
S5 For Windowsآموزش نرم افزار 
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.بعد از نصب نرم افزار، بر روي آيكون مربوط به نرم افزار كليك تا وارد نرم افزار شويد

آيكون نرم افزار

A.Oveisifar
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در صفحه بعد تك تك منوها و پنجره ها. را مالحظه مي كنيد  STEP  5در شكل زير محيط نرم افزار 
.است  شده  داده  توضيح
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. توسط اين پنجره مي توانيد صفحات مختلف باز شده در نرم افزار را به سرعت مرور كنيد

 ليست PC همان يا افزار نرم داخل در شده ساخته هاي بلوك تمامي آيكون اين كردن فعال با
  .شوند مي

.ليست مي شوند CPUبا فعال كردن اين آيكون تمامي بلوك هاي موجود در داخل

.استفاده مي شود EPROMاز اين آيكون جهت برنامه ريزي واحد 

.از اين آيكون جهت جستجو در نرم افزار استفاده مي شود

.در اين قسمت مي توان به آدرس هاي برنامه سمبل هاي مورد نظر را اعمال نمود
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  خطا محل نمايش و PLC براي داده رخ خطاهاي بررسي جهت ابزاري آيكون اين نمودن فعال با
.شود مي ظاهر

  رمقادي همچنين و ها فلگ ، ها خروجي ، ها ورودي تمامي وضعيت تواند مي كاربر قسمت اين در
.كند مالحظه آنالين بصورت را ها شمارنده و تايمرها

.اين قسمت جهت تست و يا شبيه سازي برنامه استفاده مي شود

.از اين آيكون جهت بستن پنجره فعال نرم افزار استفاده مي شود

.توسط اين آيكون مي توان يك بلوك انتخاب شده را جهت انجام ويرايش باز نمود

.توسط اين آيكون قابليت مانيتور در نرم افزار فعال مي شود
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ساخت بلوك جديد

كه بلوك اصلي بوده  OB1به عنوان مثال در ابتدا از بلوك .براي شروع برنامه نويسي ابتدا بايد يك بلوك ايجاد نماييم
.به عنوان بلوك برنامه نويسي استفاده مي كنيم
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ينام بلوك برنامه نويس

پردازش مي شود و ساير بلوك ها  حتما بايد در اين   CPUدر حقيقت به صورت سيكلي توسط  OB1بلوك  
.                 را فعال تا وارد محيط برنامه نويسي شويم OKگزينه  OB1بعد از نوشتن . بلوك فراخواني شوند
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  ماميت محيط اين  در .باشد مي فلوچارتي روش در نويسي برنامه محيط كنيد مي مالحظه كه را اي صفحه
 تواند مي آيكون ره روي بر كليك با تنها كاربر.اند گرفته قرار صفحه باالي در هايي آيكون بصورت دستورات

.كند فراخواني نويسي برنامه محيط در را خود نظر مورد دستور

دستورات برنامه نويسي
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روش هاي  مختلف نمايش برنامه

همانطور كه مالحظه مي كنيد در منوي مشخص شده در شكل زير ، سه گزينه براي تغيير روشهاي برنامه  نويسي 
.وجود دارد
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عبارتند از  CSFآيكون هاي نوار ابزار در روش 
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.شروع مي كنيم CSFبراي بررسي دستورات اين نرم افزار از روش 

 پيش حالت در دستور اين.باشد مي AND گيت دستور به مربوط آيكون زير شكل در شده مشخص آيكون
.نمايد ها ورودي افزايش به اقدام تواند مي كاربر كه باشد مي ورودي دو داراي فرض

AND
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.به عنوان مثال پايه هاي ورودي و خروجي اين دستور را مطابق شكل زير آدرس دهي نماييد
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      يك خروجي زماني برنامه اين در.كنيد مي مالحظه را STL روش  به برنامه نمايش روش فوق شكل در
.باشند فعال  ورودي دو هر كه شود مي
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.مالحظه مي كنيد LADدر شكل زير نيز  روش نمايش برنامه را به صورت نردباني يا  

يادآوري  

.استفاده مي شود Presentationجهت تغيير روش نمايش برنامه از منوي 
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 دستور اين خروجي.باشد مي  موازي يا OR دستور به مربوط آيكون زير شكل در شده مشخص آيكون
.باشد فعال هايش ورودي از يكي حداقل كه شود مي فعال زماني

