلی در جدول سیمبولترتیب سیمبول

های خروجی در سمت راست بلوك ایجاد های ورودی و ورودی/خروجی در سمت چپ و پایهکند )پایهمی

را همزمان با  ALTها کلیك کرده و کلید توان بر روی آنها میخواهند شد(. برای تغییر ترتیب سیمبول

 به مثال زیر توجه کنید. ،جهت باال/ پایین فشرد

 
 مرتب كردن سيمبول ها و تغيير ترتيب پایه بلوک ها 30-6 شکل

 فیلتر کردن سیمبول ها -6-2-8

های خاص را به صورت یکجا ببینند. برای اینکار بر ی با ویژگیهای مشخصتوانند سیمبولکاربران می

 را انتخاب کنید. Symbols Filterروی جدول کلیك راست کرده و 



218 

 

 

 
 1قسمت  -فيلتر كردن سيمبول ها  31-6 شکل

به صورت  " * "توان از کاراکتر کنیم. میشرایط فیلتر را تعیین می Symbols Filterدر پنجره باز شده 

( استفاده کرد. اگر قسمتی از این صفحه خالی بماند، در فیلتر یجایگزین به جای هر حرف )یا حروف

های فیلتر شده با مشخصات سیمبول OKها نقش نخواهد داشت. در نهایت نیز با کلیك بر روی سیمبول

 شوند.ربرگی جدید لیست میتعیین شده در س

 
 2قسمت  –فيلتر كردن سيمبول ها  32-6 شکل

بایست ابتدا به سربرگ ها را در صفحات فیلتر شده تغییر دهد، وی میتواند سیمبولکاربر نمی

Normal ها کند.رفته و در آنجا اقدام به ویرایش سیمبول 



219 

 

 

 
 در كنار سربرگ هاي فيلتر شده  Normalسربرگ  33-6 شکل

 DVPبرای سری  ی سیمبولها تعیین محدوده حافظه -6-2-9

ها اختصاص به صورت اتوماتیك به سیمبول DVPهایی که در سری توانند محدوده حافظهکاربران می

ها آدرس هایی که به آنبرنامه پس از کامپایل به صورت اتوماتیك به سیمبولشود را تعیین کنند. داده می

های مورد نیاز دهد. اگر تعداد حافظهاختصاص داده نشده از محدوده تعیین شده حافظه اختصاص می

ها از محدوده تعیین شده بیشتر باشد، در حین کامپایل با پیغام حافظه ناکافی مواجه خواهیم سیمبول

 Device Resourceرا باز کرده و بر روی  PLCهای بخش بخش مدیریت پروژه، زیر شاخه در شد.

Allocation .دوبار کلیك کنید 

 
 Device Resource Allocationانتخاب  34-6 شکل

های گوناگون را در پنجره ظاهر شده تعیین نماید. توجه شود هر نوع تواند محدوده حافظهکاربر می

PLC  سریDVP های خاص خودش را دارد، مثال در محدودیتDVP-SV  رجیسترهای داده ازD2000 
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بیتی هستند و واحدهای  16ها شوند، شمارندهشروع می M2000های بیتی از شوند، حافظهشروع می

، سیستم ه باشدها را درست به کار نبرداست. در صورتی که کاربر محدوده ایمیلی ثانیه 100زمان سنج 

 تنظیمات ذخیره خواهد شد. OKکلیك بر روی  از خود آن را تصحیح خواهد کرد. پس

 
 Device Resource Allocationتنظيم  35-6 شکل

 مثال 

 ها خواهیم پرداخت.با استفاده از سیمبول گذشتهتکمیل پروژه کامل شده در دو فصل در این بخش به 

 ها جدول سیمبول -6-3-1

های گیریم. توجه کنید که در پروژهمیزیر در نظر  جدولهایی مطابق برای برنامه مورد نظر سیمبول

راحت و به صورت کند تا کاربر بتواند باشد و کمك میبزرگ مهارت اختصاص سیمبول بسیار مهم می

 از گرفتن ایدهشود مگر با افزایش تجربه و بهینه با پروژه ارتباط برقرار کند. این فرآیند میسر نمی

  الگوهایی از پیش تعیین شده.

 مثال: اختصاص سيمبول :6-6 جدول

 عملکردنوع حافظه/پورت اختصاص داده  سيمبول نام پارامتر
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 سيمبول شده

X0.0 START_BT X0.0 کلید شروع سراسری 

X0.1 STOP_BT X0.1 کلید توقف سراسری 

X0.2 InP_SNR_1 X0.2 1سنسور موقعیت  سراسری 

X0.3 InP_SNR_2 X0.3 2سنسور موقعیت  سراسری 

X0.4 CNT_SNR X0.4 سنسور شمارنده سراسری 

Y0.0 CONVEYER Y0.0 نقالهتسمه  سراسری 

Y0.1 TRIG_1 Y0.1 1تزریق کننده  سراسری 

Y0.2 TRIG_2 Y0.2 2تزریق کننده  سراسری 

M0 RUNNING پرچم وضعیت سراسری نرم افزار اتوماتیك اختصاص داد 

M1 COMPLETE پرچم تکمیل سراسری نرم افزار اتوماتیك اختصاص داد 

M2 ERROR خطا پرچم سراسری نرم افزار اتوماتیك اختصاص داد 

D0 CNT_DT تعداد قطعات  محلی نرم افزار اتوماتیك اختصاص داد

 منتقل شده

 

 PLCهای ورودی و خروجی به صورت فیزیکی به ترتیب به پورت  Y و Xهای( حافظه )کانتکت 

و بنابراین  مرتبط است PLCها به نحوه سیم بندی و اتصال سیستم به متصل هستند. آدرس این کانتکت

تر ها را خودشان تعیین کنند. برای اینکه بتوان راحتنوع کانتکت نهای ایکاربران باید آدرس سیمبول

های ورودی و خروجی را به بهتر است سیمبول کانتکتبندی و ساختار فیزیکی سیستم را تغییر داد، سیم

 را ویرایش کرد. هاصورت سراسری تعریف کرد تا بتوان به صورت متمرکز آن

ها را گیرند باید آنهای مختلف مورد استفاده قرار میPOUها در برنامه فوق در با توجه به آنکه پرچم

-دهی کند و میها را آدرسبه صورت سراسری تعریف کرد. با این حال لزومی ندارد که کاربر بخواهد آن

 تواند این کار را به سیستم بسپارد.
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 COUNTINGتنها در برنامه  D0شود و ذخیره می D0اد اجزای منتقل شده در با توجه به آنکه تعد

حافظه  آدرس ،کنیم و سیستم خودگیرد، سیمبول آن را به صورت محلی تعریف میمورد استفاده قرار می

 دهد.قرار می D0آن را برابر  متناظر با

 تکمیل برنامه -6-3-2

کلیك  Global Symbolsه دوبار بر روی های سراسری در بخش مدیریت پروژبرای تخصیص سیمبول

 کنیم.های سراسری را کامل میکنیم و جدول سیمبولمی

 
 مثال: تکميل جدول سيمبول هاي سراسري 36-6 شکل

جایگزین ها بینیم که سیمبولمی RUN_STOPها مانند POUدر این مرحله با کلیك بر روی یکی از 

 اند.ها شدهها جایگزین کامنت کانتکتسیمبول )توضیحات( ها و کامنتنام کانتکت
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 مثال: جایگزین شدن سيمبول ها به جاي نام كانتکت ها 37-6 شکل

ستم را تغییر دهد. در اند الزم است کاربر تنظیمات سیها نمایش داده نشدهدر صورتی که سیمبول

در برنامه مشاهده کند. برای اینکه ها را و یا سیمبولها تواند انتخاب کند که آدرسکاربر می Ladderزبان 

را بر روی نوار ابزار بفشارد و در صورتی که بخواهد  تواند ها را ببیند میکاربر آدرس و کامنت حافظه

 را از حالت انتخاب در بیاورد. اید گزینه ها را ببیند بها و کامنت سیمبولسیمبول

 
 تغيير وضعيت حالت نمایش سيمبول و آدرس دهی مستقيم 38-6 شکل

به سیمبول مشخصی تخصیص داده نشده، وضعیت آن پس از فشرده  M0توجه کنید که چون حافظه 

)که نیز جایگزین کرد  RUNNINGتوان آن را با سیمبول همین میکند. برای تغییری نمی  شدن
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کلیك و از  M0توانیم بر روی نام . برای اینکار میشود(البته آدرس آن توسط سیستم اختصاص داده می

 را انتخاب کنیم. RUNNINGها لیست سیمبول

 
 اختصاص سيمبول به پارامترهاي سيستممثال:  39-6 شکل

 ها به صورت زیر تغییر خواهند کرد.در نتیجه نمایش برنامه

 
 پس از اضافه شدن سيمبول ها RUN_STOPمثال: برنامه  40-6 شکل
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 پس از اضافه شدن سيمبول ها GLUING: برنامه مثال 41-6 شکل

 
 پس از اضافه شدن سيمبول ها COUNTINGمثال: برنامه  42-6 شکل

 CPUدر  COUNTINGدر برنامه  CNT_DTدر این مرحله برای آنکه مقدار اولیه تخصیص داده شده به 

ایم در فعال کرده Transfer Setupدر صفحه  را Initial Valueاعمال شود، برنامه را در حالی که گزینه 

PLC کنیم.بارگزاری می 

 
 نوار وضعيت در حالت آنالین 43-6 شکل
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 بلوك ها -7 فصل

 ISPSoftصحبت خواهیم کرد.  (FB) هاو یا به طور مختصر بلوك 1در این فصل در مورد توابع بلوکی

را برای کاربران به صورت بهینه و  توابع بلوکی است امکان استفاده از، WPLSoftبرخالف نرم افزار 

 ساختاریافته فراهم کرده است.

 ای بر توابع بلوکي مقدمه -7-1-1

به تنهایی  ها خوددهد. با آنکه بلوكمیا انجام تابع بلوکی جزئی از برنامه است که عملیات مشخصی ر

-ها داده میشوند و پارامترهای ورودی به آنقادر به اجرا نیستند، زمانی که در برنامه اصلی فراخوانی می

تواند بلوك دیگری همچنین هر بلوکی خود می شود.شود، اجرا شده و نتایج آن به برنامه اصلی ارسال می

  را فراخوانی کند.

 

 نمونه اي از توابع بلوكی 1-7 شکل

با توجه به آنکه  شوند.های محلی در آن ذخیره میهربلوك شامل تعدادی حافظه است که سیمبول

 توانند در اجرای بعدی تاثیرگذار باشند.ماند، میها پس از هر بار اجرا در حافظه باقی میمقادیر سیمبول

های مختلفی داشته باشیم چرا که های یکسان بلوك، خروجیبه عبارت دیگر ممکن است به ازای ورودی

 های قبل نیز در برنامه تاثیرگذار هستند.های ذخیره شده از اجرایسیمبول

مثال زیر شامل فراخوانی یك بلوك در برنامه اصلی است. در برنامه اصلی نام بلوك به صورت سیمبول 

 ده و نوع سیمبول نیز همانند نام بلوك است.تعریف ش

                                                      
1 Function blocks 
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 مثالی از  فراخوانی توابع بلوكی 2-7 شکل

 های توابع بلوکي ویژگي -7-1-2

را به  PLCهای کنند تا بتوان برنامهو کمك می کنندتبعیت می IEC 61131-3استاندارد  ازتوابع بلوکی 

 های توابع بلوکی را مرور خواهیم کرد.صورت ساختاریافته گسترش داد. در ادامه تعدادی از ویژگی

 طراحی ماژوالر 

کوچکتر تقسیم کرد و تابع  و زیربرنامه دارای توان به چند بخشهای بزرگ را میبرنامه

 شت.هر زیربرنامه را در یك بلوك نوشت و اینگونه برنامه نویسی مرتب تری دا

 وابسته نبودن 

های مختلف و به صورت مستقل از هم توان به زبانهای مختلف را میکُدهای بلوك

های مختلف را های نوشته شده به زبانتوان بلوكای نیز میدر هر برنامه نوشت.

 فراخوانی کرد.

 قابلیت چندبار استفاده 
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 استفاده کرد.توان به صورت مکرر در یك و یا چند پروژه هر بلوك را می

  1کپی و انتقالقابل 

 در تواند استخراج وگیرد میای که در آن مورد استفاده قرار میهر بلوك به جز پروژه

 .استفاده قرار گیردها و دیگر کامپیوترها  مورد دیگر پروژه

 پشتیبانی آسان 

آن توان در صورتی که خطایی که در بلوك رخ دهد، به طور مستقل از برنامه اصلی می

 را تست و عیب یابی کرد.

 افزایش خوانایی برنامه 

شوند را در بلوك نوشته های پیچیده برنامه را که دائما تکرار میتوانند قسمتکاربران می

 شود.تر میو کار با آن راحت ترقابل فهمو اینگونه برنامه 

 امنیت باال 

به جزئیات کُدهای نوشته  ها از دستیابی دیگرانتوان با اختصاص کلمه عبور به بلوكمی

خواهند مشتریان و یا دیگر کاربران از شده جلوگیری کرد. این مورد برای افرادی که نمی

، همچنین در مواردی که ایجاد تغییر بدون در نظر گرفتن ها سر در بیاورندبرنامه آن

 مناسب است. باشد،مسائل ایمنی خطرناك می

 هینگیب 

ها برنامه را بهینه کرده و امکان مشارکت افراد، سازمان ها قابلیت گسترشعملکرد بلوك

 آورد.های مختلف را در توسعه یك برنامه فراهم میو گروه

 ISPSoftساختار توابع بلوکي در  

. در این پنجره بخش باالیی مربوط به پنجره برنامه بلوك همانند پنجره ویرایش برنامه اصلی است

پایین مربوط به محیط ویرایش برنامه است. نحوه کار و ویرایش های محلی و بخش اطالعات سیمبول

توان در آن برنامه نوشت. می SFCها به جز ط برنامه اصلی است و به همه زبانیهمانند مح برنامه در بلوك

                                                      
1 Portable 
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های را فراخوانی کرد و حین فراخوانی زبانی که با آن برنامه بلوك نوشته توان دیگر بلوكها میدر بلوك

 ست مهم نخواهد بود.شده ا

 

 مثالی از پنجره یک تابع بلوكی 3-7 شکل

 بلوك در En پایه -7-2-1

وابسته است، اگر این پایه یك باشد بلوك اجرا خواهد شد  Enبه ورودی پایه  ISPSoftاجرای بلوك در 

را به خروجی  Enنیز همان منطق ورودی  Enoو در غیر این صورت بلوك اجرا نخواهد شد. پایه خروجی 

نیازی  Structured Textsهای دیگر در شبکه(. در زبان برنامه نویسی کند )برای استفاده بلوكمنتقل می

 ی اجرای بلوك نیست.برا Enبه فعال کردن 

 

 در توابع بلوكی Enoو  Enپایه  4-7 شکل
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 سیمبول ها در بلوك -7-2-2

توان از ها میهای محلی را دارند. در بلوكها همانند برنامه اصلی قابلیت استفاده از سیمبولبلوك

مورد نظر  باید توجه داشت که در این صورت استفاده از بلوكهای سراسری نیز استفاده کرد ولی سیمبول

 های دیگر منوط به تعریف همان سیمبول های سراسری خواهد بود.هدر پروژ

 ها تعریف کرد به صورت زیر است.توان در بلوكسیمبول که می کالسانواع 

 ها در توابع بلوكی انواع كالس سيمبول  :1-7 جدول

 شرح كالس

VAR تواند مورد استفاده قرار های درون بلوك میهای این کالس برای عملیاتسیمبول

 شود.اجرا حفظ می از گیرد و مقدار سیمبول بعد

VAR_INPUT گیرندهای بلوك مورد استفاده قرار میهای این کالس برای تعریف ورودیسیمبول .

های ورودی ها را از برنامه گرفته و در حافظهورودی ،ها برای اجرای بلوكاین سیمبول

 کنند.بلوك کپی می

VAR_OUTPUT گیرند. های بلوك مورد استفاده قرار میهای این کالس برای تعریف خروجیسیمبول

کرده  ای که بلوك را فراخوانیهای بلوك به برنامهها برای ارسال خروجیاین سیمبول

 گیرد.مورد استفاده قرار می

VAR_IN_OUT  این سیمبول برای ورودی/خروجیFB گیرد. به صورت محلی مورد استفاده قرار می

شود، فراخوانی می FBاست. زمانی که  1این کالس از سیمبول برای ایجاد بازخورد

( و پس از انجام VAR_IN_ OUTخوانده )سیمبول کالس نوع  ورودی از برنامهمقدار 

 شود.فرستاده می خروجی به برنامهعملیات بلوك، مقدار 

 

 انواع داده در توابع بلوكی :2-7 جدول

 شرح مدل

AH500 BOOL, WORD, DWORD, LWORD, INT, DINT, LINT, REAL, LREAL, ARRAY, 

                                                      
1 Feedback 
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STRING, POINTER, T_POINTER, C_POINTER, HC_POINTER, function block 

DVP BOOL, WORD, DWORD, LWORD, REAL, ARRAY, STEP, TIMER, COUNTER 

، STRING ،STEPتواند نمی VAR_IN_OUTو  VAR_OUTPUTو  VAR_INPUTهاي نوع داده كالس

COUNTER  و یاTIMER .باشد 

 

 اختصاص حافظه در توابع بلوكی :3-7 جدول

 شرح مدل

AH500 های محلی درون بلوك و در این مدل کاربران نیازی به اختصاص حافظه به سیمبول

های رزرو شده خود را به سیمبول نام بلوك ندارند و سیستم به صورت اتوماتیك حافظه

 دهد.ها اختصاص میسیمبول

DVP  به سیمبول نام بلوك باید حافظه نوعP  اختصاص داده شود. همچنین سیستم به صورت

 ها حافظه اختصاص دهد.های محلی بر اساس نوع آنتواند به سیمبولاتوماتیك می

 

 های بلوكورودی و خروجي -7-2-3

را به های ورودی بلوك های متصل به پایهیر حافظهادکند، مقبلوکی را فراخوانی می POUزمانی که 

های ی متصل به پایهکند. پس از اجرای بلوك، مقادیر محاسبه شده در بلوك به حافظهبلوك ارسال می

 به نمونه زیر توجه کنید: شود.خروجی منتقل می

 قبل از اجرای بلوك 

D0  به پایه ورودیDT_IN تخصیص داده شده است. زمانی  که پایه ورودی بلوك است

کند. منتقل می DT_INرا به  D0شود، سیستم مقدار فعلی که بلوك فراخوانی می

(DT_IN  سیمبول نوعVAR_INPUT )است 
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 ورودي بلوک و نحوه عملکرد رجيسترهاي ورودي 5-7 شکل

 پس از اجرای بلوك 

 D0ماند. مقدار ثابت می D0شود، مقدار می 89برابر  DT_INپس از اجرای بلوك مقدار 

شود. حتی اگر منتقل می D2مقدارش پس از اجرای بلوك به  DT_OUTماند و ثابت می

ماند. همچنان ثابت می DT_OUT حین اجرای برنامه تغییر کند، مقدار  D2مقدار 

(DT_OUT  سیمبول کالسVAR_OUTPUT .است) 

 

 خروجی بلوک و نحوه عملکرد رجيسترهاي خروجی بلوک 6-7 شکل

 های کالس مقادیر سیمبولVAR_IN_OUT  نیز قبل از اجرای بلوك، مقدار را از حافظه

 ریزد.گرفته، و  در نهایت نتایج محاسبات را در همان حافظه می
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 هاي بلوکنحوه عملکرد ورودي/ خروجی 7-7 شکل

حافظه تخصیص داده شده به آن است.  P_VARپایه بلوك و  FB_VARهای زیر توجه کنید، به بلوك

حتی اگر نوع شوند. باید مطابق با قواعدی باشد که در ادامه شرح داده می P_VARو  FB_VARنوع داده 

قواعد خاص شرح داده شده در ادامه این بخش پیروی ها دقیقا یکسان هم نباشد، در صورتی که از داده

 کنند، نرم افزار خطایی برای آن در نظر نخواهد گرفت.

 

 بررسی تطابق حافظه ورودي/خروجی و پایه ورودي/خروجی متناظر در تابع بلوكی 8-7 شکل

 

 هاقواعد عمومی تطابق داده 

 باید یکسان باشند. FB_VARو  P_VARنوع داده 

 هاقواعد خاص تطابق داده 

باشند، داده  LWORDو یا  DWORDویا  WORDاز نوع  FB_VARو یا  P_VARاگر داده 

و یا  WORD ،DWORD ،LWORD ،INT ،DINT ،LINT ،REALتواندسیمبول دیگر می

LREAL داده نوع  . در این صورتباشدP_VAR بزرگتر و یا مساوی  طولشبایست می

FB_VAR .باشد 

باشد.  BOOLتواند از نوع می FB_VARباشد،  داده  STEPاز نوع  P_VARاگر داده 

 گیرد.در بلوك مورد استفاده قرار میآن، در فراخوان  Stepوضعیت 

  پایه متناظر آن /خروجی وديورو حافظه هاي دادهنحوه تطابق  :4-7 جدول

 FB_VAR)بلوک( نوع داده

WORD DWORD LWORD INT DINT LINT REAL LREAL BOOL 

P_VAR 

 )فراخوان(

WORD √   √      

DWORD √ √  √ √  √   
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LWORD √ √ √ √ √ √ √ √  

INT √   √      

DINT √ √   √     

LINT √ √ √   √    

REAL √ √     √   

LREAL √ √ √     √  

BOOL         √ 

STEP         √ 

 

 های نوع آرایه نیز قواعد خاص خود را دارند.قواعد مرتبط با سیمبول

 هادر آرایه هاقواعد عمومی تطابق داده 

 باشد. FB_Varباید مشابه داده آرایه  P_Varداده آرایه  -1

 P_VARباشد، اندازه آرایه  FB_Varمشابه داده آرایه  P_Varآرایه  نوعدر صورتی که  -2

 باشد. FB_VARتواند بزرگتر از اندازه آرایه می

 ها در آرایه هاقواعد خاص تطابق داده 

 باشد. "هاقواعد خاص تطابق داده"ها باید مطابق با فرمت داده آرایه -1

ی بقیه آرایه باشد، سیستم نوع داده FB_Varو یا  P_Varدر صورتی که نوع داده  -2

 گیرد.ای با طول یك در نظر میها را نیز آرایهسیمبول

باشند،  LWORDو یا  DWORDویا  WORDاز نوع  FB_VARو یا  P_VARاگر داده  -3

 WORD ،DWORD ،LWORD ،INT ،DINT ،LINT ،REALتواندداده سیمبول دیگر می

 باشد. FB_VARتواند بزرگتر و یا مساوی می P_VARباشد. داده نوع  LREALو یا 

ها مورد مجموع طول دادهتوانند با استفاده از مفهوم ها را میکاربران طول داده ***

توان برای مثال می .ها برقرار باشد(داده نوع )در صورتی که تطابق ارزیابی قرار دهند
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 INTت آرایه را منطبق بر سیمبولی که به صور DWORDیك سیمبول با فرمت داده 

ها تعریف شده در نظر گرفت با این شرط که طول آرایه دو باشد )تا طول داده

در نظر  LINTتوان منطبق با داده را می WORDشود(. همچنین داده آرایه  یکسان

 DINTو داده  INTاما داده  برابر چهار باشد. WORDگرفت در صورتی که طول آرایه 

ها منطبق نیست )چون های آنبق کرد چون نوع دادهتوان با هم منطرا هیچگاه نمی

 باشند(. WORDها باید از نوع حداقل یکی از داده

 FB_Varبزرگتر از  P_Var*** در صورتی که قواعد فوق برقرار باشد و طول داده 

مقدار  شوند. در صورتی کهتر بر هم منطبق میهای با بیت کم ارزش، دادهباشد

P_Var  بهFB_Var  که در ، بیتشودارسال( های کم ارزش آنFB_Var جا می )شود

منتقل شود،  P_Varبه  FB_Varشود. در صورتی که داده از منتقل می FB_Varبه 

دهد، به را تغییر نمی P_Varبر روی قسمت کم ارزش آن نشسته و بخش پر ارزش 

 ات ایجاد نکند.همین علت باید توجه شود که مقادیر باقی مانده خطایی در محاسب

 گراشاره های با فرمت داده سیمبول -7-2-4

باشد. سیمبولی اند میها در آن ذخیره شدهها به جای داده در برگیرنده آدرس محلی که دادهگراشاره

( باشد، HC_POINTERیا  C_POINTERیا  T_POINTERیا  POINTERگر )که داده آن از نوع اشاره

ها هایی که نوع آنیمبول به تابع بلوکی است. استفاده از سیمبولعملکردش ارسال آدرس حافظه و یا س

POINTER  یاT_POINTER  یاC_POINTER  یاHC_POINTER هایی که نوع است کامال نسبت به سیمبول

های عمومی در توابع بلوکی، های در برگیرنده دادهاست متفاوت است. سیمبول "داده"های آن داده

کنند. های خروجی بلوك ارسال میهای خود را به پایهگیرند و یا دادههای ورودی میها را از پایهورودی

یا  C_POINTERیا  T_POINTERیا  POINTERگر )نوع ی تابع بلوکی از نوع اشارهی پایهاما اگر داده

HC_POINTERای ای شامل آدرس حافظه( باشد، داده ارسال شده به پایه آن در واقع سیمبول یا حافظه

 دیگر خواهد بود.

نوع داده  ،دهددر تابع بلوکی اختصاص می pVARرا به پایه  D0برای نمونه در مثال زیر، برنامه اصلی 

pVAR  در تابع بلوکی نوعPOINTER  یاT_POINTER  یاC_POINTER  یاHC_POINTER و زمانی که  است

کند )در واقع عمل می D0در تابع بلوکی، به عنوان تابع نماینده  pVARتابع بلوکی فراخوانی و اجرا شود، 

 کند.در عملیات استفاده می D0را ذخیره و سپس هرجا که استفاده شود از  D0آدرس 
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 گرسيمبول هایی با فرمت  داده اشاره 9-7 شکل

 ها توجه کرد به صورت زیر است:گرها  باید به آنمواردی که در استفاده از اشاره

را  HC_POINTERیا  C_POINTERیا  T_POINTERیا  POINTERگر نوع نوع های اشارهسیمبول -1

 کند.پشتیبانی می AH500های سری PLCتنها 

تنها در توابع بلوکی و به عنوان سیمبول کالس  POINTERهای با فرمت سیمبول -2

VAR_IN_OUT ده هستند.قابل استفا 

 گرها در جدول زیر شرح داده شده است.محدودیت انواع مختلف اشاره -3

 گرهامحدودیت انواع مختلف اشاره  5-7 جدول

 ها  محدودیت گراشاره

 گر عمومیاشاره

POINTER 

قابل  POINTERسیمبول با فرمت  16در هر تابع بلوکی  بیشترین تعداد

 استفاده است.

 WORD /DWORD /LWORD /INTسیمبول با فرمت  مرجع

/DINT /LINT  رجیستر داده و ،Link های و یا پورت

 ورودی/خروجی

قابل  T_POINTERسیمبول با فرمت  8در هر تابع بلوکی  بیشترین تعدادگر زمان اشاره

 استفاده است.
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 سنج

T_POINTER 

 سنجسیمبول با داده نوع زمان زمان سنج و یا مرجع

 گر شمارندهاشاره

C_POINTER 

قابل  C_POINTERسیمبول با فرمت  8در هر تابع بلوکی  بیشترین تعداد

 استفاده است.

 شمارنده و یا سیمبول با داده نوع شمارنده مرجع

گر شمارنده اشاره

 سرعت باال

HC_POINTER 

قابل  HC_POINTERسیمبول با فرمت  8در هر تابع بلوکی  بیشترین تعداد

 استفاده است.

بیتی و یا سیمبول با داده نوع شمارنده که به  32شمارنده  مرجع

 بیتی تخصیص داده شده است. 32یك شمارنده 

  مثال برای استفاده از سیمبول با فرمتPOINTER 

ها به آن D2و  D1و  D0در برنامه اصلی  هک دارای سه پایه ورودی است FB0تابع بلوکی 

نوع  همچنین ،اختصاص داده شده است )مقدار اولیه این سه حافظه برابر صفر است(

اند. اجرای این برنامه به ها در کادر قرمز رنگ شکل زیر مشخص شدهها و کالس آنداده

باشد که می AH500های سری CPUیك رله در  SM400صورت زیر خواهد بود. )

در سیکل اول تنها  SM402شود، همچنین یك می CPUهمزمان با وصل شدن تغذیه 

 یك است(. PLCکار 

 D0  به پایهVAR_IN  ای که فرمت آن از نوع اختصاص داده شده است، پایه

است. زمانی که تابع بلوکی  WORDو نوع آن  VAR_INPUTکالس 

پس از اجرای  شود.کپی می VAR_INدر  D0شود، مقدار فراخوانی می

شود. نتیجه جمع جمع می VAR_INبا مقدار  4برنامه تابع بلوکی، عدد 

 ماند.ندارد و در نتیجه مقدار آن صفر می D0تاثیری بر روی 

 D1  به پایهVAR_IO  ای که فرمت آن از نوع اختصاص داده شده است، پایه

ی است. زمانی که تابع بلوک WORDو نوع آن  VAR_IN_OUTکالس 

شود. پس از اجرای کپی می VAR_IOدر  D1شود، مقدار فراخوانی می
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با توجه به آنکه شود. جمع می VAR_IOبا مقدار  4برنامه تابع بلوکی، عدد 

است، در نهایت مقدار  VAR_IN_OUTبه صورت  VAR_IOکالس سیمبول 

VAR_IO  درD1 شود.کپی می 

 D2  به پایهpVAR  ای که فرمت آن از نوع اختصاص داده شده است، پایه

بعد از جمع با  4است. بنابراین  POINTERو نوع آن  VAR_IN_OUTکالس 

D2  در  در حین اجرای تابع بلوکیبالفاصلهD2 شود.کپی می 

یکسان خواهد بود، اجرای و مقداردهی این دو از دو مسیر  D2و  D1با آنکه نتیجه اجرای 

را از طریق آدرس مستقیم آن مورد  D2با واسطه و  D1در واقع  گیرد.متفاوت صورت می

است، مقدار  D2گری برای اشاره pVARهمچنین با توجه به آنکه  اند.استفاده قرار گرفته

 شود.نمایش داده نمی VAR_IOآن در مانیتورینگ آنالین همانند 
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 گر در توابع بلوكی مثالی جهت استفاده از اشاره 10-7 شکل

  مثال برای استفاده از سیمبول با فرمتT_POINTER  وC_POINTER 

سنج در توابع بلوكی ها امکان تعریف سيمبول شمارنده و زمانكاربران در بلوک

هایی با فرمت ، با این حال با تعریف سیمبولرا ندارند AH500هاي سري PLCبراي 

C_POINTER  وT_POINTER سنج و شمارنده از برنامه اصلی به های زمانو ارسال داده

سنج را در این توابع نیز مورد استفاده و توان مقادیر شمارنده و زمانتوابع بلوکی می

 تغییر قرار داد. 

سیمبولی با نوع  pTMRدارای دو پایه ورودی است.  FB1در مثال زیر تابع بلوکی 

T_POINTER  وpCNT  سیمبولی با نوعC_POINTER  است. برنامه اصلی دو ورودی

TMR_1  وCNT_1 دهد )داده سیمبول را به این دو ورودی اختصاص میTMR_1 زمان-

 شمارنده است(. CNT_1سنج و داده 

کند. بیت افزایش پیدا می CNT_1مقدار  X0.0ونده های باالربه ازای لبه POUدر 

شود. با توجه  10برابر  CNT_1شود که مقدار شمارنده می زمانی یك CNT_1شمارنده 

 CNT_1های ورودی تابع بلوکی وصل هستند، حالت به پایه CNT_1و  TMR_1به آنکه 

(pMTR بعد از اجرای تابع بلوکی مشخص خواهد شد. اگر )CNT_1 (pCNT ،یك شود )

TMR_1 (pTMRشروع به زمان )کند. زمانی که مقدار سنجی میpTMR  است،  50برابر

CNT_1 (pCNTریست می )سنج و شمارنده نیز در مانیتورینگ گرهای زمانشود. اشاره

 شود.آنالین مقادیرشان نمایش داده نمی
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 سنج و شمارنده در توابع بلوكی گرهاي زمان مثالی استفاده از اشاره  11-7 شکل

 تابع بلوکي نسخهو  مرجع -7-2-5

یك مثال مرور ذکر ها را با آن مفاهیم مهمی هستند که در ادامه آن نسخهتابع بلوکی و  1مرجع

 RIPPLE_FILTERبه تابع بلوکی  V1_INشود، مقدار زمانی که برنامه اجرا میدر شکل زیر  خواهیم کرد.

                                                      

 هستند.  Function Block Instanceو  Function Block Definitionمرجع و نسخه تابع بلوکی در اینجا به ترتیب ترجمه  1 
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با مقادیر آمده به تابع بلوکی در  شود،پس از آنکه این مقدار به تابع بلوکی ارسال می شود.منتقل می

شود. برای اینکه بتوان نتیجه منتقل می V1_OUTشود و در نهایت نتیجه به دفعات پیشین مقایسه می

(، کنداین کار را می RIPPLEهایی از اجراهای قبلی را ذخیره کرد )در اینجا سیمبول عملیات و یا حالت

-هایی که نیاز به حافظه دارند حافظه اختصاص میبه سیمبولشود سیستم زمانی که برنامه کامپایل می

 دهد.

 

 قسمت اول -توابع بلوكی نسخهو  مرجعمثالی جهت آشنایی با  12-7 شکل

کنیم، ممکن است نتایج های متعددی که مستقل از هم هستند را همزمان بررسی میزمانی که داده

ها بر روی یکدیگر تاثیر بگذارد و نتایج را نامعتبر کند. به عنوان نمونه در مثال زیر تابع بلوکی اجرای آن

RIPPLE_FILTER  یکبار با ورودیV1_IN  و سپس با ورودیV2_IN شود، که مرتبه دوم اجرا، اجرا می

 کند. ییر میهای حافظه دار آن تغگیرد و سیمبولتحت تاثیر نتایج اجرای اول قرار می
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 قسمت دوم -توابع بلوكی نسخهو  مرجعمثالی جهت آشنایی با  13-7 شکل

ها هنگام کامپایل مورد نظر در مثال فوق را دوباره بسازیم، به علت آنکه به آن POUدر صورتی که 

 ها تداخل نخواهد داشت و صحیح خواهد بود.عملکرد آنشود، های متفاوتی اختصاص داده میحافظه

 

 قسمت سوم -توابع بلوكی نسخهو  مرجعمثالی جهت آشنایی با  14-7 شکل

نویسد، در می و برنامه آن را تعیینهای آن را تابع بلوکی را اضافه و سیمبول POUزمانی که کاربر 

تابع بلوکی در واقع همانند فایلی است که عملکردی در  مرجع تابع بلوکی را ساخته است. مرجعواقع 

نیست و تنها الگوریتم عملکردی تابع بلوکی در آن  PLCهیچ فعالیتی ندارد و مناسب هیچ فعالیتی در 

 مشخص شده است.
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 توابع بلوكی مرجع 15-7 شکل

ای این تابع بلوکی را فراخوانی کند، ابتدا کاربر باید سیمبولی را که نوع آن در صورتی که برنامه  

Function Block تابع بلوکی  مرجعخواهد طبق ای را که میاست را مشخص کند. در واقع کاربر باید شی

   شود.تابع بلوکی گفته می نسخهبا این کار مشخص کند، که به این شی، با آن کار کند را 

های آن، حافظه منحصر به تابع بلوکی و سیمبول نسخه"سیستم به هر زمانی که برنامه کامپایل شد ، 

در برنامه نویسی  FB)در واقع این مفهوم مطابق مفهوم  دهد.اختصاص می آن( مرجع)با توجه به  فردی

یمنس است با این تفاوت که دیتا بالك مرتبط با آن به صورت اتوماتیك و توسط نرم افزار و محصوالت ز

 شود.(بدون امکان دسترسی مستقیم اختصاص داده می

 

 قسمت اول -تابع بلوكی نسخه 16-7 شکل

در صورتی که نیاز باشد در عملیات مستقل دیگری از تابع بلوکی استفاده شود، با اختصاص سیمبول 

گیرد، به همین دیگری برای تابع بلوکی در نظر می نسخهدیگری به آن، سیستم به صورت اتوماتیك 

 دهد.تابع بلوکی، حافظه مستقل برای عملیات مستقل اختصاص می نسخهبه آن منوال برنامه 
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 قسمت دوم -تابع بلوكی نسخه 17-7 شکل

تابع بلوکی در بخش  مرجعهمانطور که در  شکل زیر مشخص است، قبل از کامپایل برنامه تنها 

های هر  نسخه، پس از كامپایل پروژهلیست شده است.  Function Blockمدیریت پروژه در زیر قسمت 

ها تشکیل شده از نام سیمبول و نسخهآن لیست خواهد شد. فرمت نام این  مرجعتابع بلوکی در زیر 

POU- ای که در آن حضور دارد به صورتInstance name[POU name] .است 

 

 تابع بلوكی در زیر نام آن مرجعهاي نسخهليست  18-7 شکل

شود. همچنین تخصیص داده می های عمومیهای با دادهها به سیمبول، حافظهپس از کامپایل برنامه

 Function Block ،متناظر با سیمبول اختصاص داده شده به تابع بلوکی )که فرمت آن سیمبول نسخه

های CPUدر  نسخههای تابع بلوکی شامل  مرجع( نیز پس از کامپایل برنامه ایجاد خواهد شد. تعداد است

 آیند(.به حساب نمی نسخههای بدون مرجعباشد )توجه شود که  1024تواند بیشتر از نمی AH500سری 
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در بر گیرنده ساختار و  مرجعهستند،  نسخهو  مرجعتوان گفت توابع بلوکی شامل به طور خالصه می

 مرجعاست. از هر  های ذخیره شده آنو در برگیرنده داده نتابع بلوکی مرتبط با نحوه اجرای آ نسخه"

 کاربردهای متفاوتی استفاده کرد. جهتها مستقلی نسخهتوان در می

 فراخواني توابع بلوکي -7-2-6

توان تواند تابع بلوکی دیگری را فراخوانی کند و به صورت پی در پی می، هر تابع بلوکی میISPSoftدر 

تابع  نسخه فراخوانیِ ، همیشه اولین الیههای متوالیمتوالی داشت، در این فراخوانیفراخوانی الیه  32تا 

 بلوکی به وسیله برنامه است.

 

 هاي متوالی توابع بلوكی فراخوانی 19-7 شکل

 Cنیز تابع بلوکی  Bرا فراخوانی کند، و در تابع بلوکی  B، تابع بلوکی Aفرض کنیم تابع بلوکی 

مقدم است و اولویت  Cو به تبع آن  Bدر فراخوانی نسبت به  Aفراخوانی شود. در نتیجه تابع بلوکی 

در آن فراخوانی شده است نسبت به آن  Cکه چون تابع بلوکی  Bباالتری دارد، همچنین تابع بلوکی 

را  توابع بلوكی با اولویت باالتر از خودو  خودتوابع بلوکی اجازه فراخوانی ، ISPSoftاولویت دارد. در 

برنامه امکان  POUها اتفاق خواهد افتاد(. ندارند )چرا که در این صورت یك حلقه بی نهایت از فراخوانی

 فراخوانی تمامی توابع بلوکی را دارد.

 

 توابع بلوكی به صورت سلسله مراتبی امکان فراخوانی خود را در سطوح پایين تر ندارند 20-7 شکل

ها آن هاینسخهای فراخوانی نشوند، برنامه POUبه وسیله هیچ  Cو  Bو  Aوابع بلوکی در صورتی که ت

 POUدر  Aکی پس از آنکه تابع بلو شود و در اجرای نقشی نخواهند داشت.در زمان کامپایل ساخته نمی

های متناظر با آن )برای هر نسخههای سراسری مورد استفاده قرار گرفت، ای یا در جدول سیمبولبرنامه
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-در جدول سیمبول Dدر مثال زیر تابع بلوکی  سه تابع بلوکی(، حین کامپایل برنامه ساخته خواهد شد.

صورت محلی در جدول سیمبول برنامه های بلوکی به های تابعنسخههای سراسری تعریف شده ولی بقیه 

 اند.با اولویت باالتر )فراخواننده( آمده

 

 هاي محلی و سراسري هاي توابع بلوكی در جدول سيمبول نسخهمثالی از تعریف   21-7 شکل

 يسراسر و یمحل هاي مبوليس جدول در یبلوك توابع يها نسخه فیتعر از یمثال :6-7 جدول

 تابع بلوكی معرفی شده محل معرفی

 D  :INS_Dاز تابع بلوکی  نسخهیك  جدول سيمبول سراسري

 A  :INS_Aاز تابع بلوکی  نسخهیك  برنامه POU جدول سيمبول محلی

 B  :INS_Bاز تابع بلوکی  نسخهیك 

 B  :INS_Bاز تابع بلوکی  نسخهیك  Aتابع بلوکی 

 INS_C2و  C  :INS_C1از تابع بلوکی  نسخهدو  Bتابع بلوکی 

 

با توجه به آنکه دو  های تابع بلوکی آمده در جدول فوق پس از کامپایل ساخته خواهند شد.نسخه

تعریف و در نتیجه فراخوانی شده  Bهای محلی تابع بلوکی در جدول سیمبول Cاز تابع بلوکی  نسخه

نیز ایجاد  Cجدید از تابع بلوکی  نسخهشود، دو ایجاد می Bجدیدی از تابع بلوکی  نسخهاست، زمانی که 

در جدول سیمبول سراسری آمده است، تابع بلوکی آن  Dخواهد شد. همچنین چون سیمبول تابع بلوکی 

از تابع  نسخهاستفاده است، و این یعنی سیستم تنها یك ها قابل POUهای متناظر با آن در تمامی و داده
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گیرد. در مثال فوق نیز تابع بلوکی های آن در نظر میسازد و یك حافظه داده برای سیمبولمی Dبلوکی 

D  دوبار به وسیله دوPOU  مشترکی از آن در هر فراخوانی اجرا شده است. نسخهمتفاوت فراخوانی شده و 

 

 مشترک در دو تابع بلوكی نسخهاستفاده از  22-7 شکل

توان در شکل زیر دید. در شکل آنچه پس از کامپایل برنامه در بخش مدیریت پروژه آمده است را می

بع بلوکی نام توا ،درون براکت ، در قسمتها با اولویت پایینتر در ادامه نام خودنسخهزیر مشخص است که 

 با اولویت باالتر خود را هم دارند.

 

 در بخش مدیریت برنامه، نام توابع بلوكی با اولویت باالتر خود را دارندها نسخه 23-7 شکل
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توانند سیمبول توابع بلوکی را در جداول سیمبول محلی تعریف کاربران نمی DVPهای سری PLCدر 

بخواهیم از تابع بلوکی در تابع بلوکی دیگری استفاده کنیم، باید سیمبول و در نتیجه کنند. در صورتی که 

های PLCآن را در جدول سیمبول سراسری تعریف کنیم. به همین علت حین برنامه نویسی برای  نسخه

-در زمانی که از تابع بلوکی استفاده می نسخهباید بیش از پیش دقت کرد تا حافظه مشترك  DVPسری 

کنیم، مشکل ساز نشود. در مواقعی که نیاز به  عملکرد مستقل در تابع بلوکی داریم، می بایست، سیمبول 

 های سراسری برای آن در نظر بگیریم.مستقل در جدول سیمبول اینسخهو در نتیجه 

توانند به صورت محلی نیز برای توابع وجود ندارد و کاربران می AH500ت فوق در مورد سری محدودی

توابع  نسخهای که به های حافظهبلوك AH500تعریف کنند. در سری  نسخهبلوکی سیمبول و در نتیجه 

اهیم شود، بستگی به موقعیت آن توابع دارد که در فصل بعدی آن را مرور خوبلوکی اختصاص داده می

 کرد.

 های حافظه به توابع بلوکي اختصاص بلوك -7-2-7

، سیستم به صورت انجام ندهندها را در تابع بلوکی آدرس دهی سیمبول اربرانکدر صورتی که 

برای توابع  نسخههای استفاده نشده در برنامه را حین کامپایل برنامه و ساخت اتوماتیك )بلوکی از( حافظه

دهد. اما زمانی که کاربر حافظه مشخصی را به لی اختصاص میهای محبلوکی به جدول سیمبول

اختصاص  "حافظه بلوکی"دیگر هنگام کامپایل، سیستم به تابع بلوکی، دهد، ها تخصیص میسیمبول

ها در عملیات درگیر های دیگر آن نیز باز همان حافظه نسخهدهد، در این گونه توابع بلوکی، حتی در نمی

 خواهند بود.

PLC ی سری هاDVP  وAH500  دارای مکانیزم متفاوتی برای تخصیص حافظه هستند که در ادامه

 مرور خواهیم کرد.

 PLC های سریDVP 

شود، تمامی های حافظه تخصیص داده میبلوك DVPهای سری PLCزمانی که در 

در صورتی که نام  شوند.تخصیص داده می Pهای نوع های تابع بلوکی به حافظهنسخه

POU  تابع بلوکی با“P0_”  و یا“P1_”  ،شروع شده  باشدP0  وP1  های تابع نسخهبه

 نسخهشود. در صورتی که بیشتر از یك بلوکی بعد از کامپایل برنامه اختصاص داده می

مشابه هنگام کامپایل  Pتابع بلوکی در نظر گرفته شود، به علت استفاده مجدد از حافظه 

 شود.خطا گرفته می
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های محلی در تابع بلوکی، حافظه مورد نظر را به توجه به نوع داده سیمبولسیستم با 

رجیستر داده و  WORDدهد. به عنوان مثال سیستم به سیمبول محلی آن اختصاص می

تابع بلوکی  نسخهبنابراین اندازه  دهد.ی بیتی اختصاص میرله Boolبه سیمبول محلی 

های به حافظه نسخهوابسته است و هر های محلی آن به سیمبول DVPهای در سری

بینید، بعد از از تابع بلوکی را می نسخهشود. در شکل زیر دو مختلفی تخصیص داده می

های متفاوت تخصیص داده شده به کنیم، آدرسها را باز مینسخهآنکه پنجره هرکدام از 

 بینیم.می نسخهها را در دو سیمبول

  

 بلوكی عاختصاص بلوک هاي حافظه به تواب 24-7 شکل

 PLC های سریAH500 
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های نسخههای حافظه را برای پردازنده تعداد ثابتی از بلوك AH500های سری PLCدر 

های حافظه با تابع بلوکی به صورت رزرو در نظر گرفته است. این تعداد ثابت از بلوك

است.  WORDحافظه 4096اوت است. اندازه هر بلوك حافظه  برابر متف PLCتوجه به نوع 

امکان دسترسی مستقیم به وسیله کاربر را  PLCرزرو توسط پردازنده  های حافظهبلوك

تواند در پنجره تابع بلوکی نتایج اعمال شده بر روی و به همین علت کاربر نمی ندارند

 ها را ببیند.آن

خواهیم ارتباط بین توابع بلوکی را در آن را در نظر بگیرید، می -6-2-7مثال بخش 

 بررسی کنیم.

 

 مثالی جهت بررسی روابط بين توابع بلوكی 25-7 شکل

-نسخه( را به WORDهایی به فرمت خانه ای )با خانه  4096سیستم بلوك های حافظه 

-اختصاص می AH500های PLCبرنامه پروژه  POUهای توابع بلوکی فراخوانی شده در 

مگی برنامه و توابع بلوکی درون آن ه POUدهد. به تابع بلوکی فراخوانی شده توسط 
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-شود.همچنین به هر تابع بلوکی در جدول سیمبولیك بلوك حافظه تخصیص داده می

 شود.های سراسری نیز یك بلوك حافظه اختصاص داده می

 

 تخصيص حافظه به توابع بلوكی 26-7 شکل

در  AH500های سری PLCهای حافظه تخصیص داده شده به توابع بلوکی در بلوك

ها بدون توجه به برنامه تابع بلوکی ثابت و . همچنین اندازه آندسترس کاربران نیستند

به همين علت كاربر باید نسبت به حافظه مورد است،  WORDحافظه  4096برابر 

نياز تابع بلوكی مورد استفاده دقت الزم را به خرج دهد تا این محدودیت رد 

 تابع بلوکی به صورت زیر است: نسخهزه حافظه . محاسبه اندانشود

 است. WORDحافظه  2تابع بلوکی برابر با  نسخهاندازه حافظه  -1

نیاز دارند،  WORDهای مورد استفاده مطابق با فرمت خود حافظه بر حسب سیمبول -2

 شوند.محاسبه می WORDنیز برابر یك  WORDهای کوچکتر از حافظه

شود نیز برابر با ( فراخوانی می1در تابع بلوکی )شماره سیمبول نوع تابع  بلوکی که  -3

 است. WORDحافظه  2

 بدین ترتیب برای مثال گذشته داریم:

 هاي محلی ذخيره شده درتابع بلوكی )مثال(بررسی سيمبول :7-7 جدول
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 های محلیتعداد سیمبول تابع بلوکی مرجع

، یك DWORDTدو سیمبول با فرمت  Aتابع بلوکی 

 نسخه، یك LREALسیمبول با فرمت 

 تابع بلوکی.

، دو WORDیك سیمبول با فرمت  Bتابع بلوکی 

تابع  نسخه، دو REALسیمبول با فرمت 

 بلوکی.

، یکی BOOLدو سیمبول با فرمت  Cتابع بلوکی 

  22سیمبول آرایه بولی با اندازه 

 

 تعداد حافظه مورد استفاده در بلوك حافظه مورد نظر به صورت زیر است:محاسبات 

تابع بلوکی  نسخه 4است. در اینجا  WORDحافظه  2اندازه حافظه تابع بلوکی برابر  -1

 را اشغال می کنند. WORDحافظه  8به کار رفته است که در نتیجه 

ست( در زیر محاسبه های محلی )که نوع آن تابع بلوکی نیهای سیمبولحافظهاندازه  -2

 شده است:

o  تابع بلوکی  نسخهINS_A دو حافظه :DWORD  برابر(حافظه  4=2*2WORD و )

 WORDحافظه  8=4+4(، در مجموع WORDحافظه  4)برابر  LREALیك حافظه 

o تابع بلوکی  نسخهINS_B یك حافظه :WORD  و دو حافظهREAL  4=2*2)برابر 

 WORDحافظه  5=4+1(، در مجموع WORDحافظه 

o توابع بلوکی  نسخهINS_C1  وINS_C2 دو حافظه :BOOL  حافظه  2=2*1)برابر

WORD های کوچکتر از چرا که هر کدام از حافظهWORD  یكWORD  محاسبه

بیت  22چرا که  WORDحافظه  2بیتی )برابر  22شوند( و یك حافظه آرایه می
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آید(، در به حساب می WORDهست، دو  WORDکمتر از دو و بیشتر از یك 

و در  INS_C2و  INS_C1بر هرکدام از توابع بلوکی  WORDحافظه  4=2+2مجموع 

 برای هر دو بلوك. WORDحافظه   8=4+4مجموع 

در نهایت اندازه حافظه اشغال شده توسط این تابع بلوکی در حافظه بلوکی برابر 

 خواهد بود. WORDحافظه   29=8+8+5+8

 به کارگیری توابع بلوکي 

 های توابع بلوکيویژگي  -7-3-1

حین اند. برای جلوگیری از خطا در جدول زیر آمده ISPSoftهای توابع بلوکی در نرم افزارویژگی

 کامپایل نیاز است کاربر مطابق با این جدول از توابع بلوکی استفاده کند.

 ویژگی هاي توابع بلوكی :8-7 جدول

 است. 1024( حداکثر نسخه)دارای  مرجع: تعداد AH500 تابع بلوکی مرجعتعداد 

DVP تابع بلوکی به تعداد حافظه نوع  مرجع: تعدادP  وابسته است. )هر

 کند.(را اشغال می P تابع بلوکی یك حافظه  نسخه

 .وابسته است PLC: به مدل AH500 تابع بلوکی نسخهتعداد 

DVP تابع بلوکی به تعداد حافظه نوع  نسخه: تعدادP  وابسته است. )هر

 کند.(را اشغال می P تابع بلوکی یك حافظه  نسخه

 .است WORDواحد   4094: اندازه حافظه بلوکی برابر AH500 اندازه تابع بلوکی

DVP :های تخصیص داده شده به آن بستگی اندازه تابع بلوکی به حافظه

 دارد.

 متوالیتعداد فراخوانی های 

 توابع بلوکی

 الیه تابع بلوکی به صورت متوالی قابل فراخوانی است. 32حداکثر 

 ها متصل شود، های آنها و یا سیمبولهای ورودی توابع بلوکی باید به حافظهپایه

 توان مقدار ثابت نیز اختصاص داد.های ورودی تابع بلوکی، میهمچنین به پایه
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  خود و یا توابع بلوکی قبل از خود )که توسط آن فراخوانی توابع بلوکی امکان فراخوانی

 اند( را ندارند.شده

  در صورت بازیابی مجدد(Export)  آن بازیابی شده و سیمبول مرجعتابع بلوکی فقط-

 بازیابی نخواهند شد. ،توابع بلوکی فراخوانی شده در آن مرجعآن و های سراسری 

  پایهEn  تابع بلوکی در زبان برنامه نویسیLadder ،SFC ،FBD  وIS  باید به کانتکتی

 نیازی  به این کار نیست. STمتصل باشد اما در زبان 

 های برنامه نویسی با استفاده از زبانLadder ،ST ،FBD  وIS  به جز(SFCمی ) توان کُد

 توابع بلوکی را نوشت.

 آن ممکن نیست. نسخهارد ولی تغییر تابع بلوکی وجود د مرجع امکان تغییر 

  در صورت استفاده ازJUMP  در تابع بلوکی، مقصد آن باید آن نیز در همان تابع بلوکی

 باشد.

  در زمان اصالح آنالین برنامه در صورتی که ساختار تابع بلوکی درPOU های قبلی آن

، ها شودنهای آن عوض شود( و موجب مشکل در نمایش آعوض شود )مثال تعداد پایه

ابتدا باید از حالت اصالح آنالین برنامه خارج شده و سپس بلوك قدیمی را حذف و بلوك 

 جدید را جایگزین آن کرد، برنامه تغییر یافته را کامپایل و سپس دوباره دانلود کرد.

  درPLC های سریAH500 های با فرمت زمان سنج و شمارنده در توان از سیمبولنمی

هایی با فرمت توان از سیمبولها میاستفاده کرد، ولی به جای آنتوابع بلوکی 

POINTER ،T_POINTER ،C_POINTER  و HC_POINTER .استفاده کرد 

  دستورات پالسی همچونMOVP  وCML توانند در تابع بلوکی برای نمیPLC های

AH500  به کار روند. همچنین دستوراتLDP/ANDP/ORP ،LDF/ANDF/ORF ، 

MCR ،PLS, PLF, NP, PN, MC  وGOEND از نیز در توابع بلوکی این سری PLC ها

 باشند.قابل استفاده نمی
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 AH500های  PLCدستورات پالسي در توابع بلوکي  -7-3-2

به کار  AH500های PLCتوانند در تابع بلوکی برای نمی PNو  LDP ،LDF ،NPدستورات پالسی همچون 

 روند. جایگزین این دستورات در توابع بلوکی دستورات زیر هستند.

 PED  وNED 

PED  وNED  مشابه دستوراتLDP  وLDF  هستند با این تفاوت که امکان استفاده در

ی نیز اختصاص ای بیتتوابع بلوکی را نیز دارند. همچنین باید به این دو دستور حافظه

-را در هیچ کجای دیگر پروژه نمی NEDو  PEDهای اختصاص داده شده به داد. حافظه

 شویم.توان استفاده کرد در غیر این صورت با خطا مواجه می

LDP  تشخیص دهنده لبه باال رونده( و(LDF  در )تشخیص دهنده لبه پایین رونده(POU 

 برنامه هستند.

 

 NEDو  PEDدستورات پالسی  27-7 شکل

( در توابع بلوکی LDF) به جای  NED( و LDP)به جای  PEDتوان از به جای این دو می

تخصیص  M200و  M100های زیر به ترتیب به این دو حافظه در مثال استفاده کرد.

 داده شده است.

 

 بلوک هاي دستورهاي پالسی 28-7 شکل

 FB_NP  وFB_PN 
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FB_NP  وFB_PN  مشابه دستوراتNP  وPN  هستند با این تفاوت که امکان استفاده در

ای بیتی نیز اختصاص توابع بلوکی را نیز دارند. همچنین باید به این دو دستور حافظه

دیگر پروژه را در هیچ کجای  FB_PNو  FB_NPهای اختصاص داده شده به داد. حافظه

 شویم.توان استفاده کرد در غیر این صورت با خطا مواجه مینمی

NP  تشخیص دهنده لبه باال رونده( و(PN  در )تشخیص دهنده لبه پایین رونده(POU 

) به جای  FB_PN( و NP)به جای  FB_NPتوان از به جای این دو می برنامه هستند.

PN.در توابع بلوکی استفاده کرد ) 

 

 FB_NPو  FB_PNدستورات پالسی  29-7 شکل

  تابع بلوکي های نوشته شده دربرنامه  آنالین مانیتورینگ -7-3-3

، در حالت آنالین الزم است برای تابع بلوکی در اجرای برنامه به کار گرفته شود نسخهدر صورتی که 

 د.رمورد نظر را باز ک نسخهپنجره مانیتور کردن آن، 

 

 قسمت اول –مانيتورینگ توابع بلوكی  30-7 شکل
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 قسمت دوم –مانيتورینگ توابع بلوكی  31-7 شکل

تابع بلوکی در حالت مانیتورینگ آنالین باز شود، مقداری نمایش داده  مرجعدر صورتی که پنجره 

 نخواهد شد.

 

 توابع بلوكی مقداري نمایش داده نخواهد شد مرجعمانيتورینگ در  32-7 شکل

 تغییر برنامه تابع بلوکي -7-3-4

-توابع بلوکی را نمی نسخهها را ساخت، آن نسخهتوان توابع بلوکی می مرجعاز طریق 

 مرجعدر صورتی که  ها امکان ویرایش وجود دارد.آن مرجعتوان ویرایش کرد اما برای 

تابع بلوکی  مرجعهای جدیدی که از نسخهتابع بلوکی ویرایش یابد، تغییرات بر روی 

رنامه ساخته های جدید بعد از کامپایل دوباره بنسخه شود.شود اعمال میساخته می

 خواهند شد. 

تابع  مرجعدر صورتی که نیاز به ویرایش آنالین تابع بلوکی باشد، باید در وضعیت آنالین 

 بلوکی را باز و ویرایش کرد.
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 ویرایش آنالین تابع بلوكی 33-7 شکل

 تابع بلوکی باز شود، امکان ویرایش آن وجود نخواهد داشت. نسخهدر صورتی که 

 

 تابع ورودي وجود ندارد نسخهامکان ویرایش آنالین  34-7 شکل

دیگری فراخوانی شده باشد، در صورت ویرایش نمایش آن به  POUدر صورت که تابع بلوکی در 

مورد نظر  POUآمده و نیاز است تا کاربر با حذف آن، دوباره نسبت به فراخوانی آن در صورت غیرفعال در 

 اقدام کند.

 

 بعد از ویرایش تابع بلوكی باید آن را در برنامه حذف و دوباره اضافه كنيم 35-7 شکل

 ل ثام 

سه فصل گذشته آورده شده بود را با استفاده از مفهوم توابع در این قسمت تکمیل مثالی را که در 

 .اندقبل در جدول زیر شرح داده شده های ساخته شده در بخشPOU. بلوکی پی خواهیم گرفت

 هاي برنامه ساخته شده  در فصل قبلPOUمرور  :9-7 جدول

 عملکرد POUنام 
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RUN_STOP  در صورتی که کلیدSTART کنند. در فشرده شود، تجهیزات شروع به کار می

فشرده شود و یا خطایی تشخیص داده شود، تجهیزات متوقف  STOPصورتی که 

 شوند.می

GLUING  دو دستگاه تزریق در مسیر تسمه نقاله وجود دارد که چسب را به یك شکل تزریق

شود، سیگنال تحریك تزریق فعال می 1موقعیت شماره کنند. زمانی که سنسور می

)صفر شدن( سنسور  شود. همزمان با غیرفعال شدنفعال می 1کننده شماره 

ها شود. همین اتفاقنیز غیرفعال می 1، سیگنال تحریك تزریق کننده 1موقعیت 

زمانی که سنسور موقعیت شماره  دهد،برای سنسور و تزریق کننده شماره دو رخ می

. همزمان با شودفعال می 2شود، سیگنال تحریك تزریق کننده شماره فعال می 2

نیز  2، سیگنال تحریك تزریق کننده 2غیرفعال شدن )صفر شدن( سنسور موقعیت 

 .شودغیرفعال می

COUNTING شوند. در صورتی که تعداد شوند، شمرده میاجزایی که بر روی تسمه نقاله جابجا می

 شود.فعال می "وضعیت تکمیل"یشتر شود، پرچم ب 100ها از آن

 ها ساخته خواهد شد.POUدو تابع بلوکی مطابق با ویژگی 

 توان تابع بلوکی برای این فرایند دو بخش تزریق کننده چسب یکسان هستند. پس می

توان گفت تابع بلوکی مورد کرد. در نتیجه می دوبار در برنامه استفاده آن ساخت و از

شود، همچنین چون دو تزریق کننده مستقل فراخوانی می GLUINGتوسط  نظر دوبار

 توان اختصاص داد.تابع بلوکی مستقل می نسخهها دو کنند، به آنعمل می

  برنامهCOUNTING ها کامال منحصر به فرد، غیرتکرار شونده و مستقل از دیگر بخش

 گیریم.در نظر میاست ولی برای خواناتر شدن، آن را به عنوان تابعی بلوکی 

 ساخت برنامه -7-4-1

 سازیم.را در بخش مدیریت پروژه می EQUIP_TRIGهای ساخته شده، تابع بلوکی با نام POUعالوه بر 
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 EQUIP_TRIG ساخت تابع بلوكی جدید –مثال  36-7 شکل

ی آن را مطابق شکل ها و برنامهخواهیم نوشت. سیمبولای برای تزریق چسب برنامه EQUIP_TRIGدر 

 نویسیم.زیر تعیین می

 

 EQUIP_TRIGتابع بلوكی  –مثال  37-7 شکل

 کنیم.را ایجاد می PARTS_CNTهمچنین برای شمارش اجزای روی تسمه تابع بلوکی 
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 PARTS_CNTساخت تابع بلوكی جدید  -مثال 38-7 شکل

جدول سیمبول محلی مطابق شکل زیر  و با مقدار اولیه صفر ی روی تسمه نقاله رابرنامه شمارنده اجزا

 نویسیم.می

 

 PARTS_CNTتابع بلوكی  -مثال  39-7 شکل

POU یGLUING  تابع بلوکیEQUIP_TRIG  کند. فراخوانی می نسخهرا دو بار به صورت مستقل در دو

 برای  اینکار نیاز به تعریف دو سیمبول محلی با فرمت تابع بلوکی داریم.
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 EQUIP_TRIGتابع بلوكی دوبار فراخوانی   –مثال   40-7 شکل

برای فراخوانی در برنامه کافی است تابع بلوکی را از محیط مدیریت پروژه به محیط ویرایش برنامه 

 بکشیم.

 

 از تعریف آن EQUIP_TRIGفراخوانی تابع بلوكی تابع بلوكی  -مثال 41-7 شکل
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 .مشخص کنیمدر این مرحله نیاز است ورودی و خروجی و دیتا بالك هر تابع بلوکی را 

 

 EQUIP_TRIGتنظيم ورودي و خروجی و دیتا بالک تابع بلوكی  -مثال  42-7 شکل

 

 برنامه نوشته شده به صورت زیر در خواهد آمد.

 

 EQUIP_TRIGتنظيم هر دو تابع بلوكی تابع بلوكی  -مثال 43-7 شکل

 

POU  یCOUNTING  تابع بلوکیPARTS_CNT کند. برای  اینکار نیاز به تعریف را فراخوانی می

 تا از طریق آن مثال و دیتا بالك تابع بلوکی ایجاد شود.  سیمبول محلی با فرمت تابع بلوکی داریم
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 COUNTINGدر  PARTS_CNTفراخوانی تابع بلوكی  –مثال  44-7 شکل

 این برنامه به صورت زیر در خواهد آمد. در ادامه

 

 PARTS_CNTتنظيم پارامترهاي بلوک  -مثال 45-7 شکل

 در نهایت برنامه نوشته شده باید مطابق پروژه زیر شده باشد.
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 قسمت اول –تکميل برنامه نوشته شده  -مثال 46-7 شکل
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 قسمت دوم –تکميل برنامه نوشته شده  -مثال 47-7 شکل

 

 

 قسمت سوم –تکميل برنامه نوشته شده  -مثال 48-7 شکل

 د شد.مانند زیر ایجاد خواهندر بخش مدیریت پروژه های توابع بلوکی نسخهپس از کامپایل برنامه، 
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 بخش مدیریت برنامه پس از كامپایل برنامه -مثال 49-7 شکل

تواند ها کامل شد، کاربر میTaskپس از آنکه تنظیمات سخت افزاری و پارامترها و همچنین مدیریت 

 Initialبارگزاری نماید. در بارگزاری کاربر باید گزینه  PLCاین پروژه را کامپایل کرده و آن را بر روی 

Value  را در صفحهTransfer Setup  فعال کند تا مقدار اولیهCNT_DT  درPARTS_CNT  نیز درCPU 

 نوشته شود.
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 بارگزاري برنامه و مقادیر اوليه -مثال 50-7 شکل

 

توان در حالت آنالین عملکرد تابع می و  با استفاده از ابزارهای  پس از تکمیل دانلود برنامه 

 بلوکی را تست کرد.

