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  پيشگفتار
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه 

  همتانام هستي بخش بيبه

  
  بر همه همكاران و عالقمندان اتوماسيون صنعتي در ايران درود

شي شار فيلم هاي آموز ستم  پس از انت سي سي   S7-400Hمربوط به  شده كه در مركز فني مهند ضبط و تنظيم  صفهان  سياري از  بود ،نفت ا ب
  را از اينجانب داشتند.   S7-400Hكاربران و دست اندركاران اتوماسيون درخواست  نوشتاري به عنوان مرجع براي كار با سيستم 

هايم را در اختيار آقاي مهندس سياوش غازي كه الحق يكي درخواست مصرانه ايشان موجب شد تا دست نوشته ها و مطالب ارائه شده در كالس
بهترين مدرســين اتوماســيون صــنعتي كشــور هســتند قرار دهم تا آن را  تدوين و تكميل كنند  ســپس با ويرايش نهايي كه انجام دادم آن را   از

  بصورت هديه  و رايگان به پيشگاه جامعه اتوماسيون صنعتي كشورم تقديم نمايم.
ست .قر ستفاده از اين فايل پي دي اف براي همگان  رايگان و آزاد ا ست . پرينت اردادن آن در گروها شبكه هاي مجازي بالمانع ا ها و كانال هاي 

از آنجا كه متاسفانه  كردن آن هيچ مشكلي ندارد . استفاده از آن در كالس هاي آموزشي و كتاب ها و ساير نوشته ها با ذكر منبع آزاد است.  فقط
است دارم اگر در جايي مشاهده نمودند كه از مطالب اين نوشته  كپي برداري و به از همه همكاران گرامي درخو  قانون كپي رايت در كشور نداريم

شر كرد شان  منت شبكه هاي مجازي با به هر نحو ديگر به اطالع  همكاران اهنام خود ستفاده را از طريق  سوء ا ند  به اين افراد تذكر دهند و اين 
  اتوماسيون صنعتي برسانند . 

  :نوشته براي افرادي سودمند است كه مطالب اينشوم ياد آور مي
  باPLC   هايS7   در حد پيشرفته آشنا باشند و نكات پيكر بندي و برنامه نويسيS7-300  وS7-400 را بخوبي بدانند.  
  با شبكه هاي صنعتيProfibus   وEthernet  آشنا باشند.  
  با نرم افزار هاي مانيتورينگ بويژهwinCC  .آشنا باشند  

شده مطا شوند با اين وجود مطالعه كتاب ،لب كتاب  تا حد ممكن كاملسعي  ساده بيان  ضح و  ستم  ،وا سي مفيد   S7-400Hبدون كار عملي با 
آموزش هاي عملي در موسسات معتبري كه سخت افزار كامل و استاد مسلط داشته باشند به فهم ريزه كاري هاي اين سيستم براي  .نخواهد بود

  . يون كمك شاياني خواهد كرد.كار در پروژه هاي اتوماس
كار مي كنند توجه داشته باشند كه عالوه بر اين نوشتار بايد تمام نكات كاربردي و ايمني كه در منوال  s7-400H سيستم افرادي كه در صنعت با

  .هاي زيمنس است را رعايت كنند
كاستي هاي  براي رفع لطفا ،خالي ازنقص نيست ي بشري هميشهنوشته هادستاز آنجا كه اين نوشتار به عنوان ويرايش نخست منتشر مي شود. 

موارد مورد نظر را به اينجانب يا آقاي مهندس غازي   siavashghazy@gmail.comيا      reza.maher@hotmail.comايميل از طريق  اراين نوشت
  اطالع دهيد.

صت و  سيون را اميدوارم فر صي اتوما ص ساير مطالب تخ شابه نيز توفيق مجددي رخ دهد تا بتوانم  شتارهايي م صورت رايگان در نو در اختيار و ب
  .عالقمندان قرار دهم

  

  محمدرضا ماهر

  ١٣٩٦مهرماه 
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  فهرست مطالب
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه 

  شماره صفحه  

    آشنايي با افزونگي در اتوماسيون  -  ١فصل 

  ٧   انواع سيستم هاي كنترل فرآيند  ١-١

  ١٢  Redundant انواع سيستم هاي كنترل  ٢-١

  ١٥  زيمنس  Redundantانواع سيستم هاي  ٣-١

  ١٩  زيمنس  Fail Safeانواع سيستم هاي كنترل  ٤-١

    400Hاجزاي سخت افزاري  -    ٢فصل 

  ٢٢ 400Hليست اجزاي سيستم  ١-٢

  ٢٤ Hجزاي  سخت افزاري سيستم اجزئيات  ٢-٢

  ٣٧ Hيستم سبه   I/Oانواع روش هاي اتصال  ٣-٢

  ٣٧  Centralبه روش  Hبه سيستم  I/Oاتصال  ٤-٢

  ٣٨ Profibusبا    Distributedبه  روش   Hبه سيستم   I/Oاتصال  ٥-٢

  ٤٨ Profinetبا    Distributedبه  روش   Hبه سيستم   I/Oاتصال  ٦-٢

   Hپيكربندي اوليه و تست سيستم  -    ٣فصل 

  ٥٣ 400Hمراحل پيكربندي سخت افزار  پايه سيستم   ١-٣

  ٥٧ 400Hانواع مدهاي كاري در    ٢-٣

  ٦١  اوليه براي دانلود  Hآماده سازي سيستم   ٣-٣

  ٧٠  نلود اوليهپس از پيكر بندي ودا Hتست هاي سيستم   ٤-٣

   Hدر سيستم  i/oپيكربندي و تست  -    ٤فصل 

  ٨١ Profibusافزونه در   ET200Mپيكر بندي  ١-٤

  ٨٧ Profinetبا شبكه   ET200Mپيكر بندي  ٢-٤

  ٨٩  در پروفي باس Y-Linkپيكر بندي  ٣-٤

  ٩١  با پروفي باس  I/Oماژول هاي   نديبتست هاي پس از پيكر   ٤-٤

 Hاهميت وقفه ها  در سيستم  ٥-٤

  

٩٧  
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  فهرست مطالب
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه 

    Hنكات برنامه نويسي در سيستم  -    ٥فصل 

  ١٠٤  ه كلي زبان هاي برنامه نويسيمقايس ١-٥

  ١٠٦ LAD / STL / FBDويسي به زبان نكات  برنامه ن ٢-٥

  ١١٣ CFCي به زبان نكات برنامه نويس ٣-٥

    Hنكات دانلود و آپلود در سيستم  - ٦فصل 

  ١١٨ Hدر سيستم  RAMنكات دانلود به حافظه  ١-٦

  ١٢٠ Hدر سيستم   Flashنكات دانلود به حافظه   ٢-٦

  ١٢٢ Hنكات آپلود از سيستم  ٣-٦

    Hنكات كارت حافظه در سيستم  -    ٧فصل 

  ١٢٤  كلي كارت هاي حافظهنكات  ١-٧

  ١٢٥  فاقد كارت حافظه  Hهاي    CPUبه   RAMاضافه كردن كارت  ٢-٧

  ١٢٦ Hسيستم  در حين كار  FLASHبا   RAMروش تعويض كارت هاي  ٣-٧

    Hدر سيستم  CPUتغيير ورژن  -  ٨فصل 

  ١٢٩  Hيستم س هاي  CPUنياز به تغيير ورژن   ١-٨

  ١٣٠  روش هاي تغيير ورژن ٢-٨

  ١٣١  جديد Hهاي   CPUبراي   Onlineتغيير ورژن بصورت  ٣-٨

  ١٣٣ Flashتغيير ورژن با استفاده از كارت حافظه  ٤-٨

    Hخاص سيستم  SFCفانكشن هاي  -   ٩فصل 

١-٩ SFC90    براي كنترل مدهاي كاري سيستمH ١٣٨  

٢-٩  SFC51  براي خواندنLED  هاي رويCPU  ١٣٩  

    Hمانيتورينگ در سيستم  -   ١٠فصل 

  ١٤٤   400Hروش هاي مانيتورينگ    ١-١٠

  ١٤٥  ت معموليو كارت شبكه اترن  winccبا   400Hمانيتورينگ  ٢-١٠

  ١٤٨  سو كارت شبكه زيمن  winccبا   400Hمانيتورينگ  ٣-١٠
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  فهرست مطالب
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه 

  ١٥٣  ا كارت شبكه زيمنس و چند كامپيوتر ب  winccبا   400Hمانيتورينگ  ٤-١٠

  ١٥٤  دو كارت شبكه زيمنس  و يك كامپيوتر با  winccبا   400Hمانيتورينگ  ٥-١٠

  ١٥٦  winccبه   STEP7انتقال تگ ها بطور خودكار از  روش ٦-١٠

  ١٥٩ wincc در  System Diagnosticsبا    400Hنمايش وضعيت  ٧-١٠

  ١٦٤ 400Hبراي مانيتورينگ   OPC Serverاستفاده از  ١٠-٨

  ١٦٨  با پنل هاي اپراتوري  400Hمانيتورينگ   ٩-١٠

  ١٦٩  MPIبا شبكه  400Hبه  HMIاتصال پنل  ١٠-١٠

  ١٧٢   Profibusبا  شبكه  400Hبه  HMIاتصال پنل  ١١-١٠

  ١٧٤  Ethernetبا  شبكه  400Hبه  HMIاتصال پنل  ١٢-١٠

   Hدر سيستم  i/oافزونگي  -   ١١فصل 

  ١٨٢ 400Hدر  I/O Redundancyانواع    ١-١١

  ١٨٧  با قابليت افزونگي  i/oليست كارت هاي  ١١-٢

  ١٨٨  هاي افزونه  i/oنظيمات  تروش هاي اتصال و  ٣-١١

  ١٩٥  هاي افزونه i/oروش برنامه نويسي  ٤-١١

   Hتبادل ديتا با كنترلرها در سيستم  -  ١٢فصل 

  ١٩٩  و كنترلرها  Hين روش هاي تبادل ديتا ب ١-١٢

  ٢٠٠  از طريق اترنت صنعتي  Hيستم ستبادل ديتا بين دو  ٢-١٢

  ٢٠٦  از طريق  پروفي باس  Hيستم ستبادل ديتا بين دو  ٣-١٢

  ٢٠٧ MPIاز طريق   Hيستم ستبادل ديتا بين دو  ٤-١٢

  ٢٠٩ DP/DP Couplerاز طريق  Hيستم ستبادل ديتا بين دو  ٥-١٢

  ٢١٢  Ethernetمعمولي از طريق  S7با   Hتبادل ديتا بين سيستم  ٦-١٢

  ٢١٤   Profibusريق معمولي از ط S7و  Hتبادل ديتا بين  ٧-١٢ 

  ٢١٧ Modbusمنس با هاي غير زي  PLCو   Hتبادل ديتا بين  ٨-١٢
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  ١ فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  آشنايي با افزونگي در اتوماسيون

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

   انواع سيستم هاي كنترل فرآيند  ١-١

  Redundantانواع سيستم هاي كنترل   ٢-١

  زيمنس  Redundantانواع سيستم هاي  ٣-١

 زيمنس  Fail Safeانواع سيستم هاي كنترل  ٤-١

 

  

  
    

    ١فصل 

 آشنايي با افزونگي در اتوماسيون
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  ١ فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  آشنايي با افزونگي در اتوماسيون

  انواع سيستم هاي كنترل فرآيند  ١-١

  .در شكل زير آشنا شويد تا در ادامه به جزييات هر كدام بپردازيمبراي انواع سيستم هاي كنترل  ابتدا با انواع تقسيم بندي ارائه شده 

  

  

  

  

  
 

 Factory Automationو  Process Automationسيستم هاي 

با توجه به ماهيت سيگنال  سيستم هاي كنترل   از ديدگاه كاربردي داراي دسته بندي هاي گوناگون است .   در يك دسته بندي سيستم كنترل را 

  :به دو دسته تقسيم مي كنند   ها

ناميده مي شوند  صنايع شيميايي و پتروشيمي    Process Automationسيستم هايي كه  با لوپ هاي كنترلي آنالوگ سر و كار دارند و  الف)

  نمونه هايي از اين دسته هستند.

شوند . خطوط مونتاژ ناميده مي   Factory Automationسر و كار دارند و   on/offسيستم هايي كه با سيگنال هاي ديجيتال و فرمان هاي  ب)

  قطعات  از اين دسته هستند .
  باشد.  Fail Safeيا   Redundantممكن است  از نوع معمولي يا  Factoryا  Processاتوماسيون هركدام از سيستم هاي 

  

اينست كه سخت افزار  سيستم كنترل دوگانه يا سه گانه است و اگر يك آيتم سخت افزاري  دچار مشكل شد    Redundant سيستم منظور از

  را به افزونگي ترجمه مي كنند.  Redundancyسيستم افزونه مي گويند و   Redundantجايگزيني براي آن وجود دارد . به سيستم 

كنترل آن براي كنترل شرايط ايمن طراحي شده است به گونه اي كه اگر وضعيت خطرناكي  اينست كه سخت افزار و الجيك   Fail Safeمنظور از 

  آن را به سمت شرايط ايمن هدايت مي كند.  در فرآيند حس كرد فوراً 

  

  
 

سيستم هاي كنترل انواع  

 

 

 

نوع عملكرد كنترل

•BPCS
•SIS

 ميزان تمركز كنترل

•PLC
•DCS

ماهيت سيگنال ها

•Process Automation
•Factory Automation

 تقسيم بندي سيستم هاي كنترل
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  ١ فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  آشنايي با افزونگي در اتوماسيون

 PLCو   DCSسيستم هاي 

  :تقسيم كرد  DCSو   PLCسيستم هاي كنترل را به دو دسته مي توان باز از ديدگاه كاربردي 

  

  پردازش مي شود .    CPUدر يك  كنترل براي كنترل متمركز  كاربرد دارد يعني تمام منطق  PLCالف) 

تقسيم شده است . معموال در صنايع   بين چند كنترل كننده  مانند كنترل لوپ ها منطق كنترلدر آن سيستم كنترل گسترده است كه    DCSب)

  است .   DCSدارند  سيستم كنترل   Process Automationبزرگ كه ماهيت 

  
  باشد.  Fail Safeيا   Redundantممكن است  از نوع معمولي يا     DCSيا  PLCهركدام از سيستم هاي 

  

را نشان دهيم و اين دو را از ساير سيستم هاي ساده كنترلي متمايز كنيم  الزم   Fail safeو   Redundantاگر بخواهيم كاربرد  سيستم هاي 

  است تقسيم بندي ديگري را معرفي كنيم . 

 

 SISو  BPCSسيستم هاي 

خطرناك در اين تقسيم بندي سيستم هاي كنترل  با توجه به كاربرد آنها در كنترل شرايط خطرناك به دو دسته زير تقسيم مي شوند. منظور از شرايط 

  آتش سوزي و خطرات جاني و مالي شود. ،وضعيت هايي است كه مي تواند منجر به انفجار 

و به معناي سيستم كنترل پايه است . اين  سيستم عمليات كنترل را در شرايط    Basic Process Control Systemمعرف   BPCS )الف

يا    PLCمي تواند يك   BPCSمعمولي انجام مي دهد  و براي شرايط خطرناك طراحي و برنامه ريزي نشده است . با توجه به ماهيت فرآيند 

DCS  . باشد  

  هدف از آن كنترل فرآيند  در شرايط ايمن و بدون خطر است . است و  Safety Instrumentation Systemمعرف   SIS ب)

  

  را نشان مي دهد .  SISو   BPCSشكل زير تفاوت كاربرد 

 

  
  



 

Rev 01 10/2017    Maher Ghazi ٩ 

  

                               
 

  ١ فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  آشنايي با افزونگي در اتوماسيون

BPCS   پارامتر هاي فرآيند را در شرايط نرمال كنترل مي كند . به عنوان نمونه فشار يك مخزن يك پارامتر مهم است كه بايد كنترل شود .  اين

لوپ  PIDزيمنس كه براي كنترل   FB41. انجام مي گيرد . به عنوان مثال با بلوك  كنترل  با برنامه اي كه در سيستم كنترل نوشته شده است 

  ته است  مي توان اين فشار را كنترل كرد.پيوس

اشكال ممكن است ناشي از خرابي قطعات سخت افزاري باشد   به   .ممكن است بدليل بروز يك اشكال ، پارامتر مورد نظر از ناحيه نرمال خارج شود

ردد  در اين حالت به اصطالح مي گوييم پارامتر وارد عنوان مثال اشكال در ولو كنترلي مي تواند منجر به عدم كنترل فشار و افزايش آن از حد مجاز گ

عملگر هاي سيستم بدهد  تا  از وارد شدن  ساير و بطور دستي فرمان هايي را به دخالت كند ناحيه آالرم شده است  . در ناحيه آالرم اپراتور بايستي 

است و هنوز خطري فرآيند را تهديد   BPCSپارامتر كنترلي به ناحيه خطرناك جلوگيري كند. تا اينجا همه كارهاي كنترل و توليد آالرم به عهده 

  نمي كند.

وارد عمل مي شود.  به عنوان نمونه ممكن است فشار مخزن   SISاگر با وجود اقدامات اپراتور  باز سيستم به مرحله خطر وارد شود  در اينجا سيستم 

با فرمان به عملگر هاي  قطع   SIS كنترل سيستم را بدست مي گيرد .    SISاز كنترل خارج شده و وارد مرحله خطرناك شده باشد در اينجا 

 يند از مرحله خطرناك دور شود . مي دهد  تا  فرآ  Shutdownاضطراري كه در فرآيند تعبيه شده است  فرمان توقف يا 

  
   SISمنجر به  توليد و بهره برداري بيشتر از فرآيند مي شود در حالي كه عملكرد  خوب     BPCSبطور خالصه مي توان گفت كه  عملكرد خوب 

  منجر به توقف فرآيند  و دور شدن آن از مرحله خطرمي گردد.

بر   DCSو توليد آالرم به صورت نمونه نشان مي دهد . پايه  لوپ هاي كنترلي در كاربري   PIDرا براي كنترل لوپ   BPCSشكل زير عملكرد 

  اساس همين ساختار است .

  
  با شناختي كه تا اين مرحله از سيستم هاي كنترل بدست آمد مي توان گفت :

 BPCS  مي تواند  يكPLC   ياDCS  باشد  

   اگر فرآيند نياز به كار مداوم داردBPCS     از نوعRedundant  انتخاب مي شود  

   اگر فرآيند شرايط خطرناك داردBPCS  توسطSIS  .ساپورت مي شود  
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 SIS   نياز به سرعت عمل زياد دارد و معموال يكPLC  .است  

 SIS   در شرايط خاص و خيلي خطرناك  از نوعRedundant  .انتخاب مي شود 

 SIS    .انواع متنوعي داردESD  يكي از مهمترين و معروفترين سيستم هايSIS  .است 

  
  ندارد .  Fail Safeقابليتي جداگانه است و ربطي به  Redundancyافزونگي يا 

  يك سيستم معمولي نيز مي تواند افزونه باشد.

 يك سيستم كنترل ايمن هم مي تواند افزونه باشد.

  

  S7-400Hبكار رفته و افزونگي ندارد ولي در سمت راست  S7-300زيمنس را نشان مي دهد . در سمت چپ    BPCSشكل زير نمونه سيستم 

  بكار رفته كه داراي افزونگي است.

    
  بدون افزونگي  BPCSنمونه سيستم   با  افزونگي   BPCSنمونه سيستم 

  

  S7-400FHبكار رفته و افزونگي ندارد ولي در سمت راست  S7-400Fزيمنس را نشان مي دهد . در سمت چپ    ESDشكل زير نمونه سيستم 

  بكار رفته كه داراي افزونگي است.

    
  بدون افزونگي  ESDنمونه سيستم   با افزونگي  ESDنمونه سيستم 

  

    ممكن است براي كنترل پايه  يا كنترل ايمن فرآيند  هردو كاربرد داشته باشد.   Redundancyپس  افزونگي يا 
    .است كار مداوم فرآيند يعني توليد و بهره برداري بيشتراز آن در كنترل پايه بكار رود  هدف   Redundancyاگر 

  ايجاد ايمني بيشتر است. از آن بكار رود هدف  Fail Safeاگر افزونگي در 
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  در مواردي مانند زير كاربرد دارد :  BPCS افزونگي در كنترل پايه 

 اگر  محصول گرانقيمت باشد و  فالت و توقف سيستم كنترل  خسارات مالي زيادي ايجاد كند  

 نه آن را در اگر محصول گرانقيمت نيست ولي مشتريان بطور دائم به آن نيازمندند  مانند توليد انرژي و سياالت براي صنايع ديگر كه نمو

تامين كننده آب و برق و ساير انرژيهاي مورد نياز براي  ساير پتروشيمي هاست .   Utilityصنايع پتروشيمي مي توان ديد . يك پتروشيمي به عنوان 

 بديهي است در صورت توقف آن  ساير پتروشيمي ها نيز با مشكل مواجه مي شوند .

  طوالني مدت باشد و اين تاخير زياد منجر به خسارت زياد شود  اگر راه اندازي مجدد سيستم در صورت توقف ،. 

 
 
 :در يك كالم مي توان گفت 

 اجتناب از توقف توليد و خسارت اقتصادي است    BPCSهدف اصلي از كاربرد افزونگي در كنترل 

  صرفا  اجتناب از خطر است.   SISاز كاربرد افزونگي در  كنترل   هدف اصلي
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 Redundantانواع سيستم هاي كنترل   ٢-١

توجه افزونگي را مي توان به روش هاي مختلف انتخاب و پياده سازي نمود .ابتدا به تقسيم بندي ارائه شده در شكل زير براي سيستم هاي افزونه 

  كنيد تا در ادامه به جزييات آنها بپردازيم.

  

  

  

  

  

  

 
   Triplexو   Duplexسيستم هاي افزونه  

   Duplexآن در سيستم هاي افزونه اولين دسته بندي را مي توان  براساس تعداد ماژول جايگزين انجام داد .  اگر  افزونگي براساس دو ماژول باشد به 

نمونه اي از اين سيستم ها در شكل زير يا سه گانه  گفته مي شود .   Triplexيا دوگانه مي گويند و اگر افزونگي براساس سه ماژول باشد به آن 

  نشان داده شده است. 

    
 Siemens نمونه سيستم كنترل دوگانه از GEBHARDT  نمونه سيستم كنترل سه گانه   از

  

  از نظر سطح  اتوماسيون افزونگي 

  اتوماسيون باشد مانند :افزونگي  مي تواند در  سطوح مختلف سيستم 

  افزونگي CPU   يعني تعداد ماژول :CPU   افزونه است بصورتي  اگر يكCPU   از كار بيفتد پردازش باCPU  .دوم ادامه مي يابد  

 تعداد مسير هاي ارتباط شبكه  بصورتي است كه اگر يك مسير شبكه قطع شود ارتباط  از مسير ديگر ادامه يابد. افزونگي شبكه  :  

  افزونگيI/O    تعداد ماژول هاي ورودي و خروجي بصورتي است كه اگر يك ماژول دچار مشكل شد  سيستم از ماژول جايگزين :

  استفاده كند.

 

 

 

روش اجراي افزونگي

•SWR
•HWR

نوع افزونگي

•Warm
•Hot

سطح افزونگي

•Control
•Network
•I/O Module
•Field Device

ميزان  افزونگي

•Duplex
•Triplex

افزونه كنترلسيستم هاي تقسيم بندي   
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 افزونگي سنسورها و عملگر ها بصورتي است كه اگر يكي دچار اشكال شد سيستم از طريق ديگري بتواند كار  افزونگي وسايل فيلد  :

  كند.

  Redundantمتصل به كنترلرها نيز   Profibusشبكه  و  Redundantه طرح افزونه اي از سيستم زيمنس است . سيستم كنترل در شكل زير ك

  هستند.  Redundantاست ترانسميتر هاي و  سولنوئيد ولوها نيز   Redundantاست . ماژول هاي ورودي آناوگ و خروجي ديجيتال نيز 

 
  

  

  Hotو   Warm افزونگي 

كار مي كند .  اگر   Standbyو ديگري به عنوان رزرو يا    Masterوقتي يك سيستم كنترل افزونه در حال كار است يكي از كنترلر ها  به عنوان 

Master   دچار مشكل شدStandby  وارد عمل شده و به عنوانMaster   كار كنترل را ادامه مي دهد. به زماني كه طول مي كشد تا  جابجايي

  مي گويند .   Switch over timeاق بيفتد اتف

است  زمان جابجايي كوتاه و در حد چند ميلي ثانيه است  ولي در سيستم هايي كه   Hot Redundantدر سيستم هايي كه افزونگي بصورت 

  است زمان جابجايي مي تواند به چند ثانيه برسد .  Warm Redundantافزونگي بصورت 
  از قابليت اطمينان پايين تري برخوردار است.  Hotدر مقايسه با نوع  Warmافزونه  سيستم

فاكتور هاي ديگري نيز دخالت دارند . در  سيستمي كه افزونه است كنترلرها بايستي بطور مداوم با هم سنكرون   Hotو   Warmدر دسته بندي  

زي بين دو سيستم  و مدت زمان آن  يكي از فاكتور هاي مهم است . در سازي انجام دهند و نتايج بدست آمده را مقايسه كنند . روش سنكرون سا

  با تاخير انجام مي شود .   Warmسنكرون سازي بين دو سيستم لحظه به لحظه  صورت مي گيرد ولي در سيستم هاي    Hotسيستم هاي 

 جزييات بيشتر در  ادامه خواهد آمد.
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 HWRو   SWRافزونگي 

  افزونگي  بين دو سيستم كنترل ممكن است: 

  بصورت نرم افزاري ايجاد شود كه به آنSoftware Redundancy   ًو اختصاراSWR   .گفته مي شود 

  بصورت سخت افزاري ايجاد شود كه به آنHardware Redundancy   ًو اختصاراHWR   .گفته مي شود 

و نيز سنكرون سازي بين دو سيستم   همه   Standbyو   Masterويسي دارد . مشخص كردن  همه كارهاي افزونگي نياز به برنامه ن  SWRدر 

  كار مي كنند.   Warm Redundantبصورت   SWRسيستم هاي  نياز به برنامه نويسي دارند .

سيستم هاي  همه كارهاي افزونگي توسط سيستم عامل  انجام مي شود و هيچ برنامه نويسي خاصي براي اين منظور الزم نيست.   HWRدر 

HWR   بصورتHot Redundant   .كار مي كنند 

 
  از قابليت اطمينان پايين تري برخوردار است.  HWRدر مقايسه با نوع  SWRافزونه  سيستم

 

  در سيستم هاي افزونهانواع روش هاي  سنكرون سازي 

  سنكرون سازي اتفاق بيفتد . انواع سنكرون سازي عبارتست از :  CPUدر سيستم كنترل افزونه بايستي بين دو 

 Cycle Sync   در اين روش  در هر سيكل اسكن يكبار بين دو :CPU    ، . سنكرون سازي اتفاق مي افتد  

 Time Sync  شود.سنكرون سازي انجام مي ،: در اين روش در هر سيكل اسكن چند بار در فواصل زماني مشخص  

 Command Sync  افتد.سنكرون سازي اتفاق مي،  دستور برنامه نويسي  خطپردازش هر يك   پس از: در اين روش  

  
ي كار را كنترلر اصلي دچار مشكل شد ، كنترلر پشتيبان با آخرين اطالعات ادامه ،بطور كلي هدف از سنكرون سازي اينست كه اگر در حين كار  

 اطمينان بيشتري نسبت به ساير روش ها دارد .  Command Syncانجام دهد  با توجه به اين هدف بديهي است 

از روش هاي سيكلي يا زماني براي سنكرون سازي استفاده   SWRو سيستم هاي    Command Syncاز روش   HWRسيستم هاي 

  كنند.مي
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 زيمنس  Redundantانواع سيستم هاي  ٣-١

  در محصوالت كنترل زيمنس سيستم هاي افزونه به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند :

  سيستمSWR   افزونگي نرم افزاري كه با دو  زيمنس :S7-300   يا  دوS7-400  .قابل اجراست  

  سيستمHWR  افزونگي سخت افزاري كه فقط با  زيمنس :S7-400H  .قابل اجراست  

  

به معناي باالترين سطح دسترسي است. در اين سيستم ها،  High Availabilityدر انتهاي كد اين سيستم ها معرف  Hحرف   400Hدر سيستم 

ــتفاده مي گردد. در حالت نرمال فقط يكي از  ــتيبان يكديگر براي كنترل يك فرآيند اس ــورت پش  Masterها كه  CPUدو مجموعه كنترلي به ص

شود، در حال كنترل  ست و ديگري كه  فرآيندناميده مي  س Standbyا سي شود به عنوان  شي در كنترل ناميده مي  تم كنترل رزرو در آن لحظه نق

شكال در  فرآيند صورت بروز ا سرويس ميMasterندارد ولي در  سيار كوتاهي وارد  شود و به ادامه كنترل فرآيند مي پردازد. اين زمان ، در زمان ب

ـــت (كمتر از  ا حفظ مي گردد تا در كنترل فرآيند آخرين مقدار خروجي ه (Switchover)در طول زمان جابجايي . ) ms 100بســـيار كوتاه اس

  .براي كنترل فرآيندهايي استفاده مي شود كه نياز به كار مداوم دارند 400Hاختاللي به وجود نيايد. با اين شرايط مي توان گفت به طور كلي از 

 
  H 400نماي ظاهري 

400H   ، صورت سي خاص  Hardware Redundancy (HWR)ب ست و نياز به برنامه نوي سخت افزار ا ست . قابليت افزونگي آن در اختيار  ا

 بر اساس قابليت افزونگي طراحي شده است.  400Hنيست. به عبارت ديگر سخت افزار  ايجاد افزونگي و سنكرون سازيبراي 

  

شد قابليت اطمينان  شاره  شتر از  HWRهمانطور كه ا ستم از SWRبي سي ست. اين دو  ستند.  ا سي ه سا ساختار و عملكرد داراي تفاوت هاي ا نظر 

  براي شناخت بيشتر تفاوت  بين اين دو سيستم جزييات در جدول زير آورده شده است.
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Hardware Redundancy (HWR)  Software Redundancy (SWR) 

شد قابل پيكربندي مي با S7هاي خاصي از خانواده  CPUفقط با 
(CPU 400H) 

ابل پياده سازي ق S7-400و  S7-300هاي خانواده  CPUبا 

  است.

انجام  CPUعمل سنكرون سازي به صورت سخت افزاري بين دو 

  شود.مي

ن هاي خاص برنامه نويسي با فانكش CPUسنكرون سازي دو 

  شود.انجام مي

  با كابل هاي شبكه معمولي انجام مي شود. CPUاتصال دو   .هميشه با زوج كابل فيبر نوري انجام مي شود CPUاتصال دو 

  نيست. Hقابليت اطمينان آن به اندازه سيستم   .قابليت اطمينان بااليي دارد

  (در حد ثانيه)     در آن زياد است  Switchoverزمان   )ms 100در آن بسيار كوتاه است (كمتر از  Switchoverزمان 

  به صورت خط به خط سنكرون مي شود CPUبرنامه در هر دو 
(Command Synchronization) 

 Syncدوم  CPUبا  CPUمقادير برنامه در آخر سيكل اسكن 

 (Cycle synchronization)  ميشود

  نياز به برنامه نويسي خاصي براي خاصيت افزونگي ندارد.
صب نرم هاي آن با ن FBو  FCنياز به برنامه نويسي خاص دارد كه 

  اضافه مي شوند Libraryبه  SWRر افزا

  داراي برنامه يكسان هستند. CPUهر دو 
اراي دبايستي يكسان باشد ولي مي توانند  CPUبخشي از برنامه 

  بخش ديگري باشند كه برنامه متفاوت دارد.

  هزينه بااليي ندارد.  هزينه آن زياد است.

  

ــد كه  SWRو  HWRانتخاب بين  ــي از توقف آنقدر زياد باش ــه اي خســارات ناش بر اســاس نياز فرآيند صــورت مي گيرد. ممكن اســت در پروس

تاكيد مي كنيم كه  SWRبدليل مشكالت  در مقابل آن ناچيز محسوب شود. در هر صورت 400Hگذاري اوليه براي پيكربندي يك سيستم سرمايه

بسيار كم و محدود است.    SWRرا در بسياري  موارد مي بينيم ولي كاربرد  HWRاستفاده شود . امروزه در صنايع داخلي   HWRتا حد ممكن از 

  استفاده شده است:  HWRنمونه صنايع داخلي كه در آنها از 

 نيروگاهها  

 پتروشيمي ها  

 پااليشگاه هاي نفت و گاز  

 خطوط انتقال نفت و گاز  

 صنايع فوالد  

 صنايع مس  

 ع تصفيه آب و آبرسانيصناي  

 و ...