OR
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.براي دو ورودي بصورت زير مي باشد ORروش نردباني دستور 
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 شكل در شده مشخص آيكون از داريد، را ورودي يك نمودن NOT قصد فلوچارتي روش به نويسي برنامه در اگر
  آدرس بايست مي حتما ابتدا در ورودي چند يا يك كردن NOT جهت ك است اين مهم نكته .كنيد زيراستفاده
 .باشد شده نوشته نظر مورد ورودي

NOT
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.يك كنتاكت در حالت عادي بسته در روش نردباني به صورت زير مشخص مي شود

تيغه در حالت عادي بسته 

A.Oveisifar

26



     ورودي با ارجعيت فالپ فيليپ نوع اين در .باشد ميSRنوع فالپ فيليپ دستور به مربوط بعدي آيكون
باشد مي  ست ري

SRفيليپ فالپ نوع 
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          يك دستور فيليپ فالپ STLروش نمايش 
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همانطور كه در جزوه آموزشي  .مي باشد RSآيكون مشخص شده در شكل زير نيز مربوط به فيليپ فالپ نوع 
.مطالعه نموديد در اين نوع فيليپ فالپ ارجعيت با ورودي ست مي باشد

RSنوع  فيليپ فالپ
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در ادامه دستورات در اين روش، آيكون مربوط به دستورات تايمرها در شكل زير 
.مشخص شده است

تايمرها
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SP TIMER

 رونده ينپاي لبه به هم و رونده باال لبه به هم خروجيش كه باشد مي قطع در تاخير تايمر يك SP تايمر
                   .باشد مي حساس ورودي

A.Oveisifar

31



نمايش روش نوشتاري دستور تايمر

جاي  STLاستفاده نكرديم بعد از تبديل به روش  DE,BIبه دليل اينكه در روش فلوچارتي از دو خروجي 
.مشخص شده است NOP 0خالي آنها  را با دستور 

مهندس اكبر اويسي فر: تهيه كننده 
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SE  TIMER

خروجي اين تايمر تنها به لبه باال رونده ورودي حساس                    .اين تايمر به تايمر راه پله معروف مي باشد
در واقع اين تايمر عملكردي همانند سيستم روشنايي  در راه پله  ساختمان  .مي باشد

                      .                                                                                                                            دارد
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نكاتي در مورد ساير تايمرها

SDيا SR : لبه به هم و هباالروند لبه به هم خروجيش كه باشد مي وصل در تاخير تايمر يك تايمر اين 
.باشد مي تايمرها پركاربردترين از يكي تقريبا و بوده حساس ورودي رونده پايين

SS : حساس روديو باالرونده لبه به فقط خروجيش كه بوده وصل در تاخير تايمر يك نيز تايمر اين  
.گردد مي قطع ست ري ورودي شدن فعال با تنها تايمر اين خروجي.باشد مي

SF : شمارش ياتعمل كه بوده ورودي رونده پايين لبه به حساس قطع در تاخير تايمر يك تايمر اين 
.گردد مي آغاز وروديش شدن قطع از بعد آن زمان
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.بعد از بررسي آيكون مربوط به تايمرها نوبت به دستورات شمارنده مي باشد
.در شكل زير آيكون مربوطه نشان داده شده است

شمارنده ها
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شمارنده باال شمار

شمارنده پايين شمار

.با كليك بر روي آيكون شمارنده ها پنجره شكل زير نمايان مي گردد
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شمارنده دستور روش نمايش فلوچارتي

CU                    شمارش به سمت باال
CD                     شمارش به سمت پايين
S بار كردن مقدار شمارش در آكوموالتور 
CV مقدار اوليه براي شمارنده                 
R   ري ست كردن شمارنده 
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.در شكل زير نمودار عملكرد يك شمارنده را مالحظه مي كنيد
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. با تغيير روش نمايش برنامه به روش نوشتاري با پنجره شكل زير روبرو مي شويد
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آخرين دستوري كه در اين نرم افزار به روش گرافيكي وجود دارد دستورات مقايسه كننده ها 
.در شكل زير آيكون مربوط به اين دستور را مالحظه مي كنيد.مي باشد

آيكون مربوط به  دستور مقايسه كننده ها

مهندس اكبر اويسي فر: تهيه كننده 
A.Oveisifar

40



بيتي عدد صحيح 16

بيتي عدد صحيح 32  Realبيتي عدد حقيقي يا 32

بزرگتر يا مساوي
كوچكتر

كوچكتر يا مساوي

مساوي
نامساوي
بزرگتر
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.فعال مي گردد F5.2شود ،فلگ  150به عنوان مثال در برنامه زير زماني كه مقدار شمارنده برابر عدد 
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      تفادهاس دستور يك براي بيتي خروجي دادن قرار جهت است، شده مشخص زير شكل در كه آيكوني
.باشد مي ارزي هم دستور به مربوط آيكون اين واقع در .شود مي