 

 قسمت اول – مانيتورینگ آنالین برنامه -مثال 51-7 شکل

فعال شده و  RUNNINGاجبار فعال کنید.  وضعیترا در  START_BTرا باز کرده و  RUN_STOPپنجره 

 کنند.تجهیزات شروع به کار می
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 قسمت دوم – مانيتورینگ آنالین برنامه -مثال  52-7 شکل

 

قطعه را در حالت اجبار فعال کنید، در این حالت سنسور  InP_SNR_1را باز کرد و  GLUINGپنجره 

 کند.سیگنال تحریك را ایجاد میدهد و را تشخیص می کار
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 قسمت سوم – مانيتورینگ آنالین برنامه -مثال 53-7 شکل

بینیم که در حالت اجبار می STOP_BT و فعال کردن RUN_STOPدر ادامه با باز کردن پنجره 

RUNNING شوند.غیر فعال شده و تجهیزات از حرکت متوقف می 
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 قسمت چهارم – مانيتورینگ آنالین برنامه -مثال 54-7 شکل

 TRIG_1کنیم. در این حالت را غیرفعال می InP_1و در حالت اجبار را باز کرده  GLUINGپنجره 

پرچم متصل به ورودی  RUNNINGجایی که همچنان فعال است و وضعیت عادی برقرار خواهد بود. از آن

En  تابع بلوکی است با غیرفعال شدن آن تابع بلوکی نیز اجرا نخواهد شد، در این حالت مقدارTRIG  از

 بدون تغییر خواهد ماند. TRIG_1شود و مقدار منتقل نمی TRIG_1پایه تابع بلوکی به سیمبول 
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 قسمت پنجم – مانيتورینگ آنالین برنامه -مثال 55-7 شکل

 خاموش شود: TRIG_1زمانی که 

 

 قسمت ششم – مانيتورینگ آنالین برنامه -مثال 56-7 شکل

ماند، این موضوع نشان در آن روشن باقی می TRIGشود، مقدار باز می ET_INS_1زمانی که پنجره 

 های تابع بلوکی بعد از اجرای آن ثابت مانده است.دهد وضعیت سیمبولمی
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 قسمت هفتم – مانيتورینگ آنالین برنامه -مثال  57-7 شکل

 

 ET_INS_2در پنجره  TRIG کنیم. وضعیترا در آن خاموش می TRIGرا باز کرده و  ET_INS_2پنجره 

های تابع بلوکی به صورت مستقل دهد مثالمتفاوت است و این نشان می ET_INS_1در  TRIGبا وضعیت 

 شوند.از هم اجرا می

 

 قسمت هشتم – مانيتورینگ آنالین برنامه -مثال 58-7 شکل

 توان در مورد عملکرد توابع بلوکی به صورت زیر نتیجه گیری کرد:پس از انجام مراحل فوق می

تابع بلوکی صفر منطقی باشد، برنامه آن تابع بلوکی اجرا نخواهد  Enدر صورتی که ورودی پایه  -1

 شد.

 جرا حفظ خواهد شد.ها در توابع بلوکی پس از اوضعیت سیمبول -2

 شوند.بلوکی به صورت مستقل از هم اجرا می ابعت هر هاینسخه -3
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 Ladderزبان برنامه نویسي  -8 فصل

ها PLCپر استفاده ترین زبان برنامه نویسی برای  Ladderتوان گفت زبان برنامه نویسی به جرات می

های اصلی است. المان 1هاوکانتکتها زبانی گرافیکی منطبق بر منطق عملکرد رله Ladderمی باشد. زبان 

 در شکل زیر نشان داده شده است. ISPSoftاین زبان برنامه نویسی در محیط 

 
 ISPSoftدر  Ladderاجزاي اصلی زبان برنامه نویسی  1-8 شکل

 برنامه نویسيمحیط  -8-1-1

برای آشنایی سریع با اصول برنامه  "راه اندازی اولیه-4 فصل-4 فصلدر  بخشتوجه: ابتدای این )

 (آمده استنیز  PLCنویسی 

نامه نویسی نیاز به اضافه کردن محیط برنامه نویسی جدید است که برای اینکار در بخش برای شروع بر

 کنیم.را انتخاب می Newو سپس  POUکلیك راست کرده و  Programمدیریت پروژه بر روی 

                                                      

 1 Relay Logic است ها کانتکت و رله از استفاده با صنعتی الکترونیك مدارات کنترل برای روشی. 
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 ایجاد برنامه جدید در پروژه  2-8 شکل

انتخاب  Ladder Diagram(LD)در پنجره ظاهر شده پس از تعیین نام پروژه زبان برنامه نویسی را  

 کنیم.می

 
  Ladderانتخاب زبان برنامه نویسی  3-8 شکل
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در بخش  Programای از مورد نظر ما برای نوشتن برنامه به عنوان زیرشاخه 1POU ،پس از تایید

 ای برای ویرایش برنامه باز خواهد شد.شود. در این مرحله صفحهمدیریت پروژه اضافه می

 
  )ویرایش برنامه( محيط برنامه نویسی 4-8 شکل

توانیم از آن در برنامه اهر شده و مینیز ظ Ladderدر این مرحله نوار ابزار مرتبط با زبان برنامه نویسی 

 نویسی استفاده کنیم. آیکون های این نوار ابزار را در ادامه مرور خواهیم کرد.

 
 Ladderنوار ابزار برنامه نویسی  5-8 شکل

 Ladderهاي نوار ابزار برنامه نویسی  آیکون :1-8 جدول

 شرح كلید میانبر نماد

 
Shift+Ctrl+C  2نمایش/عدم نمایش توضيحات درnetworks 

 
 ladderنمایش/ عدم نمایش توضيحات اجزاي برنامه  

 
Shift+Ctrl+A  فعال/غير فعال سازيnetwork انتخاب شده 

 
Shift+Ctrl+B  ها در كردن نشانهنشانه گذاري و یا پاكnetwork-ها 

 
Shift+Ctrl+P رفتن به نشان بعدي 

                                                      
1 Program Organization Unit 

برنامه مورد استفاده قرار های مختلف است که برای جدا کردن بخش ladderدر اینجا  زنجیره خطوط  زبان برنامه نویسی  Networkمنظور از  2

 های ارتباطی اشتباه شود.گیرد و نباید با شبکهمی
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Shift+Ctrl+N رفتن به نشان قبلی 

 
Ctrl+l  اضافه كردنnetwork  بااليnetwork انتخاب شده 

 
Shift+Ctrl+l  اضافه كردنnetwork  پایينnetwork انتخاب شده 

 
ESC نمایشگر موس براي انتخاب اجزاي برنامه 

 
  1اضافه كردن كانتكت 

 
 2اضافه كردن كویل 

 
 گراضافه كردن كانتكت مقایسه 

 
 اي انتخاب نوع عمليات مقایسه 

 
 اضافه كردن عمليات منطقی 

 
 انتخاب نوع عمليات منطقی 

 
Shift+Ctrl+U  اضافه كردن بلوك )نوع آن را پس از كليك كردن بر روي

 این آیكون باید تعيين كنيد(
 

8-1-2- Network  درLadder 

-به صورت پی در پی و زنجیره Networkهایی به نام از بخش Ladderها در زبان برنامه نویسی برنامه

محدودیتی برای  ISPSoftهای مستقلی از برنامه هست. در ها شامل قسمتاند، این بخشتشکیل شدهوار 

 Networkتوان حتی تمامی برنامه را در یك وجود ندارد و به همین دلیل می Networkتعداد اجزای هر 

 ها ضروری است.Networkتر باشد، استفاده از نوشت با این حال برای اینکه برنامه خواناتر و منظم

در قسمت باالی محیط برنامه نویسی آن مشخص شده است. رنگ سمت چپ  Networkشماره 

Network ها در اب شده/انتخاب نشده.  این رنگنمایش دهنده وضعیت آن است: فعال/ غیرفعال، انتخ

 قابل تغییر است. Optionsپنجره 

                                                      
1 Contact 

2 Coil 
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 ها Networkوضعيت  6-8 شکل

اگر کاربر بخواهد  .خالی در آن قرار دارد Networkجدید باز شد، یك  POUپس از آنکه پنجره برنامه 

Network-تواند ابتدا یکی از ای اضافه کند، میNetwork های برنامه را انتخاب کند و پس از کلیك بر

 قبلی اضافه خواهد شد. Networkای در زیر -Network روی 

 

 انتخاب شده Networkزیر  Networkاضافه كردن  7-8 شکل 

 کلیك کرد.  توان بر روی انتخاب شده نیز می Networkدر باالی  Networkن برای اضافه شد

 

 انتخاب شده Network باالي Networkاضافه كردن  8-8 شکل



280 

 

 

 انتخاب اجزای برنامه -8-1-3

استفاده کرد. همچنین برای خارج  توان از می Ladderبرای انتخاب اجزای محیط برنامه نویسی 

بر روی صفحه کلید استفاده کرد. اجزایی که در صفحه  Escتوان از کلید شدن از حالت انتخاب نیز می

 اند.ها وجود دارد، در شکل زیر آمدهامکان انتخاب آن Ladderبرنامه 

 

 Ladderانتخاب اجزاي صفحه ویرایش برنامه  9-8 شکل

 Networkانتخاب  

 انتخاب کانتکت ورودی

 انتخاب شبکه برای اضافه کردن المان

 انتخاب کویل خروجی

 انتخاب بلوك

 Ladder  در نرم افزارISPSoft 

 ها و کویل ها کانتکت -8-2-1

 توانها میبا استفاده از کویل خواند و را توان رجیسترهابرنامه می در ها ورودیکانتکتبا استفاده از 

در جدول زیر آمده  ISPSoftهای نرم افزار ها و کویلکانتکت توضیحات مربوط به .1ها را ویرایش کردآن

 است:

 ISPSoftكانتکت و كویل هاي نرم افزار  :2-8 جدول

 شرح نماد نام عملکرد

                                                      

 ها در ارتباط است.از طریق این رجیسترها با پورت PLCمتصل هستند و  Yو  Xهای های ورودی و خروجی نیز به حافظهحتی پورت 1 
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كانتکت )ورودي 

  (1برنامه

: )به طور مختصر کانتکت باز(  2کانتکت در حالت عادی باز

( را M0این کانتکت مقدار دقیق ورودی خود را )در اینجا 

 منتقل می کند.

 

)به طور مختصر کانتکت  3کانتکت در حالت عادی بسته

ورودی خود را )در  معکوس منطقی: این کانتکت مقدار بسته(

یك باشد، این  M0مثال اگر  ( را منتقل می کند.M0اینجا 

برابر صفر  M0آن یعنی صفر را منتقل و اگر  NOT کانتکت

 کند.منطقی باشد، این کانتکت یك را منتقل می

 

: این کانتکت در 4کانتکت تشخیص دهنده لبه باال رونده

( مقدارش از صفر به یك M0)یعنی  آن صورتی که ورودی

 شد. مدت یك سیکل مقدارش یك خواهدتغییر کند، به 

 

: این کانتکت در 5کانتکت تشخیص دهنده لبه پایین رونده

( مقدارش از یك به صفر M0)یعنی  آن صورتی که ورودی

 شد. تغییر کند، به مدت یك سیکل مقدارش یك خواهد

 یكویل )خروج

  برنامه(
 "منتقل"( M1کویل خروجی: مقدار آن به خروجی )در اینجا 

 شود.می

 

کویل فعال کننده خروجی: در صورت فعال شدن آن )یك 

 شود.می یك( M1خروجی )در اینجا  ،شدن(

 

کویل ریست )غیرفعال( کننده خروجی: در صورت فعال شدن 

 شود.می صفر( M1خروجی )در اینجا  ،آن )یك شدن(

                                                      

که رجیستر خروجی سیستم است به عنوان ورودی  Yت، ممکن است حتی از رجیستر نیس PLCورودی برنامه در اینجا منظور همان ورودی  1 

 برنامه استفاده کنیم.
2 Normally-open contact 

3 Normally-close contact 

4 Rising edge-triggered contact 
5 Falling edge-triggered contact 
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را انتخاب و  Networkها در برنامه استفاده کنیم، خط مورد نظر در برای اینکه بتوانیم از کانتکت

 کنیم.کانکت را به خط انتخاب شده اضافه می  بر روی  سپس با کلیك

 

 اضافه كردن كانتکت -Ladderابزار نوار  10-8 شکل

توان به صورت سری و یا می Networkانتخاب شده است با بردن نشانگر موس بر روی  زمانی که 

ظاهر های دیگر متصل کرد. در صورتی که نشانگر موس را به خط نزدیك کنیم، موازی آن را به کانتکت

آن به حالت  ظاهرها نزدیك کنیم، کند و اگر نشانگر را به کانتکتبه حالت اتصال سری تغییر می آن

 کند.اتصال موازی تغییر می

 

 

 اضافه كردن كانتکت به صورت سري و یا موازي 11-8 شکل

باید نشانگر   و فعال کردن  Networkجدید نیز پس از انتخاب  Networkبرای اتصال کانتکت در 

 موس را به مستطیل قرمز برد و در آنجا کلیك کرد.
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 جدید Networkاضافه كردن كانتکت در  12-8 شکل

 کنید.های گوناگون در برنامه را مشاهده میدر شکل زیر نمونه ای از اضافه شدن کانتکت در موقعیت

 

 Networkاضافه شدن كانتکت در موقعيت هاي مختلف در  13-8 شکل

بر روی هر کانتکت دلخواهی دوبار کلیك و از   انتخاب توان بامی Escپس از اتصال کانتکت و زدن 

 لیست باز شده نوع آن را انتخاب کرد.

 

 انتخاب نوع كانتکت 14-8 شکل

 استفاده کرد.  توان ازبرای استفاده از کویل در برنامه پس از انتخاب محل نصب آن در برنامه می

 

 اضافه كردن كویل خروجی -Ladderابزار نوار  15-8 شکل
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توان به صورت سری و یا می Networkانتخاب شده است با بردن نشانگر موس بر روی  زمانی که 

های دیگر متصل کرد. در صورتی که نشانگر موس را به خط نزدیك کنیم، حالت آن موازی آن را به المان

 هاکویل ها سری خواهد شد، باید توجه کرد کهکانتکت دیگر  باکند )به حالت اتصال سری تغییر می

های دیگر نزدیك کنیم، حالت آن به حالت ندارند( و اگر نشانگر را به المان با یکدیگر را امکان سری شدن

 توان کویل را باال و یا پایین خط موجود فعلی قرار داد.کند. در حالت موازی میاتصال موازی تغییر می

 

 Networkاضافه كردن كویل خروجی به  16-8 شکل

باید نشانگر موس  و فعال کردن  Networkپس از انتخاب  ،جدید Networkبرای اتصال کویل در 

 را به مستطیل قرمز برد و در آنجا کلیك کرد.

 

 جدید Networkاضافه كردن كویل به  17-8 شکل

بر روی هر کویل دلخواهی دوبار کلیك و از  انتخابتوان با می Escپس از اتصال کویل و زدن 

 لیست باز شده نوع آن را انتخاب کرد.
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 انتخاب نوع كویل خروجی 18-8 شکل

 ها و مقادیر ثابت ها، سیمبول به کار بردن حافظه -8-2-2

 نام تواند با تایپ کردن، کاربر میNetworkهای روی باالی المان "???"پس از  کلیك بر روی 

اختصاص دهد و یا اینکه با کلیك بر روی  نظر به المان مورد را فظه، سیمبول، پورت و یا عدد ثابت آنحا

 از لیست ارائه شده سیمبول خود را انتخاب کند. 

 

 اختصاص حافظه، سيمبول، پورت و یا عدد ثابت به المان هاي سيستم  19-8 شکل

توان دوباره نام آن المان را انتخاب و برای ویرایش حافظه و یا پورت های تخصیص داده شده می

است(  سپس ویرایش کرد. حین ویرایش نام )منظور حافظه و یا پورت و یا سیمبول اختصاصی به آن

تواند به سرعت کار کاربر بیافزاید، پس از انتخاب المان در صورتی که بخواهیم استفاده از صفحه کلید می

ت هشود که با استفاده از جها باز میلیست سیمبول Page Downسیمبولی برای آن برگزینیم با فشردن 

تغییرات المان ثبت  Enterبا فشردن  ولسیمب ها را انتخاب کنیم. پس از انتخابتوانیم آنباال و پایین می

توان از حالت ویرایش خارج می Escشود. در انتها نیز با فشردن و نام المان بعدی برای ویرایش فعال می

 شد.

استفاده کند، باید این مقدار مطابق با قواعد  Ladderدر حالتی که کاربر بخواهد از مقدار ثابت در 

 جدول زیر آماده شود.

 ISPSoftفرمت مقادیر ثابت در  :3-8 جدول

 شرح نوع
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 شود.هر عدد بدون نشانه دسیمال در نظر گرفته می – 23456مانند  )دهدهی= مبنای ده( 1دسیمال

-در ابتدایشان مشخص می #8مقادیر اُکتال با عالمت  – 5564#8مانند  (8)مبنای  2اُکتال

 شوند.

)یا به صورت مختصر هگز( با مقادیر هگزادسیمال  – 5BAD#16مانند  (16)مبنای  3هگزادسیمال

 شوند.در ابتدایشان مشخص می #16عالمت 

در ابتدایشان  #2با عالمت  مقادیر باینری – 11101010011#2مانند  باینری )عدد مبنای دو(

 شوند.مشخص می

String "XU016S" – گیرند.کاراکترها در میان عالمت نقل قول قرار می 

)کانتکت بسته( مورد  SM401)کانتکت باز( یا  AH500 :SM400 مقدار بولی )بیتی(

 گیرند.استفاده قرار می

DVP:M1000   کانتکت باز( یا(M1001  مورد استفاده )کانتکت بسته(

 گیرند.قرار می

 سیمبول استفاده کنیم.در این حالت حتما باید از  آرایه

 

 نوشتن دستورالعمل -8-2-3

بنویسند.  4توانند به صورت مستقیم دستورالعملمی ISPSoftها در کاربران برای اضافه کردن المان

 خواهید در آن المانی را اضافه کنید را در برنامه انتخاب کنید.برای اینکار ابتدا مکانی را که می

 

                                                      
1 Decimal Value 

2 Octal Value 

3 Hexadecimal 

4 Instructions 
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 خط برای نوشتن دستورالعملانتخاب  20-8 شکل

برای  با صفحه کلید دستورالعمل مورد نظرتان را تایپ کنید )به محض شروع تایپ صفحه مرتبط

شود( و در نهایت آن را تایید کنید. توجه به این نکته ضروری است که ظاهر مینوشتن دستورالعمل 

 چك بودن حرف حساس هستند.ها به بزرگ و کودستورالعمل

 

 نوشتن دستورالعمل 21-8 شکل

 دستورالعمل کانتکت باز: A  فاصله و سپس آدرس کانتکت 

 

 دستورالعمل كانتکت باز 22-8 شکل

 دستورالعمل کانتکت بسته: B  فاصله و سپس آدرس کانتکت 

 

 بسته دستورالعمل كانتکت 23-8 شکل

 دستورالعمل کویل خروجی: O  فاصله و سپس آدرس کویل 

 

 دستورالعمل كویل خروجی 24-8 شکل
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 بلوك ها -8-2-4

ها توسط کاربر تدارك دیده شده و FBوجود دارد ) APIو  FBتوابع از قبل آماده از دو نوع  ISPSoftدر 

API ها توسط نرم افزارISPSoftتوابع در زبان این   ها در برنامه خود استفاده کند.تواند از آن( که کاربر می

Ladder ها تمامی این بلوكهای ورودی و خروجی هستند. دارای پایههایی هستند که به صورت بلوك

 شود. در صورتی که بلوكهستند که در صورتی که فعال نباشد، بلوك اجرا نمی Enشامل پایه ورودی 

هم فعال و در غیر این صورت  EnOفعال باشد  Enباشد در صورتی که  EnOمورد نظر شامل خروجی 

ی باید کویل انتهایی مانند کویل خروجهنیستند  EnOهایی که دارای غیرفعال خواهد بود. بلوك

Network تواند بلوك دیگری قرار گیرد.ها نمیباشند و پس از آن 

 

 Ladderدر زبان  FBو  APIهاي بلوک 25-8 شکل

 المان یا بلوك دیگری قرار گیرد، کاربرد شکل زیر نادرست است. Enتوجه شود که حتما قبل از پایه 

 

 Enاستفاده نادرست از بلوک و اتصال مستقيم خط ورودي به پایه  26-8 شکل

کلیك  ها در برنامه، پس از انتخاب مکان پیاده سازی آن در برنامه بر روی برای استفاده از بلوك

 .FBاست یا  APIکرده و در پنجره ظاهر شده انتخاب کنید نوع بلوك مورد نظرتان 
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 اضافه كردن بلوک به برنامه 27-8 شکل

های به معنی بلوك Comparison Instructionبه معنی همه نوع بلوك،  All Typeانتخاب نوع بلوك:  

 های آماده شده توسط کاربربلوك Function Blockو  ISPSoftهای آماده بلوك APIای، مقایسه

 شود.های مختلف ظاهر میدر این قسمت لیست خانواده بلوك APIبا انتخاب 

 بلوك نوع انتخاب

 توان به صورت متوالی بلوك به برنامه اضافه کرد.می Auto Closeبا غیرفعال کردن گزینه  

 ای های مقایسه بلوك -8-2-5

-کننده به بررسی نسبت دو عدد پرداخته و نتیجه را به صورتی بیتی به خروجی می های مقایسهبلوك

بود،  S2بزرگتر از  S1بود یعنی  D0>D1را مقایسه و اگر  D1و  D0دهند. مثال بلوك زیر مقدار دو ورودی 

های متفاوتی های گوناگون بلوكها با فرمتشود )توجه شود برای دادهیك می Qخروجی بلوك یعنی 

 .وجود دارد(
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 بلوک مقایسه اي 28-8 شکل

 موازی و سری را دارند.ها قابلیت اتصال ای همانند کانتکتهای مقایسهبلوك

 

 هاي مقایسه اياتصال بلوک 29-8 شکل

 های منطقي بلوك -8-2-6

باشد. بسیاری از نویس میترین ابزارهای کار هر برنامههای منطقی یکی از کاربردیعملیات

-های منطقی به صورت بهینهاستفاده عملیات عملکردهای مورد انتظار کاربران مخصوصا دستورات بیتی با

-انجام می Networkتری قابل پیاده سازی است. به عنوان مثال در شکل زیر عملیات لبه گیری در دو 

 انجام داد. Networkآن را در یك  توان با استفاده از عملیات بیتی شود که می
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 عمليات بيتی لبه گيري 30-8 شکل

 مطابق جدول زیر هستند. ISPSoftهای بیتی در عملیات

 بلوک هاي منطقی :4-8 جدول

 شرح عملکرد دستورالعمل نوع

 
NP  هرگاه خط متصل به آن از صفر به یك تغییر کند )لبه باال رونده

 شود.برای مدت یك سیکل زمانی یك میرخ دهد( ، خروجی آن 

 
PN  هرگاه خط متصل به آن از یك به صفر تغییر کند )لبه پایین

رونده رخ دهد( ، خروجی آن برای مدت یك سیکل زمانی یك 

 شود.می

 
INV کند.هرچه در خط ورودی آن باشد را معکوس می 

 

FB_NP  مشابهNP ای را به آن با این تفاوت که کاربر باید حافظه

 (AH500اختصاص دهد. )فقط در 
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FB_PN  مشابهPN ای را به آن با این تفاوت که کاربر باید حافظه

 (AH500اختصاص دهد. )فقط در 

 

برای اینکه بتوانیم از عملیات بیتی در برنامه خود استفاده کنیم ابتدا باید در نوار ابزار نوع عملیات را 

 مشخص کنیم. در 

 

 انتخاب نوع عمليات بيتی در نوار ابزار 31-8 شکل

 توان عملیات بیتی را برای استفاده در برنامه انتخاب کرد.می سپس با کلیك بر روی 

 

 قسمت اول – Networkاضافه كردن عمليات بيتی به  32-8 شکل

خواهیم درآنجا قرار دهیم برده و زمانی که سپس نشانگر موس را به خطی که عملیات بیتی را می

 کنیم تا به خط اضافه شود.نشانگر موس به شکل عملیات بیتی در آمد کلیك می
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 قسمت دوم – Networkاضافه كردن عمليات بيتی به  33-8 شکل

 

 Networkساخت چند خروجي در  -8-2-7

داشته باشیم، ابتدا دو کویل  Networkیك برای اینکه بتوان چند خروجی را به صورت همزمان در 

 دهیم.خروجی را به صورت موازی با هم در مدار قرار می

 

 Networkایجاد دو كویل خروجی موازي در یک  34-8 شکل

 های خاصی را به صورت منحصر به فرد قرار دهیم.توانیم المانسپس در خط هر کدام می
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 هاي خروجی موازي برنامه نویسی منحصر به فرد هركدام از كویلامکان  35-8 شکل

 

 اضافه کردن برچسب -8-2-8

گاهی اوقات نیاز است در زمان اجرای برنامه به قسمت خاصی از برنامه برای اجرا برویم و یا به  عبارتی 

ها پرش خواهیم به آنهایی از برنامه که میبرای اینکار الزم است برچسبی به قسمت  داشته باشیم. 1پرش

 DVPهای در پردازنده Pظه نوع ها باید همراه با اختصاص حافداشته باشیم، اختصاص دهیم. این برچسب

 پذیرد(.به صورت اتوماتیك انجام می AH500ها در به برچسب Pباشند )اختصاص حافظه نوع 

 

 اضافه كردن برچسب 36-8 شکل

بدون عالمت دو )آدرس و یا نام برچسب را  CJتوانیم به بلوك برای پرش به برچسب مورد نظر نیز می

 دهیم. (":"نقطه

 

 CJپرش به برچسب با بلوک  37-8 شکل

 کلیك کرد. Networkایجاد برچسب ابتدا باید سمت راست شماره برای 

 

 قسمت اول -ایجاد برچسب 38-8 شکل

                                                      
1 Jump 
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مورد نظر خود را در این محل  Pباشد کاربر باید حافظه نوع  DVPسپس در صورتی که پردازنده نوع 

را بفشارد که در  Enterباشد، کاربر باید نام برچسب را تایپ کند و  AH500تایپ و اگر پردازنده نوع 

 آن برچسب به همراه عالمت دو نقطه ظاهر شود. Networkنهایت در جلوی 

 

 قسمت دوم -ایجاد برچسب 39-8 شکل

 ویرایش توضیحات -8-2-9

کلیك کرد.  توان بر روی را دید می ها(Network)در   توضيحات برنامهبرای اینکه بتوانیم 

توان با فشردن دوباره کند و یا اینکه ضروری نیست میاگر دیدن توضیحات محیط برنامه را شلوغ می

 ها را مخفی کرد.آن 

 

 نمایش/مخفی كردن توضيحات 40-8 شکل

توان توضیحات می Networkدر حالت نمایش توضیحات با کلیك بر روی بخش خاکستری زیر نام 

آن را ثبت کرد )در صورتی که بخواهیم در توضیح  Enterو با زدن  هرا تایپ کرد Networkمورد نیاز آن 

 استفاده کنیم(. Shift+Enterتوانیم از نویسی به خط جدید برویم می
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 Networkتوضيح نویسی براي  41-8 شکل

کلیك کرد. در صورتی  توان بر روی برنامه را دید، می هايتوضيحات المانبرای اینکه بتوان 

 کلیك کرد. که نیاز به مخفی شدن این توضیحات باشد نیاز است دوباره بر روی 

 

 ها نمایش/ مخفی شدن توضيحات المان 42-8 شکل

تواند با کلیك بر روی باالی المان مورد کاربر می ،هاپس از فعال شدن حالت نمایش توضیحات المان

 ها را ثبت کند.آن Enterنظر توضیحات را اضافه و با زدن 
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 ها توضيح نویسی براي المان 43-8 شکل

توضیحات مربوط  در صورتی که به المانی سیمبول اختصاص داده شده باشد، با کلیك بر روی 

توان به صورت مستقیم تغییر داد و شود. توضیحات مربوط به سیمبول را نمیبه سیمبول نمایش داده می

 کرد.ها اصالح باید آن را از طریق صفحه ویرایش سیمبول

تواند با بردن نشانگر موس بر روی ها فعال باشد، کاربر میدر صورتی که حالت نمایش توضیحات المان

توان در المان مورد نظر توضیحات مربوط به آن را ببیند )اینکه چه نوع توضیحاتی نمایش داده شود را می

 تنظیم کرد(. Optionبخش 

 

 ها ها با بردن نشانگر موس بر روي آن ننمایش توضيحات الما 44-8 شکل
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 حالت نمایش سیمبول / آدرس -8-2-10

ها را به توان تنظیمات صفحه نمایش برنامه را به صورتی تغییر داد که بتوان سیمبولمی  ISPSoftدر 

ها به همراه توضیحات مربوط به هر ها نمایش داد و یا بالعکس. برای اینکه سیمبولجای آدرس المان

 انتخاب نشده باشد. سیمبول نمایش داده شود باید 

 

 در برنامه ها نمایش سيمبول 45-8 شکل

ها در صفحه برنامه نمایش ها و یا پورتانتخاب شده باشد آدرس حافظه در صورتی که گزینه 

 وند.شداده می
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 ها در برنامه نمایش حافظه و یا پورت 46-8 شکل

 نشانه گزاری -8-2-11

-و بخشتوان برنامه نویسی را به همراه برجسته کردن توضیحات می ،با استفاده از نشانه گزاری برنامه

انجام داد. نشانه گزاری همچنین باعث ایجاد نظم و جستجوی راحت تر در بین  های مهم برنامه

Networkشود.ها می 

کلیك کرد. برای   پس از انتخاب کردن آن باید بر روی  ،Networkبرای اضافه کردن نشان به 

حذف و اضافه همچنین ) .کلیك کرد توان یکبار دیگر بر روی می Networkحذف نشان بر روی 

 .انجام داد( Shift+Ctrl+Bتوان با استفاده از کلیدهای میانبر کردن نشان را می

 

 اضافه كردن نشان 47-8 شکل

 ها جابجا شد.توان بین نشانمی و  پس از نشان گزاری با استفاده از 
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 ها جابجایی بين نشان 48-8 شکل

 Networkکردن فعال و غیرفعال  -8-2-12

تست کامپایل نشوند و برای اینکار  در مرحلههای برنامه Networkگاهی اوقات الزم است بعضی از 

 مورد نظر را انتخاب می کنیم. Networkها را غیرفعال کرد. برای اینکار ابتدا الزم است تا آن

 

 Networkانتخاب  49-8 شکل

 توانیم آن را فعال و یا غیرفعال کنیم.می سپس با کلیك بر روی 

 

 Networkفعال / غير فعال كردن  50-8 شکل
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تواند های غیرفعال را فعال کند، میNetwork تمامیپس از طی مراحل تست برای اینکه کاربر بتواند 

 را فعال کند. Activate All Networksگزینه  Editاز سربرگ 
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 Structured Textزبان برنامه نویسي  -9 فصل

دارای ساختاری مشابه زبان برنامه نویسی  STیا به صورت مختصر  Structured Textزبان سطح باالی 

C  وPascal  است. دستورات نوشته شده درST  به نسبت زبانInstruction List تر و گسترش آن قابل فهم

. این زبان بسیار منعطف و بهترین گزینه برای افرادی است که با برنامه نویسی آشنایی تر استراحت

وضوع برای آورد و این مبرای کاربران فراهم می Cدارند. این زبان محیطی مشابه زبان برنامه نویسی 

افرادی که با این زبان آشنایی دارند بسیار جذاب است )به خصوص مهندسین برق و کامپیوتر  و 

 مکانیك(.

*** توجه: با آنکه در مستندات رسمی کمپانی دلتا تا زمان انتشار این کتاب بحثی پیرامون سازگاری 

و  STرسد زبان برنامه نویسی ر میهای مختلف مطرح نشده است ولی به نظPLCهای برنامه نویسی با زبان

FBD  در تنهاPLC های سریAH500  های اینترنتی کاربران دلتا تند. این موضوع در فرومهسقابل استفاده

 نیز مطرح شده است.

 Structured Textساختار  -9-1-1

زیر آن است. در هر دو برنامه در  Ladderدر مثال زیر معادل برنامه  STبرنامه نوشته شده به زبان 

 خواهد شد. D2وD1در جمع  D0برابر ضرب  D10یك باشد، مقدار  M0صورتی که بیت 

 

 معادل آن Ladderو برنامه  STاي به زبان برنامه 1-9 شکل
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 فوق در زیر آمده است: STساختار برنامه 

 

 STساختار برنامه  2-9 شکل

در این بخش بر خالف رویکرد کلی کتاب مبنی بر ترجمه دقیق محتوا و عبارات غیرفارسی، به علت 

کلمات انگلیسی در میان برنامه نویسان سطح باال و دوری از ایجاد ابهام از ترجمه  استفاده از بودن رایج

 کنیم.اصطالحات عمومی پرهیز می

9-1-2- Statement 

Statement کند. واحدی اولیه برای برنامه نویسی است که عملکرد کاملی را برای اجرا مشخص می

-به پایان می ";"یشه با نقطه ویرگول این واحد کامل ممکن است بیش از یك خط داشته باشد ولی هم

 رسد.

 

 در خود دارد Statementكه یک  Statementنمونه اي از یک  3-9 شکل

 Sub-Statementاست. برای مثال  Ladderدر برنامه  Networkصحیح معادل یك  Statementیك 

 Statementکند. اما در ذخیره می D10را محاسبه و مقدار آن را در  D0*(D1+D2)در مثال فوق مقدار 

مشخص  D0*(D1+D2)زیر که با ضربدر مشخص شده است به علت آنکه محل ذخیره سازی عبارت 
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-باشد. در نتیجه این عبارت بدون المان خروجی صحیح و قابل اجرا نمینمی Ladderنشده، دارای معادل 

 باشد.

 

 STیک عبارت نادرست در  4-9 شکل

ST  از تعدادیStatement  تشکیل شده است و هرStatement  .نیز خود شامل چند المان است

 کامل در کادر قرمز مشخص شده است. Statementدر زیر آمده است، هر  STمثالی از 

 

 STها در زبان برنامه نویسی  Statementمثالی از  5-9 شکل

9-1-3- Expression 

Expression های مهم از المانStatement آید و معرف مقداری مشخص است. به حساب می

Expression تواند عبارتی جبری، مقداری ثابت، سیمبول و یا حافظه باشد. چند مثال از می

Experession  بینید.در زیر میرا 

 M0 & M1 بولی( )مقدار 
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کند. نتیجه این منطقی می ANDرا گرفته و با هم  M1و  M0مقدار دو بیت  &منطقی  عملگر

 عملیات مقداری بولی است.

 M0=FALSE )مقدار بولی( 

 ON=FALSEباشد چون عبارت  ONبرابر  M0این یك عبارت شرطی است که اگر مقدار 

 OFFدارای وضعیت  M0عبارتی نادرست است پس مقدار آن صفر خواهد شد. در صورتی که 

 باشد.صحیح است پس این عبارت دارای مقدار یك می OFF=FALSEباشد، چون 

 M0 )مقدار بولی( 

 است. M0مقدار بولی مطابق با مقدار ذخیره شده در 

 D1+D2 

  D1+D2محاسبه مقدار عبارت 

 D0 

 )در صورتی که در آن مقداری ذخیره شده باشد( D0مقداری برابر 

 D2=D0+D1 )مقدار بیتی( 

باشد این عبارت شرطی صحیح خواهد بود و  D2برابر  D0+D1در صورتی که مقدار عبارت 

نباشد این عبارت نادرست و برابر صفر  D2برابر  D0+D1مقدار بولی یك است. در صورتی که 

 خواهد بود.

 D2 :=D0+D1 

محاسبه و  D0+D1. مقدار D0+D1و همچنین  D2است،  Expressionاین عبارت شامل دو 

)پس همینطور که تا به اینجای کار متوجه شده اید، عالمت  شودذخیره می D2سپس در 

، معادل دستور شرطی بررسی تساوی طرفین آن است در صورتی که عالمت "="مساوی 

سمت  Experessionسمت راست آن به  Experessionبیانگر تخصیص   "=:"دونقطه مساوی 

 .چپ آن است

-ارزیابی می M0شود، مقدار اجرا می IFتشکیل شده است. زمانی که اولین  IFمثال: برنامه زیر از دو 

شود. سپس در زمان ذخیره می D20شود و در محاسبه می D21+D22یك بود، مقدار عبار  M0شود، اگر 

IF  دوم در صورتی که عبارتD0*(D1+D2)  برابرD20  بود مقدار بولی این عبارت شرطی یك شده و

 شود.برابر صفر می M1شود، در غیر این صورت برابر یك می M1شود یعنی اجرا می IFمحتوای 
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 Expressionمثال بخش  6-9 شکل

 عملوند و عملگرها -9-1-4

آیند. هر عملیاتی دارای تعدادی ها به حساب میexpressionای های پایهاز المان 2و عملگرها 1عملوند

شود. همچنین نوع عملیات توسط عملگرها ها انجام میمفعول یا عملگر است که عملیات بر روی آن

جمع  ملگرعکه در این عملیات   عملوند هستند D1و  D0+D1 ،D0شود. برای مثال در عبارت مشخص می

 شود.ها اعمال میبر روی آن "+" یا

توانند به صورت حافظه، تواند شامل چند عملوند و عملگر باشد، عملوندها نیز میمی expressionهر  

 سیمبول و یا مقدار ثابت باشند.

 

 Expressionعملوندها و عملگرها در  7-9 شکل

ل عملگرهای است که طبق آن او شوند تابع مفهوم اولویتعملگرها بر عملوندها اعمال میاینکه چگونه 

عملگرهای یکسانی داریم  زمانی که و شوندیت پایین اجرا میوو سپس عملگرهای با اول با اولویت باال اجرا

نید. توجه کنید که بیها را میاولویت از چپ به راست است. در جدول زیر عملگرها، نحوه کار و اولویت آن

                                                      
1 Operand 

2 Operator 
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 برابر  D0برابر یك و مقدار  M1و مقدار پیش فرض  برابر صفر M0مقدار پیش فرض  ،در محاسبات جدول

 است. 5

 Ladderهاي نوار ابزار برنامه نویسی  آیکون :1-9 جدول

 اولویت مثال فرمت داده عملکرد سيمبول

نتیجه عملیات  عملگر

)مقدار 

expression) 

Expression مقدار 

های قسمت ()

داخل پرانتز 

ابتدا 

محاسبه 

 شوند.می

 باالترین 3 33*(D0+6) عمومی عمومی

ممیز  1توان **

 شناور

  3.2E+1 5.0**2.0 ممیز شناور

 

 

 

 

 

 

 

 

عالمت  -

 منفی

اعداد 

 دارعالمت

-اعداد عالمت

 دار

-(D0+3) -8 

NOT NOT 
 منطقی

مقدار 

 بیتی

 NOT M0 TRUE مقدار بیتی

 D0*3 15 عمومی عمومی ضرب *

 D0 3/15 عمومی عمومی تقسیم /

MOD اعداد  باقیمانده

 صحیح

 D0 MOD 3 2 اعداد صحیح

                                                      

 ها برای آن استفاده کرد.توان از حافظهعملوندهای توان حتما باید مقدارثابت و یا سیمبول با فرمت ممیزشناور باشند و نمی 1 
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جمع،  -,+

 تفریق

  D0+3 8 هر عددی هر عددی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترینپایین

عملیات  =<,=>,<,>

 ایمقایسه

 D0>2 TRUE بیتی هر عددی

مساوی،  <>,=

 ناتساوی

 D0<>2 TRUE بیتی عمومی

 M0=TRUE FALSE بیتی

 AND,& AND 
 منطقی

 M0 & M1 FALSE بیتی بیتی

XOR XOR 
 منطقی

 M0 XOR M1 TRUE بیتی بیتی

OR OR بیتی بیتی منطقی M0 OR M1 TRUE 

  

 کلمات کلیدی و توضیحات -9-1-5

 FALSEو  TRUEباشند. برای مثال دارای معانی مشخصی می 1کلیدیهای برنامه نویسی کلمات در زبان

. برای آنکه برنامه حین کامپایل شدن است معرف عملکردی اجرایی IFمعرف مقادیر بولی هستند و  STدر 

هایی مشابه کلمات کلیدی ساخت. با این حال استفاده ترکیبی از توان سیمبولدچار اشتباه نشود، نمی

 امکان پذیر است.  "FIFO"و یا  "IF_"به صورت  IFنند استفاده کلمات کلیدی ما

قرار داد. زمانی که برنامه  (*     *)توان آن را بین عالمت برای اضافه کردن توضیحات در برنامه می

گیرد. همچنین تا زمانی که را نادیده می (*     *)شود، سیستم به صورت اتوماتیك عبارات بین اجرا می

تواند توضیحات را در هر جای صفحه های مختلف برنامه به هم نخورد، کاربر میمنطقی قسمتساختار 

قرار دهد. مثال در مثال زیر نمونه سمت چپ صحیح و نمونه سمت راست به علت آنکه توضیحات کلمه 

 را به دو قسمت تقسیم کرده است ناصحیح است. END_IFکلیدی 

                                                      
1 Keywords 
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 اضافه كردن توضيحات 8-9 شکل

 های با فرمت آرایه استفاده از سیمبول -9-1-6

های با فرمت آرایه استفاده کند، نحوه بیان آن به صورت در صورتی که کاربر بخواهد از سیمبول

Identifier[Index] همانطور که بارها مطرح شد، آرایه است( ها درISPSoft )یك بعدی هستند .Index 

توان از سیمبول استفاده کرد(. مقدار فقط می AH500تواند مقداری ثابت و یا سیمبول باشد )برای می

Index شود تا یکی کمتر از طول آرایه، برای مثال برای یك آرایه ده تایی از صفر شروع میIndex می-

دهد و ر باشد، خطایی رخ نمیاز طول آرایه بیشت Indexباشد. در صورتی که مقدار  9تواند بین صفر تا 

PLC شود ولیمتوقف نمی PLC .با خواندن مقادیر اشتباه ممکن است وظیفه خود را به خوبی انجام ندهد 

 

 STاستفاده از آرایه در  9-9 شکل

 STنکات مهم پیرامون  -9-1-7

 توجه شود: هانکاتی که باید در برنامه نویسی به آن

  در زبانST  در دستورات شرطی به معنای برابری "="برای اختصاص دهی و از  "=:"از 

 شود.استفاده می

  در صورتی که ساختار کلمه کلیدی و یاStatement ها تغییر کند، امکان ایجاد خط

 جدید و ترك فضای خالی وجود خواهد داشت.

  زبان برنامه نویسیST یسی برخالف زبان برنامه نوC  به کوچك و بزرگ بودن حروف

 در آن تفاوتی ندارند. ifو  IFحساس نیست و مثال 
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  در صورتی که کاربر بخواهد مقدار ثابتی را درISPSoft  با استفاده از زبانST  ،به کار ببرد

 باید آن رابه صورت زیر معرفی کند.

 

 

 

 

 

 ISPSoftفرمت اعداد در  :2-9 جدول

 شرح نوع

 شود.هر عدد بدون نشانه دسیمال در نظر گرفته می – 23456مانند  )دهدهی= مبنای ده( 1دسیمال

-در ابتدایشان مشخص می #8مقادیر اُکتال با عالمت  – 5564#8مانند  (8)مبنای  2اُکتال

 شوند.

)یا به صورت مختصر هگز( با مقادیر هگزادسیمال  – 5BAD#16مانند  (16)مبنای  3هگزادسیمال

 شوند.در ابتدایشان مشخص می #16عالمت 

در ابتدایشان  #2با عالمت  مقادیر باینری – 11101010011#2مانند  باینری )عدد مبنای دو(

 شوند.مشخص می

String "XU016S" – گیرند.کاراکترهای در میان عالمت نقل قول قرار می 

)کانتکت بسته( مورد  SM401)کانتکت باز( یا  AH500 :SM400 بولی )بیتی(مقدار 

 گیرند.استفاده قرار می

DVP:M1000   کانتکت باز( یا(M1001  مورد استفاده )کانتکت بسته(

 گیرند.قرار می

                                                      
1 Decimal Value 

2 Octal Value 

3 Hexadecimal 
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  در هرExpression  عملوندها باید دارای فرمت واحد باشند. با این حال اگر طول

توان از اعداد عملوندها یکی باشد، امکان انجام عملیات ممکن است، به عنوان نمونه می

INT  به همراه فرمتWORD  و یا اعدادDINT  به همراه فرمتDWORD  در یك عملیات

 استفاده کرد.

 

 Expressionلزوم یکسان بودن عملوندها در یک  10-9 شکل

  در صورتی که نوع سیمبولWORD ،DWORD ،LWORD ،INT ،DINT  و یاLINT  ،باشد

 کند.عالمت دار برخود می صحیحها همانند اعداد سیستم با آن

 ودیت حافظه وجود ندارد ولی کاربر باید به محد نویسیاگر چه محدودیتی برای کُد

 پردازشگر توجه کند.

 های مختلف برنامه بخشST  درISPSoft .قابلیت کپی، برش و الحاق دارند 

 هایی که دستورالعملST ت:نیسکند شامل موارد زیر پشتیبانی می 

 می كندنپشتيبانی  STهایی كه  دستورالعمل :3-9 جدول

 AH500سري  DVPسری 

 شوند.و ... پشتیبانی نمی &LD ،LDI ،OUT ،SET ،RST ،LDدستورات پایه مانند 

 شوند.و ... پشتیبانی نمی ROLP ،RORP ،BCDP ،TRDP دستورات پالسی مانند

PLS-PLF-FOR-NEXT-CJ-MC-MCR-STL-

RET شوند.و ... پشتیبانی نمی 
دستورالعمل چهارعمل حسابی و دستورات 

ها و دستورات منطقی و نوع کانتکت

Structure Creation شوند.پشتیبانی نمی 

PLS-PLF-MOV-DMOV-DFMOV-$MOV-

MC-MCR-CJ-JMP-GOEND  و ... پشتیبانی

 شوند.نمی
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 Statementساختار  

 تخصیص دهي -9-2-1

 فرمت 

:=Expression; حافظه و یا سيمبول 

 (D10:=100*(D1+D3))مثال: 

 شرح 

به سیمبول و یا حافظه سمت چپ منتقل  =: عالمت در سمت راست Expressionمقدار 

 می شود.

  قواعد 

o Expression تواند مقدار ثابت، حافظه، سیمبول و یا می =: عالمت سمت راست

تواند تنها حافظه و یا سیمبول می =: عالمت عملیات حسابی باشد. ولی سمت چپ

 قرار گیرد.

o باید از قواعد زیر پیروی کنند. =: عالمت عملوندهای دو سوی 

  اگر یکی از عملوندها از نوع حافظهM/S/T/C/HC باشد، عملگر دیگر می-

 STEPسنج و یا تواند سیمبولی با فرمت داده از نوع بولی، شمارنده، زمان

 های نوع بیتی(.باشد )سیمبول

  اگر یکی از عملوندها از نوعD و یا L یمبولی تواند سباشند، عملگر دیگر نمی

 باشد. STEPسنج و یا با فرمت داده از نوع بولی، شمارنده، زمان

  اگر یکی از عملوندها از نوع حافظهT  و یاC تواند داده باشد، عملگر دیگر می

، WORDو یا همچنین سیمبولی با فرمت داده از نوع  Lویا  Dبا فرمت 

INT ، .زمان سنج و یا شمارنده  باشد 

  اگر یکی از عملوندها از نوع حافظهD/L/HC  باشد، و یا سیمبولی از نوع

شود باشد. عملوند دیگر سیمبولی با اختصاص داده می HCشمارنده که به 

 خواهد بود. DINTو یا  DWORDفرمت داده 
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  اگر یکی از عملوندها  سیمبولی با فرمت داده نوعWORD ،DWORD  و یا

LWORD اید به صورت باشد، عملوند دیگر بINT ،DINT  و یاLINT  .باشد

همیشه باید بزرگتر و یا مساوی داده سمت  =: عالمت طول داده سمت چپ

 راست آن باشد.

  هر دو عملوند باید به صورتREAL/LREAL/STRING  باشند. طول داده در

 این حالت باید در دو طرف برابر باشد.

 مثال 

 د.وص داده شتخصی OUT_0به سیمبول  M0: مقدار 1مثال 

 

 1مثال  -تخصيص دهی 11-9 شکل

 د.وتخصیص داده ش M0: مقدار یك )فعال بودن=روشن بودن بودن( به 2مثال 

 

 2مثال  –تخصيص دهی  12-9 شکل

 ذخیره شود. D0جمع شود و نتیجه در  D1با  D2: مقدار 3مثال 

 

 3مثال  –تخصيص دهی  13-9 شکل

 د.وتخصیص داده ش DATAبه سیمبول  3: مقدار 4مثال 

 

 4مثال  –تخصيص دهی  14-9 شکل

بود نتیجه  D0برابر با مقدار ذخیره شده در  (3+5)*6+2*3اگر مقدار عبارت : 5مثال 

 تخصیص داده شود. M0نتیجه بیتی( به  برابری )درست و یا غلط بودن آن=
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 5مثال  –تخصيص دهی  15-9 شکل

کنید )در نام سیمبول های این بخش فرمت می چند مثال از تخصیص ناصحیح را در جدول زیر مشاهده

 ها نیز گنجانده شده است(.داده آن

 

 مثال هایی از انواع تخصيص دهی ناصحيح :4-9 جدول

 شرح عبارت

D0 := M0 ; تواند متفاوت باشد. در اینجا نوع داده عملوندها نمی

داده سمت راست حافظه بیتی و داده سمت چپ 

 است. WORDحافظه 
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V_WORD := V_DWORD ; تواند کوچکتر از نمی =: عالمت طول داده سمت چپ

 باشد.  =: عالمت داده سمت راست

D0 := V_REAL ;  داده هایREAL توانند به رجیسترهای نمیD 

 تخصیص داده شوند.

V_LREAL := V_REAL ;  عملوندهایREAL  فقط به عملوندهایREAL 

فقط به  LREALشوند و عملوندهای تخصیص داده می

 شوند.تخصیص داده می LREALعملوندهای 

V_DWORD := V_TIMER ; تواند به داده با سنج نمیمقدار سیمبول داده زمان

به  دتوانتخصیص داده شود، ولی می DWORDفرمت 

 تخصیص داده شود. WORDداده با فرمت 

V_WORD := HC0 ; ی مقدار حافظهHC های امکان تخصیص به سیمبول

به داده با  دتوانرا ندارد ولی می WORDبا فرمت 

 تخصیص داده شود. DWORDفرمت 

 

 IFدستور شرطي  -9-2-2

 فرمت 
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 IFفرمت دستور شرطی  16-9 شکل

 شرح 

اجرا خواهد  Sub-statement 1اگر یك )صحیح( باشد،  Bool expression 1مقدار بولی 

 Boolصفر )نادرست( باشد،  Bool expression 1شد. در صورتی که مقدار بولی 

expression 2 و در صورت یك بودن آن  شودبررسی میSub-statement 2 اجرا می-

 Otherها صفر بودند آنگاه   Bool expression. این روند ادامه دارد و اگر تمامی شود

sub-statement .اجرا خواهد شد 

 قواعد 

o  مقدارExpression تواند حافظه، سیمبول و یا عبارت حسابی باشد ولی بولی می

 تواند مقدار ثابت باشد.نمی

o  درSub-Statement توانیم از دستور ها نیز میIF ار دیگر استفاده کنیم.ب 

o از بعد مورد استفاده محدودیتی در  دستورات THEN  و یاELSE .وجود ندارد 

o های مربوط به توان از بخشمیELSEIF  وELSE  صرف نظر کرد. در صورتی که از

ELSE  صرف نظر کنیم و مقادیر بولیStatement هایIF  وELSEIF  نادرست

 اهد شد.ای اجرا نخو-statementباشند، هیچ 

o تواند از کاربر به هر تعداد میELSEIF  پس ازIF تواند استفاده کند ولی تنها می

ها استفاده کند. در انتهای حلقه شرطی ELSEIFآن هم پس از تمام  ELSEاز یك 

 .را قرار داد ;END_IFنیز حتما باید 

 مثال 

 M0اگر صفر شود، در غیر این صورت  M2یك شود و  M1یك بود،  M0: اگر 1مثال

 M3مقدار آن به  M0صفر بود هیچ اتفاقی نیافتد. همچنین مستقل از صفر یا یك بودن 

 تخصیص داده شود.
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 1مثال  -IFدستور شرطی  17-9 شکل

غیرفعال  OUT_1فعال و  OUT_0بود،  5بزرگتر از  DTدر صورتی که مقدار  :2مثال 

 تخصیص داده شود. OUT_0و  OUT_1به  OUT_2شود. در غیر این صورت مقدار 

 

 2مثال  -IFدستور شرطی  18-9 شکل

ارزیابی شود. در  M2صفر بود  M1برابر یك شود و اگر  D0یك بود  M1: اگر 3مثال 

صفر بود  M2شود و در غیر این صورت اگر  2برابر  D0یك بود مقدار  M2صورتی که 

 صفر شود. D0مقدار 
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 2مثال  -IFدستور شرطی  19-9 شکل

 CASEدستور شرطي  -9-2-3

 فرمت 

 

 CASEفرمت دستور شرطی  20-9 شکل

 

 

 شرح 
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PLC کند که آیا مقدار بررسی میInteger expression  با هیچ کدام از مقادیر

Conditional Value  شماره یك تاn  ،برابر است، در این صورتSub-statement 

متناظر با آن را اجرا خواهد کرد در غیر این صورت زمانی که هیچ مقدار برابری در  

Conditional Value ،ها وجود نداشتOther sub-statement .اجرا خواهد شد 

 قواعد 

o Integer expression تواند حافظه، سیمبول  و یا عبارت حسابی باشد ولی می

 INTباید از نوع صحیح ) Integer expressionنباید مقدار ثابت باشد. مقدار 

الی  2147483648بین منفی  DINTو یا  32767الی  32768بین منفی 

 Integer expression( باشد. در صورتی که  از حافظه برای 2147483647

گیرد و اگر عبارت استفاده شود، سیستم نوع داده آن را صحیح در نظر می

مورد استفاده قرار گیرد، نتیجه به سمت  Integer expressionحسابی برای 

 رد خواهد شد.وی گِنزدیکترین عدد صحیح کوچکتر و یا مسا

o  هرکدام ازCondition Value  ها باید منحصر به فرد باشند. محدوده

Condition Value  به نوع دادهInteger expression  وابسته است، در صورتی

باید بین  Condition Valueباشد مقدار  INTبه فرمت  Integer expressionکه 

باید  Condition Valueمقدار باشد،  DINTو اگر   32767الی  32768منفی 

 باشد. 2147483647الی  2147483648منفی 

o  اگرsub-statement  چند برایCondition Value یکسان باشند، کاربر می-

 ها را با هم ترکیب کند.تواند آن

  در صورتی که مقادیرCondition Valueِدارایِ  هایsub-statement 

ها را در یك توان آنمتوالی نباشند، میاعداد صحیح یکسان 

Condition Value  1"با ویرگول در کنار هم قرار داد به عنوان مثال, 

3, 5: Sub-statement"  که یعنیSub-statement  زمانی که مقدار

Integer expression  است اجرا شود. 5و یا  3و یا  1برابر 

  در صورتی که مقادیرCondition Value ِهایِ دارایsub-statement 

بین ".." ها را با دو نقطه آن محدودهتوان متوالی باشند می ،یکسان

-Sub :6..3"آغاز و پایان مشخص کرد. به عنوان مثال  عدد
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statement"  که یعنیSub-statement  زمانی که مقدارInteger 

expression  یا  5یا  4یا  3یعنی  6و  3است )شامل خود  6الی  3برابر

شود که مقدار سمت چپ باید کمتر از مقدار سمت ( اجرا شود. توجه 6

 ناصحیح است. "3..6"راست باشد و گرنه عبارتی همچون 

o Sub-Statement جازی شامل تواند هر عبارت مُمیIF  و یاCASE .باشد 

o  محدودیتی در تعدادCondition Value  و میزان عبارت های پس از آن در

Sub-Statement .ها وجود ندارد 

o از بخش توان میELSE  صرف نظر کرد، در این صورت اگرInteger expression 

 ها برابر نبود، هیچ عبارتی اجرا نخواهد شد.Condition Valueبا هیچکدام از 

o  پس از اجرایSub-Statement  برنامه خود به خود به خارج از حلقهCASE 

 رش نیست.رد و نیاز به تابع پَپَمی

o ELSE ی باید همیشه پس از تمامCondition Value ها بیاید و در انتها

END_CASE کند.پایان حلقه را مشخص می 

 مثال 

روشن شود، در  M2بود  2روشن شود و اگر برابر  M1بود،  1برابر  D0: اگر مقدار 1مثال 

 روشن شود. M0غیر این صورت 
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 1مثال  -CASEاستفاده از دستور شرطی  21-9 شکل

و  5روشن شود و اگر  M0بود،  3الی  1بین  D0+D1: اگر مقدار عبارت حسابی 2مثال 

 روشن شود. در غیر این صورت هیچ اتفاقی نیافتد. M1بود،  7یا 

 

 2مثال  -CASEاستفاده از دستور شرطی  22-9 شکل

 

 REPEATدستور حلقه   -9-2-4

 فرمت 

 

 REPEATفرمت دستور حلقه  23-9 شکل

 شرح 
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Sub-statement مقدار  سپسشود و اجرا میBool expression شود که اگر بررسی می

صفر  Bool expressionرسد، در غیر این صورت اگر مقدار یك بود ، حلقه به پایان می

 Bool Expressionکند تا مقدار را اجرا می Sub-statementبود برنامه به صورت متوالی 

 یك شود و از حلقه خارج شود.

 قواعد 

o Bool expression تواند حافظه، سیمبول و یا عملیات حسابی باشد ولی می

 نباید مقدار ثابت باشد.

o  قبل از ارزیابیBool expression تدا یکبار همیشه ابSub-statement  اجرا

 شود.می

o Sub-statement ُجازی شامل هر عبارت مIF  و یاCASE تواند باشد و و ... می

های تو در تو در توان از حلقهمحدودیتی برای کُد مربوط به آن وجود ندارد. می

عدد  64های تو در تو نباید بیشتر از برنامه استفاده کرد ولی این تعداد حلقه

 شد.با

o  در صورتی که مقدارBool expression  مقابلUNTIL  یك شود، حلقه متوقف

-ای که دائما اجرا میشود. برای جلوگیری از ایجاد حلقه بی نهایت )حلقهمی

قرار داد )باید بتوان با به  را است ثابت که نباید حافظه و یا سیمبولی شود(

 رد(.ها شرط خروج را ایجاد کوجود آوردن تغییر در آن

o های ورودی های پورتحافظهX شوند و اگر از پس از اسکن برنامه به روز می

استفاده شود، به روز نخواهند شد )چون زمان  Bool expressionها به عنوان آن

(. به همین خاطر زمانی ستاو در حلقه گرفتار شده 1رسد!اسکن به پایان نمی

های به شود یا باید از دستورالعملاستفاده می Bool expressionدر  Xکه از 

را از طریق وقفه به روز  Xروز رسانی ورودی خروجی استفاده شود و یا اینکه 

 کرد.

                                                      

کند در حالی که در اینجا به ها را به روز میپس از اجرای کل برنامه )یك اسکن تایم( مقدار ورودی و خروجی PLCعلت این موضوع آن است که  1 

 علت گیر کردن در حلقه هیچگاه قادر به اتمام اسکن تایم نخواهد شد.
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 مثال 

صفر است. در ساختار حلقه به صورت متوالی آن را دو واحد دو  DT: مقدار اولیه 1مثال 

 قه خارج شوید.توانید از حلبیشتر شود، سپس می 100واحد زیاد کنید تا مقدار آن از 

 

 1مثال – REPEATحلقه  24-9 شکل

است. در انتهای حلقه باید  5برابر  D10یك است و مقدار اولیه  D0: مقدار اولیه 2مثال 

D0  شود. 1*2*3*4*5برابر 

 

 2مثال – REPEATحلقه  25-9 شکل

 

 WHILEدستور حلقه   -9-2-5

 فرمت 

 

 WHILEفرمت دستور حلقه  26-9 شکل

 شرح 
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شود اجرا می  Sub-statementشود و اگر یك بود بررسی می Bool expressionمقدار 

 صفر شود و از حلقه خارج شویم. Bool expressionکند تا و این فرایند ادامه پیدا می

 قواعد 

o Bool expression تواند حافظه، سیمبول و یا عملیات حسابی باشد ولی می

 نباید مقدار ثابت باشد.

o  برخالفREPEAT  که حتما(Sub-statement در آن حداقل یکبار اجرا می-

شود ممکن است در بررسی می Bool expressionچون در اینجا ابتدا  شود(

 اجرا نشود. هیچگاه Sub-statementت صفر بودن آن صور

o Sub-statement ُجازی شامل هر عبارت مIF  و یاCASE تواند باشد و و ... می

های تو در تو در توان از حلقهمحدودیتی برای کُد مربوط به آن وجود ندارد. می

عدد  64های تو در تو نباید بیشتر از برنامه استفاده کرد ولی این تعداد حلقه

 باشد.

o  در صورتی که مقدارBool expression  مقابلWHILE  صفر شود، حلقه متوقف

-ای که دائما اجرا میشود. برای جلوگیری از ایجاد حلقه بی نهایت )حلقهمی

شود( نباید حافظه و یا سیمبولی ثابت قرار داد )باید بتوان با به وجود آوردن 

 کرد(.ها شرط خروج را ایجاد تغییر در آن

o های ورودی های پورتحافظهX شوند و اگر از پس از اسکن برنامه به روز می

استفاده شود، به روز نخواهند شد )چون زمان  Bool expressionها به عنوان آن

ایم(. به همین خاطر زمانی که رسد! و در حلقه گرفتار شدهاسکن به پایان نمی

های به روز د یا باید از دستورالعملشواستفاده می Bool expressionدر  Xاز 

 را از طریق وقفه به روز کرد. Xرسانی ورودی خروجی استفاده شود و یا اینکه 

 مثال 

صفر است. در ساختار حلقه به صورت متوالی آن را دو واحد دو  DT: مقدار اولیه 1مثال 

 خارج شوید. توانید از حلقهبیشتر شود، سپس می 100واحد زیاد کنید تا مقدار آن از 
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 1مثال – WHILEحلقه  27-9 شکل

-subپس از اجرای یکباره دستوراتش در  REAPEAT: در مثال زیر حلقه 2مثال 

statement  (D0=0+1=1مقدار ) Bool Expression کند و چون مقدار آن را چك می

(M0)  از حلقه برابر یك استREPEAT شود. حال نوبت به اجرای حلقه خارج می

WHILE رسد که ابتدا باید مقدار میBool Expression  در آن بررسی شود. مقدارBool 

Expression  معکوس( در آن برابر صفر استM0)   پس حلقهWHILE شود و اجرا نمی

 ماند.برابر یك می D1همچنان مقدار 

 

 2مثال – WHILEحلقه  28-9 شکل

 

 FORدستور حلقه   -9-2-6

 فرمت 
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 FORفرمت دستور حلقه  29-9 شکل

 شرح 

شود. هر بار که حلقه اجرا مشخص می start valueو یا حافظه با  مقدار اولیه سیمبول

شود. اگر مقدار واحد افزوده می incrementشود مقدار سیمبول و یا حافظه به میزان می

شود و حلقه اجرا می باشد، end valueتا  Start valueسیمبول و یا حافظه در محدوده 

خارج شود، حلقه  end valueتا  Start valueاگر مقدار سیمبول و یا حافظه از محدوده 

 رسد.به پایان می

 قواعد 

o  مقدارstart value ، end value  وincrement تواند حافظه، سیمبول، می

و  start value ، end valueهای مقدار ثابت و یا عبارت حسابی باشد. نوع داده

increment  نیز بایدINT  و یاDINT  باشند. در صورتی که مقدارstart value ، 

end value  ویاincrement ها به تیجه عملیات آنعملیات حسابی باشند، ن

 شود.رد میپایین )به نزدیکترین عدد صحیح کوچکتر مساوی( گِ

o  اگرend value  ازstart value  بیشتر باشد، مقدارincrement  ،باید منفی باشد

 نهایت خواهیم داشت.در غیر اینصورت حلقه بی
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o  نوع داده سیمبول بایدINT  و یاDINT حافظه  باشد، در صورتی که سیمبول و یا

شود، باید دقت کرد که حلقه بی نهایت در عملیات درون حلقه دستکاری می

 ایجاد نشود.

o Sub-statement  هر عبارت مجازی شاملIF  و یاCASE تواند باشد و و ... می

های تو در تو در توان از حلقهمحدودیتی برای کُد مربوط به آن وجود ندارد. می

عدد  64های تو در تو نباید بیشتر از تعداد حلقهبرنامه استفاده کرد ولی این 

 باشد.

o  به اندازه مقدار سیمبول و یا حافظه پس از آنکهincrement  ،افزایش پیدا کرد

 endو  start valueکند که آیا مقدار مورد نظر بین محدوده می بررسیسیستم 

value  هست. در صورتی که حین افزایش به میزانincrement، خ ر 1سرریز

 دهد، شاهد حلقه بی نهایت خواهیم بود.

 مثال 

شود مقدار برابر یك است، تا زمانی که حلقه اجرا می INDEXمقدار اولیه سیمبول 

INDEX شود. پس از پنج بار اجرای حلقه مقدار دو واحد اضافه میINDEX  رسد می 11به

ار اولیه شود.مقدنیست حلقه متوقف می 9تا  1بین محدوده  INDEXو چون دیگر 

خواهد  321+52+72+92+2صفر است، پس از پایان کار حلقه این مقدار برابر  SUسیمبول 

 شد.

 

 مثال - Forحلقه  30-9 شکل

                                                      
1 Overflow 
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 استفاده از دستورالعمل ها -9-2-7

 فرمت 

 

 استفاده از دستورالعمل هافرمت  31-9 شکل

 شرح 

های ورودی و ن المانییتنها با تع نظر مورد )یا بلوك آماده نرم افزار( دستورالعمل

 خروجی آن اجرا خواهد شد.