ــوير زير  نمونه هايي از  ــود به ترتيب از چپ   400Hهاي   CPUدر تص  CPU 412-3H , CPU 414-4H , CPU 417-4Hديده مي ش

  نشان داده شده است :
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  400Hهاي  CPUنماي ظاهري 

 400Hنحوه عملكرد سيستم 

شد  ست. يك  Subsystemاز دو  S7-400Hهمانطور كه ذكر  شده ا شكيل  ست. برنامه Standbyي و ديگر Masterعنوان ه ب CPUت  يا

ارســال مي شــود. اين دو   Masterو هردو همزمان برنامه را اجرا مي كنند ولي فرمان نهايي به خروجي ها توســط  اســتيكســان  CPUهر دو 

CPU، داراي Command Synchronization  شود نتيجه آن همزمان با ستر پردازش مي  ستند. يعني هر خط برنامه كه در م  Standbyه

CPU  سنكرون خواهد شد. اين ويژگي سبب مي شود تا در صورت بروز اشكال درMaster CPU  ،و سوئيچ كردن آنCPU  دوم از همان نقطه

  كار كنترل را  ادامه دهد. كه برنامه در حال اجرا بوده ،

سازي دو  سنكرون  صورت CPUعمل  ستم عامل  به  سي سط  سط كاربر انجام  CPUاتوماتيك  تو صي تو ست كار خا شود و الزم ني ها انجام مي 

  معمولي كار پيكربندي و برنامه نويسي را انجام مي دهد. CPU 400شود. بنابراين كاربر مانند يك 

  

 
  دوم CPUط توس Switch Overبرنامه پس از  يادامه اجرا
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صورت  صطالحاً به  سازي ا سنكرون  سازي ديتا بين  Event Drivenعمل  سنكرون  ست و بدين معنا ست كه عمل  به  Standbyو  Masterا

  ها شود انجام مي گيرد.  Subsystemمحض وقوع هر رخدادي كه ممكن است منجر به تغيير مد كاري 

 
   CPUدو  ينب يعمل سنكرون ساز
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 زيمنس  Fail Safeانواع سيستم هاي كنترل  ٤-١

. در حد آشنايي مي توان  گفت كه ي مختلفي مي توان دسته بندي كرد كه خارج از بحث اين نوشتار استرا از جنبه ها  Fail safeسيستم هاي 

كه بطور خاص براي مديريت بويلرها يا مشعل    BMSيك دسته بندي بر اساس حوزه كاربري اين سيستم هاست . به عنوان مثال  سيستم هاي 

كه براي   ESDيا سيستم هاي  هستند   Boiler Management Systemها و بطور كلي سيستم هاي احتراق كاربرد دارند و مخفف 

Emergency Shutdown   اينها هر دو  از سيستم هاي  فرآيند هاي پر خطر بكار مي روندFail safe  .محسوب مي شوند  

ميزان خطر قابل بررسي  است و نتيجه   IECبر اساس ميزان خطر فرآيند هاست . طبق استاندارد   Fail safeدسته بندي ديگر  در سيستم هاي 

باالتر باشد ميزان خطر بيشتر   SILختم مي شود . هر چه درجه    SIL4شروع شده و تا   SIL1ارائه مي شود كه از     SILبررسي بصورت درجه 

  از نظر ساختار و نحوه پياده سازي متفاوت خواهد بود.   Fail safeو سيستم است 

 

 Intrinsicaly Safeو    Functional Safetyتفاوت 

است مفهومش اين نيست كه اين ماژول ها را مي توان در   Fail Safeاز نوع   IOدقت داشته باشيد وقتي گفته مي شود سيستم كنترل يا كارت 

  محيط پر خطر نصب كرد بلكه مفهومش اينست كه منطق كنترل دوري از خطر را مي توان در آنها پياده سازي كرد .

تجهيزات قابل نصب   يا ذاتا ايمن است يعني مي توان آن را در محيط خطرناك نصب كرد .  Intrinsicaly Safeوقتي گفته مي شود يك تجهيز 

  .داراي طبقه بندي هاي مختلفي از نظر استاندارد هستند    Exدر محيط هاي 

در  است يعني  اوالً Functional Safetyاست مفهومش اينست كه داراي   Fail Safeاز نوع   PLCبطور خالصه وقتي گفته مي شود يك 

م چك مي شود ثانيا اگر ماژولي از آن دچار اشكال سخت افزاري شد بصورتي كه اجراي ترل ايمني پياده سازي شده كه مداالجيك آن منطق كن

ي خروجي ها را به حالت ايمن مي برد. حالت ايمن معموال بصورت اينصورت بطور خودكار برخي يا همهمنطق كنترل ايمني مقدور نبود در 

shutdown  .تعريف شده است  

   

 منسدر زي  Fail safeانواع سيستم هاي 

  زيمنس را به سه دسته زير تقسيم كرد:  Fail safeبطور كلي مي توان سيستم هاي 

 S5 Fail safe  ميالدي  و از رده توليد خارج شده است. ١٩٩٤تا  ١٩٨٠  

 QUADLOG  عرضه شده و مربوط به شركت  ١٩٩٥كهMoore   مي باشد.زيمنس است كه امروزه زير مجموعه  

 S7 Fail Safe   عرضه شده و  فعال سيستم اصلي   ١٩٩٩كه ازFail Safe  زيمنس است.  

  

      
S7-F  QUADLOG  S5-F 
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  S7 Fail safeآشنايي با خانواده 

  :مي باشد  Fail Safeداراي انواع زير از نظر   S7خانواده 
 S7-300F 
 S7-400F 
 S7-400FH 
 S7-1200F 
 S7-1500F 
 S7-1200F  وS7-1500F   كنترلر هاي جديد زيمنس هستند كه با نرم افزارTIA    پيكر بندي و برنامه نويسي مي شوند 

  

    
S7-1500F  S7-1200F  

  
 
 
 
 
  
  
  

 

 

 
و مباحث   SWRمباحث مربوط به  افزونگي نرم افزاري اگر فرصتي بود است .   S7-400Hمحور اصلي بحث سيستم كنترل افزونه  نوشتاردر اين 

Fail safe  .در مجموعه هاي ديگري بررسي خواهند شد  

 

 

  

  

S7-400F/FH 
  

S7-300F 
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 400Hليست اجزاي سيستم  ١-٢

 Hجزئيات اجزاي  سخت افزاري سيستم  ٢-٢

 Hبه سيستم   I/Oانواع روش هاي اتصال  ٣-٢

  Centralبه روش  Hبه سيستم  I/Oاتصال  ٤-٢

 Profibusبا    Distributedبه  روش   Hبه سيستم   I/Oاتصال  ٥-٢

 Profinetبا    Distributedبه  روش   Hبه سيستم   I/Oاتصال  ٦-٢

 
 

 

    ٢فصل 

 400Hاجزاي سخت افزاري 

 



 

Rev 01 10/2017    Maher Ghazi 

 ٢٢ 

  

                               
 

  ٢فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  400Hاجزاي سخت افزاري 

ف كرد و به عنوان اجزاي ضروري محسوب مي شوند ولي متشكل از اجزايي است كه برخي از آنها را نمي توان حذ  S7-400Hيك سيستم كنترل 

 با اجزاي ديگري جايگزين نمود. ياهستند اين اجزا را در برخي موارد مي توان حذف كرد   Optionalبرخي ديگر از اجزا بصورت اختياري يا 

  

  

 400Hليست اجزاي سيستم  ١-٢

  

 ضروري هستند ؟   S7-400Hسيستم  ي در اجزايچه 

ستم  سي ستند به عبارت ديگر هيچكدام  Hبرخي اجزا در  شريح ها از آن ضروري ه ست .  ت شرح زير ا ست اين اجزا  ب را نمي توان حذف كرد .  لي

 جزييات آنها در ادامه خواهد آمد.

  دو عدد ركUR2 دو عدد  رك   ياUR1   يا يك عدد ركUR2H 

  دو عدد منبع تغذيه(PS 400) با مشخصات يكسان 

  دو عددCPU 400 H  يكساندقيقاً  با مشخصات 

  ماژول سنكرون سازچهار عدد Sync Module  يكسان دقيقاً با مشخصات 

  بين ماژول هاي سنكرون سازمخصوص ارتباط دو زوج فيبر نوري 

  

 شكل زير تركيب اين اجزا را در كنار هم نشان مي دهد

 

 
 H 400تجهيزات ضروري در پيكربندي 
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هاي سطح فيلد  نيز ضروري است   I/Oبراي انجام كنترل فرآيند  به تنهايي كافي نيست و ماژول هايي براي ارتباط با سيستم كنترل بديهي است  

  وجود دارد  اين موضوع را بصورت مستقل در ادامه مورد بحث قرار مي دهيم.  Hبا سيستم   I/Oاز آنجا كه روش هاي مختلفي براي ارتباط 

  

 اختياري هستند؟  S7-400Hسيستم  رد ياجزايچه    

صطالحاً ستفاده قرار گيرند و ا ست مورد ا سته به نياز ممكن ا ستند كه ب شود .   Optional به آن ها منظور از اجزاي اختياري تجهيزاتي ه گفته مي 

  به شرح زير مي باشند :ليست اين اجزا 

  باتريBackup هر منبع تغذيه نصب روي  براي 

 حافظه  دو عددكارت MC   كامال مشابه براي افزايش حافظهCPU  

  دو منبع تغذيه اضافي  بصورت افزونه  بصورتي كه در هر طرف دوPS  نصب شوند 

  مشابه  نوعدو عددكارت شبكه اترنت صنعتي با(CP 443-1) 

 دو عدد كارت شبكه پروفي باس با نوع مشابه 

 دوعدد كارت شبكه مدباس از نوع مشابه 

  كارت هايI/O 400  جهت نصب در رك اصلي 

  كارت هايIM   براي اتصال رك هاي اصلي به رك هاي توسعه 

وجود دارند و به دليل  H در بيشتر سيستم هاي   كارت شبكه اترنتو   كارت حافظهو  باتري بك آپموارد فوق اختياري است ولي در بين آنها  

 پياده   PCS7بكار رود يعني در  DCSبه عنوان كنترلر   Hروري نيز قلمداد كرد.  اگر سيستم فراواني  كاربرد مي توان آنها را به عنوان اجزاي ض

 براي ارتباط با سيستم هاي مانيتورينگ ضروري خواهد بود.. اين كارت سازي شود در اينصورت كارت اترنت را نمي توان حذف كرد 

موسوم هستند . استفاده از اين كارت ها اختياري است و اگر روي رك نصب   SM400است كه به   400نوع   I/Oنكته ديگر در مورد كارت هاي 

مي باشد كه   Distributed I/Oيا متمركز گفته مي شود . روش ديگر كه بسيار متداول است طرح گسترده يا  Central I/Oشوند به اين طرح 

  صورت مي گيرد. جزئيات در ادامه آورده شده است.  Profinetو   Profibusها با استفاده از شبكه هايي مانند   I/Oارتباط 

 
  ها  I/Oارتباط  يكل يشما
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 Hات اجزاي  سخت افزاري سيستم جزئي ٢-٢

  اكنون به بررسي جزييات اين اجزا مي پردازيم مآشنا شدي  Hدر قسمت قبل با ليست تجهيزات ضروري و اختياري سيستم   

  

Rack   400 در H  

ــاره شــد، براي پيكر بندي  ــتفاده نمود.  UR2Hو يا يك رك  UR1 دو رك يا UR2مي توان از دو رك  H 400همانطور كه اش   UR2رك    اس

  CPUمتداول نيست صرفا اگر جايي الزم است كه دو   Hاسالت است . استفاده از اين دو رك در سيستم  ١٨داراي   UR1اسالت و رك  ٩داراي 

صل ستفاده مي گردد. با يكديگر فا شوند از اين رك ها ا صب  شند يا در دو پنل مجزا ن شته با ستم   ه زياد دا سي در يك پنل مونتاژ   Hدر مواردي كه 

  بكار مي رود.  UR2-Hمعموال رك  شودمي

 
   

 UR2-Hرك 

  اري شدهشماه گذ ٩تا  ١تايي كه  از  ٩اسالت ولي دو سري  ١٨با 

  اسالت يك باس دارند ٩مجزا  هر با دو باس 

 UR2رك 

  اسالت ٩با 

  باس هاي آن سرتاسر به هم متصلند

 UR1رك 

  شماره گذاري شده ١٨تا  ١اسالت كه از  ١٨با 

  باس هاي آن سرتاسر به هم متصلند

  

شوند  باس بااليي دا  URرك هاي  شكل ديده مي  ستند كه در  ست كه به    I/O Busراي دو باس ه ست .  باس   Backplaneا سوم ا نيز مو

  نيز موسوم است.  K-Busيا   C-BUSيا باس شبكه است كه به     Communication Busپاييني  

شكل از دو رك  UR2Hرك  ست كه  UR2در واقع مت ست ولي باس هايكنار يكديگ درا شده ا صورت يكپارچه ارائه   C Busو  I/O Bus ر به 

ستفاده از رك   CPUاگر هر دو   .هيچ ارتباطي با هم ندارند طرفدو شوند  ا ست ولي اگر به داليل خاص نياز  UR2-Hدر يك پنل مونتاژ  متداول ا

  باشند. UR2يا  UR1در پنل هاي مجزا باشد  بايستي دو رك مجزا استفاده كرد كه مي توانند از نوع   CPUبه نصب 

 
 2 Standard Racks   

 
1 Rack With Split Backplane  
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  را نشان مي دهد: UR2Hتصوير زير نماي ظاهري رك  

 
   UR2Hنماي ظاهري رك 

وجود  ALUدر انتهاي نام آنها عبارت ها آلومينيوم استفاده شده  و در دو مدل ارائه شده است. در متريال ساخت برخي از آن UR2Hبه طور كلي رك 

   انتقال حرارت  بيشتر ،  نسبت به رك هاي معمولي مزيت دارند.اين رك ها از نظر سبك بودن و  .  UR2H ALU مانند رك دارد

  را نشان مي دهد: UR2Hتصوير زير ابعاد رك 

 
  UR2Hبررسي ابعاد رك 

 

 H 400منبع تغذيه در  ماژول

شد. در  مشابه  S7-400Hو  S7-400نياز است. منبع تغذيه در  PS 400به دو  400Hبراي پيكر بندي  تغذيه به دو دسته ، منبع S7-400مي با

  :تقسيم مي شود

 PS 400 Standard 
 PS 400 Redundant 

مي توان دو منبع تغذيه   UR2-Hبصـــورت تكي بكار مي رود يعني در هر رك  بيش از يكي نصـــب نمي شـــود پس در رك    Standardنوع 

Standard   داسالت ابتداي هر قسمت نصب مي شوبكار برد كه هر كدام در.  
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مي توان چهار منبع   UR2-Hيا افزونه اسـتفاده شـود مي توان در هر رك دو تا از آنها را نصـب كرد پس در رك   Redundantغذيه اگر از منبع ت

سالت تغذيه افزونه بكار برد. كه هر دو تا در  شوندا صب مي  سمت ن شن و  همزمان PS. اين دو ابتداي هر ق ستند به طوري كه در در حال ك رو ار ه

  يكي از آنها باز تغذيه از ماژول دوم ادامه مي يابد . صورت خاموش شدن

    
 

هر دو از يك نوع باشــند يعني هر دو از نوع  بهتر اســتقابل اســتفاده اســت  Redundantو  Standardنوع  هر دو  H 400براي پيكربندي 

Standard  و يا هر دو از نوعRedundantمشابه باشند.  و 

توان نصب مي گردد و بسته به نوع آن و جريان خروجي، يك تا سه اسالت را اشغال مي كنند. به طور كلي مي ابتداي هر رك منبع  تغذيه در اسالت 

PS 400 :را از چند جنبه با هم مقايسه نمود كه در جدول زير مشخص شده است 

 
  

  

  

  تعداد اسالت مورد نياز           جريان  ولتاژ خروجي  نوع

Standard 
24 V DC 

5V DC 

4 A 1 Slot 

10 A 2 Slot  

20 A 3 Slot  

Redundant 
24 V DC 

5V DC 
10A 2 Slot 

  

 

  به دو دسته كلي تقسيم مي شوند :  PS400منبع تغذيه هاي 

 PS 407   220/ 110كه ورودي آن AC  است  

 PS405   24كه ورودي آن DC  . است  

  بهتر است چون سطح ولتاژ در پنل پايين تر خواهد بود.  PS405بيروني استفاده ار  ٢٤متداول تر است ولي در صورت وجود تغذيه   PS407اگرچه  
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  Hكليد هاي حفاظتي مجزا قرار دهيد تا در صورت اتصالي   احتمال بي برق شدن كل سيستم   PSتوصيه مي شود   در مسير سيم كشي  به هر دو 

  به حداقل برسد.

  

 Backupباتري 

  اختياري است.  Backupمي باشند. استفاده از باتري  Backupداراي مكاني جهت نصب يك يا دو باتري  S7-400 هاي تمام منابع تغذيه

  وظايف باتري عبارتست از :

 در صورت قطع تغذيه RAMحفاظت از حافظه  .١

 400Hدر سيستم هاي  Self Testكوتاه تر شدن زمان  .٢

  

نصب شود آيا باز هم باتري بك آپ مورد نياز است ؟ پاسخ مثبت   Flashكارت حافظه از نوع   CPUممكن است اين سوال پيش بيايد كه اگر روي 

ست ك ست يعني نمي توان باتري را حذف كرد علت اين شود و ديتاهاي ديگري مانند اطالعات ا و    Forceه روي كارت فلش فقط برنامه ذخيره مي 

  داخلي ذخيره مي شوند اين اطالعات در صورت قطع و وصل تغذيه و عدم وجود باتري پاك مي شوند.  RAMدر   Selt Testنتايج 

 
   Backp يباتر

 
   هيدر منبع تغذ ينصب باتر

 RAMباتري سالم اطالعات  ،استفاده شود، اطمينان بيشتري وجود دارد. حتي اگر يك از باتري ها ضعيف شود Backupدر صورتي كه از دو باتري 

 را پشتيباني مي كند. 

 ي شود.دو باتري به صورت افزونه نصب م PS 20Aو  PS 10Aدارند ولي در  Backupفقط يك محل براي نصب باتري  4Aمنبع تغذيه هاي 
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 H 400 در   CPUماژول 

قابليت افزونگي به صــورت ســخت افزاري دارند. براي انتخاب آنها بايد دقت داشــت كه هر دو  400Hهاي CPUهمانطور كه قبال نيز اشــاره شــد، 

CPU  شوند.  هر دو سالت مشابه نصب  شند و در ا ستي از يك نوع  و   CPUدقيقا مشابه با يكسان  Firmwareو  Order Numberداراي  باي

بر قرار نخواهد شـــد. الزم به ذكر اســـت كه امكان  Redundancyبا يكديگر متفاوت باشـــند،  CPUدو  (Firmware)اگر ورژن حتي باشـــند. 

Upgrade  وDowngrade  ورژنCPU .ها توسط كاربر وجود دارد كه روش آن در بخش هاي بعدي ارائه مي شود  

ستند كه در آنها ماژول   Hهاي   CPUتمام  سط فيبر نوري به ماژول متناظر روي سنكداراي دو پورت ه شود اين ماژول تو صب مي  ساز ن رون 

CPU  . دوم ارتباط مي يابد  

  

  را مي توان به سه دسته كلي زير تقسيم كرد :  Hهاي  CPUبر اين اساس 

  3دستهH   داراي دو پورت براي سنكرونسازي و يك پورتMPI/DP است 

  4دستهH  داراي دو پورت سنكرونسازي و يك پورتDP   و يك پورتMPI/DP است 

  5دستهH  داراي دو پورت سنكرونسازي و يك پورتDP   و يك پورتMPI/DP   و يك پورتPN  .است 

      
5H  4H  3H 

  

  ارائه شده است.  S7-400H براي CPUتا كنون پنج سري 

 CPU 410-H   جديد  خاص)PCS7( 

 CPU 412-H 
 CPU 414-H 
 CPU 416-H 
 CPU 417-H 
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  :ارائه شده استهستند  5Hكه از خانواده  H 400هاي  CPUدر جدول زير مشخصات جديدترين 
Internal RAM Order Number  Module Name  

1 MB  0AB0-065HK-6ES7412  CPU 412-5H 

4 MB  0AB0-065HM-6ES7414  CPU 414-5H  
16 MB  0AB0-065HS-6ES7416  CPU 416-5H  
32 MB  0AB0-065HT-6ES7417  CPU 417-5H  

 

پورت ارتباطي اســت كه روي آن پورت  ٥داراي  CPUهاي نســبتاً جديد زيمنس مي باشــد. اين  CPUاز ســري  CPU 416-5Hبه عنوان مثال  

ــبكه  ــبكه هاي  Profinetش ــال به ش ــتفاده از اين پورت اتص و  Industrial Ethernet ،Profinet I/O ،Profinet CBAنيز قرار دارد. با اس

Modbus TCP تصوير زير نماي ظاهري ر استامكان پذي .CPU 416-5H : را نشان مي دهد  

 
CPU 416-5H   

  را مورد بررسي قرار مي دهد: CPU 400Hجدول زير ويژگي ها و ظرفيت هاي مختلف در انواع 
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Technical Data: H-CPUs 

410-5H 417-5H 416-5H 414-5H 412-5H CPU 
50x290x219 DimensI/Ons (mm) 
2 Slots 

410-

5HX08 
417-

5HT. 
416-

5HS. 
414-5HM. 

412-

5HK. 
Order No. group: 6ES7 

V8.1 V6.0 Firmware 
 Work Memory 

32 MB 32 MB 16 MB 4 MB 1 MB Integrated 
16 MB 16 MB 6 MB 2 MB 0.5 MB For Program 
16 MB 16 MB 10 MB  2 MB 0.5 MB For Data 

 Processing times 

7.5 ns 7.5 ns 12.5 ns 18.75 ns 31.25 ns Bit OperatI/On 
7.5 ns 7.5 ns 12.5 ns 18.75 ns 31.25 ns Word OperatI/On 
7.5 ns 7.5 ns 12.5 ns 18.75 ns 31.25 ns Fixed-point OperatI/On 
15 ns 15 ns 25 ns 37.5 ns 62.5 ns Floating Point OperatI/On 

 Bit memories, timers, counters 

16384 8192 Bit Memory (Byte) 
2048/2048 S7 Timers & Counters 
Unlimited (limited only by the work memory) IEC Timers & Counters 
 Address ranges 

131072 8192 bytes I/O 
16 KB 1024 bytes 256 bytes I/O Process Image 

 DP interfaces 

- 1 Number of MPI/DP interfaces 
1 Number of DP interfaces 
- Plug-in interfaces 
 PN interfaces 

2 (4 * 

10/100 

Mbps 

RJ45) 

1 (2 * 10/100 Mbps RJ45) Number of PN interfaces 

Yes PROFINET I/O 
No PROFINET with IRT 
Yes PROFINET CBA 
Yes TCP/IP 
Yes UDP 
Yes ISO-on-TCP (RFC 1006) 
No Web server 
Yes Data set gateway 

 

ستفاده در را  CPU 410-5Hبه تازگي شركت زيمنس  نسل جديد سيستم هاي كنترل افزونه با  CPUبه بازار ارائه كرده است. اين  PCS7براي ا

ست. ويژگي هاي اين  سترده ا صورت  417Hهاي  CPUدر حد  CPUامكانات گ ست و همچنين پورت هاي ارتباطي مختلف را به   Compactا

كاربرد دارد   PCS7است از آنجا كه در   System Expansionاست كه براي    SEداراي  قفل سخت افزاري بنام  CPUاين  ساپورت مي كند.

  مناسب تهيه گردد.  SEمورد نياز  كارت     POبايستي متناسب با تعداد 

  حذف شده اند. CPUرا نشان مي دهد همانطور كه ديده مي شود اسالت كارت حافظه و كليد روي  CPU 410-5Hي ظاهري تصوير زير نما
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CPU 410-5H  

 قابل افزايش است؟ Hهاي   CPUدر  work Memory آيا

ضافه كردن كارت حافظه  ست كه آيا حافظه اجرايي   CPUمربوط به    Load Memoryحافظه   MCبا ا سوال اين  workافزايش مي يابد ولي 

Memory   اينCPU   سخ بجز براي يك ست ؟   پا ساير   CPUها قابل افزايش ا ستثناء مربوط به   CPUبراي  ست. ا -CPU417ها منفي ا

4H  . است  

ها  CPUداد. بر روي بدنه ســمت چپ اين را به صــورت ســخت افزاري تغيير  Work Memoryمي توان حجم حافظه  4H-417هاي  CPUدر 

ــب كارت  ــالت براي نص ــت كه داخل آن دو اس  RAMتماماً از جنس  Work Memoryوجود دارد. كارت هاي  Work Memoryدريچه اي اس

  هستند. همانطور كه در تصوير زير ديده مي شود، روش نصب آنها به صورت كشويي است و در خشاب مربوطه قرار مي گيرد.

 
  Work Memoryنصب كارت محل 

هاي قديمي اين حافظه   CPUهاي قديمي است  در   CPUبسيار بيشتر از   work Memoryجديد سايز   5Hهاي   CPUشايان ذكر است كه در 

  است.  32MBو حداكثر   1MBحداقل    5Hدر حد چند صد كيلو بايت است ولي در مدل هاي 
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  را در دو طرف مي توان در دو اسالت مختلف نصب كرد؟  Hهاي   CPUآيا 

 CPUدر دو طرف رك قرار گيرند. به طور مثال اگر  به صورت قرينهها بايد  CPUاين است كه  H 400پيكربندي  نصب و رجواب منفي است .د

يكي  همانطور كه در ادامه خواهيم ديدقرار گيرد.  ٤و  ٣سمت راست نيز بايد در اسالت  CPUقرار گرفته است،  ٤و  ٣در سمت چپ رك در اسالت 

د. تعين اينكه كدام رك شماره صفر و كدام رك شماره يك ره يك به صورت قرينه قرار مي گيرها در رك شماره صفر و ديگري در رك شما CPUاز 

 ها انجام مي شود. CPUپشت  Switchباشد، توسط 

 

 مشخص مي شود؟ Hدر سيستم  چگونه  كشماره ر

اين شماره   در آن قرار مي گيرد، مشخص مي شود. CPUوجود دارد كه توسط آن شماره ركي كه  Switchيك  400Hهاي  CPUدر پشت تمام 

روي رك صفر  ودر پشت  ديگري روي رك يك تنظيم شود.   CPUاين سوئيچ در پشت يك  بايستيرك در مراحل كار با نرم افزار مورد نياز است . 

شند.  در ادامه خواهيم ديد كه دو   CPUهيچ تفاوتي ندارد كه كدام  ها   CPUروي   LEDروي يك و كداميك روي صفر باشد ولي نبايد مشابه با

  مي شود. وجود دارند كه بسته به تنظيم سوئيچ فوق يكي از اين دو روشن  Rack1و   Rack0با اسامي 

 

 
  1و رك  0رك  ينتع

 

در پيكربندي هاي متداول  باشند، ارتباط افزونه برقرار نخواهد شد.  Rack 1يا هر دو در حالت  Rack 0در حالت  CPUهر دو  Dip Switchاگر  

  .هيچ اشكالي ندارد نيز معموالً رك سمت چپ را شماره صفر و رك سمت راست را شماره يك تعيين مي كنند اگر برعكس باشد

ــوند،  Runبه طور همزمان به مد  CPUوقتي هر دو در ابتدا  ــورت  CPUوارد ش ــفر قرار دارد به ص ــورت  Masterكه در رك ص و ديگري به ص

Standby  شروع به كار خواهند كردو در ادامه در مدRedundant قابليت ،Switch Over   يعني جابجاييMaster   وStandby  وجود دارد. 

 

  قديمي چگونه شماره رك مشخص مي شود؟  Hهاي   CPUدر 

و  Rack 0مربوط به  Dip Switchنيســت  بلكه   CPUتنظيم شــماره رك متفاوت اســت و ســوئيچي در پشــت     Hهاي قديمي   CPUدر  

Rack 1  هاي  ماژولبر رويSync Module  . شت كه قرار دارد در هر طرف مانند  Sync ماژولدو  Dip Switchدر تنظيمات آنها بايد دقت دا
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 Sync ماژولدو  Dip Switchو  Rack 0ســـمت چپ در حالت  Sync ماژولدو  Dip Switchيكديگر آدرس دهي شـــوند. به طور مثال 

Module  سمت راست در حالتRack 1 .آدرس دهي شوند. در غير اينصورت ارتباط افزونه برقرار نخواهد شد 

  
  

 
   Sync Moduleتوسط  Rack 1و  Rack 0ن ييتع

 Hهاي روي سيستم  LEDآشنايي با 

بودن آنها نشان دهنده شرايط فعلي  Flashingوجود دارد. روشن، خاموش و يا  LEDهاي استاندارد تعدادي  CPUمانند  400Hهاي  CPUروي 

CPU ها، تعدادي مي باشد. عالوه بر آنLED  ديگر نيز وجود دارد كه خاصCPU  هايH  هستند. اينLED  ها معموالً در رديف سمت راست

CPU  .زيرشكل قرار دارند LED  هاي روي  يكCPU 400 H .را نشان مي دهد. همه موارد در جدول بعدي توضيح داده شده اند   
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 LED رنگ مفهوم

خلي (در پردازش برنامه)اشكال دا  INTF قرمز 

 EXTF قرمز  اشكال بيروني

 FRCE زرد Forceفعال بودن 

 RUN سبز  RUN مد

 STOP زرد Stopمد 

 BUS1F قرمز   MPI/PROFIBUS DP interface 1اشكال باس شبكه در 

 BUS2F قرمز PROFIBUS DP interface 2اشكال باس شبكه در 

 BUS5F قرمز Profinetاشكال در ارتباط با پورت شبكه 

CPU  عنوان ه بMaster زرد در حال كار است MSTR 

 است Linkupچشمك بزند مد  HZ 0.5اگر با فركانس 

 .است  Updateچشمك بزند مد HZ 2اگر با فركانس

 برقرار است.  Redundancy اگر خاموش باشد

 .مشكل دارد Redundancyاگر بصورت ثابت روشن باشد  

 REDF قرمز

CPU   زرد )با توجه به تنظيم سوئيچ پشت. ( در رك صفر قرار دارد RACK0 

CPU   زرد ). ( با توجه به تنظيم سوئيچ پشتدر رك يك قرار دارد RACK1 

 IFM1F قرمز اول Sync Module ارتباط اشكال در

 IFM2F قرمز دوم Sync Module ارتباط اشكال در

 

 

  

 Sync Submodule ماژول 

ــتفاده از اين  Sync Moduleدو عدد كارت  CPU 400Hبر روي هر  ــب مي گردد. با اس ــود و از اين  CPUها ارتباط دو  ماژولنص برقرار مي ش

لعكس هستند بنابرين محيط امبدل سيگنال هاي الكتريكي به پالس هاي نوري و ب Syncطريق عمل سنكرون سازي انجام خواهد شد. كارت هاي 

 انتقال ديتا توسط كابل هاي فيبر نوري انجام مي شود. 

 
  متصل مي شود. F.Oوجود دارد كه به كانكتور هاي مخصوص آن و در نهايت كابل هاي  BFOCپورت  Syncهاي  ماژولبر روي 

  .وجود دارد  Syncبطور كلي سه دسته ماژول 
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  نوع بسيار قديمي  كه رويCPU   4-414هايي مانندHJ00  شوندنصب مي  

  نوع قديمي كه رويCPU   4-414   مانند هاييHJ04   شوندنصب مي  

  نوع جديد كه رويCPU   5هايH  شوند.نصب مي  

  

      
 جديد

Near : 6ES7 960-1AA06-0XA0 

Far: 6ES7 960-1AB06-0XA0  

 قديمي

Short: 6ES7 960–1AA04–0XA0 

Long: 6ES7 960–1AB04–0XA0  

 بسيار قديمي

Short: 6ES7 960-1AA00-0XA0  

  

  :شوند و دسته تقسيم ميهمه انواع فوق داراي دسته بندي ديگري نيز هستند و  از نظر طول فيبر نوري كه به آنها متصل مي شود به د

 Short   ياNear  10براي فاصله تاm   

 Long   يا Far  10براي فاصله تاkm  

است از نگاه كردن مستقيم به آن خود داري و نكات ايمني را رعايت كنيد . اگر   Laser Class1از نوع   Syncنور منتشر شده از ماژول  : ١نكته 

  فيبر متصل نيست درپوش روي پورت ها را در محل خود قرار دهيد.

(به غير از  به باال هستند V4.0كه داراي ورژن  H 400هاي  CPUصرفاً براي  Sync Module Longتوجه داشته باشيد كه استفاده از  : ٢نكته

412-3H (.قابل استفاده است  

  شود.طوالني بودن مسير سنكرونسازي منجر به افزايش سيكل اسكن مي  :٣نكته  

 

 (F.O)كابل هاي فيبر نوري 

صال  ست از  Sync Moduleهاي  ماژولبر اي ات شود. فيبر نوريبه يكديگر الزم ا ستفاده     Syncبا يك زوج فيبر به ماژول   Syncهر ماژول   ا

شوند .  ضه مي  شخص و با كانكتور آماده عر شود .  فيبر ها با طول هاي م صل مي  صل كوتاه تا در روبرو مت ستيك  فيبر ها متر  ١٠فوا از جنس پال

  . مي شودبراي ارتباط در فواصل زياد، از نوع پليمري يا شيشه اي استفاده  وليهستند. 
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سطح مقطع  multimodeمتر) از نوع  ١٠تا فيبر هاي كوتاه ( سطح  single modeو فيبرهاي بلند از نوع   μ 62,5/125 يا  μ 50/125با  با  

  استفاده كرد.  LC-LCهستند براي هر دو مي توان از كانكتور  μ 9/125 مقطع 

  اند كد سفارش آنها بصورت جدول زير است : متر همراه با كانكتور  عرضه شده ١٠متر و  ٢متر و ١فيبر هاي نوري كوتاه در طول هاي 

Length Order number 
1 m 6ES7960–1AA04–5AA0 
2 m 6ES7960–1AA04–5BA0 

10 m 6ES7960–1AA04–5KA0 

و بلعكس انجام  RXو  TXمتصـــل شـــود. ارتباط در اينجا به صـــورت  فيبرهاي نوريقرينه خود از طريق  Sync ماژول بايد به  Sync ماژولهر 

  خواهيم داشت.نياز  F.Oشود. بنابرين به دو زوج كابل مي

 
  به چند نكته دقت كنيد:

  كمتر نشود.  mm 60حدود  : در زمان نصب دقت داشته باشيد كه فيبر نوري تحت فشار كشيده نشود و شعاع خمش آن از  ١نكته 

  :  در صورت استفاده از فيبر هاي بلند آنها را از دو مسير مختلف عبور دهيد تا احتمال قطع شدن همزمان همه آنها به حداقل برسد. ٢نكته 

  فيبر هاي نوري نسبت به گرمايش مستقيم حساس هستند . آنها را از نزديك تجهيزات توليد كننده گرما عبور ندهيد. : ٣نكته 

وجود دارد در صورتي كه ارتباط مشكلي نداشته باشد روشن مي گردد . پس با اتصال فيبر نوري   LEDيك يا باالي آن    Syncروي ماژول : ٤نكته 

روبروست   Syncشدن اين چراغ ناشي از تابش نور از سمت  نروش .ها روشن خواهد شد  syncروي   LEDهاي سالم در دو طرف   syncبه 

  كه چراغ آن روشن است معيوب مي باشد !  Syncبنابراين اگر يك سمت روشن و سمت مقابل خاموش باشد معموال 

    
LED  نشانگر بر رويSync Module 

  مطمئن شويد كه فيبرها متصل هستند سپس سيستم را روشن كنيد.   H: بهتر است هميشه قبل از  وصل كردن منبع تغذيه سيستم  ٥نكته 
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 Hبه سيستم   I/Oاتصال  انواع روش هاي ٣-٢

استفاده نمود. طرح   Distributedيا طرح گسترده   Centralمي توان از طرح متمركز   Hبه سيستم   I/Oقبال اشاره شد كه براي  اتصال 

Distributed   مي تواند از طريق شبكه پروفي باس يا شبكه پروفي نت باشد بنابراين  بطور كلي اتصال ورودي و خروجي ها به سيستمH   به سه

  روش زير  قابل انجام است:

 به ماژول روي رك اصلي يا رك هاي توسعه  I/Oيعني اتصال   Centralروش   )١

 Profibusاز طريق شبكه   Distributedروش  )٢

  Profinetاز  طريق شبكه   Distributedروش  )٣

 

به   I/Oمرسوم ترين روش در اتصال   Profibusيعني استفاده از  ٢روش  نوشتار،اين روش ها در ادامه بررسي مي شوند . تا زمان تاليف اين  

  مي باشد.  Hسيستم 

  

  Centralروش به  Hبه سيستم  I/Oاتصال  ٤-٢ 

روي رك اصلي يا رك هاي توسعه نصب مي گردد.  از آنجا كه رك سمت چپ از رك سمت راست جداست بنابراين   I/Oدر اين روش ماژول  

دوم به اين ماژول   CPUمربوط به اين رك از كار بيفتد   CPUاتصال داد چون اگر   I/Oروي يك رك نصب و به   I/Oتوان صرفا يك ماژول نمي

  دسترسي نخواهد داشت.