آيكون مربوط به دستور خروجي بيتي
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 به مربوط بلوك منظور اين براي.كنيم ايجاد را فالپ فيليپ دستور يك خروجي خواهيم مي كنيد فرض مثال عنوان به
                .كنيد كليك ارزي هم دستور آيكون روي بر سپس و انتخاب را فالپ فيليپ

A.Oveisifar

44



آيكون مربوط به محيط شبيه سازي

 به نوبت شديد، آشنا مختصر صورت به آنها عملكرد نحوه و دستورات قرارگيري محل با افزار نرم در اينكه از بعد
.باشد مي PLC به ارسال همچنين و آن تست و برنامه نوشتن مراحل آموزش

  به برنامه ارسال از قبل كاربران كه است اين صنعتي اتوماسيون به مربوط افزارهاي نرم اكثر مزاياي از يكي
CPU طالعاتا برنامه كاركرد چگونگي از و نموده سازي شبيه مجازي محيطي در را برنامه توانند مي 
.باشد مي محيط اين داراي نيز S5 افزار نرم .كنند كسب را الزم
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ورودي خروجي فلگ

محل نوشتن شماره بايت

بيت ها

محل نمايش متغير ها    
مثال براي ديدن زمان

      تايمر و شمارنده

تغيير مد  
CPUكاري 
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ه به صورت در اين مثال مي خواهيم برنامه مربوط به كنترل يك موتور از يك نقط:مثال
.را بررسي كنيم PLCدائم را طراحي و مراحل تست برنامه و ارسال آن به 

) مطابق شكل زير.(ايجاد مي نماييم OB1ابتدا يك بلوك جديد به نام 
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ارتيبه عنوان مثال روش فلوچ.بعد با يكي از روشهاي برنامه نويسي شروع به نوشتن برنامه نماييد
   

براي كنترل يك موتور بصورت دائم همانطور كه بيان شد از فيليپ فالپ ها استفاده مي شود

                                           حال بر روي آيكون مربوط به دستور فيليپ فالپ كليك كنيد
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.بعد از ايجاد دستور فيليپ فالپ بر روي صفحه ، بايد ورودي ها و خروجي را آدرس دهي نمود

. نمود SAVEبعد از نوشتن برنامه ، حتما مي بايست قبل از ورود به محيط شبيه سازي برنامه را  
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كليك تا وارد محيط شبيه سازي شويد SIMULATIONدر ادامه بر روي آيكون مربوط به 

پنجره شبيه سازي

محيط شبيه سازي
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.سپس آدرس بايت هاي در نظر گرفته شده در برنامه را در كادرهاي مربوط وارد نماييد

.را براي خروجي عالمت مي زنيم Qرا به خاطر تعريف كردن ورودي و  Iقبل از آن 
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.نموده تا برنامه اجرا شود RUNرا  PLCسپس 

اجراي برنامه
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فعال      Q0.0مالحظه مي كنيدكه  I0.0در اين حالت با  فعال كردن ورودي .حال نوبت به تست برنامه مي باشد
 .ري ست مي شود Q0.0خروجي  I 0.1و با فعال كردن 

دليل اين مطلب استفاده .هم چنان روشن مي باشد Q0.0غيرفعال مي شود خروجي  I0.0زماني كه ورودي :نكته
.از دستور فيليپ فالپ بوده كه به عنوان خودنگهدار در برنامه انجام وظيفه مي كند
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CPUدانلود برنامه به 

يد برنامه استفاده مي كنيد به راحتي بعد از ذخيره برنامه مي توان PLCزماني كه از نرم افزار اصلي در ارتباط با 
.اده مي شوداستفنرم افزارجهت انجام اين كار از گزينه زير در صفحه اصلي .دانلود نماييد PLCكنترلي را به 
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ارسال           PLCه اگر از گزينه پاييني استفاده كنيد، تمامي بلوك هاي ساخته شده به صورت يكجا ب
.مي شوند
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فرض نماييد مي خواهيم برنامه مدار فرمان چپگرد راستگرد كند را طراحي و آن را - 2مثال 
. تست نماييم