 قواعد 

o  نیازی به اعمال و در نظر گرفتن پایهEn  وجود ندارد. زمان اجرایStatement 

. اگر نیاز به در نظر شامل دستورالعمل، آن دستورالعمل نیز اجرا خواهد شد

 استفاده کرد. IFتوان از دستور شرطی وجود دارد می Enگرفتن پایه 

o توان از تا زمانی که ساختار نام عملوندها و کلمات کلیدی به هم نریزد می

Enter .برای رفتن به خط جدید استفاده کرد 

 

 در زمان فراخوانی دستورالعمل Enterاستفاده از  32-9 شکل

o ها چون دستورالعملStatement ها آیند نیاز است در انتهای آنبه حساب می

 قرار دهیم. ";"نقطه ویرگول 

o .عملوندهای دستورالعمل باید بین پرانتز قرار گیرند 

o و  (و ورودی/خروجی یورود)های ترتیب عملوندها مهم و مطابق ترتیب پایه

 سپس خروجی است.

o ها در دستورالعملISPSoft توان تخصیص داد و برای نمونه عبارت را نمی

M0:=CMP(D0,D10,M0);  .نادرست است 
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 مثال 

 .IFبا استفاده از دستور شرطی  CMP: دستورالعمل 1مثال 

 

 1مثال –ها  استفاده از دستورالعمل 33-9 شکل

در  لحاظ شود، STهای به زبان نیازی نیست در دستورالعمل En: با آنکه پایه 2مثال 

کنیم، برای ریست کردن نیاز به دسترسی به استفاده می TMRمواقعی مانند زمانی که از 

En عملکرد  توانبرای این موضوع می داریم تا بتوانیم مقدار آن را صفر کنیمEn  را باIF 

 پذیرد.عمل ریست کردن زمان سنج صورت می 0004. در این مثال در خط کرد پیاده

 

 2مثال –ها  استفاده از دستورالعمل 34-9 شکل

 ها Function Blockاستفاده از  -9-2-8

 فرمت 

 

 FBفرمت استفاده از  35-9 شکل

 شرح 

 های ورودی و خروجی آن اجرا خواهد شد.مورد نظر تنها با تعیین المان یبلوکتابع 
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 قواعد 

o  نیازی به اعمال و در نظر گرفتن پایهEn  وجود ندارد. زمان اجرایStatement 

 Enشامل بلوك، آن بلوك نیز اجرا خواهد شد. اگر نیاز به در نظر گرفتن پایه 

 استفاده کرد. IFتوان از دستور شرطی وجود دارد می

o توان از تا زمانی که ساختار نام عملوندها و کلمات کلیدی به هم نریزد می

Enter .برای رفتن به خط جدید استفاده کرد 

o  هابلوكچون Statement ها نقطه آیند نیاز است در انتهای آنبه حساب می

 قرار دهیم. ";"ویرگول 

o و نوع داده ورودی و یا خروجی باید بین پرانتز قرار گیرند، هر دسته ی عملوندها

های اختصاص داده شده شوند و دادهها با ویرگول جدا میاز ورودی و یا خروجی

 های تعریف شده در بلوك باشد. ها باید مطابق با نوع داده دادهبه آن

o  وك. در واقع این نام بل مرجعو نه است  نسخهنام بلوك قبل از پرانتز به نوعی

 آن بلوك. به فرمت داده برایسیمبولی است 

o  صورت  <=پایه خروجی با عالمت  و اختصاص =:اختصاص پایه ورودی با عالمت

 پذیرد.می

o و  (و ورودی/خروجی یورود)های ترتیب عملوندها مهم و مطابق ترتیب پایه

ورودی تخصیص های های ورودی/خروجی مطابق پایهپایه خروجی است. سپس

 نیست. Enoو  Enهای شوند. نیازی به تخصیص پایهداده می

 

 هاي بلوک است مطابق ترتيب پایه STترتيب اعمال پایه ها در  36-9 شکل

 

 مثال 

 شود. شود، اجرا نیز میفراخوانی می ST: زمانی که بلوکی در 1مثال 
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 1مثال  – FBاستفاده از  37-9 شکل

 Enبرای اعمال عملکرد پایه  IF: استفاده از بلوك با استفاده از 2مثال 

 

 2مثال  – FBاستفاده از  38-9 شکل

 گیرد کدام بلوك اجرا شود.تصمیم می CH: مقدار سیمبول 3مثال 

 

 3مثال  – FBاستفاده از  39-9 شکل
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 دستور تاخیر -9-2-9

 فرمت 

 

 فرمت دستور تاخير 40-9 شکل

 شرح 

تنها در اجرای دستورات  شود واجرا نمی PLCبا استفاده از نقطه ویرگول، عملکردی در 

 افتد.بعدی تاخیر اتفاق می

 مثال 

کند و تنها در اجرای دستورات بعدی تاخیر ایجاد زیر عملکردی را اجرا نمی FORحلقه 

 تواند با تنظیم دفعات تکرار حلقه میزان تاخیر را مشخص کند.کند. کاربر میمی

 

 مثال -دستور تاخير 41-9 شکل

 RETURNدستور  -9-2-10

 فرمت 

 

 RETURNفرمت دستور  42-9 شکل

 شرح 

RETURN  درPOU ها به زبان بلوكST گیرد و به اجرای بلوك مورد استفاده قرار می

 دهد.خاتمه می

 مثال 
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کنیم. پس از اتمام بخش اول استفاده می FB0برای برنامه نویسی بلوك  STاز زبان 

-دهیم، اگر یك بود اجرای ادامه برنامه را متوقف میرا مورد بررسی قرار می X0.0برنامه 

 کنیم.کنیم و اگر صفر بود تمام برنامه بلوك را اجرا می

 

 مثال - RETURNدستور  43-9 شکل

 EXITدستور  -9-2-11

 فرمت 

 

 EXITفرمت دستور  44-9 شکل

 شرح 

EXIT های در حلقهREPEAT ،WHILE  وFOR گیرد و در صورت مورد استفاده قرار می

 شویم.اجرای آن از حلقه خارج می

 مثال 

برابر صفر نشود ادامه خواهد داشت. مقدار اولیه  DTتا زمانی که  REPEAT: حلقه 1مثال 

D0 کند. همچنین برابر صفر است که هر بار اجرای حلقه یك واحد به آن اضافه می

کند و از حلقه خارج را اجرا می EXITاست  100برابر  D0زمانی که  IFدستور شرطی 
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از  EXITوسیله رسیده و به  100به  D0بار اجرا شود،  100خواهیم شد. پس اگر حلقه 

است و با هر بار اجرای حلقه  110برابر  DTشویم. همچنین  مقدار اولیه حلقه خارج می

با شرط  بار اجرا مقدار آن صفر شده و بتواند 110شود تا بعد از یك واحد از آن کم می

 ،بار اجرای حلقه 100اجرای حلقه را متوقف کند. با این حال پس از  UNTILروبروی 

 از حلقه خارج خواهیم شد. EXITاست به وسیله  10برابر  DT زمانی که

 

 1مثال  -EXITدستور  45-9 شکل

. دستور شودذخیره می D0محاسبه و نتیجه در  D0*D10مقدار  FORدر حلقه : 2مثال 

کند تا از حلقه خارج را اجرا می EXITباشد،  100بزرگتر از  D0در صورتی که  IFشرطی 

دهد، در این هنگام می رسد رخ می 5به  D10شویم. این اتفاق زمانی که 

D0=1*2*3*4*5 شود.می 
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 2مثال  -EXITدستور  46-9 شکل

 STساخت برنامه به زبان  

زبان برنامه نویسی را در قسمت  ،جدید POU، حین ایجاد در پروژه STای به زبان برنامه ساختبرای 

Language  برابرStructured Text (ST) دهیم.قرار می 

 

 1قسمت  -STساخت برنامه به زبان  47-9 شکل

توانیم در شکل زیر آمده است. در بخش باالیی این پنجره می STمحیط ویرایش برنامه به زبان 

 توانیم به ویرایش برنامه خود بپردازیم.ها را تعریف و در بخش پایین صفحه میسیمبول

 

 ، محيط ویرایش برنامه2قسمت  -STساخت برنامه به زبان  48-9 شکل

یك نکته در مورد حیط ویرایش به زبان برنامه نوار ابزار مربوط به آن نیز باز خواهد شد )با باز شدن م

دهد، به های نوشتاری برنامه نویسی آن است که استفاده از ماوس سرعت برنامه نویس را کاهش میزبان
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س استفاده شود تا جای ممکن سرعت تایپ خود را بهبود ببخشید و از ماوهمین علت به شما پیشنهاد می

 (نکنید

 

 STابزار برنامه نویسی به زبان نوار  49-9 شکل
 

 STهاي نوار ابزار برنامه نویسی  آیکون :5-9 جدول

 عملکرد نماد

 
 از ساختار تخصیص دهی اینمونهاضافه کردن 

 
 IFاز ساختار دستور شرطی  اینمونهاضافه کردن 

 
 REPEATاز ساختار حلقه شرطی  اینمونهاضافه کردن 

 
 WHILEاز ساختار حلقه شرطی  اینمونهاضافه کردن 

 
 FORاز ساختار حلقه  اینمونهاضافه کردن 

 
 CASEاز ساختار دستور شرطی  اینمونهاضافه کردن 

 

کند و هرکجا که ماند، کاربر کُدها را تایپ میمی Textهمانند تایپ کردن در فایل  STنوشتن برنامه 

 رود.به خط جدید می  Enterالزم باشد، با فشردن 

 

 STبرنامه نویسی به زبان  50-9 شکل

ای از ساختار تابع مورد نظر را توان نمونه، میSTهمچنین با کلیك بر روی نوار ابزار زبان برنامه نویسی 

 در برنامه اضافه کرد.
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 استفاده از مثال هاي آماده دستورات نوار ابزار برنامه نویسی 51-9 شکل

توان بر روی نقطه ابتدایی آن کلیك کرد و با کشیدن نشانگر موس تا برنامه می برای انتخاب قسمتی از

را  برنامه ، قسمت مورد نظر درتوان از اسکرول موس نیز استفاده کرد()در این حین می نقطه انتهایی

 هایی چون کپی و الحاق را انجام داد.انتخاب کرد و بر روی آن عملیات

 

 انتخاب بخشی از برنامه 52-9 شکل

تواند بر روی ها وارد نشده در برنامه استفاده کند، میاگر کاربر از سیمبولی که هنوز در جدول سیمبول

را انتخاب کند و در پنجره باز شده  Add Symbolسیمبول تایپ شده کلیك و سپس کلیك راست کرده و 

 سیمبول را تعریف کند.
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 تعریف سيمبول حين برنامه نویسی 53-9 شکل

 ها ها و دستورالعمل استفاده از بلوك -9-3-1

 ار بگیرد.ها را در برنامه به کتواند بلوك و یا دستورالعملکاربر به یکی از دو روش زیر می

  1روش 

 ها تایپ کرد.معرفی شده با در نظر گرفتن ترتیب پایه هایآن را مطابق فرمت

 

 تایپ فرمت بلوک و یا دستورالعمل 54-9 شکل

  2روش 

بخش ها را انتخاب و به در بخش مدیریت پروژه آن Functio Blocksو یا  APIsاز قسمت 

 کشیم.می مورد نظر در برنامه

 

 هاي هاي ليست شده در بخش مدیریت پروژهAPIو یا  FBاستفاده از  55-9 شکل

ها، باید عملوندهای مرتبط با هر پایه را پس از اضافه کردن بلوك و یا دستورالعمل

 مشخص کنیم.
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 مشخص كردن عملوند مرتبط هر پایه بلوک  56-9 شکل

 نشان گزاری -9-3-2

-توان برنامه نویسی را به همراه برجسته کردن توضیحات و بخشبا استفاده از نشانه گزاری برنامه می

خطوط بین  های مهم برنامه انجام داد. نشانه گزاری همچنین باعث ایجاد نظم و جستجوی راحت تر در

ها دسترسی دار جابجا شد و به آنتوان بین خطوط نشانها به راحتی میشود. با استفاده از نشانمی برنامه

 داشت.

برای اضافه کردن نشان به یك خط ابتدا باید آن را انتخاب و سپس کلیك راست کرده و در بخش 

Bookmark انتخاب شده از قبل وجود داشته  شماره نشان را انتخاب کرد. در صورتی که شماره نشان

ها را تواند تمامی نشانشود. کاربر میباشد، نشان مورد نظر حذف خواهد شد و نشان جدید جایگزین می

 پاك کند. Bookmarksاز بخش  Remove All Bookmarksبا انتخاب  Editاز منوی 

 

 STنشان گزاري در  57-9 شکل

و  Goto the Bookmarkپس از نشان گزاری با کلیك راست در محیط ویرایش برنامه و انتخاب 

 رفت. مورد نظر گزاری شدهبه محل خط نشانتوان میانتخاب شماره مورد نظر 
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 ها جابجایی بين نشان 58-9 شکل

 STمثال برنامه نویسي  

 شرح برنامه -9-4-1

و  های متفاوت()شامل سه المپ با رنگ سه رنگ باسیستم روشنایی ای برای کنترل خواهیم برنامهمی

با توجه به وضعیت عملکردی سیستمی  روشنایی . مکانیزم کنترلطراحی کنیم را موجود در آنیك زنگ 

در  در صورتی چند وضعیتدر جدول زیر لیست شده است.  که سیستم روشنایی بر روی آن نصب است

 اولویت باالتر است. وضعیت با سیستم همزمان رخ دهند، تقدم سیستم به طور

 

 PLCمتصل به  سيستم روشنایی 59-9 شکل

 و عملکرد سيستم روشناییاصلی هاي سيستم  وضعيت :6-9 جدول

شماره 

 وضعيت

وضعيت 

 سيستم

 اولویت سيستم روشنایی  

 زنگ سبز زرد قرمز

 ترباالروشن و خاموش  خاموش خاموش روشنبد عمل کردن  4
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  )معادل چشمك زن( سیستم

 

 

 

 

 

 ترپایین

بد عمل کردن  3

سیستم )زنگ 

 خاموش شده(

 خاموش خاموش خاموش چشمك زن

سیستم در  2

 حال کار

 خاموش روشن خاموش خاموش

 خاموش خاموش چشمك زن خاموش کار تمام شده 1

 خاموش خاموش روشن خاموش دستگاه بیکار 0

 

 تنظیمات سخت افزاری -9-4-2

دیجیتال  ، ماژول ورودی/خروجیEN-AHCPU530مدل  AH500در این مثال از پردازنده سری  

AH16AP11R-5A های سیستم مطابق جدول زیر است.کنیم. تخصیص ورودی و خروجیاستفاده می 

 

 

 هاي سيستم تخصيص ورودي و خروجی :7-9 جدول

 شرح آدرس نوع

 نور قرمز Y0.0 خروجی دیجيتال

 نور زرد Y0.1 خروجی دیجيتال

 نور سبز Y0.2 خروجی دیجيتال

 زنگ Y0.3 خروجی دیجيتال
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 عملکرد برنامه -9-4-3

 خواهد بود. 4غیرفعال بود، کد وضعیت برابر  BUZZER_OFFفعال بود و پرچم  ERRORاگر پرچم  -1

 خواهد بود. 3فعال بود، کد وضعیت برابر  BUZZER_OFFفعال بود و پرچم  ERRORاگر پرچم  -2

 خواهد بود. 2فعال بود، کد وضعیت برابر  RUNNINGغیرفعال بود و پرچم  ERRORاگر پرچم  -3

فعال بود، کد وضعیت برابر  COMPLETEغیرفعال بودند و پرچم  RUNNINGو  ERROR اگر پرچم  -4

 خواهد بود. 1

 خواهد بود. 0غیرفعال بودند کد وضعیت برابر  COMPLETEو  RUNNINGو  ERROR اگر پرچم  -5

تواند جهت کاربردهای عملی می کند و سه رنگ آناز روشنایی را ایجاد می ، حالتیهر کد وضعیت -6

شود، امکان گسترش عملکرد متفاوتی مورد استفاده قرار گیرد. باید در بلوکی که طراحی می

 )با کد نویسی مناسب و قابل گسترش(. سیستم روشنایی لحاظ شود

 ساخت برنامه -9-4-4

های نمونه آمده پروژهرا همانند سازیم. و تنظیمات سخت افزاری آن پروژه جدیدی را می ISPSoftدر 

 دهیم.انجام می -4 فصلدر 

 

 مثال -ساخت پروژه  60-9 شکل
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 مثال -تنظيمات سخت افزاري  61-9 شکل

 سازیم.می STبلوکی با زبان برنامه نویسی  POUبرنامه و یك  POUیك 
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 مثال -برنامه و بلوكی  POUساخت  62-9 شکل

 کنیم.وارد میهای دیجیتال را در جدول سیمبول سراسری ها و خروجیپرچم
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 مثال -هاي محلی  وارد كردن سيمبول 63-9 شکل

POU  بلوکی باید کد وضعیت را از برنامه اصلی به عنوان ورودی دریافت کرده و وضعیت سه المپ و زنگ

را به عنوان خروجی بلوك به برنامه اصلی بفرستد. با توجه به آنکه به ازای هر کد وضعیت، یك حالت 

 رسد.ظر میمنطقی به ن CASEشود، استفاده از دستور شرطی برای سیستم روشنایی در نظر گرفته می
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 مثال -برنامه نوشته شده براي بلوک  64-9 شکل

د وضعیت و سیمبول بلوك را تعریف کنیم. با توجه به را برای معرفی کُ SCبرنامه دو سیمبول  POUدر 

ها و در نتیجه مقدار بیتی پرچم هاافتادن و یا نیافتادن بعضی حالت د وضعیت با توجه به اتفاقآنکه کُ

کنیم. سپس کد وضعیت را کد وضعیت استفاده می مقدار برای تعیین IFاز دستور شرطی  شود،تعیین می

 خوانیم.به عنوان ورودی به بلوك داده و از خروجی آن وضعیت سه المپ را می

 

 مثال -دوره اي اصلی  برنامه 65-9 شکل

 دانلود و تست کنیم. PLCتوانیم برنامه را کامپایل و بر روی در نهایت نیز می
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 SFC و FBD ،IL برنامه نویسي های زبان -10 فصل

خواهیم پرداخت. مرور این سه زبان برنامه  SFCو  FBD ،ILدر این فصل به مرور سه زبان برنامه نویسی 

جزئیات های برنامه نویسی ، با کتاب و همچنین تشابه توضیحات این زبانتوجه به مخاطبان این نویسی با 

توانید به ها میبرای اطالعات بیشتر در مورد آنه دو فصل قبل انجام خواهد پذیرفت. کمتری نسبت ب

 کمپانی دلتا مراجعه کنید.محصوالت های راهنمای فایل

 FBDزبان برنامه نویسي  

ت رسمی کمپانی دلتا تا زمان انتشار این کتاب بحثی پیرامون سازگاری *** توجه: با آنکه در مستندا

و  STرسد زبان برنامه نویسی های مختلف مطرح نشده است ولی به نظر میPLCهای برنامه نویسی با زبان

FBD  در تنهاPLC های سریAH500  های اینترنتی کاربران دلتا تند. این موضوع در فرومهسقابل استفاده

 رح شده است.نیز مط

زبانی گرافیکی است که اساس آن مطابق  Ladderهمانند زبان برنامه نویس  FBDزبان برنامه نویسی 

( است. از این رو کار با آن برای مهندسین کامپیوتر و NOTو  AND ،ORمدارات منطقی )ساخته شده با 

های اصلی این زبان برنامه مانهای منطقی آشنایی دارند به راحتی ممکن است. البرقی که با این المان

 در شکل زیر نشان داده شده است. ISPSoftنویسی در محیط 

 

 FBDنمایی از محيط برنامه نویسی به زبان  1-10 شکل
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 برنامه نویسيمحیط  -10-1-1

برای شروع برنامه نویسی نیاز به اضافه کردن محیط برنامه نویسی جدید است که برای اینکار در بخش 

در پنجره کنیم. را انتخاب می Newو سپس  POUکلیك راست کرده و  Programمدیریت پروژه بر روی 

-انتخاب می Function Block Diagram (FBD)شده پس از تعیین نام پروژه زبان برنامه نویسی را   باز

 کنیم.

 
  FBDانتخاب زبان برنامه نویسی  2-10 شکل

در بخش  Programای از مورد نظر ما برای نوشتن برنامه به عنوان زیرشاخه 1POUپس از تایید 

 برنامه باز خواهد شد.ای برای ویرایش شود. در این مرحله صفحهمدیریت پروژه اضافه می

                                                      
1 Program Organization Unit 
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 FBDمحيط برنامه نویسی )ویرایش برنامه( با  3-10 شکل

توانیم از آن در برنامه نیز ظاهر شده و می FBDدر این مرحله نوار ابزار مرتبط با زبان برنامه نویسی 

 ابزار را در ادامه مرور خواهیم کرد.نویسی استفاده کنیم. آیکون های این نوار 

 
 FBDنوار ابزار برنامه نویسی  4-10 شکل

 FBDهاي نوار ابزار برنامه نویسی  آیکون :1-10 جدول

 شرح كلید میانبر نماد

 
Shift+Ctrl+C  نمایش/عدم نمایش توضيحات درnetworks 

 
 حافظه هانمایش/ عدم نمایش توضيحات  

 
Shift+Ctrl+A  فعال/غير فعال سازيnetwork انتخاب شده 

 
Shift+Ctrl+B ها در نشانه گذاري و یا پاك كردن نشانهnetwork-ها 

 
Shift+Ctrl+P رفتن به نشان بعدي 

 
Shift+Ctrl+N  قبلیرفتن به نشان 

 
Ctrl+l  اضافه كردنnetwork  بااليnetwork انتخاب شده 

 
Shift+Ctrl+l  اضافه كردنnetwork  پایينnetwork انتخاب شده 
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Shift+F1  اضافه كردنAND 

 
Shift+F2  اضافه كردنOR 

 
Shift+F3 خروجی اضافه كردن 

 
Shift+F4  پایه ورودي به بلوكی اضافه كردنAND/OR 

 
Shift+F5 كردن پایه ورودي از بلوكی  حذفAND/OR 

 
Shift+F6  اضافه كردن =( معكوس كردن منطقNOT) 

 
Shift+F7 ست و یا ریست كردن ورودي 

 
Shift+F8 تشخيص دهنده لبه 

 
Shift+Ctrl+U  اضافه كردن بلوك )نوع آن را پس از كليك كردن بر روي

 این آیكون باید تعيين كنيد(
 

10-1-2- Network  درFBD 

ها شامل اند، این بخشتشکیل شده Networkهایی به نام از بخش FBDها در زبان برنامه نویسی برنامه

وجود ندارد  Networkمحدودیتی برای تعداد اجزای هر  ISPSoftهای مستقلی از برنامه هست. در قسمت

وشت با این حال برای اینکه برنامه ن Networkتوان حتی تمامی برنامه را در یك و به همین دلیل می

در  Networkبا توجه به تشابه توضیحات  ها ضروری است.Networkتر باشد، استفاده از خواناتر و منظم

 کنیم.از آوردن توضیحات بیشتر در مورد آن خودداری می FBDو  Ladderدو زبان 

 انتخاب اجزای برنامه -10-1-3

 مجازی کرد. اجزای هابه ویرایش و اصالح آن اقدامتوان می FBDاجزای محیط برنامه نویسی  با انتخاب

 اند.ها وجود دارد، در شکل زیر آمدهامکان انتخاب آن FBDکه در صفحه برنامه 
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 FBDانتخاب اجزاي صفحه ویرایش برنامه  5-10 شکل

 ( انتخاب شده است.M0گره ورودی قبل این موقعیت)در اینجا  

 بلوك قبل این موقعیت انتخاب شده است.

 اند.های قبل این موقعیت انتخاب شدهتمامی بلوك

 گره خروجی پس از این موقعیت انتخاب شده است. 

 Networkانتخاب تمام 

 انتخاب بلوك 

 بلوك قبل این موقعیت انتخاب شده است. 

 است.های خروجی زیر این موقعیت انتخاب شدهگره 

 های خروجی سمت راست این موقعیت انتخاب شده است.گره 

 اند.های قبل این موقعیت انتخاب شدهبلوك 

همزمان اقدام  networkتوان نسبت به انتخاب چند در صفحه کلید می Ctrlهمچنین با نگه داشتن کلید 

ها را انتخاب کرد، برای اینکار ابتدا  Networkای از توان محدودهنیز می Shiftکرد. با استفاده از کلید 

Shift  را نگه داشته و سپسNetwork .ابتدایی و بعد انتهایی را انتخاب نمایید 
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 FBD در Networkانتخاب همزمان چند  6-10 شکل

 تابع بلوکي -10-1-4

-بایست از بلوكاست، تنها می Ladderنیز دقیقا مشابه با زبان  FBDساخت تابع بلوکی با استفاده از 

و معادل  FBDیك نمونه از برنامه تابع بلوکی به زبان های مربوط به این زبان برنامه نویسی استفاده شود. 

 آن در زیر آمده است. Ladderبرنامه 

 

 FBD برنامه تابع بلوكی به زبان 7-10 شکل
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 Ladderبرنامه تابع بلوكی معادل به زبان  8-10 شکل

 هاي وروردي  و خروجیگره -10-1-4-1

ها نیاز به کانتکت و یا کویل که برای معرفی وضعیت ورودی و خروجی و حافظه Ladderبرخالف زبان 

 کنیم.ها برای خواندن و نوشتن استفاده میصرفا از نام ورودی، خروجی و حافظه FBDداشتیم، در زبان 

 کند.تر میاین کار برنامه نویسی را کوتاه

 

 FBD انتقال مستقيم ورودي به خروجی در زبان 9-10 شکل

 بینیم.آن را می Ladderبرای مثال دو نمونه انتقال وضعیت بیت و داده و معادل 

 

 Ladderو  FBDانتقال بيتی در دو زبان  10-10 شکل
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 Ladderو  FBDانتقال داده در دو زبان  11-10 شکل

ها باید توجه کرد که نوع داده ورودی با خروجی متفاوت نباشد، طول خروجی از در این انتقال داده

 خود منتقل شوند. های با فرمت مشابهتوانند به حافظهیقی نیز تنها میورودی کمتر نباشد و اعداد حق

را در آن قرار دهید را انتخاب  خواهید گره مورد نظربرای اضافه کردن گره خروجی، موقعیتی را که می

 آیند.های مجاز به حساب میهای مشخص شده در شکل زیر موقعیتکنید، موقعیت

 

 FBD در موقعيت هاي مجاز براي انتخاب گره خروجی 12-10 شکل

 شود.،گره خروجی در مکان مورد نظر ظاهر می با کلیك بر روی سپس 

 

 FBD گره خروجی در 13-10 شکل

 توانید چند نمونه تخصیص گره خروجی را ببینید.های زیر میدر شکل

 

 FBD در OR و AND هاي تيگ يورود به یخروج گره اختصاص 14-10 شکل
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 FBDدر گرید یخروج گره راست سمت به یخروج گره كردن اضافه 15-10 شکل

 توان اضافه کرد.های خروجی توابع بلوکی نمیی خروجی را در ادامه پایهتوجه شود که گره ها

 FBDهای منطقي زبان  بلوك -10-1-5

، اضافه کردن مانند تخصیص سیمبول و تخصیص ورودی و خروجی FBDبسیاری از مباحث زبان 

است به همین  جهت با  Ladderهمانند زبان  هاNetworkتوضیحات و برچسب و فعال و غیرفعال سازی 

خواهیم پرداخت.   در این بخش FBDهای خاص زبان صرف نظر کردن از مباحث مشترك به تشریح بلوك

توانند با منطق آموختگان علوم کامپیوتر و برق به علت آشنایی با مدارات منطقی به راحتی می دانش 

 .آشنا شده و آن را به کار ببرند FBDزبان برنامه نویسی 

 ORو  ANDتوابع منطقی 

به فرمت آن باشد. این  و یا سیمبولی (BOOL)( منطقی باید از نوع بیتی 1ورودی این دو تابع )و یا گیت

 کنند.ورودی را پشتیبانی می 32ها حداکثر تا لوكب

شود. این ی آن برابر یك منطقی میهای آن یك باشد، خروجورودی تمامیهرگاه  ANDتابع منطقی 

  عملکرد به ازای هر تعداد پایه ورودی صحیح است.جدول درستی این تابع به صورت زیر است.

 ANDجدول درستی گيت  :2-10 جدول

 پایه اول پایه دوم ANDخروجی 

0 0 0 

0 0 1 

0 1 0 

                                                      
1 Gate 
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1 1 1 

شود. های آن یك باشد، خروجی آن برابر یك منطقی میاز ورودی تنها یکیهرگاه  ORتابع منطقی 

  زیر است. جدول درستی این تابع به صورت این عملکرد به ازای هر تعداد پایه ورودی صحیح است.

 ORجدول درستی گيت  :3-10 جدول

 پایه اول پایه دوم ORخروجی 

0 0 0 

1 0 1 

1 1 0 

1 1 1 

 نمای گرافیکی این دو گیت در زیر آمده است.

 

 (چپ) AND)راست( و گيت  ORگيت  16-10 شکل

های سری همانند کانتکت ANDبنابر منطق شرح داده شده برای این دو بلوك مشخص است که بلوك 

آن  Ladderکند. در زیر دو مثال از این دو بلوك و معادل های موازی عمل میهمانند کانتکت ORبلوك  و

 آورده شده است.

 

 Ladderدر زبان  ORمعادل گيت  17-10 شکل
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 Ladderدر زبان  ANDمعادل كانتکت  18-10 شکل

 

 

 FBDبرنامه اي به زبان  Ladderمعادل  19-10 شکل

برای به کار بردن این دو بلوك کافی است موقعیت مورد نظر در برنامه را انتخاب و بر روی عالمت 

AND  و یا عالمت  یعنیOR  ها . برای اضافه کردن ورودی به این گیتنماییدکلیك  یعنی

انتخاب شده ای به زیر پایه پایه های ورودی آن و کلیك بر روی توان با انتخاب یکی از پایهنیز می

 استفاده کرد. توان از های ورودی نیز میاضافه کرد. برای حذف پایه

 

 اضافه كردن پایه ورودي گيت 20-10 شکل
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 كم كردن پایه ورودي گيت 21-10 شکل

 

 منطق معکوس

توان مقدار بولی را معکوس کرد. این عملیات برای ( میNOTبا استفاده از منطق معکوس )گیت 

 های داده امکان پذیر نیست.پورت

 NOTجدول درستی گيت  :4-10 جدول

 NOTخروجی 

 

 ورودی

0 1 

1 0 

 بینیم.ها را میآن Ladderهای از عملکرد این گیت و معادل مثال 

 

  NOTعملکرد گيت  Ladderمعادل  22-10 شکل

آمده  آن Ladderو معادل  NOTو  ORو  ANDدر مثال زیر نمونه دیگری از برنامه شامل سه گیت 

 .است
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 نمونه دوم -FBDبرنامه اي به زبان  Ladderمعادل  23-10 شکل

ها خواهیم حداکثر یکی از آندو بلوك می Enو  EnO پایه بین NOTگیت در مثال زیر با استفاده از 

 اجرا شوند.

 

 White ای و Black یبلوك توابع از یکی ياجرا 24-10 شکل

باشند و برای های بیتی میتوجه شود که همانطور که گفته شده، گیت های منطقی مخصوص عملیات

 باشند.ها به صورت مستقیم قابل استفاده نمیداده

 

 توان استفاده كرد.نمیهاي غير بيتی  براي داده NOTاز گيت  25-10 شکل

 در برنامه نویسی، بر روی مکان مورد نظرمان کلیك کرده و از  NOTبرای استفاده از گیت 

 شود.حذف می NOTکنیم. با کلیك دوباره بر روی همین گزینه گیت استفاده می
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 .NOTاضافه و حذف كردن گيت  26-10 شکل

 

 هاي لبهتشخيص دهنده

توان لبه ( میF) تشخیص دهنده لبه پایین رونده  Pبا استفاده از تشخیص دهنده لبه باالرونده 

باالرونده سیگنال بیتی را تشخیص داد و خروجی این گیت برای یك زمان اسکن یك خواهد شد. 

 قرار گیرند.های بیتی توانند در سر راه سیگنالتشخیص دهنده های فوق تنها می

 

 )چپ(. P)راست( و تشخيص دهنده لبه باالرونده  Fتشخيص دهنده لبه پایين رونده  27-10 شکل

 کنیم.ها را مشاهده میآن Ladderهای از عملکرد این دو تشخیص دهنده لبه و معادل مثالدر ادامه 

 

 آن Ladderو معادل  FBDتشخيص دهنده لبه باال رونده در زبان  28-10 شکل

 

 آن. Ladderكه در آن از تشخيص دهنده لبه استفاده شده و معادل  FBDنمونه برنامه به زبان  29-10 شکل
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 هاي نوع بيتی قابل استفاده هستند. هاي لبه تنها براي داده تشخيص دهنده 30-10 شکل

کلیك کرده و سپس در برنامه  های لبه ابتدا بر روی مکان مورد نظربرای استفاده از تشخیص دهنده

شود، در صورتی که بخواهیم از در مکان مورد نظر ظاهر می Pتشخیص دهنده  با استفاده از 

کلیك کنیم، و در صورتی که بخواهیم   استفاده کنیم، باید یکبار دیگر بر روی  Fتشخیص دهنده 

 کلیك نماییم. بر روی  برای بار سومتشخیص دهنده لبه را حذف کنیم باید 

 

 هاي لبه به برنامهص دهندهاضافه كردن تشخي 31-10 شکل

 هاست و ریست كردن خروجی

 استفاده کنیم. Rو  Sتوانیم از می بیتی هایبرای ست و ریست کردن خروجی

 

 ریست كننده خروجی بيتی )راست(، ست كننده خروجی بيتی )چپ(. 32-10 شکل
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 کنیم.ها را مشاهده میآن Ladderو معادل  Rو  Sی از عملکرد یهادر ادامه مثال

 

 ریست كننده خروجی بيتی Ladderمعادل  33-10 شکل

 

 

 

 برنامه اي كه در آن از ست و ریست كننده خروجی بيتی استفاده شده است. Ladderمعادل  34-10 شکل

 

 هاي غيربيتی استفاده كرد. توان براي داده از ست و ریست كننده خروجی بيتی نمی 35-10 شکل

ست  ابتدا بر روی مکان مورد نظر کلیك کرده و سپس با استفاده از  Rو  Sبرای استفاده از 

شود، در صورتی که بخواهیم از ریست کننده استفاده کنیم، باید یکبار کننده در مکان مورد نظر ظاهر می

ها را حذف کنیم باید بار دیگر بر روی کلیك کنیم، و در صورتی که بخواهیم آن  دیگر بر روی 

 یم.کلیك نمای 
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 اضافه و حذف ست و ریست كننده خروجی هاي بيتی 36-10 شکل

 ها توابع بلوكی و دیگر بلوک 

مشابه زبان  FBDها در زبان از توابع بلوکی و دیگر انواع بلوك )فراخوانی و به کارگیری( استفاده

Ladder توان در ها میها به چه زبانی نوشته شده باشند مهم نیست و از آناست. همچنین اینکه بلوك

 های برنامه نویسی استفاده کرد.تمامی زبان
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 به یک شکل است. FBDو  Ladderاستفاده از توابع بلوكی در دو زبان برنامه نویسی  37-10 شکل

 ILزبان برنامه نویسي  

یك زبان سطح پایین )نزدیك به زبان ماشین(  مشابه زبان  Instruction List (IL)زبان برنامه نویسی 

های به علت تشابه بخش  است که آن را در این بخش به صورت مختصر مرور خواهیم کرد. 1اسمبلی

-از تشریح جزئیات این روش برنامه نویسی خودداری می STمختلف برنامه نویسی به این روش با روش 

 کنیم.

تشکیل شده از مجموعه عباراتی است که هر کدام معرف عملکردی هستند.  عملکردهایی که  ILزبان 

توان پیاده کرد. در مثال زیر نیز می ILتوان نوشت را هرکدام به وسیله زبان می Ladderبه وسیله زبان 

 آن آورده شده است. Ladderو معادل  ILپنج خط 

                                                      
1 Assembly 
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 آن. Ladderو معادل  ILپنج خط برنامه به زبان  38-10 شکل

آیند. هر عملیاتی دارای مفعول یا به حساب می ILای دستورات های پایهاز المان 2و عملگرها 1عملوند

تواند حافظه، سیمبول و یا مقداری ثابت شود، عملگر میانجام میها عملگری است که عملیات بر روی آن

شود. در نوشتار عملوندها و عملگرها با فاصله از باشد. همچنین نوع عملیات توسط عملگرها مشخص می

اشاره به فرایند انتقال داده دارد و در آن داده  MOVشوند. برای مثال در شکل زیر عملگر یکدیگر جدا می

 شود.منتقل می D1به  D0د از عملون

                                                      
1 Operand 

2 Operator 
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 ILعملوندها و عملگرها در زبان برنامه نویسی  39-10 شکل

ها را باید طوری در برنامه استفاده کرد. کامنت *)کامنت(*توان از فرمت می ILبرای کامنت گزاری در  

ها حین کامپایل برنامه شرح داده شده در باال را به هم نریزد. کامنتنوشت که آن را خوانا کرده و ساختار 

 ILگذاری در های مجاز کامنتهای زیر نمونهبه صورت اتوماتیك توسط سیستم لحاظ نخواهند شد. مثال

 هست.

 

 ILنمونه هاي مجاز كامنت گذاري در  40-10 شکل

 

 PLC Instructionگزینه  Helpتوانید از سربرگ برای دیدن توضیحات بیشتر در مورد عملگرها می

and Special Registers Reference  را انتخاب و یا پس از تایپ عملگرF1 .را بفشارید 
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 راهنماي عملگرها 41-10 شکل

 

 براي باز شدن راهنماي عملگرها F1استفاده از  42-10 شکل

 فراخواني توابع -10-2-1

 توان از الگوی زیر استفاده کرد.برای فراخوانی توابع می

 

 ILفراخوانی توابع در  43-10 شکل

 

تابع بلوکی و پرانتز  سمت چپ باید در خط اول بیایند ولی اجزای دیگر  نسخه، نام CALدر الگوی فوق 

تابع بلوکی رعایت  مرجعها باید مطابق توانند در خطوط بعدی لیست شوند. ترتیب ورودی و خروجیمی

 نیست. Enoو  Enشوند( البته نیازی به در نظر گرفتن ها ورودی در نظر گرفته میشود )ورودی/خروجی
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 در زمان فراخوانی تابع بلوكی ILبرنامه  Ladderمعادل  44-10 شکل

به نتیجه عملیات  CALاجرای در دستورات فوق در نظر نگرفته شده ولی با توجه به آنکه  Enبا آنکه 

 ایجاد کرد. Enتوان مانند مثال زیر معادلی برای ، میمنطقی قبل خود وابسته است

 

 با توجه به نتيجه عمليات بيتی قبل فراخوانی تابع بلوكی. Enبه كارگيري معادل پایه  45-10 شکل

 ساخت پروژه -10-2-2

 انتخاب کرد. ILزبان برنامه نویسی آن را جدید، باید در صفحه ایجاد برنامه  اینوشتن برنامهبرای 

 

 ILایجاد پروژه جدید به زبان  46-10 شکل
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های سپس محیط مشابه شکل زیر ایجاد خواهد شد که قسمت باالی آن برای وارد کردن سیمبول

  برنامه( می باشد.محلی و قسمت زیرین آن برای کد نویسی برنامه )ویرایش 

 

 ILمحيط برنامه نویسی به زبان  47-10 شکل

توانیم از آن در برنامه و می خواهد شدنیز ظاهر  ILدر این مرحله نوار ابزار مرتبط با زبان برنامه نویسی 

 ادامه مرور خواهیم کرد.نویسی استفاده کنیم. آیکون های این نوار ابزار را در 

 

 

 

 ILهاي نوار ابزار برنامه نویسی آیکون :5-10 جدول

 شرح كلید میانبر نماد

 
Shift+Ctrl+B ها در نشانه گذاري و یا پاك كردن نشانهnetwork-ها 

 
Shift+Ctrl+P رفتن به نشان بعدي 

 
Shift+Ctrl+N رفتن به نشان قبلی 

 
Shift+Ctrl+U  اضافه كردن بلوك )نوع آن را پس از كليك كردن بر روي

 این آیكون باید تعيين كنيد(
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 ILنکات مهم در برنامه نویسي  -10-2-3

 نیاز است موارد زیر در نظر گرفته شود. ILبرای برنامه نویسی به زبان 

  عملوندها( باید تماما در یك سطر قرار دستورات در زبان برنامه نویسی )شامل عملگر و

گیرند. همچنین باید از اضافه کردن فاصله و یا سطر جدید که فرمت دستورات را به هم 

 ریزد اجتناب کرد.

 

 خطا ایجاد می كند. ILدر  زدیر هم به را دستورات فرمتفاصله و یا سطر جدید كه  48-10 شکل

  IL .نسبت به بزرگ و کوچك بودن حروف حساس نیست 

 باشد که نتیجه آن  وجود داشته حتما باید قبل از فراخوانی توابع بلوکی، عملیاتی بیتی

 .شودشرط اجرای آن فراخوانی 

 

 شرط اجراي آن تابع بلوكی را تعيين می كندعمليات بيتی قبل فراخوانی  49-10 شکل

 

 مهم نیست اما باید به میزان  و  برنامه با آنکه تعداد سطرهای کد نویسی شده تابع بلوکی

  توجه کرد. PLCحافظه مورد استفاده 

  در صورتی که کاربر بخواهد مقدار ثابتی را درISPSoft  با استفاده از زبانIL  ،به کار ببرد

 زیر معرفی کند. های استانداردباید آن رابه صورت

 ISPSoftدر  ILفرمت اعداد ثابت در زبان برنامه نویسی  :6-10 جدول
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 شرح نوع

 شود.هر عدد بدون نشانه دسیمال در نظر گرفته می – 23456مانند  )دهدهی= مبنای ده( 1دسیمال

-در ابتدایشان مشخص می #8مقادیر اُکتال با عالمت  – 5564#8مانند  (8)مبنای  2اُکتال

 شوند.

)یا به صورت مختصر هگز( با مقادیر هگزادسیمال  – 5BAD#16مانند  (16)مبنای  3هگزادسیمال

 شوند.در ابتدایشان مشخص می #16عالمت 

در ابتدایشان  #2با عالمت  مقادیر باینری – 11101010011#2مانند  باینری )عدد مبنای دو(

 شوند.مشخص می

String "XU016S" – گیرند.کاراکترهای در میان عالمت نقل قول قرار می 

)کانتکت بسته( مورد  SM401)کانتکت باز( یا  AH500 :SM400 مقدار بولی )بیتی(

 گیرند.استفاده قرار می

DVP:M1000   کانتکت باز( یا(M1001  مورد استفاده )کانتکت بسته(

 گیرند.قرار می

 توان از فرمت برای استفاده از سیمبول با نوع آرایه نیز میIdentifier[Index]  استفاده کرد. در این

 شد.تواند سیمبول باشد و باید عددی صحیح بین صفر و کمتر از طول آرایه بانمی Indexبین 

بسیاری دیگر از مباحث مربوط به این زبان برنامه نویسی مانند تعریف سیمبول و استفاده از توابع بلوکی آماده و نشان 

برای  کنیم.ها صرف نظر میو از تکرار آن اندهای برنامه نویسی است که مورد بررسی قرار گرفتهگزاری مانند دیگر زبان

های مطرح و مثالبه مستندات کمپانی دلتا  توانیداین زبان می ا استفاده ازبرنامه نویسی بها و مفاهیم پایه مرور تکنیك

 .نماییدمراجعه های دیگر کتاب شده در بخش

 

                                                      
1 Decimal Value 

2 Octal Value 

3 Hexadecimal 
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 SFCزبان برنامه نویسي  

 یك روش گرافیکی مناسب برای توصیف پروسه Sequential Function Chartزبان برنامه نویسی 

برنامه کنترلی است. نمونه ای از برنامه به این زبان برنامه نویسی به همراه فلوچارت متناظر  سلسه مراتبی

که  است "2ییهاعملکرد")به همراه  "ها1پله"آن در ادامه آمده است. اجزای اصلی این زبان برنامه نویسی 

)به همراه شرایط منطقی رخداد آن( و ارتباط بین این دو  "ها3گذار"د(، نباید در ارتباط با آن انجام شو

 باشد.می

Step  کنترلی است که در آن اتفاقاتی، براساس تعاریف نویسنده  برنامهمعرف مرحله ای از یا پله

معرف مرحله ای  آننشان داده می شود وشماره  مستطیلبایك  stepبرنامه، به وقوع خواهد پیوست، هر 

روبروی در درون مستطیل  عملکرد متناظر با هر پله نیزداخل آن نوشته می شود. که ت خاص از برنامه اس

فعال  پلهدستورات مربوط به  ومربوط به آن فعال خواهد شد  پله هر سیکل برنامه، در. نوشته می شودآن 

ی و در برای نشان دادن وضعیت ابتدای د.نغیر فعال کاری انجام نمی ده هایاجرا و پلهدر همان لحظه 

استفاده کنیم که نشان دهنده مرحله آغاز برنامه است ،  Initial stepمی بایست از یك  SFCشروع برنامه 

 . باشدمی Initial stepفقط دارای یك  SFCهر برنامه  دو خطی است. آن نیز یك مستطیلنماد 

Transition بصورت یك خط افقی مسیر ارتباطی بین دو  یا گذارstep و نام آن در  را قطع می کند

-ها در هر مرحله از برنامه شروط موجود در قسمتهای قبلی خود را میگذار. سمت راست آن آمده است

شروط هر مرحله برآورده  بینند و بر آورده شدن و عدم برآورده شدن آن شروط بررسی را می کنند و اگر

 صادر می کند و بالعکس.  ها مربوطه اجازه عبور از آن مرحله را، گذارشده باشد

 به صورت زیر است: SFCدو قانون پایه ای در استفاده از زبان 

 ، پشت سر هم قرار نمی گیرند.Transitionبدون وجود  step.هرگز و در هیچ قسمتی از برنامه دو 1

 .4پشت سر هم قرار نمی گیرند stepبدون وجود  Transition. هرگز و در هیچ قسمت از برنامه دو 2

 

                                                      
1 Step 

2 Action 

3 Transition 

 "بررسی سیستم های تله متری کنترل و اتوماسیون صنعتی"منبع بخشی از متن:   4 
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 و فلوچارت متناظر آن SFCبرنامه اي به زبان  50-10 شکل

برنامه های متوالی در به صورت مستطیل SFCها در سلسله مراتب یا به عبارتی ترتیب فراخوانی پله

دارای شرایطی  SFCدر  گذار کند.تحت کنترلی از سیستم را معرفی می 1مشخص شده است. هر پله حالت

 شود.است که اگر صحیح باشد، پله قبل گذار غیرفعال و پله بعد آن فعال می

                                                      
1 State 
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در   توانند فعال و یا غیرفعال باشند ولی تنها عملکرد پله های فعال اجرا خواهد شد.می SFCها در پله

و عملکردهای آن پله نیز  نخواهد داشتگذار بعد آن در اجرای برنامه نقشی ای فعال نباشد، صورتی که پله

 اجرا نخواهند شد.

ها و گذارها یکی در میان بیایند وگرنه برنامه حتما باید پله ISPSoftدر  SFCدر زبان برنامه نویسی 

 قابل کامپایل نخواهد بود.

 

 SFCاي از مراحل اجراي یک برنامه به زبان  نمونه 51-10 شکل
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 ISPSoftدر  SFCمرور مفاهیم زبان برنامه نویسي -10-3-1

 پله ها و عملکردها -10-3-1-1

 1تخصیص داده شود و به صورت یك پرچم وضعیت STEPباید به متغییری از نوع  ISPSoftهر پله در 

خواهد بود و عملکرد مرتبط با آن نیز فعال  عمل کند. در صورتی که این پرچم وضعیت فعال باشد پله نیز

توانند چندبخشی باشند و همچنین با چند پله در ارتباط عملکردها می ISPSoftبررسی خواهد شد. در 

 توان به هر پله چند عملکرد اختصاص داد.. برعکس این موضوع نیز برقرار است و میباشند

 

 SFCهاي مختلف یک برنامه  بخش 52-10 شکل

، Ladder ،FBDتواند به وسیله چهار زبان برنامه نویسی است و می عملکرد کدی از برنامه ISPSoftدر 

IL  وST شوند. در محیط نوشته شود. عملکردهای ساخته شده نیز در بخش مدیریت پروژه لیست می

های برنامه نویسی دارای قسمت بر خالف محیط ویرایش برنامه در دیگر زبان ،عملکردها یویرایش برنامه

                                                      

 کند.پرچم وضعیت، بیانگر بیتی است که دو حالت فعال و یا غیرفعال بودن را )درست و یا نادرست بودن را( تعیین می 1 
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دارای یك جدول سیمبول  SFC هر برنامهها در گذارعملکردها و  ISPSoft. در تعریف سیمبول نیست

 مشترك هستند.محلی 

 

 پروژهعملکردها در بخش مدیریت  53-10 شکل

هایی  1کنندهها اختصاص داد، همچنین باید بررسیباید عملکردها را ساخت و به پله SFCبرای ساخت 

و لیست عملکردهای  Action Settingها در نظر گرفت. پنجره شرطی را برای اجرای هر عملکرد در پله

 در شکل زیر آمده است. Processی لیست شده در آن برای پله

 

                                                      
1 Qualifier 



377 

 

 

 در برنامه نمونه Processتنظيم عملکردها براي پله  54-10 شکل

هستند. پس  SFCهای )مرحله بعد از اجرای عملکردها( مرحله مهمی در اجرای برنامه های نهاییاسکن

کند. در غیرفعال میهای عملکرد را از آنکه عملکردها اجرا شدند، سیستم به صورت اتوماتیك خروجی

-می ها غیرفعالبلوك ،آینددر می OFFکویل های خروجی به حالت  پس از اجرای عملکرد، اسکن نهایی

شوند و ها متوقف می، شمارندهکنندست و ریست عمل نمیهای کویلشوند، ، تایمرها ریست میشوند

 STEP_0است و به پله  Nنوع  Action0ماند. در شکل زیر، عملکرد ها ثابت میهای شمارندهحافظه

 ، سیستم اسکن نهایی راشودفعال  STEP_1و  غیرفعال STEP_0اختصاص داده شده است. زمانی که پله 

 کند.اجرا می Action0برای عملکرد 

 

 Step_0براي پله  Action0عملکرد  55-10 شکل

نیز فعال است،  M0فعال و در نتیجه  Action0در عملکرد  M10فعال است.  STEP_0در شکل زیر 

M1  ست وM2  ریست شده است، مقدارT0  و مقدار  30برابرC0  است. 5برابر 



378 

 

 

 

 STEP_0در نتيجه فعال بودن  Action0فعال بودن  56-10 شکل

روشن،  M10 حافظه Action0طی اسکن نهایی  و در نتیجه آن شودمیال عف STEP_1در شکل زیر 

M0  خاموش وT0  ریست شده است. مقدارM1 ،M2  وC0 اند.بدون تغییر مانده 

 

 پس از اسکن نهایی Action0 شدنغيرفعال  57-10 شکل
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 گذارها -10-3-1-2

تواند هر شود. گذار میآن فعال می از آن غیرفعال و پله بعد از فعال باشد، پله  قبلزمانی که گذاری 

 تواند پله بعد خود را فعال کند که پله قبل آن فعال باشد. زمانی فعال شود، با این حال تنها زمانی می

در صورتی که گذار  و یا سیمبولی بیتی و یا حتی کُد برنامه باشد. تواند حافظهگذار می ISPSoftدر 

تواند برای آن برنامه بنویسد و آن را به عملیاتی منطقی باشد و نیاز به نوشتن کُد داشته باشد کاربر می

های نوشته شده برای گذارها در بخش مدیریت پروژه لیست خواهند گذار مورد نظر تخصیص دهد. برنامه

 شد.

 
 نوشته شده گذارها در بخش مدیریت پروژه هاي برنامه 58-10 شکل

برنامه توان برای ساخت برنامه گذار انتخاب کرد. می STو  Ladder ،FBD ،ILاز هرچهار زبان برنامه نویسی

گذار باید در نهایت نتیجه بیتی خود را به سیمبولی هم نام برنامه گذار ارسال کند، این سیمبول نیاز به 

و در صورت تعریف سیمبولی با نام برنامه، کامپایل آن دچار  )از قبل تعریف شده است( تعریف شدن ندارد

-توان استفاده کرد اما کانتکتتوان در برنامه گذار نمیشود. توابع بلوکی و توابع سیستمی را نمیخطا می

 مورد استفاده قرار داد.ها در آنتوان را می INV وNP و PNهای منطقی مانند ای بلوكهای مقایسه

تنها باید  باشد، FBDو یا  Ladderدر صورتی که زبان برنامه نویسی مورد استفاده برای ساخت برنامه گذار 

 نوشته شود و کویل خروجی آن باید تنها یکی و همنام نام برنامه گذار باشد. Networkدر یك 
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 Ladderبرنامه گذار به زبان  59-10 شکل

 

 
 FBDبرنامه گذار به زبان  60-10 شکل

 

باشد محدودیتی در میزان کدنویسی  STدر صورتی که زبان برنامه نویسی مورد استفاده برای برنامه گذار 

وجود ندارد و تنها باید سیمبولی بیتی همنام با برنامه گذار برای  اختصاص  نتیجه برنامه در نظر گرفته 

 شود.

 
 STبرنامه گذار به زبان  61-10 شکل

باشد محدودیتی در میزان کدنویسی  ILه برای برنامه گذار در صورتی که زبان برنامه نویسی مورد استفاد

برای انتقال نتیجه از طریق سیمبولی بیتی همنام با برنامه گذار استفاده  TRANSوجود ندارد و تنها باید از 

 استفاده کرد. RSTو  SETو  OUTتوان از کرد. در این برنامه نمی

 
 ILبرنامه گذار به زبان  62-10 شکل

شود و کاربر تنها سیمبولی با نام برنامه گذار به آن اضافه می سازد،زمانی که کاربر برنامه گذار را می

دارای یك  SFCالزم است برنامه عملکردی را طرح بریزد. در واقع از آنجایی که عملکردها و گذارها در 
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هستند به همین علت در محیط ویرایش برنامه محلی برای  SFCدر  ركهای محلی مشتجدول سیمبول

 ها در نظر گرفته نشده است.برای آن های محلیوارد کردن سیمبول

ای پیچیده را برای گذار بنویسد. در صورتی که برای تعیین شرایط گذار نیاز به کاربر نباید برنامه

را در پله قبل گذار بنویسد و نتیجه آن را در پرچم تواند آن کاربر می باشد،ای های پیچیدهبررسی

 وضعیتی ذخیره و در گذار مورد استفاده قرار دهد.

 SFCانشعاب در برنامه  -10-3-1-3

توان به دو روش مختلف انشعاب ساخت: انشعاب اجرای همزمان و یا انشعاب می SFCدر مسیر برنامه 

 ر خواهیم کرد.انتخاب ترتیبی. در ادامه این دو روش انشعاب گیری را مرو

 انشعاب اجرای همزمان 

انشعاب اجرای همزمان در شکل زیر نمایش داده شده است. این انشعاب با دو خط مجزا شده. از 

کنند و زمانی که گذار فعال باشد های این نوع انشعاب آن است که از یك گذار مشترك استفاده میویژگی

غیرفعال و  STEP_0فعال باشد،  Tran0زیر زمانی که شوند. مثال در همزمان فعال می ی انشعابهاپله

STEP_1  وSTEP_2 شوند.فعال می 

 

 همزمان ياجرا نشعابا 63-10 شکل

 انشعاب انتخاب ترتیبی 
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های هر پلهانشعاب انتخاب ترتیبی در زیر نمایش داده شده است. ویژگی این نوع انشعاب آن است که 

های در امتداد آن انشعاب هرکدام گذار منحصر به فرد خود را دارند. زمانی که یك گذار فعال است، پله

شوند. در نتیجه اگر مسیرهای انشعاب متعددی وجود شوند و گذارهای مسیر دیگر بررسی نمیفعال می

کته نیز مهم است که گذارها به شود. این نداشته باشد، فقط یك مسیر در هر لحظه انتخاب و اجرا می

گیرند پس به عنوان مثال در صورتی که چند گذار ترتیب از مسیر چپ به راست مورد بررسی قرار می

فعال و به طبع  Tran2های مسیر چپ اجرا خواهند شد. در مثال زیر ، تنها پلهمتوالی فعال باشند 

غیرفعال خواهد  STEP_1و در نتیجه آن بررسی نخواهد شد  Tran1غیرفعال خواهد شد.   STEP_0آن

 ماند.

 

 یبيترت انتخاب انشعاب 64-10 شکل

 SFCهمگرایی در برنامه  -10-3-1-4

در نهایت همگرا شوند. دو روش همگرایی توانند می SFCمسیرهای واگرا یا انشعاب گرفته شده  در 

 و همگرایی انتخاب ترتیبی که در ادامه شرح داده خواهند شد.وجود دارد، همگرایی همزمان 

 همگرایی همزمان 

همگرایی همزمان به وسیله مسیر دو خطه مشخص نمایشی از همگرایی همزمان در زیر آمده است. 

اند. ویژگی این نوع همگرایی شده است و در آن دو مسیر مجزای انشعاب گرفته شده به هم متصل شده

های قبل آن فعال اند. این گذار نیز تا زمانی که پلههای دو مسیر به یك گذار متصل شدهآن است که پله
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 Tran3فعال شوند،  گذار  STEP_2 و  STEP_1گیرد. در مثال زیر پس از آنکه شوند مورد ارزیابی قرار نمی

غیرفعال خواهند شد و  STEP_2و  STEP_1 فعال باشد، Tran3گیرد، در صورتی که مورد ارزیابی قرار می

STEP_3 شود. فعال می 

 

 همگرایی همزمان 65-10 شکل

 همگرایی انتخاب ترتیبی 

ویژگی این نوع همگرایی آن  .است بی در شکل زیر نمایش داده شدهانتخاب ترتیهمگرایی ای از نمونه

یك شود، پله  هاگذار مربوط به خود را دارند و زمانی که یکی از این گذارهای همگرا هرکدام است که پله

شوند ممکن است هر مسیر در صورتی که چند مسیر موازی به این صورت همگرا می شود.بعدی فعال می

به صورت مجزا یکبار دیگر پله بعد همگرایی را فعال کند. به همین خاطر باید در برنامه نویسی دقت الزم 

شود. فعال می STEP_3غیرفعال و  STEP_1فعال شود،  Tran1پذیرد. مثال در شکل زیر زمانی که  صورت

 فعال خواهد شد. STEP_3 دوباره غیرفعال و سپس STEP_2فعال شود، ابتدا  Tran2همچنین اگر 



384 

 

 

 

 همگرایی انتخاب ترتيبی 66-10 شکل

 پرش -10-3-1-5

در مثال  استفاده کرد. 1توان از پرشمی SFCبرای کنترل هرچه بیشتر مراحل در نظرگرفته شده در 

برنامه برسد و آن فعال باشد،  Tran4زیر در شاخه سمت چپ انشعاب انتخاب ترتیبی در صورتی برنامه به 

طریق پرش بعد آن به فعال شود، برنامه از  Tran5رسد. زمانی نیز که می STEP1از طریق گذر از پرش به 

STEP0 رسد.می 

                                                      
1 Jump 
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 برنامه نمونه داراي پرش درون برنامه اي 67-10 شکل

 SFCدیگر قابل استفاده نیست و در صورتی که مقصدی بیرون از  SFCبرای رفتن به یك  SFCپرش در 

مورد نظر برای پرش در نظر گرفته شود، کامپایل برنامه با مشکل مواجه خواهد شد. برای اینکه بتوان بین 

ها و گذارها استفاده کرد. برای اینکار های پلهتوان از ویژگیجابجا شد به جای پرش مستقیم می SFCدو 

سپس  .مقصد قرار داد SFCرا در کرد و آن در جدول سیمبول سراسری تعریف  راتوان پله و یا گذاری می

مبدا به کار برد که در صورت برآورده شدن شرط پرش، پله و یا گذار  SFCعملکردی را به صورتی  در  

 تعریف شده در مقصد را فعال کرده و پرش رخ دهد.

اجرا  SFC_Aدهد که ابتدا برای درك بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید. شکل زیر نشان می 

پس از یکدیگر اجرا خواهند شد.  SFCاجرا خواهد شد. و به همین ترتیب این دو  SFC_Bو بعد از آن  شده

 کنیم.های گذار استفاده میبرای پیاده سازی این برنامه با استفاده از پرش از ویژگی
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 با استفاده از پرش SFCاجراي متوالی دو برنامه  68-10 شکل

شود ، به همین علت پیشنهاد میبود)با مطالعه ادامه این بخش درك فرایند پیش رو راحت تر خواهد 

در مثال زیر برای مشخص  SP_Bو  SP_Aدو پله این قسمت را پس از مطالعه فصل دوباره مرور نمایید( 

های در جدول سیمبول RUN_Bو  RUN_Aد و همچنین دو گذار نرودر حال اجرا به کار می SFCشدن 

 RUN_Aفعال خواهد شد و طی آن  SFC_Aدر  WAITاند. بعد از اجرای برنامه، پله سراسری تعریف شده

 1پس کنترل، کردفعال خواهد را غیر  _BRUNفعال و  _BSFCدر  WAITفعال خواهد شد و همچنین  پله 

. شودمتوقف می RUN_Bقبل از گذار  SFC_Bدهد ولی در به حرکت خود در برنامه ادامه می SFC_Aدر 

برسد و آن را فعال  JUMPبه  SP_A عبور از پس ازکنترل  دهد تارا ادامه می SFC_Aپس برنامه مسیر 

با فعال  SFC_Bحال اجرا در  کند.را غیرفعال می RUN_Aرا فعال و  RUN_Bگذار  JUMPکند. عملکرد 

به صورت همزمان  رسد.می WAITو به  گذردمی SP_Bاز  شود و کنترلاز سرگرفته می RUN_Bشدن 

  RUN_Aرسد ولی چون می WAITهمیشه فعال است، برنامه در آن به  SFC_Aدر  JUMPچون گذار بعد 

تا زمانی که  RUN_A. در واقع شودو متوقف می عبور کند SP_Aتواند از غیر فعال شده، کنترل نمی

JUMP  درSFC_B واهد شد.اجرا نشود فعال نخ 

در  JUMPو  WAITرا فعال و با استفاده از  RUN_Bتوانستیم  SFC_Aدر  JUMPو  WAITبا استفاده از 

SFC_B  توانستیمRUN_A ای ادامه دار طراحی کنیم.را فعال کنیم و این روند را به صورت زنجیره 

                                                      

 گیرد.اصطالحا کنترل در مسیر اجرای برنامه عبور کرده و هر لحظه بر روی قسمت در حال اجرا قرار می 1 
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 SFCاي براي جابجایی بين دو برنامه  طراحی پرش بين برنامه 69-10 شکل

 بررسی كننده عملگرها -10-3-1-6

ها را تعیین کرد. با آنتوان چگونگی اجرای ها میدرکهای عملکنندهبا استفاده از بررسی ISPSoftدر 

مرور  ها را در ادامه این قسمت)انواع بررسی کننده Nاز نوع  DVPهای سری PLCکردهای لاین حال، عم

 ها وجود ندارد.خواهیم کرد( هستند و امکان بررسی و تعیین چگونگی اجرای آن
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 پنجره تخصيص بررسی كننده به عملکردها 70-10 شکل

 نام پله   

 انتخاب نوع بررسی کننده 

 تعیین زمان برای بررسی کننده

 عملکرد مورد بررسی 

 کامنت گزاری بر روی پله 

 پردازیم.ها میدر اینجا به مرور انواع بررسی کننده

 N (Normal :)شود. زمانی که پله شود، عملکرد آن نیز اجرا میزمانی که پله فعال می

های عملکرد مورد نظر فعال نیست، سیستم اسکن نهایی را برای غیرفعال کردن خروجی

که قبال گفته شد در اسکن نهایی، خروجی دستوراتی مانند کند )البته همانطور اجرا می

SET تمامی عملکردهای مانندبدون تغییر می .)PLC های سریDVP  از نوعN  هستند

 دارند(. Nهای نوع )یعنی بررسی کننده

 S (SET،زمانی که پله فعال است :)   عملکردS شود و پس از آن حتی اگر پله فعال می

 ماند.شود و فعال میاسکن نهایی متوقف نمی با استفاده ازمتوقف شود، عملکرد 

 D (Delay :)اگر پله فعال شود، بعد از مدت مشخص شده برای تاخیر، عملکرد اجرا می-

شود. در صورتی که قبل از غیرفعال می نیز عملکرد شود. پس از غیرفعال شدن پله



389 

 

 

خواهد شد و این موضوع در اجرا ن اصال گذشت زمان تاخیر، پله غیرفعال شود، عملکرد

به محض فعال  Actionتاثیری نخواهد داشت. در مثال زیر، عملکرد  نیز اجراهای آتی

شود. اگر کند و سپس اجرا میشود بلکه دو ثانیه صبر میاجرا نمی STEP_1شدن 

STEP_1  در این دو ثانیه غیرفعال شود، عملکردAction  اجرا نخواهد شد.اصال نیز 

 

 Delayاختصاص عملکرد نوع  71-10 شکل

 SD (Set Delay در صورتی که پله آن فعال شود، به میزان تاخیر صبر کرده و بعد اجرا :)

شود(. در شود )یعنی پس از غیرفعال شدن پله نیز اجرای آن متوقف نمیشده و ست می

تاخیر همچنان محاسبه صورتی که قبل از گذشتن زمان تاخیر، پله غیر فعال شود، آنگاه 

 شود.و  پس از طی شدن مدت زمان مورد نظر، عملکرد اجرا می

 DS (Delay Set:)  همانندSD  با این تفاوت که در صورت غیرفعال شدن پله قبل از

 د.شوگذشتن زمان تاخیر، عملکرد دیگر اجرا نمی

 به مثال زیر توجه کنید: DSو  SDبرای درك تفاوت دو عملکرد 

 

 DSو  SDمقایسه دو عملکرد   72-10 شکل

 دو حالت ممکن است رخ دهد. STEP_1در مثال فوق در صورت فعال شدن 
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پس از دو ثانیه  Action2و  Action1برای بیش از دو ثانیه فعال بماند،  STEP_1الف( در صورتی که  

 ، فعال خواهند ماند.STEP_1فعال شده و مستقل از فعال بودن یا نبودن 

برای کمتر از دو ثانیه فعال بماند، پس از عبور کنترل به پله بعد، تاخیر  STEP_1ب( در صورتی که 

Action1 شود، در حالی که از دو ثانیه این عملکرد اجرا میشود و پس همچنان شمرده میAction2  اجرا

 نخواهد شد.

 L (Limit همانند نوع :)N  با این تفاوت که اگر عملکرد آن برای بیش از مدت مشخصی

 طول بکشد، اجرای آن متوقف و اسکن نهایی برای آن اجرا خواهد شد.