به هر دوي آنها سيم كشي شده باشد . اين موضوع كار اجرا را پيچيده تر   I/Oنياز به دو ماژول در دو طرف داريم كه   Centralبنابراين در طرح 

  متداول نيست.بجز در موارد خاص در ساير كاربردها   Centralبيشتر است.  طرح   Distributedمي كند و هزينه آن نسبت به طرح 

 
   Centralها به روش  I/Oاتصال 
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 Profibusبا    Distributedروش  به   Hبه سيستم   I/Oاتصال  ٥-٢

منتقل   Hاست  به سيستم   Real Timeكه  شبكه اي   Profibus-DPها از طريق شبكه   I/Oاين روش  در حال حاضر متداول است .  تمام 

  ارتباط مي تواند به يكي از سه روش زير باشد: مي شود.

 CPUروي   DPاتصال به پورت  )١

 CPUروي   MPI/DPاتصال به پورت  )٢

 كارت پروفي باس  DPو اتصال به پورت   CP443-5 Extيعني   Profibusاستفاده از كارت  )٣

 
  به دو نكته مهم توجه كنيد

پروفي يا هر دو از كارت   CPUاز پورت در هر دو طرف بايستي يكسان باشد   يعني يا هر دو   IOاينترفيس پروفي باس براي ارتباط با  : ١نكته 

به    CP443-5روي كارت   DPو از ســـمت ديگر كابل از پورت   CPUروي   DPباشـــند . پس نمي توان  در يك طرف كابل از پورت  باس

  CPUروي   MPI/DPو  در ســمت ديگر از پورت   CPUروي  DPتوان در يك طرف از پورت  تجهيزات پروفي باس كشــيد. همينطور نمي

 استفاده نمود. 

    
  طرح غلط  طرح درست
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شبكه پروفي باس مجزا براي هر طرف داريم .  در روش  ٢نكته   سه حالت فوق نياز به دو  شبكه  پروفي  ٢و  ١: در هر  ستي دو  باس مجزا به باي

يك بهنياز به نصب دو كارت پروفي باس در اسالت هاي مشابه در دو طرف است كه هر كدام از آنها  ٣متصل شود. در روش   CPUپورت هاي دو 

  شبكه  مجزا متصل مي شوند.

صال  مجزاتاكيد ما روي كلمه  شبكه ات ست كه  بهيچوجه نمي توان دو پورت پروفي باس دو طرف را به يك  سه روش فوق به اين دليل ا در هر 

نمي توان دو پورت با آدرس يكســان را به يك  به همين دليلاد . در قســمت پيكر بندي خواهيم ديد كه پورت هاي دو طرف آدرس مشــابه دارند د

  شبكه اتصال داد .  شكل زير طرح غلط و طرح درست را نشان مي دهد.

  
  

  طرح غلط طرح درست

 

 

  

  هاي افزونه در پروفي باس   ET200از  با استفاده  I/Oاتصال  

ET200  شامل ماژول هايI/O  است و مي تواند از سمت ديگر  به پروفي باس متصل شود .  از آنجا كه طبق توضيحات قبلي در سيستمH   دو

ت افزونگي داشته باشد. داريم كه بتواند به هر دو شبكه فوق متصل شود يعني قابلي ET200شبكه پروفي باس مجزا داريم بنابراين نياز به نوعي از 

  را دارند  . Redundancyزير قابليت   ET200فقط دو نوع 

 ET200M 
 ET200iSP 

ET200M    شابه ستم  S7-300كه ماژول هايي م سي ستكاربرد پر  Hدارد در  صي ايجاب كند كه از  ا شرايط خا ديگري  ET200مگر اينكه 

  استفاده شود.

ET200iSP   براي محيط هاي خطرناكeX   كاربرد دارد و مي توان آن را درZone1   ـــب كرد بنابراين كاربرد خاص دارد و تنها با كد نص

  متصل مي شود. Profibus DPبه صورت افزونه به  6ES7 152-1AA00-0AB0سفارش 
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ET200isp ET200M 

  

 
  ET200Mو  ET200 isp سهيمقا

 افزونه ET200Mانواع 

ET200M   فقط برخي از آنها قابليت افزونگي  را دارا هستند .  .ها انواع متنوعي دارندIM153-2   وIM153-3   كه در شكل زير نشان داده شده

ستم مي سي شوند ولي   Hتوانند در  ستفاده  سوم تر  IM153-2ا ست. مر   IM153-3دو كارت مجزا كه هر كدام يك پورت دارند و   IM153-2ا

  .يك كارت با دو پورت مجزا دارد

    
IM153-3 

  با دو پورت پروفي باس  IMيك 

IM153-2  

  مجزا هر كدام با يك پورت پروفي باس  IMدو 
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ـــت. اگر  CPUو ارتباط آن با  IMوجو دارد كه نشـــان دهنده فعال بودن آن  ”ACT“به نام  LEDيك  IM153-2بر روي هر كارت   CPUاس

 روي آن روشن مي شود. ACTدوم فعال خواهد شد و  IMكند،  Switchمتوقف شود و به ديگري 

 
 

ET200M  افزونه چه اجزايي دارد ؟  

داراي كد   Hمي باشد كه خود داراي چند نوع است . يكي از انواع متداول آن در سيستم   IM153-2با   Hدر سيستم   ET200Mمتداول ترين  

   .مي باشد   IM153-2BA02سفارش  

ET200M   افزونه  دارايActive Bus   شود  سپس ساير كارت ها روي باس ست  يعني ريل خاصي دارد كه داخل آن باس ماژول نصب مي  ا

   .ماژول ها قرار مي گيرند .  اكتيو باس  امكان جابجايي كارت ها در حين كار را فراهم مي كند

  
  

  افزونه عبارتند از :  ET200Mبا توجه به نكات فوق اجزاي 

 داراي عمق بيشتري مي باشد.  Rack 300در مقايسه با  ريلكه اين  ET200Mمخصوص  Rack رك مخصوص : )١

 
  ET200Mرك مخصوص 
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  ET200Mدر عمق رك  BMنصب 

٢( Bus Module  : سخت افزاري به نام  ، ريلاين  داخلدرBus Module (BM) بين كارت ها با  نصب مي شود كه براي ارتباط ديتاIM  و

ها در كنار يكديگر قرار مي گيرند ويك  BMاين  مي باشد. S7-300در  Backplane Connectorبلعكس مي باشد. عملكرد آن شبيه به 

Bus  به وجود مي آورند. پس از آن مي توانIM .و ديگر كارت ها را بر روي آن قرار داد 

 
   Bus Module يكاز  ينمونه ا

ــان   I/Oقرار مي گيرد با باس ماژولي كه زير كارت هاي   IM153-2باس ماژولي كه زير  ــكل زير اين دو را نش ــت  ش قرار مي گيرد متفاوت اس

  .دهدمي

  

   
 I/Oباس ماژول براي نصب زير كارت 

6ES7 195-7HB00-0XA0 

 IM153-2باس ماژول براي نصب زير 

6ES7 195-7HD10-0XA0 
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همانطور كه در شكل ديده مي شود روي هر باس ماژول دو كارت نصب مي شود. با اتصال باس ماژول ها به يكديگر باس اكتيو تشكيل مي شود 

ن با رعايت نكات خاصي بوجود مي آورد بنابراين مي توان بين كارت ها در صورت نياز  اسالت خالي گذاشت و نيز مي توارا كه ارتباط سراسري ديتا 

  در حين كار ماژول ها را تعويض نمود.

  
  

  

خود يك ماژول با دو پورت ارتباطي بكار رود  IM153-3 اگر به كار رود ولي IMاستفاده شود الزم است دو عدد  IM153-2اگر از  : IMكارت  )٣

 را نشان مي دهد. IM153-2شبكه است. تصوير زير دو 

  

  
 

  BM ينصب بر رو يبرا IM153-2دو 

ET200M   ولي انواعي  استهاي افزونه از نظر نوع اتصال به شبكه پروفي باس به دو دسته تقسيم مي شوند . نوع متداول داراي پورت الكتريكي

  و الكتريكال نشان مي دهد. فيبرنوريرا در دو مدل  IM153-2تصوير زير نماي ظاهري نيز با پورت هاي فيبر نوري عرضه شده اند.
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   IM153-2 يظاهر ينما

روي شبكه پروفي باس خواهد بود . اين   ET200Mآدرس  ،  شده  onداراي تعدادي ديپ سوئيچ است . جمع سوئيچ هاي  IM153-2هر كارت 

  يكسان تنظيم شود و مطابق آدرس تعريف شده در نرم افزار باشد.  IMآدرس بايستي دقيقا روي هر دو كارت 

  ولت مجزا سيم كشي شود تا احتمال قطع شدن همزمان به حداقل برسد. ٢٤بهتر است از دو منبع تغذيه   ET200Mهاي   IMبراي تغذيه 

  

 , AIها انواع كارت هاي ورودي و خروجي آنپس از توان ميروي رك قرار گرفت  IM كارت هاي  وقتي :هاو ساير كارت  SMكارت هاي  )٤

AO , DI , DO    را قرار داد . كارتFM   كارت هاي شبكه فقط كارت شبكه مدباس از قرار گيرد . روي رك د نيز مي توان(Point to point) 

نصب نمود. ترتيب كارت هاي   ET200Mنيز قابل نصب هستند ولي كارت هاي شبكه اترنت و پروفي باس را نمي توان روي   As-Iو كارت شبكه 

 فوق در اسالت ها دلخواه است.

 

  هاي افزونه ساخت سازندگان ديگر  Remote I/Oبه   IOاتصال 

ساخت  S900 I/Oزيمنس متصل نمود .   Hهاي افزونه ارائه مي كنند كه مي توان آنها را به سيستم   Remote I/Oبرخي ديگر از سازندگان نيز 

داراي دو پورت پروفي باس است كه هر كدام به   ET200Mاز اين دسته است . شكل زير اين وسيله را نشان مي دهد كه مشابه    ABBشركت 

  استفاده نمود.  Zone2و   Zone1در    Exبراي محيط هاي   ET200ispرا مي توان مشابه   S900متصل مي شود .   Hهاي   CPUيكي از 
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 ABBساخت شركت  S900 I/O  موتير

از لينك زير مي توانيد دانلود نصب شود.   STEP7آن در نرم افزار   GSDالزمست فايل   Hشايان ذكر است براي كانفيگ اين وسيله با سيستم 

  كنيد:

http://s9.picofile.com/file/8308861268/ABB_S900_GSD_PROFIBUS_DP_CI920_CI920A.rar.html 

 ادامه خواهيم ديد.روش پيكر بندي آن را در 

 Y-Linkهاي غيرافزونه در پروفي باس  با استفاده از   ET200 به I/Oاتصال 

ساير   ET200ispو   ET200Mبجز  صال   ستم   ET200اگر به داليل فني نياز به ات سي ستي به روش   Hها به  شد باي از طريق پروفي باس با

  Hبه سيستم   ET200ecoيا   ET200proضرورت ايجاب كند كه    IPباال بودن درجه ي اقدام كرد . فرض كنيد به داليلي مانند نياز به خاص

  DPاتصال يابد  از آنجا كه روي اين وسايل فقط يك پورت   Hمعمولي ساخت سازندگان ديگر به سيستم   Remote I/Oمتصل شوند . يا حتي 

صل به دو  شبكه پروفي باس مت ست زيرا دو  ستفاده كرد و اين طرح غلط ا شكل زير ا ستقيم مانند  صال م در هيچ   CPUوجود دارد نمي توان از ات

  نقطه اي نبايد با يكديگر  ارتباط داشته باشند.

 
  به روش غلط  Non Redundant زاتيارتباط تجه

سايل پروفي باس بجز  ساير و ضوع فوق براي  سي ET200مو صداق دارد . به عنوان مثال ارتباط درايوهاي فركان ستارتر ها و   VFD ها نيز م و ا

PLC 300  .... نيز بطور مستقيم به سيستم   وH  .امكان پذير نيست  
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ه پروفي باس معرف اينست كه اين وسيله دو شبك  Yناميده مي شود . حرف   Y-Linkراه حل مشكل فوق استفاده از وسيله اي است كه اصطالحا 

  را به يك شبكه پروفي باس ارتباط مي دهد.

Y-Link  شبكه ست مي گوييم) با دو كابل متفاوت دريافت كند CPUافزونه را از هر دو  Profibusمي تواند  شبكه باالد سپس آن را (كه به آن   ،

شبكه  شرايط به يك  ست مي گوييم) تبديل كند . در اين  شبكه زير د ست   Y-linkپروفي باس (كه به آن  شبكه باالد اطالعات را به يكي از دو 

شد مي شبكه قطع  ستد  اگر اين  صورت كلي   Y-Linkفر شكل زير ب سوئيچ مي كند و ارتباط را از طريق آن برقرار مي كند.  شبكه ديگر  -Yبه 

Link   را در سيستمH  .نشان مي دهد 

    
 400Hدر   Profibusبه شبكه  DP Slave يزاتاتصال تجه

  و ساختار هر كدام  Y-Linkانواع 

  اصلي زير تقسيم مي شود :  به دو نوع   Y-Linkدر دسته بندي كلي 

 Y-Link   با خروجيProfibus DP 

 Y-Link  با خروجيProfibus PA 

  Y-Linkمتصل مي شود . ولي خروجي   Hدو اينترفيس مجزا به شبكه پروفي باس مربوط به پورت هاي سيستم  با  Y-Linkدر هر دو نوع فوق  

  .متفاوت است  DPبراي شبكه كردن ترانسميترها و عملگرهاي آنالوگ استفاده مي شود و كامال با   PA در هر حالت متفاوت است.

 
   400Hبه  Y-Linkبا  لديف زلتياتصال تجه
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از سه كارت تشكيل شده كه  روي اكتيو باس (متشكل از ريل عميق و باس ماژول ) نصب مي شوند . دو كارت اول   Y-Linkدر هر دو نوع فوق 

سوم كارت   Linkرا كارت هاي  شود   Couplerمي گويند و به كارت  ست و  PAو  DPيعني براي  در دو حالت فوق . كوپلرگفته مي  متفاوت ا

  ر آن نيز متفاوت است.باس ماژول زي

هاي  كارت  يا دو   IM157مي توان از دو   Linkبراي  فاده كرد  مه   ET200Mكه در   IM153اســـت فت و روي آن كل كار مي ر نه ب افزو

ET200M / Link  .در شكل زير دو نوع  نوشته شده را بكار بردY-Link   فوق نشان داده شده است كه در سمتLink   آنها از دوIM153-2    

  استفاده شده ولي كوپلر آنها متفاوت است.

    
Y-Link   با خروجيPA Y-Link   با خروجيDP 

  آدرس كارت هاي لينك روي پروفي باس بايستي يكسان باشد . اين آدرس با ديپ سوئيچ رويIM  .ها تنظيم مي شود  

 IM   هايY-Link شابه ستم    ET200Mم سي شوند داراي يك چراغ   Hكه در  ستفاده مي  ستند  در عمل اين چراغ روي   ACTا ه

  مخابره مي شود.  Hسيستم  به  IMروشن مي شود و نشان مي دهد كه اطالعات از طريق اين   IMيكي از دو كارت 

  كارت هايLink   و كارتCoupler   داراي دو چراغBF1   وBF2   هســتند . اگر ارتباط با شــبكه باالدســت مشــكل پيدا كند چراغ

BF1    و اگر ارتباط با شبكه زير دست مشكل پيدا كند چراغBF2  .چشمك زن مي شود  

  دو كارتLink   رويY-Link   ولت دارند كه مي تواند از هر منبع تغذيه اي آن را گرفت ولي بهتر اســـت منبع تغذيه  ٢٤نياز به تغذيه

 DPبا خروجي    Y-Linkدر كنار كارت هاي   PSه اي داشته باشند تا همزمان قطع نشوند  شكل زير  يك طرح را كه در آن دو جداگان

  نصب شده را نشان مي دهد.

 
 Y-Linkبه  Profibus يو پورت ها يكياتصال الكتر
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 Profinetبا    Distributedبه  روش   Hبه سيستم   I/Oاتصال  ٦-٢

Profinet   پروتكلي است كه بر اساس اليه فيزيكي اترنت طراحي شده است ولي نسبت به اترنت داراي قابليت اطمينان بيشتري است از اين رو

  است . Profibusبودن آن كمتر از   Real Timeمي تواند  عالوه بر مانيتورينگ در سطح فيلد نيز بكار رود . ولي  باز ميزان اطمينان و 

  است . كابل و كانكتور و سوئيچ و تجهيزات رابط آن نيز مشابه اترنت است.  Mbps  100مشابه اترنت   Profinetدر  سرعت انتقال ديتا

قديمي   CPUمي باشند . اگر   PNداراي پورت    5Hنيز مدل هاي   Hجديد مجهز به پورت پروفي نت هستند و در نوع   S7هاي   CPUتمام 

  را فراهم نمود.  Profinetباشد مي توان با نصب كارت هاي اترنت جديد در كنار آن   امكان اتصال به 

 
CPU يها H  با پورتProfinet   

متصل شوند   PNمي توانند به شبكه   Slaveهاي سطح فيلد تجهيزات متنوعي عرضه شده  كه همگي به عنوان   I/Oبا   Profinetبراي ارتباط 

تجهيزات ديگري مانند درايو و استارتر  ET200باس كمتر است . عالوه بر هاي مختلف وجود دارند ولي تنوع آنها از پروفي  ET200در اينجا نيز . 

  نشان مي دهد.  Hرا به سيستم   PNبا قابليت   ET200Mو ... نيز قابل اتصال به اين شبكه هستند. شكل زير نمونه اي از اتصال 

 

 
   Profinetدر  Ring يتوپولوژ ياجرا
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ها متصل   PLCو ساير    S7-400Hبه  Profinetاز طريق   هاي زيمنس را نشان مي دهد كه مي توان آنها را  ET200شكل زير نمونه اي از 

  نمود.

  
 

  
ET200S  ET200M  ET200Pro  

  

مورد نياز بود در   IMبا قابليت افزونگي داشت  و الزاما دو كارت  ET200نياز به  Hكه در سيستم    Profibusبر خالف  توجه داشته باشيد

Profinet   فقط وجود يكIM   كافيست.  هرIM   دو پورتPN   دارد  كه مي توان آن را به روشي كه در ادامه توضيح داده مي شود به سيستم

H   متصل نمود. شكل زير پورت هاي رويET200M   وET200S    وCPU416-5H .را نشان مي دهد 

 
   ET200و  400H يبر رو Profinetپورت 

 

 Hبه سيستم   Profinet با شبكه I/O نحوه اتصال 

وجود دارد ولي بطور خالصه مي توان روش هاي اصلي را به دو دسته  Hبه سيستم  Profinetهاي  ET200روش هاي مختلفي براي اتصال 

  :تقسيم كرد

 اتصال مستقيم بدون سوئيچ  

 اتصال با استفاده از سوئيچ  
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  سوئيچاستفاده از  بدون  PNبا پورت هاي  ET200 اتصال مستقيم

ها  يا ساير وسايل وجود دارند داري دو پورت هستند .  اين دو پورت  ET200ها يا   CPUكه روي   PNهمانطور كه ذكر شد همه پورت هاي 

توان يعملكردي مشابه دارند و شبيه پورت هاي سوئيچ هستند كه از هر كدام مي توان استفاده نمود. با روشي كه در شكل زير نشان داده شده است م

  مي باشد  Ringل نمود. بنابراين توپولوژي اتصال بصورت متص  Hهاي   CPUبا اتصال اين پورت ها در  يك حلقه هر دو را به 

  

 
  بدون سوئيچ Ring يدر توپولوژ Profinetتوسط شبكه  RI/Oاتصال 

سمت راست   CPUو  Masterسمت چپ   CPUمخابره مي شود . فرض كنيد   Hها به سيستم   ET200در شكل فوق اطالعات همه 

Standby  : باشد در اين شرايط 

  اگر كابل شبكه از سمتStandby   قطع شود  مشكلي پيش نمي آيد وMaster  از سمت كابل متصل به خودش اطالعات را دارد.  

  اگر كابل شبكه از سمتMaster   ز كابل سمت راست به مشكلي پيش نمي آيد چون  اطالعات اقطع شودStandby  ف مخابره شده و از طر

  قرار مي گيرد  Masterفيبر نوري در اختيار 

  اگر كابل شبكه  بين دوET200M   قطع شود   بخشي از اطالعات از كابل سمت چپ واردMaster   مي شود و بخش ديگر از كابل سمت راست

  داده مي شود.  Masterو از فيبر نوري به   Sandbyبه 

  

  با استفاده از سوئيچ  Profinetبه شبكه  ET200 اتصال

  CPUمي توان آنها را به پورت هاي سوئيچ متصل كرد و خود سوئيچ ها را  با توپولوژي حلقوي به  Profinetها  به شبكه  ET200براي اتصال  

شكل زير تركيبي از حالت مستقيم و غير مستقيم را   باشند و قابليت رينگ را ساپورت كنند.  Managableها اتصال داد. اين سوئيچ ها بايستي 
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هاي  ET200زيمنس استفاده شده كه خود سوئيچ مي تواند با توپولوژي درختي   Scalanceآن در حلقه رينگ سوئيچ نشان مي دهد كه در 

  ديگري را نيز شبكه كند. مي توان در كل حلقه فقط سوئيچ بكار برد و ساير وسايل را به پورت هاي سوئيچ متصل نمود.

  رخ نخواهد داد.  Hها توسط سيستم   I/Oاي قطع شود هيچ مشكلي براي ارتباط با  در اين روش نيز مانند روش قبلي كابل شبكه در هر نقطه

 
  با سوئيچ Profinetتوسط شبكه  RI/Oاتصال 

  

  

با آن آشنا شديم  . وقتي سخت افزار انتخاب و نصب شد بايستي  توسط نرم افزار ساختار و   I/Oو نحوه ارتباط   Hتا اينجا با سخت افزار سيستم 

شناسايي شد به برنامه نويسي   Hمعرفي كنيم اگر مشكلي وجود نداشت و سخت افزار توسط سيستم   Hاجزاي سخت افزاري را تعريف و به سيستم 

  و ساير كارهاي مهندسي مي پردازيم.

  

  بررسي مي كنيم.  STEP7را در نرم افزار   Hبندي اجزاي سيستم  در ادامه  پيكر
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 400Hمراحل پيكربندي سخت افزار  پايه سيستم   ١-٣

 400Hانواع مدهاي كاري در    ٢-٣

  براي دانلود اوليه  Hآماده سازي سيستم   ٣-٣

  پس از پيكر بندي ودانلود اوليه Hتست هاي سيستم   ٤-٣

  
 

  

  

    ٣فصل 

 Hسيستم  و تست بندي اوليهپيكر

 



 

Rev 01 10/2017    Maher Ghazi 

٥٣ 

  

                               
 

  ٣فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hسيستم  و تست پيكر بندي اوليه

 
  

است. مي توان   V5.6كه تا اين زمان آخرين نسخه ي آن  مورد نياز است Step7 V5.xنرم افزار    S7-400Hبراي پيكر بندي و برنامه نويسي 

  است .  V9.0 ورژن PCS7را در خود دارد وتا اين زمان آخرين نسخه  STEP7نيز استفاده كرد كه   PCS7از 

  را ساپورت نمي كند.  Hاست هنوز خانواده   V14كه در حال حاضر آخرين ورژن آن   TIAنرم افزار توجه داشته باشيد 

  

پيكر بندي كرده و تست هاي اوليه را توضيح   I/Oرا بصورت پايه و بدون   Hابتدا  سيستم   STEP7 V 5.5در اين قسمت با استفاده از نرم افزار 

  اضافه كرده و نكات مربوط به آن ها را تشريح مي كنيم.  I/Oمي دهيم سپس به اين سيستم 

  

 400Hسيستم   پايه مراحل پيكربندي سخت افزار  ١-٣

 Step7ايجاد يك پروژه جديد در  )1

 در آن H_Stationوارد كردن يك  )2

 سخت افزاروارد شدن به محيط پيكربندي  )3

 مي توان يك رك را بطور كامل كانفيگ و سپس كپي كرد)يا  (   براي نصب ماژول ها رك  دو وارد كردن )4

 وارد كردن منبع تغذيه در دو رك )5

 در اسالت هاي مشابه در دو رك CPU 400Hوارد كردن دو  )6

 CPUمشابه زير هر  Sync Module دو وارد كردن )7

 ذخيره و كامپايل )8

 

 تصويري در ادامه آورده شده استمراحل فوق بصورت 

Simatic Manager  . ابتدا از طريق منوي را اجرا كنيدFile  گزينهNew  را انتخاب كنيد و سپس از پنجره باز شده يكUser Project  با نام

  )2در پروژه وارد كنيد (تصوير  Simatic H Stationيك  Insert) پس از آن از طريق منوي 1دلخواه بسازيد (تصوير 
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    H Station. وارد كردن  ٢

   يدپروژه جد يك يجاد. ا١

ــپس در آن از زير مجموعه  HW Configدر ادامه بايد محيط  ــد،  Simatic 400را باز كنيد و س رك را وارد كنيد. همانطور كه قبالً نيز گفته ش

400H  را مي توان در دو ركUR2  يا در يك ركUR2H  ستفاده از ست اين رك در حالت  UR2Hوارد نمود كه ا ست. الزم به ذكر ا متداول ا

ست و يك  9*2فيزيكي  سبيده ا سالت و به هم چ دابل كليك كنيد تا دو  UR2Hدارد ولي در پيكربندي بايد دو بار بر روي  Order Numberا

شود. بدين ترتيب مطابق شكل زير دو رك به نام هاي شود كه هر كدام داراي  UR2-H(1)و  UR2-H(0) رك وارد پيكربندي   Slot 9وارد مي 

  عدد  داخل پرانتز شماره رك را نشان مي دهد.  مي باشد.

 
   يبند يكربه پ UR2Hوارد كردن رك 

بايد در اسالت هاي يك هر دو رك قرار گيرند.  PS 400پس از وارد كردن رك، بايد منبع تغذيه را در دو رك وارد كنيد كه بر اساس نكات نصب 

ستگي به كارت هاي روي رك دارد PSانتخاب جريان خروجي  شوند منبع تغذيه  I/Oاز آنجا كه ماژول هاي  ب   10Aمعموال روي رك نصب نمي 

  . كافيست
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  مشابه در دو رك  يهنصب منبع تغذ

صب  ست تا دو  PSبعد از ن ضيحات قبلي هر دو  CPU_Hالزم ا شابه وارد كنيد. با توجه به تو سالت هاي م شابه را در دو رك با ا بايد از  CPUم

  مشابه باشند. Firmwareمشابه و همچنين  Order Numberبا  Hنوع 

شدانجام  قبال به صورت سخت افزاري CPUبايد توسط كليد پشت  Rack_1و  Rack_0ن يضمناً تعي چپ را در سمت  CPU. معموال شده با

  قرار مي دهيم. Rack_1سمت راست را در وضعيت  CPUو  Rack_0وضعيت 

 Redundantمد  بهخواهند بود ولي هرگز  Masterقرار گيرند، پس از روشـــن شـــدن هر دو  Rack_0در وضـــعيت  CPUاگر دو  : ١نكته 

  نخواهند رفت. امكان دانلود اطالعات به صورت جداگانه به هر دوي آنها وجود دارد.

نيز امكان پذير نخواهد بود. بنابرين براي  ها نخواهند شد و دانلود به آن Masterقرار گيرند، هيچكدام  Rack_1اگر هر دو در وضعيت  : ٢نكته 

  قرار گيرد. Rack_1و ديگري در وضعيت  Rack_0يت در وضع CPUالزاماً بايد يك  Redundancyپياده سازي 

را وارد كنيم. اين اسالت  CPUدر اسالت هاي مخصوص آن از زير مجموعه همان  Sync Moduleبايد كارت هاي  CPU_Hپس از قرار دادن 

  وارد شده است. 10mتا  CPUبراي فاصله دو  Shortاز نوع  Sync Moduleمي باشند. در تصوير زير،  IF2و  IF1ها به نام 

  مشابه باشند. دقيقابايد  Sync Moduleهمانطور كه قبالً اشاره شد، هر چهار كارت 

 
  Sync Module يها و كارت ها CPUاضافه كردن 
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و  CPUباشـــد، پس از وارد كردن اولين  5Hباشـــند، يا به عبارت ديگر از ســـري جديد  Profinetداراي پورت  400Hهاي  CPUاگر  نكته :

مورد نظر آن را همراه با   Syncســوال مي كند با انتخاب   Syncكه در آن از نوع ماژول   ه شــبكه آن، پنجره زير باز مي شــودتنظيمات مربوط ب

CPU  .در رك قرار مي دهد و نياز به وارد كردن دستي ندارد  

 
  يدجد يها CPUدر  Sync Moduleپنجره مربوط به 

كارت هاي  CPUانتخاب شود، به طور اتوماتيك در زير مجموعه  H-Sync Module for Local Couplingمطابق پنجره باز شده اگر گزينه 

Sync  از نوعNear  شود. كارت صله دو  400Hهاي ديگر  CPUدر  Shortشبيه نوع  Nearوارد مي  ست و براي فا ستفاده  10mتا  CPUا ا

شود. اگر گزينه  شود، كارت  H-Sync Module for Remote Couplingمي  شبيه نوع  Farاز نوع  Syncانتخاب  شود كه   Longوارد مي 

  است. 10Kmبراي فاصله هاي طوالني تر تا 

ستم  پايه تا اين مرحله پيكربندي شد. پس از آن بايد محيط  Hسي شته  ذخيره و كامپايلرا  HW Configانجام  كنيد و هيچ خطايي نبايد وجود دا

  دقت داشته باشيد هر كدام از اجزايي كه تا اينجا ذكر شد اگر از پيكر بندي حذف شود با خطاي كامپايل مواجه مي شويم. باشد.