.را ايجاد نماييد OB1ابتدا بلوك 
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SEGMENTبعد از وارد شدن به محيط برنامه نويسي  اگر دقت نماييد صفحه اول در حقيقت  .  مي باشد 1
               .وارد نماييد 1برنامه مربوط به راستگرد را در سگمنت 

 1سگمنت 

. استفاده مي شود  F2براي ايجاد سگمنت جديد در اين نرم افزار از كليد تابعي  
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برنامه مربوط به چپگرد را در اين.مي شويم 2وارد سگمنت  F2، با فشردن كليد 1بعد از نوشتن برنامه سگمنت 
                                                                   .سگمنت وارد نماييد

2سگمنت 

پ در در برنامه نويسي جهت ايجاد شرايط ايمني ، از خروجي  هر فيليپ فالپ به ورودي ري ست فيليپ فال
است، خروجي  SETبه عنوان مثال زماني كه خروجي مربوط به راستگرد .سگمنت بعدي استفاده شده است

مي باشد و بالعكس RESETمربوط به چپگرد 

58



.كنيد SAVEبعد از نوشتن برنامه آن را 

.سپس وارد محيط شبيه سازي شويد

پنجره شبيه سازي
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.وارد مرحله شبيه سازي شويد CPUنمودن  RUNبعد از تعيين فضاي مورد استفاده و نوشتن آدرس هاي مربوطه با 
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در همين حال اگر ورودي يا  .خروجي مربوط به راستگرد فعال مي شود I  0.0حال مالحظه مي نماييد كه با فعال كردن 
يعني استپ را فعال تا راستگرد   I 0.1حتما بايد ابتدا .استارت چپگرد را بزنيم خروجي مربوط به چپگرد روشن نمي شود

را بزنيم خروجي مربوط به چپگرد مي تواند روشن گردد  I 0.2در اين لحظه اگر . خاموش شود
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نحوه قرار دادن برچسب بر روي آدرس هاي برنامه

. مه وجود دارددر اين نرم افزار  نيز همانند ساير نرم افزارها  امكان قرار دادن برچسب و يا سمبلهايي بر روي آدرس هاي برنا
.يكي از مزيتهاي انجام اين كار عيب يابي و تحليل آسان تر برنامه مي باشد

بـراي ايـن منظـور بعـد از     .سمبل هايي را نظـر بگيـريم   2به عنوان مثال فرض كنيد مي خواهيم  براي آدرس هاي برنامه مثال 
.ذخيره برنامه بر روي آيكون مشخص شده در شكل زير كليك نماييد

آيكون مربوط به جدول سمبل ها
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.با كليك بر روي آيكون مربوطه پنجره شكل زير نمايان مي شود

.كليك نماييد Completeرفته و بر روي گزينه  Symbolic Tableدر ادامه به منوي 
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.تمامي آدرس هاي موجود در پروژه در دو ستون ليست مي شوند Completeبا كليك بر روي گزينه 

نكته قابل توجه اين است كه به هيچ وجه . ستون دوم مربوط به نوشتن برچسب ها مي باشد
.ترتيب و نحوه قرارگيري آدرس ها را تغيير ندهيد
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.در ادامه سعي كنيد كه برچسب ها را مطابق شكل زير به آدرس ها اعمال كنيد

.در صورت امكان  سعي كنيد كه نام هاي در نظر گرفته شده براي آدرس ها را كوتاه در نظر بگيريد
.بعد از تكميل اين پنجره و اعمال برچسب ها حتما مي باست اين محيط را ذخيره نمود
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نحوه ذخيره اين محيط
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.بعد از ذخيره اين قسمت به محيط برنامه بازگشته و برچسب ها را به محيط برنامه اعمال كنيد
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ب هاي  همانطور كه مالحظه مي كنيد  با  كليك بر روي گزينه مشخص شده  در صفحه قبل تمامي برچس
ه باز با غير فعال كردن همان گزينه به حالت اولي.به بلوك برنامه اعمال مي شود Symbol Tableمحيط 

جره  اگر گزينه مشخص شده در قسمت زير را فعال كنيد آدرس ها به همراه برچسب ها در پن. مي گرديد
.اي در پايين صفحه نمايان مي شوند
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مانيتور كردن برنامه

هم و حالت مانيتور يكي از قابليتهاي م. ميباشند Statusيا   Monitor، داراي حالت  PLCاكثر نرم افزارهاي 
را در محـيط   با استفاده از اين حالت ميتوان وضعيت وروديهـا و خروجيهـا  . كاربردي در يك نرم افزار مي باشد