 SL (Set Limit نوع :)L-تنها اتمام مدت زمان محدود ای که در صورت اجرای عملکرد ،

تواند آن را متوقف نیز نمی پلهکند و غیرفعال شدن شده برای آن، عملکرد را متوقف می

 کند.

 به مثال زیر توجه کنید: SLو  Lبرای درك تفاوت دو عملکرد 

 

 SLو  Lمقایسه دو عملکرد  73-10 شکل

دو شوند. در اینجا فعال می Action2و  Action1، هر دو عملکرد  STEP_1در مثال فوق در صورت فعال شدن 

 حالت ممکن است رخ دهد.

برای دوثانیه اجرا و بعد  Action2و  Action1برای بیش از دو ثانیه فعال بماند،  STEP_1الف( در صورتی که  

 شوند.متوقف می

 Action1 اجرایای کمتر از دو ثانیه فعال بماند، پس از عبور کنترل به پله بعد، بر STEP_1ب( در صورتی که 

  برای دو ثانیه ادامه خواهد داشت و سپس متوقف خواهد شد. Action2شود ولی اجرای متوقف می

 R (Reset این نوع عملکرد در صورت فعال شدن پله آن، عملکرد مورد نظر خود را غیر :)

فعال شده باشد( و  SLو  DSو  SDو  S)حتی اگر در پله های قبل توسط  کندمیفعال 

 سپس اسکن نهایی برای آن اجرا خواهد شد.
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 P (Pulse :)در صورتی که پله آن فعال باشد، عملکرد اجرا خواهد شد. تنها در اسکن اول 

 شود.و پس از غیر فعال شدن پله آن، اسکن نهایی اجرا می

 P1 (Raising Pulse :)در صورتی که پله آن فعال باشد، عملکرد اجرا  نها در اسکن اولت

 .شوداسکن نهایی اجرا نمیخواهد شد. ولی پس از غیر فعال شدن عملکرد، 

 P0 (Falling Pulse:)  باشد، عملکرد  غیرفعالتنها در اسکن اول در صورتی که پله آن

 شود.ی اجرا نمیاجرا خواهد شد. ولی پس از غیر فعال شدن عملکرد، اسکن نهای

 نکاتی مهم پيرامون بررسی عملکردها -10-3-1-7

در صورت  SLو یا  S ،SD ،DSهای نوع پس از بررسی شدن عملکردی به وسیله بررسی کننده -

 Nهای نوع ها به وسیله بررسی کنندهها حتی با  بررسی مجدد آنها، اجرای آنست شدن آن

 ها را بگیرد.تواند جلوی اجرای آناست که می Rشود. تنها بررسی کننده متوقف نمی Pیا 

شود، به استفاده می SLو یا  S ،SD ،DSهای نوع بررسی کنندهبنابر این الزم است هرجا از 

 توجه شود.  Rضرورت توقف عملکردهای مورد نظر با استفاده از بررسی کننده 

شوند. پس از فعال می Action2و  Action1عملکردهای  STEP_0در مثال زیر با فعال شدن 

 Pو  Nاین دو عملکرد همچنان اجرا خواهند شد )حتی اگر با  STEP_1عبور کنترل به 

 STEP_2 ،Action1شود(. پس از رسیدن کنترل به ها متوقف نمیبررسی شوند، اجرای آن

متوقف نیز شود مواجه نمی Rهیچگاه با بررسی کننده  Action0شود ولی چون متوقف می

 .شودنمی
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 در صورت ست شدن عملکرد، تنها با ریست كردن می توان آن را متوقف كرد. 74-10 شکل

تواند به بررسی کننده زمانی اختصاص داده شود. یعنی در صورتی هر عملکرد تنها یکبار می -

مورد ارزیابی قرار گیرد،  SLو یا  D ،SD ،DS ،Lهای بررسی کنندهکه عملکردی با یکی از 

های زمانی( مورد بررسی قرار ها )بررسی کنندهتواند بار دیگر با هیچکدام از آندیگر نمی

 در غیر این صورت در حین کامپایل خطا رخ خواهد داد. ،گیرد

 پله اوليه -10-3-1-8

-ی اولیهحال تعریف پلهشود. در این ای فعال می، هرپله به نوبت و به صورت دورهSFCدر زمان اجرای 

برای اولین بار فعال باشد، ضروری است )چون قبل آن گذاری برای  ،شروع به کار برنامه یای که در لحظه

شود و در هر پله اولیه با مستطیلی دو خطی مشخص می ISPSoftوجود ندارد(. در پله فعال کردن آن 

SFC توان تعریف کرد.توان یك پله اولیه میتنها می 
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 SFCپله اوليه در  75-10 شکل

اولین  ،توان به عنوان پله اولیه تعریف کرد. در این خانواده پله اولیهرا می AH500هر پله در خانواده 

امکان تعریف پله اولیه و جود ندارد و الزم  DVPباشد. اما در خانواده می SFCپله فعال در زمان فراخوانی 

مورد نظر  SFCدر  اولیه برای فعال کردن پله SETاز دستور  ،وجود دارد SFCاست هرجا نیاز به فراخوانی 

وجود  POUتوجه شود که همانطور که قبال گفته شد چون در اینجا نیاز به پرش بین دو  استفاده شود.

مثالی از این موضوع در  ( در جدول سیمبول سراسری تعریف شود.SFC یهدارد، باید پله مقصد )پله اولی

 ادامه آمده است.

؛ در شودنیز اجرا می اعمال شد )تنها در سیکل اول STEP_0 بر روی پله SETدر مثال زیر بعد از آنکه 

لی ایجاد نشود( خل ،SFCنشود تا در میانه اجرای  فعالهای دیگر دوباره واقع باید کنترل شود که در سیکل

 کند.را به عنوان پله اولیه اجرا می STEP_0پله  ،SFC برنامه
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 DVPپياده سازي مکانيزم پله اوليه در خانواده  76-10 شکل

 ISPSoftدر  SFCساخت  -10-3-2

 محيط ویرایش برنامه -10-3-2-1

 Creat Program را در قسمت زبان برنامه نویسی در پنجره  Sequential Function Chart (SFC)گزینه 

شود استفاده برای ساخت توابع بلوکی نمی SFCانتخاب کنید. به این نکته بسیار مهم توجه کنید که از 

 این زبان برنامه نویسی کرد. اتوان بای را میهای دورهکرد. همچنین تنها برنامه

 

 SFCساخت برنامه به زبان  77-10 شکل

در شکل زیر نمایش داده شده است، قسمت باالی این برنامه محل  SFCبرنامه به زبان محیط ویرایش 

های محلی و قسمت پایین آن مربوط به محیط ویرایش برنامه است. محیط ویرایش تخصیص سیمبول

های مربعی آن قرار دارند. در صورتی که بر  روی مربعی درون خانهها برنامه شطرنجی و گذارها و پله

 شود.دارای عضوی کلیك شود، آن عضو انتخاب  و رنگ آن زرد می
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 SFCمحيط برنامه نویسی به زبان  78-10 شکل

مربوط به آن نیز در باالی نرم افزار  ارنوار ابز فعال شد، SFCپس از آنکه محیط ویرایش برنامه به زبان 

 ظاهر خواهد شد. این نوار ابزار و امکانات آن را در ادامه مرور خواهیم کرد.

 

 SFCنوار ابزار برنامه نویسی به زبان  79-10 شکل

 

 SFCهاي نوار ابزار برنامه نویسی  آیکون :7-10 جدول

 شرح كلید میانبر نماد

 
Shift+F1  انتخاب شده. قسمتاضافه شدن پله به باالي 

 
Shift+F2  انتخاب شده. قسمتاضافه شدن پله به پایين 

 
Shift+F3 انتخاب شده اتصال گذار موازي در سمت راست گذار  
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Shift+F4 اتصال گذار موازي در سمت چپ گذار انتخاب شده 

 
Shift+F5 اتصال پله در سمت راست پله انتخاب شده 

 
Shift+F6 اتصال پله در سمت چپ پله انتخاب شده 

 
Shift+F7  ساخت انشعاب همزمان و همگرایی انتخاب ترتيبی در

 سمت راست پله انتخاب شده

 
Shift+F8  همگرایی انتخاب ترتيبی در ساخت انشعاب همزمان و

 سمت چپ پله انتخاب شده

 
Shift+F9  ساخت انشعاب انتخاب ترتيبی و همگرایی همزمان در

 سمت راست پله انتخاب شده

 
Shift+F10  ساخت انشعاب انتخاب ترتيبی و همگرایی همزمان در

 سمت چپ پله انتخاب شده

 
Shift+F11 پرش تخصيص 

 

 

نیز قابل دسترس  Edit Itemsبسیاری از این امکانات با کلیك راست بر روی اشیای برنامه و در قسمت 

 هستند.
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 در محيط برنامه SFCامکان ویرایش برنامه  80-10 شکل

 ساخت  عملکرد ها و گذارها -10-3-2-2

مورد نظر  SFC، در Programsالزم است در بخش مدیریت پروژه در بخش  برای ساخت عملکرد،

Actions  را انتخاب و پس از کلیك راست بر روی آن، درAction/Transition  گزینهAdd .را انتخاب کرد 

در پنجره باز شده، ضمن انتخاب نام عملکرد باید زبان مورد نظر برای برنامه نویسی آن را نیز انتخاب و 

 تایید کرد.سپس 
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 ساخت عملکرد 81-10 شکل

مورد نظر  SFC، در Programsبرای ساخت گذار نیز الزم است در بخش مدیریت پروژه در بخش 

،Transition  را انتخاب و پس از کلیك راست بر روی آن، درAction/Transition  گزینهAdd  را انتخاب

در پنجره باز شده، ضمن انتخاب نام گذار باید زبان مورد نظر برای برنامه نویسی آن را نیز انتخاب و  کرد.

 سپس تایید کرد.

 

 ساخت گذار 82-10 شکل

ها در بخش مدیریت روی آنپس از ساخته شدن برنامه گذار و یا عملکرد با دوبار کلیك کردن بر 

ها باز خواهد شد. همانطور که قبال گفته شد، در برنامه گذار سیمبولی از پروژه، پنجره ویرایش برنامه آن

های پیش تعریف شده با نام همان گذار وجود دارد که باید نتیجه برنامه را به آن اختصاص داد. برنامه

توان ویرایش کرد. با این حال جدول سیمبول محلی ی میهای معمولPOUعملکردها و گذارها را همانند 

های محلی های مورد نظر خود را در جدول سیمبولها وجود نخواهد داشت و کاربر باید سیمبولبرای آن

SFC .وارد کند 
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 محيط ویرایش برنامه عملکرد و گذار  83-10 شکل

 كردن پلهاضافه  -10-3-2-3

 را در اطراف آن اضافه کنید، انتخاب کنید.جدید خواهید پله پله )مجموعه پله و گذار بعد آن( که می

 

 انتخاب محل اضافه شدن پله جدید 84-10 شکل
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و در صورتی که  ای در باالی محل انتخابی اضافه شود بر روی در صورتی که الزم است پله

کلیك کنید. )این فرایندها را با کلیك   ای در پایین محل انتخابی اضافه شود بر رویبخواهید پله

 توان انجام داد(.نیز می Edit Itemsهای منوی راست و انتخاب گزینه

 

 SFCاضافه كردن پله به  85-10 شکل

 گذارها به صورت موازي اتصال -10-3-2-4

 گذار مورد نظر را در محیط ویرایش برنامه انتخاب نمایید.
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 انتخاب محل اضافه شدن گذار موازي 86-10 شکل

کلیك و در صورتی  اگر الزم به اضافه کردن به گذاری در سمت راست گذار انتخابی باشد بر روی 

کلیك نمایید. )این فرایندها  الزم به اضافه کردن گذاری در سمت چپ گذار انتخابی باشد بر روی که 

 توان انجام داد(.نیز می Edit Itemsهای منوی را با کلیك راست و انتخاب گزینه

 

 اضافه كردن گذار موازي  87-10 شکل

 ها به صورت موازياتصال پله -10-3-2-5

 توان موازی کرد(پله مورد نظر را انتخاب نمایید )توجه کنید که باالترین پله یعنی پله اولیه را نمی
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 انتخاب محل اضافه شدن پله موازي 88-10 شکل

و در صورتی که  انتخابی اضافه شود بر روی  سمت راست پلهای در در صورتی که الزم است پله

کلیك کنید. )این فرایندها را با کلیك  انتخابی اضافه شود بر روی  سمت چپ پلهای در بخواهید پله

 توان انجام داد(.نیز می Edit Itemsهای منوی راست و انتخاب گزینه

 

 اضافه كردن پله موازي 89-10 شکل
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 ساخت انشعاب همزمان و همگرایی انتخاب ترتيبی -10-3-2-6

-های قبل پیرامون انواع انشعاب و همگرایی در این بخش میطبق توضیحات داده شده در بخش

پله مورد نظر را . خواهیم نحوه ساخت انشعاب همزمان و همگرایی انتخاب ترتیبی را بررسی نماییم

 توان برای اینکار انتخاب کرد(کنید که باالترین پله یعنی پله اولیه را نمیانتخاب نمایید )توجه 

 

 یبيترت انتخاب ییهمگرا و همزمان انشعابانتخاب محل اضافه شدن  90-10 شکل

در سمت راست پله انتخابی  "یبیتتر انتخاب ییهمگرا و همزمان انشعاب"در صورتی که الزم است 

در  "یبیتتر انتخاب ییهمگرا و همزمان انشعاب"و در صورتی که بخواهید  اضافه شود بر روی 

کلیك کنید. )این فرایندها را با کلیك راست و انتخاب  سمت چپ پله انتخابی اضافه شود بر روی 

 توان انجام داد(.نیز می Edit Itemsهای منوی گزینه
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 یبیتتر انتخاب ییهمگرا و همزمان انشعابساخت  91-10 شکل

 ساخت انشعاب انتخاب ترتيبی و همگرایی همزمان -10-3-2-7

-های قبل پیرامون انواع انشعاب و همگرایی در این بخش میطبق توضیحات داده شده در بخش

و همگرایی همزمان را بررسی نماییم. گذار مورد نظر را خواهیم نحوه ساخت انشعاب انتخاب ترتیبی 

 انتخاب نمایید.
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 همزمان ییهمگرا و یبيترت انتخاب نشعابانتخاب محل اضافه شدن ا 92-10 شکل

در سمت راست پله انتخابی  "همزمان ییهمگرا و یبیترت انتخاب انشعاب"در صورتی که الزم است 

در  "همزمان ییهمگرا و یبیترت انتخاب انشعاب"و در صورتی که بخواهید  اضافه شود بر روی 

کلیك کنید. )این فرایندها را با کلیك راست و انتخاب  سمت چپ پله انتخابی اضافه شود بر روی 

 توان انجام داد(.نیز می Edit Itemsهای منوی گزینه
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 همزمان ییهمگرا و یبیترت انتخاب انشعابساخت  93-10 شکل

 اختصاص نقطه پرش -10-3-2-8

 انتهایی ترین پله یا گذار در مسیری موازی را انتخاب کنید.

 

 پرش نقطه انتخاب محل اضافه شدن 94-10 شکل

نقطه پرش ایجاد خواهد شد. این فرایندها را با کلیك راست در قسمت  پس از کلیك بر روی 

 توان انجام داد.نیز می Edit Itemsدر منوی  Jump to a Step مورد نظر در برنامه و انتخاب گزینه
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 ایجاد نقطه پرش در برنامه95-10 شکل

 اختصاص سيمبول به پله ها و گذارها -10-3-2-9

ها و گذارهای درون برنامه سیمبول اختصاص داد. ، باید به پلهSFCپس از پایان ویرایش ساختار برنامه 

برای اینکار ابتدا بر روی پله یا گذار مورد نظر یکبار کلیك نمایید تا رنگ آن زرد شود سپس دوباره بر 

 ه را انتخاب و سیمبول مورد نظر را انتخاب نمایید.روی آن کلیك نمایید. منوی باز شوند

 

 اختصاص سيمبول به پله ها و گذارها 96-10 شکل

 تعيين پله اوليه -10-3-2-10

الزم است بر روی پله مورد نظر کلیك راست  AH500های خانواده PLCبرای فعال سازی پله اولیه در 

 را انتخاب کرد. Set Initialکرده و 
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 تعيين پله اوليه 97-10 شکل

 تخصيص عملکرد -10-3-2-11

 Actionخواهید به آن عملکرد اختصاص دهید کلیك راست کنید و گزینه ای که میبر روی پله

Setting  را انتخاب کنید. در صورتی که هنوز پله معرفی نشده باشد در این مرحله سیستم اجازه تخصیص

 عملکرد را نخواهد داد.

 

 اختصاص پله براي تخصيص عملکرد 98-10 شکل

 عملکرد مورد نظر را انتخاب نمایید. Associate Actionدر قسمت 
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 انتخاب عملکرد 99-10 شکل

انتخاب نمایید. در صورتی که  Qualifyسپس بررسی کننده مورد نظر برای عملکرد را در ستون 

بر حسب ثانیه وارد  Timeزمان مرتبط با آن در ستون مدت باشد باید  "زمانی"بررسی کننده مورد نظر 

قابل انتخاب نخواهد بود و نوع آن به صورت پیش فرض  DVPود که بررسی کننده در سری شود. )توجه ش

N .)است 

 

 تنظيم بررسی كننده براي عملکرد 100-10 شکل

راست ند شد و در سمت هعملکردهای مورد نظر اختصاص داده خوا OKدر نهایت نیز با کلیك بر روی 

 شوند.پله نمایش داده می

 

 نمایش عملکردهاي اختصاص داده شده به برنامه 101-10 شکل
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 و عیب یابي، تِست  PLCشبیه ساز  -11 فصل

 مانیتورینگ آنالین 

خود ز دارند نحوه اجرای برنامه نوشته شده و تکمیل برنامه خود نیا PLCکاربران برای بررسی عملکرد 

با  PLCرا به صورت آنالین بررسی کنند. برای اینکار ابتدا نیاز است تا در مورد ارتباط  PLCبر روی 

را انتخاب  System Informationگزینه  PLCدر سربرگ کامپیوتر خود مطمئن شویم، برای این کار 

ظاهر  System Informationورت نرمال برقرار شود ، آنگاه صفحه با کامپیوتر به ص PLC، اگر ارتباط کنید

 شود.نمایش داده می PLCشده و اطالعات رسیده از 

 
 PLCبا  ISPSoftبرقراري ارتباط بين  1-11 شکل

. ردکلیك ک انتخاب و یا بر روی  PLCرا در سربرگ  Run توانشروع به کار کند می PLCبرای اینکه 

 را انتخاب و یا بر روی  Stopگزینه  PLCتوان از سربرگ باشد، می PLCدر صورتی که نیاز به توقف 

 کلیك کرد.
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 ISPSoftبا استفاده از  PLCشروع به كار و توقف  2-11 شکل

های چئید، دیگر نباید وضعیت سووتعیین ش ISPSoftبه وسیله  PLCدر صورتی که وضعیت اجرا/توقف 

، وضعیت کندتغییر  PLCهای روی را مالك قرار داد. در این حالت در صورتی که وضعیت سوئیچ PLCروی 

)در واقع چه در نرم افزار چه در سخت افزار، همیشه  تغییر خواهد کرد آنمطابق با نیز  PLCاجرا در 

 آخرین تغییرات اعمال خواهد شد(.

دو روش وجود  ISPSoftدر نرم افزار  PLCبرای مانیتور کردن آنالین اجرای برنامه بارگزاری شده در 

 هاست و دیگری مانیتورینگ برنامه است.ها و حافظهدارد. اولین روش حالت مانیتورینگ پورت

 روش هاي مانيتورینگ :1-11 دولج

 شرح حالت مانيتورینگ

  
ها و مانيتورینگ پورت

 هاحافظه

 PLCها را در ها و پورتتوان وضعيت حافظهبا استفاده از جدول مانيتورینگ می

فقط نياز به بروزرسانی وضعيت این  ISPSoftمانيتور كرد. در این حالت 

ها دارد. در این روش الزم نيست برنامه نوشته شده در نرم ها و پورتحافظه

 به یك شكل باشند. PLCافزار و 

  
 مانيتورینگ برنامه

توان وضعيت كاري برنامه در صفحه ویرایش برنامه، با استفاده از این حالت می

را در لحظه مشاهده كرد. در این حالت به  ها Networkنوشته شده در تمامی 
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مالك بررسی است، برنامه نرم  ISPSoftعلت آنكه برنامه نوشته شده در 

 باید به یك صورت باشند. PLCافزار و 

 

و تغییر وضعیت سیستم به حالت آنالین، سیستم دو حالت  پس از کلیك بر روی آیکون 

 کند.مانیتورینگ برنامه و حافظه/ پورت را فعال می

 
 تغيير وضعيت سيستم به حالت آنالین 3-11 شکل

کلیك کند. در صورتی  روی تواند بر ها را بداند میها و پورتاگر کاربر فقط بخواهد وضعیت حافظه

 هم کلیك کند.  که کاربر بخواهد برنامه را نیز مانیتور کند باید بر روی 

 

 فعال كردن مانيتورینگ پورت ها و حافظه و سپس مانيتورینگ برنامه 4-11 شکل

 کرد. کلیك بر روی  بایدبرای غیرفعال کردن حالت آنالین، یکبار دیگر 

 

 خارج شدن از حالت آنالین 5-11 شکل

را در نوار وضعیت  PLCفعلی، وضعیت ارتباطی، و وضعیت  SCANتواند زمان در حالت آنالین، کاربر می

 .شدچشمك زن خواهد  ،وضعیت رنگی روی نوارِ دنما PLCبا  ISPSoftمشاهده کند. در زمان اتصال 
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 نوار وضعيت در حالت ارتباط آنالین 6-11 شکل

 PLCکار کند، همچنین ممکن است  PLCتواند با دهد، کاربر نمیرخ می PLCدر حالتی که خطایی در 

 خطا را در نوار وضعیت دید. توان نشانمی متوقف شود. در این حالت

 

 در حين ارتباط آنالین PLCنوار وضعيت پس از رخ دادن خطا در  7-11 شکل

 پس از فعال کردن مانیتورینگ برنامه مانیتور کنیم، به صورت آنالین ای رااگر بخواهیم وضعیت برنامه

خواهد بود  PLCدر این حالت کاربر قادر به مشاهده وضعیت کارکردی  مرتبط با آن را باز کنیم. POUباید 

تواند استفاده کند. نوع نمایش مانیتورینگ آنالین برنامه و از آن برای ارزیابی و ویرایش برنامه خود می

PLC ورینگ آنالین برنامه به زبان به زبان برنامه نویسی مورد استفاده بستگی دارد. در زیر نمایی از مانیت

Ladder بینید.را می 
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 Ladderمانيتورینگ آنالین برنامه به زبان  8-11 شکل

 بینید.را می Function block diagramدر زیر نمایی از مانیتورینگ آنالین برنامه به زبان 

 

 Function block diagramبه زبان مانيتورینگ آنالین برنامه  9-11 شکل

 بینید.را می Instruction Listدر زیر نمایی از مانیتورینگ آنالین برنامه به زبان 

 

 Instruction Listبه زبان مانيتورینگ آنالین برنامه  10-11 شکل

 بینید.را می Structured Textدر زیر نمایی از مانیتورینگ آنالین برنامه به زبان 

 

 Structured Text به زبان مانيتورینگ آنالین برنامه  11-11 شکل
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بینید. نه تنها را می Sequential Function Chartدر زیر نمایی از مانیتورینگ آنالین برنامه به زبان 

 شوند.مانیتور می نیز ها و گذارهاپله کردخود آن، بلکه نحوه عمل

 

 Sequential Function Chart به زبانمانيتورینگ آنالین برنامه  12-11 شکل

ها، مقدار رجیسترها و پورت ها را ببیند. تواند وضعیت حافظهدر حالت مانیتور برنامه، کاربر می

 Monitoring Dataتواند تعیین کند. برای اینکار بر روی همچنین کاربر نحوه نمایش داده ها را نیز می

Format  در سربرگView پنجره باز شده، گزینه  کلیك کنید. در صورتی که درAutomatically  را

ای که در قسمت سیمبول مشخص شده است بستگی خواهد فرمت نمایش به نوع داده) انتخاب کنید

 .(داشت

 

 به تنظيمات سيمبول ها بستگی دارد  Automaticنمایش داده ها در وضعيت  13-11 شکل



416 

 

 

تواند در را انتخاب کند، میFloating Format Setting  گزینه Viewرتی که کاربر در سربرگ صودر 

 را تعیین کند. )اعشاری( پنجره باز شده فرمت نمایش اعداد ممیز شناور

 

 در مانيتورینگ آنالین )اعشاري(  تنظيم نحوه نمایش اعداد مميز شناور 14-11 شکل

 تغییر وضعیت ورودی ها  -11-1-1

البته توانند وضعیت کانتکت ها را در صفحه ویرایش برنامه تغییر دهند. در حالت آنالین، کاربران می

ها کاربران امکان تغییر وضعیت کانتکت ها PLCها ممکن است به خاطر نوع معماری داخلی در بعضی مدل

 شود.وضعیت کاربر حین تغییر وضعیت ورودی ها با پیغام خطا مواجه میرا نداشته باشند، در این 
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 از تغيير آنالین كانتکت پشتيبانی نکند PLCپيغام خطا در صورتی كه  15-11 شکل

( را حین مانیتورینگ آنالین تغییر دهیم،  بر روی X)رجیسترهای  درصورتی که بخواهیم کانتکت ها

پس از فعال  Xهای برای ما فراهم آید. همچنین مقدار ورودی هانآ کلیك کرده تا امکان تغییر 1

 شود.اسکن نشده و به روز نمی دیگر شدن این گزینه

 

 ورودي هاتغيير آنالین  16-11 شکل

شود، پس الزم است غیرفعال نمی Set MPU X On/Offپس از غیرفعال شدن مانیتورینگ آنالین، 

حتما قبل از خارج شدن از حالت مانیتورینگ آنالین این تابع را غیرفعال کنیم. در غیر اینصورت ورودی 

PLC شود و به روز نخواهد شد.خوانده نمی 

                                                      
1 Set MPU X On/Off 
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 قبل از خروج از حالت آنالین MPUلزوم غير فعال كردن  17-11 شکل

 مانیتورینگ آنالین برنامه -11-1-2

ها را تغییر دهد. با های ورودی و حافظهتواند وضعیت کانتکتالت مانیتورینگ برنامه، کاربر میحدر 

استفاده از این قابلیت کاربر قادر به عیب یابی و تست برنامه خود خواهد بود. در زبان برنامه نویسی 

Ladder  وFBD تواند ابتدا با کلیك، بلوك مورد نظر خود را انتخاب و سپس با کلیك راست بر کاربر می

 روی آن مقدار وضعیت دلخواه خود را تعیین کند.

 

 FBDو  Ladderتغيير وضعيت كانتکت ها در  18-11 شکل

تواند ایجاد کند، می Structured textو یا  Instruction Listدر صورتی که کاربر بخواهد تغییری در 

مورد نظر خود را قسمت مورد نظر خود را با کلیك انتخاب و سپس با کلیك راست بر روی آن تغییر 

 انتخاب کند.
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 Structured textو  Instruction Listتغيير وضعيت كانتکت ها در  19-11 شکل

 

 Sequential function chartزبان برنامه نویسی  Transitionیا  Stepبخواهد تغییری در اگر کاربر 

مورد نظر کلیك راست کرده و تغییر مورد نظر خود را  Transitionو یا  Stepتواند بر روی ایجاد کند، می

 انتخاب کند.

 

 SFC تغيير وضعيت كانتکت ها در 20-11 شکل

استفاده کنیم به صورت ها توانیم از آنهای برنامه نویسی مختلف میهایی که برای تغییر در زبانگزینه

 زیر است.

 گزینه هاي تغيير وضعيت كانتکت ها در حالت آنالین :2-11 جدول

 شرح÷ گزینه

Set On روشن کردن کانتکت 

Set Off خاموش کردن کانتکت 

Rising-Edge 

Trigger 
 کندرا خاموش و سپس روشن می بدون توجه به وضعیت فعلی، سیستم کانتکت

 .)ایجاد لبه باال رونده(
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Falling-edge 

Trigger 
 کندبدون توجه به وضعیت فعلی، سیستم کانتکت را روشن و سپس خاموش می

 )ایجاد لبه پایین رونده(.

Change 

Present Value 
 ها یا ...()در حافظه توان مقدار تعیین کردمی

Force  کانتکت ورودی و یا خروجیحالت اجبار برای 

Force Device 

List 
 حالت اجبار چند کانتکت ورودی و خروجی در جدول ورودی، خروجی ها

11-1-2-1- Change Present Value 

 با عنوانتغییر دهیم، در پنجره باز شده  Change Present Valueبرای اینکه مقداری را با گزینه 

Enter Present Value .مقدار مورد نظر را وارد کنید 

 

  Change Present Valueتغيير مقدار حافظه، ورودي و یا غيره با استفاده از گزینه  21-11 شکل

 توضیحات 

 توان در این قسمت وارد کردمقدار مورد نظر را می

 نام حافظه یا سیمبول
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 نوع حافظه  

 تاریخچه تغییرات )ابتدا نام حافظه و سپس مقدار آن آمده است(

 توانند مقدار مطلوب خود را با کلیك موس انتخاب کنند.کاربران می در فرمت باینری

 کلیك کرد. OKتوان بر روی برای ذخیره تغییرات می 

 نمایش و یا عدم نمایش حالت باینری

  1حالت اجبار -11-1-2-2

ها را بر روی مقدار مشخصی ثابت نگه داشت. در صورتی که  توان ورودی و خروجیمی در این حالت

ورودی و یا خروجی در حالت اجبار قرار گیرند، مقدار آن تحت تاثیر ورودی و یا برنامه تغییر نخواهد کرد. 

 حافظه این ویژگی در مواقعی که ایمنی مطرح است بسیار پر کاربرد است. مثال در مثال زیر حتی اگر

ثابت خواهد ماند. در این حالت  و در وضعیت اجبار روشن Y0.0مقدار صفر هم داشته باشد، خروجی 

 .نمایش داده خواهد شدحالت اجبار برای مشخص کردن خروجی  عالمت قفل زرد رنگ در سمت چپِ

 

 خروجی در حالت اجبار 22-11 شکل

با استفاده از کلیك چپ و سپس کلیك راست بر روی آن، در قسمت  Yو یا  Xبا انتخاب کانتکت 

Force .با گزینه های زیر مواجه خواهیم شد 

 ON (X/Y) کانتکت :X  و یاY ِروشن در آید. اجبارِ به حالت 

 

 ONحالت اجبار  23-11 شکل

 Off (X/Y) کانتکت :X  و یاY ِخاموش در آید. اجبارِ به حالت 

                                                      
1 Force 
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 OFFحالت اجبار  24-11 شکل

 Release (X/Y) آزاد شدن کانتکت :X  و یاY ِاجبار. از حالت 

 

 حذف حالت اجبار 25-11 شکل

 Realease Allِاجبار. : باز شدن تمامی کانتکت ها از حالت 

 

 حذف تمامی حالت هاي اجبار 26-11 شکل

11-1-2-3- Force Device List 

 Force Device Listبا کلیك راست بر روی صفحه ویرایش برنامه و یا یکی از کانتکت ها و انتخاب 

لیست حالت های اجبار کانتکت های ورودی و خروجی دسترسی داشت. در این بخش با توان به می

توان وضعیت حالت اجبار را انتخاب سربرگ ورودی و یا خروجی و همچنین رفتن به سطر مورد نظر می

 در کانتکت مورد نظر تعین کرد.

 

 اجبار ليست حالت 27-11 شکل

 ON (X/Y) کانتکت :X  و یاY .به حالت اجبار روشن در آید 
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 ONحالت اجبار  -ليست حالت اجبار 28-11 شکل

 Off (X/Y) کانتکت :X  و یاY .به حالت اجبار خاموش در آید 

 

 OFFحالت اجبار  -ليست حالت اجبار 29-11 شکل

 Release (X/Y) آزاد شدن کانتکت :X  و یاY .از حالت اجبار 

 

 حذف حالت اجبار -ليست حالت اجبار 30-11 شکل

 Realease All :شدن تمامی کانتکت ها از حالت اجبار. خارج 

 

 حذف تمامی حالت هاي اجبار -ليست حالت اجبار 31-11 شکل

 جدول مانیتورینگ -11-1-3

-ها و ورودی و خروجیها، حافظهتواند سیمبولتشکیل داد میپس از آنکه کاربر جدول مانیتورینگ را 

توانند بیش از یك جدول . همانطور که گفته شد، کاربران میمشاهده کند مانیتورینگ ها را در جدول

 توان بر روی  آیکون ایجاد کنند. برای باز کردن جدول مانیتورینگ می ISPSoftبرای مانیتورینگ در 

 کلیك کرد.
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 قسمت اول–ایجاد جدول مانيتورینگ  32-11 شکل

کلیك کنید. سپس جدول مورد نظر در بخش  OKدر صفحه باز شده، نام جدول را تایپ و بر روی 

پنجره جدول  در این حالت. ایجاد خواهد شد Device Monitor Tableمدیریت پروژه در زیر شاخه 

 مانیتورینگ نیز باز خواهد شد.

 

 قسمت دوم–ایجاد جدول مانيتورینگ  33-11 شکل

توان بر روی نام آن در صفحه مدیریت پروژه دوبار کلیك مانیتورینگ، میجدول برای باز کردن پنجره 

 کرد.

 

 باز كردن پنجره جدول مانيتورینگ 34-11 شکل

تواند در فضای خالی سیمبولی را به جدول اضافه کند می خواهد پورت و یا حافظه و یااگر کاربر می

و در قسمت داده برای مانیتورینگ نوع  Device Nameقسمت  پنجره باز شده درجدول دوبار کلیك و در

Device Count  با انتخاب مورد نظر خود را وارد کند )مثال تعداد دادهM5  درDevice Name وارد  و

لحاظ خواهد  M5یعنی سه حافظه با شروع از  M7 و M6و  M5نیتورینگ ما Device Countدر  3 کردن

 توان در جدول مانیتور کرد.را می آیتم 100حداکثر (. توجه به این نکته ضروری است که شد
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 اضافه كردن حافظه و پورت در جدول مانيتورینگ 35-11 شکل

سیمبول نیز اضافه کنند، برای اینکار در پنجره جدول  فوق، توانند به جدولهمچنین میکاربران 

 را انتخاب نمایید. Select Symbolکلیك راست کرده و گزینه 

 

 قسمت اول– اضافه كردن سيمبول به جدول مانيتورینگ 36-11 شکل

( را Function Blocksتوان نوع سیمبول سراسری و یا محلی )در می Symbols Selectدر پنجره 

در  POUانتخاب کرد. قبل از انتخاب سیمبول های محلی، برنامه باید کامپایل شده باشد. پس از انتخاب 

پس از  انتخاب کرد.  Symbolsهای متناظر با آن را در قسمت توان سیمبولمی Object Sourceقسمت 

 اضافه خواهد شد. مانیتورینگ های تعیین شده در جدولسیمبول Applyروی  کلیك بر
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 قسمت دوم– اضافه كردن سيمبول به جدول مانيتورینگ 37-11 شکل

توان آن را انتخاب و سپس کلیك راست و ها در جدول میبرای پاك کردن پورت، حافظه و یا سیمبول

Delete .کرد 

 

 پاک كردن المان ها در جدول سيمبول ها 38-11 شکل

 Set theتوان در جدول کلیك راست کرده و در قسمت ها برای مانیتورینگ بهینه میبرای مدیریت ستون

Fields را انتخاب کرد.های دلخواه ستون 
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 انتخاب ستون ها در جدول مانيتورینگ 39-11 شکل

 های صفحه مانیتورینگ به صورت زیر است:شرح ستون

 ستون هاي جدول مانيتورینگ :3-11 جدول

 شرح ستون

Object و یا متعلق به  مثال اینکه سیمبول سراسری: منبع سیمبولFB است یمشخص 

Identifier  نماد سیمبول 

Device Name نام حافظه و یا ورودی و یا خروجی 

Status شودوضعیت پورت و یا حافظه و یا سیمبول بیتی نمایش داده می 

Data Type نوع داده سیمبول 

Value (16 bits) شود.بیتی نمایش داده می 16یا حافظه و یا سیمبول  وضعیت پورت و 

Value (32 bits)  شود.بیتی نمایش داده می 32وضعیت پورت و یا حافظه و یا سیمبول 

Float  شود.بیتی ممیز شناور نمایش داده می 32وضعیت پورت و یا حافظه و یا سیمبول 

Radix تعیین کرد.توان در این ستون نوع فرمت نمایش داده را می 

Comment توضیحات 



428 

 

 

اجزای آن را به صورت  با کلیك بر روی  تواندپس از ساخته شدن جدول مانیتورینگ، کاربر می

توان وضعیت فعلی آن را آنالین مانیتور کند. همچنین پس از کلیك راست بر روی هر کدام از سطرها می

 تغییر داد. دلخواهبه صورت 

 

 مانيتورینگ و تغيير وضعيت آنالین در جدول مانيتورینگ 40-11 شکل

 ویرایش آنالین برنامه -11-1-4

ای که مانیتور تواند برنامهدر حالت اجرا است، کاربر می PLCزمانی که سیستم در حالت آنالین است و 

بر روی  PLCاز اطمینان از در حال اجرا بودن کند را به صورت آنالین ویرایش نماید. برای اینکار پس می

دانلود کند. در حالت ویرایش  PLCکلیك کرده و پس از پایان ویرایش نیز برنامه را کامپایل و در   

 در نوار وضعیت ظاهر خواهد شد. On-Line Editعبارت 

 

 ویرایش در نوار وضعيتحالت در حال  41-11 شکل

های مختلف برنامه نویسی محدودیت هایی وجود دارد که در جدول زیر برای ویرایش آنالین در زبان

 لیست شده است.

 محدودیت هاي زبان هاي مختلف برنامه نویسی براي ویرایش برنامه :4-11 جدول

 شرح محدودیت نویسیزبان برنامه 
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Ladder Diagram  خطدر هر زمان یكnetwork   پس از  توان ویرایش کرد.میدر آن واحد را

 توان ویرایش کرد.جدید هم تنها آن را می networkاضافه شدن 

Function Block 

Diagram 
توان ویرایش کرد. پس از را در آن واحد می  networkخطدر هر زمان یك 

 توان ویرایش کرد.جدید هم تنها آن را می networkاضافه شدن 

Instruction List .محدودیتی در تعداد خطوط برای اصالح نیست 

Structured Text .محدودیتی در تعداد خطوط برای اصالح نیست 

Sequential 

function Chart 
و  Transitionsرا به صورت آنالین ویرایش کرد، اما  SFCتوان ساختار چارت نمی

Actions توان اصالح کرد. محدودیت موجود برای ویرایش آن را می

Transitions  وActions .نیز به زبان برنامه نویسی آن وابسته است 

محدودیت های 

 مشترك

 را ویرایش کرد.  POUتوان یك تنها می

 امکان اضافه و یا تغییر سیمبول در حالت آنالین وجود ندارد.

 DVP سازهایشبیه  

با آن را از طریق  ISPSoftاستفاده کنیم، باید ارتباط مجازی  PLCبرای اینکه بتوانیم از شبیه ساز 

نوع ارتباط را  COMMGRمی سازد برقرار کنیم. برای اینکار کافی است در  COMMGRدرایور مجازی که 

DVP Simulator .تعیین کنیم 
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 براي شبيه ساز DVP Simulatorساخت درایور نوع  42-11 شکل

 کنیم. Startآن را  COMMGRسپس در صفحه 

 

 DVP Simulatorدرایور نوع فعال كردن  43-11 شکل

 DVPنوع درایور را  Communication Settingو قسمت  Toolsنیز در سربرگ  ISPSoftدر ادامه در 

Simulator  انتخاب کرده و بر رویOK .کلیك می کنیم 
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 DVP Simulatorبه صورت  ISPSoftتنظيم درایور  44-11 شکل

 مشخص خواهد شد. DVP Simulatorارتباطی نوع ارتباط در نوار وضعیت به صورت  پس از تنظیمات 

 

 در نوار وضعيت DVP Simulatorدرایور نوع اتصال به  45-11 شکل

COMMGR  انتقال داده بینISPSoft  و شبیه سازDVP  را بر عهده خواهد داشت. در حین برقراری این

تواند بارگزاری و از روی آن استخراج خواهد شد، کاربر می DVPهای کاربر بر روی شبیه ساز ارتباط برنامه

مانیتورینگ آنالین انجام دهد، ورودی و خروجی ها را در حالت اجبار قرار دهد و پورت ها و حافظه ها را 

 در شبیه ساز ویرایش کند.

 

 COMMGRاز طریق  DVPبا شبيه ساز  ISPSoftبلوک دیاگرام ارتباط  46-11 شکل

 DVPهای سری PLCبرای یابي عیب حالت  

. باید توجه شود شودانجام میبا استفاده از ابزار عیب یابی  DVPهای سری PLCحالت عیب یابی برای 

ارتباط  زمانی که حالت آنالین) است با شبیه ساز قابل استفاده نرم افزار ارتباط زمان تنها درکه این حالت 

  ،پس از فعال شدن حالت عیب یابیبا این وجود ، توان حالت عیب یابی را فعال کردفعال باشد نمی PLCبا 

 (.به حالت آنالین رفتتوان می ،مانیتور کردن وضعیت شبیه سازتوان برای می
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کلیك  انتخاب و سپس بر روی  DVP Simulatorبرای اجرای ابزار عیب یابی ابتدا نوع درایور را 

توان دوباره بر کنید. در این حالت پنجره عیب یابی باز خواهد شد )برای غیر فعال شدن این حالت نیز می

 کلیك کرد(. روی 

 

 فعال كردن حالت عيب یابی 47-11 شکل

در پنجره حالت عیب یابی، قسمتی از برنامه که دارای پس  Instruction Listپس از تبدیل برنامه به 

دهد زمینه )احتماال آبی( است موقعیت کدی که در آنجا اجرای برنامه متوقف شده است را نشان می

 )یعنی خود آن خط نیز اجرا نشده است(.

 

 براي حالت عيب یابی Instruction List 48-11 شکل
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 اضافه و حذف نقطه انفصال -11-3-1

را مرحله به مرحله  Instruction List گاهی الزم است کُدهای برای ارزیابی دقیق و عیب یابی برنامه

یا نقطه  Breakpointتوانیم از می کنیم. برای اینکاررسیدن به نقاط خاصی متوقف حین اعمال و اجرا را 

، در درا انتخاب کنی Set Break Pointانفصال استفاده کنیم. بر روی خط مورد نظر کلیك راست کرده و 

 این حالت پس زمینه آن خط به رنگ قرمز در خواهد آمد.

 

 در حالت عيب یابی ایجاد نقطه انفصال 49-11 شکل

 Set Breakتوان بر روی خط قرمز شده کلیك راست کرده و دوباره انفصال نیز می نقطهبرای حذف 

Point توانیم را انتخاب کنیم. در صورتی که بخواهیم تمام نقاط انفصال پاك شوند میClear All Break 

Point .را انتخاب کنیم 

 

 در حالت عيب یابی حذف نقطه انفصال 50-11 شکل

 اجرای برنامه در حالت عیب یابي -11-3-2

 اجراي پيوسته 

 قرمز رنگ

 قرمز رنگ
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کلیك  اجرای برنامه در نقطه انفصال متوقف خواهد شد. اگر یکبار دیگر  پس از کلیك بر روی 

شود برنامه تا نقطه انفصال بعدی اجرا خواهد شد. در صورتی که برنامه نقطه انفصالی نداشته باشد، برنامه 

 به صورت پیوسته اجرا خواهد شد.

 

 در حالت عيب یابی اجرا از نقطه انفصال تا نقطه انفصال بعدي 51-11 شکل

  یک خطیاجراي 

اجرا  Instruction Setکلیك شود، یك خط از  پس از توقف اجرای برنامه در صورتی که بر روی 

 خواهد شد.

 

 در حالت عيب یابی اجراي تک خطی 52-11 شکل

  مشخص دفعاتاجراي برنامه به 

استفاده و تعداد  توانیم از مشخصی اجرا شود می دفعات برای اینکه برنامه ای به تعداد

کلیك کنیم. در این حالت نقاط انفصال تاثیری بر  دفعات مطلوب برای اجرا را وارد کرده و بر روی

 است. 32767اجرای برنامه نخواهد داشت. حداکثر تعداد قابل قبول برای اجرای متوالی برنامه 
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 در حالت عيب یابی اجراي برنامه به دفعات مشخص 53-11 شکل

  توقف اجراي برنامه 

 شود.اجرای برنامه در حالت عیب یابی متوقف می پس از کلیك بر روی 

 

 توقف اجراي برنامه در حالت عيب یابی 54-11 شکل

اجرای برنامه  ،ترتیب اجرای برنامه  و مقادیر ریست خواهند شد. زمان بعدی کلیك بر رویپس از 

 از خط اول شروع به اجرا خواهد کرد.

 AH500شبیه ساز خانواده  

را از طریق درایور مجازی که  AH500های خانواده PLCیکی از با  ISPSoftارتباط مجازی  ابتدا باید

COMMGR .است در  الزمبرای اینکار  می سازد برقرار کنیمCOMMGR را  )درایور( نوع ارتباطAH 

Simulator .برای ساخت درایور جدید برای شبیه ساز  تعیین کنیمAH500  درCOMMGR  بر رویAdd 

 کنیم.کلیك می

 

 ساخت درایور جدید 55-11 شکل

 AH Simulatorباید  Typeباید نام درایور نوشته و در  Driver Nameدر پنجره باز شده در قسمت 

را در  Port Numberنیز باید شماره پورت ارتباطی نوشته شود.  Port Numberانتخاب شود. در قسمت 
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ی شبیه صورتی که برای شما مهم نیست به صورت پیش فرض رها کنید. اگر بیش از یك سیموالتور برا

-تنها می DVPهای یکسان داشته باشند. )در شبیه ساز  port Numberتوانند ها نمیسازی نیاز دارید، آن

 توانستیم یك شبیه ساز تعریف کنیم(.

 

 AH Simulatorتنظيم درایور  56-11 شکل

شبیه ساز را  Startبا کلیك بر روی توان می COMMGRدر  AH500پس از ساختن درایور شبیه ساز 

خواهد بود. با  AH500فعال کرد تا صفحه شبیه ساز فعال شود. نام این پنجره مشابه نام درایور شبیه ساز 

شبیه ساز به صورت هم  8توان ساخت ولی حداکثر از را می AH500آنکه تعداد نامحدودی شبیه ساز 

های موجود در یك شبکه، الزم است شبیه سازهای PLC)برای بررسی عملکرد  توان استفاده کردزمان می

 .ها را به صورت همزمان اجرا کنیم(آن
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 COMMGRپس از فعال شدن درایور آن در  AH500فعال شدن پنجره شبيه ساز  57-11 شکل

را  Communication Settingگزینه  Toolsتوان در سربرگ می ISPSoftحال برای ارتباط با نرم افزار 

. در این مرحله ارتباط با و تایید کرد را انتخاب کرده AH500انتخاب و درایور ساخته شده برای شبیه ساز 

 شبیه ساز در نوار وضعیت به نمایش در خواهد آمد.

 

 ISPSoftبا  AH500برقراري ارتباط شبيه ساز  58-11 شکل

توجه به این نکته ضروری است که در حالت استفاده از شبیه ساز، دسترسی به تمامی امکانات، مشابه 

امکان پذیر نیست. به عنوان نمونه ایجاد حالت آنالین در  PLCحالت اتصال مستقیم نرم افزار به 

HWCONFIG  و یا استفاده ازNWCONFIG  در آن امکان پذیر نخواهد بود. برای مشاهده لیست کامل

 محدودیت ها به راهنمای نرم افزار مراجعه فرمایید.

 AH500پنجره شبیه ساز  -11-4-1

LEDهای واقعی ها وکلیدهای روی این پنجره مشابه مدلCPU باشد. کاربر می 500های خانواده سری

ا این پنجره ارتباط برقرار کند و عملکرد آن را مورد ارزیابی واقعی ب  500سری  CPUتواند همانند یك می

 قرار دهد.

 

 AH500پنجره شبيه ساز  59-11 شکل
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آید و در می STOPبه حالت  COMMGRپس از بسته شده صفحه شبیه ساز، وضعیت درایور آن در 

باقی خواهد  مجددبرعکس. همچنین پس از بسته شدن شبیه ساز برنامه نوشته شده در آن تا اجرای 

 ماند.

 

 وضعيت مشابه فعال بودن درایور و شبيه ساز 60-11 شکل

. اگر ماژول دانلود شده مشاهده کردتوان در شبیه ساز دانلود و نتیجه را تنظیمات سخت افزاری را می

آنالوگ و یا دما باشد،  صفحه مرتبط با آن پس از دانلود سخت افزار  ،های دیجیتالشامل ورودی/خروجی

 قابل دسترسی است. IO Moduleبا کلیك بر روی 

 

 صفحه ورودي/خروجی شبيه ساز 61-11 شکل

توان میها را ندارد ولی با این حال بر روی ورودی، خروجی و یا حافظه سناریوشبیه ساز قابلیت اعمال 

با استفاده از آن وضعیت ورودی و خروجی و حافظه ها را تغییر و با استفاده از مانیتورینگ آنالین عیب 

 یابی و در نتیجه برنامه را ویرایش کرد.

های توان ورودی، خروجی و حافظههای ورودی و خروجی میی پورتی مربوط به شبیه سازدر صفحه

به عنوان نمونه در زیر شبیه ساز را برای  سیستم مونتاژ شده در تنظیمات سخت افزاری را مشاهده کرد.

16AP11R-5A ،AH06XA-5A  و AH04PT-5A های مورد استفاده، کنید. نام ماژولمشاهده میRack  مورد

و  وضعیت پورت های ورودی و خروجی از جمله مواردی است که در شبیه ساز  Slotنظر، شماره 

شود که وضعیت شبیه ساز و نگاشت شماره پورت ها می همشاهد ورودی/خروجی نمایش داده خواهد شد.

 است. HWCONFIGبر روی آن و دیگر تنظیمات سخت افزاری مشابه تنظیمات 
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 AH500 تنظيمات سخت افزاري براي پياده سازي در شبيه ساز 62-11 شکل

 

 شبيه ساز آماده شده مشابه تنظيمات سخت افزاري 63-11 شکل

یه ساز مشاهده کند. ها را تغییر دهد، در شبتواند وضعیت خروجی ها را بدون آنکه بتواند آنکاربر می

 ها در شبیه ساز تغییر دهد.تواند با کلیك بر روی آنولی ورودی را می

 

 امکان تغيير ورودي هاي شبيه ساز و وابسته بودن خروجی هاي آن به برنامه 64-11 شکل

ورودی و خروجی های تخصیص داده شده مشابه زیر خواهند بود. مقادیر  AH06XA-5Aهمچنین در 

تواند تغییر دهد ولی را نمی D10و  D8کاربر مقادیر خروجی  ،باشندبیت ممیز شناور می 32مشخص شده 

 Dهای د. توجه شود که این مقادیر در حافظهنمقدار دهی ک دتوانرا می D6و  D0ِ ،D2 ،D4ورودی های 

 .)تبدیل به دیجیتال شده اند( باشندشده و مقداری آنالوگ نمی ثبت
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 AH500شبيه ساز ورودي و خروجی هاي آنالوگ   65-11 شکل

 بتوان مقدار ورودی آنالوگ را تغییر داد )و یا الگویی به آن اختصاص داد( باید بر روی برای اینکه 

توان نوع باز شود. در این پنجره می Analog Input Valueآن کلیك کرد تا پنجره  نمایهدر سمت راست 

 سیگنال ورودی را انتخاب کرد.

 

  AH500انتخاب نوع سيگنال ورودي آنالوگ در شبيه ساز 66-11 شکل

 AH500 انواع ورودي آنالوگ قابل اعمال در شبيه ساز :5-11 جدول

 شرح نوع سیگنال

Constant مقدار ثابت 

Random مقدار تصادفی با امکان تعیین حداقل و حداکثر 

Sine Wave  دامنهموج سینوسی با امکان تعریف فرکانس و حداقل و حداکثر 

Square Wave  با امکان تعریف حداقل و حداکثر، زمان یك بودن و زمان صفر بودنموج مربعی 

Triangle Wave  دامنهموج مثلثی با امکان تعریف فرکانس و حداقل و حداکثر 
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همان سیگنال تعیین شده در  COMMGRبعد از پایان تنظیمات، سیگنال ارسالی از شبیه ساز به 

دریافت  COMMGRنیز سیگنال ورودی خود را از شبیه ساز به واسطه  ISPSoft قسمت قبل خواهد بود.

 کند.می

 

 AH500 اعمال مقدار تعيين شده در شبيه ساز 67-11 شکل

توانیم بر ، میدر صورتی که نخواهیم بعضی از ورودی یا خروجی ها را در  شبیه ساز مشاهده کنیم

را انتخاب  IO Module Visible Settingsروی صفحه ورودی و خروجی شبیه ساز کلیك راست کرده و 

خود برای نمایش را انتخاب کرده و بر  مورد نیاز توانیم ورودی و خروجی هایکنیم. در پنجره باز شده می

 کلیك کنیم. OKروی 

 

 AH500انتخاب ورودي و خروجی براي نمایش در شبيه ساز  68-11 شکل
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تعداد ماژول های ورودی و  ،پنجره ورودی و خروجی شبیه ساز عبارت گوشه سمت چپ پایینِ

دهد. در صورتی که خروجی قابل مشاهده به نسبت کل ماژول های ورودی و خروجی را نمایش می

توانیم بر روی پنجره کلیك راست روجی نمایش داده شوند، میبخواهیم تمامی ماژول های ورودی و خ

 را انتخاب کنیم. Show All IO Moduleکرده و 

 

 نمایش تمامی ماژول هاي ورودي و خروجی 69-11 شکل

بارگزاری شده در آن( در از داده های سیموالتور )پارامترها و برنامه برای تهیه نسخه پشتیبان 

 Saveرا انتخاب کرد سپس در  Backupتوان در صفحه اصلی شبیه ساز کلیك راست کرده و کامپیوتر، می

as  آدرس محل ذخیره را تعیین، نام را نیز درFile Name  مشخص و بر رویSave  .کلیك کرد 

 

 AH500تهيه نسخه پشتيبان از شبيه ساز  70-11 شکل

توانیم بر ذخیره شده را در شبیه ساز دیگری مورد استفاده قرار دهیم، می پشتیبان نسخه اگر بخواهیم

را انتخاب نماییم. سپس با انتخاب فایل پشتیبان  Restoreروی صفحه اصلی آن کلیك راست کرده و 

 ذخیره شده، آن را فراخوانی کنیم.
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 فراخوانی نسخه پشتيبان در شبيه ساز 71-11 شکل

 AH500 عیب یابي در 

های برنامه نویسی را پشتیبانی همه زبان ISPSoftدر نرم افزار  AH500حالت عیب یابی برای خانواده 

 کنیم. کلیك می  و  و   کند. برای رفتن به حالت عیب یابی به ترتیب بر روی می

 

 AH500فعال كردن حالت عيب یابی در  72-11 شکل

را دوباره برای  توان حالت عیب یابیاز گذشته در حالت عیب یابی مانده باشد، نمی CPUدر صورتی که 

 آن دلیل این موضوع در نوار وضعیت ظاهر خواهد شد. Debug. در این حالت آن در نرم افزار فعال کرد

اینکه کاربر بتواند  ی گذشته به صورت عادی غیرفعال نشده است، برایاست که وضعیت عیب یابی دفعه

کند و سپس  Startکرده و دوباره  Stopرا  CPUفعال کند باید  ISPSoftدوباره در حالت عیب یابی را 

 حالت عیب یابی را فعال کند.

 

 حالت عيب یابی در نوار وضعيت 73-11 شکل
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 نقطه انفصال -11-5-1

پس از آنکه  توان قرار داد.نقطه انفصال برای عیب یابی سیستم می 10حداکثر  AH500های در پروژه

با در آن محل تواند ، مینمایدکاربر نقطه مورد نظر برای ایجاد نقطه انفصال در برنامه را با کلیك انتخاب 

 ایجاد شده بر روی موقعیت نقطه انفصال دوباره یك نقطه انفصال ایجاد کند. با کلیك کلیك بر روی 

 د.کرحذف  ایجاد شده را نقطه انفصالنیز می توان ، و کلیك بر روی 

 

 AH500ایجاد نقطه انفصال در حالت عيب یابی  74-11 شکل

 استفاده کرد. توان از برای حذف تمامی نقاط انفصال در برنامه می

 

 AH500حذف تمامی نقاط انفصال در حالت عيب یابی  75-11 شکل

کند. با کلیك دوباره بر روی ، اجرای برنامه تا اولین نقطه انفصال ادامه پیدا می با کلیك بر روی 

-نقطه ای که برنامه در آن متوقف می توجه شود که ، برنامه تا نقطه انفصال بعدی  اجرا خواهد شد.

 اجرا نشده است. طهآن نق شود، جایی است که خود
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 اجراي برنامه از نقطه انفصال به نقطه انفصال بعدي 76-11 شکل

 اجرای پیوسته -11-5-2

 

اجرای برنامه تا نقطه انفصال بعدی ادامه خواهد داشت. در صورتی که نقطه  با کلیك بر روی 

اجرای برنامه به صورت پیوسته ادامه خواهد  انفصالی در برنامه وجود نداشته باشد، با کلیك بر روی 

 داشت.
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 بعدي و یا اجراي پيوستهاجراي برنامه تا نقطه انفصال  77-11 شکل

 اجرای مرحله به مرحله -11-5-3

توان اجرای مرحله به مرحله داشت. این دو عملکرد در هر مرحله تنها یك می و با استفاده از 

را یك بلوك در  FB کنند. تنها تفاوت این دو آن است که اولی یعنیبلوك در برنامه نویسی اجرا می

-را نیز مرحله به مرحله اجرا می FBهای درون المان کند ولی گیرد و در یك مرحله اجرا مینظر می

د، برنامه در آن اجرا نخواهد آن فعال نباش ENکلمه عبور داشته باشد و یا اینکه  FBکند )در صورتی که 

 توان دید.شد(. تفاوت این دو بلوك را در شکل زیر می
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 AH500اجراي مرحله به مرحله در حالت عيب یابی  78-11 شکل

 (AH500)فقط برای مدل های  PLCگزارش عملکرد  

ذخیره  PLCدر  ای خاصدهد در حافظهرخ می AH500های سری CPUها و خطاهایی که در عملیات

تصال نرم افزار به دسترسی داشت. برای اینکار پس از ا هاتوان به آنمی ISPSoftاستفاده از  اشود که بمی

PLC  بهSystem Log  در سربرگPLC  ها از باز شود. در این مرحله دادهآن رفته تا پنجرهPLC  فراخوانی و

شود )توجه شود که این پنجره به صورت اتوماتیك به روز نمی شود و برای به برای کاربر نمایش داده می

 کلیك شود(. Refreshروز رسانی آن باید بر روی 
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 PLCگزارش عملکرد  79-11 شکل

 Error Logسربرگ  -11-6-1

و ورودی/خروجی را مشاهده  CPUتوان خطاهای رخ داده در ماژول می Erorr Logسربرگ با انتخاب 

توانیم کرد. کد خطا و شرح و زمان آن کد به همراه مشخصات ماژولی که در آن خطا رخ داده است را می

شود. همچنین با اطالعات این صفحه به روز می Refreshدر این بخش مشاهده کنیم. با کلیك بر روی 

. توجه شود که در صورتی که خطا را مرتفع شودپاك می CPUلیست خطاها در  Clear Logکلیك بر روی 

 لیست خواهد شد. اتفاق افتاده و نکنیم و فقط آن را از لیست پاك کنیم، آن خطا دوباره

 

 Error Logسربرگ  -PLCگزارش عملکرد  80-11 شکل
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 Program Change Logسربرگ  -11-6-2

را  PLCهای قبلی برنامه و یا پارامترهای اطالعات مربوط به بارگزاری و استخراجتوان در این صفحه می

شود. همچنین با کلیك بر روی اطالعات این صفحه به روز می Refreshبا کلیك بر روی مشاهده کرد. 

Clear Log  این لیست درCPU شود.پاك می 

 

 Program Change Log سربرگ -PLCگزارش عملکرد  81-11 شکل

 Status Change Logسربرگ  -11-6-3

 Refreshرا مشاهده کرد. با کلیك بر روی  CPUها در اجرای توان تغییر وضعیتدر این بخش می

-پاك می CPUاین لیست در  Clear Logشود. همچنین با کلیك بر روی اطالعات این صفحه به روز می

 شود.
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 Status Change Logسربرگ  -PLCگزارش عملکرد  82-11 شکل
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 ISPSoft جانبي ابزارها و امکانات -12 فصل

 ISPSoftابزارهای اصالح و توابع کمکي در  

 PLCمدل تغییر  -12-1-1

 را در پروژه تغییر داد: PLCتوان با توجه به دو نکته زیر مدل می

را به  AH500تواند پردازنده سری سازگار نیستند و کاربر نمی DVPهای با مدل AH500های مدل -1

DVP .تبدیل کند 

هایی ها، و دستورالعملتغییر کند، ممکن است عملکرد، محدوده حافظه PLCدر صورتی که نوع  -2

، کند تغییر کنند. برای همین الزم است کاربر بررسی کند که آیا برنامهکه سیستم پشتیبانی می

پارامترها، تنظیمات سخت افزاری و تنظیمات شبکه همچنان معتبر هستند و یا اینکه باید تغییر 

 کنند.

کلیك کرده و در پنجره باز شده نوع  Change PLC Typeبر روی  Toolsدر منوی  PLCبرای تغییر نوع 

PLC کنیم.جایگزین را وارد می 

 

 PLCتغيير نوع  1-12 شکل
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 بارگزاری و استخراج پروژه -12-1-2

ای را توان عالوه بر برنامه، پارامترهای پروژه را نیز بارگزاری و استخراج کرد. برای اینکه بتوان برنامهمی

باز شود،  Transfer Setupکلیك کرد تا پنجره  توان در نوار ابزار بر روی بارگزاری کرد می PLCدر 

 کلیك کرد. OKتوان موارد مورد نیاز برای بارگزاری را انتخاب و سپس بر روی در این پنجره می

 

 پروژه بخش هاي مختلف بارگزاري 2-12 شکل

در نوار ابزار کلیك  توان بر روی بارگزاری شده نیز می PLCای که قبال در پروژه برای استخراج

توان موارد مورد نیاز برای استخراج را انتخاب باز شود، در این پنجره می Transfer Setupکرده تا پنجره 

 کلیك کرد. OKو سپس بر روی 
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 پروژه بخش هاي مختلف استخراج 3-12 شکل

های برای بارگزاری و استخراج یکسان است ولی گزینه Transfer Setupها در پنجره با آنکه گزینه

 های غیرفعال برای هرکدام از این دو فرایند متفاوت است.الزم و گزینه

 های پنجره بارگزاری و استخراج گزینه :1-12 جدول

 شرح گزینه انتقال

Object Code Object Code کند ) باید انتخاب شود(کُدی است که کامپایلر تولید می 

Program Program کندکُدی است که کاربر تولید می 

Comments توضیحات اضافه شده به پروژه 

Synchronize Project 

and PLC Password 
 یکی خواهد شد. PLCدر حین انتقال پروژه، گذرواژه پروژه با 

Retentive Range فقط برای محدوده حافظه( های نگهدارCPU های خانوادهDVP) 

Initial Value ها در حافظه مرتبط در مقادیر اولیه سیمبولPLC شوند.کپی می 

RTC  زمان و تاریخ کامپیوتر بهPLC شود.منتقل می 
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شود که به میفعال  را انتخاب کنیم، در کنار آن عالمت  Commentsنکته: در صورتی که گزینه 

 دهد نوع توضیحات را انتخاب کند.کاربر اجازه می

 

 تعيين نوع توضيحات براي بارگزاري 4-12 شکل

12-1-3- Find/Replace/Goto  درLadder  وFBD 

های مختلف برنامه نویسی متفاوت است. در این بخش برای زبان Find/Replace/Gotoعملکرد توابع 

از این توابع زمانی که در محیط  پردازیم.می FBDو  Ladderبه شرح این توابع در زبان برنامه نویسی 

و یا بخش  برنامه نویسیتوانیم استفاده کنیم. برای اینکار باید بر روی محیط ویرایش برنامه قرار داریم می

، Find، گزینه Editخواهیم در آن ویرایش را انجام دهیم کلیك کرده و سپس از منوی سیمبولی که می

Replace  و یاGoto شود با توجه به آیتم انتخابی ای که در این مرحله باز میرا انتخاب کنیم، پنجره

ها در توان برای اعمال هرکدام از این عملکردها بر روی آیکون آنممکن است متفاوت باشد. همچنین می

-را می Gotoو  Find ،Replaceپنجره باز شده سه سربرگ در کلیك کرد.  () نوار ابزار

 توان انتخاب کرد.
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 FBDو  Ladderدر زبان برنامه نویسی  Find/Replace/Gotoپنجره  5-12 شکل

خواهیم آن را جستجو کنیم را وارد کرده و با کلیك بر روی توان عبارتی را که میمی Findدر سربرگ 

Find Next  و یا فشردنF3  آن را بیابیم. حتی اگر پنجره بسته شود با فشردن دوبارهF3 توان عملیات می

، آن را یافته Findای در بخش توان با نوشتن کلمهمی Replaceهمچنین در سربرگ جستجو را ادامه داد. 

، Replaceبا کلیك بر گزینه  Replaceدر سربرگ  را جایگزین آن کرد. Replaceبخش و کلمه مقابل 

شده  تمامی کلمات جستجو Replace Allشود، و با کلیك بر روی آخرین نتیجه جستجو جایگزین می

 شوند.جایگزین می (Find)مطابق با عبارت 

 

 FBDو  Ladderجستجو و جایگزینی در زبان برنامه نویسی  6-12 شکل
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 هایی که در این دو صفحه وجود دارد به صورت زیر است.گزینهشرح 

 FBDو  Ladderهای صفحه جستجو و جایگزینی در زبان برنامه نویسی  گزینه :2-12 جدول

 شرح ها گزینه

Find خواهد جستجو کند در این قسمت تایپ و یا انتخاب تواند پارامتری را که میکاربر می

 کند.