  الزم است با مدهاي كاري  آن آشنا شويم.  Hقبل از ادامه كانفيگ و تست هاي سيستم هاي 
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 400Hانواع مدهاي كاري در    ٢-٣

است كه بايد با يك كلمه توصيف شود. جدول زير مد كاري سيستم را  CPUمي شود، منظور مد كاري هر دو  Hوقتي صحبت از مد كاري سيستم 

  نشان مي دهد. CPUبر اساس مد هاي كاري دو 
System Modes 

of the  

S7-400H 

 

Operating Modes of the two CPUs 

Master 
Standby 

 

Stop  STOP  STOP, deenergized, DEFECTIVE  

Startup  STARTUP  STOP, deenergized, DEFECTIVE, no synchronization  

Single Mode  RUN  STOP, TROUBLESHOOTING, deenergized, DEFECTIVE, no 

synchronization  

Linking  RUN  STARTUP, LINK-UP  

Update  RUN  UPDATE  

Redundant mode  RUN  RUN  

Hold  HOLD  STOP, deenergized, DEFECTIVE  

 Hمدهاي كاري سيستم 

مد كاري سيستم از مراحل مختلفي مانند شكل زير عبور مي نمايد. بايد توجه داشت  مي رود، RUNبه  Stopاز Redundantوقتي يك سيستم 

  بر قرار مي گردد. CPU 1قبل از  CPU 0كه در تصوير زير، تغذيه 

 
  400H يشدن مدها يمراحل مختلف ط

ــتم هاي   Startupو  Stopبرخي از  مدهاي كاري مانند  ــيس معمولي) نيز وجود دارند. به طور كلي  S7-400(مانند  Non Redundantدر س

  عبارتند از : 400Hمدهاي مختلف 

 : Self Testمد 

  است .  Hمعمولي وجود ندارد و خاص سيستم   400هاي   CPUاين مد در 
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را چك مي كند كه معموًال  شخوداجزاي  CPUشــوند، اين مد اجرا خواهد شــد. در اين مد  Power Onبراي بار اول  400Hهاي  CPUوقتي 

اموش هســتند. وقتي ها خ LEDچشــمك زن و ديگر  0.5Hzبا فركانس  ”LED “STOPدقيقه به طول مي انجامد. در اين حالت  15تا  1٠بين 

 ثابت روشن خواهد ماند. ”LED “STOPاين مد به پايان برسد، 

سيستم عامل عمليات شدن سيستم اجرا خواهد شد. در اين حالت  Runداخلي نيز وجود دارد كه پس از  Self Testيك حالت  Hدر سيستم هاي 

Self Test ) را به قسمت هاي كوچكTest Slices دقيقه طول مي كشد تا  ٩٠را تدريجاً اجرا مي نمايد. اين عمل حدوداً ) تقسيم مي كند وآنها

سط  RUNدر مد  سخت افزار تو شود. زمان فوق در هنگام پيكر بندي  ست كامل  ست . اين زمان؛ در پارامترهاي  Step7اين ت  CPUقابل تغيير ا

  مانند شكل زير:قابل تنظيم است.  H Parametersسربرگ 

 
    Self Testزمان  يمتنظ

ستم  به مد  Self Testاگر  سي شخيص بدهد  شكالي را ت ست كار مي كند   CPUنمي رود و فقط با يك   Redundantدر حين كار ا سالم ا كه 

  نوشته مي شود.  CPUعلت خطا در بافر 

  

  Stopمد  

در اين حالت امكان دانلود اطالعات به  ها وجود ندارد. I/O) متوقف هستند و دسترسي به هيچكدام از CPU1و  CPU )CPU0در اين مد هر دو 

  دانلود شود. Master CPUتوصيه مي شود كه اطالعات به  (Write&Read)وجود دارد  CPUهر دو 

  

  Startupمد 

 Hot Restartوجود دارد. امكان راه اندازي به صورت  Warm Restartو  Cold Restartراه اندازي فقط به صورت  400Hهاي  CPUبراي 

  ها وجود ندارد.در هيچكدام از آن

شي ايفا نمي كند. CPU ،در مد راه اندازي شود Masterپيكر بندي به وقتي  رزرو نق آن را با پيكر بندي واقعي چك مي كند و   Master ،دانلود 

  معمولي خواهد بود. 400هاي  CPUاگر اختالفي بود رفتارش در اين شرايط شبيه 

 OB100دستورات  warmدرراه اندازي  شروع به عبور از مراحل راه اندازي مي كند و    Masterها يعني   CPUيكي از   Startupپس در مد 

ست چراغ   OB101دستورات  coldدر راه اندازي و  چشمك   RUNروشن و چراغ   stopرا اجرا مي كند . در اين مد كه معموال زمانش كوتاه ا

  قرار دارد.  STOPدوم هنوز در حالت   CPUزن است ولي 
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Solo Mode  

شود ولي   RUNعبور كرد   Startupاز   Masterپس از اينكه  ست. به اين مد اصطالحاً   STOPرزرو هنوز در مد   CPUثابت مي   Solo ا

mode    و در برخي مواردsingle mode   گفته مي شود.نيز 

ستم به مد  Stopدر مد  CPUباز به هر دليل يكي از دو   CPUاگر بعد از راه اندازي كامل هر دو  سي ست  .   soloقرار گرفت مي گوييم  رفته ا

  .روشن خواهد بود  CPUاست روي هر دو  Redundancy Faultكه معرف  ”LED “REDFدر اين مد 

  

  Linkupمد 

ستم در حالت  سي شد و  Solo Modeاگر  شود، ابتدا مد  Runرزرو بخواهد به مد    CPUبا شد. در اين مد اطالعات  Linkupوارد  اجرا خواهد 

شبكه از  سخت افزار، برنامه ها و تنظيمات  سازي دو  CPU 1توسط  CPU 0پيكربندي  سنكرون  شود. به عبارت ديگر عمل   CPUدريافت مي 

  (Update the User Program)انجام مي شود Standbyو  Masterبين 

  بر اساس چك كردن موارد زير مي باشد : Redundantبراي رسيدن به مد  Linkupپروسه اجراي مد 

  يكسان بودن ساختار حافظه )1

 سيستم عامل Versionيكسان بودن  )2

 ) Flash Card( Load Memoryيكسان بودن محتويات  )3

 Integrated SRAM) و  RAM Card( Load Memoryيكسان بودن محتويات  )4

  رفته و پيغام خطا ظاهر مي شود. STOPبه  Standby CPUيكسان نبود  3و2و1اگر هر كدام از موارد 

كپي مي كند . بديهي  Standby CPUمربوطه به  RAMخودش به  RAMبرنامه كاربري از  Master CPUيكسان نبود  4اگر مورد 

 باشد. انجام شدهبصورت دستي   Linkupنيست و بايد قبل از  كپي از فلش به فلشامكان  3است براي مورد 

  مي باشد. Hz 5با فركانس  CPUروي آن  REDF، چشمك زدن Linkupنشانه ظاهري طي شدن مد  تذكر :

  

  Updateمد 

ها،  Outputها،  Inputخواهند شــد. اين ديتاها شــامل و آپديت   Dynamicانجام شــد، كليه ديتاها در اين مد،  LINK-UP بعد از اينكه عمل 

Bit Memory ،Data Block ،Timer  ،هاCounter  ها و متغيرهاي حافظه مي باشند(Update of Dynamic Data)  

  مي باشد. Hz 2با فركانس  CPUروي آن  REDF، چشمك زدن Updateنشانه ظاهري طي شدن مد  تذكر :
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  Redundantمد

 Fault-Tolerantقبل از اينكه سيستم خاموش مي شود..   CPUنيز روي هر دو  REDFهستند و چراغ  Runدر حالت  CPUدر اين مد هر دو 

پس  مي كند. به عبارت ديگر ســيســتم Updateرا چك و Standby CPUمحتويات حافظه  Master CPUرا قبول كند،  Redundantمد 

  خواهد رفت. Redundantبه مد  Updateو  Linkupطي شدن با موفقيت مدهاي 

  

  Holdمد 

و استفاده از آن در حين كار فرآيند خطرناك است چون  فقط براي تست استفاده مي شود كاربرد خيلي محدودي دارد مد خاصي است كه Holdمد 

ستور بعدي مي رود  شود و با فرمان كاربر به د مربوط به  RUNيا مد  Startupاين مد فقط مي تواند از مد  .اجراي برنامه در يك نقطه معلق مي 

Solo mode .شد سترس با ستم  قابل د سي ست امكان  Holdدر مد  Hوقتي  ست. در اين حالت  Updateو  Linkupا در  Standby CPUني

  وجود ندارد. Holdامكان استفاده از  ،است Redundantبنابراين وقتي سيستم در مد  (Solo Mode) مي ماند STOPمد 
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  براي دانلود اوليه  Hآماده سازي سيستم   ٣-٣

ندي را دقيقا طبق پيكرب  Hاجزاي سيستم  دانلود كنيم. 400Hالزم است اين اطالعات را به  ذخيره و كامپايلپس از انجام پيكربندي سخت افزار و 

ها پس   CPU.  منماييرا به هم متصل مي كنيم . سپس تغذيه هر دو طرف را وصل مي   Syncروي رك نصب كرده و با فيبر نوري ماژول هاي 

ها   CPUروي   STOPچراغ   Self Testدر طول  دقيقه به طول مي انجامد.  15تا  1٠كه حدود  مي روند   Self Testاز وصل تغذيه به مد 

وجه در دسترس نيست و نمي توان با نرم افزار به آن متصل شد و دانلود يا كار ديگري انجام داد بنابراين بايستي  بهيچ  CPUچشمك زن است و 

  ثابت شود.  Stopو چراغ   تمام شود  Self Testمنتظر ماند تا كار 

شتن كليد روي  ضعيت   CPUبا نگه دا سل كر  Self Testمي توان  )حدود يك دقيقه(  MRESدر و شود ولي   CPUد تا ها را كن زودتر آماده 

  در موارد خاص و اضطراري در ساير موارد توصيه نمي شود. بجزكار اين

  :ها در دو طرف بايستي ثابت شود وضعيت ساير چراغ ها  نيز بصورت زير باشد  CPUروي   STOPتمام شد  چراغ   Self Testپس از اينكه 

  چراغ هايINTF/EXTF   چون هنوز دانلودي انجام نشدهباشند در دو طرف روشن  

  چراغ هايBUSF   در دو طرف خاموش باشند  

  چراغ هايIFM1F / IFM2F   در دو طرف خاموش باشد در غير اينصورت ارتباطSync  ها برقرار نيست  

  چراغREDF  در دو طرف روشن  

  در يك سمت چراغMSTR   روشن و سمت ديگر اين چراغ خاموش باشد  

  در يك سمت چراغRACK0   روشن و در سمت ديگر چراغRACK1  روشن باشد  

 
 Self Testپس از روش شدن و عبور از  CPU 400Hدو هاي  LEDوضعيت 

  پس از بررسي هاي اوليه فوق اگر مشكلي وجود نداشت مي توان دانلود را انجام داد . 
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 Hبراي دانلود به سيستم   PC Adapterمشكل استفاده از 

ستم هاي  سي ستفاده از آداپتور زيمنس براي  ارتباط با   S7-400و   S7-300در  ستم   CPUمعمولي ا سي ست . در  سيار متداول ا اگر چه   Hب

متصل مي گردد  و با اتصال مستقيم   MPI/DPتوان از آداپتور استفاده كرد ولي   در برخي شرايط با مشكل مواجه مي شويم .  آداپتور به پورت مي

دوم را ببينيم  پس بايســتي آداپتور را از   CPUبا كامپيوتر ارتباط مي گيرد ولي در شــرايطي ممكن اســت الزم شــود اطالعات   CPUفقط همان 

در هر  CPUدوم وصل كنيم. اين كار منطقي نيست و بهتر است از روشي استفاده شود كه هر دو   CPUاول جدا كرده و به پورت   CPUپورت 

  :براي رفع مشكل فوق دو راه وجود دارد  تر مهندسي باشند.شرايطي  در دسترس كامپيو

 )5Hها ( فقط براي  CPUروي   PNاستفاده از پورت  )1

 استفاده از كارت اترنت نصب شده روي رك )2

  

 5Hهاي   CPUروي   PNراه حل اول : استفاده از پورت هاي 

سپس  اختصاص داد  IPاست مي توان  در پيكر بندي به اين پورت ها مانند شكل زير آدرس   PNباشد   داراي پورت  5Hاز خانواده   CPUاگر 

    :كامپيوتر را به يك سوئيچ متصل نمود  LANدر عمل دو پورت فوق و پورت 

 
  CPUدو  يرو Profinetبه پورت  IPاختصاص 

ــيد اولين دانلود از طريق  تنظيم كنيم باز امكان دانلود   TCP/IPرا روي   Set PG/PCامكان پذير نيســت يعني حتي اگر   IPتوجه داشــته باش

ـــت . بنابراين مي توان اولين دانلود را با آداپتور انجام داد پس از آن كه هر دو   IPآدرس   CPUنداريم چون هنوز  در مد   CPUرا نگرفته اس

RUN   قرار گرفت وIP  توان آداپتور را جدا كرد و تنظيم  ها روي آنها فعال شــد ميSet PG/PC   را بهTCP/IP   برگرداند و از اين به بعد با

ارتباط گرفت. ولي با اين وجود اگر هر دو سي پي يو ريست شد مجددا مراحل فوق با استفاده از آداپتور بايستي تكرار شود . در ضمن   CPUهر دو 

  يت هايي را ايجاد مي كند بنابراين راه حل دوم كه اصولي تر است توصيه مي شود .اين روش براي انجام مانيتورينگ نيز محدود
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  Profinet قياز طر CPU 400 Hبا دو  ESارتباط 

  

  با استفاده از كارت اترنت روي رك ها راه حل دوم:

شد روش اول  5Hاز نوع   CPUاگر  ست . حتي اگر CPU(يعني دانلود از پورت اترنت روي   نبا شكالتي كه   5H) امكان پذير ني شد باز م هم با

است   MACذكر شد وجود دارد. راه حل اصولي استفاده از دو كارت اترنت مناسب است كه در دوطرف نصب شود. كارت اترنت داراي آدرس  قبالً

ست و اگر در پيكر بندي اين آدرس را فعال و وارد كنيم  و  شده ا شته  قرار   ISO Industrial Ethernetرا روي   Set PG/PCكه روي آن نو

از طريق اترنت در دســـترس خواهند بود در   CPUدانلود كنيم و  در ادامه كار نيز هر دو   CPUدهيم مي توانيم از ابتدا بدون نياز به آداپتور به 

شريح مي   Hاشت  اين موضوع در فصل مانيتورينگ ضمن محدوديتي كه براي مانيتورينگ در روش قبلي پيش مي آمد در اينجا وجود نخواهد د ت

  گردد.

  دو كارت اترنت نيز قرار مي گيرد.  Hبنابراين در اكثر كاربرد ها  در سيستم 

 
  ياترنت صنعت قياز طر 400Hبا  ESارتباط 
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 .كارت هاي اترنت را بررسي مي كنيمبا توجه به نكات فوق قبل از اينكه به ادامه كارهاي دانلود و تست بپردازيم ابتدا  نكات پيكر بندي 

  كارت اترنت را پيدا كنيم؟  MACچگونه آدرس 

  كد هگز است معموال روي كارت اترنت مانند شكل زير حك شده است. 6كه بصورت   MACآدرس 

    
CP MAC Address 

  مربوط به كارت  هاي زيمنس  تا اين زمان با كدهاي زير شروع مي شوند   MACآدرس هاي    

 08-00-06-xx-xx-xx 
 00-0E-8C-xx-xx-xx 
 00-1B-1B-xx-xx-xx 

 

شده بر روي كارت  MAC Addressاگر به هر دليلي  شته  سط  CPنو شد، مي توان ابتدا كامپيوتر را تو سترس نبا شد و يا در د شده با  PCپاك 

Adapter  بهCPU  مربوط متصل نمود، سپس در محيطHW Config  كليك كرده و از پنجره  دوباربر روي كارت اترنتProperties  سربرگ

Diagnostic  سربرگ بر روي گزينه صورت برنامه  Runرا انتخاب نماييد. در اين  شود. در  NCM S7 Diagnosticكليك كنيد. در اين باز مي 

شكل زير گزينه  ست گزينه  Industrial Ethernetرا از زير مجموعه  Standard Ethernetآن پنجره مطابق  سمت را انتخاب كنيد. در كادر 

MAC Address Set in the Factory  آدرسMAC .واقعي كارت را نشان مي دهد  

 
  كارت اترنت  يواقع MACكردن آدرس  دايپ
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 400Hپيكربندي كارت شبكه اترنت صنعتي با 

ــياري از پروژه ها كارت   400كارت هاي اترنت  ــود ولي در  پروژه هاي جديد بهتر   CP 443-1EX11انواع مختلفي دارند . در بس ديده مي ش

  امكانات زير  فراهم خواهد شد :  Hبا نصب كارت اترنت در سيستم  يا باالتر استفاده شود.  CP443-1EX20است از كارت هاي 

1( PG Operation و ارتباط همزمانEngineer System  با هر دوCPU 

 Monitoringارتباط با سيستم هاي  )2

 S7ي ها PLCارتباط با ديگر  )3

 ( براي كارت هاي جديد) Modbus TCPارتباط با وسايل و كنترلرهاي سازندگان ديگر از طريق  )4

  

شابهي  سالت م شند و در دو طرف در ا ست دو كارت از يك مدل با صب و پيكر بندي دو كارت اترنت  بهتر ا صورت در  در ن شوند در غيراين صب  ن

  كه در ادامه توضيح خواهيم داد.  برخي كاربردها مانند مانيتورينگ و تبادل ديتا با مشكالتي مواجه خواهيم شد

صب كارت هاي  ست  الزم CPپس از ن ضافه كردن كارت در نرم افزار پنجره  HW Configآنها را در  ا آن باز  Propertiesپيكربندي كنيم. با ا

همچنين الزم  كارت را وارد نماييد. IPو  MACرا فعال كرده، سپس آدرس  Set MAC Addressمي شود. در اين پنجره الزم است ابتدا گزينه 

 را به اين شبكه متصل كنيد. CPساخته و هر دو  Ethernetيك شبكه  Newاست از طريق دكمه 

 
  400Hبه دو رك  CP443-1اتصال 

 
   CP 443-1 يماتپنجره تنظ
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شد  شاره  شش  MAC Addressهمانطور كه ا شود. اين آدرس معموالً به  كد هگزآدرس فيزيكي و  سازنده ارائه مي  شركت  سط  ست كه تو ا

و بهتر  است كه توسط كاربر وارد مي شود. عدد دسيمال چهار بصورت  يك آدرس IP Addressبر روي كارت نوشته شده است.  Lableصورت 

توسط كارت هاي اترنت صنعتي   IP V6شروع مي شود باشد. الزم به ذكر است كه هنوز آدرس دهي   192.168.0.1كه از  Cس است در كال

  استفاده مي شود.  IP V4ساپورت نمي شود و از همان روش قديمي يعني 

نيســت و فقط با امكان پذير   IPيا هر دو را فعال و آدرس دهي كرد ولي بايســتي توجه داشــت كه اولين دانلود از طريق   IPيا   MACمي توان  

MAC   بنابراين فعال سازي  انجام مي شودMAC  .ضروري تر است  

 

  MACآدرس  يمتنظ

قرار   ISO Industrialمعمولي روي   LANرا  براي كارت هاي   Set PG/PCپيكر بندي و ذخيره و كامپايل  تنظيم  پس از انجام تنظيمات 

روي كامپيوتر نصب شده   CP1623كار كنيم.. اگر كارت شبكه صنعتي مانند   MACمي دهيم مفهومش اينست كه مي خواهيم از طريق آدرس 

ست پروتكل  شد در لي ستي دقت را انتخاب مي كنيم. اگر روي كامپيو  CP1623 (ISO)آن مانند    ISOبا شيم باي شته با شبكه دا تر چند كارت 

 انتخاب كنيم.  Set PG/PCوصل است و همان را در   Hكنيم كدام كارت به شبكه متصل به 

 
  تدر ارتباط اترن Set PG/PC Interface ميتنظ

  اكنون سيستم آماده است تا كارهاي عملي را شروع كنيم.
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 Hاولين دانلود به سيستم  

شود  Master CPUبايد به  الزاماًاولين دانلود  شكل زير روي آيكن دانلود كليك مي   HWconfigدر    (Rack 0)انجام  كنيم پنجره اي مانند 

و توقف فرآيند    CPU. در سيستم هاي معمولي دانلود سخت افزار همواره توقف  ردوجود ندا  S7-400و  S7-300باز خواهد شد. اين پنجره در 

ستم را به همراه خواه سي شت  در حالي كه در  شده   Hمي توان بدون توقف فرآيند دانلود كرد . در اولين دانلود به   Hد دا هنوز فرآيند راه اندازي ن

شكل زير فقط گزينه  ست ولي پس از اينكه   Stop modeمانند  كه فعال   RUN modeشد گزينه اول يعني دانلود در  Runها   CPUفعال ا

  غير فعال است نيز قابل انتخاب خواهد بود.

 
  400Hانتخاب نوع دانلود به 

دانلود   CPUليســت شــده اند و بايد انتخاب كنيم به كدام   CPUهر دو  در مرحله بعد پنجره ديگري باز مي شــود كه در آن  OKبا كليك روي 

  .شودرك صفر انجام مي  CPUاولين دانلود هميشه به .انجام شود  

 
  انجام عمل دانلود  يبرا CPUانتخاب 

   

اول از طريق   CPUدوم همه اطالعات را از   CPUشدن ،   RUNكافيست و پس از   CPUدانلود به يك   Hدقت داشته باشيد كه در سيستم 

  Linkupدانلود نشده عمليات   CPUگفته مي شود.  در ابتدا كه هنوز برنامه اي به   update فيبر نوري خواهد گرفت كه به اين عمل اصطالحاً

  بصورت خيلي كوتاه  و در حد يكي دو ثانيه انجام مي شود.  updateو 

بدون هيچ  لبطور معمومي كنيم   RUNاست و به آن دانلود كرده ايم را   Masterكه   CPUپس از اينكه عمل دانلود با موفقيت به پايان رسيد 

كار اســت مد حال در   CPUشــوند به اين مرحله كه فقط يك ميخاموش   REDFوتمام چراغ هاي فالت بجز  آيدميباال   CPUمشــكلي اين 

Solo   گفته مي شود. چراغREDF   وقتيCPU  .دوم باال آمد خاموش خواهد شد 
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 دانلود نيپس از اول CPUدو  يها LED تيوضع

  

  CPUچشمك زن شده و سپس خاموش شده و   REDFمي كنيم  براي لحظاتي چراغ   RUNدوم را   CPUشد    RUNاول   CPUوقتي 

  گفته مي شود.  Redundantمي شود و هيچ چراغ فالتي در دو طرف روشن نخواهد بود. به اين مرحله مد   RUNدوم نيز 

شد و همه اطالعات   updateشد تا افزونگي را برقرار كند سپس وارد مد   linkupوارد مد   Hابتدا سيستم   CPUشدن دومين   Runقع با ادر و

 كپي گرديد.  Standbyبه   Masterاز 

 
 Redundantد پس از وارد شدن به م CPUدو  يها LED تيوضع
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اســت. جدول زير آنها را بر اســاس  متغير STOPو  RUNهاي  LEDاز ابتداي وصــل شــدن تغذيه و در طول مراحل دانلود وضــعيت بطور كلي 

  شدن مدهاي مختلف نشان مي دهد.طي

CPU 1  CPU 0 
مدهاي كاري 

 Hسيستم 

چشمك  ”LED “STOPبا وصل تغذيه 

  زن است
  Self-Test  چشمك زن است ”LED “STOPبا وصل تغذيه 

LED “STOP” روشن وثابت مي شود  LED “STOP” روشن وثابت مي شود  Stop  

LED “STOP” روشن است  
خاموش شده و  STOP ،دانلود پيكربنديبا 

LED “RUN” چشمك زن خواهد بود  
Startup  

LED “STOP” روشن است  LED “RUN” ثابت مي شود  Solo Mode  

STOP  خاموش شده وLED “RUN”  

  چشمك زن مي شود REDFو 
LED “RUN” روشن است  Linkup  

STOP  خاموش شده وLED 

“REDF” چشمك زن مي شود  
LED “RUN” روشن است  Update  

LED “RUN” روشن است  LED “RUN” روشن است  Redundant  

  

خواهيد را انتخاب كنيد،  Diagnostic Bufferباز شود و سربرگ ها  CPUبراي هر كدام از  Module Informationپنجره  ، اگر پس از دانلود

  در دسترس است.  Ctrl+Dيا كليد ميانبر   PLCاين پنجره از منوي  كليه مراحل فوق و مدهاي كاري در آن ثبت شده است.ديد كه 

 
 400Hدر  شدن يپس از ط يكار يثبت مراحل مختلف مدها

ستم  سي ضيحات فوق اكنون  شده ولي هنوز   Hبا تو ضافه كردن ها را پيكر بندي نكرده ايم.   I/Oآماده  شنايي   I/Oقبل از ا ست هايي را براي آ ت

  انجام مي دهيم.  Hبيشتر با عملكرد سيستم 
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  اوليه و دانلود پس از پيكر بندي Hسيستم  تست هاي  ٤-٣

  ها  CPUيكي از دستي  كردن   Stopتست 

  ستم در مد سي شد و  Redوقتي  سوئيچ روي آن   Standbyكه   CPUبا ست را با  شن   REDFبينيم كه چراغ كنيم مي  Stopا رو

كنيم باال مي آيد و   RUNرا دوباره   Standbyبه كار خود ادامه مي دهد. اگر   RUNاست در حالت   Masterكه   CPUمي شود و 

  خاموش مي شود.  REDFچراغ 

  اگر وقتي سيستم در مدRed   استCPU   كهMaster   است راStop   كنيم ديگري بالفاصلهMaster   شده و چراغMSTR   آن

شن شن    REDFدهد. در اينحالت چراغ ميشود و كار كنترل را ادامه مي رو   RUNقبلي را دوباره   CPUشود. اگر ميدر دوطرف رو

  كار خواهد كرد.  Standbyكنيم باال مي آيد و به عنوان 

  

  تست قطع شدن فيبر نوري

هم نيستند و از آنها ديتاهاي مختلفي رد و بدل مي شود . اگر يكي   Redundantدو زوج فيبر نوري وجود دارد ولي اين دو   Hاگر چه در سيستم 

  خواهد رفت.  Soloيا يك رشته از يك فيبر قطع شود سيستم به مد 

وجود دارد كه در هر دو  Link OKبه نام  LEDيك  Syncبر روي كارت هاي (هر دو رشته يا حتي يك رشته)   F.Oدر صورت قطع شدن كابل 

 Sync Module_1روي  Link OKهاي  LEDاول قطع شود،  F.Oطرف به صورت نظير به نظير، خاموش مي شود. به عبارت ديگر اگر كابل 

، CPUهر دو  Sync Module_2روي  Link OKهاي  LEDخاموش مي شـــود و اگر اين اشـــكال براي كابل دوم رخ دهد،  CPUهر دو 

   خاموش مي شود.

  شرايط زير به وجود مي آيد :قطع شود   Syncيعني اگر فيبر متصل به  در اين حالت 

- Standby CPU  به مدStop  مي رود(Solo Mode)  

- CPU  كهMaster   استRun  .مي ماند 

- LED  هاي“REDF”  روي هر دوCPU .روشن مي شود 

- LED  هاي“EXTF”  روي هر دوCPU .روشن مي شود 

- “IFM1F”  يا“IFM2F”  برروي هر دوCPU .روشن مي شود 

  پس از برطرف شدن خطاي فوق :

- LED  هاي“IFM1F”  يا“IFM2F”  بر روي هر دوCPU .خاموش مي شود 

- LED  هاي“EXTF”  روي هر دوCPU .خاموش مي شود 

روشن هستند.در اين حالت الزم است سيستم را به  CPUروي هر دو  ”REDF“هاي  LEDاست بنابرين  Solo Modeسيستم در  -

Redundant Mode  ببريم يعنيCPU   كهStop  است را دستيRUN  .كنيم 
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هر دو چراغ   Standbyو باالتر) با قطع شدن فيبر نوري مي بينيم كه در سمت   V4.0( ورژن هاي    Hهاي   CPUتوجه شود كه در برخي 

STOP  وRUN   با هم چشمك زن مي شوند و حتي اگر يك فيبر قطع شده باشد هر دو چراغIFMF   نيز فالش مي كنند. اين شرايط گذراست

خاموش   RUNثابت شده و  STOPو در طول آن اگر فيبر را مجددا وصل كنيم مشكل برطرف نمي شود  بايد كمي منتظر بود پس از چند ثانيه 

  كرد.  RUNرا   CPUيبر را وصل و مي شود در اين شرايط مي توان ف

  

  قطع شوند، شرايط زير رخ مي دهد : F.Oاگر هر دو كابل  

- LED  هاي“IFM1F”  و“IFM2F”  روي هر دوCPU .روشن مي شند 

- LED “STOP”  رويStandby CPU  چشمك زن مي شود كه تقاضايMRES  را نشان مي دهد.يعني ري ست 

 بقيه شرايط مانند حالت قبل است. -

 سوئيچاست. در اينجا الزم است  Flashingهمچنان  ”LED “STOPهاي خطا خاموش مي شوند ولي  LEDپس از برطرف كردن خطاي فوق، 

CPU  را به حالت“MRES”  برده و سپس به مد“RUN”  ببريد(Cold Restart)  پس از اين عمل سيستم به مدRedundant  رفته وLED 

“REDF” .نيز خاموش مي شود  

  

 Syncاشكال در ماژول تست 

شرايطي كه  Hهاي  CPUدر اينجا رفتار  ست را  Sync Moduleدر  شده ا شكل  سي مي كنيم.  آنها دچار م شكال و   يتفاوت  برر بين اين نوع ا

  ل در اتصال فيبر نوري وجود دارد:اشكا

   اشكال در فيبر نوري هميشهStandby   راStop  .مي دهد  

  اشكال در ماژولSync   هميشه همانCPU   كه ماژولش مشكل دارد راStop  .مي دهد  

شد و   5Hاز نوع   CPUاگر ورژن  شكال در يك   CPUدر   OB82با شد ا شده با شد  اگر   CPUمنجر به توقف هر دو   Syncدانلود ن خواهد 

OB82   دانلود شـده باشـد  فقط همانCPU  متوقف مي شـود . درCPU   3هايH , 4H  تر  حتي اگرOB82   دانلود نشـده باشـد فقط يك

CPU   شود . اهميت شكل دارد متوقف مي  ستم   OBيعني همان كه ماژولش م سي ضيح داده   Hهاي وقفه در  ست كه در ادامه تو سيار زياد ا ب

  قديمي باشد يا جديد.  CPUشود و هميشه بايستي مطمئن باشيم همگي دانلود شده باشند چه مي

  

س سي صه وقتي  ست و  يكي از ماژول هاي   Redundantتم در مد پس بطور خال شود   Syncا شاهده  درخراب  ضعيت زير م شرايط، و اين 

  شود:مي

- CPU  كهSync Module  آن دچار مشكل شده است، متوقف مي شود. بديهي است اگر اين مشكل درMaster CPU  رخ دهد، عمل

Switchover .انجام مي شود  

- LED  هاي“REDF”  روي هر دوCPU .روشن مي شود 
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 روشن مي شود. CPUبرروي هر دو  ”IFM2F“يا  ”IFM1F“مشكل پيدا كرده   Syncبسته به اينكه كدام ماژول  -

- LED  هاي“EXTF”  و“INTF”  بر روي همانCpu  كهSync Module  آن خراب شده است، روشن مي شود. روشن شدن“INTF” 

  است. Sync Module، نشان دهنده خطاي خود IFMهاي خطاي خطاي  LEDو  ”EXTF“عالوه بر 

 Redundant مد بصورت دستي بهو وصل مجدد آن، بايد سيستم را  F.Oپس از برطرف شدن خطاي فوق، مانند خطاي قطع شدن يك كابل 

 LEDدر زمان بروز خطا، است. با اين تفاوت كه  F.Oهمزمان دچار مشكل شوند، مانند حالت قطع ارتباط دو كابل  Sync Moduleاگر دو  ببريم.

  هر دو روشن مي شوند. IFM2F“و  ”IFM1F“هاي 

  

  متوقف خواهند شد! CPUهر دو يا از محل خود خارج شود  دچار مشكل شود CPUدر هر دو  Sync Moduleاگر  : ١ نكته

  ثبت مي شود. Diagnostic Buffer، پيغام خطاي مربوطه در Hهاي  CPUدر تمام شرايط فوق و در تمام  : ٢ نكته

خاموش شود وروي دومي   Syncيك ماژول   Link: همانطور كه قبال اشاره شد در شرايطي كه هر دو زوج فيبر وصل هستند اگر چراغ  ٣ نكته

  دومي كه چراغ آن روشن است مي باشد !  Syncروشن باشد  اشكال مربوط به ماژول 

  

  با نرم افزار  Hتست تغيير مد كاري سيستم 

  مدهاي كاري مختلفي دارد در بين آنها سه مد كاري زير به عنوان اصلي محسوب مي شوند:   Hقبال گفته شد كه  سيستم 

  مدStop  وقتي هر دوCPU   در وضعيتSTOP هستند  

  مدSolo  وقتي يكي از  دوCPU   در وضعيتRUN   و ديگري در وضعيتSTOP .است  

  مدRedundant  وقتي هر دوCPU  ت در وضعيRUN هستند. 

به پنجره زير دسترسي  Ctr+Iيا با كليد ميانبر   Operating Modeو انتخاب گزينه    PLCبراي مشاهده وضعيت مد كاري مي توان از منوي  

  ها را نشان مي دهد. CPUو در سطرهاي دوم و سوم مد كاري هر كدام از   Hپيدا كرد. در سطر اول مد كاري سيستم 

  

 
  Operating Modeپنجره 
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  زير توجه فرماييد : مواردبراي تغيير مد كاري  به 

  مطابق پنجره فوق اگر بر رويH-Syetem  كليك كنيد و ســـپس بر روي گزينهStop  كليك كنيد، هر دوCPU  يا به عبارتي كل

  .هيچگاه نبايد اين كار رانجام دهيم  در حين كارفرآيند ينابنابرسيستم متوقف مي شود. 

  وقتي هردوCPU   شد مد شود براي راه اندازي مجدد روي   H Systemدر جلوي   STOPمتوقف  شته مي  كليك   H Systemنو

  Hotراه اندازي   Hسيستم توجه داشته باشيد كه  .فعال هستند  Warm Restartو   Cold Restartمي كنيم مي بينم كه دو گزينه 

ستي از  ستفاده كرد زيرا در راه اندازي   Warm Restartندارد . معموال باي شده و   System memoryهمه محتويات   Coldا پاك 

كار ممكن است مشكالتي را براي سيستم مانيتورينگ ايجاد كند و مقاديري كه اپراتور گردد  اينمقادير ديتابالك ها به مقدار اوليه بر مي

  بصورت دستي وارد كرده پاك شوند.

  ستم سي ستم  CPUروي يكي از  باشد و فقط  Redundantدر مد   Hاگر  سي سوم كليك كنيم و آنرا متوقف كنيم،  ها در سطر دوم يا 

ــود. اين عبارت روبروي  Solo Modeبه  ــت اگر  H-Systemوارد مي ش ــود. بديهي اس ــته مي ش بوده را   Masterكه   CPUنوش

Stop   دهيم ديگريMaster  .خواهد شد  

 
  Solo Modeر حالت د Operating Modeپنجره 

  پس از اينكه ســيســتم در مدSolo   قرار گرفت اگر رويH system   كليك كنيم مانند شــكل فوق مي بينيم كه كليدSwitch to  

ــوئيچ مي توان جاي  ــت. با كليك روي اين س ــده اس فعلي   Masterرا عوض كرد . به عبارت ديگر   Standbyو   Masterفعال ش

Stop   شده وStandby   مي شود وStandby   به وضعيتRUN   رفته وMaster   مي شود . اين جابجايي كوتاه است و اختاللي

  در كار كنترل فرآيند رخ نمي دهد.
CPU 1  CPU 0   

Standby (Stop)  Master (Run)   قبل ازSwitch to 

Master (Run)  Standby (Stop)   بعد ازSwitch to 

  

و همچنين امكان  نمودن آن از طريق نرم افزار  Runاز طريق ســـوئيچ ســـخت افزاري روي آن انجام شـــود، امكان  CPUاگر توقف  نكته :

Switch to  .وجود ندارد. بنابرين توصيه مي گردد تغيير مدها به صورت نرم افزاري انجام شود  
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 RUNدانلود سخت افزار در مد تست 

شد كه مجدداً اطالعات  ستم  HW Configاگر پس از اولين دانلود الزم با سي ، Stop Modeدانلود كنيم، خواهيم ديد كه عالوه بر گزينه  Hرا به 

ست. همانطور كه مي دانيد اگر محيط  Download Station Configuration in Run Modeگزينه  از هر طريق  HW Configنيز فعال ا

شود با توقف  S7-400يا  S7-300هاي  CPUبه  ست. ولي در  CPUمعمولي دانلود  ستم  Run اگر گزينه  400Hهمراه ا سي شود   Hانتخاب 

 متوقف نخواهد شد.

