
                                       مدباس     شبکه ی از طریق  VFD-Mو درایو  PLCارتباط  - MODRD/MODWRدستور 

 هدف کنترل :

 و D0فرکانس تنظیم شده در درایو و فرکانس خروجی آن را خواند ودر رجیستر  می توان در هر لحظه MODRDدر این مثال توسط دستور

D1   ذخیره کرد . هم چنین می توان در هر لحظه با دستورMODWR در کرد تنظیم  را فرکانس مورد نظر و جهت چپگرد و راستگرد درایو .

 در جهت راستگرد تنظیم می شود . Hz 40این مثال درایو با فرکانس 

 RS485برای برقراری ارتباط از طریق ارتباط سریال  VFD-Mتنظیم پارامترهای درایو 

 ( VFD – M)  توضیحات پارامتر مقدار مطلوب پارامتر

P00 03 تنظیم فرکانس از طریق ارتباط سریالRS485 . انجام می گیرد 

P01 03  فرمانRUN/STOP   از طریق ارتباط سریالRS485 انجام می گیرد و کلیدSTOP  . کی پد هم فعال است 

P88 01 می تواند باشد  452تا  10 شماره شناسه دستگاه از. 

P89 01  سرعت ارتباط bps0011  

P92 01  مدASCII MODBUS  < 7 , E , 1 > 

 

  درصورتیکه درایو با تنظیم پارامترهای جدول فوقRUN  در پارامتر  ,نشدP76 ,  را تنظیم کنید تا درایو ریست شده و  0یا  01مقدار

 کلیه پارامترها به تنظیمات کارخانه ای برگردد و سپس پارامترهای جدول باال رادر درایو تنظیم کنید.

 المان ها :

 عملکرد المان

M0  با فعال شدن این فلگ دستورMODRD . اجرا می شود و فرکانس تنظیم شده در درایو و فرکانس خروجی آن را می خواند 

M1 با فعال شدن این فلگ اولین دستورMODWR   اجرا شده و می توان جهت چپگرد و راستگرد را تنظیم و فرمانRUN/STOP  را

 صادرکرد .

M2  با فعال شدن این فلگ دومین دستورMODWR کار درایورا می توان تنظیم نمود. اجرا می گردد و فرکانس 
D10  مد  4با انتخاب هریک از FORWARD/REVERSE. مقدار ان به صورت یک دیتا در این رجیستر ذخیره می شود 

D11 . مقدار فرکانس خروجی درایو در این رجیستر ذخیره می شود 

D1050,D1051 رجیستر خاص برای ذخیره ی اطالعات خوانده شده از درایو 

M1129  در رجسیتر زمان ذخیره شده فلگ خطای ارتباطی : چنانچه دیتا درD1129 .ارسال نشود این فلگ فعال می شود 

M1140  فلگ خطای ارتباطی : چنانچه مقدار دیتا ی ارسال شده توسطMODRW توسط  و خوانده شده از درایوMODRD  یکی نباشد این

 کنترل می شود .صحیح فلگ فعال می گردد . بدین ترتیب اطمینان حاصل می شود که دستگاه با مقادیر 

M1141 ( . فلگ خطای ارتباطی : چنانچه در دستورات خطای پارامتری دیده شود این فلگ فعال می گرددS2  ) 

M1127  در ارتباطRS485   از طریق پورت COM2دریافت و یا تبدیل دیتا کامل گردد این فلگ فعال می گردد . ,لیات ارسال هر بار که عم 

M1122 . با فعال شدن این فلگ ارسال دیتا آغاز می گردد 

 

  توجه : در بعضی تجهیزات مثل پزشکی فرامینRUN / STOP . باید از طریق ترمینال باشد و کنترل شبکه ایی مجاز نمی باشد 

 



 : برنامه کنترل

 



 

 طرز کار برنامه کنترلی :

 به صورت مد در این مثال فرمت ارتباط ASCII  , 9600 سرعت انتقال داده bps  stop , 0بیت , 

,Even parity  و پورت ارتباطی بیت 7طول داده در حال انتقال COM 2 , . تنظیم می شود(ASCII , 9600 , 7 , E , 1 ) 

 و  درایو ارتباطی تنظیمات PLCپس کلیه تنظیمات ارتباطی که دردرایو به کمک پارامترها انجام گرفت باید همان  باشد . باید مثل هم

ارتباط مد باس برقرار می  PLCهم چنین مشخص کنیم که ازکدام پورت  ,وارد گردد  PLCتنظیمات نیز به صورت چند خط برنامه به 

        رمت ارتباطات با رجیسترها وفلگ های مربوط به پورتبنابراین ف,استفاده می شود  COM 2شود .در این مثال پورت ارتباطی 

COM2  تنظیم شود. 

  با استفاده از فلگM1002   هر بار کهPLC  ازSTOP  به RUN  سوئیچ شود دستورات ارتباطی در نظر گرفته شده برای آن را اجرا می

 9600سرعت  , H86اجرا می گردد . در این دستور با انتخاب MOV H86 D1120 دستور PLCشدن   RUNگردد . در این مثال با 

bps, ,7 بیت داده ,    ,Even parity , 1 stop  بیت( 7 , 9600 , E , 1 ) پورت در COM 2  تنظیم می شود و در رجیستر

D1120   ذخیره می گردد . با استفاده از دستورM1120 SET  با هر بارRUN  شدنPLC گردد تنظیمات فوق اجرا می . 
  

  مقدار (1-12) برای تنظیم فرمت ارتباطات فوق مطابق جدولH86  را بهD1120 دمنتقل می کنی . 
 