Direction )جهت جستجو )به طرف باال و یا پایین 

Option  Match Case : کلمه جستجو شده هستند. شاملجستجو برای کلماتی که 

 Whole Wordsده باشند )نه : جستجو برای کلماتی که دقیقا مطابق کلمه جستجو ش

 ها باشد(.اینکه کلمه جستجو شده فقط قسمتی از آن

Origin  Current Networkشود.: جستجو از موقعیت انتخاب شده آغاز می 

 Entire Scopeشود.: جستجو از ابتدای برنامه شروع می 

Scope انتخاب محدوده جستجو 

 

، نوع مقصد )سربرگ Gotoتواند در سربرگ اگر کاربر بخواهد به بخش مشخصی از برنامه برود می

Network  و یا نشان( را در قسمتLocation Type  وارد کند و مقصد را در بخشIndex  انتخاب کرده و

 کلیك کند. Gotoبر روی 

 

 FBDو  Ladderدر زبان برنامه نویسی  Gotoاستفاده از  7-12 شکل
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12-1-4- Find/Replace  درInstruction List  وStructured Text 

از این توابع زمانی که در  ،توان از دو ابزار جستجو و جایگزینی استفاده کردمی STو  ILدر دو زبان 

توانیم استفاده کنیم. برای اینکار باید بر روی محیط ویرایش برنامه و محیط ویرایش برنامه قرار داریم می

، گزینه Editخواهیم در آن ویرایش را انجام دهیم کلیك کرده و سپس از منوی سیمبولی که مییا بخش 

Find  و یاReplace توان برای اعمال هرکدام از این عملکردها بر روی آیکون را انتخاب کنیم. همچنین می

 ( کلیك کرد. ها در نوار ابزار )آن

 

 STو  ILدر زبان برنامه نویسی  Findپنجره  8-12 شکل

 

 STو  ILدر زبان برنامه نویسی  Replaceپنجره  9-12 شکل
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 هایی که در این دو صفحه وجود دارد به صورت زیر است.گزینه

 STو   ILهای صفحه جستجو و جایگزینی در زبان برنامه نویسی گزینه :3-12 جدول

 شرح ها گزینه

Search for خواهد جستجو کند در این قسمت تایپ و تواند پارامتری را که میکاربر می

 یا انتخاب کند.

Case Sensivity  کلمه جستجو شده هستند. شاملجستجو برای کلماتی که 

Whole Words only  جستجو برای کلماتی که دقیقا مطابق کلمه جستجو شده باشند )نه اینکه کلمه

 ها باشد(.جستجو شده فقط قسمتی از آن

Search from Caret  جستجو از محل کلیك شده شروع شود )در غیر این صورت از ابتدا شروع

 خواهد شد(

Search text only  انجام شود )در غیر این صورت محدوده جستجو جستجو در قسمت انتخاب شده

 کل برنامه خواهد بود(

Regular expression  فعال کردن امکان جستجویRegular expressions  برای جستجوی عبارات

 استاندارد

Direction )جهت جستجو )به طرف باال و یا پایین 

 

 خواهد شد.، صفحه تایید آن باز Replaceدر صورت استفاده از عملکرد 

 

 STو  IL در زبان برنامه نویسی  Replaceصفحه تایيد عملکرد  10-12 شکل

 باشند.های آمده در این صفحه به شرح زیر میگزینه

 ST و IL  نویسی برنامه زبان در Replace عملکرد تایید صفحههای  گزینه :4-12 جدول
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 عملکرد گزینه

Yes کند.پذیرد و جستجو ادامه پیدا میجایگزینی صورت می 

No کند.پذیرد و جستجو ادامه پیدا میجایگزینی صورت نمی 

Cancel شود.جستجو لغو و پنجره بسته می 

Yes to all شوند.تمامی نتایج جستجو جایگزین می 

 

12-1-5- Find/Replace  درSFC  برایSTEP   وTransition 

 استفاده کرد. ها Transitionها و Stepتوان از دو ابزار جستجو و جایگزینی فقط برای می SFCدر زبان 

به کار ببرد، باید  action/transitionدر صورتی که کاربر بخواهد عملکرد جستجو و جایگزینی را در 

کار  های قبل اقدام به اینها و توضیحات بخشتوجه به زبان برنامه نویسی آن ها را باز کند و باصفحات آن

 کند.

توانیم استفاده کنیم. برای اینکار باید بر از این توابع زمانی که در محیط ویرایش برنامه قرار داریم می 

م کلیك کرده و خواهیم در آن ویرایش را انجام دهیروی محیط ویرایش برنامه و یا بخش سیمبولی که می

توان برای اعمال هرکدام از را انتخاب کنیم. همچنین می Replaceو یا  Find، گزینه Editسپس از منوی 

توجه کنید که در صورتی که  ( کلیك کرد. ها در نوار ابزار )این عملکردها بر روی آیکون آن

صرفا در همان صفحه )و نه در دیگر اقدام به جستجو و یا جایگزینی کنیم، تغییرات  SFCدر صفحه برنامه 

 شود.صفحات مرتبط برنامه( اعمال می
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 SFCدر زبان برنامه نویسی  Find/Replaceپنجره  11-12 شکل

خواهیم آن را جستجو کنیم را وارد کرده و با کلیك بر روی توان عبارتی را که میمی Findدر سربرگ 

Find Next  و یا فشردنF3  آن را بیابیم. حتی اگر پنجره بسته شود با فشردن دوبارهF3 توان عملیات می

، آن را یافته Findای در بخش توان با نوشتن کلمهمی Replaceجستجو را ادامه داد. همچنین در سربرگ 

، Replaceبا کلیك بر گزینه  Replaceرا جایگزین آن کرد. در سربرگ  Replaceبخش و کلمه مقابل 

تمامی کلمات جستجو شده  Replace Allشود، و با کلیك بر روی آخرین نتیجه جستجو جایگزین می

 شوند.( جایگزین میFind)مطابق با عبارت 

 

 FBDو  Ladderجستجو و جایگزینی در زبان برنامه نویسی  12-12 شکل
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 هایی که در این دو صفحه وجود دارد به صورت زیر است.گزینه

 SFCهای صفحه جستجو و جایگزینی در زبان برنامه نویسی گزینه :5-12 جدول

 شرح ها گزینه

Find خواهد جستجو کند در این قسمت تایپ و تواند پارامتری را که میکاربر می

 یا انتخاب کند.

Direction )جهت جستجو )به طرف باال و یا پایین 

Option  Match Case کلمه جستجو شده  شامل: جستجو برای کلماتی که

 هستند.

 Whole Words جستجو برای کلماتی که دقیقا مطابق کلمه جستجو :

 ها باشد(.)نه اینکه کلمه جستجو شده فقط قسمتی از آنشده باشند 

Scope انتخاب محدوده جستجو 

 

 جستجو در میان سیمبول ها -12-1-6

برای جستجو در جداول سیمبول نیز استفاده کرد. جستجو تنها در جدول صفحه  Findتوان از می

برای جستجو  شود.انتخاب شده امکان پذیر است و محدوده آن شامل کل پروژه نمی یبرنامه ویرایشِ

خواهیم جستجو از آن سطری که میها بر روی کاربر باید در صفحه ویرایش برنامه، در قسمت سیمبول

توان پنجره می Editدر سربرگ  Findو یا انتخاب   کنیم. سپس با انتخاب کلیك می شروع شود

 باز کرد.جستجو را 
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 ها پنجره جستجوي سيمبول 13-12 شکل

خواهیم آن را جستجو کنیم را وارد کرده و با کلیك بر روی توان عبارتی را که میدر این پنجره می

Find Next  و یا فشردنF3  آن را بیابیم. حتی اگر پنجره بسته شود با فشردن دوبارهF3 توان عملیات می

 این پنجره وجود دارد به صورت زیر است. صفحه هایی که درجستجو را ادامه داد. گزینه

 ها پنجره جستجوي سيمبولهای  گزینه :6-12 جدول

 شرح ها گزینه

Find خواهد جستجو کند در این قسمت تایپ و یا تواند پارامتری را که میکاربر می

 انتخاب کند.

Direction )جهت جستجو )به طرف باال و یا پایین 

Option  Match Case کلمه جستجو شده  شامل: جستجو برای کلماتی که

 هستند.

 Whole Words کلمه جستجو شده : جستجو برای کلماتی که دقیقا مطابق

 ها باشد(.باشند )نه اینکه کلمه جستجو شده فقط قسمتی از آن

 

12-1-7- Find/Replace ها ها و سیمبول حافظه 

توان ها در پروژه میها و  سیمبولبرای جستجو و جایگزینی حافظه Replaceو  Findاز عملکرد 

های ویرایش برنامه ها و محیطPOUهای سراسری و محلی در استفاده کرد. در این بین جداول سیمبول
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تنها برای پروژه  Replaceو  Findگیرند. در صورتی که پروژه گروهی باشد، عملکرد مورد جستجو قرار می

 Find/Replace inگیرد. بر روی بخش مدیریت پروژه کلیك راست کرده و فعال مورد استفاده قرار می

Project .را انتخاب کنید 

 

 1قسمت – ها ها و  سيمبول جستجو و جایگزینی حافظه 14-12 شکل

وارد  های مربوطهو یا جایگزینی را در سربرگ توان گزینه مناسب برای جستجودر پنجره باز شده می

د که در صورت نتیجه اعمال شده بر روی کل پروژه را مشاهده کرد. توجه شو OKبا کلیك بر روی کرده و 

 جایگزینی امکان بازگشت تغییرات وجود نخواهد داشت.

 

 2قسمت – ها ها و  سيمبول جستجو و جایگزینی حافظه 15-12 شکل

شود. در صورت دوبار کلیك کردن بر روی در بخش پیام نمایش داده می وجستج جِنتای ،پس از تایید

 آن را باز خواهد کرد. هب بوطهر کدام از نتایج، سیستم پنجره مر
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 چاپ کردن پروژه -12-1-8

 تنظيمات -12-1-8-1

 را انتخاب کرده تا بتوان تنظیمات مرتبط با آن را انجام داد. Printer Setup، گزینه Fileدر سربرگ 

 

 تنظيمات پرینتر 16-12 شکل

توانیم به جای پرینتر واقعی از پرینترهای مجازی برای ساخت توان نوع پرینتر )حتی میصفحه میدر این 

 و تنظیمات مربوط به اندازه و فرمت کاغذ را انجام داد. هاستفاده کنیم( را انتخاب کرد PDFهای فایل

 پرینت پروژه -12-1-8-2

های ها و سیمبولهای اصلی، بلوكتواند برنامه، میFileدر سربرگ  Project Printپس از کلیك بر روی 

 سراسری را برای پرینت انتخاب کند.
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 پرینت پروژه 17-12 شکل

در  های محلی آندر زیر آمده است، این برنامه به همراه سیمبول بخش برنامه ای از نتیجه پرینتنمونه

-صورتی که توضیحاتی نیز در برنامه وجود داشته باشد پرینت گرفته میشود. در نشان داده می پرینت

 شود.

 

 نمونه اي از پرینت پروژه 18-12 شکل

 پرینت صفحه جاري -12-1-8-3

را انتخاب و یا  Printگزینه  Fileتوانیم از منوی در صورتی که بخواهیم صفحه جاری را پرینت بگیریم، می

توان تمام و یا بخشی از پروژه جاری را برای پرینت در پنجره باز شده می کلیك کنیم. بر روی 

 انتخاب کرد.
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 پرینت صفحه جاري 19-12 شکل

 

و کاربر باید با توجه به نوع نیاز خود به اطالعات به  نتایج پرینت با توجه به محتوای جاری متفاوت است،

برای اطالعات بیشتر به جدول  پنجره مورد نظر رفته و اطالعات مورد نیاز را برای پرینت مشخص نماید

 زیر مراجعه کنید.

 محتوای پرینت :7-12 جدول

  بخشی همه )کل صفحه جاری( پنجره

های جدول سیمبول

 سراسری

ها پرینت تمامی جدول سیمبول

 شود.گرفته می

تواند بخشی از جدول کاربر نمی

 ها را پرینت بگیرد.سیمبول

LD  وFBD  تمام برنامه و جدول سیمبول محلی

 شود.آن پرینت گرفته می

های محلی و بخشی تمام جدول سیمبول

 Startبا شماره  Networkاز برنامه شامل 

پرینت گرفته  Endبا شماره  Networkتا 

 شود.می

IL وST  تمام برنامه و جدول سیمبول محلی

 شود.آن پرینت گرفته می

های محلی و بخشی تمام جدول سیمبول

تا  Startشماره  سطر بااز برنامه شامل 

-پرینت گرفته می Endسطر با شماره 

 شود.

SFC ها و جدول سیمبول تمام چارت

آن در برنامه پرینت گرفته محلی 

را پرینت  SFCتواند بخشی از کاربر نمی

 بگیرد.
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و  Actionشود )ولی می

Transitionها پرینت گرفته نمی-

تواند با باز شود با این حال کاربر می

-ها برنامهکردن صفحه مرتبط با آن

 ها را پرینت بگیرد(.های آن

 

تواند نمایشی از آنچه قرار است می Print Setupدر پنجره  Previewدر نهایت کاربر با کلیك بر روی 

 اقدام به پرینت کند. Printپرینت گرفته شود را قبل از پرینت ببیند و سپس با کلیك بر روی 

 

 پيش نمایش قبل از پرینت 20-12 شکل

 ها مدیریت حافظه 

 DVPهای سری PLC ها برای لیست توضیحات حافظه -12-2-1

، Fileتوان از سربرگ می ISPSoftهای پروژهها در برای ذخیره سازی و استفاده مجدد از کامنت حافظه

 Import، گزینه Importو در قسمت  Export Device Comments، گزینه Exportبه ترتیب در قسمت 

Device Comment .را انتخاب کرد 
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 DVPهاي PLCها در  ذخيره سازي و استفاده مجدد از كامنت حافظه 21-12 شکل

 Deviceتوان در بخش مدیریت پروژه دوبار بر روی ها هم میبرای مدیریت توضیحات حافظه

Comment List .کلیك کرد تا پنجره مرتبط با آن باز شود 

 

 DVPهاي PLCها در  كامنت حافظهویرایش   22-12 شکل

ها را دید. در این سربرگ پس از انتخاب حات مربوط به حافظهتوان توضیمی View/Editدر سربرگ 

در سمت چپ حافظه نشانگر  "*"شود. عالمت ستاره نمایش داده می نوع حافظه، توضیحات مربوط به آن

توان در آن است که حافظه در برنامه مورد استفاده قرار گرفته است. برای ایجاد و یا تغییر توضیحات می

 مرتبط با هر حافظه دوبار کلیك کرده و متن مورد نظر را تایپ کنیم. Commentستون 
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 ها صفحه ویرایش توضيحات حافظه 23-12 شکل

های دارای توضیحات را یکجا مشاهده کرد، توان حافظهنیز می Used Device Commentدر سربرگ 

مرتبط با هر حافظه دوبار  Commentتوان در ستون در اینجا نیز برای ایجاد و یا تغییر توضیحات می

 کلیك کرده و متن مورد نظر را تایپ کنیم.

 

 هاي داراي توضيحات مشاهده حافظه 24-12 شکل

ها در ها متفاوت است و توضیحات سیمبولها با توضیحات سیمبولتوجه شود که توضیحات حافظه

 آید.ها نمیلیست توضیحات حافظه

 شویم.های زیر روبرو میکلیك راست کنیم، با گزینه Device Comment Listدر صورتی که در پنجره 
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 حافظه هاهاي موجود در جدول توضيحات  گزینه 25-12 شکل

 Jump to 

توانیم نام شود. در این پنجره می، پنجره مرتبط با آن فعال میJump toپس از کلیك بر روی 

را تایپ و تایید کرده تا آن حافظه به همراه توضیحاتش برای ما نمایش داده  حافظه مورد نظر

ای باشد که شود باید مشابه حافظهای که تایپ میشود. توجه شود که در این بخش، نوع حافظه

 ای برای پرش نخواهیم داشت.در غیر این صورت نتیجه یماهبر روی آن کلیك راست کرد

باز شده باشد، حافظه  Used Device Commentدر صفحه مربوط به  Jump toدر صورتی که 

 تایپ شده در آن نیز باید در این صفحه قرار داشته باشد.

 

 ها جستجو )پرش( به حافظه مورد نظر در جدول توضيحات حافظه 26-12 شکل

 Delete Unused Device Comment 
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هایی که در برنامه استفاده نشده است حذف خواهد لیك بر روی این گزینه، توضیحات حافظهک با

 شد.

 

 Copy with Device Name 

توان ها کپی کرد )میها را به همراه نام حافظهتوان کامنتدر صورت فعال کردن این گزینه، می

 ری کرد(.اذها را کپی و برای بررسی و مرور در مایکروسافت اکسل جایگآن

  

 ها كپی توضيحات به همراه نام حافظه 27-12 شکل

 Assign Device Comment to Symbol 

ها سیمبول تخصیص داده شده باشد، پس از کلیك بر روی این در صورتی که برای بعضی از حافظه

 شود.می ها نیز منتقلگزینه، توضیحات به سیمبول
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 ها آن يهاها به سيمبول انتقال توضيحات حافظه 28-12 شکل

 DVPهای مدل PLCهای استفاده شده در  گزارش حافظه -12-2-2

های مورد استفاده در برنامه داشته باشند، نیاز است ابتدا برای اینکه کاربران بتوانند گزارشی از حافظه

در قسمت مدیریت  Used Device Reportبرنامه خود را کامپایل کند. سپس با دوبار کلیك بر روی 

 های استفاده شده را مشاهده کند.تواند پنجره حاوی گزارش حافظهپروژه، می

 

 هاي استفاده شده در برنامه گزارش حافظه 29-12 شکل

در صورتی که برنامه تغییری کند، برای به روز شدن این گزارش الزم است پنجره آن را بسته، برنامه را 

ها در گزارش را باز کنیم. این پنجره دارای دو بخش است، جدول حافظهمجدد دوباره کامپایل کرده و 
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ای در برنامه مورد استفاده قرار گرفته باشد سلول مرتبط با آن تیك صورتی که حافظهسمت چپ که در 

ها در برنامه دهد که آننشان می M12و  M11های تیك حافظهمثال زیر  به عنوان نمونه درخورد، می

 اند.مورد استفاده قرار گرفته

 

 شرح بخش چپ -هاي استفاده شده در برنامه گزارش حافظه 30-12 شکل

های استفاده شده در برنامه و آدرس محلی که مورد استفاده قرار در سمت راست این پنجره هم لیست حافظه

ای در چند جای برنامه مورد اند. اگر حافظهها در این قسمت طبقه بندی نشدهاند آمده است، حافظهگرفته

شود. برای های متفاوت در سطرهای مختلف لیست میگرفته باشد، اطالعات در مورد این موقعیت استفاده قرار

 در دوجای برنامه مورد استفاده قرار گرفته است. M11مثال در شکل زیر، 

 

 راست شرح بخش -هاي استفاده شده در برنامه گزارش حافظه 31-12 شکل
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های استفاده شده در برنامه که در لیست سمت راست در صورتی که کاربر بر روی هرکدام از حافظه

اند دوبار کلیك کند، بخشی از برنامه که آن حافظه مورد استفاده قرار گرفته است نشان داده خواهد آمده

 شد.

 

 هاي استفاده شده  گزارش حافظهاز  اي كه حافظه در آن به كار رفته است به برنامهرجوع  32-12 شکل

 ، وضعیت حافظه مورد نظر نشان داده خواهد شد.Go toبا نوشتن آدرس حافظه در قسمت 

 

 استفاده شده در برنامههاي  گزارش حافظهدر  پرش به حافظه مورد نظر 33-12 شکل



475 

 

 

 AH500های سری PLCها در  مدیریت حافظه -12-2-3

توان در بخش مدیریت پروژه دوبار بر روی می AH500های سری PLCها در برای مدیریت  حافظه

Device Comment & Used Device  کلیك کرد تا پنجره مرتبط با آن باز شود. در صورتی که برنامه

اطالعات این پنجره الزم است آن را بسته، برنامه را دوباره کامپایل کرده و  تغییری کند، برای به روز شدن

 دوبار پنجره تنظیمات حافظه را باز کنیم.

 

 AH500هاي سري PLCها در  مدیریت  حافظهپنجره  34-12 شکل

شامل توضیحات  View/Edit Device Commentدر این پنجره دو سربرگ وجود دارد، سربرگ  

توان نوع حافظه را تعیین کرد، همچنین عالمت ستاره در ها است. در این سربرگ میمربوط به حافظه

 سمت چپ حافظه نشانگر استفاده از آن حافظه در برنامه است.
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 View/Edit Device Commentسربرگ  AH500هاي سري PLCها در  حافظهمدیریت  پنجره  35-12 شکل

از شده توان بر روی آن دوبار کلیك کرده و در پنجره ببرای اضافه کردن یا تغییر توضیحات حافظه می

 توضیحات خود را برای حافظه مورد نظر وارد کنیم.

 

 AH500هاي سري PLCها در  پنجره مدیریت  حافظهتغيير توضيحات حافظه در  36-12 شکل

توان میتوان بر روی سطر حافظه مورد نظر در لیست )یا برای حذف کردن توضیحات نیز می

را انتخاب کرد. برای  Deleteای از سطرها را ابتدا انتخاب کرده(  کلیك راست کرده و سپس مجموعه

 را برگزید. Select Allتوان کلیك راست کرده و انتخاب تمامی سطرها می
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 AH500هاي سري PLCها در  پنجره مدیریت  حافظههاي  انتخاب تمامی خانه 37-12 شکل

 

 AH500هاي سري PLCها در  پنجره مدیریت  حافظههاي  حذف خانه 39-12 شکل 38-12 شکل

 استفاده کرد. Sortتوان از گزینه ها میبرای مرتب کردن لیست بر اساس ترتیب حافظه

 

 AH500هاي سري PLCها در  پنجره مدیریت  حافظههاي  خانهتنظيم  40-12 شکل
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کسل قابل باز کردن است، ذخیره و که در نرم افزار اِ CSVتوان لیست توضیحات را به صورت فایل می

برای فراخوانی آن  Exportبرای ذخیره لیست و  Importتوان از دوباره فراخوانی کرد. برای این کار می

 استفاده کرد.

 

 AH500هاي سري PLCها در  پنجره مدیریت حافظههاي  خانهذخيره و فراخوانی   41-12 شکل

های استفاده شده در برنامه آمده است که با نیز اطالعات مربوط به حافظه Used Deviceدر سربرگ 

 ها قسمتی از برنامه که حافظه مورد نظر در آن به کار رفته است باز خواهد شد.کلیك بر روی آندو بار 

 

 Used Deviceسربرگ  AH500هاي سري PLCها در  مدیریت  حافظهپنجره  42-12 شکل
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 DVPهای سری PLCدر  T/C/Dهای  ظهاصالح مقادیر حاف -12-2-4

تغییر داده و مقادیر جدید را  DVPهای سری PLCرا در  T/C/Dهای توانند مقادیر حافظهکاربران می

را  Edit Register Memory (T,C,D)گزینه  PLCتوان از سربرگ ذخیره و بارگزاری کنند. برای اینکار می

 انتخاب کرد.

 

 Edit Register Memory (T,C,D)انتخاب  43-12 شکل

نیستند بلکه مقادیر ذخیره شده از دفعه  PLCمقادیر موجود در جدول باز شده مقادیر استخراج شده از 

باشند، در صورتی که این پنجره برای اولین بار باز شده باشد، تمامی مقادیر صفر هستند. با قبل می

 ظه را انتخاب کرد.توان نوع حافها میاستفاده از سربرگ

 

 DVPهاي سري PLCدر  T/C/Dهاي  پنجره اصالح مقادیر حافظه 44-12 شکل

ها کلیك و مقدار مطلوب را تایپ توان بر روی خانه جدول مرتبط با آنها میبرای تغییر مقادیر حافظه

 کرد.
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 DVPهاي سري PLCدر  T/C/Dهاي  مقادیر حافظهوارد كردن  45-12 شکل

 تعیین کرد. Data Formatها را در قسمت توان نوع نمایش اعداد حافظهمی

 

  T/C/Dهاي  مقادیر حافظهجدول  نوع نمایش اعداد در  46-12 شکل

انتخاب کند، در  Data Lengthبیتی را در قسمت  32و یا  16تواند فرمت ها میکاربر برای نمایش داده

بیتی  16بیتی انتخاب شود در واقع داده هر خانه جدول نمایانگر مقدار دو حافظه  32صورتی که حافظه 

ای نمونه در مثال زیر مقدار بیتی بعد از خود نیز هست(. بر 16در برگیرنده حافظه هر حافظه خواهد بود )

 CCCCبرابر  D2مقدار هگزادسیمال   و BBBBبرابر  D1، مقدار هگزادسیمال AAAAبرابر  D0هگزادسیمال 

 D1، مقدار حافظه خانه D1شامل  D0بیت، مقدار حافظه خانه  32ها به است. با تغییر فرمت طول داده

به  D0نیز خواهد بود. به عبارت دیگر مقدار حافظه  D3شامل حافظه  D2و مقدار حافظه خانه  D2شامل 

در  CCCCبه صورت  D2و مقدار حافظه  CCCCBBBBبه صورت  D1، مقدار حافظه BBBBAAAAصورت 

 حافظه با شماره بزرگتر ارزش عددی بیشتری دارند.( ISPSoftخواهد آمد. )در 

 

 مختلفهاي  با طول T/C/Dهاي  حافظهمقادیر جدول  نمایش اعداد در  47-12 شکل

 سربرگ را صفر کرد.همان های تمامی حافظه Clear Allتوان با کلیك بر روی در هر سربرگ می
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 T/C/Dهاي  مقادیر حافظهجدول هاي  پاک كردن داده 48-12 شکل

 Clearها را انتخاب کرد و سپس با کلیك راست ای از خانهتوان مجموعههمچنین با کشیدن موس می

as 0 های انتخاب شده کلیك کرد.را برای صفر کردن حافظه 

 

 T/C/Dهاي  مقادیر حافظهجدول هاي مشخصی از  پاک كردن داده 49-12 شکل

 PLCو یا مقادیر درون   بارگزاری PLCتواند مقادیر جدول را در کاربر می Transferبا استفاده از گزینه 

در  ،متصل باشد PLCبه  ISPSoftکند. برای اینکار ابتدا باید  منتقلجدول  بهرا  D) و Cو  Tهایحافظه)

 Read from PLC Deviceز گزینه شود، با استفاده اظاهر می Transferای که پس از کلیك بر روی صفحه

Register های توان حافظهمیPLC  را استخراج و با استفاده ازWrite to PLC Device Register توان می

ها را توان محدوده حافظهنیز می Bank Area Setupبارگزاری کرد. در بخش  PLCهای جدول را در داده

-ین محدوده طی فرایند انتقال تغییری نمی کنند. انتقال دادهج اهای خاربرای انتقال انتخاب کرد، حافظه
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پذیرد )توجه کنید که باید دقت کرد که فرایند انتقال داده از صورت می OKاز کلیك بر روی  سها پ

ISPSoft  بهPLC های و به طبع آن تغییر حالتPLC متصل به  مشکلی برای فرایند سیستمPLC  به وجود

 نیاورد(

 

 T/C/Dهاي  مقادیر حافظهجدول و  PLCهاي بين  تبادل داده 50-12 شکل

اگر  ذخیره کرد، dvlتوان به صورت فایل را می Edit Register Memoryی ها در صفحهمقادیر حافظه

در سربرگ  Saveبعد از کلیك بر روی  مربوط به آن ایلباشد، ف Edit Register Memory ،پنجره فعال

File  .در صورتی که کاربر بار دیگر صفحه در پوشه پروژه ذخیره خواهد شدEdit Register Memory  را

کند و اگر این فایل داخل پوشه پروژه فراخوانی می dvlها را از فایل باز کند، نرم افزار فایل مقادیر حافظه

 دهد.ها را برابر صفر قرار میهوجود نداشته باشد، مقادیر حافظ

استفاده کرد.  Fileدر سربرگ  Save asتوان از گزینه ای دیگر میدر پوشه dvlبرای ذخیره کردن فایل 

 باز و فعال Edit Register Memoryدر پوشه دیگری را باز کنیم، زمانی که صفحه  dvlاگر بخواهیم فایل 

 را انتخاب کنیم. Openگزینه  Fileمنوی  توانیم ازاست می )انتخاب شده توسط موس(
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 Edit Register Memoryي  ها در صفحه مقادیر حافظهذخيره و بازیابی  51-12 شکل

ذخیره و آن را در نرم افزار  CSVرا به صورت فایل  Edit Register Memoryتوان  مقادیر صفحه می

 CSVمایکروسافت اکسل ذخیره و دوباره مورد استفاده قرار داد. برای ذخیره کردن جدول به صورت فایل 

 را انتخاب کرد. Exportباید بر روی صفحه کلیك راست کرده و 

 

 CSVبه صورت فایل  Edit Register Memory ذخيره كردن جدول 52-12 شکل
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 CSVبه صورت فایل  Edit Register Memory جدولاصالح  53-12 شکل

را  Importباید بر روی صفحه کلیك راست کرده و  از فایل اصالح شده مجدد همچنین برای استفاده

 آدرس فایل مورد نظر را تعیین کرد. و سپسانتخاب 

 

 CSVبه صورت فایل  Edit Register Memoryاصالح شده  جدول استفاده از 54-12 شکل

ها ذخیره کرد، این توان توضیحاتی را نیز به همراه وضعیت حافظهمی Hintبا کلیك بر روی  

 شود.ذخیره می dvlتوضیحات در فایل 
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 Edit Register Memory جدول اضافه كردن توضيحات به 55-12 شکل

جدول توان می انتخاب شده است، با کلیك بر روی  Edit Register Memoryزمانی که پنجره 

مشخص کردن محدوده دانلود در قسمت  پرینت گرفت. در پنجره ظاهر شده پس از ها رامقادیر حافظه

Print Option  بر رویPreview کلیك کرده و پس از مشاهده پیش نمایش اقدام به پرینت با فشردن 

 می کنیم. Print گزینه
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 Edit Register Memory جدولپرینت  56-12 شکل

 DVPهای سری PLCدر  M/Sهای  ظهاصالح مقادیر حاف -12-2-5

تغییر داده و مقادیر جدید را  DVPهای سری PLCرا در  M/Sهای توانند مقادیر حافظهکاربران می

را انتخاب  Edit Bit Memory (M,S)گزینه  PLCتوان از سربرگ ذخیره و بارگزاری کنند. برای اینکار می

 کرد.
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 Edit Bit Memory (M,S)انتخاب  57-12 شکل

نیستند بلکه مقادیر ذخیره شده از دفعه  PLCمقادیر موجود در جدول باز شده مقادیر استخراج شده از 

)غیرفعال( باشند، در صورتی که این پنجره برای اولین بار باز شده باشد، تمامی مقادیر صفر قبل می

 توان نوع حافظه را انتخاب کرد.ها میهستند. با استفاده از سربرگ

 

 هاي سريPLCدر  M/Sهاي  پنجره اصالح مقادیر حافظه 58-12 شکل

دوبار کلیك و مقدار ها توان بر روی خانه جدول مرتبط با آنهای بیتی میبرای تغییر مقادیر حافظه

 مطلوب را تایپ کرد.



488 

 

 

 

 DVPهاي سري PLCدر  M/Sهاي  مقادیر حافظهوارد كردن  59-12 شکل

 Set انتخاب ها را انتخاب کرد و سپس با کلیك راست باای از خانهتوان مجموعهبا کشیدن موس می

On های بیتی انتخاب شده را فعال و یا با حافظهSet Off ها را غیرفعال کرد.آن 

 

 DVPهاي سري PLCدر  M/Sهاي  حافظهاصالح مقادیر جدول  60-12 شکل

را استخراج و با استفاده  PLC بیتی هایتوان حافظهمی Read the Device Onlineگزینه  با استفاده از

از کلیك  سها پبارگزاری کرد. انتقال داده PLCهای جدول را در توان دادهمی Set the Device Online از 

)توجه کنید که باید دقت  در ارتباط باشد. ISPSoftبا  PLCو باید طی آن  پذیردصورت می OKبر روی 

مشکلی برای فرایند  PLCهای و به طبع آن تغییر حالت PLCبه  ISPSoftکرد که فرایند انتقال داده از 

 .سیستم به وجود نیاورد(
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 M/Sهاي  مقادیر حافظهجدول و  PLCهاي بين  تبادل داده 61-12 شکل

ذخیره و آن را در نرم افزار  CSVرا به صورت فایل  Edit Bit Memoryتوان  مقادیر صفحه می

 CSVمایکروسافت اکسل ذخیره و دوباره مورد استفاده قرار داد. برای ذخیره کردن جدول به صورت فایل 

 را انتخاب کرد. Exportباید بر روی صفحه کلیك راست کرده و 

 

 CSVبه صورت فایل  Edit Bit Memory ذخيره كردن جدول 62-12 شکل

را  Importهمچنین برای استفاده مجدد از فایل اصالح شده باید بر روی صفحه کلیك راست کرده و 

 تعیین کرد. نیز انتخاب و آدرس فایل مورد نظر را

 

 CSVبه صورت فایل  Edit Bit Memoryاصالح شده  جدول استفاده از 63-12 شکل

ذخیره کرد،  dvb با پسوند توان به صورت فایلرا می Edit Bit Memoryی ها در صفحهمقادیر حافظه 

 Fileدر سربرگ  Saveباشد، فایل مربوط به آن بعد از کلیك بر روی  Edit Bit Memoryاگر پنجره فعال 

را باز کند، نرم  Edit Bit Memoryار دیگر صفحه در پوشه پروژه ذخیره خواهد شد. در صورتی که کاربر ب

کند و اگر این فایل وجود داخل پوشه پروژه فراخوانی می dvbها را از فایل افزار فایل مقادیر حافظه

 دهد.ها را برابر صفر )غیرفعال( قرار مینداشته باشد، مقادیر حافظه
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استفاده  Fileدر سربرگ  Save asگزینه توان از ای دیگر میدر پوشه dvbبرای ذخیره کردن فایل 

باز و  Edit Bit Memoryدر پوشه دیگری را باز کنیم، زمانی که صفحه را  dvbکرد. اگر بخواهیم فایل 

 را انتخاب کنیم. Openگزینه  Fileتوانیم از منوی فعال است می

 

 Edit Bit Memoryي  ها در صفحه مقادیر حافظهذخيره و بازیابی  64-12 شکل

توان جدول می انتخاب شده است، با کلیك بر روی  Edit Bit Memoryدر زمانی که پنجره 

 Printها را پرینت گرفت. در پنجره ظاهر شده با مشخص کردن محدوده دانلود در قسمت مقادیر حافظه

Option  بر رویPreview با فشردن  گرفتن کلیك کرده و پس از مشاهده پیش نمایش اقدام به پرینت

Print .می کنیم 
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 Edit Bit Memory جدولپرینت  65-12 شکل

 DVPهای سری PLCدر  های فایل ظهاصالح مقادیر حاف -12-2-6

تغییر داده و مقادیر جدید را  DVPهای سری PLCهای فایل را در توانند مقادیر حافظهکاربران می

را   Edit File Register Memoryگزینه  PLCتوان از سربرگ ذخیره و بارگزاری کنند. برای اینکار می

 انتخاب کرد.

 

 Edit File Register Memoryانتخاب  66-12 شکل
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نیستند بلکه مقادیر ذخیره شده از دفعه  PLCمقادیر موجود در جدول باز شده مقادیر استخراج شده از 

 باشند، در صورتی که این پنجره برای اولین بار باز شده باشد، تمامی مقادیر صفر هستند. قبل می

 

 DVPهاي سري PLCدر  فایلهاي  مقادیر حافظهپنجره اصالح  67-12 شکل

ها کلیك و مقدار مطلوب را تایپ توان بر روی خانه جدول مرتبط با آنها میبرای تغییر مقادیر حافظه

 کرد.

 

 DVPهاي سري PLCدر  فایلهاي  مقادیر حافظهوارد كردن  68-12 شکل

 تعیین کرد. Edit File Register Memoryها را در باالی پنجره نوع نمایش اعداد حافظه توانمی
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 فایلهاي  مقادیر حافظهجدول  نوع نمایش اعداد در 69-12 شکل

 ها را صفر کرد.تمامی حافظه Clear Allتوان با کلیك بر روی می

 

 فایلهاي  مقادیر حافظهجدول هاي  پاک كردن داده 70-12 شکل
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 Clearها را انتخاب کرد و سپس با کلیك راست ای از خانهتوان مجموعههمچنین با کشیدن موس می

as 0 های انتخاب شده کلیك کرد.را برای صفر کردن حافظه 

 

 فایلهاي  مقادیر حافظهجدول هاي مشخصی از  پاک كردن داده 71-12 شکل

 PLCو یا مقادیر درون   بارگزاری PLCتواند مقادیر جدول را در کاربر می Transferبا استفاده از گزینه 

ای که پس از متصل باشد. در صفحه PLCبه  ISPSoftرا به جدول استخراج کند. برای اینکار ابتدا باید 

با استفاده از گزینه  توانمی Transmission Typeدر قسمت  شود،ظاهر می Transferکلیك بر روی 

Read from PLC  های حافظهPLC  را استخراج و با استفاده ازWrite to PLC  های جدول را توان دادهمی

ها را برای انتقال توان محدوده حافظهنیز می Setup Transmissionبارگزاری کرد. در بخش  PLCدر 

از  سها پهای خارج این محدوده طی فرایند انتقال تغییری نمی کنند. انتقال دادهانتخاب کرد، حافظه

به  ISPSoftپذیرد )توجه کنید که باید دقت کرد که فرایند انتقال داده از صورت می OKکلیك بر روی 

PLC های یر حالتو به طبع آن تغیPLC )مشکلی برای فرایند سیستم به وجود نیاورد 

 

 فایلهاي  مقادیر حافظهجدول و  PLCهاي بين  تبادل داده 72-12 شکل

ذخیره  wftتوان به صورت فایل را می Edit File Register Memoryی ها در صفحهمقادیر حافظه

 Saveباشد، فایل مربوط به آن بعد از کلیك بر روی  Edit File Register Memory ،کرد، اگر پنجره فعال

 Edit Fileدر پوشه پروژه ذخیره خواهد شد. در صورتی که کاربر بار دیگر صفحه  Fileدر سربرگ 
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Register Memory ها را از فایلرا باز کند، نرم افزار فایل مقادیر حافظه wft  داخل پوشه پروژه فراخوانی

 دهد.ها را برابر صفر قرار میکند و اگر این فایل وجود نداشته باشد، مقادیر حافظهمی

استفاده کرد.  Fileدر سربرگ  Save asتوان از گزینه ای دیگر میدر پوشه wftبرای ذخیره کردن فایل 

باز و  Edit File Register Memoryنی که صفحه در پوشه دیگری را باز کنیم، زما wftاگر بخواهیم فایل 

 را انتخاب کنیم. Openگزینه  Fileتوانیم از منوی فعال است می

 

 

 Edit File Register Memoryي  ها در صفحه مقادیر حافظهذخيره و بازیابی  73-12 شکل

ذخیره و آن را در نرم  CSVرا به صورت فایل  Edit File Register Memoryتوان  مقادیر صفحه می

افزار مایکروسافت اکسل ذخیره و دوباره مورد استفاده قرار داد. برای ذخیره کردن جدول به صورت فایل 

CSV  باید بر روی صفحه کلیك راست کرده وExport .را انتخاب کرد 
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 CSVبه صورت فایل  Edit File Register Memory ذخيره كردن جدول 74-12 شکل

را  Importهمچنین برای استفاده مجدد از فایل اصالح شده باید بر روی صفحه کلیك راست کرده و 

 آدرس فایل مورد نظر را تعیین کرد. و سپسانتخاب 

 

 CSVبه صورت فایل  Edit File Register Memoryاصالح شده  جدول استفاده از 75-12 شکل

ها ذخیره کرد، این توضیحات توان توضیحاتی را نیز به همراه وضعیت حافظهمی Hintبا کلیك بر روی 

 شود.ذخیره می wftدر فایل 
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 Edit File Register Memory اضافه كردن توضيحات به جدول 76-12 شکل

توان می انتخاب شده است، با کلیك بر روی  Edit File Register Memoryدر زمانی که پنجره 

ها را پرینت گرفت. در پنجره ظاهر شده با مشخص کردن محدوده دانلود در قسمت جدول مقادیر حافظه

Print Option  بر رویPreview  کلیك کرده و پس از مشاهده پیش نمایش اقدام به پرینت با فشردن

Print .می کنیم 
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 Edit File Register Memory جدولپرینت  77-12 شکل

 رمزگذاری و محافظت از داده ها 

-های کاربران در نظر گرفته شده است. روشهای متعددی برای محافظت از پروژهمکانیزم ISPSoftدر 

 توان در شکل زیر دید.را می ISPSoftهای مختلف محافظت و رمزگذاری در 
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 ISPSoftهاي متعدد رمزگذاري در روش 78-12 شکل

 ISPSoftهای متعدد رمزگذاری در روششرح  :8-12 جدول

 شرح نوع رمز عبور

در نرم افزار 

ISPSoft 

Program ID 

 )شناسه برنامه(

ای است. در صورتی که کاربر بخواهد پروژه PLCاولین بررسی امنیتی در 

تنظیم شده برای برنامه باید  Program IDکند،  بارگزاری PLCرا در 

های تعیین توان پروژهباشد. در نتیجه با استفاده از آن می PLC IDمشابه 

 های مشخصی بارگزاری کرد.PLCشده را  صرفا بر روی 

Project 

password 
های داری رمز عبور، های درون پروژه. در پروژهبرای محافظت از برنامه

 ابتدا باید رمز عبور صحیح را وارد کند. POUکاربر برای کار با 

POU 

Password 
و  POU. در صورتی که کاربر بخواهد از کُد داخل POUبرای محافظت از 

تواند بر روی آن رمز های به کار رفته در آن محافظت کند، مییا تکنیك

 عبور تعبیه کند.

Subroutine 

password 
ها  پس از استخراج. این رمز عبور امکان برای محافظت از زیربرنامه
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های PLC تنها کند.را ناممکن می PLCآنالیز بلوك بعد از استخراج از 

 کنند.از این مکانیزم پشتیبانی می DVPسری 

 PLC PLC IDدر 

 (PLC)شناسه 

ای است. در صورتی که کاربر بخواهد پروژه PLCاولین بررسی امنیتی در 

تنظیم شده برای برنامه باید  Program IDبارگزاری کند،  PLCرا در 

های تعیین توان پروژهباشد. در نتیجه با استفاده از آن می PLC IDمشابه 

 های مشخصی بارگزاری کرد.PLCشده را  صرفا بر روی 

PLC Password های برای محافظت از دادهPLC برای بارگزاری و استخراج داده و یا .

 را وارد کرد. PLCباید رمز عبور  PLC دربرنامه 

 

 PLCشناسه برنامه و  -12-3-1

بارگزاری کند،  PLCای را در است. در صورتی که کاربر بخواهد پروژه PLCاولین بررسی امنیتی در 

Program ID  تنظیم شده برای برنامه باید مشابهPLC ID توان پروژهباشد. در نتیجه با استفاده از آن می-

 های مشخصی بارگزاری کرد.PLCهای تعیین شده را  صرفا بر روی 

را استخراج کند، ابتدا باید شناسه  ایدارای شناسه PLCدر صورتی که کاربر بخواهد اطالعات درون 

(ID) ای شامل شناسه در آن را وارد کند. همچنین برای اینکه بتوان پروژهISPSoft  را باز کرد ابتدا باید

 شناسه آن به وسیله کاربر وارد شود.

 اسه برنامهتنظيمات شن -12-3-1-1

کلیك کرد تا  Program ID Settingتوان بر روی می Program Settingو قسمت  Toolsدر سربرگ 

دهد که آیا این پروژه با شناسه ی زیر این صفحه نشان میصفحه تنظیم شناسه برنامه باز شود. جمله

 برنامه محافظت شده است و یا خیر.
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 صفحه تنظيم شناسه برنامه 79-12 شکل

شویم و مواجه می "Program ID Disabled"شده باشد پیام ندر صورتی که برنامه با شناسه محافظت 

ها و در پنجره باز شده دو محل برای وارد کردن شناسه برنامه و تایید آن وجود دارد که با وارد کردن آن

 شود.دارای شناسه برنامه می برنامه OKکلیك بر روی 

شویم و مواجه می "Program ID Enabled"در صورتی که برنامه با شناسه محافظت شده باشد پیام 

ها و کلیك بر روی در پنجره باز شده محلی برای وارد کردن شناسه برنامه وجود دارد که با وارد کردن آن

OK شود.شناسه برنامه حذف می 

وابسته است( از حروف  PLCنیم بین تعداد محدودی کاراکتر )این تعداد به نوع توارمز عبور را می

انتخاب کنیم. رمز عبور به بزرگ و کوچك بودن حروف حساس  "_"انگلیسی، اعداد و بعضی عالئم مانند 

 است.

 

 ایجاد و حذف شناسه برنامه 80-12 شکل
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 PLCتنظيمات شناسه  -12-3-1-2

 Systemو قسمت  PLCمتصل کرد. در سربرگ  PLCرا به  ISPSoftابتدا باید  PLCبرای تنظیم شناسه 

Security توان بر روی میPLC ID Setting  کلیك کرد تا صفحه تنظیم شناسهPLC  باز شود. در این

صورت موفقیت آمیز بودن این خواند، در های آن را میشود و دادهمتصل می PLCبه  ISPSoftمرحله 

با شناسه محافظت شده است و  PLCدهد که آیا ی زیر آن نشان میشود و جملهای باز میارتباط پنجره

 یا خیر.

 

 PLCصفحه تنظیم شناسه  81-12 شکل

شویم و در مواجه می "PLC ID Disabled"شده باشد پیام نبا شناسه محافظت  PLCدر صورتی که 

ها و و تایید آن وجود دارد که با وارد کردن آن PLCپنجره باز شده دو محل برای وارد کردن شناسه 

 شود.می PLCسخت افزار دارای شناسه  OKکلیك بر روی 

نجره شویم و در پمواجه می "PLC ID Enabled"با شناسه محافظت شده باشد پیام  PLCدر صورتی که 

شناسه  OKها و کلیك بر روی وجود دارد که با وارد کردن آن PLCباز شده محلی برای وارد کردن شناسه 

PLC شود.حذف می 

وابسته است( از حروف  PLCتوانیم بین تعداد محدودی کاراکتر )این تعداد به نوع رمز عبور را می

انتخاب کنیم. رمز عبور به بزرگ و کوچك بودن حروف حساس  "_"انگلیسی، اعداد و بعضی عالئم مانند 

 است.
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 PLC ایجاد و حذف شناسه 82-12 شکل

 PLCرمز عبور پروژه و  -12-3-2

گیرد. برای باز کردن های درون پروژه مورد استفاده قرار میرمز عبور پروژه برای محافظت برنامه

POU تواند تعداد دفعات وارد درون پروژه ابتدا باید رمز عبور پروژه را وارد کرد. همچنین کاربر میهای

کردن رمز عبور ناصحیح را محدود کند بدین صورت که کسی نتواند با سعی و خطا به صورت شانسی رمز 

 شود.ژه بسته میپرو رد شود،تعداد مجاز وارد کردن رمز عبور از عبور را وارد کند، در این حالت اگر 

-از تغییر و به سرقت رفتن مورد استفاده قرار می PLCهای درون برای محافظت برنامه PLCرمز عبور 

را وارد کرد.  PLCو یا استخراج برنامه از آن ابتدا باید رمز عبور  PLCگیرد. برای بارگزاری پروژه درون 

محدود کند بدین نیز  PLCبرای ناصحیح را  تواند تعداد دفعات وارد کردن رمز عبورهمچنین کاربر می

صورت که کسی نتواند با سعی و خطا به صورت شانسی رمز عبور را وارد کند، در این حالت اگر تعداد 

ها وجود نخواهد شود و امکان بارگزاری و استخراج دادهقفل می PLCمجاز وارد کردن رمز عبور بگذرد 

ظیمات آن را به حالت پیشفرض ببرد )آن را ل کاربر باید تناز حالت قف PLCداشت. برای خارج کردن 

Reset .)نماید 

 تنظيم رمز عبور پروژه -12-3-2-1

کلیك  Project Password Settingتوان بر روی می Program Settingو قسمت  Toolsدر سربرگ 

پروژه با  دهد که آیا اینی زیر این صفحه نشان میکرد تا صفحه تنظیم رمز عبور پروژه باز شود. جمله

باشد،  DVPاز خانواده  PLCرمز عبور محافظت شده است و یا خیر. در این صفحه در صورتی که مدل 

 شود.در آن ظاهر می نیز Program Copy to PCC01گزینه 
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 تنظيم رمز عبور پروژه 83-12 شکل

رمز شده باشد در پنجره باز شده دو محل برای وارد کردن نمحافظت  پروژه با رمز عبوردر صورتی که 

-می رمز عبوره دارای پروژ OKها و کلیك بر روی و تایید آن وجود دارد که با وارد کردن آن عبور پروژه

وابسته است( از حروف  PLCتوانیم بین تعداد محدودی کاراکتر )این تعداد به نوع رمز عبور را می شود.

انتخاب کنیم. رمز عبور به بزرگ و کوچك بودن حروف حساس  "_"انگلیسی، اعداد و بعضی عالئم مانند 

 است.

 

 ایجاد رمز عبور پروژه 84-12 شکل

توانیم عبور را محدود کنیم، میهای ممکن برای وارد کردن رمز در صورتی که بخواهیم تعداد حدس

را فعال کنیم و در جلوی آن تعداد دفعات محدودیت را وارد کنیم. در  Enable Limited Timesگزینه 
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 Program Copy toتواند گزینه کپی کند مینیز  1DVPPCC01صورتی که کاربر بخواهد برنامه را به 

PCC01  را فعال کند. در نهایت نیز با کلیك بر رویOK شود.تغییرات اعمال می 

 

 تنظيمات مربوط به ایجاد رمز عبور پروژه 85-12 شکل

در صورتی که پروژه با رمز عبور محافظت شده باشد در پنجره باز شده محلی برای وارد کردن رمز 

 شود.رمز عبور پروژه حذف می OKها و کلیك بر روی عبور پروژه وجود دارد که با وارد کردن آن

 

 حذف رمز عبور پروژه 86-12 شکل

                                                      

 1 DVPPCC01  کارت حافظه پشتیبانPLC های سریDVP  است. در صورتی که گزینهProgram Copy to PCC01  در پنجرهProject 

Password Setting هایی که در توان از برنامهفعال شود. با استفاده از این کارت میPLC شود پشتیبان تهیه کرد.دانلود می 
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 PLCتنظيم رمز عبور  -12-3-2-2

 و قسمت PLCمطمئن شد. در سربرگ  ISPSoftباید از ارتباط آن با  PLCقبل از تنظیم رمز عبور 

System Security توان بر روی میPassword Setting  کلیك کرد تا صفحه تنظیم رمز عبورPLC  باز

 خواند و پنجرهرا می PLCهای ، نرم افزار دادهISPSoftو  PLCشود. در صورت ارتباط صحیح بین 

Password Setting  دهد که آیا این ی زیر این صفحه نشان میشود. جملهظاهر میPLC  با رمز عبور

 است و یا خیر.  محافظت شده

 

 PLCتنظيم رمز عبور  87-12 شکل

با رمز عبور محافظت نشده باشد در پنجره باز شده دو محل برای وارد کردن رمز  PLCدر صورتی که 

دارای رمز عبور  PLCسیستم  OKها و کلیك بر روی و تایید آن وجود دارد که با وارد کردن آن PLCعبور 

وابسته است( از حروف  PLCتوانیم بین تعداد محدودی کاراکتر )این تعداد به نوع رمز عبور را می شود.می

انتخاب کنیم. رمز عبور به بزرگ و کوچك بودن حروف حساس  "_"انگلیسی، اعداد و بعضی عالئم مانند 

برای وارد کردن رمز عبور را محدود کنیم،  های ممکندر صورتی که بخواهیم تعداد حدسهمچنین  است.

را فعال کنیم و در جلوی آن تعداد دفعات محدودیت را وارد  Enable Limited Timesتوانیم گزینه می

 .کنیم

با رمز عبور محافظت شده باشد در پنجره باز شده محلی برای وارد کردن رمز عبور  PLCدر صورتی که 

PLC ها و کلیك بر روی آن وجود دارد که با وارد کردنOK  رمز عبورPLC شود.حذف می 
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 PLCایجاد رمز  88-12 شکل

 PLCیکسان سازي رمز عبور پروژه و  -12-3-2-3

 را یکسان کرد. PLCتوان رمز عبور برنامه و می PLCدر حین بارگزاری و استخراج برنامه از 

  بارگزاری پروژه 

 Synchronizeبا انتخاب گزینه  Transfer Setupو باز شدن صفحه  پس از انتخاب آیکون 

Project and PLC Password   رمز عبورPLC  پس از بارگزاری همانند رمز عبور پروژه خواهد

 شد.

در  Synchronize Project and PLC Passwordبا انتخاب گزینه  Transfer Setupدر صفحه 

خواهد که برای پروژه ی پروژه رمز عبوری تعیین نشده باشد، سیستم از کاربر میصورتی که برا

 رمز عبوری تعیین کند.

 

 PLCتبدیل رمز عبور پروژه به رمز عبور  89-12 شکل
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 استخراج پروژه 

 Synchronizeبا انتخاب گزینه  Transfer Setupو باز شدن صفحه  پس از انتخاب آیکون

Project and PLC Password   همانند رمز عبور  استخراجپس از  پروژهرمز عبورPLC  خواهد

رمز عبوری تعبیه نشده باشد، رمز عبوری در پروژه استخراج  PLCدر صورتی که برروی  شد.

برنامه را استخراج توان به صورت مستقل نمی AH500های PLCنخواهد شد. همچنین چون از 

 ها بالاستفاده است.کرد، این ویژگی برای آن

انتخاب شده باشد، گزینه  Programگزینه  Transfer Setupدر صورتی که در صفحه 

Synchronize Project and PLC Password  قابل انتخاب نخواهد بود و رمز عبور پروژه تغییری

 نخواهد کرد.

 

 به رمز عبور پروژه PLCتبدیل رمز عبور  90-12 شکل

 POUرمز عبور  -12-3-3

-های به کار رفته در آن محافظت کند، میو یا تکنیك POUدر صورتی که کاربر بخواهد از کُد داخل 

به طور  حتما باید آن رمز عبور POUدر این صورت برای باز کردن  تواند بر روی آن رمز عبور تعبیه کند.

 صحیح وارد شود.

مورد نظر در بخش مدیریت پروژه کلیك راست کرده و  POU، بر روی POUبرای ایجاد رمز عبور برای 

که مرتبط با  Protectionکنیم. در پنجره باز شده قسمت کلیك می Propertiesبر روی  POUدر قسمت 

 رمز عبور دارد و یا خیر. POUتوانیم متوجه شویم آیا میاست،  POUرمز 
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 POUتنظيم رمز عبور  91-12 شکل

دو محل برای وارد کردن  Protectionبا رمز عبور محافظت نشده باشد در بخش  POUدر صورتی که 

دارای رمز  POUسیستم  OKها و کلیك بر روی و تایید آن وجود دارد که با وارد کردن آن POUرمز عبور 

توانیم بین تعداد محدودی کاراکتر از حروف انگلیسی، اعداد و بعضی عالئم رمز عبور را می شود.عبور می

 انتخاب کنیم. رمز عبور به بزرگ و کوچك بودن حروف حساس است. "_"مانند 

محلی برای وارد کردن رمز  Protectionبا رمز عبور محافظت شده باشد در بخش  POUدر صورتی که 

 شود.حذف می POUرمز عبور  OKها و کلیك بر روی وجود دارد که با وارد کردن آن POUعبور 

 

 POUایجاد و حذف رمز عبور  92-12 شکل
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 Subroutinعبور رمز  -12-3-4

های مختلفی مانند برنامه شده ممکن است شامل بخشهای کامپایل برنامه DVPهای سری PLCدر 

در صورتی که گزینه  PLCها باشد. در هنگام استخراج برنامه از ها( و وقفهاصلی و برنامه های جانبی )بلوك

Program  انتخاب نشده باشد وObject Code انتخاب شده باشد، به عنوان توابع بلوکی استخراج می-

شود، با فقط برای کُد اصلی است و در برنامه استخراج شده اعمال نمی POUر شوند. از آنجایی رمز عبو

 این ترفند امکان دسترسی به برنامه وجود دارد.

 

 PLCها پس از استخراج از  امکان دسترسی به برنامه 93-12 شکل

دسترسی به کُدهای برنامه به صورت فوق وجود دارد، برای همانطور که در باال گفته شد، امکان 

قبل از بارگزاری برنامه استفاده کرد، در این  Subroutineتوان از رمز عبور جلوگیری از این موضوع می

نیز محافظت شده خواهد ماند و برای دسترسی به آن رمز  PLCصورت برنامه حتی پس از استخراج از 

 عبور الزم خواهد بود.
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 Subroutineرمز عبور  94-12 شکل

بر   Program Settings قسمتدر و  Toolsسربرگ  توان درمی Subroutineبرای تنظیمات رمز عبور 

ی زیر . جملهباز شود Subroutineکلیك کرد تا صفحه تنظیم رمز عبور  Subroutine Password روی

 با رمز عبور محافظت شده است و یا خیر.  Subroutineدهد که آیا این صفحه نشان میاین 

 

 Subroutineرمز عبور تنظيم  95-12 شکل

 Subroutine"با رمز عبور محافظت نشده باشد، در زیر صفحه عبارت  Subroutineدر صورتی که 

Unlocked" شود و دو محل برای وارد کردن رمز عبور نمایش داده میSubroutine  و تایید آن وجود

رمز عبور  شود.دارای رمز عبور می Subroutineسیستم  OKها و کلیك بر روی دارد که با وارد کردن آن

یسی، اعداد و وابسته است( از حروف انگل PLCتوانیم بین تعداد محدودی کاراکتر )این تعداد به نوع را می

 انتخاب کنیم. رمز عبور به بزرگ و کوچك بودن حروف حساس است.  "_"بعضی عالئم مانند 

 Subroutine"با رمز عبور محافظت شده باشد، در زیر صفحه عبارت  Subroutineدر صورتی که 

Locked" شود و محلی برای وارد کردن رمز عبور نمایش داده میSubroutine ا وارد وجود دارد که ب

 شود.حذف می Subroutineرمز عبور  OKها و کلیك بر روی کردن آن
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 Subroutineایجاد و حذف رمز عبور  96-12 شکل

 های دیگر محافظت و رمز گزاری روش -12-3-5

 DVPهاي سري PLCغيرفعال كردن استخراج برنامه از  -12-3-5-1

را حذف کرد و در این صورت امکان استخراج  DVPهای سری PLCتوان امکان استخراج برنامه از می

برای فعال کردن این گزینه الزم  به حالت پیش فرض امکان پذیر است. PLCتنها در صورت ریست کردن 

د از از حالت قفل درآید. بع PLCدارای رمز عبور است، آن را وارد کنیم تا  PLCاست در صورتی که 

وجود  PLCهای چون دیگر امکان دسترسی به داده DVPهای سری PLCغیرفعال کردن استخراج برنامه از 

 توان بر روی آن رمز گذاشت.لزومی نخواهد داشت و دیگر نمی PLCندارد، پس رمزگزاری برای 

 System، در قسمت PLCباید از سربرگ  DVPهای سری PLCبرای غیرفعال کردن استخراج برنامه از 

Security  گزینهProgram Upload Disable  را انتخاب کرد. پس از غیرفعال کردن امکان استخراج برنامه

 توان داده استخراج کرد.مورد نظر نمی PLCدیگر از  PLCاز 
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 برنامه استخراجغيرفعال كردن  97-12 شکل

 DVPهاي سري PLCها در  فقط خواندنی حافظهتعيين محدوده  -12-3-5-2

توان از ها را نمیها را تعیین کرد که دیگر آنای از حافظهتوان محدودهمی DVPهای سری PLCدر 

، PLC. برای تعیین این محدوده باید در سربرگ تغییر داد( HMI)مثال از طریق  1طریق دستورات ارتباطی

کلیك کرد و در پنجره باز شده برای هر  Read Only Area Settingبر روی  System Securityدر قسمت 

های این محدوده در صورتی که نیاز به تغییر حافظه را تعیین کرد. "فقط خواندنی"نوع حافظه محدوده 

 را به تنظیمات پیشفرض ببریم. PLCوجود دارد، باید 

 

 DVP سري هايPLC در ها حافظه خواندنی فقط محدوده تعيين 98-12 شکل

                                                      
1 Communication Commands 
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 ها  پشتیبان گیری از داده 

PLC های سریDVP-EH2 توانند همراه با کارت حافظه پشتیبان میDVP-256FM  به کار روند )این

توانند با کارت حافظه می DVP-EH3های سری PLCها دارای پوشش شیری رنگ هستند(. همچنین کارت

 به کار روند )دارای پوشش سیاه رنگ(. DVP-512FMپشتیبان 

 

 DVPهاي PLCهاي  پشتيبان گيري از داده 99-12 شکل

-، میISPSoftبه برق و برقراری ارتباط آن با  PLCپس از نصب کارت حافظه پشتیبان، متصل کردن 

کلیك کرد.  Connected Informationدوبار بر روی  PLCتوان در بخش مدیریت پروژه در زیرشاخه مدل 

 Data Backup Memoryبه صورت مناسبی برقرار شده باشد گزینه  ISPSoftبا  PLCدر صورتی که ارتباط 

Card دهنده فعال بودن عملکرد کارت حافظه خواهد بود.نشان 
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 DVPهاي سري PLCمحل نمایش اتصال درست كارت حافظه  100-12 شکل

 استفاده از کارت حافظه پشتیبان -12-4-1

 <=> PLC Memoryبا انتخاب  PLCتوان در سربرگ می ISPSoftبا  PLCپس از اطمینان از ارتباط 

Memory Card  ،سپس تایید کرد. جهت انتقال داده را در پنجره باز شده تعیین و 

 

 و كارت حافظه DVPهاي سري PLCنحوه تبادل داده بين  101-12 شکل



516 

 

 

 پشتیبان گیری دائم -12-4-2

PLC  های سریDVP-EH2/DVP-EH2-L/DVP-EH3/DVP-EH3-L/DVP-SV/DVP-SV2  دارای کارت

برای تنظیم کارت  گیرد.مورد استفاده قرار می PLCهای حافظه هستند که برای پشتیبان گیری از داده

 PLCبر روی Toolsمطمئن شد، سپس در سربرگ  ISPSoftبا  PLCحافظه ابتدا باید از ارتباط 

Permanent Backup Setting ها را در در پنجره ظاهر شده کاربر باید جهت انتقال داه کنیم.کلیك می

ل انتقال )برنامه و یا بتعیین کند. همچنین نوع محتوای قا Flash Memory Read/Write sectionبخش 

را مشخص  1های هشدارپیامفعال و یا غیرفعال بودن  Warning Message( و در قسمت Dهای حافظه

 کنیم.تنظیمات را اعمال می OKکند. در نهایت  با کلیك بر روی 

 

 DVPهاي PLCهاي حافظه دائم در تنظيم كارت 102-12 شکل

12-4-3- CARD Utility   برای(PLC های سریAH500) 

وجود دارد که با استفاده از آن )با قرار  SDهای حافظه کارت محلی برای AH500های سری PLCدر 

پشتیبان تهیه کرد. کاربر با استفاده از ابزار  CPUتوان از اطالعات ماژول دادن کارت حافظه در آن( می

Wizard های سری تواند از ماژولمیAH500 های  و یا پروژهISPSoft توان از کُد پشتیبان تهیه کند. می

                                                      

گیرد. در یهای پشتیبان گرفته شده به صورت اتوماتیك صورت مبازیابی داده PLCهای و  از دست رفتن داده PLCدر صورت تمام شدن باتری  1 

 شود.ها به صورت اتوماتیك پیام مربوط به آن نیز نمایش داده میصورت فعال بودن پیام هشدار، در صورت بازیابی داده
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و یا  AH500های PLCها و تنظیمات شبکه در برنامه، پارامترها، تنظیمات سخت افزاری، مقادیر حافظه

های PLC ان گرفت. هنگام پشتیبان گیری از شبکه، صرفا تنظیمات مرتبط بپشتیبا ISPSoftهای پروژه

AH500  و جدول مسیریابی وEther Link د.نشوجمع آوری می 

 شوند به صورت زیر است.پشتیبانی می CARD UTILITYعملکردهایی که به وسیله 

 های توان دادهمیPLC هایAH500  با پسوند( را به صورت فایل پشتیبانdup)  در کامپیوتر و یا

ذخیره کرد. تصمیم گیری در مورد محل پشتیبان گیری به وسیله کاربر  PLCکارت حافظه روی 

 گیرد.صورت می

  در صورتی که کاربر از پروژهISPSoft  فایل با پسوند(  پشتیبان تهیه کندdup آن را فقط در ،)

 نیز ذخیره نخواهد شد. CPUهای تواند ذخیره کند و مقادیر حافظهکامپیوتر می

 های پشتیبان گرفته شده داخل کارت حافظه را به تواند، فایلکاربر میCPU .منتقل کند 

 های پشتیبان گرفته شده داخل کامپیوتر را بعد از اتصال به تواند فایلکاربر میPLC  بهCPU 

کاربر بازیابی فایل  بازیابی کند. در صورتی که ISPSoftمنتقل کند یا اینکه فایل را در پروژه 

ها و انجام دهد، سیستم به صورت خودکار مقادیر درون حافظه ISPSoftپشتیبان را در پروژه 

 کند.تنظیمات سخت افزاری را بازیابی نمی
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 AH500پشتيبان گيري و بازیابی اطالعات در  103-12 شکل

دوبار کلیك کرد تا  CARD Utilityبرای انجام عملیات فوق باید در بخش مدیریت پروژه بر روی 

 ها را انجام داد.توان عملیات پشتیبان گیری و یا بازیابی دادهصفحه آن ظاهر شود. حال می

 

 CARD Utilityتنظيمات  104-12 شکل
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 پشتيبانتهيه  -12-4-3-1

های سری PLCروی   و یا کارت حافظه CPUدر صورتی که مبدا و یا مقصد پشتیبان گیری ماژول 

AH500 باشد، کاربر باید از ارتباط بینISPSoft  وPLC .مطمئن شود. سپس مراحل زیر را طی کند 

 د.یکلیك کن Nextرا انتخاب و بر روی  Backup (To DUP File)گزینه  CARD Utilityدر صفحه  -1

 

 1قسمت  –پشتيبان گيري  – CARD Utilityتنظيمات  105-12 شکل

 منبع پشتیبان گیری را انتخاب کنید. -2

انتخاب شود، نیاز است، تا آدرس پروژه مورد  ISP Project (Compiled and saved)در صورتی 

را تعیین کنیم. در صورتی که این پروژه در حال  isp نظرمان برای پشتیبان گیری با پسوند

شود که ضرورت ویرایش باشد و کامپایل نشده باشد، پیامی مبتنی بر نیاز به کامپایل آن ظاهر می

ا الزم است پروژه را کامپایل و سپس از آن کند. در این حالت ابتدکامپایل آن را گوشزد می

 پشتیبان تهیه کنیم.