ر برنامـه  اگـ . در حقيقت توسط اين قابليت مـي تـوان وضـعيت فرآينـد را مشـاهده نمـود      . نرم افزار مشاهده نمود
رجا كه ه. باشد وضعيت هر ورودي يا خروجي را ميتوان با تغيير رنگ نمايان مي شود CSFيا  LADبصورت 

الـت اتصـال   اين قابليت هم در حالت شبيه سازي و هم در ح.اتصال برقرار باشد با رنگ قرمز مشخص مي گردد
.قابل مشاهده مي باشد PLCبه 

مثال 
 روي بر كه  خاموش ثانيه 1 و روشن ثانيه 1 زمان با اسيالتور يك به مربوط برنامه خواهيم مي كنيد فرض

Q0.0 خروجي سپس و كنيم طراحي را شود مي توليد Q0.0 كنيم مانيتور افزار نرم در را.

سي بعد از ورود به محيط برنامه نوي.نماييد OB1ابتدا در محيط برنامه اقدام به ساخت بلوك 
.اقدام به ساخت يك اسيالتور كنيد SRتايمر  2سگمنت توسط  2در 
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1سگمنت 
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2سگمنت
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را به   PLCها  در ادامه بعد از ذخيره برنامه به محيط شبيه سازي رفته و بعد از نوشتن آدرس بايت
.سوئيچ كنيد RUNحالت 

محل ديدن 
زمان تايمرها
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  خروجي ، بريد مي RUN حالت به را PLC كه زماني كنيد، مي مالحظه سازي شبيه محيط در كه همانطور
Q0.0 كند مي پيوسته بصورت شدن خاموش و روشن به شروع.

  بارتع شده ظاهر پنجره در و كليك زير شكل روي بر شده مشخص آيكون روي بر محيط همين در ادامه در
OB1 نماييد تايپ را.
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  اگر وضعيت اين در.شويد مي برنامه محيط وارد OK گزينه روي بر كليك و OB1 عبارت نوشتن از بعد
.باشد مي مشاهده قابل رنگ تغيير با Q0.0 وضعيت باشد فعال 1 سگمنت
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 آيكون روي بر سازي شبيه محيط در كه نيست نيازي ديگر باشيد مي آنالين PLC به رابط كابل توسط اگر
 مربوطه آيكون روي بر  كليك با وضعيتي هر در حالت اين در.كنيد كليك Status حالت نمايش به مربوط
.شويد مي Status محيط وارد
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Cross referenceآشنايي با قابليت 

  كل در را خود نياز مورد موارد ساير و ها آدرس توانند مي راحتي به كاربران S5 افزار نرم در قابليت اين توسط
 آدرس دنبال به ها لوكب تك تك بين در جستجو به نيازي ديگر قابليت اين از استفاده با واقع در.كنند جستجو پروژه
.باشد نمي خاصي

  منظور اين براي .دهيم انجام F0.0 آدرس مورد در را جستجو عمليات يك داريد قصد كه كنيد فرض مثال همين در
.كنيد كليك زير شكل در شده مشخص آيكون روي بر
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 كادر F4 يدكل زدن با پنجره اين در.شود مي نمايان زير شكل پنجره مذكور آيكون روي بر كليك از بعد
.شود مي ظاهر جستجو

.در كادر ظاهر شده آدرس مورد نظر را وارد كنيد
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.مشخص مي شود F0.0محل قرار گيري  OKبا كليك بر روي گزينه 

 سگمنت يعني سگمنت 2 هر در و OB1 بلوك در F0.0 آدرس كنيد مي مالحظه فوق شكل در كه همانطور
.است شده استفاده 2 سگمنت و 1

.با توجه به برنامه نوشته شده ، مشاهده مي شود كه نتيجه جستجو صحيح مي باشد
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.براي انجام اين كار در محيط نرم افزار بر روي آيكون مشخص شده در شكل زير كليك كنيد
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  كه باشد مي وضيحت به الزم البته.شود مي نمايان زير شكل مطابق اي پنجره شده مشخص آيكون روي بر كليك با
  زمان در يياب عيب امكان پنجره اين توسط.باشد نمي كامپيوتر طريق از CPU كاري مد تغيير براي فقط پنجره اين

.دارد وجود نيز PLC توقف

 زماني.است شده تعبيه PLC نمودن STOP و RUN جهت گزينه دو چپ سمت در فوق پنجره باالي در
 محيط در رهپنج اين.كنيد استفاده قابليت اين از توانيد مي باشيد مي آنالين PLC به رابط كابل توسط كه
.ندارد كاربردي سازي شبيه
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 داخل در مقادير آخرين و شود مي ثبت پنجره اين در توقف يا و خطا دليل برود توقف حالت به CPU كه زماني
.باشد مي مشخص آكوموالتورها