 
   400Hبه  HW Configپنجره دانلود 

 پنجره اي مانند شكل زير باز مي شود: Download Station ConfiguratI/On in Run Modeبا انتخاب 

 
   400Hدانلود به 

شده اگر  پايينمراحل كار به ترتيب در  شته  مراحل دانلود كليك كنيم  Nextو  روي را انتخاب   Automatically Continue گزينه  پنجره نو

كليك مي كنيم يكي از مراحل   Nextرا فعال نكنيم با هر بار كه روي  Automaticalyشـــود  اگر چك باكس مراحل فوق انجام مي به ترتيب

  شود . مراحل كار بصورت زير است : انجام مي
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 CPUبراي انجام عمل دانلود انتخاب مي شـــود . معموال بطور خودكار   CPUدر اين مرحله  يكي از دو  CPU Selected   :  ١مرحله 

Standby   را براي دانلود انتخاب مي كند ولي مي توان از ليست باالCPU   كهMaster  است را نيز انتخاب كرد و تفاوتي ندارد . فرض كنيد به

  انتخاب مي شود.  Standbyانتخاب فوق دست نزنيم پس در اين مرحله 

  

مورد نياز ساخته   SDBفايل هاي ، در اين مرحله با انجام كامپايل سخت افزار و شبكه    System Data Blocks Generated  :٢مرحله 

  شوند.مي

  

كند مي    STOPرا   Standbyانتخاب شــده يعني   CPUدر اين مرحله   Select CPU is in STOP operating mode:  ٣مرحله 

  با سخت افزار و برنامه قبلي در حال كنترل فرآيند است.  Masterبديهي است 

  

سخت افزاري را به  Hardware Configuration Downloaded:   ٤مرحله   ست و   Standbyكه   CPUدر اين مرحله كل اطالعات  ا

  در حال كنترل است.  Masterمتوقف است دانلود مي كند . فرآيند كماكان توسط 

  

ست و   Standbyكه   Switch to , CPUدر اين مرحله با انجام عمل  Switch to CPU with modified configuration:  ٥مرحله  ا

شود با اين جابجايي مي  Stopبوده   Masterگيرد و ديگري كه ت ميشده و كار كنترل را بدس  Runمتوقف بوده و سخت افزار جديد را گرفته 

 اختاللي در كار كنترل فرآيند رخ نخواهد داد.

 

كند تا ســيســتم به مد مي  RUNشــده را   Stopكه   CPUدر اين مرحله  Reserve CPU in RUN operationg mode:  ٦مرحله 

Redundant   برود بديهي است اينCPU   اطالعات سخت افزار جديد را ازCPU   كهRUN  كند.است دريافت مي  

  

  بايستي به آنها توجه داشت : در هنگام دانلود  چند نكته مهم كه

ــكلي در مراحل دانلود فوق پيش نمي آيد ولي اگر پارامترهاي ماژول ها از جمله برخي   : ١ نكته ــود مش ــخت افزار ماژولي كم يا زياد ش اگر در س

ـــت. RUNدانلود در مد قابليت تغيير كند  در برخي موارد   CPUپارامترهاي  گزينه  CPUاگر در تنظيمات  به عنوان مثال، قابل اســـتفاده نيس

Clock Memory  دانلود كنيم، سيستم امكان استفاده از  فوقفعال شده باشد و بخواهيم به روشSwitch to فقط   را نخواهد داشت. دقت كنيد

وجود    RUNاگر تغيير كنند امكان دانلود در مد  ، PIQو   PIIمانند سايز  مشخص شده اند  به رنگ آبي CPU Propertiesگزينه هايي كه در 

  دارد .
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   CIR به روشو دانلود  ييرقابل تغ يها ينهگزبرخي از

 وجود  Run modeبنابراين امكان  دانلود  شــود، ميپيغام خطاي زير ظاهر وجود نداشــته باشــد  Switch to اگر بدليل تغيير در پارامترها امكان 

  انجام داد .   STOP modeپيش بيايد و دانلود   CPUمناسبي براي امكان توقف هر دو  ندارد و بايستي صبر كرد تا فرصت

شكلي در كنترل فرآيند پيش نمي آيد و با  ست با خطاي فوق م سخت افزار قديمي را از   Standbyكردن   Runبديهي ا باال مي آيد و اطالعات 
Master  .خواهد گرفت  

  

 
   Switch toدر هنگام انجام  يخطا يغامپ

انجام  با دقت . براي اين بايد كار مراحل زيراگر چه توصــيه نمي شــود  دســتي نيز انجام دادرا مي توان به صــورت  RUNدر مد  دانلود  : ٢نكته 

  شود:

 وارد مي شود. Solo Modeرا متوقف كنيم. در اينصورت سيستم به  Standby CPUبايد  Operating Modeابتدا توسط پنجره  )1

در انتخاب شماره رك دقت  دانلود كنيد. Standby CPUبه  Download in Stop Modeرا با انتخاب  HW Configمحيط  )2

 .كنيد
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عوض  Standbyبا  Masterرا انجام دهيد. در اينصورت جاي  Switch toرا باز كرده و عمل  Operating Modeمجدداً پنجره  )3

 تغييرات دانلود شده حفظ خواهد شد. Masterبه  Standbyشود و با تبديل مي

 وارد مي شود. Redundantببريد. پس از آن كل سيستم به مد  Runرا به حالت  Standby CPUحال از طريق همين پنجره  )4

  

ها   CPUقابل استفاده است .اگر روي   RAMمراحل دانلود فوق چه بصورت دستي چه بصورت اتوماتيك فقط براي دانلود به حافظه   : ٣نكته 

  بخش كارت حافظه به آن خواهيم پرداخت.كارت فلش نصب شده باشد روش دانلود متفاوت است كه در ادامه در 

  

  

 Hي سيستم ها  CPUري ست كردن   تست 

Reset  400كردن درH :مي تواند به دو روش زير انجام شود  

  سخت افزاري توسط سلكتور رويCPU 

  نرم افزاري باClear Reset 

ست هر دو  Resetاگر  شود، الزم ا شود پس از   CPUاگر فقط يك  شوند. Resetبا هم  CPUسخت افزاري انجام  ست  ، شدن   Runري 

  دوم به آن كپي خواهد شد.  CPUهمه اطالعات از 

ست كه با عمل   شد باز عمل  RAMكليه حافظه هاي  MRESالزم به يادآوري ا شته با شوند حتي اگر باتري روي منبع تغذيه وجود دا پاك مي 

  وجود داشته باشد با ري ست پاك نمي شود.  Flashها كارت   CPUي را پاك خواهد كرد ولي اگر رو  RAMريست همه محتويات 

  

  : شودكه در ادامه توضيح داده مي مي توانيم به دو روش عمل كنيم CPUكردن  Resetبراي 

 ري ست كردن سخت افزاري  )1

  ري ست كردن نرم افزاري  )2

  

 ري ست سخت افزاري 

ببريم و   MRESبرده سپس به    Stopيعني كليد را طبق شكل زير به  انجام دهيمريست مي توانيم  CPUروي  MRESدر اين روش با كليد 

و فوري به  برده و مجدداً  Stopبه آرامي چشــمك زن شــده ســپس ثابت مي شــود)  پس از ان  كليد را به   STOPثانيه نگه داريم (چراغ  3

MRES  رها مي كنيم . بريم ومي  

  قرار دهيم و بترتيب و يا با هم ري ست كنيم.  STOPرا در   CPUبراي ريست بايد كليد هر دو   Hدر سيستم :  نكته
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   يسخت افزار MRESمراحل انجام 

 Hدر سيستم  ري ست نرم افزاري

  در نقاط مختلف نرم افزار در دسترس است از جمله:  Clear Resetبا گزينه  ري ست نرم افزاري

  درHWconfig   با انتخابCPU   سپس منويPLC :مانند شكل زير 

 
Clear Reset  برنامه زير ازHW Config   

  
 

  درSimatic Manager   با كليك راست رويCPU   سپس  از قسمتPLC :مانند شكل زير 
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Clear Reset  از برنامهSimatic Manager  

  درLAD/STL/FBD   از منويPLC :مانند شكل زير 

 
Clear Reset برنامه  رياز زLAd/STL/FBD 

  بصورت مجزا انجام شود يعني:  CPUبراي هر  عمل ريست نرم افزاريبايستي   Hدر سيستم  :  نكته

  اگر درHWconfig   هستيم هر بار يكي ازCPU  .ها را انتخاب و ريست مي كنيم  

  اگر درSimatic Manager   هستيم باز هر بار روي يكي ازCPU  .ها كليك راست و ري ست مي كنيم  

  ولي اگر درLAD/STL/FBD   هستيم و از منويPLC   ريست كنيم فقطCPU0   يعنيCPU   رك صفر ري ست مي شود

 كه كافي نيست !

ستم  سي ست هاي اوليه  شد . در ادامه پيكر بندي   Hتا اينجا نكات پيكر بندي و ت ستم ها را   I/Oكامل  سي ساير نكات و كامل كرده و به  Hدر 

  پردازيم.تست ها مي
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 Profibusافزونه در   ET200Mپيكر بندي  ١-٤

 Profinetبا شبكه   ET200Mپيكر بندي  ٢-٤

  در پروفي باس Y-Linkپيكر بندي  ٣-٤

  با پروفي باس  I/Oماژول هاي   پس از پيكر بنديتست هاي   ٤-٤

 Hاهميت وقفه ها  در سيستم  ٥-٤

  
 

  

  
  

    ٤فصل 

 Hسيستم  در i/o و تست پيكربندي
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شاره شد براي اتصال  ستفاده نمي  SM400معموال از كارت هاي   Hبه سيستم   I/Oهمانطور كه قبال ا شود زيرا بايستي دو كارت مشابه در دو ا

مورد نظر  ، كه اقتصادي نيست و بكار نمي رود مگر اينكه مالحظات فني خاصي مانند تاخير كمطرف نصب كرد و  هر دو را به فيلد سيم كشي كرد 

قرار   CPUنصب مي شود و قادر است اطالعات را در اختيار هر دو   I/Oاست كه روي آن يك كارت   ET200Mباشد. روش متداول استفاده از 

است استفاده شود و اگر  سيستم  IMافزونه كه داراي دو ماژول   ET200Mبه شبكه پروفي باس متصل باشد الزم است از   Hدهد.  اگر سيستم 

H   به شبكه پروفي نت متصل باشدET200M   مربوطه فقط يك ماژولIM   ولي با دو پورتPN  .دارد 

  استفاده كرد. Y-Linkديگري كه افزونگي ندارد باشد بايستي از واسط معمولي يا وسيله  ET200در اتصال پروفي باس اگر وسيله مورد نظر يك 

  

 Profibusافزونه در   ET200Mپيكر بندي  ١-٤

  DPدر هر دو رك فعال كنيم . معموال از پورت هاي   HWconfigرا در   Profibusابتدا الزم اســت كه شــبكه   ET200Mقبل از كانفيگ 

شود اگر  ستفاده مي  شد از پورت   3Hاز نوع   CPUا شد   MPI/DPبا سايل زياد با شود . در مواردي كه تعداد و ستفاده مي  از كارت مي توان ا

و سمت   DPتوان يك سمت پورت .  در هر حالت بايستي دو پورت يكسان باشند و به عنوان مثال نميكرداستفاده   CP443-5 Extپروفي باس 

  را فعال نمود.  MPI/DPديگر پورت 

  فعال شده است.  DPر شبكه  پروفي باس براي پورت هاي در شكل زي

 
  CPU 400Hدر دو  DP Masterفعال نمودن 
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نيز ديده خواهد شد به همين علت هيچگاه نمي توان  رك يك   DPدر پورت  داده شود عيناً رك صفر  DPدقت داشته باشيد هر آدرسي به پورت 

ستم  سي صورت   Hدر  صورت يكي از پورت ها از كار مي افتد و به هم   Daisy Chainپورت هاي پروفي باس متناظر را ب صل كرد كه در اين مت

  ها ثابت مي شود.  CPUروي يكي از   BUSFچراغ 

  

 
  CPUدو  يرو DPاختصاص آدرس مشابه به دو پورت 

شد بطور پيش  سان با ستي يك شبكه پروفي باس نيز باي سرعت سرعت هر دو  شود ولي اگر   Mbps 1.5فرض  براي  پروفي باس انتخاب مي 

شكل زير مواجه خواهيم  شبكه ها را تغيير دهيم ديگري بطور خودكار تغيير نخواهد كرد فقط در هنگام كامپايل با خطا  مانند  شد. سرعت يكي از 

  بنابراين بايستي سرعت هر دو شبكه  پروفي باس مشابه هم باشند.
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  بين دو پورت Profibus TransmissI/On Rateمتفاوت بودن  يخطا

  

شد سير  ET200Mبايد  پس از اينكه  دو خط پروفي باس فعال  انتخاب و به  IM153-3يا  Profibus DP > ET200M > IM153-2را از م

  بطور خودكار به خط ديگر نيز متصل مي شود. خواهيد ديدكهمتصل كنيد  Profibusشبكه  خطيكي از دو 

 
   Profibusبه پورت  ET200Mنحوه اضافه كردن 

 ET200را دارد. در مجموعه  CPUها و  I/Oاست كه نقش برقراري ارتباط بين  IMها همان  ET200همانطور كه مي دانيد مهمترين ماژول در 

قابليت  3-153و  2-153هاي  IM ) فقطIM 153-1ست، قابليت افزونگي ندارند (مانند نوشته شده ا ١هايي كه در انتهاي آنها عدد  M ،IMهاي 



 

Rev 01 10/2017    Maher Ghazi 

٨٤ 

  

                               
 

  ٤فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hسيستم  در  i/o و تست پيكربندي

شته و به دو الين  ستفاده از  CPUاز دو  Profibusافزونگي دا ست براي ا شوند. الزم به ذكر ا صل مي  ستم  IM153-1مت سي صال آن به  و ات

Redundant  نياز بهY-Link .داريم  

استفاده  IM 153-3را در عمل كنار يكديگر قرار دهيم و اگر از  IMاستفاده كنيم، الزم است دو  IM 153-2اشاره شد، اگر بخواهيم از  همانطوركه

  است. Redundancyشود، نياز به يك ماژول است كه اين ماژول خود داراي دو پورت براي ارتباط 

 
IM 153-3    

IM 153-2   

ET200M  كه در انتهاي نام آنها عبارتHF  نوشته شده است، مخففHigh Feature  است. اين نوع ازIM  ها امكانات بيشتري نسبت به نوع

، پورت RS485ها به جاي پورت  IMاست. در اين  Fiber Opticeمخفف  نوشته شده كه FO در برخي مدل ها كلمهمعمولي يا استاندارد دارند. 

FO مبدل نوري(مانند وجود دارد؛ بنابرين بدون نياز به OLM(  .بطور مستقيم به  مدياي انتقال فيبر نوري متصل مي شوند  

ها را وارد  IMروي  طبق تنظيم انجام شده Dip Switchپنجره اي مانند شكل زير باز مي شود كه در آن بايد آدرس  ET200Mقراردادن پس از 

  شده باشند. Setبا يك آدرس  IMهر دو  Dip Switchفاده شود، الزم است كه است IM153-2كنيد. اگر از 

 
   ET200به  Dip Switchآدرس  يصتخص

شبكه  ET200در پنجره فوق،  OK كليك رويپس از  شود. Profibusبه هر دو  صل مي  شد فقط به  ET200اگر  مت شته با قابليت افزونگي ندا

  يكي از خطوط شبكه متصل مي گردد.
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   Redundantبه صورت  ET200Mاتصال 

سربرگ  Propertiesو از پنجره   ET200Mروي دابل كليك  با شده،  شبكه ها   Redundancyباز  ست ارتباط با هر كدام از  مي توان براي ت

  را قطع يا وصل نمود

 
  فزونهاتصال ا يبرا Profibusفعال نمودن دو شبكه 

ماژوالر است و حداقل يك ماژول بايستي روي آن  ET200به تنهايي كافي نيست و با خطاي كامپايل مواجه مي شويم اين   ET200Mكانفيگ 

  به بعد قرار مي دهيم . ٤كارت دلخواه را انتخاب كرده و در اسالت   ET200Mاز زير   I/Oتعريف شود .براي اضافه كردن ماژول هاي 

  نشان داده مي شود.    IMفقط يك  ٢داريم ولي در اسالت   ET200Mبراي اين   IMدقت داشته باشيد كه در عمل دو كارت 

 
 ET200Mوعه مجم ريكارت و نصب آن در ز كيانتخاب حداقل 
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كارت  ١٢(جديدتر) تا   2BA02كارت را ســاپورت مي كنند و برخي ديگر مانند  ٨(قديمي تر) فقط  2BA00هاي افزونه مانند   ET200Mبرخي 

  را پشتيباني مي نمايند.

 
ET200M  اسالت جهت نصب كارت  ١٢باI/O  

 
ET200M  اسالت جهت نصب كارت  ٨باI/O  

مانند   Operating Parameterدوبار كليك كنيم در سربرگ   ET200Mكانفيگ شد  اگر روي خود   ET200Mها روي پس از اينكه ماژول

شوند را خواهيم ديد .  اولين مورد   Active Busشكل زير اطالعات مربوط به باس ماژول هاي كه روي  صب مي  ست كه   IMباس ماژول ، ن ا

  هستند كه زير آنها قرار مي گيرند.  I/Oنصب مي شود و بقيه باس ماژول هاي   IMزير دو 

 
  ET200Mنصب  يمناسب برا Bus Moduleانتخاب 

شد اهميتي ندارد و خطايي در كامپايل توجه  شته با سالت خالي وجود دا ست  حتي اگر بين كارت ها ا صورت اكتيو ا شيد از آنجا كه باس ب شته با دا

  گزارش نمي شود

 
  كارت ها نيماب يامكان وجود اسالت خال
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 Profinetبا شبكه   ET200Mپيكر بندي  ٢-٤ 

ستفاده شود كه قابل اتصال به  ET200اگر از    ايناي از باشد، امكان پياده سازي توپولوژي حلقوي در آن وجود دارد. شكل زير نمونه Profinetا

  اتصال را نشان مي دهد:

 
   Profinet I/Oها به شبكه  ET200 يزيكياتصال ف

شد،  شبكه  IM153-4با  ET200Mهمانطور كه گفته  شود. همچنين اين  Profinet I/Oبه  صل مي  نيز دارد.  Redundancyقابليت  IMمت

ست كه  شد. در پيكربندي اين  5Hاز نوع  CPUبراي پيكر بندي آن الزم ا شكل  CPUها و پس از وارد نمودن  CPUبا به رك، پنجره اي مانند 

  زير براي تنظيمات اين شبكه باز مي شود.

  

 
   ET200اتصال  يبرا Profinetشبكه  يجادا
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ست آدرس  سب به IPالزم ا صاص دهيد. همچنين از طريق گزينه  CPU پورت منا سازيد. اين عمل را  Newاخت شبكه جديد براي ارتباط ب يك 

متصــل  Ethernet1 Profinet-I/O System (100)را به شــبكه  IM153-4دوم نيز تكرار كنيد و ســپس از طريق مســير زير،  CPUبراي 

  نماييد.

Catalog  >  Profinet I/O  >  I/O  >  ET200M  >  IM153-4 PN HF V4.0 

  نمود. واردرا  I/Oكارت هاي  طبق روال قبلي به هر دو شبكه متصل شده و مي توان ET200در اينصورت 

 
  Profinetبه شبكه  IM153-4اتصال 
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  در پروفي باس Y-Linkپيكر بندي  ٣-٤

پياده سازي شود  اين دو در كاتالوگ مانند شكل زير در دسترس هستند.به عنوان مثال   IM157يا   IM153مي تواند با   Y-Linkقبال اشاره شد 

  متصل نماييد. Profibusانتخاب و به يكي از دو شبكه  Catalog > Profibus-DP > DP/PA Linkرا از مسير  IM 157 توانيدمي

 
   Profibusبه شبكه  IM 157اضافه كردن 

شده كه  Profibus(1)به  IM 157مطابق پنجره فوق،  صل  شبكه، پنجره اي  Profibus(2)آن  Redundantمت ضافه كردن آن به  ست. با ا ا

اين آدرس از لحاظ سخت افزاري بايد  وارد شود. IM 157مربوط به  Dip Switchمانند شكل زير باز مي شود كه صرفاً الزم است در آن آدرس 

  شود. Setمشابه باشد و در نرم افزار نيز همان آدرس  IM 157هر دو  Dip Switchروي 

 
   IM 157آدرس مربوط به  يمتنظ

ساس آن عملكرد  OKپس از تعين آدرس و انتخاب  شود كه بر ا شخص مي گردد IMپنجره ديگري باز مي  ستي  در اين پيكربندي م در واقع باي

شبكه   Y-Linkتعيين كرد كه خروجي كوپلر  شبكه   DPبراي  شود يا براي  ستفاده مي   Interface Module forدر اينجا  گزينه كه .  PAا

Profibus –DP  مي كنيمانتخاب.  

 
   IM 157عمكرد  يينتع
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شــبكه  خطرا به اين  معمولي غير افزونه  متصــل مي شــود. مي توان تجهيزات IM 157جديد به  Profibus خطپس از آن خواهيد ديد كه يك 

 ET200دسترسي دارند. در تصوير زير ارتباط چند نمونه از درايوهاي فركانسي و  اتبه اين تجهيز  CPU 400H. بدين ترتيب هر دو متصل نمود

  .نشان داده شده است Y-Linkهاي معمولي با 

 
  افزونه Profibusبه شبكه  Non Redundant يزاتاتصال تجه

  

ستفاده از دو  يممي توان سخت افزار هاي مورد نياز براي پيكر بندي  IM 153-2از دو   ، IM 157به جاي ا ستفاده كنيم.   IM153-2با  Y-Linkا

  :عبارتند از

 (عميق) ET200Mرك مخصوص  )١

 6ES7 195-7HD10-0XA0با كد سفارش  IM 153-2براي نصب دو  Bus Moduleيك عدد  )٢

 6ES7 654-7HY00-0XA0با كد سفارش  Y-Linkبراي نصب  Bus Moduleيك عدد  )3

 يا باالتر 6ES7 153-2BA02-0XB0با كد سفارش  IM 153-2دو عدد  )٤

 6ES7 195-7HD80-0XA0با كد سفارش  Couplerيك عدد  )5

شابه پيكربندي  ست. با اين تفاوت كه در محيط  IM157روش پيكربندي آن دقيقاً م شه  HW Configا  IM 153-2بايد  DP/PA Linkو در پو

  كنيم.را انتخاب و به پيكربندي اضافه 
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  با پروفي باس  I/Oماژول هاي   تست هاي پس از پيكر بندي  ٤-٤

. دانلود كنيم  Hانجام و ذخيره و كامپايل شد الزم است آن را به سيستم   Hwconfigافزونه با پروفي باس در   ET200Mپس از اينكه پيكر بندي 

به جستجوي   Masterطبق توضيحات قبلي انجام شود . پس از اينكه دانلود به پايان رسيد ابتدا   Runيا مد   Stopدانلود مي تواند در مد 

ET200M   روي باس مي گردد  در اين مدت چراغBUSF   چشمك زن است اگر روي مسترET200M   را با آدرس تعيين شده پيدا كرد و

خاموش مي شود  در اين شرايط اگر   BUSFوصل بود در اينصورت چراغ   IMمشكلي در كابل و كانكتور و اتصاالت وجود نداشت و تغذيه 

Standby   در مدSTOP   باشد چراغBUSF  آن چشمك زن نيست ولي به محضRUN   شدن اطالعات سخت افزاري را ازMaster  گيرد مي

م ارتباط ثابت مي شود. پس در اين چشمك زن است و پس از انجاstandbyروي  BUSFدر اين مدت .مي پردازد   ET200Mو به جستجوي 

ها دقت كنيم   IMمتصل است. اگر در اين وضعيت به چراغ هاي روي   CPUبه هر دو   ET200Mاست و   Redundantشرايط سيستم در مد 

در   IM اينكه  دهدنشان ميديگر اين چراغ خاموش است روشن بودن اين چراغ   IMروشن و روي   ACTچراغ   Masterمتصل به   IMروي 

زن چشمك SFروشن نيست براي لحظاتي چراغ آن   ACTكه چراغ   IMحال حاضر اطالعات را رد و بدل مي كند. دقت كنيد كه در ابتداي كار روي 

  است اين حالت گذراست و نشان دهنده فالت نمي باشدو پس از چند ثانيه خاموش مي شود.

  

 ET200Mهاي روي   I/Oلوپ چك 

لوپ چك شوند تا  از صحت اتصال كارت تا سنسور يا عملگر   I/Oاست  الزم است هر كدام از ماژول هاي   Redundantوقتي سيستم در مد 

را انتخاب و وضعيت ورودي   Monitor/ Modifyمربوطه كليك راست و گزينه   I/Oسطح فيلد اطمينان حاصل شود. براي لوپ چك روي كارت 

  فرمان مي دهيم.با احتياط كنيم يا به خروجي ها ها را مانيتور مي 

 
 Monitor / Modify Variableپنجره  
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   Soloدر مد   ET200Mتست ارتباط 

سمت   IM مربوط به  ACTچراغ مي بينيم   ET200Mباشد روي   Masterسمت چپ   CPUو    Redundantفرض كنيد سيستم در مد 

جابجا شده و   ACTشود فورا چراغ   Masterسمت راست   CPUمتوقف شود و   Masterچپ روشن است و فالت ندارد .  در اين شرايط اگر 

شود و به   Runسمت چپ   CPUروشن مي شود. اگر   SFسمت چپ چراغ   IMسمت راست روشن خواهد شد.  در اين وضعيت روي   IMروي 

  سمت چپ بر طرف مي شود.  IMفالت  روشن مي ماند وقبلي  IMروي   ACTباال  بيايد چراغ   Standbyعنوان 

  

 IMتست قطع شدن يكي از كابل هاي پروفي باس  يا قطع شدن تغذيه يك 

قطع   Standbyمتصل به   IMقطع شود يا تغذيه   Standbyباشد و به عنوان مثال كابل پروفي باس سمت   Redundantاگر سيستم در مد 

رايط زير را در تبادل مي كند. فقط ش  Masterمي ماند و ديتا را با  ACTاست   ACTكه   IMو    اختاللي در كنترل فرآيند رخ نمي دهد شود 

  :سيستم خواهيم ديد

  روي هر دوCPU   چراغ“REDF”   چه افزونگي در سطح .روشن مي شود . اين چراغ كالً مربوط به از دست رفتن افزونگي استCPU  

  روشن خواهد شد.  ”REDF“از دست برود و چه افزونگي در شبكه پروفي باس مشكل پيدا كند 

  رويCPU   كهStandby   است چراغBUSF  چشمك زن است.   

  درHwconfig  در حالت online    رويET200   عالمت زردرنگ ديده مي شود . شكل زير حالت نرمال را با اين حالت در كنار هم

  نشان مي دهد.

 
   ستميحالت نرمال س

 
  Redundancyحالت خطا در ارتباط 

قطع شود . در   Masterمتصل به   IMقطع شود يا تغذيه   Masterاست و كابل متصل به   Redundantدر نظر بگيريد كه سيستم در مد  اكنون

   Standbyمتصل به   IM. به عبارت ديگر جابجايي رخ نمي دهد  Hولي در سيستم روشن مي شود   ACTديگر چراغ   IMروي   اين شرايط فوراً

كه ارتباطش با پروفي باس قطع است چگونه اطالعات را دريافت مي كند؟ پاسخ اينست كه   Masterاست . سوال اينست كه   ACTدر وضعيت 

Standby  شكلي در كنترل فرآيند رخ نمي دهد مگر اينكه در اين شرايط فيبر اطالعات دريافتي را از طريق فيبر نوري در اختيار مستر قرار مي دهد و م

  نوري قطع شود.
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 IMيا قطع شدن تغذيه هر دو   ي باستست قطع شدن هر دو كابل پروف

بطور كامل از   ET200Mقطع شود در اين حالت   IMقطع شود يا تغذيه هر دو ماژول    ET200Mاگر هر دو كابل پروفي باس متصل به يك  

نيز   CPU چشمك زن مي شود ولي ممكن است عالوه بر فالت هر دو  BUSFچراغ   CPUخارج شده است و روي هر دو   Hدسترس سيستم 

دارد .   ET200Mيونيت مختلف است كه هر كدام يك  ١٠متوقف شوند يعني كنترل كل فرآيند از دست مي رود. فرض كنيد   فرآيند متشكل از 

  يونيت سالم نيز تحت كنترل نخواهند بود. ٩ها شود در اينصورت   CPUاز دست برود و منجر به توقف   ET200Mاگر فقط يك 

بايستي به سيستم دانلود شده  باشد در غير اينصورت  با از دست رفتن يك   OB86هاي وقفه موسوم به  OBولي علت توقف چيست ؟ يكي از 

ET200M    هر دوCPU    متوقف مي شوند ولي اگرOB86   دانلود شده باشد فقط چراغBUSF   هر دو  ودر دو طرف چشمك زن استCPU  

  خط قرمز مشاهده خواهيم كرد .  ET200Mببريم روي   onlineرا به حالت   HWconfigي مانند. در اين شرايط اگر باقي م  Runدر وضعيت 

 
  Profibusقطع شدن دو كابل  يخطا

 Stopهاي خطا، سيستم به مد  OBو عدم وجود  ET200Mاز يك  Profibusهمانطور كه در تصوير فوق مشاهده مي شود، پس از قطع شدن دو كابل 

  و بر روي كارت هاي آن ديده مي شود. ET200Mرفته است و خط مورب قرمز رنگ بر روي 

 

 ET200Mتست جابجايي كارت از روي 

ET200M   افزونه از آنجا كه داراي باس اكتيو است قابليتHot swap   را فراهم مي كند  يعني امكان  تعويض كارت در حين كار را دارد. فرض كنيد

يا سيموله   Forceيكي از كانال هاي كارت آنالوگ سوخته  است و ميخواهيم آن را تعويض كنيم  كارت سالم مشابه تهيه كرده  و موقتا ساير كانال ها را 

  رت قبلي را از روي رك برداشته و كارت جديد را جايگزين مي كنيم.مي كنيم تا در زمان تعويض مشكلي پيش نيايد  سپس كا

 دانلود شده يا خير.   OB83قبل از انجام اينكار بايستي چك شود آيا  
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  اگر دانلود نشده باشد به محض بيرون كشيدن كارت يا جازدن كارت هر دوCPU   . متوقف خواهند شد 

   اگر دانلود شده باشدCPU   هاRun   مي مانند فقط چراغEXTF   روي آنها روشن مي شود  و وضعيت زير درHwconfig > online   ديده

دايره قرمز و روي كارت مورد نظر خط مورب قرمز كشيده شده است. با نصب كارت جايگزين فالت ها خود بخود   ET200خواهد شد كه روي 

  برطرف خواهند شد.

 
  I/O يت هااز كار يكيشدن  Remove يخطا شينما

 

  تست قطع شدن تغذيه يك كارت آنالوگ

ولت  ٢٤در حال كار است.اگر مسير تغذيه   Redundantنصب شده و سيستم در مد   ET200Mروي   AI8x12 bitفرض كنيد كارت آنالوگ ورودي 

 متصل به كارت آنالوگ قطع شود چه اتفاقي مي افتد ؟ 

  بطور معمول اگر تنظيمات پيش فرض كارت آنالوگ تغيير نكرده باشد  با قطع تغذيه كارت فقط چراغSF   روي كارت روشن مي شود ولي روي

IM   ها و رويCPU  هيچ فالتي روشن نيست و در  هاOnline  .نيز  مشكلي گزارش نمي شود  

  اگر تنظيمات كارت مانند شكل زير تغيير كرده و چك باكسDiagnostics    فعال شده باشد در اينصورت به محض قطع شدن تغذيه كارت

  RUNدانلود شده باشد سيستم در مد   OB82روشن مي شود اگر   EXTFها  چراغ   CPUو روي   SFها چراغ   IMروي كارت و روي 

  متوقف خواهند شد.  CPUنشده باشد هر دو دانلود   OB82نيز فالت و اطالعات آن را خواهيم ديد اگر   Onlineباقي مي ماند و در 
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 I/O يدر كارت ها Diagnostic تيفعال نمودن قابل

  آنالوگ  20mA-4تست قطع شدن سيم 

  :بستگي دارد سوال زيردو پاسخ  اين تست نيز مشابه تست قبلي و نتيجه آن به 

  فعال است؟  Wire Breakآيا در تنظيمات كارت گزينه  )١

  دانلود شده است؟  OB82آيا  )٢

 
  در كارت آنالوگ ،گناليس يقطع شدگ صيتشخ تيفعال نمودن قابل

 اگر پاسخ هر دو سوال منفي است فالتي نداريم و گزارشي هم از فالت در دست نيست  

  اگر پاسخ سوال اول مثبت و سوال دوم منفي است نتيجه توقف هر دوCPU  خواهد بود  

  اگر پاسخ هر دو سوال مثبت استCPU   هاRun   مي مانند فقط چراغEXTF   آنها روشن و درonline  .اطالعات فالت ديده مي شود  
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  Onlineكارت در حالت  يمشاهده خطا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Rev 01 10/2017    Maher Ghazi 

٩٧ 

  

                               
 

  ٤فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hسيستم  در  i/o و تست پيكربندي

 Hاهميت وقفه ها  در سيستم  ٥-٤

اطمينان حاصل   CPUهاي وقفه در   OBبسيار مهم هستند و الزم است كاربر از وجود  اين  Hوقفه هاي كه مربوط به فالت هستند در سيستم هاي 

  روشن گرديد .  Hهاي وقفه در سيستم  OBكند با تست هايي كه انجام شد اهميت 

در سيستم   CPUوقفه مربوطه مي پردازد اگر دانلود نشده باشد هر دو   OBابتدا به جستجوي   CPUبطور كلي وقتي فالتي روي سيستم رخ مي دهد 

H  ند خسارت ببار آورد . ولي با وجود اين متوقف مي شوند كه مي تواOB   هاي وقفه با وجود فالتCPU   .به كار خود ادامه مي دهد  

  را بهتر نشان مي دهد :و تاثير وقفه ها  ET200از روي  I/Oشدن يك كارت  Removeشرايط  به عنوان نمونه  فلوچارت زير
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ها تا اين حد مهم هستند چرا بطور خودكار توليد نمي شوند ؟ پاسخ  در روش برنامه نويسي است. در   OBسوالي كه مطرح مي شود اينست كه اگر اين 

استفاده   Driverباشد و در آن از بلوك هاي   CFCها بايد بصورت دستي ساخته شوند ولي اگر برنامه با   OBاين   LAD/FDB/STLبرنامه نويسي 

در شرايط فالت   CPUشدن   STOPبرنامه نويس نبايد نگران  ،فه مورد نياز را مي سازد و پس از دانلود هاي وق  OBشده باشد پس از كامپايل همه 

  باشد.