520 

 

 

 

 2قسمت  –پشتيبان گيري  – CARD Utilityتنظيمات  106-12 شکل

باید در مورد انتخاب شده باشد،  CPU (Need Connection)در صورتی که در صفحه فوق گزینه  -3

نیز تصمیم گیری کنیم، برای  AH500سری  CPUهای یا نشدن مقادیر حافظه ذخیره شدن و

شود و با انتخاب گزینه ها پشتیبان گرفته میاز حافظه Include Devicesاینکار با انتخاب گزینه 

Exclude Devices شود.ها پشتیبان تهیه نمیاز آن 
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 3قسمت  –پشتيبان گيري  – CARD Utilityتنظيمات  107-12 شکل

در صفحه بعد باید مکان ذخیره سازی پشتیبان را مشخص کنیم. در صورتی که منبع پشتیبان  -4

 باشد، حتما باید ذخیره سازی در کامپیوتر صورت بگیرد. ISPSoftپروژه 

o  اگر گزینهMemory Card (PLC Side)  انتخاب شود، فایل پشتیبان با عنوان

AUTOEXEC.dup  ایجاد و مسیر ذخیره سازی آن به صورت"Root directory of the 

memory card\AH500\SysDup\AUTOEXEC.dup" .خواهد بود 

o  اگر گزینهPC (DUP File)  انتخاب شود، نام و آدرس ذخیره سازی فایل پشتیبان را باید

 تعیین کرد.

 

 4قسمت  –پشتيبان گيري  – CARD Utilityتنظيمات  108-12 شکل

بیند و در خالصه ای از تنظیمات پشتیبان گیری را میاین مرحله کاربر در صفحه ظاهر شده  -5

 کلیك کند. Executeتواند، بر روی صورت تایید می
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 5قسمت  –پشتيبان گيري  – CARD Utilityتنظيمات  109-12 شکل

در صورتی که بر روی کارت حافظه از قبل پشتیبانی ذخیره شده باشد، در صورت پشتیبان گیری 

 کند.دهد که ما را از این موضوع مطلع میدوباره، برنامه پیام هشداری می

را  Replaceتوانیم گزینه ف و فایل جدید جایگزین شود میدر صورتی که بخواهیم فایل قبلی حذ

 yyکه در آن  yymmddnn.dupانتخاب کنیم. در صورتی که بخواهیم فایل قبلی با نام دیگری )

کند( ذخیره شود و فایل شماره پشتیبان در آن روز را مشخص می nn روز و   dd ماه، mmسال، 

را انتخاب و در غیر این  Archiveتوان گزینه میجدید به عنوان پشتیبان اصلی ذخیره شود 

 کنیم. را انتخاب می Cancelصورت برای لغو عملیات 

برای جلوگیری از پشتیبان گیری  )حین پشتیبان گیری( Cancelحتی در صورت کلیك بر روی 

بودن  گیرد که به علت ناقصدر کارت پشتیبان آن، پشتیبان گیری صورت می PLCهای از داده

 حذف کنیم.یل پشتیبان، باید آن را فا
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 هشدار در مورد وجود فایل پشتيبان قدیمی – CARD Utilityتنظيمات  110-12 شکل

ها نیز در فایل های پشتیبان گرفته شده دارای رمز عبور باشند، رمز عبور آندر صورتی که داده

 شود.میپشتیبان ذخیره 

 رمز عبور در زمان پشتیبان گیری :9-12 جدول

 شرح نوع پشتیبان گیری

CPU شوند شامل شناسه هایی که پشتیبانی گرفته میداده به کارت حافظهPLC  و رمز

 نیز هستند. CPUماژول  PLCعبور 

CPU کند که کاربر شناسه درخواست میابتدا سیستم  به کامپیوترPLC  و رمز عبور

از  PLCآن را وارد کند. در صورت صحیح بودن رمز عبور و شناسه 

-هایی که پشتیبانی گرفته میشود. دادهها پشتیبان گرفته میداده

 نیز هستند. CPU ماژول  PLCو رمز عبور  PLCشوند شامل شناسه 

شوند شامل شناسه برنامه و رمز ی که پشتیبانی گرفته میهایداده به کامپیوتر ISPSoftپروژه 

 نیز هستند. ISPSoftعبور پروژه 

 

 شود.ظاهر می CARD Utility – Completeدر انتها نیز در صورت موفقیت آمیز بودن صفحه  -6
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 6قسمت  –پشتيبان گيري  – CARD Utilityتنظيمات  111-12 شکل

 بازیابی پشتيبان -12-4-3-2

های سری PLCروی   و یا کارت حافظه CPUدر صورتی که مبدا و یا مقصد بازیابی پشتیبان، ماژول 

AH500 باشد، کاربر باید از ارتباط بینISPSoft  وPLC .مطمئن شود. سپس مراحل زیر را طی کند 

کلیك  Nextرا انتخاب و بر روی  Restore (From DUP File)گزینه  CARD Utilityدر صفحه  -1

 د.یکن
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 1قسمت  –پشتيبانبازیابی  – CARD Utilityتنظيمات  112-12 شکل

 منبع بازیابی پشتیبان را انتخاب کنید. -2

 

 2قسمت  –پشتيبانبازیابی  – CARD Utilityتنظيمات  113-12 شکل
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های ، لیستی از فایلانتخاب شود Memory Card (PLC side) (Need Connection)در صورتی 

توانیم شود که با دوبار کلیك بر روی منبع مورد نظرمان میپشتیبان داخل حافظه نمایش داده می

 آن را انتخاب کنیم.

 

 3قسمت  –پشتيبانبازیابی  – CARD Utilityتنظيمات  114-12 شکل

 در صفحه بعد باید مکان مقصد بازیابی را مشخص کنیم.  -3

o  در صورت انتخاب گزینهCPU (Need Connection)  بازیابی بر رویCPU شود. انجام می

 CPUدر صورتی که فایل پشتیبان در حافظه ذخیره شده باشد، مقصد بازیابی حتما باید 

 بازیابی کرد. ISPSoftهای توان آن را در پروژهباشد و نمی

o  اگر گزینهISP Project کند ای با نام و آدرسی که کاربر تعیین میانتخاب شود، پروژه

 شود.ایجاد می
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 4قسمت  –پشتيبانبازیابی  – CARD Utilityتنظيمات  115-12 شکل

بیند و خالصه ای از تنظیمات بازیابی پشتیبان را میاین مرحله  شده در کاربر در صفحه ظاهر -4

 کلیك کند. Executeتواند، بر روی در صورت تایید می

 

 5قسمت  –پشتيبانبازیابی  – CARD Utilityتنظيمات  116-12 شکل
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بازیابی برای جلوگیری از )حین بازیابی(  Cancelحتی در صورت کلیك بر روی  در این مرحله

اند. ها به طور کامل بازیابی نشدهشود و چون دادهتا حدودی انجام می ، بازیابیPLC درپشتیبان 

به تنظیمات پیشفرض بازگردانده شود.  PLCنیاز است در این حال بازیابی دوباره صورت گیرد و یا 

عملیات بازیابی متوقف نشود، کاربر  Cancelچون ممکن است حتی با کلیك بر روی همچنین 

 را خاموش کند. PLCتواند برای اطمینان از قطع شدن عملیات بازیابی، می

عملکرد سیستم به باشند،  و یا شناسه دارای رمز عبور ویا مقصد بازیابیمنبع در صورتی که 

 صورت زیر خواهد بود.

 رمز عبور حین بازیابی :10-12 جدول

 شرح بازیابی نوع 

 یکی باشند. باید CPUشناسه پشتیبان و  - CPUحافظه به 

 باشند. یکیو فایل پشتیبان باید  PLCرمز عبور  -

دارای رمز عبور نباشد، رمز عبور  PLCدر صورتی که  -

 خواهد شد. PLCرمز عبور  ،پشتیبان پس از بازیابی

 یکی باشند. باید CPUشناسه پشتیبان و  - CPUکامپیوتر به 

 باشند. یکیو فایل پشتیبان باید  PLCرمز عبور  -

دارای رمز عبور نباشد، رمز عبور  PLCدر صورتی که  -

 خواهد شد. PLCرمز عبور  ،پشتیبان پس از بازیابی

شناسه و رمز عبور پشتیبان همان شناسه برنامه و رمز  - ISPSoftکامپیوتر به 

 خواهد شد. ISPSoftعبور پروژه 

 

ظاهر  CARD Utility – Completeصفحه  بازیابی در انتها نیز در صورت موفقیت آمیز بودن -5

 شود.می
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 6قسمت  –پشتيبانبازیابی  – CARD Utilityتنظيمات  117-12 شکل

 USBارتباط  

 USBنصب درایور  -12-5-1

 در ادامه شرح داده شده است. XPدر ویندوز  PLCبرای  USBنصب درایور 

برقرار است.  USBبا کامپیوتر از طریق پورت  PLCبرقرار است و ارتباط  PLCمطمئن شوید تغذیه  -1

 ,Noباز خواهد شد که باید در آن گزینه  Found New Hardware Wizardدر این هنگام صفحه 

not this time  را انتخاب کرده و بر رویNext .کلیك کنید 
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 1قسمت  – USBنصب درایور  118-12 شکل

شود، نام نشان داده شده زیر برای نشان داده می USBدر این صفحه نام دستگاه متصل به  -2

PLC های سریAH500 های است و برای دیگر ماژولUSB های متفاوتی ممکن دار کمپانی دلتا نام

را  Install from a lost or specific location (Advanced)است نشان داده شود. در ادامه 

 کلیك کنید. Nextانتخاب و بر روی 

 

 2قسمت  – USBنصب درایور  119-12 شکل

درایور این  ISPSoftاند، کنند در جدول زیر آمدهپشتیبانی می USBمحصوالت دلتا که از ارتباط  -3

 ها استفاده کرد.توان از آنکه می 1کندمحصوالت را در مسیرهای مشخص شده زیر ذخیره می

 محل ذخیره درایورها :11-12 جدول

 مسير ذخيره شدن درایور PLCمدل 

DVP-SX2 Installation path of ISPSoft\drivers\SX2_USB_Driver\ 

DVP-SE Installation path of ISPSoft\drivers\SX2_USB_Driver\ 

AH500 Installation path of ISPSoft \drivers\Delta_PLC_USB_Driver\ 

 
                                                      

 است. :ISPSoftx.xx\Delta Industrial Automation\Program Files\Cبه صورت  ISPSoftمسیر پیشفرض نصب  1 



531 

 

 

 کنیم.کلیك می Nextکنیم و بر روی در صفحه ظاهر شده آدرس مورد نظر را وارد می

 

 3قسمت  – USBنصب درایور  120-12 شکل

پس از آنکه نرم افزار درایور را پیدا کرد، سیستم درایور را نصب خواهد کرد. در حین نصب اگر  -4

 را انتخاب کنید. Continue Anywayتوانید گزینه ظاهر شد می Hardware Installationپنجره 
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 4قسمت  – USBنصب درایور  121-12 شکل

 کلیك کرد. Finishپایانی بر روی  توان در صفحهبرای پایان نصب می -5
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 5قسمت  – USBنصب درایور  122-12 شکل

دار  USBرا باز کنید، در صورتی که نام دستگاه  Device Manager1برای اطمینان از نصب صفحه  -6

شویم که نصب درایور به درستی انجام آمده بود، مطمئن می Ports (COM&LPT)در قسمت 

)در مثال زیر  گرفته است. در این حالت سیستم عامل، عددی را به پورت مورد نظر اختصاص

4COM)  خواهد داد که باید آن را در تنظیماتCOMMGR .مورد استفاده قرار دهیم 

شود، ممکن است نیاز باشد تا دوباره درایور  های کامپیوتر وصلبه دیگر پورت USBدر صورتی که 

به کامپیوتر ممکن است  USBرا برای پورت جدید نیز نصب کنیم. همچنین با هر بار اتصال مجدد 

 آن عوض شود. COMعدد اختصاصی کامپیوتر به 

 

 Device Managerبررسی نصب درایور در  123-12 شکل

                                                      

را انتخاب کرد. در پنجره باز شده بر  Propertiesتوان کلیك راست کرده و می mputerMy Coدر  Device Managerبرای باز کردن  1 

 کنیم.را انتخاب می Device managerکلیك و  Hardwareروی سربرگ 
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 COMMGRدر  USBیور ساخت درا -12-5-2

ایجاد کنیم. در  USBدرایور  COMMGRنیاز است در  USBاز طریق پورت  PLCبا  ISPSoftبرای ارتباط 

 دستگاه مورد نظر نصب شود. USBاینجا ابتدا نیاز است درایور 

 برقرار است. USBاز طریق پورت  PLCبرقرار و ارتباط کامپیوتر و  PLCمطمئن شوید تغذیه  -1

ویندوز وجود داشته  Taskbarدر حال اجراست، یعنی آیکون آن در  COMMGRمطمئن شوید  -2

 Start>Programs>Delta Industrialتوانید آن را از آدرس باشد. )در صورتی که فعال نباشد، می

Automation>Communication>COMMGR .)فراخوانی کنید 

ویندوز پنجره آن را باز کنید. سپس برای  Taskbarدر  COMMGRبا دوبار کلیك بر روی آیکون  -3

 کلیك کنید. Addایجاد درایور جدید بر روی 

 

 COMMGRاجراي  124-12 شکل

وارد کنید. نوع درایور باید در قسمت  Driver Nameنام درایور را در قسمت در صفحه ظاهر شده،  -4

Type  به صورتUSB (Virtual COM)  انتخاب شود. )در صورتی که نوعPLC  مدلDVP-SX2 

 انتخاب شود.( RS232هست باید نوع درایور 
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 1قسمت  – USBر ساخت درایو 125-12 شکل

انتخاب  Communication Portآن را در قسمت  COMنام دستگاه مورد نظر خود و شماره پورت  -5

تواند حداکثر تعداد تالش برای ارتباط و نیز کاربر می Setup Responding Timeدر قسمت کنید. 

 Timeو  Time of Auto-retryحداکثر مدت زمان انتظار برای اینکار را به ترتیب در دو قسمت 

Interval of Auto-retry .در نهایت نیز بر روی  مشخص نمایدOK لیك کنید.ک 

 

 2قسمت  – USBر ساخت درایو 126-12 شکل
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 Device Managerظاهر نشد، باید کاربر در  COM Portمورد نظر در بخش  PLCدر صورتی که نام 

وجود دارد. در غیر این  Ports (COM&LPT)بررسی کند که نام سخت افزار مورد نظر در قسمت 

 و نصب بودن درایور را دوباره بررسی کند. USBاتصال  وضعیت صورت باید

 Startدرایور مورد نظر را انتخاب کرده و برای فعال شدن ارتباط بر روی  COMMGRدر صفحه  -6

 کلیك کنید.

 

 USBفعال كردن ارتباط درایور  127-12 شکل

 DVP-SX2های مدل PLCبرای  USBتنظیمات  -12-5-3

است، با آنکه  شده بر روی آن نصب RS-232به  USBبه علت آنکه مبدل  DVP-SX2های مدل PLCدر 

کنیم ولی در واقع و کامپیوتر استفاده می PLCبرای ارتباط بین  USBدر ظاهر از کابل و پورت ورودی 

را برای آن به  COMMGRاست و باید تنظیمات درایور در  RS-232پروتکل ارتباطی بین دو دستگاه 

 همچنین کاربرانانتخاب کنیم.  RS-232درایور را باید  نوع انجام دهیم. در واقع RS-232عنوان ارتباط 

اقدام  D1109از طریق حافظه  PLCوتر و توانند از این پورت ارتباطی برای انتقال اطالعات بین کامپیمی

 .)این گزینه برای کاربردهای آکادمیك به عنوان نمونه ارتباط با نرم افزار متلب بسیار مفید است( کنند
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 DVP-SX2 مدل هايPLC براي USB درایور تنظيمات 128-12 شکل

 AH500های سری PLCنکات مهم در ارتباط با  

PLC های سایز متوسطAH500  به وسیله شرکت دلتا به بازار عرضه شده و نسبت بهPLCقبلی این  یها

ها نیاز باشند. به همین علت برای کار با آنهای بسیار بیشتری میدارای مزیت DVPشرکت یعنی  خانواده 

 است راهنمای آن به صورت کامل مرور شود.

  AH500های PLCورت ها در ها و پ حافظهآدرس  -12-6-1

 به صورت زیر است.  AH500 هایPLCانواع مختلف حافظه و پورت در 

 AH500 هایPLC در پورت و حافظه انواع :12-12 جدول

 شرح مشخصه نوع

X Bit/Word معرف ورودی دیجیتالرله ورودی :)*( 
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Y Bit/Word  خروجی: معرف خروجی دیجیتالرله)*( 

M Bit رله کمکی: معرف حافظه بیتی 

S Bit  رلهStep برای ذخیره حالت پرچم برای :Step  درSFC 

D Bit/Word هارجیستر داده: حافظه برای ذخیره داده)*( 

L Bit/Word  رجیستر واسط(Link)حافظه برای ردوبدل کردن اطالعات :)*( )**( 

T Bit  :در صورتی که زمان سنج به عنوان حافظه بیتی استفاده شود، زمان سنج

سنج به مقدار معین شده رسیده شود که مقدار زمانمی "یك"زمانی 

 باشد و در غیر این صورت صفر خواهد بود.

Word :سنج که در یك حافظه مقدار فعلی زمان زمان سنجWord ذخیره می-

 شود.

C Bit :در صورتی که شمارنده به عنوان حافظه بیتی استفاده شود،  شمارنده

شود که تعداد شمارش شده به مقدار معین شده رسیده می "یك"زمانی 

 باشد و در غیر این صورت صفر خواهد بود.

Word :مقدار فعلی شمارنده که در یك حافظه  شمارندهWord شود.ذخیره می 

HC Bit  بیتی به عنوان حافظه  32در صورتی که شمارنده  بیتی: 32شمارنده

شود که تعداد شمارش شده به مقدار می "یك"بیتی استفاده شود، زمانی 

 معین شده رسیده باشد و در غیر این صورت صفر خواهد بود.

Word  بیتی که در حافظه  32مقدار فعلی شمارنده  بیتی: 32شمارندهWord 

 شود.ذخیره می

E Word  حافظهIndex:  دهنده میزان نشانمقدار آنOffset مورد در حافظه 

 است.ویرایش 

SM Bit :پرچم برای عملکردهای خاص سیستم رله کمکی خاص)****( . 

SR Word :های خاص سیستم.رجیستر برای حافظه رله کمکی خاص )****( 
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 توضیحات جدول:

های ورودی، خروجی و رجیستر داده و رجیستر رله های توان بیت، میAH500های سری PLC)*( در 

برای  Y0.1استفاده کرد، از  X0برای دسترسی به بیت اول  X0.1توان از برای مثال می واسط را تغییر داد.

 D0.1استفاده کرد و از  D0برای دسترسی به بیت اول  D0.1استفاده کرد، از  Y0دسترسی به بیت اول 

 استفاده کرد. D0برای دسترسی به بیت اول 

توانیم به گیرد، با این حال از آن میها مورد استفاده قرار می)**( رجیستر واسط برای تبادل داده

 عنوان حافظه داده به صورت عمومی استفاده کنیم.

های نوع از حافظه و هستند Eهای نوع حافظه AH500های سری CPUدر  Index)***( رجیسترهای 

F کند.پشتیبانی نمی 

 هستند. AH500( مخصوص سری SRو  SM****( این رجیسترهای خاص ))

 PLC Instructionsو یا  AH500برای اطالعات بیشتر در مورد رجیسترهای به راهنمای برنامه نویسی 

and Special Register Reference  در بخشHelp  نرم افزارISPSoft .مراجعه کنید 

 
 ISPSoftنرم افزار  Help بخش در PLC Instructions and Special Register Reference 129-12 شکل

 X/Y/D/Lهای نوع  ها در پورت و حافظه کار با بیت -12-6-2

های PLCدر  X/Yهای شوند. پورتو ... مشخص می X0 ،Y0با  DVPهای سری PLCدر  X/Yهای پورت

در  X/Yهای شوند همچنین پورتو ... مشخص می X0.0 ،Y0.0به صورت بیتی به فرم  AH500سری 

PLC های سریAH500  به صورتWord  به فرمX0 ،Y0 در نتیجه شوندو ... مشخص می .X0.0  کم ارزش

 آید.به حساب می X0ترین بیت در پر ارزش X0.15و  X0در  ترین بیت 
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 هاي وروديپورت Word ی و تشکيلبيتاجزاي ارتباط  130-12 شکل

 تغییر خواهند کرد. Y1.15الی  Y1.0منتقل کنیم، حالت  Y1را به  D0برای مثال در صورتی که 

 

 1مثال  –ها  حافظه و پورت در ها بيت با كار 131-12 شکل

های ورودی، خروجی و رجیستر داده و رجیستر رله های توان بیت، میAH500های سری PLCدر 

برابر صفر  D0شود. فرض کنید مقدار اولیه منتقل می D0.2به  M0واسط را تغییر داد. در مثال زیر حالت 

 شود.برابر چهار می D0فعال است، مقدار  M0است، زمانی که 

 

 2مثال  –ها  حافظه و پورت در ها بيت با كار 132-12 شکل

شامل آن بیت نیز تغییر خواهد  Wordتغییر کند، حافظه  X/Y/D/Lهای در صورتی که بیتی در حافظه

های و تغییر حافظه ها متفاوت استهای داده آنبا حافظه T/C/HCهای بیتی کرد. در حالی که حافظه

 .ها نداشته باشد.بیتی ممکن است تاثیری در حافظه داده آن
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 به روز رساني مستقیم ورودی/خروجي -12-6-3

شوند، مشابه روش به روز شدن ورودی و به روز می AH500ها در ها و خروجیروشی که ورودی

کل برنامه  Scanله است به این صورت که به روز رسانی پس از مرح DVPهای سری PLCها در خروجی

روش دیگری برای به روز رسانی با استفاده از کُد  AH500های سری PLCگیرد. همچنین در صورت می

"D"  وجود دارد. در صورتی کهX  و یاY  با استفاده از"D" حینها را آنتغییرات  به کار روند، سیستم 

های . تنها پورتماندمنتظر نمی SCANو تا پایان زمان کندمورد نظر اعمال می Networkاجرای کُد 

برای  "D"بدین شکل به روز رسانی شوند، حتی از  "D"توانند با استفاده از می Yو  Xورودی و خروجی 

 استفاده کنیم. توانیمنمیها نیز سیمبول

همچنین سیستم بعد شود، خوانده می X0.0شود، همزمان اجرا می Network 1در مثال زیر زمانی که 

 دهد.قرار می Y0.0را بالفاصله در  M1مقدار  Network 2از اجرای کُد 

 

 1مثال  –به روز رسانی مستقيم پورت هاي ورودي و خروجی  133-12 شکل

استفاده کنیم در جدول زیر لیست شده است. در صورتی که   "D"توانیم از ها میتوابعی که با آن

در توابعی که در جدول لیست نشده اند استفاده کنیم، سیستم هنگام کامپایل کردن  Yو یا  X در "D"از

 دهد.خطا می

 ای ورودی و خروجیهتوابع مجاز به روز رسانی مستقیم در پورت :13-12 جدول

 "D"توابع مجاز برای استفاده با  نام پورت

X LD/LDI/LDP/LDF/OR/ORI/ORP/ORF/AND/ANI/ANDP/ANDF 

Y LD/LDI/LDP/LDF/OR/ORI/ORP/ORF/AND/ANI/ANDP/ANDF 
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 دهد.را نمایش می "D"مثال زیر چند نمونه استفاده درست از 

 

 2مثال  –به روز رسانی مستقيم پورت هاي ورودي و خروجی  134-12 شکل

 به همراه کانتکت ورودی آمده که مجاز نیست. Yبرای  "D"همچنین در مثال زیر 

 

 3مثال  –مستقيم پورت هاي ورودي و خروجی  نادرست به روز رسانی 135-12 شکل

 AH500 های PLCها در  محدوده حافظه -12-6-4

 توان مشاهده کرد.ها را در تنظیمات سخت افزاری نیز میاین محدوده

  AHCPU500-EN/AHCPU500-RS2های  محدوده حافظه :14-12 جدول

AHCPU500-EN/AHCPU500-RS2 

 آدرس نوع حافظه و یا پورت

X Word: X0~X63 Bit: X0.0~X63.15 

Y Word: Y0~Y63 Bit: Y0.0~Y63.15 

D Word: D0~D16383 Bit: D0.0~D16383.15 

L Word: L0~L16383 Bit: L0.0~L16383.15 

M M0~M8191 
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S S0~S2047 

C C0~C2047 

HC HC0~HC63 

T T0~T2047 

E E0~E31 

SR SR0~SR2047 

SM SM0~SM2047 

های حافظه تعداد بلوك

قابل تخصیص به  توابع 

 instancesبلوکی 

64 

 

 AHCPU510-EN/AHCPU510-RS2های  محدوده حافظه :15-12 جدول

AHCPU510-EN/AHCPU510-RS2 

 آدرسمحدوده  نوع حافظه و یا پورت

X Word: X0~X127 Bit: X0.0~X127.15 

Y Word: Y0~Y127 Bit: Y0.0~Y127.15 

D Word: D0~D32767 Bit: D0.0~D32767.15 

L Word: L0~L32767 Bit: L0.0~L32767.15 

M M0~M8191 

S S0~S2047 

C C0~C2047 

HC HC0~HC63 

T T0~T2047 

E E0~E31 

SR SR0~SR2047 

SM SM0~SM2047 

 256های حافظه تعداد بلوك
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قابل تخصیص به  توابع 

 instancesبلوکی 

 

 AHCPU520-EN/AHCPU520-RS2های  محدوده حافظه :16-12 جدول

AHCPU520-EN/AHCPU520-RS2 

 محدوده آدرس نوع حافظه و یا پورت

X Word: X0~X255 Bit: X0.0~X255.15 

Y Word: Y0~Y255 Bit: Y0.0~Y255.15 

D Word: D0~D65535 Bit: D0.0~D65535.15 

L Word: L0~L65535 Bit: L0.0~L65535.15 

M M0~M8191 

S S0~S2047 

C C0~C2047 

HC HC0~HC63 

T T0~T2047 

E E0~E31 

SR SR0~SR2047 

SM SM0~SM2047 

های حافظه تعداد بلوك

قابل تخصیص به  توابع 

 instancesبلوکی 

512 

 

  AHCPU520-EN/AHCPU520-RS2های  محدوده حافظه :17-12 جدول

AHCPU530-EN/AHCPU530-RS2 

 محدوده آدرس نوع حافظه و یا پورت

X Word: X0~X511 Bit: X0.0~X511.15 
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Y Word: Y0~Y511 Bit: Y0.0~Y511.15 

D Word: D0~D65535 Bit: D0.0~D65535.15 

L Word: L0~L65535 Bit: L0.0~L65535.15 

M M0~M8191 

S S0~S2047 

C C0~C2047 

HC HC0~HC63 

T T0~T2047 

E E0~E31 

SR SR0~SR2047 

SM SM0~SM2047 

های حافظه تعداد بلوك

قابل تخصیص به  توابع 

 instancesبلوکی 

1024 

 

 AH500های سری PLCجدول سراسری مقایسه حافظه های  :18-12 جدول

 

Type Device name Number of devices Range 

Bit 
device 

Input relay X 

1024(AHCPU500) X0.0~X63.15 

2048(AHCPU510) X0.0~X127.15 

4096(AHCPU520) X0.0~X255.15 

8192(AHCPU530) X0.0~X511.15 

Output relay Y 

1024(AHCPU500) Y0.0~X63.15 

2048(AHCPU510) Y0.0~X127.15 

4096(AHCPU520) Y0.0~X255.15 

8192(AHCPU530) Y0.0~Y511.15 

Data register D 

16384 (AHCPU500) D0.0~D16383.15 

32768 (AHCPU510) D0.0~D32767.15 

65536 (AHCPU520/530) D0.0~D65535.15 

Link register L 

16384 (AHCPU500) L0.0~ L16383.15 

32768 (AHCPU510) L0.0~ L32767.15 

65536 (AHCPU520/530) L0.0~ L65535.15 

Auxiliary relay M 8192 M0~M8191 

Special auxiliary relay SM 2048 SM0~SM2047 

Stepping relay S 2048 S0~S2047 

Timer T 2048 T0~T2047 

Counter C 2048 C0~C2047 



546 

 

 

Type Device name Number of devices Range 

32-bit counter HC 64 HC0~HC63 

Word 
device 

Input relay X 512 X0~X511 

Output relay Y 512 Y0~Y511 

Data register D 

16384 (AHCPU500) D0~D16383 

32768 (AHCPU510) D0~D32767 

65536 (AHCPU520/530) D0~D65535 

Special data register SR 2048 SR0~SR2047 

Link register L 

16384 (AHCPU500) L0~L16383 

32768 (AHCPU510) L0~L32767 

65536 (AHCPU520/530) L0~L65535 

Timer T 2048 T0~T2047 

Counter C 2048 C0~C2047 

32-bit counter HC 64 (128 words) HC0~HC63 

Index register E 32 E0~E31 

Constant* 

Decimal system K 
16 bits: -32768~32767 

32 bits: -2147483648~2147483647 

Hexadecimal system 16# 
16 bits: 16#0~16#FFFF 

32 bits: 16#0~16#FFFFFFFF 

Single-precision 
floating-point number 

F +38~±3.4028234738-32 bits: ±1.17549435 

Double-precision 
floating-point number 

DF 
~308-64 bits: ±2.2250738585072014 

+308±1.7976931348623157 

String* String “$” 1~31 characters 

 

 DVP های PLCها در  محدوده حافظه -12-6-5

 توان مشاهده کرد.ها را در تنظیمات سخت افزاری نیز میاین محدوده

 

 DVPهای سری PLCجدول سراسری مقایسه حافظه های  :19-12 جدول 

 
 

Device Range Type 
Applicable to 

ES/EX/SS/EC ES2/EX2 SA/SX/SC EH2/SV 

P 0~255 - 0~63 0~255 0~255 0~255 

N 0~7 - 0~7 0~7 0~7 0~7 

I 0~899 - 

I001, I101, I201, 

I301 /I6□□

(10~99) 

 / I150 

I000 / I001(X0), I100 / I101(X1), 

I200 / I201(X2), I300 / I301(X3), 

I400 / I401(X4), I500 / I501(X5), 

I600 / I601(X6)/ I700 / I701(X7), 

I605~I699, I705~I799, I010, I020, 

I001, I101, I201, 

I301, I401, I501 / 

I6□□,I7□□

(1~99) / 

I010, I020, I030, 

I00□(X0), I10□(X1), I20□

(X2), I30□(X3), I40□(X4),  

I50□(X5) / I6□□, I7□□, 

I8□□, (1~99) / I010, I020, 

I030, I040, I050, I060,I110, 



547 

 

 

I030, I040, I050, I060, I070, I080, 

I140, I150, I160 

I040, I050, I060, 

I150 

 I120, I130, I140, I150, I160, 

I170, I180  

S 0~1023 Bit 0~127 0~1024 0~1024 0~1024 

X 0~377 (Octal) Bit 0~177 0~377 0~177 0~377 

Y 0~377 (Octal) Bit 0~177 0~377 0~177 0~377 

T 0~255 
Bit/ 

Word 
0~127 0~255 0~255 0~255 

M 0~4095 Bit 0~1279 0~4095 0~4095 0~4095 

C 

0~199 
16-

bit 

Bit/ 

Word 
0~199 0~199 0~199 0~199 

200~255 
32-

bit 

Bit/ 

Dword 
200~255 200~255 200~255 200~255 

D 0~9999 Word 0~1311 0~9999 0~4999 0~9999 

E 0~7 Word 0 0~7 0~3 0~7 

F 0~7 Word 0 0~7 0~3 0~7 
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 تنظیمات شبکه و تبادل داده -13 فصل

های صنعتی مورد استفاده در محصوالت دلتا به عمومی شما را با فضای شبکهبه صورت  تنها در این فصل

پردازیم. می NWCONFIGبه مرور مباحث مربوط به شبکه در کنیم و آشنا می ISPSoftخصوص نرم افزار 

 های صنعتی خواهیم پرداخت. همچنین در ادامه به معرفی امکانات کمپانی دلتا جهت بکارگیری شبکه

تی بوده و جهت آشنایی عمومی با مفاهیم مورد نظر آورده شده مباحث شرح داده شده در این فصل مقدما

های صنعتی کمپانی دلتا است. مباحث تکمیلی پیرامون به کارگیری انواع سخت افزارهای مربوط به شبکه

(IE, Field Bus, Profibus, CANOpen, Industrial Ethernet  نرم افزار مربوطه، مفاهیم مرتبط با ،)... و

-سیستم های بیسیم، استفاده از شبکه اینترنت برای تبادل داده،های انتقال داده، شبکهروشها، پروتکل

، شرکت کامیاب مرام ا همکاریب جامع به زودی در کتابی و دیگر مباحث مرتبط DCSهای اسکادا و 

 منتشر خواهد شد. نمایندگی کمپانی دلتا در ایران

به معرفی و راه اندازی ماژول  - ه ضمیمه شبکه، در همچنین جهت آشنایی با راه اندازی یك ماژول

EN01 توان برای اتصال پرداخته شده است، از این ماژول میPLC های سریDVP  به شبکهIndustrial 

Ethernet .استفاده کرد 

 

 NWCONFIGتنظیمات شبکه با استفاده از   

در نظر گرفته شده است. با استفاده از  ISPSoftجهت تنظیمات شبکه در نرم افزار  NWCONFIGابزار 

تا حدود  این قسمتها انجام داد. ها را در پروژهتوان تنظیمات شبکه و مکانیزم تبادل دادهاین ابزار می

یر در ز NWCONFIGعملکردهای کند. شرکت زیمنس عمل می Step7در نرم افزار  NetProمشابه  زیادی

 .1ها پرداخته خواهد شدلیست و در ادامه این بخش به آن

 های مورد نیاز در پروژه و انتخاب مسیرهای ارسال دادهساخت شبکه 

  ایجاد قابلیت تبادل داده از طریق لینكRS-485  درPLC 

                                                      

صی به به علت تخصصی بودن واژگان حوزه شبکه های صنعتی و متداول بودن کلمات انگلیسی این بخش در بین کاربران، از ترجمه کلمات تخص 1 

گیرد و مباحث شود. همچنین در این فصل مفاهیم شبکه به صورت اولیه مورد بررسی قرار میدلیل جلوگیری از ایجاد ایهام در متن خودداری می

 تکمیلی در کتاب شبکه دلتا که به زودی منتشر خواهد شد، مطرح خواهد شد.
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 ایجاد قابلیت تبادل داده از طریق لینك اِترنت PLC  

NWCONFIG کند و به همین علت در ریزی میپروژه را پایههای درون چارچوب ساختاری شبکه

 .کنیدباالترین قسمت در بخش مدیریت پروژه قرار دارد. برای باز شدن پنجره آن دوبار بر روی آن کلیك 

 

 NWCONFIGمحيط كار  1-13 شکل

 محیط کار: محیط اصلی طراحی ساختار سیستم.  

ها در برنامه وجود دارد در این هایی که امکان استفاده از آن: تمامی دستگاههادستگاهلیست  

 قسمت لیست شده است.

 شوند.های منتشر شده توسط سیستم در این قسمت نمایش داده میپیاممحیط نمایش پیام:  
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 اطالعات اولیه -13-1-1

ای در مورد مفاهیم یست اطالعات اولیهباها کاربران میPLCهای ارتباطی بین قبل از طراحی شبکه

 ها را در ادامه معرفی خواهیم کرد.پایه شبکه داشته باشند که بعضی از آن

 

 پارامترهاي اجزاي شبکه 2-13 شکل

 های پایه درون شبکهدستگاه 

تعریف شده توسط کاربر هستند که در ساختار شبکه ها و تجهیزات ، ماژولPLCها شامل این دستگاه

هاست که با هم دیگر در مورد استفاده قرار گرفته اند. در نهایت نیز هر شبکه شامل تعدادی از این دستگاه

باشد. در دنیای واقعی می RS-485ای هست و نوع آن یا اِترنت و یا ارتباط هستند. هر شبکه دارای شماره

 شوند.های خود به هم متصل میها برای ارتباط با یکدیگر از طریق پورت( دستگاه)الیه فیزیکی شبکه

  نامPLC 

بایست برای باشند. و میهای درون شبکه میPLCنام  AH-03و  AH-02و  AH-01 در شکل باال سه نام 

ی برا AH500ها اختصاص داد. در سری ها اسم منحصر به فردی به آنشناسایی بهتر هرکدام از آن

نیز این نام مشابه کامنت روی  DVPهای در مدلمراجعه کرد.  HWCONFIGتوان به تخصیص نام می

 دستگاه است.
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 هاها و شماره آنگره 

ها شود. گرهگفته می 1گرهکند به هر جز مستقل سیستم که به صورت مستقل در شبکه فعالیت می

شامل  2هستند. شماره  در شکل فوق گره الی    های شماره  .ای ترین جز سیستم هستندپایه

CPU  و ماژول شبکه است. از آنجایی که ماژول شبکه به تنهایی قادر به ارتباط و پردازش در سیستم

 دهند. حتما احتیاج دارد، در نتیجه مجموع این دو یك گره را تشکیل می CPUنیست و به یك 

 های خود را ارسال نمایند. داده جام داده وان 2مسیریابی توانندمی AH500های سری CPUهمچنین 

انی ی)از طریق گره م مانیتور شود 1تواند به وسیله گره می 3برای مثال از این طریق در شکل فوق گره 

. قبل از این که این امکان برای مسیریابی فراهم شود، کاربر باید مسیرهای ارتباطی برای ارسال (2شماره 

ها آدرس آن گره در ه هر گره شماره خاصی اختصاص دهد )در واقع این شمارهها را مشخص کند و بداده

توان شماره اختصاص داد و در ضمن به این نکته توجه می AH500های سری CPUشبکه است(. تنها به 

ای دارای آدرس مشابه باشند. پس از آنکه مسیرهای انتقال داده در نرم افزار توان هیچ دو گرهکرد که نمی

های دیگر را تشکیل PLCتواند جدول مسیرهای خود را به می PLCها دانلود شد، هر PLCته شد و در ساخ

 ها منتقل کند.های خود را به آنداده و از این طریق داده

 هاآدرس ایستگاه 

شوند. در منحصر به فردی مشخص می  3هر پورت ورودی با آدرس ایستگاه  RS-485های در شبکه

ای دارای چندین مواقع آدرس ایستگاه معرف همان آدرس گره است. در صورتی که گرهواقع در اکثر 

 پورت باشد، هر پورت متصل به شبکه باید دارای آدرسی مجزا باشد.

  آدرسIP  و حالتDHCP 

الی  یكبین عدد انتهایی آن باید منحصر به فردی ) IPهای شبکه اِترنت با آدرس هرکدام از پورت

ای دارای چندین پورت باشد، هر پورت در اینجا نیز در صورتی که گره  شوند.می مشخص )باشد 254

 مجزا باشد. IPمتصل به شبکه باید دارای آدرس 

های شبکه اِترنت مورد گره IPهای برای تخصیص دینامیك و البته اتوماتیك آدرس  DHCP پروتکل

 گیرد. استفاده قرار می

                                                      
1 Node 

2 Routing 

3 Station Address 
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 Subnet mask 

ها بتوانند در آن دامنه یکسان داده شود تا آن Subnet maskه باید یك های یك شبکبه پورت

Subnet با هم ارتباط برقرار کنند. 

 PLC Link 

به عنوان  PLC. در این شبکه یك RS-485ها از طریق کابل  PLCای برای ارتباط مکانیزم شبکه

Master  وجود خواهد داشت و مابقیPLC ها به عنوانSlave  عمل خواهند کرد. در این نوع ارتباطPLC-

توانند به ها نمیPLCکند و دیگر تعیین شده تبادل اطالعات را مدیریت می Masterای که به عنوان 

 صورت مستقل به تبادل اطالعات بپردازند.

 Ether Link 

ها تنظیم شوند، CPL. در صورتی که 1ها از طریق بستر اِترنتPLCبرای تبادل داده بین  ایشبکه مکانیزم

توانند از طریق شبکه اترنت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به تبادل داده بپردازند. به صورت نرمال می

 کنند. این مکانیزم را پشتیبانی می AH500های سری CPU)بدون استفاده از تجهیزات جانبی( تنها 

های دیگر تبادل تواند با گرهن مینیست و هر گره در آ Master/Slaveاین نوع ارتباط به صورت 

اطالعات داشته باشد. تبادل اطالعات در این مکانیزم شبکه نیز به این صورت است که گره مبدا 

های مورد نظر را فرستد و گره مقصد پس از دریافت آن، دادهدرخواست اطالعات خود را به گره مقصد می

ها امکان ارسال درخواست نوشتن داده در این ارتباط گره با توجه به اینکه کند.برای گره مبدا ارسال می

-تر است. در این مکانیزم، ارسال بستهمطمئن PLC Linkبر روی گره مقصد را ندارند، این روش به نسبت 

توان گفت استفاده شود. به صورت کلی نیز میمدیریت می TCP/IPهای داده به صورت خودکار به روش 

 تر است.بهینه PLC Linkبه نسبت  Ether Linkاز 

                                                      
1 Ethernet 
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 PLC Link و  Ether Linkساختار ارتباط بين اجزا در  3-13 شکل

ها و مقایسه ها در آنهای شبکه و نحوه تبادل داده)الزم است برای اطالعات بیشتر در مورد پروتکل

 (های صنعتی( مراجعه کنید.های پایه شبکه )یا شبکهکتابها به های کلیدی آنویژگی

 NWCONFIGتنظیمات ارتباطي در  -13-1-2

رود. پس از پیکربندی و برای پیکربندی ساختار و پارامترهای شبکه به کار می NWCONFIGافزار نرم

ها  و یا پارامترهای گره استخراجها، ها کاربر قادر به دانلود بر روی گرهبارگزاری آن بر روی گره

هایی باشد که در پروژه های شبکه خواهد بود. همچنین ممکن است شبکه شامل دستگاهمانیتورینگ گره

اجزای مختلف تعریف نشده باشد، در این حال باید بتوان پارامترهای سیستم را به صورتی تنظیم کرد که 

تر این موضوع ابتدا به مرور آن بتوانند به صورت مناسبی در کنار یکدیگر عمل نمایند. برای درك به

 پردازیم.می NWCONFIGمکانیزم ارتباطی در 

 NWCONFIGمکانيزم ارتباطی در  -13-1-2-1

توانند پارامترها را به صورت مستقیم در یك یا به کاربران می NWCONFIGدر شبکه ساخته شده در 

ها را یا وضعیت آن استخراجها را های آنصورت گروهی از طریق شبکه در چند گره دانلود و یا داده

 پردازیم.مانیتور کنند. در این قسمت به شرح فاکتورهای الزم در تنظیم پارامترهای شبکه می



554 

 

 

  ارتباط با یك گره مشخص: از طریق ارتباط مستقیم کامپیوتر و نرم افزارISPSoft تواند با هر می

ها دانلود کند، بر روی آن های شبکه ارتباط برقرار کند، پارامترهای مورد نیاز راکدام از گره

 های گره را نیز مانیتور نماید.پارامترهای گره را استخراج کند و داده

 

 ارتباط مستقيم با یک گره مشخص 4-13 شکل

 :های متصل به از طریق شبکه، کاربر قادر به دانلود پارامترها بر روی گره ارتباط با چند گره

های شبکه خواهد بود. اما های متصل به شبکه و مانیتورینگ دادهشبکه، استخراج پارامترهای گره

ها به شبکه اترنت متصل و به برای اینکه بتوان این شرایط را فراهم کرد الزم است تمامی گره

نرم افزار اترنت باشد و نوع درایور تنظیم شده برای ارتباط مناسب تخصیص داده شده  IPها آن

 .باشد

 

 هاي یک شبکهارتباط با گره 5-13 شکل

 NWCONFIGهای تنظیم شده در IPدر صورتی که نوع درایور اترنت باشد، سیستم ارتباط را بر اساس 

داشته و  NWCONFIGمطابق با  IPها گرهکند. البته برای اینکه این ارتباط برقرار شود باید تمام برقرار می

 باشد در غیر این صورت ارتباط دچار مشکل خواهد شد. NWCONFIGساختار شبکه مشابه طراحی درون 
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 Ethernetهاي منحصر به فرد در شبکه IPتخصيص  6-13 شکل

NWCONFIG ها ارتباط برقرار های مختلف با گرهبین شبکه 1مسیریابیتواند از طریق همچنین می

های های داده از طریق گرهاست که در آن بسته AH500های سری PLCمسیریابی عملکردی در  کند.

به کامپیوتر  AH-01شود تا به گره مقصد برسد. در مثال زیر گره های مختلف جابجا میمیانی در شبکه

تواند از طریق مسیریابی ارتباط برقرار کند می AH-03یوتر بخواهد با گره متصل است. در صورتی که کامپ

 متصل شود. AH-03و در نهایت با  AH-02و سپس از طریق آن با  AH-01ابتدا با 

 

 از طریق مسيریابیارتباط  7-13 شکل

-کنند و تنها میاز مسیریابی پشتیبانی نمی DVPهای سری PLCالزم است به این نکته توجه شود که 

 های انتهایی استفاده کرد.ها به عنوان گرهتوان از آن

                                                      
1 Routing 
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 تنظيم پارامترهاي ارتباطی -13-1-2-2

 مطابق زیر است: NWCONFIGمراحل تنظیم پارامترهای ارتباطی در 

را باز کرده و درایوری  COMMGR، نرم افزار یا شبکه PLC پس از اطمینان از اتصال کامپیوتر به  -1

 در آن بسازید. 

در صورتی که می خواهدی با یك دستگاه ارتباط برقرار کنید، مطمئن شوید دستگاه متصل به  -2

خواهید با چند دستگاه در کامپیوتر همان دستگاه مورد نظر شماست. همچنین در صورتی که می

مورد نظر به شبکه اترنت متصل باشند، های شبکه ارتباط برقرار کنید، باید مطمئن شوید دستگاه

تنظیم شده در  IPها مشابه تخصیص داده شده به آن IPتخصیص داده شده باشد،  IPها به آن

NWCONFIG  است و شبکه مورد نظر مشابه شبکه ساخته شده درNWCONFIG .باشد 

 Communication Settingانتخاب کنید تا پنجره NWCONFIGرا در نوار ابزار پنجره  گزینه  -3

 باز شود. 

 Startتنظیم و آن را  COMMGRدر پنجره باز شده باید درایور مورد نظر خود را که از قبل در  -4

 اید را انتخاب کنید.کرده

 

 انتخاب درایور براي برقراري ارتباط 8-13 شکل

ها استفاده کند، باید تیك PLCخواهد از مسیریابی در ارتباط خود با دیگر در صورتی که کاربر می -5

که به صورت مستقیم به کامپیوتر متصل است  PLCرا فعال کند و دستگاه  Routing Modeگزینه 

های مسیریابی البته کاربر باید قبل از این فرایند حتما جدول مشخص نماید. First Stationرا در 

 های مختلف دانلود نماید.های شبکهرا در تمام گره
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 داراي ارتباط مستقيم با نرم افزار PLCانتخاب ارتباط مسير یابی و تعيين  9-13 شکل

 شبکه پیاده سازیمراحل  -13-1-3

در  مطابق زیرای که تمام عملکرد مورد نظر سیستم را پوشش دهد باید مراحلی برای ساخت شبکه

به صورت مختصر و بدون توجه به  تنها طی شود. در این قسمت، این مراحل را ISPSoftهای تحت پروژه

 .مرور می کنیم برای شکل گیری تصویر کلی در ذهن خواننده جزئیات

های الزم را در د، باید شبکهیپیاده کن ISPSoftمورد نظر خود را در  سیستمقبل از آنکه  -1

NWCONFIG  طراحی نماید. برای اینکار، کاربر باید در موردPLCهای مورد استفاد در ها و حافظه

-ای متصل خواهد شد، چگونگی اتصال گرهبه چه تجهیزات شبکه PLCشبکه تصمیم بگیرد، اینکه 

شود، و همچنین ها اختصاص داده میکه به پورت RS-485در  Stationیا آدرس  IPهای ها، آدرس

ها تصمیم نیز از دیگر مواردی هستند که کاربر باید در مورد آن RS-485مترهای ارتباط مقدار پارا

 مطابقکنند هایی که تبادل داده را فراهم میگیری نماید. همچنین کاربر باید در مورد حافظه

ها و انجام بخش شبکه تصمیم بگیرد، با انجام این تصمیم گیری ه سازیبرای پیادها، PLCبرنامه 

 خواهد بود. ISPSoftهای مورد نظر خود در حی پارامترهای شبکه، کاربر قادر به ساخت شبکهطرا

در  PLC، در این مرحله مشخص است که در صورتی که بیش از دو ISPSoftدر  ساخت پروژه -2

 سیستم وجود دارد همانند توضیحات فصل دوم، کاربر باید پروژه گروهی بسازد.
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 ساخت پروژه گروهی 10-13 شکل

را باز کرده  HWCONFIGباشد، کاربر باید می AH500های سری PLCدر صورتی که پروژه شامل   -3

-و تنظیمات سخت افزاری سیستم را در آنجا انجام دهد. کاربر در این مرحله باید تنظیمات ماژول

ها نام اختصاص دهد و CPUهای شبکه را تعیین نماید، به ها را انجام داده، پارامترهای ماژول

 ها را مطابق توضیحات فصل سوم معین کند.پورت

 

 HWCONFIGتنظيم پارامترها شبکه در  11-13 شکل
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 HWCONFIGدر  CPUتنظيم پارامترهاي شبکه  12-13 شکل
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 NWCONFIGکامل کردن تنظیمات شبکه اینبار در  -4

 

 NWCONFIGتنظيم پارامترهاي شبکه در  13-13 شکل

 

ممکن  Ether LINKو  PLC LINKدر این مرحله ساخت مکانیزم تبادل داده با استفاده از مفهوم  -5

کنند ورت مستقل فعالیت میبه ص Ether LINKو  PLC LINKخواهد بود. هر کدام از این دو یعنی 

های مورد استفاده جهت ها مهم نخواهد بود. همچنین باید توجه کرد که آدرسب در آنو ترتی

مه ها باید مطابق با برنا، طبیعی است که این آدرستبادل داده نباید همپوشانی داشته باشند

 .نوشته شده در هر پروژه در نظر گرفته شوند

یمات ظدهد. پس از آنکه کاربر تنرا نمایش می PLC Linkشکل زیر جدول مرتبط با تبادل داده در 

 تعیین خواهد شد. NWCONFIGدر  Master جدول را تکمیل کرد، ایستگاهِ
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 PLC Linkجدول تبادل داده در  14-13 شکل

 

 باشد.می Ether Linkشکل زیر نیز مربوط به جدول تبادل داده در 
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 Ether Linkجدول تبادل داده در  15-13 شکل

 

بارگزاری نمایید.  PLCرا در  NWCONFIGو  HWCONFIGهای پروژه ، پارامترها تنظیم شده برنامه -6

یا تجهیزاتی به جز  DVPهای سری PLCطراحی شده شامل  یدر صورتی که دستگاهی در شبکه

PLC های سریAH500 ها )گاهی به صورت مجزا و باشد، کاربر باید پارامترهای ارتباطی را در آن

که در مانند صفحه زیر است   NWCONFIGدر نهایت صفحه بارگزاری در دستی( تنظیم نماید. 

 تعیین کرد. kdcتوان محتوای مناسب برای بارگزاری را آن می
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 ي بارگزاري داده هاصفحه 16-13 شکل

 ای مشابه شبکه تنظیم شده فراهم شود.قبل از شروع به کار سیستم، باید برای آن شبکه -7

 NWCONFIGو دیگر نکات مربوط به  ساخت معماری شبکه 

های چون اضافه کردن گره ها ، اضافه کردن شبکه راحلیم NWCONFIGبرای ساخت شبکه در 

های صنعتی، تنظیم جداول انتقال ها وشبکه، تنظیم پارامترهای ماژولهاها به شبکهصنعتی و اتصال گره

ه شود، همچنین امکاناتی جهت بررسی وضعیت داده و مسیریابی و بارگزاری در سیستم باید در نظر گرفت

توانید به این اطالعات می هوجود دارد که شما برای دسترسی ب NWCONFIGشبکه و ویرایش آن در 

های صنعتی دلتا )که به زودی منتشر خواهد شد( مراجعه نمایید. در راهنمای نرم افزار و یا کتاب شبکه

را مشاهده  NWCONFIGای از مراحل ساخت معماری شبکه در تصاویر نمونه جهت مرور این روند ادامه

 کنید.می

 

 NWCONFIGها در اضافه كردن گره 17-13 شکل
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 NWCONFIGایجاد شبکه و اتصال گره ها به شبکه ها در  18-13 شکل

 

 

 NWCONFIGتنظيمات گره ها در  19-13 شکل
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 NWCONFIGتنظيمات شبکه ها در  20-13 شکل

 

 

 

 NWCONFIGدر  PLC Linkایجاد  21-13 شکل
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 NWCONFIGدر  PLC Linkتنظيمات جدول تبادل داده  22-13 شکل

 

 NWCONFIGدر در  PLC Linkمانيتورینگ آنالین  23-13 شکل
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 NWCONFIGدر  Ether Linkایجاد و تنظيمات  24-13 شکل

 

 

 NWCONFIGها در و داده Ether Linkمانيتورینگ آنالین  25-13 شکل
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 دیگر امکانات شبکه دلتا 

های مختلف در زمینه اتوماسیون در حوزه General Solutionکمپانی دلتا ارائه دهنده با توجه به آنکه 

توان گسترده است، می Supervisory، کنترل و مانیتورینگ و Fieldاست و محصوالت آن در تمام سطوح 

های صنعتی انتظار داشت که راه حل جامعی برای ارتباط بین اجزای مختلف این سیستم به وسیله شبکه

از کاتالوگ محصوالت شرکت دلتا گرفته شده است، این امر را در نظر گرفته شده باشد. دو صفحه آتی که 

 روشنیهای صنعتی در ایجاد ارتباط بین اجزای اتوماسیون دلتا را به به خوبی نشان داده و نقش شبکه

 دهد.نمایش می

دهد. به عنوان نمونه ارائه می های صنعتی همچنین دلتا نرم افزارهای رایگانی را نیز جهت کار با شبکه

DeviceNet Builder  برای کار با شبکهDeviceNet  و یاCANopen Builder  وEDS Builder  برای کار با

-تواند مورد استفاده قرار های شبکه دلتا میکه برای تنظیم پارامترهای ماژول DCISoftو یا  CANشبکه 

است که  Smart VIEwerی یکی از محصوالت جدید این کمپانی، نرم افزار رایگان اندرویدهمچنین  گیرد.

گرفت،  Trendها را مانیتور کرد و از آن PLCهای توان حافظهمی WIFIبا استفاده از آن از طریق شبکه 

این ویژگی برای بررسی وضعیت سیستم و مانیتور کردن آن بسیار مناسب است و قدرت مانور بیشتری را 

 دهد.در اختیار مهندس و یا اپراتور سیستم قرار می

 

 كمپانی دلتا Smart VIEwerنمایی از نرم افزار  26-13 شکل
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 AH500و  DVPهای  خانواده مروری بر - أ ضمیمه

های مربوطه آن در این ضمیمه اطالعات کلی محصوالت دلتا برای انتخاب محصول مناسب از کاتالوگ

 آورده شده است.

 DVPخانواده  -1
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 AH500خانواده  -2
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 نمونه مسائل - ب ضمیمه

و همچنین منوآل  الدین طوسیدانشگاه خواجه نصیر PLCتعداد زیادی نمونه سئوال مربوط به آزمایشگاه 

آدرس  کتاب به صفحه در نظر گرفته شده برایهای عملی اجرا شده در های شرکت دلتا و پروژه

saba.kntu.ac.ir/eecd/azangoo/research/ISPSoft.html اده شده است که قابل استفاده استآم .

های پیشنهادی خود برای مسائل مختلف را به ها و یا سئواالت و یا راه حلتوانید پروژههمچنین شما می

رسال نمایید تا عالوه بر تکمیل مجموعه در دسترس ، ا m.azangoo@gmail.comآدرس ایمیل 

 محتویات ارسالی با نام خودتان در سایت قرار گیرد.
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 مروری بر دستورالعمل های متداول  - ج ضمیمه

 

 نحوه ی به کارگیری دستورالعمل مناسب -1

 ابتدا با استفاده از ليست بخش بعد، دستورالعمل مطلوب خود را پيدا كنيد، به عنوان نمونه

بيتی است.  16یك زمانسنج  TMRها مشخص شده است كه دربخش مربوط به زمانسنج

 PLC Instruction and Specialبر روي  ISPSoftنرم افزار  Helpسپس در منوي 

Registers Reference  كليك نمایيد. در این بخش دستورالعملTMR روي   را یافته و بر

حه زیر ظاهر خواهد شد و اطالعاتی را در اختيار اي مشابه صفلينك آن كليك نمایيد. صفحه

 دهد.شما قرار می

API 96  TMR    16-bit timer                                 

 
  S1 : Timer number  

S2 : 

 

Set value 

   
  

Input/Output Operands  Device Range Data Type 

S1 T WORD 
S2 Decimal, D   WORD 

  
Explanations: 
  

When TMR instruction is executed, the specific coil of timer is ON and timer will start to count. 

When the setting value of timer is attained (counting value >= setting value), the contact will be as 

following: 

  

NO(Normally Open)  contact Continuity 

NC(Normally Closed)  contact Non-continuity 

  

است كه پس از  Tتوان متوجه شد كه این زمانسنج داراي یك ورودي نوع از توضيحات می

 Dكند و تا زمان رسيدن به مقدار ورودي نوع فعال شدن بلوك شروع به شمردن زمان می

mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/AEOI/Desktop/Azangoooo-flash/Back%20up/new3/123/ISP_Instruction_ENG.chm::/272.html
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 NOیا  NCبه این كار ادامه می دهد و در نهایت نيز وضعيت كانتكت زمانسنج بر اساس 

 شود.بودن آن مطابق جدول انتهایی تعيين می

 

مقدار اعشاري مميز شناور را  مطابق راهنماي  INTبه عنوان نمونه اي دیگر، دستورالعمل 

 كند.)عدد صحيح( تبدیل می Integerزیر با حذف اعشار به 
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مطابق توضيحات زیر، مقدار پارامتر فيزیكی مورد نظر ما را با  PIDهمچنين دستورالعمل 

 كند.به مقدار مطلوب هدایت می D و  Iو  P كنترل كننده یعنی  تنظيم ضرایب
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)معكوس  1مدت زمان دورهتوانيم مطابق الگوي زیر كه می PWMیا دستورالعمل پركاربرد  

را تنظيم و از آن در برنامه كنترلی خود )مدت زمان یك بودن سيگنال( پالس  ( و2فركانس

 استفاده نمایيم.