مثال

موقعيت خطا

محل  خطا
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PLCاز برنامه داخل  BACKUPگرفتن 

 ليست PC داخل در PLC در موجود هاي بلوك كه است الزم ابتدا S5 افزار نرم در كار اين انجام جهت
.كنيد كليك زير شكل آيكن روي بر PLC با ارتباط برقراري از اطمينان صورت در عمل اين براي.شوند
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 در CPU داخل هاي بلوك PLC با PC بين ارتباط برقراري صورت در مربوطه آيكون روي بر كليك از بعد
زير شكل مطابق.شوند مي ليست افزار نرم محيط
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 قسمت در پروژه كل ذخيره به نوبت شدند ليست افزار نرم محيط در PLC هاي بلوك تمامي اينكه از بعد
 ليست ديگر اي پنجره در PLC هاي بلوك اينكه از پس منظور اي براي.باشد مي كامپيوتر هارد از مشخصي

Transfer گزينه روي بر و رفته جاري پنجره در BLOCK منوي به شدند All block To PC كليك 
 پروژه كل و قلمنت شده تعيين آدرس به ها بلوك كليه كوتاهي مدت در گزينه اين روي بر كليك با.نماييد
.شود مي  ذخيره

براي نرم افزار COMتعيين پورت 
   اكثر در.شويد مي مواجه مشكل با داريد را PLC با ارتباط قصد كه زماني مواقع از بسياري در
  يا و بودن USB يا COM لحاظ از را كابل نوع بايست مي حتما ابتدا در اتوماسيون افزارهاي نرم
 همين به نيز افزار نرم اين.نمود مشخص افزار نرم براي را شده استفاده مورد COM شماره حتي

.كنيد مراجعه زير مسير به اصلي پنجره در عمل اين براي.باشد مي صورت
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.با كليك بر روي گزينه مشخص شده پنجره شكل زير نمايان مي گردد
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.مورد نظر را انتخاب كنيد COMمي توانيد  Port To PLCدر اين پنجره در 
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.براي استفاده از اين قابليت به مسير زير مراجعه كنيد
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  در خواهيم مي كنيد فرض.شود مي نمايان زير شكل مطابق اي ،پنجره شده مشخص گزينه روي بر كليك با
 براي .دهيم تغيير I2.0 به را I0.0 هاي آدرس تمامي باشد مي بلوك زيادي بسيار تعداد شامل كه پروژه كل
.كنيم مي تكميل زير شكل مطابق را شده ظاهر كادر منظور اين

آدرس قديم
آدرس جديد
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PBنحوه نوشتن برنامه در بلوك هاي 
 اين بر سعي ساننوي برنامه اكثر.باشند مي افزار نرم اين در پركاربرد هاي بلوك از يكي عنوان به PB هاي بلوك
 يك مختلف تهايقسم برنامه به دسترسي و يابي عيب هم تا وارد ها بلوك اين در را خود كنترلي برنامه كه دارند

.بخشند بهبود را برنامه پردازش زمان هم و راحتر دستگاه
.كنيد عمل  شد بيان OB1 بلوك براي كه روشي همان به PB هاي بلوك ساختن جهت S5 افزار نرم در

.شوند فراخواني OB1 بلوك در بايست مي حتما PB هاي بلوك تمامي : نكته
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.فزار باز گرديدبعد از نوشتن برنامه حتما آن را ذخيره و با بستن محيط اين بلوك به صفحه اصلي نرم ا

 به .نمود وارد دلخواه به روش سه هر به OB1 بلوك مشابه دقيقا توان مي را نظر مورد برنامه PB1 بلوك در
 دقت كمي با .نيدك مي مالحظه فلوچارتي روش به را فالپ فيليپ يك شامل برنامه يك زير شكل در مثال عنوان
.ندارد OB1 بلوك با تفاوتي هيچ PB هاي بلوك ظاهر كه يابيد مي در
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 در بلوك اين نام PB1 بلوك بستن از بعد .ايد نموده ايجاد PB1 نام با بلوك يك شما مراحل اين انجام با
زير شكل مطابق.گردد مي ثبت ها بلوك ليست