OB   هاي وقفه عالوه بر جلوگيري از توقفCPU  . براي توليد آالرم نيز بكار مي روند و در آنها برنامه توليد آالرم نوشته مي شود  

  

  هاي وقفه در شرايط بروز فالت مهم هستند ؟  OBكدام 

OB   دسته اصلي تقسيم نمود : سههاي وقفه مربوط به فالت را مي توان به  

١( OB   هايي كه در صورت بروز فالت از توقفCPU   جلوگيري مي كنند وبا برنامه نويسي مناسب مي توانند آالرم توليد كنند. ليست اينOB  

 ها عبارتست از :

OB80 , OB82 , OB83 ,  OB85 , OB86 , OB87 , OB88 , OB121 , OB122  
OB83   400و  400برايH  اين كاربرد دارد .OB  بكار نمي رود. 300براي  

 

٢( OB   هايي كه در صورت بروز فالت فقط براي توليد آالرم برنامه نويسي مي شوند و تاثيري روي توقفCPU   ندارند. ليست اينOB   ها

 عبارتست از :

OB81 ,OB84, OB70 , OB72  
 

3( OB70, OB72   فقط در سيستمH   . كاربرد دارد  

  

  آشنا مي شويم:ها   OBعملكرد اين اكنون به ترتيب با 

 OB80    اين :OB  برايTimer Error   استفاده مي شود.   فالت زماني برايCPU   : از جمله در موارد زير رخ مي دهد 

مانند   Cycle / Clock Memoryدر سربرگ   CPUبيش از زمان تعيين شده طول بكشد .  اين زمان در پارامترهاي   OB1اگر اجراي  )١

  OB80. اگر به هر دليل مانند وجود لوپ در برنامه يا حجم زياد برنامه  زمان سيكل اسكن از اين حد بيشتر شود و شكل زير مشخص شده است

نمي شود ولي اگر فالت   Stopدانلود شده باشد در فالت اول سيستم   OB80مي شود . در صورتي كه   Stopدچار   CPUلود نشده باشد  

در شرايطي است كه    OBمي شود . به عبارت ديگر سود مندي اين   Stopمجددا تكرار شد يعني دو سيكل متوالي از اين حد تجاوز كرد دچار 

  متوقف نخواهد شد.  CPUولي باز به حد نرمال برگردد در اين مورد  به داليلي فقط يك سيكل بين كار زياد طول بكشد
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  CPUاسكن  كليزمان س شينما

كه زمانش   OB35قبل از اينكه اجرايش به اتمام برسد مجددا توسط سيستم عامل صدا زده شود . مثال در   OB35وقفه زماني مانند  OBاگر  )٢

100ms  100ش بيش از است برنامه زيادي نوشته شود كه اجرايms   طول بكشد در اين شرايط بدونOB80    سيستم دچارStop   مي

 نخواهد شد . البته برنامه نيز بدرستي اجرا نخواهد شد!  STOPروشن مي گردد و سيستم   INTFفقط چراغ   OB80شود ولي با وجود 

از روي اين وقفه پرش بوجود بيايد در   CPUكشيدن ساعت براي تاريخ و زمان مشخصي تنظيم شده و با جلو   OB10اگر وقفه تاريخ زمان   )3

 شود.روشن مي  INTFمي ماند فقط چراغ فالت   RUNدر مد   OB80سيستم دچار توقف مي شود . ولي با وجود   OB80صورت عدم وجود 

 OB81   مربوط به خطاي منبع تغذيه  مانند ضعيف شدن باتري است كه حتي اگر درCPU   دانلود نشده باشد فالت باتري منجر به توقف سيستم نخواهد

باشد در صورت  on باشد كه يك باتري دارد و كليد باتري  4Aاز نوع   PSاگر براي مانيتورينگ وضعيت باتري ها استفاده مي شود.  OBشد ولي از اين 

باشد كه دو باتري دارد اگر كليد روي     20Aيا   10Aاز نوع   PSشود. اگر روشن مي  BAFسپس چراغ   BATTFضعيف شدن باتري ابتدا چراغ 

1Batt   باشد و باتري ضعيف شود چراغBATT  مربوطه و سپس چراغBAF    2روشن مي شود و اگر كليد رويBatt  باشد و حتي يكي از باتري ها

متغيري به  OB81در  .اجرا مي گردد  OB81 وك وقفهبل  BAFبا روشن شدن چراغ روشن مي شود.  BAFمربوطه و چراغ   BATTضعيف شود چراغ 

ذخيره  B#16#38و زماني كه خطا بر طرف شود كد  B#16#39وجود دارد. وقتي خطا به وجود مي آيد در اين متغير كد  OB81_EV_CLASSنام 

  شود:چراغ آالرمي  روشن و با برطرف شدن آن به طور خودكار خاموش مي  Backupبا بروز خطاي باطري مي شود. در برنامه زير 

 
 OB82  اين  :OB   برايDiagnostic Fault   شد شاره  تنظيمات ماژول ها مانند تنظيمات كارت  اگر دربكار مي رود . همانطور كه قبال ا

رخ دهد در اين شرايط 20mA-4ه كارت  يا قطع شدن سيم فعال شده باشد سپس خطايي مانند قطع تغذي   Diagnosticآنالوگ گزينه هاي 

 باقي مي ماند .  RUNروشن شده ولي سيستم در مد   EXTFچراغ   OBشده ولي با وجود اين   Stopسيستم   OB82بدون وجود 
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 OB83 اين :OB   صلي يا روي رك شود يا در حين كار روي رك ا شته  شرايطي كه ماژولي از محل خود بردا شود مورد  ET200در  صب  ن

  روشن مي شود.  INTF / EXTFمي شود ولي با وجود آن چراغ   STOPسيستم   OBنياز است . در شرايط فوق بدون وجود اين 

 OB84  اگر لينك سنكرون سازي بين دو:CPU     از نوعH  بدليل مانند اشكال در فيبر نوري ضعيف شود اينOB   فراخوان مي شود. عدم

  به توقف سيستم نخواهد شد . منجر  OBوجود اين 

 OB85 اگر :CPU   يكOB   كه اوليتش ازOB85   پايين تر اســت (مانندOB10  ياOB40  را صــدا بزند و آن (OB   لود نشــده باشــد

  مي ماند.  RUNفقط فالت خواهيم داشت و سيستم   OB85و با وجود  Stopسيستم   OB85بدون 

 OB86ارتباط دو  ، : اگر در حين كارCPU   شود بدون سعه قطع  ستم   OB86با پروفي باس يا با رك هاي تو شود ولي با  STOPسي مي 

  مي ماند.  RUNچشمك زن و سيستم   BUSFچراغ   OB86وجود 

 OB87 شده امكان پذير سي به ديتا بلوك آدرس داده  ستر شود و به هر دليلي د ستفاده  شبكه ا شن بلوك هاي تبادل ديتا روي  : اگر از فانك

  نصورت منجر به توقف سيستم مي شود.مورد نياز خواهد بود در غير اي  OBين نباشد ا

 OB88 هر :CPU   داراي يكNesting Depth   صدا مي زنيم در شني را  ست . به عنوان مثال هر بار كه فانك شته آن ست منظور عمق پ ا

مي شود ولي اين عمق محدوديت دارد اگر از حد تعيين  يك پشته باز مي شود وقتي چندين فانكشن تو در تو صدا زده شوند عمق پشته بيشتر

  Runفقط فالت داريم و  سيستم   OB88مي شود با وجود   Stopلود نشده باشد سيستم   OB88بيشتر شود و   CPUشده در مشخصات 

  است البته فانكشن هاي خارج از عمق پشته اجرا نخواهند شد .

 OB121شكال در برنامه نو صورت بروز ا سي بدون اين : در  ستم   OBي ستم   INTFفالت   OBو با وجود اين   Stopسي سي شن و  رو

RUN   شكاالتي مانند آدرس دهي خارج از رنج براي شن در برنامه و دانلود نكردن آن   I, Q , M , T , Cمي ماند . ا صدا زدن يك فانك يا 

  مي شود.  OB121منجر به فراخواني 

 OB122 سي به ستر صورت عدم د صورتي كه كانال آنالوگ كه  OBدر حين اجراي برنامه اين   I/O: در ست. به عنوان مثال در  مورد نياز ا

صورت  شد بدون اين   PQWيا   PIWب سترس نبا سوختن كارت يا كانال در د شدن كابل هاي پروفي باس يا  شده  بدليل قطع  آدرس دهي 

OB   ستم شود . در  INTFو با وجود آن فالت   STOPسي شن هاي  روشن مي  شبكه كه با فانك برنامه ريزي   Send/Recvكارت هاي 

  مورد نياز خواهد بود. OBمي شوند در صورت عدم دسترسي به كارت همين 

  

  OB70 , OB72  , OB73با   Hنمايش وضعيت سيستم 

OB   شروع مي شوند و به  ٧هايي كه با عددOB7x   موسوم هستند خاص سيستمH   معمولي كاربرد ندارند. اين   400هستند و درOB   ها هيچ تاثيري

  در جلوگيري از توقف ندارند و از آنها صرفا براي توليد آالرم استفاده مي شود.

ها دچار مشكل شود يا يكي از كابل   CPUدر حال كار است اگر يكي از   Hها، به اين نكته توجه كنيد كه وقتي سيستم   OBاهميت اين  شناختبراي 

 نبيند متوجه نمي شود كه سيستم مانيتورينگروي  سيستم  و آالرم را هاي پروفي باس قطع شود كار كنترل فرآيند ادامه مي يابد و اگر كاربر وضعيت فالت

  رم توليد شود .كمك مي كند تا  در صورت بروز چنين شرايطي آال  OB72و   OB70مشكل پيدا كرده  است .  كنترل
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OB70   با نامI/O Redundancy Fault  

مشكل پيدا كند)   IMها دچار مشكل شود (يك كابل قطع شود يا يك   CPUدر شرايطي كه يكي از مسير هاي پروفي باس متصل به   OBاين 

  زير را برمي گرداند :، كدهاي  OB70_EV_Classمتغير محلي  در هنگام بروز خطا،توسط سيستم عامل فراخوان مي شود . 

 B#16#73  در شرايط بروز خطا(Incoming Event)  دسيمال است. ١١5اين عدد معادل 

 B#16#72  در شرايط برطرف شدن خطا(Outgoing Event)  دسيمال است. ١١٤اين عدد معادل 

برنامه زير آالرم به عنوان مثال با استفاده از اين كدها مي توان برنامه اي نوشت كه در صورت بروز خطا در افزونگي پروفي باس آالرم توليد شود . 

Q0.0   را فعال مي كند و در صورت بر طرف شدن پس ازAcknowledge  آالرم خاموش مي شود.  اپراتور  

  ذخيره مي كنيم.  MW0عيت وقوع فالت يا بر طرف شدن آن را نشان مي دهد در مقدار متغير محلي كه وض OB70در 

 
  آالرم ديجهت تول OB70 يسيبرنامه نو

كه معادل   ١١٤هگز است آالرم توليد مي كنيم و با مقايسه آن با عدد   73كه معادل    ١١5با عدد صحيح    MW0با مقايسه   OB1سپس در 

  هگز است در صورت تاييد اپراتور آالرم را ريست مي كنيم.  72

 
  OB70 يسيادامه برنامه نو

در اين جدا شــود.  Master CPUاز روي  Profibusيكي از مهم ترين خطاهايي كه ممكن اســت رخ دهد، اين اســت كه كابل  نكته مهم :

ستم  سي باقي مي ماند و اطالعات را پردازش مي كند. اين اطالعات از طريق كابل  Masterدر حالت  CPUيعني نخواهد كرد.  Switchصورت 
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گفته مي  Crossمنتقل مي شود. به اين حالت ارتباط  ET200آن به  Profibusفرستاده شده و از طريق كابل  Standby CPUبه  FOهاي 

شرايط اگر يكي از كابل هاي  شود، در  FOشود. در اين  شكل  زيرا تمام خواهد رفت.  Stopبه مد  Standby CPU هاي جديد، CPUدچار م

صورت بروز خطا در كابل  F.Oاطالعات از طريق كابل هاي  شود و در  شده و ارتباط  FO ،Standby CPUمنتقل مي  با  Controllerمتوقف 

I/O  200هايET  از دست مي رود. اگر اين حالت درCPU  هايH ،هر دو  قديمي رخ دهدCPU .متوقف مي شوند  

عوض مي شود و در اين  Standbyو  Masterاست. زيرا با اين عمل جاي  Master CPUبهترين راه ممكن در مواجه با اين خطا، توقف دادن 

ست،  Profibusكه كابل  CPUصورت  شده ا شد و ديگري  Standbyآن خارج   Cross. اين عمل باعث برطرف شدن حالت Masterخواهد 

  مي شود.

  

OB72 با نام “CPU Redundancy Error”   

. برود  Soloبه مد  خارج شود و Redundantسيستم از مد  ها متوقف شده و  CPUيكي از  زماني فراخواني مي شود كه به هر دليلي OBاين  

  عبارتند از   OBمهمترين متغير هاي محلي اين 

 #OB72_EV_CLASS   اين متغير در شرايط بروز فالت كدB#16#73   و در صورت برطرف شدن فالت كدB#16#78 گرداند.را بر مي 

 #OB72_FLT_ID  كدB#16#02  را در شرايطي كه سيستم از مدRedundant  به مدSolo .رفته باشد، نشان مي دهد 

 #OB72_FLT_ID  كدB#16#03  را در شرايطي كه سيستم از مدSolo  به مدRedundant .رفته باشد، نشان مي دهد 

  توليد آالرم به عنوان تمرين به خواننده واگذار مي شود.برنامه 

OB73 با نام “Communication Redundancy Error”   

شود كه ارتباط CPU 417_4H V2.0صرفاً در  OBاين  ست. زماني فراخواني مي  ستم با  تبادل ديتاي فعال ا سي  از طريق كه ديگر 400Hاين 

صال شده S7 Connection Fault Tolerant ات شكل  دچار تعريف  شود. با  OBاز اين . شودم ستفاده مي  سازي خطا ا شكار  صرفاً براي آ نيز 

  B#16#72و در زمان برطرف شــدن خطا مقدار  B#16#73مقدار  OB73_EV_CLASSبه نام  OBاين  Tempبروز خطاي فوق در متغير 

  ذخيره مي شود.

  هاي بعدي خواهد آمد.در فصل  S7 Connection Fault Tolerantتشريح اتصال  
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  مقايسه كلي زبان هاي برنامه نويسي ١-٥

 LAD / STL / FBDنكات  برنامه نويسي به زبان  ٢-٥

 CFCنكات برنامه نويسي به زبان  ٣-٥

 

  

  

  

  

  

    

    ٥فصل 

 Hبرنامه نويسي در سيستم نكات 
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ستم  سي سي در  صول برنامه نوي صي   Hا شنايي با نكات خا ست آ ستم هاي معمولي ندارد . آنچه در اين بخش مد نظر ا سي سي  تفاوتي با برنامه نوي

  وجود دارد .   Hاست كه در برنامه نويسي سيستم 

  

  مقايسه كلي زبان هاي برنامه نويسي ١-٥

سي  از زبان  ستفاده مي در  برنامه نوي ستم ها از آنها   LAD/FBD/STLهاي شود. زبانهاي مختلفي ا سي شتر  ستند كه در بي زبان هاي پايه ه

زبان اصــلي براي پياده ســازي الجيك   CFC ، باشــد  PCS7ويژه اگر نرم افزار هبكار مي رود ب  CFCاســتفاده مي شــود در برخي موارد زبان 

  كنترلي است .

 بلوكپس از برنامه نويسي نياز به كامپايل دارد با كامپايل   CFCپس از برنامه نويسي مستقيما دانلود مي شوند ولي  LAD/STL/FBDزبان هاي 

  دانلود مي گردند.  PLCها به  بلوكتوليد مي شوند و با دانلود اين   STLهاي 

  :در شكل زير زبان هاي برنامه نويسي مختلف با يكديگر مقايسه شده اند  

 
   يسيبرنامه نو يزبان هادر   نلود و آپلوددا سهيمقا
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  بطور كلي مي توان گفت:

  زبانSTL   ست و به سطح زبان ا ست  اگر برنامه اي با   CPUپايين ترين  سپس از   STLنزديك ا شود  شته و دانلود  آپلود   CPUنو

  م.خواهيم ديد اگر چه اسامي و كامنت ها را نمي بيني  STLبگيريم باز دستورات را به 

  زبانLAD/FBD   در سطح باالتري نسبت بهSTL   قرار مي گيرند  پس از ذخيره و دانلود بصورت كدSTL   درCPU   اجرا مي شوند

  ببينيم.  LAD/FBDبا اين وجود اگر آپلود كنيم باز مي توانيم برنامه را به زبان 

  زبانSCL   شن هاي كنترلي شتر براي فانك سبت به زبان هاي قبلي قرار مي گيرد و بي سطح باالتري ن ست در  سكال ا شبيه پا كه زباني 

را خواهيم ديد و   STLآپلود كنيم فقط كد   CPUدر مي آيد. اگر از   STLپيچيده بكار مي رود پس از كامپايل و دانلود بصـــورت كد 

  نخواهد بود.  SCLقابل تبديل به 

  زبان هايCFC/SFC   ــتر در ــت و با   PCS7يعني    DCSبيش ــطح اين زبان ها از همه باالتر اس ــتفاده قرار مي گيرند س مورد اس

شوند ولي با آپلود آنچه مي بينيم   CPUاين كدها به  ، كنند پس از دانلودتوليد مي  STLكامپايل حجم كد زيادي را به زبان  دانلود مي 

 نيست.   CFC/SFCاست كه قابل تبديل به   STLبلوك هايي به زبان 

  

  آن مراقبت كرد تا از بين نرود.  Sourceنوشته شد بايستي از   SFCيا  CFCيا   SCLاگر برنامه اي به زبان هاي 
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 LAD/STL/FBDنكات  برنامه نويسي به زبان  ٢-٥

ستم  سي سي  Hدر  ستورات برنامه نوي سي و د ستم هاي معمولي ندارند .   LAD/STL/FBDمحيط برنامه نوي سي به عنوان مثال  هيچ تفاوتي با 

نوشته شده است  ولي دانلود و تست برنامه نكاتي دارد كه   LADبه زبان    ET200Mبرنامه زير  با توجه به آدرس هاي ديجيتال و آنالوگ روي 

  در ادامه به آن مي پردازيم. 

 
  LAD/STL/FBD طيدر مح يسيبرنامه نو

  

 RAMبه حافظه    LAD/FDB/STL دانلود برنامه

  RAMانتخاب شــود دانلود به حافظه   Downloadگزينه   PLCو تمام پنجره هاي آن هر جا از آيكن دانلود يا از منوي    STEP7در محيط  

  .انجام خواهد شد

  به نكات زير توجه كنيد:

 كه در نوار ابزار محيط برنامه نويسي براي دانلود برنامه مي توان از آيكن دانلودLAD/FBD/STL   ستفاده كرد ولي اين كار ست ا موجود ا

ست منجر به توقف هر دو  شود. به عنوان مثال  اگر برنامه فوق را از اين طريق دانلود كنيم ممكن ا صيه نمي  شكل   CPUتو شود. م

  OB) ابتدا بايستي فانكشن دانلود شود و پس از آن اقدام به دانلود  FC105اينست كه وقتي فانكشني را در برنامه صدا مي زنيم (مانند 

صورت اگر  شد هر دو   CPUدر   OB121وقفه  OBكنيم. در غير اين شده با شد   CPUدانلود ن شده با شوند و اگر دانلود  متوقف مي 

  مي مانند.  RUNروي هر دو روشن ولي   INTFچراغ 
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 شه اوالً قبل از دانلود برنامه چ شند  براي اينكار در   CPUدر    OB122و   OB121هاي وقفه و بويژه  OBك كنيد كه همي موجود با

شه   Simatic Managerمحيط  ست همه   Blocksپو سپس روي آيكن دانلود كليك كنيد . لي شان داده  بلوكرا انتخاب كرده  ها ن

  ها را بصورت دستي دانلود كنيد. OBاين  در اين ليست موجود باشند. اگر نبود  OB12xو  OB8xمي شود كه بايستي 

 
   Online يها بلوك 

  دقت داشــته باشــيد كه در محيطOffline  هاي برنامه فقط زير مجموعه  بلوكCPU0   وجود دارند وCPU1   هيچ زير مجموعه اي

  مشاهده كرد.  CPUها را مي توان در هر دو  بلوك  Onlineندارد ولي در محيط 

  هاي برنامه نويسي ابتدا  محيط برنامه نويسي را ذخيره كرده و ببنديد سپس در محيط  بلوكبراي دانلود كاملSimatic Manager   از

  را مانند شكل زير انتخاب و دانلود كنيد .   System Dataها بجز  بلوكهمه   Blocksقسمت 

 
  يسيبرنامه نو يها بلوكدانلود 

 پوشه يSystem Data  .حاوي اطالعات سخت افزاري است و دانلود آن مي تواند منجر به توقف  سيستم شود  

 
  System Dataبه دانلود پوشه  ازيعدم ن
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  آدرس دهي آنالوگ با حرف در برنامه قبلي اگرP  مانند )PIW512   (  در حين كار هر دو كابل پرفي باس قطع شد يا تغذيه هر  باشد و

شد حتي اگر   IMدو  ستي   OB86قطع  ست و باي شد كافي ني شده با ستم دانلود  سي شد در غير   CPUنيز در   OB122به  موجود با

ديتا را از حافظه نمي گيرد   CPUكه  در آدرس دهي است  Peripheralمعرف   Pاينصورت هر دو متوقف خواهند شد. علت آن حرف 

  باشد اين مشكل را نداريم.    IW512و بصورت   Pرف . اگر آنالوگ بدون ح و با خود كارت مستقيماً ارتباط مي گيرد

  

 Soloو مد   Redundantدر مد  RAMبه   برنامه تفاوت دانلود

  منتقل مي شود .  CPUشود ولي برنامه به هر دو جود اينكه يكبار دانلود انجام ميانجام شود با و  Redundantاگر دانلود برنامه در مد 

ها فقط  بلوكدانلود انجام گيرد در اينصورت   LAD/FBD/STLهاي برنامه دانلود شوند يا از داخل محيط  بلوكباشد و   Soloاگر سيستم در مد 

شوند در اينحالت اگر   CPUيعني   CPU0به  صفر منتقل مي  شكلي پيش نمي آيد ولي اگر   Masterبه عنوان   CPU0رك  شد م  CPU1با

  نتقل نخواهد شد . باشد برنامه به آن م  Masterبه عنوان 

  
كپي كرده و در پنجره   offlineببريم و دانلود كنيم يا اينكه برنامه را ازمحيط   Redundantبراي رفع اين مشـــكل يا بايد ســـيســـتم را به مد 

online   بهCPU1  بفرستيم. شكل زير:  

  

 
 Onlineبه  Offlineاز  يسيبرنامه نو يها بلوككردن  يكپ

 بلوك Solo Modeوجود دارد كه براي دانلود در  CPUدر زير مجموعه هر دو  Blocksپوشه  Onlineه مي شود در پنجره ظهمانطور كه مالح

ــه  ــه  Offlineدر پنجره  Blocksها را از پوش  Runبه مد  Standby CPUانتقال داديم. حال اگر  Onlineدر  Blocksكپي گرفتيم و به پوش

  دريافت كرده و به روز مي شود. وضعيت سيستم مشابه تصوير زير خواهد بود: FOرود اطالعات از طريق كابل هاي 



 

Rev 01 10/2017    Maher Ghazi 

١٠٩ 

  

                               
 

  ٥  فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hسيستم  در  برنامه نويسينكات 

 
  و سنكرون سازي CPU 0به  Solo Modeمراحل دانلود برنامه ها در 

  

 onlineها از پنجره  بلوكحذف 

باشد فقط از   soloحذف خواهد شد ولي اگر در مد   CPUي پاك شود از هر دو بلوك  onlineباشد و از پنجره   Redundantاگر سيستم در مد 

 حذف مي شود.  CPUهمان 
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 Flashبه كارت حافظه   برنامه  دانلود

است و   RAMروي آنها باشد كل حافظه باز از جنس   RAMداخلي هستند و اگر كارت   RAMها كارت حافظه نداشته باشند داراي   CPUاگر 

شد هر جا آيكن دانلود وجود دارد چه در محيط  شود . همانطور كه گفته    LAD/FBDچه در محيط   Hwconfgدانلود طبق روال قبلي انجام مي 

  انتقال داده مي شود .  RAMبا كليك روي اين آيكن برنامه به    Simaticو چه در محيط 

شد رو  Flashها كارت   CPUاگر روي  شته با ست . براي دانلود به وجود دا شه    Flashش دانلود كامال متفاوت ا كليك   Blocksابتدا روي پو

  :ا مانند شكل زير انتخاب مي كنيمر  Download user Program to Memory Cardگزينه   PLCكرده سپس از منوي 

  

 
  Flashدانلود به كارت 

  ولي اين دانلود نكات خاص و مهمي دارد :

  هر دو اوالً دانلود بهFlash  .بايستي انجام شود چون سنكرون سازي و انتقال از فلش به فلش وجود ندارد  

  دوماً دانلود به فلش حتما منجر به توقف آنCPU   شه شد چون كل پو را نيز   system Dataرا انتقال مي دهد كه   Blocksخواهد 

  را به كارت فلش انتقال داد. بلوكگيرد. به عبارت ديگر هيچگاه نمي توان فقط يك در بر مي

  

  در حين كار بصورت زير است:  Flashپس روش دانلود به 

 از مسير ذكر شده  روي دانلود كليك كنيد  

  ــود يكي از نمي رود چون برنامه   RUNبه مد   CPUو دانلود كنيد پس از اتمام دانلود  اين ها را انتخاب   CPUدر پنجره اي كه باز مي ش

  دو طرف يكسان نيست. 

  

 
  جهت دانلود به آن CPUانتخاب 
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  باSwitch to   اينCPU  را به عنوانMaster   به مدRUN  ديگري  ، ببريدStop   مي شود.  

  مجددا از منويPLC   دانلود به كارت حافظه را تكرار كنيد و از پنجرهCPU   شتباها  به شته باشيد كه ا    CPUدوم را انتخاب كنيد . دقت دا

  مي شود ! STOPاول دانلود نكنيد و گرنه كل سيستم 

 اين  ، پس از اتمام دانلود به فلش دومCPU   به مدRUN   مي رود و سيستمRedundant  .مي شود  

  

فلش طبق مراحل باالست. دقت شود در صورتي كه قبال دانلود به فلش انجام از اين پس اگر كوچكترين تغييري در برنامه داده شود روش دانلود به 

  داخلي انتقال مي دهد انجام ندهيد و هميشه از يك الگو استفاده كنيد.   RAMشده باشد از اين بعد دانلود مستقيم با آيكن هاي دانلود كه به 

  

    Monitor/Modifyتست 

ستم در مد  سي ست و مانيتور برنامه   Redundantفرض كنيد  ست يا   LAD/STL/FBDا ست . در   VATعينك در جدول آيكن فعال ا فعال ا

ستم به مد  سي شرايط اگر  شت در واقع آيكن مانيتور منجر به   Redundantبرود به مد   Soloاين  شدن اطالعات   Read onlyباز نخواهد گ

CPU   شود و عمل ستم را به مد   Updateمي  سي شت  ستي ابتدا عينك مانيتور را بردا برد و در   Redundantرا مختل مي كند بنابراين باي

  صورت نياز دوباره عينك را فعال نمود.

  

 Hدر سيستم   Forceتست 

ست مي توان همه ورودي و خروجي هاي آنالوگ و ديجيتال را    ضطراري يا ت شرايط ا ستم  نمود.  Forceدر  سي نكات زير  Forceبراي   Hدر 

  وجود دارد :

  اگر سيستم در مدRed  باشدForce   كردن هردوCPU   راForce   مي كند وUnforce   هر دو را ازForce  . خارج مي كند  

  ستم در مد سي شد فقط همان   Soloاگر   Simaticشود در   Forceخاص  CPUمي رود . براي اينكه يك   Forceبه    CPUبا

Manager   رويCPU   سمت ست و از ق را انتخاب مي كنيم. اگر در   Display Force Valuesگزينه   PLCمورد نظر كليك را

  Unforceميرود. و براي   Forceبه   CPU0را انتخاب كنيم   Forceگزينه   PLCاز منوي   LAD/FBDدر محيط   Soloمد 

  نيز به همين طريق بايد عمل كرد.

  اگر درSolo Mode  عملForce  از آنجا كه فقط يك انجام شودCPU   بهForce   مي رود در اين شرايطCPU    دومRun  

  Redundantداريم  و سيستم را اول بر  CPUرا از   Forceنمي رود . راه حل اينست كه   Redundantنخواهد شد و سيستم به مد 

مي تواند منجر به مشكل شود بنابراين بهتر است با تغيير در برنامه مقدار ثابتي را   Forceكنيم ولي برداشتن   Forceكنيم و مجددا 

  شد تغييرات برنامه را پاك كنيم.  Forceرا برداريم و نهايتا وقتي كل سيستم   Forceجايگزين كنيم  سپس 
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  نظير اين مشكل  در مدRedundant   نيز ممكن است رخ دهد. اگر در اين حالت سيستم تحتForce   باشد و يكي ازCPU   ها ري

نمي رود و نياز به   Redundantپاك شده و سيستم به مد   CPUاز اين   Forceست شود يا بدون باتري تغذيه آن قطع و وصل شود 

  راهكاري شبيه قبل است.

  است.  Redundantكردن مطمئن شويد كه سيستم در مد   Forceتوصيه مي شود هميشه  قبل از 

  

 Soloو مد   Redundantكن در مد سيكل اس

مانند شكل زير مشاهده نمود كه فلش سبز رنگ سيكل را در لحظه   Scan Cycleسربرگ   Module Infoسيكل اسكن را مي توان در پنجره 

تر ببريم خواهيم ديد كه زمان سيكل كوتاه  Soloباشد سيكل را يادداشت كرده و آنر ا به مد   redundantفعلي نشان مي دهد. اگر سيستم در مد 

  شود.سازي نميزماني صرف سنكرون  Soloميشود علت اينست كه در مد 

Cycle Time CPU  در مدRedundant  Cycle Time CPU  در مدSolo   

  

  
 

شود   Redundantسريعتر از مد   Soloدر مد   OB1پس اجراي برنامه  صي اجرا  شخ ست برنامه اي همواره با زمان م خواهد بود. اگر الزم ا

  ثابت است. Redچه در مد  Soloچه در مد  نوشت كه زمان اجرايش  OB3xبايستي انرا در وقفه 
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   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hسيستم  در  برنامه نويسينكات 

 CFCنكات برنامه نويسي به زبان  ٣-٥

CFC   ستفاده از  كوبلمنطق كنترل با اتصال گرافيكي  در آن   روش برنامه نويسي سطح باالست كه   CFCها شكل مي گيرد .  در موارد زير ا

  است در غير اينصورت اختياري است: براي برنامه نويسي الزامي

  درPCS7 

   درS7-400FH 

  نصب نمود.  STEP7را پس از   CFCرا در خود دارد در غير اينصورت بايستي نرم افزار   CFCنصب شده باشد   PCS7اگر 

  نوشته شده است را نشان مي دهد.  CFCشكل زير نمونه اي از برنامه كه توسط 

 
  CFCنمونه برنامه نوشته شده به زبان 

 CFCكامپايل و دانلود 

  ساخته مي شوند.  Blocksك هايي در پوشه زمست كامپايل شود با كامپايل بلوقبل از دانلود ال  CFCبرنامه 

 
  CFC طيپس از نوشتن برنامه در مح Compileانتخاب 

 
 CFCدر محيط  Compilز پس ا Blocksمختلف در پوشه  يها بلوك جاديا
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  :انجام شود با پنجره زير مواجه مي شويم  CFCاگر دانلود  از محيط 

 Entire   ها را به  بلوككلCPU   انتقال مي دهد و با توقف هر دوCPU  ًهمراه است. اولين دانلود الزاما Entire  .است  

 Change only   فقط تغييرات را دانلود مي كند و منجر به توقفCPU  . ها نمي شود  

 
   CFC طيبار از مح نياول يدانلود برا

توان نمي  CFCتوضيح داده شد. يعني از داخل   LAD/FBDباشد روش كار دقيقا مشابه روشي است كه براي   Flashاگر نياز به دانلود به كارت 

بايستي بلوك هايي كه پس از كامپايل ساخته شده را به كارت فلش انتقال داد ترتيب عمليات به همان   Blocksبه فلش دانلود كرد بلكه از پوشه 

  روال قبلي است.

 CFCمانيتور كردن برنامه 

ــي بين مانيتور كردن برنامه  ــاس   LAD/STL/FBDديديم كه اگر در محيط وجود دارد . قبال   CFCو برنامه  LAD/STL/FBDيك تفاوت اس

ستم از مد  سي شد و  ست به مد   soloبه   Redundantعينك مانيتور فعال با شت.   Redundantبرود تا زماني كه مانيتور فعال ا باز نخواهد گ

  بازگردد. برود و  Soloبه   Redundantوجود ندارد  و با وجود مانيتور  مي تواند بدون مشكل از   CFCچنين مشكلي در 

شكل زير روي آيكن   CFCدر  سپس   Test modeبراي مانيتور كردن برنامه ابتدا مانند  ها را انتخاب كرده و عينك مانيتور  بلوككليك كرده 

  را فعال مي كنيم.