 
 

                                                      
1 Period 

2 Frequency 
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 هالیست دستورالعمل -2

ر هاي مورد نياز خود را به سادگی دتوانيد دستورالعملشما با استفاده از ليست پيش رو می

پيدا كرده و سپس جهت دیدن توضيحات دقيقتر و مشاهده نحوه عملكرد هاي مختلف بخش

 مراجعه نمایيد. ISPSoftبه راهنماي نرم افزار تابع بلوكی آن 

Basic Instruction: 

General: 

LD  Load A contact 

LDI  Load B contact 

AND  Series connection- A contact 

ANI  Series connection- B contact 

OR  Parallel connection- A contact 

ORI  Parallel connection- B contact 

ANB  Series connection (Multiple Circuits) 

ORB  Parallel connection (Multiple circuits) 

MPS Store the current result of the internal PLC operations 

MRD  Reads the current result of the internal PLC operations 

MPP Pops (recalls and removes) the currently stored result 

  

Output: 

OUT Output coil 

SET  Latch（ON） 

RST  Clear the contacts or the registers 

  

Timers, Counters: 

96 

TMR 16-bit timer 

97 

CNT  16-bit counter 

97 

DCNT  32-bit counter 

  

Main control: 
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MC  Master control Start 

MCR  Master control Reset 

  

Rising-edge/falling-edge detection: 

90 

LDP  Rising-edge detection operation 

91 

LDF  Falling-edge detection operation 

92 

ANDP  Rising-edge series connection 

93 

ANDF  Falling-edge series connection 

94 

ORP  Rising-edge parallel connection 

95 

ORF  Falling-edge parallel connection 

  
Rising-edge/falling-edge output: 
89 

PLS  Rising-edge output 

99 

PLF  Falling-edge output 

  
End: 
END Program end 

  
Other: 
NOP  No operation 

INV Inverting operation 

P Pointer 

I  Interrupt program marker 

   

Step ladder: 

STL Step transition ladder start command 

RET  Step transition ladder return command 

  

Application Instruction: 

Loop Control: 

00 CJ  Conditional jump 

01 CALL  Call subroutine 

02 SRET  Subroutine return 

03 IRET  Interrupt return  

04 

EI  Enable interrupts  

05 

DI  Disable interrupts  
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06 FEND  First end 

07 WDT  Watchdog timer refresh 

08 FOR  Start of FOR-NEXT loop 

09 

NEXT  End of FOR-NEXT loop 

  

Transmission Comparison: 

10 CMP  Compare 

11 ZCP  Zone compare  

12 MOV Data Move 

13 SMOV  Shift move 

14 CML Compliment 

15 BMOV Block move 

16 

FMOV  Fill move 

17 XCH  Data exchange 

18 BCD Convert BIN data into BCD 

19 BIN Convert BCD data into BIN 

  

Four Fundamental Operations of Arithmetic: 

20 ADD  Perform the addition of BIN data 

21 SUB  Perform the subtraction of BIN data 

22 MUL  Perform the multiplication of BIN data 

23 DIV Perform the division of BIN data 

24 INC  Perform the addition of 1 

25 DEC  Perform the subtraction of 1 

26 

WAND / DAND  Perform the logical product (AND) operation 

27 

WOR / DOR  Perform the logical sum (OR) operation 

28 

WXOR / DXOR  Perform the exclusive logical add (XOR) operation 

29 NEG Negation 

  

Rotation and Displacement: 

30 ROR  Rotate to the right 

31 

ROL  Rotate to the left 

32 RCR  Rotate to the right with the carry flag attached 

33 RCL Rotate to the left with the carry flag attached 

34 SFTR Shift the data of device specified to the right 

35 

SFTL  Shift the data of device specified to the left 

36 WSFR  Shift the register to the right 
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37 

WSFL  Shift the register to the left 

38 SFWR  Shift register write  

39 SFRD  Shift register read  

  

Data Operation: 

40 

ZRST  Resets a range of device specified 

41 DECO  8 → 256 bits decoder 

42 ENCO  256 → 8 bits encoder 

43 SUM  Sum of ON bits 

44 

BON Check specified bit status 

45 MEAN  Mean value 

46 ANS  Alarm device output 

47 ANR  Alarm device reset 

48 SQR  Square root of BIN  

49 FLT  Convert BIN integer to binary floating point 

  

High Speed Processing: 

50 REF  I/O refresh 

51 REFF  Refresh and adjust the response time of input filter 

52 MTR Input matrix 

53 

DHSCS  High speed counter comparison SET 

54 

DHSCR  High speed counter comparison RESET 

55 DHSZ  Zone comparison (High-speed counter) 

56 SPD Speed detection 

57 PLSY  Pulse output 

58 PWM Pulse width modulation output 

59 PLSR  Pulse wave output with acceleration/deceleration speed 

  

Convenience Instruction: 

60 IST Manual/Auto control 

61 SER  Search a data stack 

62 ABSD  Absolute drum sequencer 

63 INCD  Increment drum sequencer 

64 TTMR Teaching timer 

65 STMR Special timer 

66 

ALT  On/Off alternate command 

67 

RAMP  Ramp signal 
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69 

SORT  Data sort 

  

External I/O Display: 

70 TKY 10-key keypad input 

71 HKY  16-key keypad input 

72 DSW  Digital Switch input 

73 SEGD  Decode the 7-step display panel 

74 SEGL  7-step display scan output 

75 ARWS  Arrow keypad input 

76 

ASC  ASCII code conversion 

77 PR Output ASCII code 

78 FROM  Read special module CR data 

79 TO Special module CR data write in 

  

Serial I/O: 

80 RS  Serial data communication  

81 PRUN Octal number system transmission 

82 

ASCI  Convert HEX to ASCII 

83 

HEX Convert ASCII to HEX  

84 

CCD  Check code 

85 VRRD  Potentiometer read 

86 VRSC  Potentiometer scale 

87 ABS  Absolute value 

88 PID PID calculation 

  

Communication Instruction 

100 MODRD  MODBUS data Read 

101 MODWR  MODBUS data write in  

102 FWD VFD-A series drive forward instruction 

103 REV VFD-A series drive reverse instruction 

104 STOP VFD-A series drive stop instruction 

105 RDST VFD-A series drive status read 

106 RSTEF VFD-A series drive abnormal reset 

107 LRC  LRC error check 

108 CRC  CRC error check 

150 

MODRW  MODBUS data read/write in 

206 ASDRW  ASDA servo drive R/W 
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Floating Operation: 

110 DECMP  Binary floating point comparison  

111 

DEZCP  Binary floating point zone comparison 

112 DMOVR  Floating point data Move 

116 

DRAD  Degree → Radian 

117 

DDEG Radian → Degree  

118 

DEBCD Convert binary floating point to decimal floating point 

119 

DEBIN  Convert decimal floating point to binary floating point 

120 

DEADD  Binary floating point addition  

121 

DESUB  Binary floating point subtraction  

122 

DEMUL  Binary floating point multiplication  

123 

DEDIV Binary floating point division  

124 

DEXP  Perform exponent operation of binary floating point 

125 

DLN  Perform natural logarithm operation of binary floating point 

126 DLOG  Perform logarithm operation of binary floating point 

127 

DESQR  Square root of binary floating point  

128 

DPOW Perform power operation of binary floating point 

129 

INT  Convert binary floating point to BIN integer 

130 

DSIN Sine operation of binary floating point  

131 

DCOS  Cosine operation of binary floating point  

132 

DTAN  Tangent operation of binary floating point  

133 DASIN  Arcsine operation of binary floating point  

134 DACOS  Arccosine operation of binary floating point  

135 

DATAN  Arctangent operation of binary floating point  

136 DSINH  Hyperbolic sine operation of binary floating point 
137 DCOSH  Hyperbolic cosine operation of binary floating point 
138 DTANH  Hyperbolic tangent operation of binary floating point 
172 DADDR  Floating Point Number Addition 

173 DSUBR  Floating Point Number Subtraction 

174 DMULR  Floating Point Number Multiplication 

175 DDIVR  Floating Point Number Division 

  

Additional Instruction: 

143 

DELAY  Command delay 

144 

GPWM General pulse width modulation output 

145 

FTC Fuzzy temperature control 

146 CVM  Valve Control  
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147 SWAP  Swap high/low byte 

148 

MEMR  Data backup MEMORY read 

149 

MEMW  Data backup MEMORY write in 

151 PWD Input pulse width detection 

152 RTMU  Start to measure the execution tine of I interrupt 

153 RTMD  End to measure the execution tine of I interrupt 

154 RAND  Random value 

168 MVM  Mask and Combine Designated Bits 

196 HST High speed timer 

202 SCAL  Calculation of Proportional Value 

203 SCLP  Calculation of Parameter Proportional Value 

176 MMOV  Magnifying Transfer with Sign Extension 

177 GPS GPS data receiving 

178 DSPA Solar Cell Positioning 

179 WSUM Sum of multiple devices 

196 HST High Speed Timer 

202 SCAL  Proportional calculation 

203 SCLP  Parameter proportional calculation 

205 CMPT Compare table 

207 CSFO  Catch speed and proportional output 

  

Positioning Control: 

155 

DABSR  ABS current value read 

156 

ZRN  Zero point return 

157 PLSV  Variable speed pulse output 

158 DRVI  Drive to increment 

159 DRVA Drive to absolute 

191 DPPMR 2-Axis Relative Position Arc Interpolation 

192 DPPMA 2-Axis Absolute Position Arc Interpolation 

193 DCIMR  2-Axis Relative Point-to-Point Movement 

194 DCIMA 2-Axis Absolute Point-to-Point Movement 

195 DPTPO Single Axis Planned Table Pulse Output 

197 DCLLM  Close loop position control 

198 DVSPO Variable speed pulse output 

199 DICF  Immediately change frequency 

  

Perpetual Calendar: 

160 

TCMP Time compare 
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161 

TZCP  Time zone compare 

162 

TADD  Time addition 

163 

TSUB Time subtraction 

166 

TRD Time data read 

167 

TWR Time data write in 

169 

HOUR  Hour meter 

  

Gray Code: 

170 GRY  Convert BIN to Gray code  

171 GBIN Convert Gray code to BIN  

  

Matrix Handing: 

180 MAND  Matrix AND 

181 

MOR  Matrix OR 

182 

MXOR  Matrix XOR 

183 

MXNR  Matrix NOR 

184 

MINV Matrix inverse 

185 MCMP  Matrix compare 

186 

MBRD Matrix bit read 

187 

MBWR Matrix bit write 

188 MBS Matrix bit shift 

189 

MBR Matrix bit rotate 

190 MBC Matrix bit state count 

  

Contact Type Logic Operation: 

215 

LD&  Comparison contact is ON when S1 & S2 is true 

216 

LD|  Comparison contact is ON when S1 | S2 is true 

217 

LD^  Comparison contact is ON when S1 ^ S2 is true 

218 

AND&  Comparison contact is ON when S1 & S2 is true 

219 

AND| Comparison contact is ON when S1 | S2 is true 

220 

AND^  Comparison contact is ON when S1 ^ S2 is true 

221 

OR&  Comparison contact is ON when S1 & S2 is true 

222 

OR| Comparison contact is ON when S1 | S2 is true 

223 OR^  Comparison contact is ON when S1 ^ S2 is true 

  

Contact Type Compare Instruction: 

224 

LD=  Comparison contact is ON when S1 = S2 is true 
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225 

LD>  Comparison contact is ON when S1 > S2 is true 

226 

LD<  Comparison contact is ON when S1 < S2 is true 

228 

LD<>  Comparison contact is ON when S1 ≠ S2 is true 

229 LD<=  Comparison contact is ON when S1 ≦ S2 is true 

230 

LD>=  Comparison contact is ON when S1 ≧ S2 is true 

232 

AND=  Comparison contact is ON when S1 = S2 is true 

233 

AND>  Comparison contact is ON when S1 > S2 is true 

234 

AND<  Comparison contact is ON when S1 < S2 is true 

236 

AND<>  Comparison contact is ON when S1 ≠ S2 is true 

237 

AND<=  Comparison contact is ON when S1 ≦ S2 is true 

238 

AND>=  Comparison contact is ON when S1 ≧ S2 is true 

240 

OR=  Comparison contact is ON when S1 = S2 is true 

241 

OR>  Comparison contact is ON when S1 > S2 is true 

242 OR<  Comparison contact is ON when S1 < S2 is true 

244 OR<>  Comparison contact is ON when S1 ≠ S2 is true 

245 

OR<=  Comparison contact is ON when S1 ≦ S2 is true 

246 

OR>=  Comparison contact is ON when S1 ≧ S2 is true 

  

Specific Bit Control     

266 BOUT  Output Specified Bit of a Word 

267 BSET  Set ON Specified Bit of a Word 

268 BRST Reset Specified Bit of a Word 

269 BLD  Load NO Contact by Specified Bit 

270 BLDI  Load NC Contact by Specified Bit 

271 BAND  Connect NO Contact in Series by Specified Bit 

272 BANI  Connect NC Contact in Series by Specified Bit 

273 BOR Connect NO Contact in Parallel by Specified Bit 

274 BORI  Connect NC Contact in Parallel by Specified Bit 

 

Floating Point Contact Type Comparison 

275 FLD=  Floating Point Contact Type Comparison 

276 FLD>  Floating Point Contact Type Comparison 

277 FLD<  Floating Point Contact Type Comparison 

278 FLD<>  Floating Point Contact Type Comparison 

279 FLD<=  Floating Point Contact Type Comparison 

280 FLD>=  Floating Point Contact Type Comparison 

281 FAND=  Floating Point Serial Type Comparison 
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282 FAND>  Floating Point Serial Type Comparison 

283 FAND<  Floating Point Serial Type Comparison 

284 FAND<>  Floating Point Serial Type Comparison 

285 FAND<=  Floating Point Serial Type Comparison 

286 FAND>=  Floating Point Serial Type Comparison 

287 FOR=  Floating Point Parallel Type Comparison 

288 FOR>  Floating Point Parallel Type Comparison 

289 FOR<  Floating Point Parallel Type Comparison 

290 FOR<>  Floating Point Parallel Type Comparison 

291 FOR<=  Floating Point Parallel Type Comparison 

292 FOR>=  Floating Point Parallel Type Comparison 
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 های دلتاPLCهای خاص حافظه مروری بر  - د ضمیمه

در ها خاص براي كاربردها خاص است. هاي دلتا استفاده از حافظهPLCیكی از نقاط قوت 

PLCسري  هايDVP هاي نوع  دادههمچنين به صورت بيتی و  ییهادلتا حافظهD  در نظر

را مشخص  PLC و یا عملكرد خاصی در را بر عهده دارند مشخصیاند كه وظایف گرفته شده

معمولی مانند دیگر حافظه ها براي ذخيره توان به صورت ها نمیكنند. از این حافظهمی

، بسياري از توجه به عملكردشان در برنامه بهره برد با هاها استفاده كرد و باید از آنداده

هاي زمانی ها را كه در بازههاي آنكنند و دادهها مانند پرچم وضعيت عمل میاین حافظه

. مروري بر مورد استفاده قرار داد ندنتوان براي خواوند را تنها میشگوناگون به روز می

تواند موجب بهبود كيفيت و ها، میهاي خاص در برنامهها و استفاده از این حافظهاین حافظه

تر شدن برنامه نویسی شود. همچنين در بسياري از موارد مانند ارسال و دریافت راحت

ليست این است. در ادامه  ها ضرورياستفاده از این حافظه MODBUSها از طریق شبكه داده

 كنيم.مرور میها را حافظه

در سري  ي خاصهاحافظه است، البته DVPهاي سري PLCآدرس دهی زیر صرفا مربوط به 

AH500  توانيد جهت اطالعات با آدرس دهی و ساختاري متفاوت وجود دارد، كه مینيز

 مراجعه نمایيد. PLCبيشتر به دستورالعمل برنامه نویسی این 

 های بیتي خاصحافظه -1

 
 
 

Function Group       PLC Operation Flag 

No.                            M1000 ~ M1003 
 
 

M1000:       M1000 (A contact) is constantly “On” during operation and detection. When PLC is in RUN status, M1000 

remains 
 

“On”. 
 

M1001:       M1001 (B contact) is constantly “On” during operation and detection. When PLC is in RUN status, M1001 

remains 
 

“On”. 
 

M1002:       M1002 is “On” during the first scan when PLC starts to RUN and remains “Off” 

afterward. The pulse width = 1 scan time. Use this contact for all kinds of initial setting. 

M1003:       M1003 is “Off” during the first scan when PLC starts to RUN and remains “On” afterward. M1003 enables 
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negative-direction (“Off” immediately when RUN) pulses. 

 
 

 
 

-سيستم را مشخص می Runوضعيت  M1000مطابق توضيحات حافظه بيتی  به عنوان نمونه

شود براي شود كه از آن میفعال می Runاولين سيكل پس از  M1002كند و حافظه بيتی 

 استفاده كرد. PLCمقداردهی اوليه 
 
 

Function Group       Grammar Check 

No.                            M1004, D1004, D1137 
 
 

1.    When errors occur in grammer check, ERROR LED indicator flashes and special relay M1004 = On. 
 

2.    Timing for PLC grammar check: 
 

a.    When the power goes from “Off” to “On”. b.    When the program is written into 

PLC. 

c.    When on-line editing is conducted. 
 

3.    Grammar check may start due to illegal use of instruction operands (devices) or incorrect 

program grammar loop. The error can be detected by the error code in D1004 and error table. 

The address where the error exists will be stored in D1137. (The address value in D1137 will be 

invalid if the error is a general loop error.) 

 
 
Function Group       Data Backup Memory Card 

No.                            M1005 ~ M1007 
 
 

When the data backup memory card is installed in EH MPU, MPU will operate according to the ON/OFF of switch on the 

card. If the switch is “On”, the following comparisons will be conducted and the card will be copied to MPU. If the switch 

is “Off”, MPU will not perform any action. M1005:       M1005 = On: An error occurs in the comparison between the 

ciphers of MPU and the data backup memory card and MPU does not perform any action. 

 

M1006:       M1006 = On: The data backup memory card has not been initialized. 
 



607 

 

 

M1007:       M1007 = On: Data in the program area of the data backup memory card do not exist, it 

means data doesn’t exist in the program area of data backup memory card. 

Function Group       Scan Time-Out Timer 

No.                            M1008, D1008 
 
 

1.    M1008 = On: Scan time-out occurs during the execution of the program, and PLC ERROR 

LED indicator remains beaconinf. 

2.    Users can use WPLSoft or HPP to monitor the content (STEP address when WDT timer is “On”). 

 

 

Function Group       Internal Clock Pulse 

No.                            M1011 ~ M1014 

 

 

1.     All PLC MPUs provide four different clock pulses. When PLC is powered, the four clock pulses will start 

automatically. 
 

2.     The clock pulses also start when PLC is in STOP status. The activation timing of clock pulses 

and that of RUN will not happen synchronously. 

 

 
 
 

Function Group       High-Speed Timer 

No.                            M1015, D1015 
 
 

1.     High-speed counter is valid only when PLC is in RUN status for EH/EH2/SV, but is valid when PLC is in RUN or 

STOP 
 

stauts for SA/SX/SC. 
 

2.     M1015 = On: High-speed counter D1015 is enabled only whtn PLC scans to END instruction. (Min. timing unit of 

D1015: 
 

100us) 
 

3.     Timing range of D1015: 0~32,767. When the timing reaches 32,767, the next timing restarts from 0. 
 

4.     M1015 = Off: D1015 stops timing immediately. 
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Function Group       RTC 

No.                            M1016, M1017, M1076, D1313 ~ D1319 
 
 

1.   Special M and special D relevant to RTC 

 
Device Name Function 

 
M1016 

 
Year Display 

OFF: display the last 2 digits of year in A.D 
 

ON: display the last 2 digits of year in A.D. plus 2,000 

 
 

M1017 

 
 30 seconds 

correction 

 

When triggered from “Off” to “On”, the correction is enabled. 
 

0 ~ 29 second: minute intact; second reset to 0 
 

30~ 59 second: mimute + 1; second reset to 0 

D1313 Second 0~59 

D1314 Minute 0~59 

D1315 Hour 0~23 

D1316 Day 1~31 

D1317 Month 1~12 

D1318 Week 1~7 

D1319 Year 0 ~ 99 (last 2 digits of Year in A.D.) 

2.   SA/EH2 series: If the set value in RTC is incorrect, the time will be recovered as “Saturday, 00:00 Jan. 1, 2000” 

when 
 

PLC is powered and restarted. 

3.   ES2/EX2 series: If set value for RTC is invalid. RTC will display the time as Second: 0, Minute: 0, 

Hour: 0, Day: 1, Month: 1, Week: 1, Year: 0. 

4.   ES2/EX2 series: Memory of RTC is latched. RTC will resume the time when power is down. For 

higher accuracy of RTC, please conduction calibration on RTC when power resumes. 

5.   Methods of modifying RTC: 

 
  Apply TWR instruction to modify the built-in real time clock of DVP-ES2. Please refer to TWR for detail. 

 

  Use peripheral devices or WPLSoft / ISPSoft to set the RTC value. 

 

 

Function Group       Communication Error Code 

No.                            M1025, D1025 

 

 

When communication error occurs, M1025 = On and the error code is written into D1025. Error codes are: 
 

01:              Illegal instruction code 
 

02:              Illegal device address 
 

03:              Requested data exceed the range 
 

07:              checksum error 

 

 

 

Function Group       Execution Complete Flag 

No.                            M1029, M1030, M1036, M1039, M1102, M1103 
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1.    MTR, HKY, DSW, SEGL, PR: M1029 = On whenever the instruction completes one scan period. 
 

2.    PLSY, PLSR: 
 

a.    M1029 will be “On” after Y0 pulse output of SA/SX/SC/ES/EX/SS is completed. 
 

M1030 will be “On” after Y1 pulse output is compeleted. 
 

When PLSY and PLSR instruction is “Off”, M1029 and M1030 turn “Off”. Users have to 

reset M1029 and M1030 after the action is completed. 

b.    M1029 will be “On” after Y0 and Y1 pulse output of EH/EH2/SV is completed. 
 

M1030 will be “On” after Y2 and Y3 pulse output is compeleted. 
 

M1036 will be “On” after Y4 and Y5 pulse output of EH2/SV is completed. M1037 will be 

“On” after Y6 and Y7 pulse output is completed. 

When PLSY and PLSR instruction is “Off”, M1029, M1030, M1036 and M1037 turn “Off”. 

When the instruction is re-executed for the next time, M1029, M1030, M1036 and M1037 

will turn “Off” and “On” again when the execution is completed. 

c.    M1029 will be “ON” after Y0 and Y1 pulse output of ES2 is completed. M1030 will be 

“ON” after Y2 and Y3 pulse output is completed. When PLSY and PLSR instruction are 

OFF, M1029 and M1030 turn off as well. When the instruction is re-executed for the next 

time, M1029 and M1030 will turn off first then ON again when the instruction is 

completed. Users have to clear M1029 and M1030 manually. 

3.    INCD: M1029 will be “On” for a scan period when the assigned group number of data are compared. 
 

4.    RAMP, SORT: 
 

a.    When the execution of the instruction is completed, M1029= On. Users have to reset 

M1029. 

 b.    M1029 turns “Off” when the instruction is “Off”. 

5.    DABSR: 
 

a.    M1029= ON when instruction is completed. 
 

b.    When the instruction is re-executed for the next time, M1029 will turn off first 

then ON again when the instruction is completed. 

6.    ES2/EX2 series ZRN, DRVI, DRVA: 
 

a.    M1029 will be “ON” after Y0 and Y1 pulse output of ES2 is completed. M1102 will be 

“ON” after Y2 and Y3 pulse output is completed. 

b.    When the instruction is re-executed for the next time, M1029 / M1102will turn off first 

then ON again when the instruction is completed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Function Group       Clear Instruction 

No.                            M1031, M1032 
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M1031:       Clear non-latched area 

 

 
Cleared 

Devices: 

 
 

Contact status of Y, general-purpose M and general-purpose S General-purpose contact and timing coil 

of T 

General-purpose contact, counting coil reset coil of C General-purpose present value register of D 

General-purpose present value register of T General-purpose present value register of C 

 

M1032:       Clear latched area 
 

 
Cleared Devices: 

 

Contact status of M and S for latched 
 

Contact and timing coil of accumulative timer T 
 

Contac and timing coil of high-speed counter C for latched 
 

Present value register of D for latched 
 

Present value register of accumulative timer T 
 

Present value register of high-speed counter C for latched 

 

 

Function Group       Output 

Latched During STOP No.                            

M1033 
 
 

When M1033 = On and PLC goes from “RUN” to “STOP” the On/Off status of output is latched. 

 

 

Function Group       All Y Outputs Prohibited 

No.                            M1034 
 
 

When M1034 = On, all Y outputs turn “Off”. 

 
 
 

Function Group       RUN / STOP Switch 

No.                            M1035, D1035 
 
 

1.     When M1035 = On, EH/EH2/SV determines the content (0 ~ 17) in D1035 to enable the RUN/STOP switch in X0 ~ 

X17. 
 

2.     When M1035 = On, SA/SX/SC enables the RUN/STOP switch in X7 (in SA), X3 (in SX) and X5 (in SC) . 
 

3.     When M1035 = ON, DVP-ES2 uses input point X7 as the switch of RUN/STOP. 

 

Function Group       Detecting Speed of X0 ~ X5 
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No.                            M1036 
 
 

For SC_V1.4 and above, SPD can detect the speed of X0 ~ X5 at the same time. The total bandwidth is 40KHz. 

 

 

Function Group       Fixed Scan Time 

No.                            M1039, D1039 
 
 
 

1.         When M1039 = On, the scan time of program is determined by the content in D1039. When the 

execution of the program is completed, the next scan will take place when the fixed scan time is 

reached. If the content in D1039 is less than the actual scan time of the program, the scan time will 

follow the actual scan time of the program. 

 
2.         Instructions related to scan time, RAMP(API 67), HKY(API 71), SEGL(API 74), ARWS(API 75) and 

PR(API 77) should be used together with “fixed scan time” or “constant interruption”. 

 
3.         The scan time in D1010 ~ D1012 also includes constant scan time. 

 

 

Function Group       Algorithm Error Flag 

No.                            M1067, M1068, D1067, D1068 
 
 
 

1.         Algorithm error flag: 
 

 

Device 
 

Description 
 

Latched 
 

STOP → RUN 
 

RUN → STOP 

M1067 Algorithm error flag None Cleared Latched 

M1068 Algorithm error locked flag None Latched Latched 

D1067 Algorithm error code None Cleared Latched 

D1068 STEP value when algorithm error None Latched Latched 

 

 
2.         Error code explanation: 

 

D1067 error code Cause 

H’ 0E18 BCD conversion error 

H’ 0E19 Divisor is 0 

H’ 0E1A Use of device exceeds the range (including E, F index register modification) 

H’ 0E1B Square root value is negative 

H’ 0E1C FROM/TO instruction communication error 

 

 

 

 

 

Function Group       X0 Detecting Pulse Width 

No.                            M1084, D1023 
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ES2 / EX2 series, when M1084 = ON,  X6 pulse width detecting function is enabled and the detected pulse width is 

stored in D1023 (unit: 0.1ms) 
 

M1083 On  : detecting width of negative 

half cycle (OFFON) M1083 Off :

detecting width of positive half cycle 

(ONOFF) 

 
 

 

Function Group       LV Signal 

No.                            M1087, D1100 
 
 

1.         When PLC detects LV (Low Voltage) signal, it will check if M1087 is “On” or not. If M1087 is “On”, 

the content in D1100 will be stored in Y0 ~ Y17. 

 
2.         Bit0 (LSB) of D1100 corresponds to Y0, bit1 corresponds to Y1, bit8 corresponds to Y10 and so on. 

 

 

Function Group       File Register 

No.                            M1101, D1101 ~ D1103 
 
 

When the power of PLC turns from “Off” to “On”, PLC determines whether to automatically send the content in 

the file register to the assigned data register by checking M1101, D1101 ~ D1103 (for SA/SX/SC/EH/EH2/SV). 

 
M1101        Whether to automatically downland data from file register 

D1101        Start No. of file register K0 ~ 

K1,599 (for SA/SX/SC) Start No. 

of file register K0 ~ K9,999 (for 

EH/EH2/SV) 

D1102           Number of data read from file register K0 ~ K1,600 (for SA/SX/SC) 

Number of data read from file register K0 ~ K8,000 (for EH/EH2/SV)  

D1103        Location for storing data read from file register 

Start No. of assigned data register D K2,000 ~ 

K4,999 (for SA/SX/SC) Start No. of assigned data 

register D K2,000 ~ K9,999 (for EH/EH2/SV) 

 
 
Function Group       Digital Switch Function Card 

No.                            M1104 ~ M1111 
 
 
 

1.         When PLC is in RUN status with digital switch function card inserted, the 8 DIP switches amd 

their status orrespond respectively to M1104 ~ M1111. 



613 

 

 

 
2.         When PLC is in RUN status with 4DI card inserted into the input AX0 (photocoupler isolation), the 

status of AX0 ~ AX3 correspond respectively to M1104 ~ M1107. 

 
 
Function Group       Transistor Output Function Card 

No.                            M1112, M1113 
 
 
 

When PLC is in RUN status with 2DO function card inserted, M1112 and M1113 correspond respectively to 2 transistors 

output points, AY0 
 

and AY1. 

 
 

 

Function Group       Pulse Output with Speed Acceleration/Deceleration 

No.                            M1115 ~ M1119, D1104 
 
 

1.         Special D and special M for acceleration/ deceleration of speed pulse output for SA/SX/SC (not applicable to 

SC_V1.4 
 

and versions above): 
 

 

No. 
 

Function 

M1115 Activation switch 

M1116 “Accelerating” flag 

M1117 “Target frequency reached” flag 

M1118 “Decelerating” flag 

M1119 “Function completed” flag 

D1104 Start No. of control register (D) 

2.         Parameters for D1104 (frequency range: 25Hz ~ 10KHz) 
 

 

Index 
 

Function 

+ 0 Start frequency (SF) 

+ 1 Gap frequency (GF) 

+ 2 Target frequency (TF) 

+ 3 The lower 16 bits of the 32 bits for the total number of output pulses  
(TP) 

+ 4 The higher 16 bits of the 32 bits for the total number of output pulses 

 
+ 5 

The lower 16 bits of the 32 bits for the total number of output pulses in 
 

accelerating/decelerating section 

 
 

(AP) 
 

+ 6 
The higher 16 bits of the 32 bits for the total number of output pulses in 

 

accelerating/decelerating section 

 3. No instruction is needed, users need only to fill out the parameter table and enable M1115 (in RUN mode). This  

functio only supports Y0 output and the timing chart is as below. 
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4.         Note: this function is applicable only when “all” the 

conditions below are met. a.    Start frequency < 

target frequency. 

b.    Gap frequency ≤ (target frequency – start frequency) 
 

c.    Total number of pulses > (accel/decel number of pulses × 2) 
 

d.    For start frequency and target frequency: 

Min. 25Hz; Max. 10KHz e.    Number of 

accel/decel pulses > number of accel/decel 

sections 

f.     When M1115 turns from “On” to “Off”, M1119 will be reset and M1116, M1117 and M1118 remain 

unchanged. 
 

When PLC goes from “STOP” to “RUN”, M1115 ~ M1119 will be reset as “Off”. D1104 will only be 

cleared as “0” 
 

when it turns from “Off” to “On”. 
 

g.    Either accel/decel pulse output function or PLSY Y0 output can be executed at a time  when PLC is 

operating. 
 

 
 

 

Function Group       Communication Port Function 

No.                            M1120, M1136, M1138, M1139, M1143, D1036, D1109, D1120 
 
 

Port 

Item 

 

COM1 
 

COM2 
 

COM3 

Communication format D1036 D1120 D1109 

Communication setting 
holding 

 

M1138 
 

M1120 
 

M1136 

ASCII/RTU mode M1139 M1143 M1320 

Slave communication 
address 

 

D1121 
 

D1255 

 
1.         Supports ES/EX/SS_V6.0/SA/SX_V1.2/SC_V1.0/EH_V1.1/SV_V1.0 and versions above. 

 
2.         COM ports (COM1: RS-232, COM2: RS-485, COM3: RS-485) in DVP-ES2 support 

communication format of MODBUS ASCII/RTU with a transmission speed up to 921kbps. COM1, 

COM2 and COM3 can be used simultaneously. 
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COM1        Can be used in master or slave mode. Supports ASCII/RTU communication format, baudrate 
 

(115200bps max), and modification on data length (data bits, parity bits, stop bits), D1036: 

COM1 (RS - 

 
232) communication protocol of master/slave PLC.  (b8-b15 is not used) 

 

COM2        Can be used in master or slave mode. Supports ASCII/RTU communication 

format, baudrate (921kbps max), and modification on data length (data bits, parity 

bits, stop bits), D1120: COM2 (RS-485) communication protocol of master/slave 

PLC. 

COM3        Can be used in master or slave mode. Supports ASCII/RTU communication format, baudrate 

(921kbps 
 

max), and modification on data length (data bits, parity bits, stop bits), D1109: COM3 (RS-485) 

 
communication protocol of master/slave PLC.  (b8-b15 is not used) 

 

3.         Communication Format Settings: 
 

COM1:          Communication format is set in D1036. (b8 ~ b15) do not support 
 

Communication setting in M1138 remains 
 

M1139 is set in ASCII/RTU mode 
 

COM2:          Communication format is set in D1120 
 

Communication setting in M1120 remains 
 

M1143 is set in ASCII/RTU mode 
 

COM3:          Communication format is set in D1109. (b0 ~ b3, b8 ~ b15) do not support 
 

Communication setting in M1136 remains 

 

  

4.         Communication protocols and how to set: 
 

  

Content 

b0 Data Length 0: 7 data bits, 1: 8 data bits 
 

b1 

b2 

 
Parity bit 

00: None 

01: Odd 

11: Even 

b3 Stop bits 0: 1 bit, 1: 2bits 

b4 

b5 

b6 

b7 

 

 
 
 
 
 
 
 

Baud rate 

0001(H1):           110 

0010(H2):           150 

0011(H3):           300 

0100(H4):           600 

0101(H5):           1200 

0110(H6):           2400 

0111(H7):           4800 

1000(H8):           9600 

1001(H9):           19200 

1010(HA):           38400 

1011(HB):           57600 

1100(HC):           115200 

1101(HD):           500000 (COM2 / COM3 support) 

1110(HE):           31250 (COM2 / COM3 support) 

1111(HF):           921000 (COM2 / COM3 support) 
b8 Select start bit 0: None 1: D1124 

b9 Select the 1st end bit 0: None 1: D1125 

b10 Select the 2nd end bit 0: None 1: D1126 

b11~b15 No definition 
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Function Group       Special High-Speed Pulse Output 

No.                            M1133 ~ M1135, D1133 
 
 

1.         Special D and special M for special high-speed pulse Y0 (50KHz)for SA/SX/SC (not applicable to SC_V1.4 and 

versions 
 

above): 
 

 

No. 
 

Function 

M1133 Output switch for special high-speed pulse Y0 (50KHz) (On = enabled) 

M1134 On = Continuous output switch for special high-speed pulse Y0 (50KHz) 

M1135 “Number of pulses reached” flag for special high-speed pulse Y0 (50KHz) 

D1133 Start No. of control register (D) for special high-speed pulse Y0 (50KHz) 

2.         Parameters for D1133: 
 

Index Function 

+ 0 The lower 16 bits of the 32 bits for output frequency of special high-speed pulse Y0 

+ 1 The higher 16 bits of the 32 bits for output frequency of special high-speed pulse Y0 

+ 2 The lower 16 bits of the 32 bits for number of output pulses of special high-speed pulse Y0 

+ 3 The higher 16 bits of the 32 bits for number of output pulses of special high-speed pulse Y0 

+ 4 The lower 16 bits of the 32 bits of the present number of special high-speed pulses Y0 

+ 5 The higher 16 bits of the 32 bits of the present number of special high-speed pulses Y0 

3.         The function: 
 

All output frequency and number of pulses stated in the table above can be modified when M1133 = 

On and M1135 = On. The modification will not affect the present output pulses. The present number 

of output pulses is updated in every scan time. When M1133 turns from “Off” to “on”, the number will 

be cleared as “0”. When 1133 turns from “On” to “Off”, the last numner of output pulses will be 

shown. 

 
4.         Note: 

 

The special high-speed pulse output function can only be used on specific Y0 output point when PLC 

is in RUN status. It can coexist with PLSY (Y0) in the program and PLSY (Y1) will not be affected. If 

PLSY (Y0) instruction is executed prior to this function, the function cannot be used and vice versa. 

When the function is executed, the general function, general Y0 output will be invalid but Y1 ~ Y7 can 

be used. 

 
 
 
Function Group       Two-axis Synchronous Control 

No.                            M1133, M1135, D1133 ~ D1136 
 
 

1.         Special D and special M for 2-axis synchronous drawing oblique and arc for SC_V1.4 and versions above: 
 

No. Function 

M1133 Start flag for Y10 output for two-axis synchronous control 

M1135 Start flag for Y11 output for two-axis synchronous control 
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D1133 Start No. of control register (D) for Y10 output for two-axis synchronous control 

D1134 Number of sections for Y10 output for two-axis synchronous control 

D1135 Start No. of control register (D) for Y11 output for two-axis synchronous control 

D1136 Number of sections for Y11 output for two-axis synchronous control 

2.         Parameters for D1133, D1135: 
 

Index Function 

+ 0 Y10, Y11 two-axis synchronous control; output frequency of 1st segment = low 16 bits of 32 bits 

+ 1 Y10, Y11 two-axis synchronous control; output frequency of 1st segment = high 16 bits of 32 bits 

 
+ 2 

Y10, Y11 two-axis synchronous control; output pulse number of 1st segment = low 16 bits of 32 
 

bits 

 
+ 3 

Y10, Y11 two-axis synchronous control; output pulse number of 1st segment = high 16 bits of 32 
 

bits 

3.         The function: 
 

a.    Definition of the two axes: 
 

X axis: Y0 (direction output) 

and Y10 (pulse output) Y axis: 

Y1 (direction output) and Y11 

(pulse output) 

b.    Define the format of output table: 
 

Assume D1133 = K100 and D1134 = K3 and the output table has to be set as: 
 

Segment 
 

No. 

 
Device D 

Output 
 

frequency 

 
Device D 

Number of 
 

Output pulses 

 
Description 

 
1 

 
D101,D100 

 
K10,000 

 
D103,D102 

 
K1,000 

Segment 1 outputs 1,000 pulses in 
 

10KHz 

 
2 

 
D105,D104 

 
K15,000 

 
D107,D106 

 
K2,000 

Segment 2 outputs 2,000 pulses in 
 

15KHz 

3 D109,D108 K5,000 D111,D110 K3,000 Segment 3 outputs 3,000 pulses in 5KHz 

 
 
 

4.         Note: 

Note: The frequency and number of output pulses are all in 32-bit. Thus, the 3 segments will 

continuously occupy 12 D devices (3 × 2 × 2 = 12). 

 

a.    Make sure that the output frequency and the number of pulses have been set before 

using this function. The output frequency and the number of pulses cannot be modified 

during the execution of the function. 

b.    When PLC program scans to END instruction, it will auto-check whether this function 

needs to be enabled. c.    When M1133 and M1135 are set in the same scan period, the 

two axes will output pulses synchronously. d.     When the output frequency < 100Hz, the 

output will be executed in 100Hz. When the output frequency > 

100KHz, the output will be executed by 100KHz. 

 

e.    Only device D (D0 ~ D999 and D2000 ~ D4999) can be used for this function. DO NOT 

use other devices or exceed the range of device D. 

f.     The maximum number of segments for this function is 50. When the number of 

segments < 1 or > 50, this function will be disabled. 
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g.    After this function is enabled, M1102 = “On” indicates Y10 output is completed and M1103 

= “On” indicates Y11 output is completed. 

 
 
 
Function Group       Adjustable Pulse Speed Acceleration/Deceleration 

No.                            M1144 ~ M1149, M1154, D1030, D1031, D1144, D1154, D1155 

 
1.    Special D and special M of Y0 adjustable pulse speed acceleration/deceleration for SA/SX/SC: 

 

No. Function 

M1144 Activation switch for Y0 adjustable pulse speed acceleration/deceleration 

M1145 Accerlerating flag for Y0 adjustable pulse speed acceleration/deceleration 

M1146 “Target frequency reached” flag for Y0 adjustable pulse speed acceleration / deceleration 

M1147 “Decerlerating” flag for Y0 adjustable pulse speed acceleration / deceleration 

M1148 “Function completed” flag for Y0 adjustable pulse speed acceleration/deceleration 

M1149 “Counting temporarily stops” flag for Y0 adjustable pulse speed acceleration / deceleration 

M1154 “Enabling deceleration” flag for Y0 adjustable pulse speed acceleration/deceleration 

D1030 The lower 16 bits in the 32-bit data register for accumulative Y0 output pulses 

D1031 The higher 16 bits in the 32-bit data register for accumulative Y0 output pulses 

D1144 Starting No. of the register (D) for Y0 adjustable pulse speed acceleration/deceleration 

D1154 Recommended value for indicated gap time of deceleration (10 ~ 32,767 ms) 

D1155 Recommended value for indicated gap frequency of deceleration (-1 ~ -32,700 Hz) 

2.    Parameters for D1144: 
 

Index Function 

+ 0 Total number of sections (n) (max. 10) 

+ 1 Currently executed section (read only) 

+ 2 Start frequency of the 1st section (SF1) 

+ 3 Gap time of the 1st section (GT1) 

+ 4 Gap frequency of the 1st section (GF1) 

+ 5 Target frequency of the 1st section (TF1) 

+ 6 The lower 16 bits of the 32 bits for the target number of output pulses in the 1st section (SE1) 

+ 7 The higher 16 bits of the 32 bits for the target number of output pulses in the 1st section (SE1) 

+ 8 Start frequency of the 2nd section (SF2); Cannot be the same as TF1 

+ 9 Gap time of the 2nd section (GT2) 

+ 10 Gap frequency of the 2nd section (GF2) 

+ 11 Target frequency of the 2nd section (TF2) 

+ 12 The lower 16 bits of the 32 bits for the target number of output pulses in the 2nd section (SE2) 

+ 13 The higher 16 bits of the 32 bits for the target number of output pulses in the 2nd section (SE2) 

: : 

 
+ n*6 + 2 

Start frequency of the nth section (SFn); Cannot be the same as the start frequency of the n-1th
 

 

section (TFn-1) 

+ n*6 + 3 Gap time of the nth section (GTn) 

+ n*6 + 4 Gap frequency of the nth section (GFn) 

+ n*6 + 5 Target frequency of the nth section (TFn) 

  
+ n*6 + 6 The lower 16 bits of the 32 bits for the target number of output pulses in the nth section (SEn) 

+ n*6 + 7 The higher 16 bits of the 32 bits for the target number of output pulses in the nth section (SEn) 
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3.    The function: 
 

 
This function can only be used on Y1 output point and the timing chart is as follows. After filling out 

the parameter table, setup M1144 to start the function (should be applied in RUN mode). 

 
 

 
 

4.    Usage rule and restriction: 
 

a.    The minimum frequency of start frequency and target frequency should be equal to or 

greater than 200Hz. If it is less than 200Hz, it means finish executing or not to execute. 

b.    The maximum frequency of start frequency of target frequency is 32700Hz. It will 

execute in 32700Hz as it is greater than 32700Hz. 

c.    The interval time range is 1~32767ms and its unit is ms 
 

d.    The interval frequency range in acceleration segment is 1Hz~32700Hz and in deceleration segment is -1~- 
 

32700Hz. If it is set to 0Hz, the executed segment can't be up to target frequency, but it 

will transfer to execute next segment after reaching target number. 

e.    Target number of segment pulse output should be greater than ((GF*GT/1000)* ((TF-SF)/GF). Refer to 

example 
 

1 for detail. Once Target number of segment pulse output isn't greater than 

((GF*GT/1000)* ((TF-SF)/GF), this function can't be used. The improve method is to add 

interval time or add target number of pulse output. 

f.     If there is Y0 output designated by high-speed instruction in RUN mode, Y0 output 

Instruction will be started as high priority. 

g.    After starting to execute M1144, if M1148 outputs without attaining completed function flag 

and M1144 is closed, this function will start deceleration function. If designated 

acceleration function flag M1154 is Off, it will reduce 200Hz per 200ms and stop output 

pulse till output frequency is less than 200Hz and set M1147 to deceleration flag. But if 

designated deceleration flag M1154 is On, it will be executed by interval time and 
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frequency that defined by user. And interval time can't be less than or equal to 0 (if it is less 

than or equal to 0, factory setting will be set to 200ms). Interval frequency can't be greater 

than or equal to 0 (factory setting will be set to -1KHz when it is equal to 0 and factory 

setting will be added negative sign automatically when it is greater than 0.) 

h.    When M1148 attains completed function flag and M1144 is closed, this function won't start 

deceleration function and it will clear M1148 flag. Once M1144 is closed, it will clear M1149 

flag. 

i.     The execution segment of this function will execute by total segment number. The 

maximum segment is 10 segments 

j.     The acceleration/deceleration of this function will execute by start frequency of the next 

segment, i.e. when target frequency of execution segment is less than start frequency of 

the next segment, the next segment is acceleration and the target frequency of the next 

segment must be greater than start frequency of the next segment. When target 

frequency of execution segment is greater than the next segment frequency, the next 

segment is deceleration, therefore, target frequency of the next segment must be less 

than start frequency of the next segment. If user can't set it by this way, we can't ensure 

that you can get correct output pulse. 

k.    When STOP to RUN, M1144~M1149 will be cleared to Off. When RUN to STOP, M1144 

will be cleared and M1145~M1149 won't be cleared. D1144 will be cleared to 0 when it 

is from Off to On and unchanged in other case. 

l.     The usage parameter range of PC/PA/PH series is D0~D999 and D2000~D4999. 

It won't execute this command and close M1144 if parameter is out of range 

(includes all usage segment parameter). 

 

 

  

Function Group       Single Step Execution 

No.                            M1170, M1171, D1170 
 
 

1.         Special D and special M for single step execution for EH/EH2/SV: 
 

 

No. 
 

Function 

M1170 Start flag 

M1171 Action flag 

D1170 STEP No. of the currently executed instruction 

2.         The function: 
 

a.    Execution timing: The flag is valid only when 

PLC is in RUN status. b.    Action Steps: 

1)  When M1170 is enabled, PLC enters the single step execution mode. PLC stays at a specific 

instruction, stores the location of STEP in D1170 and executes the instsruction once. 

2)  When M1171 is forced “On”, PLC executes the next instruction and stops. At the same time, PLC 
 

auto-force “Off” M1171 and stops at the next instruction. D1170 stores the present STEP 

value. 
 

3)  When Y output is in single step execution mode, Y outputs immediately without having to wait 

until END instruction is being executed. 
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3.         Note: 
 

a.    Instruction that will be affected by scan time will be executed incorrectly due to the 

single step execution. For example, when HKY instruction is executed, it takes 8 scan 

times to obtain a valid input value from a key. Therefore, the single step execution will 

result in incorrect actions. 

b.    High-speed pulse input/output and high-speed counter comparison instructions are executed by 

hardware; 
 

therefore, they will not be affected by the single step execution. 

 

 

Function Group       Two-Phase Pulse Output 

No.                            M1172 ~ M1174, D1172 ~ D1177 
 
 

1.         Special D and special M for two-phase pulse output for SA/SX/SC: 
 

Device Function Explanation 

M1172 Switch for two-phase pulse output (On = enabled) 

M1173 On = Continuous output switch 

M1174 “Number of pulses reached” flag 

D1172 Output frequency (12Hz ~ 20KHz) 

D1173 Output mode (K1 and K2) 

D1174 The lower 16 bits of the 32 bits for the target number of pulses 

D1175 The higher 16 bits of the 32 bits for the target number of pulses 

D1176 The lower 16 bits of the 32 bits for the present number of pulses 

D1177 The higher 16 bits of the 32 bits for the present number of pulses 

 
2.         The function: 

 

 
Output frequency = 1/1 pulse cycle period (i.e. 1/T; as the figure below) 

 

 
There are two output modes. K1 refers to “A-phase ahead of B-phase” and K2 refers to “B-phase 

ahead of A-phase”. The number of pulses accumulates once whenever a phase gap occurs. For 

example, the number of pulses in the figure 

below = 8, and when the number is reached, M1174 turns “On”. To clear the number, simply turn “Off” M1172. 
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The output frequency, target number of pulses and selection of modes can be modified when M1172 

= On and M1174 = Off. Modification on output frequency and target number of pulses will not affect 

the present number of pulses, but when the mode is modified, the present number of pulses will be 

cleared as “0”. The present number of output pulses is updated in every scan time. When M1133 

turns from “Off” to “on”, the number will be cleared as “0”. When M1172 is cleared as “0” when PLC 

goes from STOP to RUN. When PLC goes from RUN to STOP, the last number of pulses will be 

shown. 

3.         Note: 
 

This function can only be used when PLC is in RUN status and can coexist with PLSY instruction in the program. 

If PLSY instruction is executed prior to this function, the function cannot be used and vice versa. 

 

 

Function Group       VR Volume 

No.                            M1178, M1179, D1178, D1179 
 
 

1.         Special D and special M for built-in 2-point VR volume for EH/EH2/SV/SA/SC: 
 

 

No. 
 

Function 

M1178 Enable VR0 volume 

M1179 Enable VR1 volume 

D1178 VR0 value 

D1179 VR1 value 

2.         This fumction should be used when PLC is in RUN status. When M1178 = On, VR0 value will be converted into a 

value of 0 ~ 255 and stored in D1178. When M1179 = On, VR1 value will be converted into a value of 0 ~ 255 and stored 

in D1179. 

 

 

Function Group       MODEM Connection 

No.                            M1184 ~ M1188 
 
 

1.         Special M for MODEM connection for EH: 
 

No. Function Note 

M1184 Enable MODEM On: The following actions are valid 

M1185 Initialize MODEM Off: Initialization is completed 

M1186 Fail to initialize MODEM Off: M1185 = On 

M1187 MODEM initialization is completed Off: M1185 = On 

M1188 Shows if MODEM is connected On: Connected 

2.          How to connect: 
 

(Please follow the steps below) 
 

 a. Set “On” M1184 (Enable PLC MODEM connection). 

b. Set “On” M1185 (Enable initialization of MODEM from PLC). 

c. Check if the initialization of MODEM is successful from M1186, M1187. 

d. Wait for the connection. 

3. Note:  
 a. When PLC is to be connected with MODEM, a RS-232 extension card is required. If there is no RS-232 

  extension card, all special M above will be invalid. 
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 b. After enabling MODEM (M1184 = On), PLC has to initialize MODEM first (M1185 = On). If PLC fails to initialize 

  MODEM, the auto-answering function of the MODEM will not be enabled. 

 c. After MODEM is initialized, it will enter auto-answering mode automatically. 

d.    If the distant PC is disconnected, MODEM will enter stand-by mode automatically and if the user turns off 
 

MODEM now, MODEM will have to be initialized again when it is turned on again. 
 

e.    The connection speed is set by PLC as 9,600bps fixed and modification on the speed is not allowed. 

MODEM has to be able to support the speed of 9,600bps and above. 
 

f.     The initialization format from PLC to MODEM are ATZ and ATS0 = 1. 
 

g.    If PLC fails to initialize MODEM, use the super terminal in PC to initialize it by the format ATZ and ATS0 

= 1. 

 

 

Function Group       Reverse Interrupt Trigger Pulse Direction 

No.                            M1280, M1284, M1286 
 
 

1.         The flag should be inserted before EI instruction 
 

2.         When M0 = OFF, M1280 = OFF. X0 external interrupt will be triggered by rising-edge pulse. 
 

3.         When M0 = ON, M1280 = ON. X0 external interrupt will be triggered by falling-edge pulse 
 

 
 

 
 

Function Group       On / Off of Input Point X 

No.                            M1304 
 
 

1.         For SA/SX/SC, when M1304 = On, peripheral devices, e.g. WPLSoft or HPP, can force On/Off 

of X0 ~ X17, but the hardware LED will not respond to it. 

2.         For EH/EH2/SV, when M1304 = On, peripheral devices, e.g. WPLSoft or HPP, can force On/Off of 

input point X, and the hardware LED will respond to it. 

 
 
Function Group       High-speed output pulse stop mode 

Number                    M1310, M1311, M1334, M1335, D1166, D1167, D1343, D1353 
 
 

 
1.         Special D and special M for high-speed pulse output stop mode: 

 

No. Function 

M1334 Select stop mode for Y10 pulse 

M1335 Select stop mode for Y11 pulse 

M1310 Immediately stop Y10 pulse output 

M1311 Immediately stop Y11 pulse output 

D1166 X10 rising-edge/falling-edge counting mode switch 

D1167 X11 rising-edge/falling-edge counting mode switch 

D1343 Acceleration/deceleration time for Y10 pulse output 

D1353 Acceleration/deceleration time for Y11 pulse output 

2.         How do Y10 pulse output stop modes work? 
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Mode 1 – Planned deceleration 
 

a.    Applicable to: DDRVI and DDRVA instructions 
 

b.    Criteria for executing planned deceleration: Shut down the criteria contact for pulse output instruction 

and turn “Off” M1334. 
 

c.    The time from executing planned deceleration to the end of pulse output: The time set in D1343 (for 

acceleration/deceleration) 

d.    The solid lines in figure 1 are the originally planned routes and the dotted lines refer to the routes after 

planned  deceleration is executed. 

 

(Figure 1) 
 
 

Mode 2 – Output shutdown 
 

a.    Applicable to: DDRVI, DDRVA, PLSY instructions 
 

b.    Criteria for executing output shutdown: Shut down the criteria contact for pulse output 

instruction and turn “On” M1334.(Because PLSY does not have acceleration/deceleration 

setting, M1334 does not need to be set in PLSY) 

c.    The time from executing output shutdown to the end of pulse output: Max. 1 scan period. 

d.    The solid lines in figure 2 are the originally planned routes and the dotted lines refer to 

the routes after output shutdown is executed. 
 

 
(Figure 2) 
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Mode 3 – Immediate output shutdown (supports SC_V1.4 and versions above) 
 

a.    Applicable to: DDRVI, DDRVA, PLSY instructions 
 

b.    Criteria for executing immediate output shutdown: M1310 = On (set before executing 

the instruction) and the criteria triggers set in X10 (D1166 = K0 refers to rising-edge; 

D1166 = K1 refers to falling-edge) 

c.    The time from executing immediate output shutdown to the end of pulse output: Max. 1 pulse time. 

d.    The solid lines in figure 3 are the originally planned routes and the dotted lines refer to 

the routes after X10 is triggered. 

 
(Figure 3) 

 
3.         How do Y11 pulse output stop modes work? 

 

Mode 1 – Planned deceleration 
 

a.    Applicable to: DDRVI and DDRVA instructions 

 

b.    Criteria for executing planned deceleration: Shut down the criteria contact for pulse output instruction 

and turn “Off” M1335. 
 

c.    The time from executing planned deceleration to the end of pulse output: The time set in 

D1353 (for acceleration/deceleration) 

Mode 2 – Output shutdown 
 

a.    Applicable to: DDRVI, DDRVA, PLSY instructions 
 

b.    Criteria for executing output shutdown: Shut down the criteria contact for pulse output 

instruction and turn “On” M1335. (Because PLSY does not have acceleration/deceleration 

setting, M1335 does not need to be set in PLSY) 

c.    The time from executing output shutdown to the end of pulse output: Max. 1 scan period. 
 

Mode 3 – Immediate output shutdown (supports SC_V1.4 and versions above) 

a.    Applicable to: DDRVI, DDRVA, PLSY instructions 
 

b.    Criteria for executing immediate output shutdown: M1311 = On (set before executing 

the instruction) and the criteria triggers set in X11 (D1167 = K0 refers to rising-edge; 

D1167 = K1 refers to falling-edge) 

c.    The time from executing immediate output shutdown to the end of pulse output: Max. 1 pulse time. 

 

4.         Note: 
 

a.    The execution criteria M1334 and M1335 for mode 1 and 2 have to be set before 

executing pulse output shutdown instruction. The execution criteria M1310, M1311 and 
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trigger criteria D1166, D1167 for mode 3 have to be set before the pulse output 

instruction is executed. 

b.    In mode 3 (immediate output shutdown), Y10 can only be used with X10 and Y11 with X11. 
 

c.    When using X10 or X11 in mode 3, DO NOT use X10 or X11 as the input high-speed counter. 

 

 

Function Group       Easy PLC Link 

Number                    
M1350 ~ M1354, M1360 ~ M1519, D1355 ~ D1370, D1399, D1415 ~  

 
D1465, D1480 ~ D1991 

 
1.     Special D and special M for ID1 ~ ID8 of the 16 stations in EASY PLC LINK (M1353 = Off) for 
SA/SX/SC/EH/EH2/SV: 

 

7.         Explanation: 
 

a.     EASY PLC LINK is based on MODBUS communication protocol. 
 

b.     When Slave PLC is connected through COM1 / COM2 / COM3, baud rate and communication format of all 
 

Slaves must be the same (set in D1036). DVP-PLC supports both ASCII and RTU mode. 
 

c.     The ID number of the starting slave can be designated by D1399 and should be limited to the range 

K1~K214. 
 

Slave ID cannot be repeated or the same as Master ID (set in D1121/D1255) 

 

هاي مورد استفاده در )به علت طوالنی بودن این بخش حذف گردید، براي جزئيات بيشتر در مورد حافظه

 به راهنماي نرم افزار مراجعه نمایيد.( MODBUSارتباط از طریق شبكه 
 

 

 های داده خاصحافظه -2

 
Function Group       Monitor Timer 

No.                            D1000 
 
 
1.    Monitor timer is used for moitoring PLC scan time. When the scan time exceeds the set time in the moitor timer, 

the red ERROR LED indicator remains beaconing and all outputs will be “Off”. 
 

2.    The initial set value of the time in the monitor timer is 200ms. If the program is long or the operation is too 

complicated, MOV instruction can be used for changing the set value. 

3.    The maximum set value in the monitor timer is 32,767ms.  Users can add WDT instruction (API 07) into PLC 

program. 
 

When CPU execution progresses to WDT instruction, the internal monitor timer is cleared as 0 and the scan time will 

not exceed the set value in the monitor timer. 

 
 

Function Group       Program Capacity 

No.                            D1002 
 
 
Program capacity differs in different models. 
 

1.     ES / EX / SS series: 3,792 Steps (Word) 
 

2.     SA / SX / SC series: 7,920 Steps (Word) 
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3.     EH / EH2 / SV series: 15,872 Steps (Word) 
 

4.     ES2 / EX2 series: 15,872 Steps (Word) 

 

 

Function Group       Grammar Check 

No.                            M1004, D1004, D1137 
 
 
1.    When errors occur in grammer check, ERROR LED indicator flashes and special relay M1004 = On. 
 

2.    Timing for PLC grammar check: 
 

a.    When the power goes from “Off” to “On”. b.    When the program is written into PLC. 

c.    When on-line editing is conducted. 
 

3.    Grammar check may start due to illegal use of instruction operands (devices) or incorrect program grammar 

loop. The error can be detected by the error code in D1004 and error table. The address where the error exists will 

be stored in D1137. (The address value in D1137 will be invalid if the error is a general loop error.) 

 
 
Function Group       Scan Time-Out Timer 

No.                            M1008, D1008 
 
 
1.    M1008 = On: Scan time-out occurs during the execution of the program, and PLC ERROR LED indicator 

remains beaconinf. 

2.    Users can use WPLSoft or HPP to monitor the content (STEP address when WDT timer is “On”). 

 

Function Group       Scan Time Monitor 

No.                            D1010 ~ D1012 
 
 
The present value, minimum value and maximum value of scan time are stored in D1010 ~ D1012. 
 

D1010:       Present scan time value  

D1011:       Minimum scan time value  

D1012:       Maximum scan time value 

 
 
Function Group       High-Speed Timer 

No.                            M1015, D1015 
 
 
1.     High-speed counter is valid only when PLC is in RUN status for EH/EH2/SV, but is valid when PLC is in RUN or 

STOP stauts for SA/SX/SC. 
 

2.     M1015 = On: High-speed counter D1015 is enabled only whtn PLC scans to END instruction. (Min. timing unit 

of D1015: 100us) 
 

3.     Timing range of D1015: 0~32,767. When the timing reaches 32,767, the next timing restarts from 0. 
 

4.     M1015 = Off: D1015 stops timing immediately. 
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Function Group       π (PI) 

No.                            D1018, D1019 
 
 
1.    D1018 and D1019 are combined as 32-bit data register for storing the floating point value of π (PI) 

2.    Floating point value = H 40490FDB 

 

 

Function Group       Adjustment on Input Terminal  Responding Time 

No.                            D1020, D1021 
 
 
1.    D1020 can be used for setting up the response time of receiving pulses at X0 ~X7 for SS / ES / EXֹו  SA / SX / 

SC/ES2 / EX2 series MPU. Default: 10ms, 0~20ms adjustable. 
 

2.    D1021 can be used for setting up the responding time of receiving pulses at X10 ~X17 for ES. (Setup range: 0 ~ 

20; Unit: ms) 
 

3.    D1021 can be used for setting up the responding time of receiving pulses at X10 ~X11 for SC. (Setup range: 0 ~ 

1,000; Unit: time) 

4.    D1020 can be used for setting up the responding time of receiving pulses at X0 ~X7 for EH/EH2. (Setup range: 0 

~ 60; Unit: ms) 

5.    D1021 can be used for setting up the responding time of receiving pulses at X10 ~X17 for EH/EH2. (Setup range: 

0 ~ 60; Unit: ms) 

6.    When the power of PLC goes from “Off” to “On”, the content of D1020 and D1021 turn to 10 automatically. 
 

7.    If the following programs are executed during the program, the responding time of X0 ~ X7 will be set to 0ms. The 

fastest responding time of input terminals is 50μs due to that all terminals are connected with RC filter loop. 

8.    There is no need to make adjustment on responding time when using high-speed counters and interruptions 
during the program. 

 

Function Group       X0 Detecting Pulse Width 

No.                            M1084, D1023 
 
 
ES2 / EX2 series, when M1084 = ON,  X6 pulse width detecting function is enabled and the detected pulse width is 

stored in D1023 (unit: 0.1ms) 
 

M1083 On: detecting width of negative half cycle (OFFON) M1083 Off: detecting width of positive half cycle 

(ONOFF) 

 

 
 

Function Group       Communication Error Code 

No.                            M1025, D1025 
 
 
When communication error occurs, M1025 = On and the error code is written into D1025. Error codes are: 
 

01:              Illegal instruction code 
 

02:              Illegal device address 
 
03:              Requested data exceed the range 
 

07:              checksum error 
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Function Group       Adjustable Pulse Speed Acceleration/Deceleration 

No.                            M1144 ~ M1149, M1154, D1030, D1031, D1144, D1154, D1155 
 

 
 
 
1.    Special D and special M of Y0 adjustable pulse speed acceleration/deceleration for SA/SX/SC: 
 

No. Function 

M1144 Activation switch for Y0 adjustable pulse speed acceleration/deceleration 

M1145 Accerlerating flag for Y0 adjustable pulse speed acceleration/deceleration 

M1146 “Target frequency reached” flag for Y0 adjustable pulse speed acceleration / deceleration 

M1147 “Decerlerating” flag for Y0 adjustable pulse speed acceleration / deceleration 

M1148 “Function completed” flag for Y0 adjustable pulse speed acceleration/deceleration 

M1149 “Counting temporarily stops” flag for Y0 adjustable pulse speed acceleration / deceleration 

M1154 “Enabling deceleration” flag for Y0 adjustable pulse speed acceleration/deceleration 

D1030 The lower 16 bits in the 32-bit data register for accumulative Y0 output pulses 

D1031 The higher 16 bits in the 32-bit data register for accumulative Y0 output pulses 

D1144 Starting No. of the register (D) for Y0 adjustable pulse speed acceleration/deceleration 

D1154 Recommended value for indicated gap time of deceleration (10 ~ 32,767 ms) 

D1155 Recommended value for indicated gap frequency of deceleration (-1 ~ -32,700 Hz) 

2.    Parameters for D1144: 
 

Index Function 

+ 0 Total number of sections (n) (max. 10) 

+ 1 Currently executed section (read only) 

+ 2 Start frequency of the 1st section (SF1) 

+ 3 Gap time of the 1st section (GT1) 

+ 4 Gap frequency of the 1st section (GF1) 

+ 5 Target frequency of the 1st section (TF1) 

+ 6 The lower 16 bits of the 32 bits for the target number of output pulses in the 1st section (SE1) 

+ 7 The higher 16 bits of the 32 bits for the target number of output pulses in the 1st section (SE1) 

+ 8 Start frequency of the 2nd section (SF2); Cannot be the same as TF1 

+ 9 Gap time of the 2nd section (GT2) 

+ 10 Gap frequency of the 2nd section (GF2) 

+ 11 Target frequency of the 2nd section (TF2) 

+ 12 The lower 16 bits of the 32 bits for the target number of output pulses in the 2nd section (SE2) 

+ 13 The higher 16 bits of the 32 bits for the target number of output pulses in the 2nd section (SE2) 

: : 

 
+ n*6 + 2 

Start frequency of the nth section (SFn); Cannot be the same as the start frequency of the n-1th
 

 

section (TFn-1) 

+ n*6 + 3 Gap time of the nth section (GTn) 

+ n*6 + 4 Gap frequency of the nth section (GFn) 

+ n*6 + 5 Target frequency of the nth section (TFn) 

+ n*6 + 6 The lower 16 bits of the 32 bits for the target number of output pulses in the nth section (SEn) 

+ n*6 + 7 The higher 16 bits of the 32 bits for the target number of output pulses in the nth section (SEn) 
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3.    The function: 
 
This function can only be used on Y1 output point and the timing chart is as follows. After filling out 

the parameter table, setup M1144 to start the function (should be applied in RUN mode). 

 
 
4.    Usage rule and restriction: 
 

 a. The minimum frequency of start frequency and target frequency should be equal to or greater than 200Hz. If it 

 is less than 200Hz, it means finish executing or not to execute. 

b. The maximum frequency of start frequency of target frequency is 32700Hz. It will execute in 32700Hz as it is 

 greater than 32700Hz. 

c. The interval time range is 1~32767ms and its unit is ms 

d. The interval frequency range in acceleration segment is 1Hz~32700Hz and in deceleration segment is -1~- 

 32700Hz. If it is set to 0Hz, the executed segment can't be up to target frequency, but it will transfer to execute 

 next segment after reaching target number. 

e. Target number of segment pulse output should be greater than ((GF*GT/1000)* ((TF-SF)/GF). Refer to example 

 1 for detail. Once Target number of segment pulse output isn't greater than ((GF*GT/1000)* ((TF-SF)/GF), this 

 function can't be used. The improve method is to add interval time or add target number of pulse output. 

f. If there is Y0 output designated by high-speed instruction in RUN mode, Y0 output Instruction will be started as 

 high priority. 

g. After starting to execute M1144, if M1148 outputs without attaining completed function flag and M1144 is 

 closed, this function will start deceleration function. If designated acceleration function flag M1154 is Off, it will 

 reduce 200Hz per 200ms and stop output pulse till output frequency is less than 200Hz and set M1147 to 

 deceleration flag. But if designated deceleration flag M1154 is On, it will be executed by interval time and 

 frequency that defined by user. And interval time can't be less than or equal to 0 (if it is less than or equal to 0, 

 factory setting will be set to 200ms). Interval frequency can't be greater than or equal to 0 (factory setting will be 

 set to -1KHz when it is equal to 0 and factory setting will be added negative sign automatically when it is greater 
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 than 0.) 

h. When M1148 attains completed function flag and M1144 is closed, this function won't start deceleration function 

 and it will clear M1148 flag. Once M1144 is closed, it will clear M1149 flag. 

i. The execution segment of this function will execute by total segment number. The maximum segment is 10 

 segments 

j. The acceleration/deceleration of this function will execute by start frequency of the next segment, i.e. when 

 target frequency of execution segment is less than start frequency of the next segment, the next segment is 

 acceleration and the target frequency of the next segment must be greater than start frequency of the next 

 segment. When target frequency of execution segment is greater than the next segment frequency, the next 

 segment is deceleration, therefore, target frequency of the next segment must be less than start frequency of 

 the next segment. If user can't set it by this way, we can't ensure that you can get correct output pulse. 

k. When STOP to RUN, M1144~M1149 will be cleared to Off. When RUN to STOP, M1144 will be cleared and 

 M1145~M1149 won't be cleared. D1144 will be cleared to 0 when it is from Off to On and unchanged in other 

 case. 

l. The usage parameter range of PC/PA/PH series is D0~D999 and D2000~D4999. It won't execute this 

  
 
 
 

command and close M1144 if parameter is out of range (includes all usage segment parameter). 

Function Group       RUN / STOP Switch 

No.                            M1035, D1035 
 
 
1.         When M1035 = On, EH/EH2/SV determines the content (0 ~ 17) in D1035 to enable the RUN/STOP switch in 

X0 ~ X17. 
 

2.         When M1035 = On, SA/SX/SC enables the RUN/STOP switch in X7 (in SA), X3 (in SX) and X5 (in SC). 

 

 

Function Group       Communication Port Function 

No.                            M1120, M1136, M1138, M1139, M1143, D1036, D1109, D1120 
 
 
 

Port 

Item 

 

COM1 
 

COM2 
 

COM3 

Communication format D1036 D1120 D1109 

Communication setting 
holding 

 

M1138 
 

M1120 
 

M1136 

ASCII/RTU mode M1139 M1143 M1320 

Slave communication 
address 

 

D1121 
 

D1255 

 
1.         Supports ES/EX/SS_V6.0/SA/SX_V1.2/SC_V1.0/EH_V1.1/SV_V1.0 and versions above. 
 
2.         COM ports (COM1: RS-232, COM2: RS-485, COM3: RS-485) in DVP-ES2 support 

communication format of MODBUS ASCII/RTU with a transmission speed up to 921kbps. COM1, 

COM2 and COM3 can be used simultaneously. 

COM1        Can be used in master or slave mode. Supports ASCII/RTU communication format, baudrate 
 
(115200bps max), and modification on data length (data bits, parity bits, stop bits), D1036: COM1 (RS - 

 
232) communication protocol of master/slave PLC.  (b8-b15 is not used) 
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COM2        Can be used in master or slave mode. Supports ASCII/RTU communication format, 

baudrate (921kbps max), and modification on data length (data bits, parity bits, stop bits), D1120: 

COM2 (RS-485) communication protocol of master/slave PLC. 

COM3        Can be used in master or slave mode. Supports ASCII/RTU communication format, baudrate (921kbps 
 
max), and modification on data length (data bits, parity bits, stop bits), D1109: COM3 (RS-485) 

 
communication protocol of master/slave PLC.  (b8-b15 is not used) 
 

3.         Communication Format Settings: 
 

COM1:          Communication format is set in D1036. (b8 ~ b15) do not support 
 

Communication setting in M1138 remains 
 

M1139 is set in ASCII/RTU mode 
 

COM2:          Communication format is set in D1120 
 

Communication setting in M1120 remains 
 

M1143 is set in ASCII/RTU mode 
 

COM3:          Communication format is set in D1109. (b0 ~ b3, b8 ~ b15) do not support 
 

Communication setting in M1136 remains 
 

4.         Communication protocols and how to set: 
 

  

Content 

b0 Data Length 0: 7 data bits, 1: 8 data bits 
 

b1 

b2 

 
Parity bit 

00: None 

01: Odd 

11: Even 

b3 Stop bits 0: 1 bit, 1: 2bits 

b4 

b5 

b6 

b7 

 

 
 
 
 
 
 
 

Baud rate 

0001(H1):           110 

0010(H2):           150 

0011(H3):           300 

0100(H4):           600 

0101(H5):           1200 

0110(H6):           2400 

0111(H7):           4800 

1000(H8):           9600 

1001(H9):           19200 

1010(HA):           38400 

1011(HB):           57600 

1100(HC):           115200 

1101(HD):           500000 (COM2 / COM3 support) 

1110(HE):           31250 (COM2 / COM3 support) 

1111(HF):           921000 (COM2 / COM3 support) 
b8 Select start bit 0: None 1: D1124 

b9 Select the 1st end bit 0: None 1: D1125 

b10 Select the 2nd end bit 0: None 1: D1126 

b11~b15 No definition 
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Function Group       Communication Response Delay 

No.                            D1038 
 
 
1.           When PLC is used as slave station, in RS-485 communication interface, users can set up communication 

response delay time ranging from 0 to 10,000 (0 ~ 1 second). If the time is without the range, D1038 = O (time unit: 

0.1ms). The set value of time must be less than that in D1000(scan time-out timer WDT). 