 

 

 

 
 



جدول    (12-1) 

 

  برای برقراری ارتباط مدباس با هریک از پورت هایCOM 1 (RS232) , COM 2 (RS485) , COM 3 (RS485)  بایستی از

 استفاده کرد که در جدول زیر مشاهده می نمایید .فلگ های مناسب همان پورت  رجیسترها و

 

 
 

 

  در این مثال از مد ارتباطیASCII  بنابراین از دستور  ,استفاده شده است RST M1143. استفاده می گردد 

 

 
 

  دستور باید به طور مداوم  3دستور مدباس برای خواندن دیتا از درایو و ارسال دستور به درایو استفاده شده است . این  3در این برنامه از

 ]که مقدار آن توسط دستورات مقایسه استفاده شده است C0اجرا شوند تا بتوان درایو را به طور دقیق کنترل کرد . بنا براین از یک کانتر 

LD= ] . مدام کنترل می شود و دستورات مدباس با توجه به مقدار کانتر به طور مداوم اجرا می گردند 

  با شروع به کار PLC توسط دستورات مقایسه مشخص می شود که مقدار کانتر صفر است . بنابراین فلگM0  فعال شده و دستور

MODRD نده می شود . با تکمیل این مرحله فلگ اجرا می گردد . با اجرای این دستور دیتا از درایو خواM1127  فعال شده و به مقدار



        اجرا  MODWRرا فعال کرده و دستور  M1کانتر یک رقم اضافه می کند . در نتیجه مقدار کانتر که این بار یک شده است فلگ 

فعال  M1127دد . مجدد با تکمیل این مرحله فلگ به درایو منتقل می گر PLCبا اجرای این دستور دیتا ی کنترلی کاربر از  ,می گردد 

 بعدی اجرا شده و پس از آن کانتر ریست می گردد.  MODWRشده و به مقدار کانتر یک رقم اضافه می کند . به همین ترتیب دستور 

  در برقراری ارتباط مدباس از طریق پورتCOM2,  فلگ  .فلگ استفاده می شود  2ازM1127 که ارسال و دریافت   زمانی اجرا می گردد

فلگ  2مربوط به خطا های ارتباطی هستند . با هربار فعال شدن یکی از این  M1129,M1141,M1140فلگ های  دیتا تکمیل گردد .

دستور مدباس  3به دنبال آن یکی از  فعال شده و M2یا  M0,M1یکی از فلگ های  C0فعال می گردد . با فعال شدن کانتر  C0کانتر 

اطمینان داریم که دستورات مدباس  C0موجود در این برنامه اجرا می گردد . بدین ترتیب با فعال شدن و ریست شدن فلگ ها و کانتر 

یح دستورات هرلحظه در حال اجرا هستند . پس حتی اگر خطای ارتباطی رخ دهد پروسه متوقف نشده و ادامه خواهد داشت .حال به توض

 می پردازیم .

  با فعال شدن فلگM0 دستور   [MODRD K1 H2102 K2] اجرا می گردد . با اجرا ی این دستورPLC  مقدار فرکانس تنظیم شده در

موجود است را می خواند .  سپس دیتای خوانده شده را به فرمت  H2103و  H2102درایو و فرکانس خروجی آن را که در آدرس 

ASCII  در رجیسترهایD1073 ~ D1076 دسیمال تبدیل کرده ودر رجیسترهای ا را به مقدار هگز ذخیره می کند . سپس آن 

D1050 ~ D1051  ذخیره می نماید . توجه شود به دلیل این که در دستورK2  آدرس 4به کار رفته است مقدارH2102  وH2103 

اهی است که تحت کنترل است و شماره ی دستگ K1آدرس می باشد  و  0تا  0خوانده می شود که این تعداد آدرس خوانده شده از 

      .دستگاه می تواند باشد  452تا  1آن از  شماره شناسه ی

 

 
 

 

  با فعال شدن فلگM1 دستور  [MODWR K1 H2000 D10] اجرا می گردد . مطابق جدول زیر می توان به صورت آنالین مقادیر

اگر قابل تنظیم است .  D10درایو ارسال کرد . مقدار فرمان  مطابق جدول زیر در رجیستر  H2000فرمان های مختلف را به آدرس 

می  D10تنظیم شود . با تغییر مقدار   D10 = H12بدهیم کافیست مقدار  RUN) راستگرد ( دستور  FWDدرایو در جهت به بخواهیم 

شماره  K1 . شود درایو استاپ می گردد D10=H1یا جهت چرخش موتور را تغییر داد . به طور مثال اگر  کرد و STOPتوان درایو را 

 می تواند باشد . 452تا  1دستگاهی است که تحت کنترل است که این تعداد از 

 
→ H12 

 

 
 

b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 8b 0b 01b 00b 04b 03b 02b 05b 

1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 



  با فعال شدن فلگM2 دستور  [MODWR K1 H2001 D11] هرتز بدهیم  21اجرا می گردد . اگر بخواهیم به درایو فرکانس مثال

 تنظیم نماییم . با تغییر این مقدار می توان به صورت آنالین فرکانس خروجی درایو را تغییر داد . K4000را برابر  D11کافیست مقدار 

 

  در انتهای برنامه با اجرای دستوراتMOV  مقادیر خوانده شده در رجیسترهایD1050  وD1051  به رجیسترهایD0 و D1   منتقل

 می شود .

 

 : MODRDدستور 
 

 
 

 : MODWRدستور 
 
 

 
 
  . به برنامه ی فوق دستوری اضافه کنید که آمپر درایو را خوانده و در یک رجیستر برای استفاده ی بعدی ذخیره کند 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