 
Monitor طيكردن در مح CFC   

 CFCدر   Driver بلوكاستفاده از 

  ضروري است.  Driverهاي  بلوككار كنيم استفاده از   FHباشد يا اگر با سيستم   PCS7اگر نرم افزار 

ها از پر كاربردترين  Driverهاي درايور وجود دارد.  بلوكبراي همه كانال هاي ورودي و خروجي چه ديجيتال باشـــند و چه آنالوگ    PCS7در 

هسـتند. اهميت آنها به دليل توانايي زياد و امكانات عيب يابي اسـت كه در ارتباط با سـخت افزار فراهم مي كنند. برنامه زير   PCS7هت در  بلوك

 :درايور را براي كانال ديجيتال ورودي و آنالوگ ورودي نشان مي دهد بلوك



 

Rev 01 10/2017    Maher Ghazi 

١١٥ 

  

                               
 

  ٥  فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hسيستم  در  برنامه نويسينكات 

  

 
  ي آنالوگ و ديجيتالورود يبرا CFCدر  وريدرا بلوكاستفاده از 

بطور خودكار ساخته مي شوند و نگراني كه در    OB7xو   OB12xو   OB8xهاي وقفه  بلوكدر صورت استفاده از درايور  پس از كامپايل تمام 

LAD/STL/FBD  داشتيم در اينجا از بين مي رود.  

 
 CFCتيك پس از كامپايل در به طور اتوما Error Handling يها OB جاديا

شود  نكته : شده، گزينه  Compileكه در هنگام بايد دقت  شد. البته معموالً اين گزينه  Generate Module Driversو در پنجره باز  فعال با

  در حالت پيش فرض فعال مي باشد.

 
  Generate Module Drivers نهياز فعال بودن گز نانياطم
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اســـت و مي تواند در صـــورت نياز مقدار ورودي يا   simulationدارد كه همان   Simدرايور اينســـت كه پايه هايي با عنوان  بلوكمزيت ديگر 

يك  ند در واقع  عدد دلخواهي فيكس ك با وجود   Forceخروجي را روي  ـــت  به   Simulationنرم افزاري اس يازي  ندارد و   Forceن وجود 

به    Redundantي تواند بدون مشكل از باشد  سيستم م  simulationنيز پيش نخواهد آمد . اگر هر كانال درايوري تحت   Forceمشكالت 

Solo  .برود و باز گردد  

 
  نكرد Forceجهت  SIM_ON هياعمال مقدار به پا
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   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hنكات دانلود و آپلود در سيستم 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 Hدر سيستم  RAMنكات دانلود به حافظه  ١-٦

 Hدر سيستم   Flashنكات دانلود به حافظه   ٢-٦

 Hنكات آپلود از سيستم  ٣-٦

 

  

  

  

  

    ٦فصل 

 Hدر سيستم  نكات دانلود و آپلود
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  قسمت هاي قبل  به  روش هاي دانلود اشاره شد ولي در اين جا بصورت كامل انواع روش هاي دانلود را بررسي مي كنيم.اگر چه در 

ست كه  ساس نوع حافظه ا سيم بندي دانلود برا شد يا   RAMاولين تق شد .  FLASHبا صل قبل بيان      RAMبراي دانلود به همانطور كه در ف

  .هرجا در نرم افزار آيكن دانلود وجود داشته باشد  اين كار را انجام مي دهد 

  

 Hدر سيستم  RAMنكات دانلود به حافظه  ١-٦

   RAMانواع دانلود به 

  RAMمتفاوت است . اين حافظه با اضافه كردن كارت   CPUداخلي هستند كه سايز آن بسته به نوع   RAMداراي   400Hهاي   CPUهمه 

شته باشد يا اگر كارت حافظه آن از جنس   CPUتوسعه مي يابد .  اگر  باشد روش دانلود به آن يكسان است و هر جا در   RAMكارت حافظه ندا

  است.  RAMبرنامه آيكن دانلود وجود داشته باشد براي انتقال به 

  

   H Stationبا انتخاب   Simatic Managerاز محيط  RAMبه   دانلود

  همراه است.  Hدانلود مي كند و با توقف سيستم   RAMاين دانلود همه اطالعات سخت افزار و برنامه را به 

 
  400Hبه  يدانلود كل

  Blocksاز پوشه  RAMبه  دانلود 

شه  شود  ابتدا   Blocksاگر خود پو سوال مي كند كه آيا  بلوكانتخاب و دانلود  ستد و در انتها  شود يا خير .   System Dataها را مي فر دانلود 

System data  حاوي اطالعات سخت افزار است واگر دانلود شود منجر به توقف سيستم خواهد شد.  

انتخاب  و دانلود شوند معموال مشكلي براي سيستمي كه در حال كار است پيش نمي آيد   System dataها بجز  بلوك    Blocksاگر از پوشه 

ستم نمي تواند ترتيب و مگر اينكه با پ سي شويم مبني بر اينكه  صي مواجه  ها را تعيين كند با اين پيغام  بلوكاجراي   sequenceيغام اخطار خا

  بهتر است دانلود  در حين كار انجام نشود تا منجر به توقف احتمالي نشود.

 Hwconfigاز محيط  RAMبه  دانلود

  STOP modeتشريح شد  اين دانلود مي تواند به دو روش انجام شود و پنجره اي براي انتخاب نوع دانلود ظاهر مي شود . در  همانطور كه قبالً

  بدون توقف سيستم كار دانلود انجام مي شود .  RUN modeمي شود ولي در   CPUمنجر به توقف هر دو 
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 NetProاز محيط  RAMبه  دانلود

ستفاده خواهيم كرد . معموال وقتي كه در      Netproاز اين محيط كه براي تنظيمات شبكه و تعريف اتصاالت در ادامه بحث در فصل هاي ديگر ا

ست. ساير موارد دانلود از اين محيط الزم ني شود نياز به دانلود دارد  و در  صال براي تبادل ديتا تعريف  ستم  يك ات سي حتي  يا  Hاگر در اين محيط 

شود هر دو   CPUيكي از  ست و   CPUهاي آن انتخاب و دانلود  شده در جدول پايين كليك را صال تعريف  را توقف مي دهد. ولي اگر روي ات

Download selected Connection اتصال تعريف شده بدون توقف به  ، انتخاب شودCPU  شود.ها دانلود مي  

 
  بدون توقف 400Hبه  Netpro طيدانلود كانكشن از مح

 400Hبه  Netproاست. مراحل دانلود محيط  400Hبه  CIRبه روش  HW Configنيز شبيه به دانلود  Netproبه طور كلي دانلود از محيط  

  بدون توقف سيستم، به شرح زير است :

 كليك كنيد. Netproدر  400Hهاي  CPUابتدا بر روي يكي از  )1

 (Solo Mode) ببريد Stopرا به مد  Standby CPUرا انتخاب كنيد و  PLC > Operating Modeاز منوي  )2

3( Netpro  را بهStandby CPU .دانلود كنيد 

 شود.عوض مي Standby CPUو  Master CPUرا انجام دهيد. جاي  Switch toعمل  Operating Modeبا استفاده از  )4

  ببريد. Redundant Modeسيستم را به  )5

  

 LAD/FBD/STLاز محيط  RAMبه دانلود 

سري موازي كردن كنتاكت و .... مي توان از خود اين م  ست مانند تغيير زمان يا نوع تايمر يا تغيير آدرس يا  حيط دانلود اگر تغيير در برنامه جزيي ا

انلود از محيط برنامه نويسي و ... در اينحالت د بلوككرد و منجر به توقف نمي شود ولي اگر تغييرات كلي تر است مانند اضافه شدن فانكشن يا ديتا

  ها موجود نباشد منجر به توقف مي شود .   CPUدر   OB121اگر 

  به روشي كه گفته شد دانلود كنيم.  Blocksبهتر است هميشه محيط برنامه نويسي را ذخيره كرده و ببنديم و از پوشه 

  

 CFCاز محيط  RAMبه  دانلود

شود.   CFCوقتي  شد با كليك روي آيكن دانلود  پنجره اي با دو انتخاب ظاهر مي  شده با منجر به توقف هر دو   Entire downloadكامپايل 

CPU   مي شود وليChange only   .بدون توقف عمل دانلود را انجام مي دهد  
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 Hدر سيستم   Flash حافظه دانلود به نكات  ٢-٦

  Download user Program to Memory cardگزينه  روي   PLCرا انتخاب كرده  و از منوي   Blocksوشــه پ به فلش براي دانلود

ست كليك سپس از لي ستي با   CPU همان مورد نظر را انتخاب مي كنيم . اين دانلود منجر به توقف CPU ، مي كنيم  شود و پس از آن باي مي 

Switch to   اينCPU   راMaster  ــت كه كارت فلش روي كرد و به كارت ف لش دوم نيز دانلود انجام داد.    توضــيحات فوق براي حالتي اس

CPU   باشــد . اگر كارت فلش بيرون باشــد و بخواهيم آن را پروگرام كرده و درCPU   جا بزنيم براي اينكار ازPG   ياPrommer   زيمنس

  استفاده مي كنيم

  

 

  
  

USB Prommer  Field PG 

  

  

سالت مربوطه روي  MC Flashابتدا   Prommerيا  PGپروگرام كردن كارت فلش با براي   سپس در محيط  PGرا در ا  Simaticقرار داده 

Manager > File > S7 Memory Card > Open .را انتخاب نماييد  

 
   Memory Card يباز كردن محتو ريمس

هاي برنامه نويسي  بلوكدر اين صورت پنجره آن باز مي شود. حال مي توان همه  استفاده نماييد. Toolbarدر  همچنين مي توانيد از گزينه  

  كپي كنيد. Flashرا انتخاب كرده و با كپي گرفتن، آنها را در پنجره مربروط به كارت  System Dataبه همراه پوشه 
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  Flashبه كارت حافظه  تايانتقال د

ــت برنامه USB Prommerاگر از  ــتفاده مي كنيد ابتدا الزم اس  Controlرا از  Memory Card Parameter Assignmen اس

Panel :انتخاب نماييد. در اينصورت پنجره اي مانند شكل زير باز مي شود  

 
  وتريبا كامپ USB Prommerارتباط  ميتنظ

شود  USBروي آن گزينه را انتخاب و در منوي روب External Prommerدر پنجره فوق گزينه  صورت بايد ارتباط برقرار  را انتخاب كنيد. در اين

سط  Prommerو  شود. PCتو شانگر اين برنامه در  شناخته  صورت برقراري ارتباط، ن صورت  Taskbarدر  خواهد بود. حال در  ويندوز به 

  را به حافظه انتقال دهيم. هاي مورد نياز بلوكشده و  Simaticوارد برنامه  PGادامه مي توان مانند روش 
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 Hآپلود از سيستم  نكات ٣-٦

ستم در مد  سي شد از هر كدام از   Redundantاگر  ستم در مد   CPUبا سي شد   Soloها مي توان آپلود انجام داد و فرقي نمي كند ولي اگر  با

 < PLCبهتر است يك پروژه جديد بسازيم سپس از منوي ،  اطالعات سخت افزاري و برنامه  يبراي آپلود همه آپلود كرد .  Masterبايستي از 

Upload Station to PG   . اقدام به آپلود كنيم 

 
  وتريروش آپلود پروژه به كامپ

سالت  شماره ا شماره رك و  شود  سمت پايين روي     CPUدر پنجره اي كه باز مي  سپس در ق ست   Viewرا وارد مي كنيم.  كليك كرده تا لي

شود و از بين آنها آدرس   MACآدرس هاي  شان داده  مي زنيم. خواهيم ديد   Okرك مورد نظر را انتخاب و    كارت اترنتبه  مربوط   MACن

  ها آپلود مي شود.  Commentكه كل اطالعات بجز اسامي و سمبل ها و 

 
  آپلود  يبرا CPUشماره رك و اسالت  ميتنظ

سي با  شت كه اگر برنامه نوي ستي توجه دا شود ولي باي شبكه و برنامه به پروژه منتقل مي  سخت افزاري و تنظيمات    CFCبا آپلود همه اطالعات 

بلوك هاي آپلود قابل برگشت و نمايش نيست. در اينحالت   CFCانجام شده باشد آنچه آپلود مي شود فقط بلوك هاي كامپايل شده است كه به 

  ها نمي توان تغييري در برنامه داد يا نتايج الجيك را مشاهده نمود ! بلوكقط به عنوان بك آپ در حالت اضطراري هستند ولي با اين شده ف
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   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hدر سيستم  نكات كارت حافظه

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  نكات كلي كارت هاي حافظه ١-٧

  فاقد كارت حافظه  Hهاي    CPUبه   RAMاضافه كردن كارت  ٢-٧

 Hسيستم  در حين كار  FLASHبا   RAMروش تعويض كارت هاي  ٣-٧

 

  

  

  
 

    ٧فصل 

 Hدر سيستم  نكات كارت حافظه
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ستم  سي ست  شد و در حين كار براي دانلود يك برنامه جديد حافظه   Hممكن ا شتهفاقد كارت حافظه با ضافه گنجايش ندا كردن كارت  و نياز به ا

شد  ستم با سي ست به داليل فني بخواهيم كارت هاي حافظه  حافظه به  ستم  RAMيا ممكن ا سي ست را با كارت   H  كه روي  عوض   Flashا

ست و نبايد اختاللي در كار كنترل رخ دهد .  جايگزين  RAMرا با   Flashكنيم  يا برعكس  ستم در حال كار ا سي ستي با از اينرو  كنيم ولي  باي

  مراحل  حذف يا اضافه كردن كارت حافظه آشنا باشيم.

  

  نكات كلي كارت هاي حافظه ١-٧

  مربوط به كارت حافظه است دقت شود :قبل از هر چيز الزم است به نكات زير كه 

  ستم سي ستم در مد   Hكارت هاي حافظه در  سي صورت  شند در غير اين  سايز با ستي دقيقا از يك نوع و يك    Soloدر دو طرف باي

شود . پس نمي توان يكطرف كارت   Redundantماند و مي سمت ديگر كارت   RAMنمي  صب كرد. يا نمي توان يك   Flashو  ن

  قرارداد.  2MBو سمت ديگر كارت   1MBطرف كارت 

  قبل از برداشتن يا جا زدن كارت حافظه بايستيCPU   راStop  . كرد  

  شتن كارت حافظه چراغ ستي كليد   Stopبا جا زدن يا بردا ست دارد باي ست ري  ست و درخوا شمك زن ا شار   MRESبه آرامي چ را ف

ظرفيت كارت  داخلي پاك مي شود.  RAMسريع چشمك زن شده و ثابت شود يعني تمام محتويات   Stopچراغ تا  يم دهيم و رها كن

RAM  به ظرفيت حافظهLoad Memory  داخليCPU  ضعيت را مي توان در پنجره شود. اين و ضافه مي  و  Operating Modeا

 مشاهده نمود. Memoryسربرگ 

  كارت حافظهFlash   شود محتويات آن پاك نميشود ولي كارت اگر برداشتهRAM  پاك مي شود. 

 

    
Load Memory  پس از اضافه شدنFlash  Load Memory  پس از اضافه شدنRAM  

 
 

  .با توجه به نكات فوق  به  روش حذف و اضافه كردن كارت حافظه مي پردازيم
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  فاقد كارت حافظه  H  هاي  CPUبه   RAMاضافه كردن كارت  ٢-٧

  مراحل انجام كار:

 ببريد. Stopرا به مد  Standby CPUابتدا  )1

 روي كارت به سمت باال باشد) Dotاسالت مربوطه قرار دهيد ( را در RAMكارت  )2

 ثابت روشن بماند. ”LED “STOPرا نگه داريد تا  MRESكليد  )3

 نخواهد رفت. Runبه مد  CPUقرار دهيد ولي خواهيد ديد كه  Runرا در حالت  CPUاين سوئيچ  )4

انجام دهيد ولي   H Stationبا انتخاب   Simatic Managerدانلود را از محيط   دانلود كنيد. Standby CPUكل اطالعات را به  )5

رك ديگر را براي دانلود انتخاب  دقت كنيد كه شماره رك همان باشد كه كارت حافظه را در آن وارد كرده ايد اگر در اين مرحله اشتباهاً

 خواهد شد !  Stopكل سيستم كنيد 

 With expanded memoryاز پنجره اي كه باز مي شود بايد گزينه  Switch toكنيد. در هنگام  Switch toسيستم را  )6

configuration در اين حالت خواهيد ديد كه  .مانند شكل زير انتخاب شودCPU با كارت حافظه RAM  به عنوانMaster  فعال شده

 )Solo Modeمي باشد (كل سيستم در حالت  Stopدر مد  Standbyديگر به عنوان  CPUو به كار ادامه مي دهد و 

 

 
 RAMپس از نصب  Switch toانجام 

 Runشدن، آنرا به حالت  Resetبراي  MRESفعلي اضافه كنيد و پس از نگه داشتن  Standby CPUمشابه را به  RAMكارت  )7

 خواهد شد. Redundant Modeرفته و كل سيستم  Runبه مد  Standby CPUببريد. خواهيد ديد كه 
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 Hسيستم  در حين كار  FLASHبا   RAMروش تعويض كارت هاي  ٣-٧

را با كارت هاي   RAMوجود دارد . مي خواهيم بدون توقف فرآيند كارت هاي   RAMها كارت   CPUدر حال كار است و روي   Hسيستم 

Flash  دو كارت فلش مشابه تهيه كرده ايم.  فرض بر اينست كه فلش ها با  قبالً تعويض كنيمPG   پروگرام نشده و خالي هستند.  

  مراحل انجام كار:

 ببريد. Stopرا به مد  Standby CPUابتدا  )1

 را بجاي آن وارد كنيد.  Flashرا  بيرون كشيده و كارت  RAMكارت  )2

 ثابت روشن بماند. ”LED “STOPرا نگه داريد تا  MRESكليد  )3

 نخواهد رفت. Runبه مد  CPUقرار دهيد خواهيد ديد كه  Runرا در حالت  CPUاين سوئيچ  )4

دانلود كنيد . در انتخاب   Download user prog to Memory Cardسپس   PLCرا انتخاب كرده و از منوي   Blocksپوشه   )5

 در پنجره اي كه ظاهر مي شود دقت كنيد .شماره رك براي دانلود 

باال بياوريد   Masterسيستمي كه داراي كارت فلش است را به عنوان   with altered configurationو انتخاب  switch toبا  )6

 خواهد شد.  Stopديگري 

 
 RAMبه جاي  Falshنصب پس از  Switch toانجام 

  .جايگزين كنيد  Flashرا بيرون كشيده با   RAMدوم كارت  CPUدر   )7

دانلود را انتخاب و    Download user prog to memory cardسپس   PLCرا انتخاب كرده و از منوي   Blocksمجددا پوشه  )8

بفرستيد كل سيستم دقت كنيد اگر اشتباها به كارت فلش قبلي كنيد . باز در انتخاب شماره رك براي دانلود در پنجره اي كه ظاهر مي شود 

  متوقف مي شود !

9(  CPU   دوم راRun   كنيد  سيستم به مدRedundant  .خواهد رفت  
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  Hهاي  سيستم  CPUنياز به تغيير ورژن   ١-٨

  روش هاي تغيير ورژن ٢-٨

  جديد Hهاي   CPUبراي   Onlineتغيير ورژن بصورت  ٣-٨

 Flashتغيير ورژن با استفاده از كارت حافظه  ٤-٨

 
 
 

  

  

  

   ٨فصل 

 Hدر سيستم  CPUتغيير ورژن 
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  CPUاست كه ورژن سيستم عامل آن را نشان مي دهد. اين ورژن معموال روي   Firmwareاز هر نوعي كه باشد داراي يك ورژن   CPUهر 

مي توان مانند شكل زير آن را ديد . براي پيدا كردن ورژن   Genealسربرگ   Module informationنوشته شده است در عين حال در پنجره 
ستفاده كنيد .زيرا اگر قبال ورژني كه روي  شاهده   CPUسعي كنيد از اطالعات اين پنجره ا شد   در اين جا قابل م شده با شده  تغيير داده  شته  نو

  .مي دهدنشان  Onlineرا به صورت  CPU 417 H دو ورژنمتفاوت بودن وير زير، اتص است.

 
  اول در رك صفر CPUورژن 

 
  كيدوم در رك  CPUورژن 
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  Hهاي  سيستم  CPUنياز به تغيير ورژن   ١-٨

  با همان ورژن بدون مشكل كار مي كند.   CPUمعموال نياز به تغيير ورژن بندرت پيش مي آيد و معموالً   400و   300معمولي  ها ي  CPUدر 

بايستي دقيقا مشابه و حتي ورژن آنها يكي باشد در برخي موارد نياز به تغيير ورژن پيش مي آيد . اگر در   CPUاز آنجا كه  هر دو   Hدر سيستم 

خريداري شده اگر چه از همان نوع و با همان شماره كد ولي ورژن   CPUها  آسيب ببيند و نياز به تعويض آن باشد ولي   CPUحين كار يكي از 

برود .  اكنون دو راه حل وجود دارد   Redundantجايگزين قبلي شود سيستم نمي تواند به مد   CPUبديهي است اگر اين ت باشد  ، متفاو آن

  downgradeكنيم و اگر باالتر از قبلي است آن را   upgradeاگر پايين تر از قبلي است آن را  .جديد را تغيير دهيم   CPUيكي اينكه ورژن 

جديد تغيير دهيم . تغيير ورژن ممكن است به يكي از دو   CPUكه در حال كار است را مطابق با ورژن   CPUل دوم اينكه ورژن كنيم  راه ح

  صورت زير انجام مي شود:

  درCPU   هايH  همان قديمي  تغيير ورژن  با توقف و بي برق شدن CPU  . همراه است  

  درCPU  همان  هاي جديد تغيير ورژن بدون بي برق شدن مي تواند انجام شود ولي با توقفCPU  همراه است.  

و اينكار بايستي بترتيب انجام  شودمتوقف ميرا همزمان تغيير ورژن داد  زيرا فرآيند   CPUدر هر دو حالت فوق  بديهي است كه  نمي توان  هر دو 

  پذيرد .

  

چشمك زن مي شود و مشكل فيزيكي و محيطي خاصي (مانند شوك ولتاژي يا حرارت   CPUهاي روي   LED: در برخي موارد كه تمام  نكته

  را باال برد سپس مجددا آن را به ورژن اوليه برگرداند تا مشكل برطرف شود.  CPUباال و رطوبت و ...) وجود ندارد  مي توان ورژن 

  

 هاي بيشتري را ساپورت مي كند) SFBو  SFCامكانات بيشتر دارد (باالتر باشد  اصطالحاً باگ هاي كمتري  و  CPUبه طور كلي هر چه ورژن 

  سازنده نيز هميشه جديد ترين ورژن را پيشنهاد مي كند.شركت 
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  روش هاي تغيير ورژن ٢-٨

  دو روش دارد : CPUتغيير ورژن 

 يا باالتر باشد امكان پذير است  V4.0هايي كه ورژن آنها   CPUكه فقط براي   Onlineروش  )1

  و براي هر ورژني قابل استفاده است  انجام مي شود Flashو كارت  PGكه به كمك  Offlineروش  )2

اين فايل ها بصورت رايگان از سايت زيمنس قابل دانلود ابتدا ورژن مورد نظر را از سايت زيمنس دانلود كنيد. براي هر دو حالت فوق قبل از هر كاري 

 مي توان مستقيما به  صفحه دانلود زيمنس دسترسي پيدا كرد.  googleدر   upgradeو ورژن مورد نظر و كلمه   CPUهستند با جستجوي كد 

 كرده و در يك پوشه در مسيري كوتاه و ترجيحاً بدون  فونت فارسي، قرار دهيد. Extractفايل  زيپ دريافت شده را 

اين فايل اصلي است كه در  داردوجود  CPU_HD.UPDيك فايل  به نام هستند  و در ميان آنها  UPD.فايل هاي دريافت شده، داراي پسوند 

  مراحل بعد از آن استفاده مي شود.
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  جديد Hهاي   CPUبراي   Onlineتغيير ورژن بصورت  ٣-٨

  تواند انجام شود:اين كار به دو روش مي

 بصورت مستقل CPUتغيير ورژن  )1

 Hدر حين كار سيستم   CPUتغيير ورژن  )2

  

 Onlineبصورت مستقل و  CPUتغيير ورژن 

يا باالتر است.    سوئيچ پشتي را روي رك صفر تنظيم كنيد سپس آن را روي رك ببنديد  تغذيه را وصل كنيد   V4.0جديد و ورژن آن   CPUاگر 

تنظيم كنيد سپس مراحل زير   Adapterرا روي   Set PG/PCبه آن متصل شويد    PC Adapterفيبر هاي نوري وصل نباشند . بهتر است با 

  را انجام دهيد:

 Update Firmwareگزينه  PLCاز زير مجموعه پروژه همان سيستم، كليك كرده و از منوي  CPUبر روي   simatic Managerدر  )1

  را انتخاب كنيد.

در آن قرار دارد را انتخاب كنيد و بر  CPU_HD.UPDرا انتخاب كرده و سپس مسيري كه فايل  Browseاز پنجره باز شده گزينه  )2

 كنيد.براي بارگذاري ورژن، كليك  Runروي دكمه 

 
منتقل شده سپس كار تغيير ورژن شروع مي شود. در طول زماني كه  CPUمتوقف شده فايل ورژن جديد به   CPUدر اين مرحله ابتدا  )3

ها ت . با اتمام بار گذاري اين چراغروشن اس  CPUداخلي بارگذاري مي شود تمام چراغ هاي روي   ROMسيستم عامل جديد به حافظه 

اگر وضعيت سوئيچ پشت     Self Testشروع مي شود . با اتمام   self Testچشمك زن مي شود و   Stopخاموش شده و چراغ 
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CPU   بايد عوض شود تغذيه را قطع وCPU   را برداشته سوئيچ را جابجا كنيد و آن را روي ركH  نصب نموده با وصل تغذيه فيبر هاي

  د و آماده است.مي رو  Redundantنوري را متصل كنيد . سيستم به مد 

شود و  CPUدر حين بارگذاري ورژن نبايد ارتباط كامپيوتر با  تذكر مهم : صله نبايد  همچنينقطع  شود. بنابرين  CPUتغذيه  در اين فا خاموش 

ستفاده از  Safeاز ولتاژ ورودي  ستفاده كنيد (ا شود يا تغذيه  )  UPSا صورتي كه در بين كار ارتباط قطع  شود   CPUدر  ديگر قابل   CPUقطع 

  آن بايد، به شركت سازنده مرجوع شود.  رفع اشكالبراي استفاده نخواهد بود 

  

   در حال كار  Hروي سيستم   Onlineتغيير ورژن بصورت 

را تغيير داد . ارتباط   CPUيا باالتر دارد مي توان در حين كار و بدون توقف ورژن هر دو   V4.0ورژن    CPUدر حال كار است و   Hاگر سيستم 

  .دسترسي دارد  CPUكامپيوتر روي همان اترنت باشد كه به هر دو 

  مراحل كار :

  .است را  انتخاب كنيد  Standbyكه در حال حاضر   CPUآن   Simatic Managerدر  )1

را   CPU_HD.UPDفايل   Browseرا انتخاب كرده و در پنجره اي مشـابه قبل با   Update Firmwareگزينه   PLCاز منوي  )2

 كليك كنيد.  Runشده انتخاب كنيد و روي   Extractاز پوشه 

شكل زير  )3 شده و فايل ورژن جديد به   Standbyرا فعال كنيد. با اين كار   Automaticaly continueدر پنجره بعدي مانند  متوقف 

 مي رود.  Self Testبه مد   CPUآن منتقل شده و تغيير ورژن انجام مي شود پس از آن 

 .كه ورژن جديد دارد  دانلود كنيد CPUتمام شد همه اطالعات را به اين   Self Testوقتي  )4

باال بياوريد دومي   Masterرا به عنوان   CPUاين   with Altered Operating systemو با انتخاب گزينه   Switch toبا  )5

Stop  .مي شود و اختاللي در كنترل فرآيند رخ نمي دهد 

  

 
  ورژن  رييتغ يبرا Switch toانجام عمل 

  

شد نيازي به دانلود به اين از نوع حافظه كارت اگر . دوم را نيز به همين نحو تغيير دهيد   CPUورژن   )6 ست و پس از   CPUفلش نبا ني

 برود.  Redundantكنيد تا به مد   RUNاتمام تغيير ورژن آن را 
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 Flashبا استفاده از كارت حافظه    CPUتغيير ورژن  ٤-٨

  باشد استفاده از اين روش الزامي است.  V4.0از اين روش براي هر ورژني مي توان استفاده كرد . ولي اگر ورژن پايين تر از 

  است ابتدا فايل آپديت را از سايت سازنده دانلود كنيد  در فايل متني همراه آن سايز كارت حافظه فلش مورد نياز  نوشته شده 
Requirements for creating an operating system update card:  

Firmware-Version <  V4.0.0: 2 MB (with order no. 6ES7 952-1KL00-0AA0) or larger 

Firmware-Version >= V4.0.0: 4 MB (with order no. 6ES7 952-1KM00-0AA0) or larger 

Firmware-Version >= V4.5.0: 8 MB (with order no. 6ES7 952-1KP00-0AA0) or larger 

  تهيه شود بهتر است و در آينده براي ورژن هاي باالتر نيز قابل استفاده خواهد بود.  MB 8كافيست ولي اگر   4MB.معموال كارت فلش 

  سخت افزار هاي مورد نياز :

 PG  ياUSB Prommer  براي انتقال فايل به كارتFlash 

 MC Flash با ظرفيت مورد نياز 

  مراحل انجام كار :

 كنيد و در مسير مشخصي قرار دهيد. Exteractرا  ورژن دانلود شده  فايل )1

2( MC Flash  را در اسالت مخصوصPG  ياUSB Prommer .اگر از  قرار دهيدPrommer   استفاده مي كنيد بايستي درايور آن

 انتخاب شده باشد.  Externalكليك و   گزينه نصب شده باشد و در كنترل پنل  روي گزينه شكل زير 

 
 USB Prommerمربوط به سخت افزار  كنيآ

 را انتخاب نماييد. Internal ProgrammingDevice Interfaceدر برنامه باز شده مانند شكل زير گزينه  )3

 
  PGانتخاب نوع ارتباط 

را انتخاب كنيد. اين عمل براي پاك كردن  File > S7 Memory Card > Deletاز طريق منوي  Simatic Managerدر محيط  )4

  انجام مي شود. MC Flashمحتويات موجود در 
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   Flashكارت حافظه  اتيپاك كردن محتو

 را انتخاب كنيد. PLC > Update the Operating Systemسپس در همان محيط از منوي  )5

 
   PGبا  CPUورژن  رييمراحل تغ

را انتخاب مي كنيم. تا  فايل ورژن به كارت  UPD.شده با پسوند  Exteractفايل هاي  Browseاز پنجره باز شده و از طريق دكمه  )6

Flash  .منتقل شود 
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7( CPU  مورد نظر راPower Off  كنيد و كارتMC Flash را در اسالت آن قرار دهيد. 

8( CPU  راPower On  كنيد. در اين حالت تمامLED  هايCPU  است. مي شوند كه نشانه انجام تغيير ورژن روشن 

هرگز نبايد تا پايان  CPU تغذيهتا پايان بارگذاري، از اسالت مربوطه خارج شود و  Flashدر اين مرحله، به هيچ عنوان نبايد كارت  تذكر مهم :

  !كار خاموش شود

روشن مي شود. اين نشان دهنده پايان  Flashingبه صورت  ”LED “STOPخاموش شده و  CPUهاي  LEDپس از اتمام بارگذاري،  )9

 بار گذاري است.

10( CPU  راPower Off  كرده وMC Flash  را از آن خارج و سپس آنراPower On مد  اتمام. پس از كنيدSelf Test  .قابل استفاده خواهد بود

 اهده نمود.مش Module Information > Generalضمناً ورژن جديد را مي توان در پنجره 

 
   Onlineدر حالت  CPUچك كردن ورژن 

بدون توقف پروسه تغيير كند، الزم است عمل تغيير ورژن تك به تك انجام با كارت فلش   CPU-Hاگر به هر دليلي الزم باشد كه ورژن هر دو 

  شود. بنابرين بايد مراحل زير را به ترتيب انجام داد :

 ببريد. Solo Modeابتدا سيستم را به  )1

 كنيد. Upgradeرا  Standbyورژن  )2

 دانلود كنيد. CPUپس از انجام كامل تغيير ورژن، پروژه را به اين  )3

 انتخاب شود. With altered operating systemاستفاده كنيد بايد گزينه  CPUبراي عوض كردن جاي دو  Switch toاز حالت  )4
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  ورژن  ييردر تغ يچانتخاب حالت سوئ

 ببريم. Redundant Modeكرده و در نهايت سيستم را به  Upgradeدوم را نيز  CPUحال الزم است ورژن  )5
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١-٩ SFC90    براي كنترل مدهاي كاري سيستمH 

  ٢-٩  SFC51  براي خواندنLED  هاي رويCPU  

  

  

  

  

  

   ٩فصل 

 Hخاص سيستم  SFCفانكشن هاي 
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كاربرد دارند .    Hها بطور خاص در سيستم   SFCمشترك هستند ولي برخي  400و  300هاي   CPUبسياري از فانكشن هاي سيستمي بين 

  سطح تكميلي از نشر نگارنده دانش مراجعه كنيد.  PLCتوضيح كامل فانكشن هاي سيستمي به كتاب مرجع كاربردي براي 

  

١-٩ SFC90    براي كنترل مدهاي كاري سيستمH 

SFC90   با نامH_CRTL   فانكشن سيستمي است كه بطور خاص براي كنترل مدهاي كاري سيستمH   بكار مي رود . توسط اينSFC  

  توان مدهاي كاري زير را فعال يا غير فعال نمود:مي

  مدself test 

  مدlinkup 

  مدupdate 

  REQرا نشان مي دهد. براي اينكه عمل فعال سازي يا غير فعال سازي انجام شود به ورودي   SFC90شكل زير پايه هاي ورودي و خروجي 

غيرفعال   updateشود مد   Mode=3مشخص شده انجام مي شود.  اگر   Modeبايستي يك لبه مثبت برسد. با رسيدن اين لبه كاري كه در پايه 

چشمك زن باقي   RUNچراغ ها   Standbyبرگردد و روي   Redundantاند به مد رفت  ديگر نمي تو  soloمي شود يعني اگر سيستم به مد 

   Stopرا روي   Standbyسيستم   SFC90سيستم دوباره به حالت عادي بر مي گردد. (در اينحالت براي دانلود    Mode= 4مي ماند . با اعمال 

  قرار دهيد)

زن در دو طرف چشمك REDFبرود چراغ   Redundantبه   Soloسيستم بخواهد از  غير فعال مي شود و اگر  updateباشد  مد  Mode=1اگر 

  فعال مي گردد.  updateشود مد   Mode=2مي ماند. اگر   Soloاست و خاموش نمي شود و سيستم در مد 

 
SFC 90 400راي كنترل مدهاي كاري بH 

اين تست دوباره   Mode=21داده شده غير فعال مي گردد با  SUBMODEبراي تستي كه كد آن در پايه   Self testباشد   Mode=20اگر 

  در جدول زير آمده است.  Submodeفعال مي شود. ليست كدهاي 
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  ٢-٩  SFC51  براي خواندنLED  هاي رويCPU  

مي تواند اطالعات مختلفي را از سيستم گزارش دهد كه   SFCها نيز كاربرد دارد درضمن اين   CPUنيست و در ساير   Hخاص   SFCاين  

  است  CPUيكي از آنها وضعيت چراغ هاي روي 

  مي دهد مي تواند براي نمايش در سيستم مانيتورينگ و توليد آالرم  استفاده شود.  CPUهاي روي   LEDاز وضعيت   SFC51گزارشي كه  

 FBفراخواني كرده، سپس آن  FBرا ابتدا در يك  SFC51ها به صورت سيكلي و منظم انجام شود، الزم است  LEDاگر بخواهيم عمل خواندن 

سير   SFC 51فراخواني كنيد.  3Xهاي  OBرا در يكي از  قابل  Libraries > Standard Library > System FunctI/On Blockاز م

  انتخاب است.