2.           In PLC-Link, users can set up delayed transmission of the next communication data (unit: 1 scan period) for 
 

SA/SX/SC/EH/EH2/SV. 
 

3.           COM2, COM3 (RS-485): Data response delay time can be set when PLC is a Slave in RS-485 

communication. Unit is  0.1ms. 0~10,000 adjustable. 
 

4.           COM2 (RS-485): By using PLC-Link, D1038 can be set to send next communication data with delay. (Unit: 1 

scan period) 

 
 

Function Group       Fixed Scan Time 

No.                            M1039, D1039 
 
 
1.         When M1039 = On, the scan time of program is determined by the content in D1039. When the 

execution of the program is completed, the next scan will take place when the fixed scan time is 

reached. If the content in D1039 is less than the actual scan time of the program, the scan time will 

follow the actual scan time of the program. 

 
2.         Instructions related to scan time, RAMP(API 67), HKY(API 71), SEGL(API 74), ARWS(API 75) 

and PR(API 77) should be used together with “fixed scan time” or “constant interruption”. 

 
3.         The scan time in D1010 ~ D1012 also includes constant scan time. 

 

 

Function Group       Analog Function 

No.                            D1056 ~ D1059, D1062, D1110 ~ D1113, D1116 ~ D1118 
 
 
1.         The function is for EX2 MPU Only 

 
2.         If D1118 ≤ 2, it will be regarded as 2ms 

 
3.         Resolution of analog input channel : 12 bits. 
 

Voltage: -10V~10V  -2000~2000(LSB). Current: -20mA~20mA-2000~2000(LSB). Error:   2 0LSB 

4.         Resolution of analog output channel: 12 bits 
 

Voltage: -10V~10V  -2000~2000(LSB). Current: 0~20mA  0~4000(LSB) Error:  0.05V or  0.1mA 

5.         Default of analog input sampling range: (K2). If set value = K1, PLC takes the present value. 
 

 
Device 

 
Function 

D1062 Sampling range of EX2 analog input channels (CH0~CH3): 1~20, Default = K2 

D1110 Average value of EX2 analog input channel 0 (AD0) 

D1111 Average value of EX2 analog input channel 1 (AD1) 

D1112 Average value of EX2 analog input channel 2 (AD2) 

D1113 Average value of EX2 analog input channel 3 (AD3) 
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D1115 Analog mode selection (Voltage / Current) bit0~bit5 indicates CH0~CH5. 0: voltage, 1: current 

D1116 Analog output channel 0 (DA0) 

D1117 Analog output channel 1 (DA1) 

D1118 For EX2 series, sampling time of analog/digital conversion 

 
 
 

Function Group       Algorithm Error Flag 

No.                            M1067, M1068, D1067, D1068 
 
 
 
1.         Algorithm error flag: 
 

 

Device 
 

Description 
 

Latched 
 

STOP → RUN 
 

RUN → STOP 

M1067 Algorithm error flag None Cleared Latched 

M1068 Algorithm error locked flag None Latched Latched 

D1067 Algorithm error code None Cleared Latched 

D1068 STEP value when algorithm error None Latched Latched 

 

 
 
2.         Error code explanation: 
 

D1067 error code Cause 

H’ 0E18 BCD conversion error 

H’ 0E19 Divisor is 0 

H’ 0E1A Use of device exceeds the range (including E, F index register modification) 

H’ 0E1B Square root value is negative 

H’ 0E1C FROM/TO instruction communication error 

 

 

Function Group       LV Signal 

No.                            M1087, D1100 
 
 
1.         When PLC detects LV (Low Voltage) signal, it will check if M1087 is “On” or not. If M1087 is 

“On”, the content in D1100 will be stored in Y0 ~ Y17. 

 
2.         Bit0 (LSB) of D1100 corresponds to Y0, bit1 corresponds to Y1, bit8 corresponds to Y10 and so on. 

 

 

Function Group       File Register 

No.                            M1101, D1101 ~ D1103 
 
 
When the power of PLC turns from “Off” to “On”, PLC determines whether to automatically send the content 

in the file register to the assigned data register by checking M1101, D1101 ~ D1103 (for 

SA/SX/SC/EH/EH2/SV). 

 
M1101        Whether to automatically downland data from file register 
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D1101        Start No. of file register K0 ~ K1,599 (for SA/SX/SC)  

                             Start No. of file register K0 ~ K9,999 (for EH/EH2/SV) 

 

D1102        Number of data read from file register K0 ~ K1,600 (for SA/SX/SC) 
 

                    Number of data read from file register K0 ~ K8,000 (for EH/EH2/SV)  

D1103        Location for storing data read from file register 

Start No. of assigned data register D K2,000 ~ K4,999 (for SA/SX/SC) Start No. of assigned data         

register D K2,000 ~ K9,999 (for EH/EH2/SV) 

 
 
Function Group       Pulse Output with Speed Acceleration/Deceleration 
No.                            M1115 ~ M1119, D1104 
 
 
1.         Special D and special M for acceleration/ deceleration of speed pulse output for SA/SX/SC (not applicable to 

SC_V1.4 and versions above): 
 

 

No. 
 

Function 

M1115 Activation switch 

M1116 “Accelerating” flag 

M1117 “Target frequency reached” flag 

M1118 “Decelerating” flag 

M1119 “Function completed” flag 

D1104 Start No. of control register (D) 

2.         Parameters for D1104 (frequency range: 25Hz ~ 10KHz) 
 

 

Index 
 

Function 

+ 0 Start frequency (SF) 

+ 1 Gap frequency (GF) 

+ 2 Target frequency (TF) 

+ 3 The lower 16 bits of the 32 bits for the total number of output pulses  
(TP) 

+ 4 The higher 16 bits of the 32 bits for the total number of output pulses 

 
+ 5 

The lower 16 bits of the 32 bits for the total number of output pulses in 
 

accelerating/decelerating section 

 
 

(AP) 
 

+ 6 
The higher 16 bits of the 32 bits for the total number of output pulses in 

 

accelerating/decelerating section 

3.                  No instruction is needed, users need only to fill out the parameter table and enable 

M1115 (in RUN mode). This functio only supports Y0 output and the timing chart is as below. 
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No. 
 

Function 

M1133 Output switch for special high-speed pulse Y0 (50KHz) (On = enabled) 

M1134 On = Continuous output switch for special high-speed pulse Y0 (50KHz) 

M1135 “Number of pulses reached” flag for special high-speed pulse Y0 (50KHz) 

D1133 Start No. of control register (D) for special high-speed pulse Y0 (50KHz) 
 

4.         Note: this function is applicable only when “all” the conditions below are met. a.    Start frequency < target 

frequency. 

b.    Gap frequency ≤ (target frequency – start frequency) 
 

c.    Total number of pulses > (accel/decel number of pulses × 2) 
 

d.    For start frequency and target frequency: Min. 25Hz; Max. 10KHz e.    Number of accel/decel pulses > 

number of accel/decel sections 

f.     When M1115 turns from “On” to “Off”, M1119 will be reset and M1116, M1117 and M1118 remain unchanged. 
 

When PLC goes from “STOP” to “RUN”, M1115 ~ M1119 will be reset as “Off”. D1104 will only be cleared as “0” 
 

when it turns from “Off” to “On”. 
 

g.    Either accel/decel pulse output function or PLSY Y0 output can be executed at a time  when PLC is 

operating. 
 

 
 
Function Group       Special High-Speed Pulse Output 

No.                            M1133 ~ M1135, D1133 
 
 
1.         Special D and special M for special high-speed pulse Y0 (50KHz)for SA/SX/SC (not applicable 

to SC_V1.4 and versions above): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.         Parameters for D1133: 
 

Index Function 

+ 0 The lower 16 bits of the 32 bits for output frequency of special high-speed pulse Y0 

+ 1 The higher 16 bits of the 32 bits for output frequency of special high-speed pulse Y0 

+ 2 The lower 16 bits of the 32 bits for number of output pulses of special high-speed pulse Y0 

+ 3 The higher 16 bits of the 32 bits for number of output pulses of special high-speed pulse Y0 

+ 4 The lower 16 bits of the 32 bits of the present number of special high-speed pulses Y0 

+ 5 The higher 16 bits of the 32 bits of the present number of special high-speed pulses Y0 

3.         The function: 
 

All output frequency and number of pulses stated in the table above can be modified when M1133 = On 

and M1135 = On. The modification will not affect the present output pulses. The present number of output 

pulses is updated in every scan time. When M1133 turns from “Off” to “on”, the number will be cleared as 

“0”. When 1133 turns from “On” to “Off”, the last numner of output pulses will be shown. 

4.         Note: 
 

The special high-speed pulse output function can only be used on specific Y0 output point when PLC is in 

RUN status. It can coexist with PLSY (Y0) in the program and PLSY (Y1) will not be affected. If PLSY (Y0) 

instruction is executed prior to this function, the function cannot be used and vice versa. When the 

function is executed, the general function, general Y0 output will be invalid but Y1 ~ Y7 can be used. 
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Function Group       Two-axis Synchronous Control 

No.                            M1133, M1135, D1133 ~ D1136 
 
 
1.         Special D and special M for 2-axis synchronous drawing oblique and arc for SC_V1.4 and versions above: 
 

No. Function 

M1133 Start flag for Y10 output for two-axis synchronous control 

M1135 Start flag for Y11 output for two-axis synchronous control 

D1133 Start No. of control register (D) for Y10 output for two-axis synchronous control 

D1134 Number of sections for Y10 output for two-axis synchronous control 

D1135 Start No. of control register (D) for Y11 output for two-axis synchronous control 

D1136 Number of sections for Y11 output for two-axis synchronous control 

2.         Parameters for D1133, D1135: 
 

Index Function 

+ 0 Y10, Y11 two-axis synchronous control; output frequency of 1st segment = low 16 bits of 32 bits 

+ 1 Y10, Y11 two-axis synchronous control; output frequency of 1st segment = high 16 bits of 32 bits 

 
+ 2 

Y10, Y11 two-axis synchronous control; output pulse number of 1st segment = low 16 bits of 32 
 

bits 

 
+ 3 

Y10, Y11 two-axis synchronous control; output pulse number of 1st segment = high 16 bits of 32 
 

bits 

3.         The function: 
 

a.    Definition of the two axes: 
 

X axis: Y0 (direction output) and Y10 (pulse output) Y axis: Y1 (direction output) and Y11 (pulse output) 

b.    Define the format of output table: 
 

Assume D1133 = K100 and D1134 = K3 and the output table has to be set as: 

 

Segment 

No. 
Device D Output  

frequency 
Device D Number of  

Output pulses 
Description 

 
1 

 
D101,D1

00 

 
K10,00

0 

 
D103,D1

02 

 
K1,000 

Segment 1 outputs 1,000 pulses in 
 

10KHz 

 
2 

 
D105,D1

04 

 
K15,00

0 

 
D107,D1

06 

 
K2,000 

Segment 2 outputs 2,000 pulses in 
 

15KHz 

3 D109,D1

08 

K5,00

0 

D111,D1

10 

K3,000 Segment 3 outputs 3,000 pulses in 

5KHz 

 
 
 
4.         Note: 

Note: The frequency and number of output pulses are all in 32-bit. Thus, the 3 segments will 

continuously occupy 12 D devices (3 × 2 × 2 = 12). 

a.    Make sure that the output frequency and the number of pulses have been set before using this 

function. The output frequency and the number of pulses cannot be modified during the execution of 

the function. 

b.    When PLC program scans to END instruction, it will auto-check whether this function needs to 

be enabled. 

 c.    When M1133 and M1135 are set in the same scan period, the two axes will output pulses 

synchronously.  
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d.     When the output frequency < 100Hz, the output will be executed in 100Hz. When the output 

frequency >100KHz, the output will be executed by 100KHz. 

 

e.    Only device D (D0 ~ D999 and D2000 ~ D4999) can be used for this function. DO NOT use 

other devices or exceed the range of device D. 

f.     The maximum number of segments for this function is 50. When the number of segments < 1 

or > 50, this function will be disabled. 

g.    After this function is enabled, M1102 = “On” indicates Y10 output is completed and M1103 = “On” 

indicates Y11 output is completed. 

 
 
Function Group       Detecting Extension 

No.                            D1140, D1142, D1143, D1145 
 
 
D1140     Number of special right-side extension modules (AD, DA, XA, PT, TC, HC, PU); Max. 8 

D1142     Number of X input points on digital extension device 

D1143     Number of Y output points on digital extension device 

D1145     Number of special left-side extension modules (AD, DA, XA, PT, TC, HC, PU); Max. 8 (applicable to 

EH2/SV only) 

 

 

Function Group       High-speed output pulse stop mode 

Number                    M1310, M1311, M1334, M1335, D1166, D1167, D1343, D1353 
 
 
1.         Special D and special M for high-speed pulse output stop mode: 
 

No. Function 

M1334 Select stop mode for Y10 pulse 

M1335 Select stop mode for Y11 pulse 

M1310 Immediately stop Y10 pulse output 

M1311 Immediately stop Y11 pulse output 

D1166 X10 rising-edge/falling-edge counting mode switch 

D1167 X11 rising-edge/falling-edge counting mode switch 

D1343 Acceleration/deceleration time for Y10 pulse output 

D1353 Acceleration/deceleration time for Y11 pulse output 

2.         How do Y10 pulse output stop modes work? 
 

Mode 1 – Planned deceleration 
 

a.    Applicable to: DDRVI and DDRVA instructions 
 

b.    Criteria for executing planned deceleration: Shut down the criteria contact for pulse output instruction and turn 
“Off” M1334. 
 

c.    The time from executing planned deceleration to the end of pulse output: The time set 

in D1343 (for acceleration/deceleration) 

d.    The solid lines in figure 1 are the originally planned routes and the dotted lines refer to the routes after planned 
 

 deceleration is executed. 
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                                                                              (Figure 1) 
Mode 2 – Output shutdown 
 

a.    Applicable to: DDRVI, DDRVA, PLSY instructions 
 
b.    Criteria for executing output shutdown: Shut down the criteria contact for pulse output instruction 

and turn “On” M1334.(Because PLSY does not have acceleration/deceleration setting, M1334 does not 

need to be set in PLSY) 

c.    The time from executing output shutdown to the end of pulse output: Max. 1 scan period. 

d.    The solid lines in figure 2 are the originally planned routes and the dotted lines refer to the routes 

after output shutdown is executed. 
 

 

 
                                             (Figure 2) 

 

 
Mode 3 – Immediate output shutdown (supports SC_V1.4 and versions above) 
 

a.    Applicable to: DDRVI, DDRVA, PLSY instructions 
 

b.    Criteria for executing immediate output shutdown: M1310 = On (set before executing the 

instruction) and the criteria triggers set in X10 (D1166 = K0 refers to rising-edge; D1166 = K1 refers 

to falling-edge) 

c.    The time from executing immediate output shutdown to the end of pulse output: Max. 1 pulse time. 

d.    The solid lines in figure 3 are the originally planned routes and the dotted lines refer to the routes 

after X10 is triggered. 
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                                             (Figure 3) 

 
 
3.         How do Y11 pulse output stop modes work? 
 

Mode 1 – Planned deceleration 
 

a.    Applicable to: DDRVI and DDRVA instructions 
 

b.    Criteria for executing planned deceleration: Shut down the criteria contact for pulse output instruction and turn 
 

“Off” M1335. 
 

c.    The time from executing planned deceleration to the end of pulse output: The time set in D1353 (for 

acceleration/deceleration) 

Mode 2 – Output shutdown 
 

a.    Applicable to: DDRVI, DDRVA, PLSY instructions 
 

b.    Criteria for executing output shutdown: Shut down the criteria contact for pulse output instruction and turn “On” 

M1335. (Because PLSY does not have acceleration/deceleration setting, M1335 does not need to be set in PLSY) 

c.    The time from executing output shutdown to the end of pulse output: Max. 1 scan period. Mode 3 – Immediate 

output shutdown (supports SC_V1.4 and versions above) 

a.    Applicable to: DDRVI, DDRVA, PLSY instructions 
 

b.    Criteria for executing immediate output shutdown: M1311 = On (set before executing the instruction) and the 

criteria triggers set in X11 (D1167 = K0 refers to rising-edge; D1167 = K1 refers to falling-edge) 

c.    The time from executing immediate output shutdown to the end of pulse output: Max. 1 pulse time. 
 

4.         Note: 
 
a.    The execution criteria M1334 and M1335 for mode 1 and 2 have to be set before executing pulse output 

shutdown instruction. The execution criteria M1310, M1311 and trigger criteria D1166, D1167 for mode 3 have to be 

set before the pulse output instruction is executed. 

b.    In mode 3 (immediate output shutdown), Y10 can only be used with X10 and Y11 with X11. 
 

c.    When using X10 or X11 in mode 3, DO NOT use X10 or X11 as the input high-speed counter. 
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Function Group       Single Step Execution 

No.                            M1170, M1171, D1170 
 
 
1.         Special D and special M for single step execution for EH/EH2/SV: 
 

 

No. 
 

Function 

M1170 Start flag 

M1171 Action flag 

D1170 STEP No. of the currently executed instruction 

2.         The function: 
 

a.    Execution timing: The flag is valid only when PLC is in 

RUN status. b.    Action Steps: 

1)  When M1170 is enabled, PLC enters the single step execution mode. PLC stays at a 

specific instruction, stores the location of STEP in D1170 and executes the instsruction once. 

2)  When M1171 is forced “On”, PLC executes the next instruction and stops. At the same time, PLC 
 

auto-force “Off” M1171 and stops at the next instruction. D1170 stores the present STEP value. 
 

3)  When Y output is in single step execution mode, Y outputs immediately without having to wait until 
 

END instruction is being executed. 
 

3.         Note: 
 

a.    Instruction that will be affected by scan time will be executed incorrectly due to the single step 

execution. For example, when HKY instruction is executed, it takes 8 scan times to obtain a valid 

input value from a key. Therefore, the single step execution will result in incorrect actions. 

b.    High-speed pulse input/output and high-speed counter comparison instructions are executed by hardware; 
 

therefore, they will not be affected by the single step execution. 

 
 

Function Group       Two-Phase Pulse Output 

No.                            M1172 ~ M1174, D1172 ~ D1177 
 
 
1.         Special D and special M for two-phase pulse output for SA/SX/SC: 
 

Device Function Explanation 

M1172 Switch for two-phase pulse output (On = enabled) 

M1173 On = Continuous output switch 

M1174 “Number of pulses reached” flag 

D1172 Output frequency (12Hz ~ 20KHz) 

D1173 Output mode (K1 and K2) 

D1174 The lower 16 bits of the 32 bits for the target number of pulses 

D1175 The higher 16 bits of the 32 bits for the target number of pulses 

D1176 The lower 16 bits of the 32 bits for the present number of pulses 

D1177 The higher 16 bits of the 32 bits for the present number of pulses 

 
2.         The function: 
 
Output frequency = 1/1 pulse cycle period (i.e. 1/T; as the figure below) 
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There are two output modes. K1 refers to “A-phase ahead of B-phase” and K2 refers to “B-phase ahead 

of A-phase”. The number of pulses accumulates once whenever a phase gap occurs. For example, the 

number of pulses in the figure below = 8, and when the number is reached, M1174 turns “On”. To clear 

the number, simply turn “Off” M1172. 

 

 
 
 
 
The output frequency, target number of pulses and selection of modes can be modified when M1172 = On 

and M1174 = Off. Modification on output frequency and target number of pulses will not affect the present 

number of pulses, but when the mode is modified, the present number of pulses will be cleared as “0”. 

The present number of output pulses is updated in every scan time. When M1133 turns from “Off” to “on”, 

the number will be cleared as “0”. When M1172 is cleared as “0” when PLC goes from STOP to RUN. 

When PLC goes from RUN to STOP, the last number of pulses will be shown. 

3.         Note: 
 

This function can only be used when PLC is in RUN status and can coexist with PLSY instruction in the program. If 

PLSY instruction is executed prior to this function, the function cannot be used and vice versa. 

 

Function Group       VR Volume 

No.                            M1178, M1179, D1178, D1179 
 
 
1.         Special D and special M for built-in 2-point VR volume for EH/EH2/SV/SA/SC: 
 

 

No. 
 

Function 

M1178 Enable VR0 volume 

M1179 Enable VR1 volume 

D1178 VR0 value 

D1179 VR1 value 

2.         This fumction should be used when PLC is in RUN status. When M1178 = On, VR0 value will be converted 

into a value of 0 ~ 255 and stored in D1178. When M1179 = On, VR1 value will be converted into a value of 0 ~ 255 

and stored in D1179. 

 

Function Group       Interruption Instruction for Reading the Number of Pulses 

No.                            D1180, D1181, D1198, D1199 
 
 
1.         SA/SX/SC can use external interruption to store the present value in the middle-high-speed 

counter into D1180 ~ D1181, D1198 ~ D1199. 

2.         The function: 
 

a.    For SA/SX, X0 (pulse input point) has to work with X4 (external interruption point), 

C235/C251/C253 (high- speed counter) and I401 (interruption No.). D1180 and D1181 are the 
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registers to store the 32-bit values.  X1 (pulse input point) has to work with X5 (external interruption 

point), C236 and I501. D1198 and D1199 are the registers to store the 32-bit values. 

b.    For SC, X10 (pulse input point) has to work with X4 (external interruption point), C243/C255 

(high -speed counter) and I401 (interruption No.). D1180 and D1181 are the registers to store the 

32-bit values. 

X11 (pulse input point) has to work with X5 (external interruption point), C245 and I501. D1198 and 

D1199 are the registers to store the 32-bit values. 

 
 
Function Group       Latched Area 

N0.                            D1200 ~ D1219 
 
 
The latched area for EH / EH2 / SV / SA / SX / SC is from the start address No. to the end address No. 

 

Function Group       Stores Value of High-speed Counter when Interrupt Occurs 

N0.                            D1240 ~ D1241, D1242~D1243 
 
 
1.         If extertal interrupts are applied on input points for Reset, the interrupt instructions have the 

priority in using the input points. In addition, PLC will move the current data in the counters to the 

associated data registers below then reset the counters. 

2.         Function: 
 

a.    X0 (counter input) and X4 (external Interrupt) will correspondingly work together with C246, C248, C252, and 
 

I400/I401. Use D1240 and D1241 as a 32 bit register to set X0 and X4. 
 

b.    X0 (counter input) and X1 (external Interrupt) will correspondingly work together with C243, and I100/I101. Use 
 

D1240 and D1241 as a 32 bit register to set X0 and X1. 
 

c.    X2 (counter input) and X5 (external Interrupt) will correspondingly work together with C250, C254 and I500/I501. 
 

Use D1242 and D1243 as a 32 bit register to set X2 and X5. 

 
Special D D1241, D1240 D1243, D1242 

Counter C243 C246 C248 C252 C244 C25
0 

C25
4  

 
 
 
Function Group       RTC 

No.                            M1016, M1017, M1076, D1313 ~ D1319 
 
 
1.   Special M and special D relevant to RTC 
 
 
 

Devic

e 

Na

me 

Functi

on  
M1016 

 
Year Display 

OFF: display the last 2 digits of year in A.D 
 

ON: display the last 2 digits of year in A.D. plus 2,000 

 
 

M1017 

 
 30 

seconds 

correction 

 

When triggered from “Off” to “On”, the correction is enabled. 
 

0 ~ 29 second: minute intact; second reset to 0 
 

30~ 59 second: mimute + 1; second reset to 0 

D1313 Second 0~59 
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D1314 Minute 0~59 

D1315 Ho

ur 

0~23 

D1316 D

a

y 

1~31 

D1317 Month 1~12 

D1318 Week 1~7 

D1319 Ye

ar 

0 ~ 99 (last 2 digits of Year in A.D.) 

2.   SA/EH2 series: If the set value in RTC is incorrect, the time will be recovered as “Saturday, 00:00 Jan. 1, 2000” 

when PLC is powered and restarted. 

3.   ES2/EX2 series: If set value for RTC is invalid. RTC will display the time as Second: 0, 

Minute: 0, Hour: 0, Day: 1, Month: 1, Week: 1, Year: 0. 

4.   ES2/EX2 series: Memory of RTC is latched. RTC will resume the time when power is down. For 

higher accuracy of RTC, please conduction calibration on RTC when power resumes. 

5.   Methods of modifying RTC: 

 
  Apply TWR instruction to modify the built-in real time clock of DVP-ES2. Please refer to TWR for detail. 
 

  Use peripheral devices or WPLSoft / ISPSoft to set the RTC value. 

 

 

Function Group       Right-Side Special Extension Module ID 

N0.                            D1320 ~ D1327 
 
 
1.         The ID of special extension module, if any, connected to EH/EH2/SV are stored in D1320 ~ D1327 in 

sequence. 
 

2.         Special extension module ID for EH: 
 

 

Module Name 
 

Module ID (hex) 
 

Module Name 
 

Module ID (hex) 

DVP04AD-H H’0400 DVP01PU-H H’0110 

DVP04DA-H H’0401 DVP01HC-H H’0120 

DVP04PT-H H’0402 DVP02HC-H H’0220 

DVP04TC-H H’0403 DVP01DT-H H’0130 

DVP06XA-H H’0604 DVP02DT-H H’0230 

3.         Special extension module ID for EH2: 
 

 

Module Name 
 

Module ID (hex) 
 

Module Name 
 

Module ID (hex) 

DVP04AD-H2 H’6400 DVP01PU-H2 H’6110 

DVP04DA-H2 H’6401 DVP01HC-H2 H’6120 

DVP04PT-H2 H’6402 DVP02HC-H2 H’6220 

DVP04TC-H2 H’6403 DVP01DT-H2 H’6130 

DVP06XA-H2 H’6604 DVP02DT-H2 H’6230 

4.         When I/O modules are connected, the ID of each I/O module will be stored in D1320~D1327 in connection 

order. 
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5.         ID of each AIO module: 
 

 

Module Name 
 

Module ID (hex) 
 

Module Name 
 

Module ID (hex) 

    DVP04AD-E2 H’0080 DVP06XA-E2 H’00C4 

DVP02DA-E2 H’0041 DVP04PT-E2 H’0082 

DVP04DA-E2 H’0081 DVP04TC-E2 H’0083 

 

Function Group       Easy PLC Link 

Number                    
M1350 ~ M1354, M1360 ~ M1519, D1355 ~ D1370, D1399,  

   
D1415 ~ D1465, D1480 ~ D1991 

 
 
1.     Special D and special M for ID1 ~ ID8 of the 16 stations in EASY PLC LINK (M1353 = Off) for 
SA/SX/SC/EH/EH2/SV: 
 

7.         Explanation: 
 

a.     EASY PLC LINK is based on MODBUS communication protocol. 
 

b.     When Slave PLC is connected through COM1 / COM2 / COM3, baud rate and communication format of all 
 

Slaves must be the same (set in D1036). DVP-PLC supports both ASCII and RTU mode. 
 

c.     The ID number of the starting slave can be designated by D1399 and should be limited to the range K1~K214. 
 

Slave ID cannot be repeated or the same as Master ID (set in D1121/D1255) 

 

هاي مورد استفاده در ارتباط جزئيات بيشتر در مورد حافظه )به علت طوالنی بودن این بخش حذف گردید، براي

 به راهنماي نرم افزار مراجعه نمایيد.( MODBUSاز طریق شبكه 

 

 

Function Group       Left-Side High-Speed Special Extenstion Module ID 

No.                            D1386 ~ D1393 
 
 
1. The ID of left-side high-speed special extension module, if any, connected to SV are stored in D1386 ~ D1393 in 

sequence. 

 

2.      Left-side high-speed special extension module ID for SV: 
 

 

Module Name 
 

Module ID (hex) 
 

Module Name 
 

Module ID (hex) 

DVP04AD-SL H’4400 DVP01HC-SL H’4120 

DVP04DA-SL H’4401 DVP02HC-SL H’4220 

DVP04PT-SL H’4402 DVPDNET-SL H’4130 

DVP04TC-SL H’4403 DVPEN01-SL H’4050 

DVP06XA-SL H’6404 DVPMDM-SL H’4040 

DVP01PU-SL H’4110  
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 DVPEN01پیکربندی ماژول   - ه ضمیمه

جهت آشنایی بيشتر با نحوه پيكربندي یكی از  ايعنوان نمونه ]*** این ضميمه به

هاي صنعتی آورده شده و در تشریح آن هاي پركاربرد كمپانی دلتا در شبكهماژول

. در كتابی كه در آینده در مورد شبكه تمركز نشده است ISPSoftفقط بر روي 

-اندازي و بههاي صنعتی محصوالت كمپانی دلتا منتشر خواهد شده، جزئيات راه

 [ها مختلف شبكه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.رگيري ماژولكا

 

 مقدمه -1

DVPEN01   ماژول شبكهEthernet  براي استفاده در اتوماسيون  كمپانی دلتامحصولی از

و  ISPSoftمانند  كمپانی دلتاتوان براي ارتباط نرم افزارهاي . از این ماژول میاستصنعتی 

WPLSoft  باPLC هاي سريDVP  ،استفاده كرد. قابليت ارسال ایميل، تنظيم اتوماتيك زمان

از دیگر امكاناتی است  HMIتبادل اطالعات، ارسال ایميل و مانيتورینگ از طریق وب، اسكادا و 

و همچنين تشخيص  RS-232كند. دارا بودن پورت كه این ماژول براي كاربر فراهم می

-هاي شبكه بیكردن سيم بندي كابل معكوسكه كاربر را از  MDI/MDI-Xدهنده اتوماتيك 

 باشد.هاي این ماژول میكند از دیگر جذابيتنياز می
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 هاي صنعتيشبكه

-هاي صنعتی كاهش پيچيدگی سيستم در اثر كاهش سيمل اوليه و اصلی استفاده از شبكهدلي

باعث شود. این موضوع همچنين جویی در هزینه و زمان میباشد كه موجب صرفهكشی می

هاي متصل به شبكه را از یابی سيستم بپردازیم، دستگاهتر به عيبشود كه بتوانيم راحتمی

آوري كرده و با استفاده از اینترنت به ها را به راحتی جمعطریق رایانه تنظيم كنيم، داده

 صورت غيرحضوري به كنترل سيستم بپردازیم.
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هاي جود دارد كه هر یك كاربرد و ویژگیهاي صنعتی وهاي كوناگونی براي شبكهپروتكل

هاي ارتباطی در قيمت، سرعت انتقال داده، نحوه خاصی دارند.  تفاوت عمده این پروتكل

 باشد.هاي شبكه و ... میانتقال داده، تعداد گره

 
 

 

 Ethernetي شبكه

Ethernet  1(پر استفاده ترین شبكه محلی(LAN  مورد استفاده در سرتاسر دنيا است. توسعه

موجب گسترش  Ethernetسيم بر اساس استانداردهاي مرتبط با پروتكل هاي بیشبكه

روزافزون این شبكه محلی شده است. همچنين فراگير بودن استفاده از این پروتكل موجب 

ش هرچه كاهش قيمت سخت افزارهاي مرتبط با آن، آشنایی  گسترده كاربران و گستر

داده هاي با ارسال بسته Ethernet بيشتر آن شده است. تجهيزات نصب شده بر روي شبكه

)گره هاي درون شبكه دستگاه كنند هر با یكدیگر ارتباط برقرار می از طریق كابل شبكه

Ethernet)  بيتی 48داراي یك آدرس (MAC) افزاري در كارت باشد كه بصورت سختمی

هایی بر هر گره )دستگاه یا كامپيوتر( صرفا داده در دارد و كارت شبكهقرار  (NIC) شبكه

                                                      
1 local area network 
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هاي اطالعاتی كه بستهكند كه داراي آدرس آن دستگاه باشد و روي شبكه را دریافت می

 .كندهاي دیگر را دارند قبول نمیگرهآدرس 

 
 كه است دديع نشانی( Internet Protocol Address=IP Address) اینترنت پروتكل نشانی

 جمله از) TCP/IP نمایه مبناي بر كه ايشبكه به متصل هايرایانه و ها دستگاه از هریك به

ها و رایانه دیگر كه هاییپيام. شوندمی داده اختصاص كند،می كار( Ethernetاینترنت و 

توان می و است همراه عددي نشان این با فرستندمی گره دیگري براي ها( ها )گرهدستگاه

 به پيام در نهایت تا كرد، تعبير پستی هاينامه در «گيرنده نشانی» مانند نقش آن در شبكه را

بيتی است )معادل چهار عدد بين صفر الی  8بخش  4شامل  IPنشان  .برسد نظر گره مورد

255) 

 
IP كرد تعيينتوان به صورت اتوماتيك )دیناميك( و یا دستی )استاتيك( میهاي شبكه را گره .

IP به شدنوصل بار هر دیناميك با Ethernet اما. كندمی تغيير IP  استاتيك به صورت ثابت

ها و رایانه به DHCPسرور  توسط شبكه هر در دیناميك IP شود.بر روي دستگاه تنظيم می
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سرور  شود،می وصل Ethernetاي به گره وقتی یعنی. شودمی داده اختصاص هاي شبكهگره

 دهد و نيازي به تنظيمات دستی نيست. می اختصاص IP نشانی یك آن به اتوماتيكبه صورت 

معروف  "صنعتی Ethernet"استفاده شده در محيط هاي صنعتی كه به  Ethernetپروتكل 

است با این تفاوت كه  Ethernetافزاري دقيقا مشابه پروتكل استاندارد هست از نظر نرم

ایط نامساعد صنعتی طراحی شود، شرایطی شامل نویزهاي سخت افزار آن باید مطابق با شر

در صنعت بيشتر در  Ethernetالكترومغناطيسی، دماي باال، لرزش شدید، رطوبت و غيره. 

هاي مركزي( مورد هاي نزدیك به كامپيوتر و كنترل كنندههاي باالي معماري )الیهالیه

 گيرد.استفاده قرار می

 

 
 

 DVPEN01ماژول  -2

 به صورت زیر است: DVPEN01هاي اصلی ماژول ویژگی

 ( 100الی  10تشخيص اتوماتيك سرعت شبكه )مگابيت بر ثانی 

 هاي شبكه امكان استفاده از هر دو نوع اتصال مستقيم و معكوس پورتRJ-45 

  پشتيبانی از پروتكلModbus TCP 

  پشتيبانی از ارتباط سریالRS-232 
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 قابليت ارسال ایميل 

  تصحيح زمانPLC از طریق اینترنت 

  پشتيبانی از انتقال داده 

 مشخصات فيزیكی:

 
 نام مدل -1

 (CPU)هاي دیگر پورت براي اتصال به دستگاه -2

 هاي ورودي/خروجیپورت براي اتصال ماژول -3

 ، اتصال شبكه100M، تشخيص دهنده سرعت RS-232نمایشگرهاي اتصال تغذیه،  -4

 پين اتصال به ریل -5

 پين اتصال ماژول -6

 اژولپين اتصال م -7

 RS-232پورت  -8

 Ethernetبراي  RJ-45پورت  -9

 كنيم:مشابه شكل زیر عمل می RJ-45ها مانند براي اتصال ماژول فوق به دیگر ماژول
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 :Ethernetدر شبكه  DVPEN01نحوه اتصال 

 
 

 

 

 

 Staticصورت به  کامپیوتر IPتنظیم  -3
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در ارتباط است را به صورت  WPLSoftیا  ISPSoftكامپيوتري كه با  IPبایست ابتدا می

دوبار  یعنی   Taskbar. براي اینكار بر روي آیكون شبكه بر روي 2كنيمتعریف  1استاتيك

را  Propertiesباز شود. گزینه  Local Area Connection Statusتا صفحه  كنيم–كليك می 

 كنيم.در این صفحه انتخاب می

 
 كنيم. دوبار كليك می Internet Protocol (TCP/IP)ي باز شده بر روي صفحهدر 

 

                                                      
1 Static 

به بخش  DCHPبه صورت  IPگیریم. برای تنظیم را استاتیك در نظر می  IP دینامیك نیز تعریف کرد، ولی در این قسمت IPتوان البته می  2

 مراجعه کنید.  "DHCPبه صورت  DVPEN01ماژول IPتنظیم "
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 Internet Protocol Version 4باید گزینه  7و  Vista)توجه شود كه در ویندوز 

(TCP/IPV4)   )انتخاب شود 

 

را مشابه پنجره زیر تنظيم كنيد. همچنين  Gatewayو  Subnetو  IPدر صفحه باز شده 

 توجه به نكات زیر ضروري است:

 تنظيم شود.  255.255.255.0باید به صورت  Subnetتوجه كنيد كه  -1

2-  IP  وGateway  192.168نيز باید به صورت.x.y  ،در این حالتتعریف شودx    وy 

اكثر مشكالتی كه كاربران در ارتباط با پيكربندي این  . باشند 255یا  0برابر   نباید

به  IPباشد. به عنوان مثال تنظيم كامپيوتر می IPماژول دارند عدم تنظيم مناسب 

-مناسب می 192.168.1.4نادرست ولی تنظيم آن به صورت  192.168.0.4صورت 

باشد. )این بخش با توجه به تجربيات اعضاي بخش فنی شركت كامياب مرام  گفته 

توانيد شود و در راهنماي رسمی ماژول به صورتی دیگر مطرح شده است. میمی

 آن را مورد بررسی قرار دهيد( براي اطمينان بيشتر

3- IP هاي درون شبكه كامپيوتر مشابه هيچكدام از دستگاهEthernet  نباشد، در غير این

 .دهد و عملكرد شبكه مختل خواهد شدصورت تداخل رخ می
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كامپيوتر را نهایی  IPي باز شده، تنظيم در هر دو صفحه OKدر انتها نيز با كليك بر روي 

 كنيم.می

 

 ISPSoftبا استفاده از نرم افزار   DVPEN01راه اندازی ماژول  -4
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به صورت بلوك دیاگرام زیر از طریق نرم  كمپانی دلتاهاي -PLCو  ISPSoftارتباط بين 

 .1شودبرقرار می COMMGRافزار 

 

-ویندوز ظاهر می Taskbar( در نوار آیكون آن ) COMMGRپس از نصب نرم افزار 

پس از  هربار شروع مجدد ویندوز، این نرم افزار . همچنين شود: 

شود. در صورتی هم كه به هر دليلی این در ابتداي باال آمدن ویندوز خود به خود فعال می

، در قسمت نرم Startنرم افزار غيرفعال باشد و بخواهيم آن را فعال كنيم، در منوي 

شما  COMMGRپس از اجراي  را فعال كنيم. COMMGRتوانيم طبق مسير زیر می 2افزارها

 را فعال نمایيد. COMMGRتوانيد با دوبار كليك كردن بر روي آیكون آن پنجره می

                                                      

 به باال کاربرد دارد. 2نسخه  ISPSoftتنها برای نرم افزار  COMMGRتوجه شود که  1
2 Programs 
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توان هاي سمت راست میمطابق شكل زیر باز خواهد شد كه با گزینه COMMGRپنجره 

ارتباط نرم افزار و  COMMGRدرایورهاي آن را مدیریت كرد. درایورهاي ليست شده در 

 است یك سرى دستورالعملكند. )درایور در واقع اي ارتباطی كامپيوتر را برقرار میپورت ه

كه كامپيوتر از انها پيروى مى كند تا اطالعات را براى انتقال به دستگاه جانبى خاص یا بازیابى 

د و بدین وسيله امكان ارتباط نرم افزار و سخت افزار را برقرار از ان دوباره قالب بندى كن

 د(كنمی

 

برقرار  COMMGRهاي مشخص شده به وسيله در صورتی كه ارتباط نرم افزار با پورت

مشخص خواهد شد، با این حال  STARTوضعيت ارتباط به صورت  Statusدر ستون  باشد،

نتواند به هر دليلی با پورت مورد نظر ارتباط برقرار كند )این حالت ممكن  COMMGRاگر 

ورت در اثر استفاده نرم افزاري دیگر باشد(، درایور متوقف است به علت اشغال بودن پ

 به نمایش خواهد آمد. ERRORخواهد شد و وضعيت 
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 Ethernetبراي شبكه  COMMGRدر  ساخت درایور

در  باز شود. Driver Propertiesكليك كنيم تا صفحه  COMMGRدر   Addابتدا بر روي 

تعيين  Driver Nameتوانيم اسم درایور را به صورت دلخواه در قسمت این قسمت می

با پورت  كمپانی دلتانمایيم. توجه شود كه از این نام در آینده براي ارتباط نرم افزارهاي 

شود مكانيزم مشخصی براي انتخاب مورد نظر باید استفاده شود به همين سبب پيشنهاد می

هاي آن لحاظ تا از سردرگمی جلوگيري ام پورت و ویژگینام درایور شامل در نظر گرفتن ن

 Connectionتوانيم در قسمت شود. نوع پورت )پروتكل( ارتباطی مورد نظر خود را نيز می

Setup .در اینجا پورت مورد نياز  تنظيم نمایيمEthernet .است  
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آن  IPسخت افزار كارت شبكه كامپيوتر ليست شده است و  Ethernet Cardدر قسمت 

( مشخص شده است. در قسمت بعدي 192.168.1.1نيز در سمت چپ آن )در شكل باال 

ها خواهيم با آنمی Ethernetهایی كه از طریق ماژول IPباید  IP Address Settingیعنی 

توانيم با ا متصل به شبكه باشند، میهدر ارتباط باشيم را بياوریم. البته در صورتی كه ماژول

ها را به ها دسترسی و آنآن IPبه صورت اتوماتيك به ليست  Searchاستفاده كليك بر روي 

را  DVPEN01كردن، نرم افزار  Searchبينيم كه پس از درایور اضافه كنيم. در شكل زیر می

 آن را به درایور اضافه كرده است. IPتشخيص  و 

 

تواند حداكثر تعداد تالش براي نيز كاربر می Setup Responding Timeدر قسمت 

-Time of Autoارتباط و حداكثر مدت زمان انتظار براي اینكار را به ترتيب در دو قسمت 

retry  وTime Interval of Auto-retry مشخص نماید. پس از تایيد و ساخت درایور می-

آن ها را فعال و یا غيرفعال كرد و یا اینكه  COMMGRهاي سمت راست توان از طریق گزینه

 ها را دوباره تنظيم كرد.آن  Configureتوسط گزینه 

 COMMGRو  ISPSoftتنظیم ارتباط بین نرم افزار 

نيز درایور را در هر  ISPSoftتواند در كاربر می COMMGRپس از تنظيم داریورها در 

گروهی است ابتدا باید پروژه  تعيين نماید. براي اینكار اگر پروژه PLCپروژه براي ارتباط با 

 Communication گزینه Toolsداخلی مورد نظر خود را فعال نمایيد. سپس در سربرگ 

Settings .را انتخاب نمایيد  
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 Station، باید نوع درایور را مشخص كرد، همچنينDriverدر پنجره جدید در قسمت 

Address  با  متناظرPLC  كه باPC در ارتباط است باید تعيين شود. اگر كاربرStation 

Address  تواند به جاي آن صفر را انتخاب نماید. اگر نوع ارتباط درایور به را نمی داند می

مربوط به دستگاهی  COMMGR تنظيم شده در IPباشد، آنگاه كاربر باید  Ethernetصورت 

)توجه شود كه با آنكه در راهنماي  تخاب نماید.رار كند را انخواهد با آن ارتباط برقكه می

اطالعاتی ندارید آن را  Station Addressرسمی كمپانی دلتا گفته شده در صورتی كه از 

برابر صفر قرار دهيد ولی مشاهده شده كه گاهی این موضوع باعث ایجاد مشكالتی در 

 امياب مرام(گروه فنی ك –ارتباط نرم افزار با شبكه شده است 

پس از اتمام تنظيمات، اطالعات در مورد درایور متصل شده در نوار وضعيت نمایش  

  داده می شود.

 

توانند می PLCپس از طی شدن مراحل فوق كاربران براي اطمينان از اتصال كامپيوتر به 

 از تستی ساده استفاده كنند. در ابتدا موارد زیر را بررسی كنيد:

  وضعيت درایور در حالتStart .و كابل شبكه  باشدRJ-45  هم به ماژول

DVPEN01 .و هم كامپيوتر متصل باشد 
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  ،وضعيت كانال ارتباطی شامل كارت شبكه كامپيوترHub  و پورت سریال

 عادي باشد.

  درایور، آدرس Station  وIP  درCommunication Setting  درست

 تنظيم شده باشد.

 PLC به ستی به صورت درDVPEN01  متصل باشد، تغذیهPLC  متصل و

 وضعيت آن عادي باشد.

اگر ارتباط را انتخاب كرد،  System Informationگزینه  PLCحال می توان در سربرگ 

PLC  با كامپیوتر به صورت نرمال برقرار شود ، آنگاه صفحهSystem Information 

 شود. نمایش داده مي PLCظاهر شده و اطالعات رسیده از 

 
بارگزاري و  PLCبرنامه را بر روي  Ethernetشبكه توانيم با استفاده از حال با خيال راحت می

)براي اطالعات توان به تنظيم شبكه پرداخت. می NWCONFIGیا مانيتور كرد، همچنين در 

 -كامياب مرام كاري از شركت -به راهنماي آن ISPSoftبيشتر در مورد كار با نرم افزار  

  Ethernrtاز طریق  PLCدر زیر بارگزاري برنامه در مراجعه كنيد.( پس از برقراري ارتباط 

 كنيد:را مشاهده می
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 :ISPSoftدر   Ethernetهمچنين مانيتورینگ آنالین با استفاده از 
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 WPLSoftبا استفاده از نرم افزار   DVPEN01راه اندازی ماژول  -5

 
ارتباط برقرار كنيم.  همزمان با  DVPEN01با ماژول  WPLSoftبراي اینكه بتوانيم از طریق 

را نيز اجرا كنيم. )باز نبودن همزمان این نرم افزار  DCISoftاین نرم افزار باید نرم افزار 

 WPLSoftدر  "!SCMSoft Parameter Error "دليل بسياري از خطاها و هشدارها مانند 

 باشد(می

 
تعریف كنيم، در قسمت  WPLSoftخواهيم پروژه جدیدي در حال زمانی كه می

Communication Setting  نوع یاType  ارتباط را به صورتEthernet  انتخاب ميكنيم. )البته

تنظيم نوع ارتباط بعد از ساخت پروژه نيز امكان پذیر است، در ادامه این مورد شرح داده 

 خواهد شد(
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پس از  ایجاد پروژه ، پنجره آن مانند شكل زیر خواهد شد كه در سمت چپ آن بخش 

تنظيمات ارتباطی قرار دارد. مشخص است هنوز هيچ روشی براي ارتباط از طریق 

Ethernet  تنظيم نشده است چرا كهIP  دستگاهی كه نرم افزار از طریق آن بتواند ارتباط

 داشته باشد، تعيين نشده است.
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را به صورت اتوماتيك جستجو و  Ethernetهاي متصل به ي اینكه سيستم بتواند ماژولبرا

كنيم )اگر كليك می (Auto-Search Ethernet Module) شناسایی نماید، بر روي آیكون 

در سمت چپ صفحه  Ethernetابتدا بر روي  -به صورت  -این آیكون غير فعال است

 باید باز باشد( DCISoftاین مرحله  كليك كنيد. همچنين توجه كنيد در
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ليست  Communication Settingهاي یافت شده در بخش ماژول IPدر انتهاي جستجو ، 

 شوند.می

 
 

توانيد با را  انجام نداده اید، می Ethernetحال اگر در ابتداي ساخت پروژه تنظيمات شبكه 

به صورت  شبكه را  (Type)نوع  Optionاز منوي  Communication Settingانتخاب 

Ethernet ها را به صورت پيش فرض قرار دهيد و بر روي  انتخاب كنيد. دیگر بخشOK 

 كليك كنيد. 

 Stationگفته شده در صورتی كه از  كمپانی دلتا)توجه شود كه با آنكه در راهنماي رسمی 

Address ده كه گاهی این اطالعاتی ندارید آن را برابر صفر قرار دهيد ولی مشاهده ش

 موضوع باعث ایجاد مشكالتی در ارتباط نرم افزار با شبكه شده است( 
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توانند می PLCپس از طی شدن مراحل فوق كاربران براي اطمينان از اتصال كامپيوتر به 

 از تستی ساده استفاده كنند. در ابتدا موارد زیر را بررسی كنيد:

  وضعيت درایور در حالتStart ابل شبكه باشد. و كRJ-45  هم به ماژول

DVPEN01 .و هم كامپيوتر متصل باشد 
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  ،وضعيت كانال ارتباطی شامل كارت شبكه كامپيوترHub  و پورت سریال

 عادي باشد.

  درایور، آدرس Station  وIP  درCommunication Setting  درست

 تنظيم شده باشد.

 PLC  به به درستیDVPEN01  متصل باشد، تغذیهPLC  متصل و

 وضعيت آن عادي باشد.

را انتخاب  System Informationگزینه  Communicationحال می توان در سربرگ 

 Systemبا كامپیوتر به صورت نرمال برقرار شود ، آنگاه صفحه  PLCاگر ارتباط كرد، 

Information  ظاهر شده و اطالعات رسیده ازPLC شود. نمایش داده مي 
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بارگزاري و یا  PLCبرنامه را بر روي  Ethernetتوانيم با استفاده از ت میحال با خيال راح

 Ethernetو مانيتورینگ آنالین آن از طریق  PLCمانيتور كرد. در زیر بارگزاري برنامه در 

 كنيد:را مشاهده می
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 DCISoftبا استفاده از نرم افزار    DVPEN01تنظیمات  -6

توان از نرم افزار را تنظيم كنيم  می DVPEN01براي آنكه بتوانيم پارامترهاي داخلی 

DCISoft  استفاده كرد. براي اینكار ابتداDCISoft كنيم.را باز می 
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، ابتدا بر روي را پيدا كند Ethernetهاي درون شبكه حال براي آنكه نرم افزار بتواند ماژول

Ethernet  در قسمتNetwork Type  كليك كرده تا آیكونSearch  فعال شود،  یعنی

  كنيم.كليك می  بر روي آیكون  سپس

 
هاي متصل به آن را براي ما ليست شبكه و ماژول DCISoftپس از طی شدن مراحل جستجو، 

آن را براي ما  IPرا یافته و  DVPEN01بينيد كه نرم افزار ماژول كند.  در شكل زیر میمی

 دهد.نمایش می
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با دوبار كليك بر روي ماژول مورد نظر، صفحه تنظيمات آن باز خواهد شد. در سربرگ 

 Macو  IPتوانيم اطالعات كلی پيرامون ماژول از جمله نام،می Overviewاول آن یعنی 

Address .را مشاهده كنيم 

 
توان تنظيمات اوليه مربوط به ماژول را انجام دهيم. مهمترین نيز می Basicدر سربرگ 

به  DVPEN01هاي ماژول IPباشد. غيرتكراري براي ماژول می IPبخش تنظيمات، انتخاب 

 DVPEN01باشد. در صورتی كه ما بيش از یك دستگاه می 192.168.1.5 صورت پيش فرض

ها استفاده پيش فرض براي همه ماژول PIاز  توانيمنمیدر شبكه داشته باشيم به علت تداخل 

 ها را تغيير دهيم. آن IPكنيم و باید حتما 
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 Basicشرح پارامترهاي سربرگ 

 Module Name ممكن است تعداد زیادي ماژول :DVPEN01  در شبكه موجود

ها را راحت توانيم با اختصاص نام منحصر به فرد به هركدام، تشخيص آنباشد، می

 تر كرد.

 Module Languageاید.: زبانی كه براي نام ماژول در نظر گرفته 

 Enable Modbus TCP براي فعال كردن :Modbus TCP در صورتی كه این گزینه .

 غير فعال باشد، نرم افزار قادر به بارگزاري و استخراج برنامه نخواهد بود.

 Enable Time Correctionطریق سرور در توان از : با فعال كردن این گزینه می

 را اصالح كرد.  PLCهاي مشخص، ساعت داخلی زمان

 Start Daylight Saving Time در نظر گرفتن تغيير زمان رسمی كشور در ابتداي :

 بهار و پایيز

 Time Server آدرس :IP خواهيم از طریق آن ساعت سروري كه میPLC  را اصالح

 كنيم.
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 Time Zoneساعت منطقه جغرافيایی  : 

 Network Setup: 

o IP Configuration دو نوع روش اختصاص :IP1 :داردStatic   كه در آن كاربر

هر  Gatewayو  Subnet maskو  IPبه صورت دلخواه و دستی تنظيمات 

كه در آن سرور بصورت  DHCPكند و دستگاه در شبكه را تنظيم می

 Gatewayو  Subnet maskو  IPاتوماتيك به تجهيزات متصل به شبكه 

 دهد.اختصاص می

o IP address در واقع :IP  آدرس تجهيزات در شبكه است و تمام تجهيزات

ماژول هاي  IPباشند. در حالت پيش فرض  IPدرون شبكه باید داراي 

DVPEN01  است. در صورتی كه بيش از یك  192.168.1.5به صورت

DVPEN01  در شبكه داشته باشيم، حتما بایدIP  ،چرا كه آن ها را تغيير دهيم

 DHCPمنحصر به فرد باشد. )در حالت  IPهر ماژول باید داراي یك آدرس 

منحصر به   IPسرور به صورت اتوماتيك به هر كدام از تجهيزات در شبكه یك 

 دهد.( فرد اختصاص می

o Subnet mask  وGateway :Subnet mask  براي تنظيمSubnet  به كار

نباشند، شبكه از  Subnetر یك مبدا و مقصد د IPرود. در صورتی كه می

كند. به صورت ارتباط بين مبدا و مقصد را برقرار می Gatewayطریق 

و  255.255.255.0اوليه  Subnet maskداراي   DVPEH01 پيشفرض ماژول

Gateway  باشد.می 192.168.1.1اوليه 

 تنظیمات مربوط به ایمیل

DVPEN01 وضعيت و یا خطا تنظيم كرد. این ماژول هاي شرح توان براي ارسال ایميلرا می

توان وضعيت كند. به همراه هر ایميل نيز میمجموعه ایميل را فراهم می 4امكان ارسال 

                                                      

 1 IP خواهیم با کدام یك از تجهیزات توان مشخص کرد که در هر لحظه میهای متصل به شبکه است و از طریق آن میدر واقع آدرس دستگاه

 متصل به شبکه ارتباط برقرار کنیم.
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هاي مشخص هاي تعریف شده را به كاربر ارسال كنيم. هرگاه تغييري در دادهیا داده حافظه

 الع دهيم.توانيم به كاربر اطشده به وجود آید آن را از طریق ایميل می

 
1- SMTP Server 1: براي اینكه بتوان ایميلی ارسال كرد، باید در شبكه سرورSMTP 

وجود داشته باشد بتوان ایميل را ابتدا به آن ارسال و این سرور ایميل را به آدرس 

 مشخص شود. SMTPسرور  IPباید آدرس  SMTPمقصد ارسال كند. در قسمت 

توانيد به صورت زیر دانيد میرا نمی خود SMTPسرور  IPدر صورتی كه آدرس 

را تایپ و بر روي  cmdرا انتخاب و در آن  Runگزینه  Startعمل كنيد.در منوي 

OK .كليك كنيد 

                                                      
1 Simple Mail Transfer Protocol 
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یك فاصله و نام سرور خود را تایپ كنيد، مانند  Pingباز شده،  cmd.exeدر صفحه 

"ping  smtp.server.com"  در صورتی كه نام سرور خود را نمی دانيد، احتمال(

 در نظر گرفته شده باشد.( smtp.server.comدارد این نام به صورت پيشفرض 
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ارتباط برقرار كند. و در نهایت  SMTPكند با سرور در این حالت ویندوز تالش می

ه در آن دهد كمی ".Pinging x.x.x.x with 32 bytes of data"پيغامی به صورت 

"x.x.x.x"  همان آدرسIP 1باشدسرور می. 

2-  Mail Fromتوانيم نام فرستنده را مشخص كنيم.: در این قسمت می 

3- E-mail Subject of Eventتوانيم عنوان چهار ایميل و البته : در این قسمت می

شود را ها در ایميل فرستاده میهاي آنرجيستري كه داده (100)محدوده حداكثر 

 كنيم. تعيين

4-  Recipient E-mail Addressها و اینكه كدام یك از چهار نوع ایميل : آدرس گيرنده

 ها ارسال شود.نبراي آ

 بينيد.مثالی از این تنظيمات را در زیر می 

 
 ها IPدسترسي  محدود كردن

                                                      
1 http://www.ehow.com/how_5810894_smtp-server-ip-address.html 
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ها ارتباط برقرار كند را مشخص تواند با آنهایی كه سيستم میIPتوانيم می IPدر سربرگ 

ها براي امنيت بيشتر و جلوگيري از خطاهاي احتمالی مسدود IPكنيم. برقراري ارتباط با دیگر 

 شود.می

 
 رمزعبور

-را تغيير دهد می DVPEN01براي حفظ امنيت و اینكه هركسی در شبكه نتواند تنظيمات 

 توانيم بر روي آن رمزعبور تعبيه كنيم.
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 Newكاراكتري در  4را انتخاب و یك رمز حداكثر  Modifyتوان ایجاد رمز عبور، میبراي 

Password  تعيين كرد. رمز جدید را براي جلوگيري از اشتباه در قسمتConfirm 

Password .نيز باید تكرار كنيد 

توان می Confirmبراي تغيير رمز عبور پس از وارد كردن رمز قبلی و كليك بر روي 

Modify  كاراكتري در  4را انتخاب و یك رمز حداكثرNew Password  تعيين كرد )اگر این

قسمت را خالی بگزارید رمز عبور حذف خواهد شد(. رمز جدید را براي جلوگيري از اشتباه 

 نيز باید تكرار كنيد. Confirm Passwordدر قسمت 

ابتدا باید در  DVPEN01ر زمانی كه رمز براي سيستم تعبيه شده باشد، براي هر تغييري د

كرد. در صورتی كه رمز عبور فراموش شده  Confirmرمز را وارد و  Securityسربرگ 

متصل و آن را ریست كرد. این كار با  DVPEN01توان به می RS-232باشد، با استفاده از 

 پذیر است.امكان Load Factory Defaultدر قسمت  Factory Settingانتخاب 
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به هیچ كشد و در این حين ثانيه طول می 10حدود  شروع و یيد، پروسه ریستپس از تا

 تغذیه قطع شود. وجه نباید

 

 DHCPبه صورت  DVPEN01ماژول IPتنظیم  -7

-سيستم به صورت استاتيك پرداختيم. در این قسمت می IPهاي قبلی به اختصاص در بخش

بپردازیم. در این حالت  DHCPسيستم به صورت دیناميك در  IPخواهيم چگونگی تنظيم 

اختصاص خواهد داد. )در این حالت  DVPEN01آزاد را به  IPسرور به صورت اتوماتيك یك 

است(. اتصاالت كامپيوتر به  Hub و نياز به سرور  DVPEN01براي اتصال كامپيوتر به 

DVPEN01 :در این حالت به صورت زیر در خواهد آمد 
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تغيير نكند و تنظيمات سرور عوض نشود،  IPاي اینكه تخصيص توجه شود كه در این حالت بر

 نباید سرور هيچگاه خاموش و یا قطع شود.

 DHCPكامپیوتر به صورت  IPتنظیم 

 Obtain an IP Addressگزینه  Internet Protocol (TCP/IP)در این حالت باید در صفحه 

automatically .را انتخاب كنيد. و صفحات باز شده را تایيد كنيد 

 
 DHCPبه صورت  DVPEN01ماژول  IPتنظیم 
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 است.  Staticبه صورت   DVPEN01براي  IPبه صورت پيش فرض نوع تخصيص 

 
 DHCPسيستم را به صورت  Typeتوانيم می Basicدر سربرگ  DCISoftبراي تغيير آن، در 

 انتخاب كنيم.
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و دیگر گزینه ها در این صفحه به صورت غيرفعال در  IPكه در این حالت  مشخص است

جدید تخصيص داده شده  IPباشد. حال براي اینكه ها نمیاند و كاربر قادر به تغيير آنآمده

را بسته و دوباره  DCISoftكليك كرده و نرم افزار  OKتوانيم بر روي به سيستم را ببينيم، می

جدید ماژول را شناسایی  IPافزار تا نرم كنيمكليك می  بر روي آیكون  باز كنيم و سپس

 .كند
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است. با  192.169.1.102اختصاص داده شده به سيستم به صورت  IPمشخص است كه 

توان به بقيه تنظيمات تخصيص داده شده دسترسی داشته دوبار كليك بر روي ماژول می

 باشيم.

 
 

 COMMGRجدید در  IPشناسایي 

ليست كنيم. براي این  COMMGRآن را در  IPنياز است  DVPEN01با  ISPSoftبراي ارتباط 

یكبار دیگر درایور مورد نظر را انتخاب و  DHCPبه صورت  IPكار كافی است پس از تنظيم 

 ها را جستجو كنيم. IPیكبار دیگر  Configureبا كليك بر روي 
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IP  به وسيله  192.168.1.12تنظيم شده برابرCOMMGR .پيدا شده 
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 واژه نامه فارسي به انگلیسي

Ethernet اِترنت 

Execut اجرا 

Static استاتیك 

Upload استخراج 

Octal Value )اکتال )مبنای هشت 

Past الحاق 

Station Address آدرس ایستگاه 

Download بارگزاری 

Feedback بازخورد 

Message display 

area 
 بخش پیام

Project 

management 

area 

 بخش مدیریت پروژه

Qualifier بررسی کننده 

Flag پرچم 

Jump پرش 

STEP پله 

Configuration پیکربندی 

Function blocks توابع بلوکی 

Comment توضیحات 

Table of local 

symbols 

-جدول نمادها )سیمبول

 های( محلی

Force حالت اجبار 

Communication 

Commands 
 دستورات ارتباطی

Instructions دستورالعمل 

Decimal Value )دسیمال )ده دهی 

Double Click دوبار کلیك چپ 

Hard Disk Drive دیسك سخت 

Index Register رجیستر میانی 

Assembly زبان اسمبلی 

Period زمان دوره 

Hierarchical 

Tree Structure 

ساختار سلسله مراتبی 

 درختی

Overflow سرریز 

Global symbols سیمبول های سراسری 

local symbols سیمبول های محلی 

local area 

network  (LAN) 
 شبکه محلی 

High-speed 

counter 
 شمارنده های پر سرعت

Task عملکرد 

Action عملکرد 

Operator عملگرها 

Operand عملوند 

Frequency فرکانس 
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Drag and Drop 
فشردن و نگه داشتن کلیك 

 چپ حین جابجا کردن آن

Portable قابل انتقال 

Compile  کامپایل کردن 

Contact کانتکت 

Rising edge-

triggered 

contact 

کانتکت تشخیص دهنده لبه 

 باال رونده

Falling edge-

triggered 

contact 

کانتکت تشخیص دهنده لبه 

 پایین رونده

Normally-open 

contact 
 کانتکت در حالت عادی باز

Normally-close 

contact 

کانتکت در حالت عادی 

 بسته

Keywords کلمات کلیدی 

Left Click کلیك چپ موس 

Right Click کلیك راست موس 

Delta کمپانی دلتا 

Coil کویل 

Transition گذار 

Node گره 

Monitoring مانیتورینگ 

Function Block 

Definition 
 مرجع تابع بلوکی 

Routing مسیریابی 

Shortcut میان بر 

Simulink نرم افزار سیمولینك 

MATLAB نرم افزار متلب 

Programs نرم افزارها 

Function Block 

Instance 
 نسخه تابع بلوکی 

Bookmark نشانه گزاری 

Symbols نمادها 

Hexadecimal  (16هگزادسیمال )مبنای 

Program 

organization 

units (POU) 

 واحدهای سازماندهی برنامه

Conditional 

interrupt 
 وقفه شرطی
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 واژه نامه انگلیسي به فارسي

 

Action عملکرد 

Assembly زبان اسمبلی 

Bookmark نشانه گزاری 

Coil کویل 

Comment توضیحات 

Communication 

Commands 
 دستورات ارتباطی

Compile  کامپایل کردن 

Conditional 

interrupt 
 وقفه شرطی

Configuration پیکربندی 

Contact کانتکت 

Decimal Value )دسیمال )ده دهی 

Delta کمپانی دلتا 

Double Click دوبار کلیك چپ 

Download بارگزاری 

Drag and Drop 

فشردن و نگه داشتن 

کلیك چپ حین جابجا 

 کردن آن

Ethernet اِترنت 

Execut اجرا 

Falling edge-

triggered 

contact 

کانتکت تشخیص دهنده 

 لبه پایین رونده

Feedback بازخورد 

Flag پرچم 

Force حالت اجبار 

Frequency فرکانس 

Function Block 

Definition 
 مرجع تابع بلوکی 

Function Block 

Instance 
 نسخه تابع بلوکی 

Function blocks توابع بلوکی 

Global symbols سیمبول های سراسری 

Hard Disk Drive دیسك سخت 

Hexadecimal 
هگزادسیمال )مبنای 

16) 

Hierarchical 

Tree Structure 

ساختار سلسله مراتبی 

 درختی

High-speed 

counter 
 شمارنده های پر سرعت

Index Register رجیستر میانی 

Instructions دستورالعمل 

Jump پرش 

Keywords کلمات کلیدی 

Left Click کلیك چپ موس 

local area 

network  (LAN) 
 شبکه محلی 
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local symbols سیمبول های محلی 

MATLAB نرم افزار متلب 

Message display 

area 
 بخش پیام

Monitoring مانیتورینگ 

Node گره 

Normally-close 

contact 

کانتکت در حالت عادی 

 بسته

Normally-open 

contact 

کانتکت در حالت عادی 

 باز

Octal Value )اکتال )مبنای هشت 

Operand عملوند 

Operator عملگرها 

Overflow سرریز 

Past الحاق 

Period زمان دوره 

Portable قابل انتقال 

Program 

organization 

units (POU) 

واحدهای سازماندهی 

 برنامه

Programs  افزارهانرم 

Project 

management 

area 

 بخش مدیریت پروژه

Qualifier بررسی کننده 

Right Click کلیك راست موس 

Rising edge-

triggered 

contact 

کانتکت تشخیص دهنده 

 لبه باال رونده

Routing مسیریابی 

Shortcut میان بر 

Simulink نرم افزار سیمولینك 

Static استاتیك 

Station Address آدرس ایستگاه 

STEP پله 

Symbols نمادها 

Table of local 

symbols 

-جدول نمادها )سیمبول

 های( محلی

Task عملکرد 

Transition گذار 

Upload استخراج 
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