  همان يا اصلي بلوك در بايست مي حتما نموديد ذخيره را آن و نوشته PB بلوك در را برنامه اينكه از بعد
OB1 شرطي صورت به تواند مي فراخواني اين .دهيد انجام نيز را فراخواني عمليات JC غيرشرطي يا و 

JU شود انجام.
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 PB1نحوه فراخواني غيرشرطي بلوك . وارد نماييد STLرا به روش  PB1دستور پرش به  OB1در محيط 
.در شكل زير نشان داده شده است
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  FBآشنايي با بلوك هاي تابع ساز 
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  مثال

 لكردعم.باشد بيتي خروجي يك و ورودي سه داراي كه كنيم طراحي تابعي FB بلوك يك توسط خواهيم مي
  بلوك يك جاداي براي.شود فعال آن خروجي گرديد فعال تابع ورودي سه هر زماني كه باشد اي گونه به تابع اين

FB منوي به افزار نرم اصلي محيط در Block گزينه روي بر و رفته New block باز كارد در.نماييد كليك  
.كنيد كليك OK گزينه روي بر نيز نهايت در و وارد را FB1 عبارت شده
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 كه داشته وجود NAME نام با اي گزينه FB  بلوك ابتداي در كنيد مي مالحظه زير شكل در كه همانطور
 مثال عنوان به ادامه در.باشد حرف 4 بايد حداكثر نام اين.كند وارد تابع براي دلخواه به را نامي بايست مي كاربر
.كنيد وارد را TEMP عبارت
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  پارامترها از ورمنظ.نمود وارد را كنترلي تابع پارامترهاي بايست مي ابتدا در نويسي برنامه شروع از قبل ادامه در
  منوي به رمنظو اين براي .باشد مي آنها فرمت گرفتن نظر در با تابع خروجي يا و ورودي تعداد تعيين همان

Insert گزينه روي بر و رفته Formal operand كنيد كليك.
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 نام اول ورودي براي منظور همين به.نمود وارد آن فرمت همراه به را پارامتر نام بايست مي شده باز پنجره در
STA1 كنيد انتخاب باينري را آن فرمت و انتخاب را.

 يك عنوان به پارامتر اين تا نموده كليك DONE گزينه روي بر پارامتر اولين ساخت و تائيد جهت ادامه در
.شود ساخته FB1 محيط در باينري تيپ و STA1 نام با ورودي
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      مربوطه نجرهپ بستن به نيازي پارامتر هر كردن وارد از بعد.نماييد تكرار نيز ديگر ورودي دو براي را عمل اين
.كنيد ايجاد نيز باينري فرمت با MOT نام با نيز خروجي يك نموديد وارد را وروي سه هر اينكه از بعد .باشد نمي
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.بصورت زير تغيير مي بايد FB1بعد از وارد نمودن پارامترهاي تابع بلوك 
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.هاي تابع مي باشد حال نوبت به نوشتن برنامه كنترلي توسط پارامترهاي تابع و تعيين منطق سري بين ورودي

 توسط نتيجه و اند شده AND يكديگر با تابع ورودي سه هر كنترلي برنامه در كنيد مي مالحظه فوق شكل در كه همانطور
= دستور   دستورات از OB1 بلوك به رفتن و بلوك اين ذخيره از پس ادامه در.است شده منتقل MOT خروجي به =

  شرو به رفتن شرطي غير فراخواني هاي روش از يكي.كنيم مي استفاده OB1 بلوك در تابع اين زدن صدا جهت فراخواني
STL عبارت نوشتن و JU FB  يك ورتبص نظر مورد تابع فلوچارتي روش به برنامه روش تغيير با آن از بعد.باشد مي 1
.شود مي ظاهر باكس
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 شكل آيكون از توان مي روش اين در.دارد وجود OB1 محيط در FB1 فراخواني جهت نيز ديگري روش
.نمود استفاده CSF روش در زير

  فرض پيش هاي آدرس گرفتن نظر در با زير شكل مطابق باكسي فلوچارتي به نوشتاري روش از روش تغيير با
 خواهدل به را آن آدرس توان مي پايه هر روي بر كليك با.شود مي ظاهر تابع هاي خروجي و ورودي براي
.نمود وارد
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ادامه

بصورت غيرشرطي FBفراخواني 

بصورت شرطي FBفراخواني 

 در FB بلوك تا بزنيد را اينتر و وارد را FB شماره شده ظاهر باكس روي بر ، فراخواني نوع انتخاب از بعد
OB1 روش در ديگري بلوك هر يا CSF شود فراخواني.

A.Oveisifar

102



A.Oveisifar

103



A.Oveisifar

104



بق شكل زيرمطا.بعد از اينكه پارامترهاي تابع را وارد نموديد برنامه جمع را براي دو ورودي اين تابع ايجاد كنيد

    تابع اين هاي ورودي.كنيد فراخواني را FB1 بلوك و ساخته OB1 بلوك يك بلوك اين ذخيره از بعد
.شوند تعريف آدرسي هر توانند مي
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.همين تابع را مي توان در سگمنت هاي بعدي براي آدرس هاي ديگر نيز به كار برد

DBكار با بلوك هاي اطالعاتي 
  ينهگز  روي  بر  كليك از بعد.نماييد ها بلوك ساخت مسير از DB1 نام با بلوك يك ساخت به اقدام ابتدا در

OK لوكهاب تمامي با تقريبا بلوك اين ظاهر كنيد مي مشاهده كه همانطور .شويد مي 1 بلوك ديتا محيط وارد  
.باشد مي متفاوت
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DB قسمت اين در توانند مي برنامه در نيز مورد پارامترهاي و مقادير تنها و باشند نمي برنامه نوشتن محل ها 
 ساير در و وارد بلوك اين خطوط در را خود مقادير بايست مي كاربر اطالعاتي بلوك يك در.گردند ثبت

 پروسه از شده دريافت مقادير همچنين .كند پيدا دسترسي اطالعات اين به مناسب دهي آدرس يك با ها بلوك
.شوند ذخيره بلوك اين در توانند مي نيز

با يك برنامه دو عدد را   OB1ذخيره و در بلوك  DBدر اين مثال فرض كنيد مي خواهيم دو عدد را در يك 
.خوانده و با يكديگر جمع نمايد DBاز اين 

.، دو عدد را مطابق شكل زير وارد مي كنيم DB1بعد از ساخت و وارد شدن به محيط 
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 و دهيد تغيير STL روش به را برنامه روش.بازگرديد OB1 بلوك به و ذخيره را آن DB1 بلوك تكميل از بعد
.كنيد واريد زير شكل مطابق اي برنامه سپس

C دستور توسط DB L دستورات توسط سپس و شده فراخواني DB1 بلوك 1 DW خط دو 
DB1 دستور توسط يكديگر با و بار +F شوند مي جمع.
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نحوه قرار دادن برچسب براي بلوك ها 

 يابي عيب و سريعتر دسترسي جهت را ها ك بلو براي توضيحات دادن قرار نحوه داريم قصد قسمت اين در
.كنيم بررسي تر راحت
 مربوطه توضيحات توان مي ; عالمت جلوي و بلوك باالي قسمت در نويسي برنامه محيط در منظور اين براي
BLOCK عبارت توان مي PB1 بلوك در مثال.نمود وارد را FOR MIXER1 نمود وارد.
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.اين توضيحات در زماني كه كليه بلوك ها ليست مي شوند نيز قابل مشاهده مي باشد

.وارد نمود ;نيز مي توان توضيحات مورد نظر را در قسمت جلوي عالمت  STLدر روش 
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ها بصورت آنالين I/Oمانيتور نمودن كليه مقاديرو وضعيت 

 ها خروجي و ورودي ، حافظه مقادير كليه ديدن جهت محيطي كه است اين افزار نرم اين در مهم قابليتهاي از يكي
 وضعيت نديد امكان برنامه باالي حجم دليل به مواقع از بسياري در .دارد وجود صفحه يك در آنالين بصورت
 قابليت اين توسط اما .ندارد وجود MONITOR قابليت از استفاده با ها بلوك داخل در موارد ساير و ها ورودي
.باشد نمي دلخواه آدرس وضعيت ديدن جهت برنامه سگمنتهاي بين در جستجو يا و صفحات تغيير به نيازي ديگر

.براي رفتن به اين صفحه بر روي آيكون مشخص شده در شكل زير كليك كنيد
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.با كليك بر روي اين آيكون صفحه اي مطابق شكل زير نمايان مي شود

.اين صفحه را با محيط شبيه سازي اشتباه نگيريد

A.Oveisifar

112



  مارهش نوشتن با توان مي راحتي به باشد، مي ارتباط در آنالين بصورت PLC با كامپيوتر كه زماني محيط اين در
       متصل PLC به كه زماني محيط اين .نمود مالحظه را آنها وضعيت ، حافظه مقادير و PLC هاي I/O بايتهاي
.ندارد كاربردي باشيد نمي
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