 
  ها  LEDخواندن  يبرا SFC 51تابع 

و يك شاخص  ”SZL_ID“، يك شناسه در پايه Help SFC51بدين صورت است كه، متناسب با كد هاي ارائه شده در  SFC51اساس عملكرد 

  قرار مي دهد.  ”SZL_HEADER“وارد مي كنيم سپس اين تابع اطالعات خوانده شده را در خروجي  HEXبا فرمت  Indexدر پايه 

  : SFC51معرفي پايه هاي ورودي و خروجي 

REQ  اين پايه مخفف :Request  دارد. اگر بخواهيم به صــورت  بلوكاســت و نياز به يك پالس براي عملكردCyclic  عمل كند بايد يك موج

  مربعي ايجاد و به اين پايه اختصاص دهيم.

SZL_ID  يك ورودي از جنس :Word  400است كه براي سيستم هايH  بايد مقدارW#16#0071 .وارد شود  

INDEX  يك ورودي از جنس :Word  است. به اين پايه بايد مقدارW#16#0000 با اين مقدار كليه اطالعات مربوط به  .داده شودCPU  هاي

H .خوانده مي شوند  

RET_VAL  يك خروجي از جنس :Word  است كه مانند بسياري ازFC  ها ياSFC  مي باشد. بلوكهاي ديگر، خروجي خطاهاي  

BUSY را نشان مي دهد. اين خروجي معموالً همزمان با  بلوكي بيتي مي باشد كه در حال كار بودن : يك خروجRequest شود.صفر و يك مي  

SZL_HEADER  اين پايه يك خروجي از جنس :Struct  ــورت يك ــت به ص ــد و الزم اس ــود.  STATاز نوع  Interfaceمي باش تعريف ش

  باشد كه طول ديتاي خوانده شده و شماره بايت مربوطه در اين زير مجموعه ها ذخيره شود. Wordهمچنين بايد داراي دو زير مجموعه از جنس 

  ساختار آن بايد به صورت زير باشد
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SSL_HEADER :  STRUCT           
  LENTHDR:  WORD   

     N_DR:    WORD 
END_STRUCT                          

  مطابق شكل زير بسازيد. FBمربوط به  Interfaceاز قسمت  STATساختار فوق را در حافظه 

 
   SZL_HEADER يساختار داخل

DR  اين پايه از جنس :Any  و مخففData Record  ـــت. اين بايت قرار مي دهد كه  ١٦مي خواند را در  400Hكليه ديتايي كه از  بلوكاس

  قرار دهيد. STATبايتي به اين پايه اختصاص داده مي شود. اين متغير را نيز در زير مجموعه  ١٦آدرس آن به صورت يك آرايه 

 
  يتبا 16 يتبا ظرف Array يك يجادا

قرار مي گيرد. حال مي توانيم متناسب با نياز و مطابق توضيحات بعدي از  DRها در شانزده بايت  CPUبه عبارت ديگر تمام ديتاي خوانده شده از 

  اين بايت ها در برنامه استفاده كنيم.

باشد،  Masterموجود در رك يك  CPUيك شود و اگر  M0.0باشد،  Masterموجود در رك صفر  CPUبرنامه اي بنويسيد كه اگر  : ١مثال 

M0.1 .يك شود  

برابر  (DR[2])باشـد، مقدار بايت سـوم  Master موجود در رك شـماره صـفر CPUپاسـخ : با توجه به توضـيحات ارائه شـده و تصـوير زير اگر 

B#16#10  خواهد بود و اگرCPU  موجود در رك يكMaster  باشد مقدار اين بايت برابرB#16#20  .خواهد بود  
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   DRسوم از  يتبا يها يتب يتوضع ييرتغ

  اين شرايط مي توان برنامه زير را نوشت : با

 
   ١ مثالپاسخ 
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ــتفاده از  : ٢مثال  ــيد كه اگر  SFC51با اس ــد،  CPUروي هر كدام از  REDFهاي  LEDبرنامه اي بنويس ــن ش ــورت  Q0.0ها روش به ص

Flashing .روشن شود  

ستم به عنوان  سي سخ : در اطالعاتي كه از  شود،  DRپا مختلفي را يعني بايت هاي دهم و دوازدهم آن، آيتم هاي  DR[11]و  DR[9]خوانده مي 

  ذخيره مي كند.  DRخواند و در مي

 
  ها   CPUمختلف از  يتايخواندن د

ثبت مي شود  DR[9]در  W#16#0008مقدار  CPU 0مربوط به  REDFهمانطور كه در تصوير فوق مشاهده مي شود، در صورت روشن شدن 

  ثبت خواهد شد. بنابرين برنامه زير به برنامه قبلي اضافه مي شود : DR[11]همين مقدار در  روشن شود، CPU 1بر روي  LEDو اگر اين 

 
   ٢پاسخ مثال 

هاي   LEDزيمنس آشنا خواهيم شد كه مي تواند وضعيت همه   System Diagnosticبا نرم افزار    Hدر ادامه در  بخش مانيتورينگ  سيستم 

  را در محيط مانيتورينگ نمايش دهد.  CPUروي 
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   400Hمانيتورينگ روش هاي    ١-١٠

  و كارت شبكه اترنت معمولي  winccبا   400Hمانيتورينگ  ٢-١٠

  و كارت شبكه زيمنس  winccبا   400Hمانيتورينگ  ٣-١٠

  و چند كامپيوتر با كارت شبكه زيمنس   winccبا   400Hمانيتورينگ  ٤-١٠

  و يك كامپيوتر با دو كارت شبكه زيمنس   winccبا   400Hمانيتورينگ  ٥-١٠

  winccبه   STEP7روش انتقال تگ ها بطور خودكار از  ٦-١٠

 winccدر   System Diagnostics با   400Hنمايش وضعيت  ٧-١٠

 400Hبراي مانيتورينگ   OPC Serverاستفاده از  ١٠-٨

  با پنل هاي اپراتوري  400Hمانيتورينگ   ٩-١٠

  MPIشبكه  با 400Hبه  HMIاتصال پنل  ١٠-١٠

   Profibus شبكه با  400Hبه  HMIاتصال پنل  ١١-١٠

  Ethernet شبكه با  400Hبه  HMIاتصال پنل  ١٢-١٠

  

   ١٠فصل 

 Hمانيتورينگ در سيستم 
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   400Hمانيتورينگ روش هاي    ١-١٠

  يكي از نيازهاي ضروري سيستم اتوماسيون ارتباط بين سيستم كنترل و سيستم مانيتورينگ است.     

. براي اين مانيتورينگ ممكن است بصورت مركزي در اتاق كنترل باشد  كه در اين شرايط نياز به كامپيوتر با كارت شبكه و نرم افزار مناسب است 

سوم ترين نرم افزار   منظور  ست آنرا از طريق   winccمر ست بهتر ا شد.  اگر نرم افزارهاي ديگري مورد نظر ا ستم   OPC Serverمي با سي به 

H  .متصل كنيم  

مانيتورينگ ممكن است بصورت محلي  توسط پنل هاي اپراتوري كه در كنار دستگاه يا روي درب پنل كنترل نصب مي شوند باشد . مرسوم ترين 

  پيكر بندي مي شوند.   wincc Flexibleبا هاي زيمنس است كه   TP/OPآنها 

  بنابراين ادامه بحث ما به سه بخش  زير تقسيم مي گردد:

  مانيتورينگ سيستمH   با نرم افزارwincc 

  مانيتورينگ سيستمH   از طريقOPC 

  مانيتورينگ سيستمH   از طريق پنل هاي محلي اپراتوري  

  در حد پايه آشنا باشد .   OPCو winccFlexibleو    winccبراي مطالعه اين بخش الزم است خواننده با 

  

مرسوم  .لينك مي شود  S7است كه به سهولت با   winccاست  بهترين روش مانيتورينگ مركزي استفاده از    S7معموال وقتي سيستم كنترل 

 شبكه اترنت صنعتي است .  Winccبا   PLCترين بستر ارتباطي بين 

باشد  ممكن است كارت اترنت  صنعتي روي كامپيوتر از نوع معمولي غير زيمنس  باشد  كه البته مرسوم نيست   S7-400Hوقتي سيستم كنترل 

شد كه اين روش  متداول  ساخت زيمنس با صنعتي و  صنعتي روي كامپيوتر از  نوع  ست كارت اترنت  شت. ممكن ا شكالتي را در پي خواهد دا و م

  مبحث مجزا تقسيم مي كنيم.سه به  را مطلباست. براين اساس ادامه 

 

 و كارت شبكه معمولي  winccبا   Hمانيتورينگ سيستم  )1

 و كارت شبكه صنعتي  winccبا   Hمانيتورينگ سيستم  )2

 با پنل هاي اپراتوري Hمانيتورينگ  سيستم  )3
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  و كارت شبكه اترنت معمولي  winccبا   400Hمانيتورينگ  ٢-١٠

  افزاري مورد استفاده در اين روش را نشان مي دهد.شكل زير تجهيزات سخت 

 
 IE Generalكارت  قياز طر 400Hبا  Monitoringارتباط 

 

سوم به  شبكه معمولي كه مو ستفاده كنيم،   IE generalوقتي از كارت  ست براي مانيتورينگ ا يا  300 معمولي CPUاگر بخواهيم ارتباط يك  ا

ــي وجود ندبرقرار كنيم، نكته خ Winccرا از طريق اترنت با  400 ايجاد   IPيا با آدرس   MACارتباط را با آدرس   winccمي توان در   رد.ااص

، 400Hارتباط داشـــته باشـــد. به عبارت ديگر اگر در  CPUبا هر دو  Winccباشـــد، بايد  Redundantاز نوع  Controller. ولي وقتي نمود 

Master CPU  متوقف شود و عملSwichover  ،انجام شودWincc  نيز بايد بتواند مقادير را ازCPU .پس به عبارت ديگر  ايجاد    دوم بخواند

صال با يك آدرس  ست   MACيك ات صال نيز با آدرس  .از كار بيفتد   CPU0كه فقط به رك صفر متصل است كافي نيست ممكن ا بايد يك ات

MAC  ستي ت گ هاي مورد نظر را ساخت ولي چون دو اتصال داريم بايد تگ ها دوبار ساخته شوند مربوط به رك يك ايجاد نمود .  پس از آن باي

  و هزينه اليسنس را  بيشتر خواهد كرد. و نكته آخر اينست كه هر دو تگ را بايستي به يك شيء گرافيكي متصل كرد كه كار ساده اي نيست.

  از طريق كارت شبكه اترنت معمولي :  winccبا   Hپس بطور خالصه در ارتباط 

 مي باشد. Winccنياز به ساختن دو كانكشن در  )1

 خود را داشته باشد.  CP443-1مربوط به  IPيا  MACهر كانكشن بايد آدرس  )2

 است. گرافيكي شيئدر كانكشن ها براي يك  Tagنياز به ساختن دو  )3

 ها اختصاص دهيم. Objectرا به  Tagبايد هر دو  Graphic Designerدر محيط  )4

شن ها در زير مجموعه  شوند، از  Industrial Ethernetاگر كانك ستفاده مي كند ولي اگر در زير  MAC Addressساخته  شبكه ا كارت هاي 

  كارت ها استفاده مي كند. IP Addressساخته شوند، از  TCP/IPمجموعه 
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  مراحل انجام كار :

 بسازيد. Single User Projectيك  Winccابتدا در محيط  )1

 Simaticرا براي وارد كردن  Add New Driver از زير مجموعه پروژه راست كليك كرده و گزينه Tag Managmentبر روي گزينه  )2

S7 Protocol Suite.chn .انتخاب كنيد 

را  New Connectionكليك كنيد و گزينه  راست Industial Ethernetسپس در زير مجموعه درايور وارد شده، بر روي گزينه  )3

 انتخاب كنيد.

سپس  )4 شن انتخاب،  ست آدرس  Propertiesدر اين پنجره ابتدا نامي براي كانك اول  CPمربوط به  MACآنرا باز كنيد. در اينجا الزم ا

بايد شــماره رك و اســالتي كه  Slot Numberو  Rack Numberرا به دقت وارد نماييد. همچنين در همين پنجره و در قســمت 

CPU .اول در آن قرار دارد را وارد نماييد 

 
   Winccدر  Connection يماتتنظ

دوم را وارد  CPمربوط به  MACدر اينجا الزم است آدرس  مراحل سوم و چهارم را براي ايجاد كانكشن دوم و تنظيمات آن تكرار كنيد.  )5

  انتخاب شود. 1شماره رك  CPUكرده و در آدرس هاي 

ست بر روي گزينه  )6 شن ها الزم ا ساختن كانك ست Industrial Ethernetپس از  را  System Parameterكليك كرده و گزينه  را

را از  PC (IE General)نام كارت شبكه اترنت روي  Logical Device Nameو در منوي  Unitانتخاب نماييد. سپس در سربرگ 

سپس   ست انتخاب نماييد.  سته و باز كنيد تا اين تنظيم را بگيرد البته در    winccلي ست.  wincc V7.3را ب اگر  به باال اينكار الزم ني

  انتخاب شود. TCP/IPگزينه  Unitساخته شوند، الزم است در سربرگ  TCP/IPكانكشن ها در زير مجموعه 
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   Winccدر  System Parameter يماتتنظ

را چك كنيد. اين برنامه را  Winccبا  Controllerمي توانيد ارتباط  Channel Diagnosisاكتيو كنيد و با  برنامه   wincc موقتا   )7

در حالت   winccدر   Toolsاز مســير زير باز كنيد و مطمئن شــويد كه ارتباط هر دو كانكشــن برقرار اســت . اين تســت از منوي 

runtime  نيز امكان پذير است:  

Start > All Programs > Siemens AutomatI/On > Simatic > Wincc > Tools > Channel Diagnosis 

 
 باطچك كردن ارت يبرا Channel Diagnosisبرنامه 

سازيم. يكي از  Tagبراي هر آدرس بايد دو  )8 ست  Tagب شن دوم قرار مي گيرد. در محيط گرافيكي نيز الزم ا شن اول و ديگري دركانك ها در كانك

سمت  Offيا  Onمثالً براي نمايش فيدبك    شوند.  Orها با يكديگر  Tagاين   Motor Objectمربوط به  Propertiesبودن يك موتور در ق

ــت با قرار  Dynamicرا  Background Colorرا انتخاب و در زير مجموعه آن، گزينه  Colorگزينه  ــوير زير الزم اس كنيد. در اينجا مانند تص

  كنيم. Orرا با يكديگر  Tagدو  دادن عالمت + هر

 
  يكيگراف Object يكاختصاص دو تگ به 

 Cهاي آنالوگ الزم اســت از  Tagكردن  Orهاي آنالوگ صــحيح نمي باشــد. براي  Tagكردن در  Orبراي  Dynamic Dialogاســتفاده از 

Action  ياVBC Action  ستفاده كرد كه در عمل طراحي را شكل مي كند.  وقت گير و,ا ستي دو   م عالوه بر اين بدليل اينكه براي هر آيتم باي

  تگ ايجاد شود بنابراين هزينه اليسنس نيز كه متناسب با تعداد تگ است بيشتر خواهد بود.

  استفاده مي كنند. است  Named connectionكه موسوم به  ، از روش بعديWinccبراي استفاده از آن متداول نيست و  فوق بدليل مشكالت
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  و كارت شبكه زيمنس  winccبا   400Hمانيتورينگ  ٣-١٠

در قدم اول بايستي كارت شبكه زيمنس روي كامپيوتر نصب شود. زيمنس كارت هاي شبكه صنعتي متنوعي   Hبراي مانيتورينگ صحيح سيستم 

ست برخي از اين كارت ها صب روي كامپيوتر ارائه داده ا شبيه   براي ن ستند ولي   صنعتي ه ستم   IE generalاگر چه  سي عمل مي كنند و براي 

H   مناسب نيستند مانند كارتCP1612 سه نوع كارت زير  اگر روي كامپيوتر نصب شود مانيتورينگ سيستم  .H   باwincc   براحتي امكان پذير

  است.

 CP1613   اين كارت روي اسالت :PCI   نصب مي شود و يك پورتRJ45   و يك پورتAUI  دارد.  

 CP1623 روي اسالت :PCI Express   نصب مي شود و داراي دو پورتRJ45  .است  

 CP1628  روي اسالت :PCI Express   نصب مي شود و داراي دو پورتRJ45   .و فايروال داخلي براي ارتقاي امنيت شبكه است  

    
  

CP1628  CP1623  CP1613  

  

سوئيچ بين دو   شود قابليت  ستم   CPUاين كارت ها با تنظيماتي كه در ادامه معرفي مي  ساده تر انجام   winccرا دارند و مانيتورينگ    Hسي

  خواهد شد. بديهي است از اين كارت ها براي مقاصد مهندسي مانند دانلود و آپلود و ... نيز مي توان استفاده نمود.

صب فقط يك ك ست ولي در عمل براي اطمينان  باالتر بويژه   Hارت از كارت هاي فوق روي كامپيوتر  مانيتورينگ اگر چه با ن سازي ا قابل پياده 

ست اين طرح اطمينان باالتري از  صل ا سوئيچ مجزايي و صب مي كنند كه هر كدام به  سرور دو كارت از كارت هاي فوق را ن روي كامپيوتر هاي 

  نظر افزونگي خواهد داشت.
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 OS در CP1613استفاده از دو 

 

  OSدر  CP1613 يكاستفاده از 

  مراحل انجام كار :

  روي كامپيوتر نصب شده است مراحل زير را انجام مي دهيم:  CP1613با فرض اينكه يك كارت 

  وارد كنيد. PC Stationدر آن قرار دارد يك  400Hو در پروژه اي كه  Simatic Managerابتدا در محيط  )1

در  PC Stationاز كاتالوگ و زير مجموعه  را باز كنيد. دراين محيط الزم است PC Stationاز  زير مجموعه  Hardwareمحيط  )2

  را وارد كنيد. Wincc Applicationو در اسالت دوم  CP1613اسالت يك 

 
   Wincc ApplicatI/Onو  CP1613 يكربنديپ

به آن وصل هستند متصل   Hپنجره تنظيمات آن باز مي شود.آنرا به شبكه اترنتي كه كارت هاي سيستم  CP1613پس از وارد كردن  )3

براي .  را غير فعال كنيد !  IPرا وارد كنيد . توصيه مي شود آدرس   CP1613كارت   MACكنيد. در پنجره اي كه باز مي شود آدرس 

عالوه بر روش هاي مرسوم روش ديگر كه اطالعات كامل كارت را نشان مي دهد    CP1613ت كار MAC Addressپيدا كردن 

است، در نرم افزارهاي جديد نام آن به  Simatic Netكه از زير برنامه هاي  Configuration Consoleاستفاده از برنامه 
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Communication Setting   شود كه اطالعات كارت شبكه و آدرس تغيير كرده است. با اجراي آن پنجره زير باز ميMAC   آن را

  نشان مي دهد.

 

 
  MACآوردن آدرس بدست  يبرا ConfiguratI/On Console يطمح

وارد كرده و ذخيره و كامپايل را انجام دهيد . اين كار چند دقيقه طول مي كشد   Hwconfigرا از اينجا كپي و در پنجره   MACآدرس  )4

  و تنظيمات آن را در داخل همين پروژه مي سازد.  winccچون پروژه 

 

5(  Netpro   را باز كنيد و مطمئن شويد كه كارت هاي اترنت سيستمH   و كامپيوتر به يك شبكه اترنت متصل هستند . ذخيره و كامپايل

 كنيد تا مطمئن شويد خطايي وجود ندارد.

 
 شبكه اترنت كيبه  PC Stationو  400Hاز اتصال  نانياطم

را انتخاب كنيد و در پنجره اي كه باز   Insert new Connectionكليك راست كرده و   PC Stationدر  wincc Applروي  )6

ايجاد كنيد. دقت داشته باشيد كه اين اتصال براي   S7 Connection Fault Tolerantيك كانكشن از نوع   Hشود با سيستم مي

IE general   قابل استفاده نيست . براي پورت هايPN   رويCPU   5هايH   نيز اين اتصال قابل ايجاد نيست. نياز به به دوكارت

 نصب شده باشند دارد. در اسالت مشابه  Hاترنت كه در دو طرف سيستم 

 Nammedســوم به مو  winccبه دليل ســاخت اين كانكشــن نوع ارتباط در  ايجاد مي شــود. Netproاين كانكشــن در محيط  

Connection  . است  
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  S7 Connection Fault Tolerantساختن 

7( Netpro  راSave and Compile  و دانلود به سيستم كنيدH   را انجام دهيد . دقت كنيد اگر رويH Station   كليك و دانلود كنيد

  Download Selected Connectionروي كانكشن ساخته شده كليك راست و   CPUبا توقف همراه است بهتر است از جدول زير 

  را بزنيد تا منجر به توقف نشود.

اكنون بايد تنظيمات را به كارت شبكه كامپيوتر معرفي كنيم. روش هاي مختلفي براي اين كار هست.    Hپس از دانلود اتصال به سيستم  )8

وجود دارد كه در آن يك فايل ساخته شده است اين كارت حاوي اطالعات  Xdbوشه بنام يكي از آنها اينست كه در مسير پروژه يك پ

 كانفيگ انجام شده براي كامپيوتر است . 

 
  پروزه ريدر مس XDBپوشه  اتيمحتو

مسير فايل   Import Stationوز است را باز كرده  و از طريق كليد دكه آيكن آن در نوار پايين وين  Station Configuratorبرنامه  )9

Xdb  را انتخاب و بار گذاري مي كنيم . نتيجه بايستي مانند شكل زير باشد CP1613  وWincc Application  در مدRun  هستند

يك عالمت اتصال وجود دارد. اگر سطري به رنگ قرمز بود يا عالمت اتصال وجود نداشت نشانگر مشكل   wincc Applو  در جلوي 

  اشتباه است يا نكات مراحل قبلي رعايت نشده كه بايستي اصالح شود.    MACاست مثال آدرس 

 
 ها  Stationپس از دانلود  OPC يطمح
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و پروژه جديدي مي سازيم و پس از وارد  كردهرا باز   Winccتمام شد مي توانيم آن را ببنديم.   simatic Managerكار در سمت    )10

و با كليك راست   يك اتصال ايجاد مي كنيم   Nammed Connectionاز زير مجموعه آن در قسمت   S7 Protocolكردن درايور 

را از ليست انتخاب مي كنيم خواهيم ديد كه در   wincc Applاز قسمت باال   unitدر سربرگ   System Parameterو انتخاب 

 .لود كرده ايم  xdbتوسط  ايجاد و   Netproكه در  ظاهر مي شودكه اين همان اتصالي است  S7 connection_1باكس پايين 

 
  Wincc طيدر مح Connetion ماتيپنجره تنظ

 

تگ هاي مورد نياز را ساخت . اين تگ ها فقط يك بار ساخته   Named Connectionبا انجام تنظيمات فوق مي توان در زير اتصال  )11

. تگ ها را به اشياء گرافيكي متصل كرده و  شوندآپديت ميباشد    Redundantچه در مد  و  Soloچه در مد   Hمي شوند و سيستم 

wincc   را اكتيو مي كنيم خواهيم ديد كه ارتباط برقرار است سيستمH   را بهsolo   مي بريم كهCPU0    نقشMaster   داشته باشد

ز ارتباط برقرار است و اين همان نتيجه مطلوب ماست كه مي كنيم با  stopرا  CPU0و   Masterرا   CPU1  .ارتباط برقرار مي ماند

 با كارت اترنت معمولي امكان پذير نيست.

 

  بايستي مورد توجه قرار گيرد:  Named Connectionنكاتي كه در ارتباط با 

  اگر كارت هاي اترنت روي سيستمH    به مدStop   بروندwincc   از كار مي افتد زيرا اتصال در كارت اترنت پردازش مي شود. در

  فعال مي ماند.  winccباشد باز   Stopحتي اگر كارت اترنت   IPيا  MACحاليكه در ارتباط با  آدرس 

  اگر درStation configurator   سطر ها بصورت دستي پاك ياStop   شوندwincc  .از كار مي افتد  

  اگر درNetpro  صال تعريف شده پاك شود و به اتH   دانلود شودwincc  .از كار مي افتد  
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  و چند كامپيوتر با كارت شبكه زيمنس   winccبا   400Hمانيتورينگ  ٤-١٠

و كامپيوتر   Hحتما بايستي كامپيوتر در پروژه تعريف شده باشد و بين   Nammed Connectionبا   winccتا اينجا روشن شد كه در ارتباط 

  نيازي به تعريف كامپيوتر در پروژه و تنظيمات فوق نبود.  IPيا   MACبا آدرس   winccاتصال تعريف و لود شده باشد  در حاليكه در ارتباط 

  CP1613كارت متصل كنيم و روي همه آنها نيز   Hرا به سيستم   winccاكنون  فرض كنيد چند كامپيوتر داشته باشيم كه بخواهيم روي همه آنها 

هاي متفاوتي دارد را در پروژه وارد كنيم و همه مراحل قبلي   MACوجود دارد در اين شرايط بايستي همه كامپيوتر ها كه كارت شبكه زيمنس آنها 

ساخته مي شود.   xdbتعريف كنيم براي هر كامپيوتر يك فايل    Fault tolerantو هر كدام از آنها يك كانكشن   Hرا انجام دهيم يعني بين 

  نشان مي دهد  PC Stationرا براي دو   Netproشكل زير ساختار پروژه و 

 
    Netproساختار پروژه در 

  

  .دارد  xdbجداگانه اي مانند شكل زير در پوشه   xdbبايد دقت كنيم كه هر كامپيوتر   xdbبراي لود كردن 

 
  xdbدر پوشه  وتريدو كامپ يبرا ليوجود دو فا

كامپيوتر   Station configمي كنيم و به كامپيوتر دوم منتقل مي كنيم  با لود كردن اين فايل به   shareرا روي فلش كپي كرده يا   xdbفايل 

  مشابه قبل است .  winccدوم و اطمينان از عدم وجود مشكل بقيه مراحل كار در 
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  و يك كامپيوتر با دو كارت شبكه زيمنس   winccبا   400Hمانيتورينگ  ٥-١٠

روي كامپيوتر نصب   CP1613همانطور كه قبال اشاره شد  براي ايجاد افزونگي در سطح مانيتورينگ  بهتر است دو كارت اترنت مثال دو كارت 

را   Ringقابليت   باشند   Managableشود  اين دو كارت به دو سوئيچ مختلف متصل مي شوند بهتر است سوئيچ ها را به هم متصل كنيم و اگر 

  در آنها فعال كنيم.

 
  سوئيچدو با  CP16XXبا دو كارت  وتريكامپ كيارتباط 

  اصول كار و تنظيمات مشابه قبل است . صرفا به تفاوت ها اشاره مي شود

 آنها را وارد كرده و به يك شبكه متصل كنيد.  MACوارد كنيد و آدرس   CP1613دو كارت  PCstationدر  )1

  و كامپيوتر به يك شبكه اترنت متصل هستند ( هر چهار كارت)  Hمطمئن شويد كه سيستم   Netproدر  )2

 
  اترنت نيال كياز اتصال تمام كارت ها به  نانياطم

 Maximumايجاد كنيد و در پنجره اي كه مانند شكل زير باز مي شود گزينه   Fault tolerantكانكشن   Hو سيستم   Wincc Applبين   )3

CP Redundancy   را فعال كنيد . همانطور  كه ديده مي شود چهار اتصال وجود دارد و هر كارتCP1613   با دو كارت اترنت  سيستم

H  روي  ارتباط مي گيرد و  اگر حتي يك كارت اترنت روي كامپيوتر و يك كارت اترنتH  .مشكل پيدا كنند باز ارتباط برقرار مي ماند 
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  Netproكانكشن در  ماتيتنظ هپنجر

مطابق قبل است و نياز به تكرار ندارد. با اين كار حتي اگر يكي از كارت   winccو تنظيمات   xdbو لود كردن   Hبقيه مراحل  كار يعني دانلود به 

  هاي روي كامپيوتر مشكل پيدا كند باز مانيتورينگ فعال مي ماند.

  

 Enable max Redundancyدر پنجره تنظيمات مانند شكل فوق دقت شود، جهت نمايش چهار كارت، در قسمت پايين پنجره گزينه  : ١نكته

  .فعال گردد

با يك كارت اترنت   PCدو كارت اترنت روي كامپيوتر را به دو شبكه مجزا متصل كنيم بصورتي كه هر كارت روي  netpro: اگر در  ٢نكته

  را بكار برد.  Enable maximum redundancyروي رك بطور مستقل ارتباط داشته باشد ، در اين شرايط نمي توان گزينه 
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  winccبه   STEP7روش انتقال تگ ها بطور خودكار از  ٦-١٠

  :ابتدا توجه داشته باشيدكه نيست ولي در اينجا  مورد بحث قرار مي دهيم.  Hكلي است و  خاص سيستم  مطلب اگر چه اين 

  ايجاد مي شوند.  winccتگ ها بطور خودكار در   OSانجام شود با كامپايل   CFCباشد و برنامه نويسي با   PCS7اگر نرم افزار  )1

هاي برنامه انجام شود كه  بلوكاست تنظيماتي در سمت  باشد الزم  LAD/FBD/STLباشد و برنامه نويسي با   PCS7اگر نرم افزار  )2

  .در ادامه بحث مي شود

نيز نصب شده باشد براي   AS-OS engineeringنيز نصب شده باشد بايستي نرم افزار   winccباشد و  STEP7اگر نرم افزار  )3

Named Connection   بايستيSimatic NET   هاي پروژه تنظيماتي كه شرح داده  بلوكنيز نصب شده باشد. پس از آن در سمت

 خواهد شد انجام شود.

شده باشد و كارت اترنت  و  در داخل پروژه تعريف  PC Stationمورد نظر ماست .  در همه موارد فوق بايستي يك  3و  2در اينجا مورد 

winccAppl  در آن وارد شده باشد و اگر سيستمH   است بايستي درNetpro   يك اتصال تعريف و دانلود وxdb  . لود شده باشد  

 بلوكپوشه  انجام مي شود يعني در  DB بلوكرد و بدل مي شود معموال از طريق ديتا    winccو    PLCهمانطور كه مي دانيد اطالعاتي كه بين 

DB   ساخته مي شود و سطرهاي آن متناسب با نياز تعريف مي شود تاwincc   بتواند از آن بخواند يا در آن بنويسد. با اين توضيح مراحل كار بشرح

  زير است:

 Blocksدر پوشه   Shared DBايجاد يك  )1

  تگ شوند.  winccمطابق با پارامترهايي كه بايستي در   DBتعريف سطرهاي    )2

 Attributeرا انتخاب نماييد. سپس در پنجره باز شده و در ستون  Object Properiesروي سطرهاي تعريف شده كليك راست و گزينه  )3

را وارد نماييد. اين عمل باعث مي شود عالمت پرچم  Trueعبارت  Valueرا وارد كرده و در ستون مقابل آن يعني  S7_m_cعبارت 

  مي باشد.  Winccآنها در محيط  Tagبراي ايجاد  DBشود كه نشان دهنده فعال بودن فضاي حافظه  در سطر اول آدرس مربوطه ديده

 
 Tagشدن به  يلتبد يبرا DB يآدرس ها يمتنظ

با حروف  cو  mبا حروف بزرگ و حروف  S توجه نماييد. حرف  S7_m_cاين عمل را براي تك تك آدرس ها تكرار كنيد. به عبارت 

  كار ساده تر انجام مي شود.آشنا باشيد اين  SCL sourceيا    STL sourceاگر با برنامه نويسي  كوچك تايپ شوند.
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4( DB   را ذخيره كرده  و مي بنديم سپس روي خودDB  راست كليك كرده و از گزينهSpecial Object Properties   گزينه

Operator Control and Monitoring  را انتخاب و سپس بر رويOk .را در زير سربرگ    بلوكهمه سطرهاي ديتا  كليك كنيد

wincc Attribiute .خواهيم ديد  

  

 
  Tag يجادا يبرا Operator ينهفعال كردن گز

را انتخاب نماييد.  Compileراست كليك كنيد سپس از منوي باز شده گزينه  OSروي گزينه  PC Stationدر پروژه  از زير مجموعه  )5

 readساخته مي شود. اين تگ ها  Winccدر   عيناً DBهاي مربوطه از  Tagايجاد شده و  Winccبا اين عمل پروژه مربوطه در 

only  . هستند وقابل تغيير يا حذف نيستند  
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  OSكردن  Compileمراحل 

  نشان مي دهد :  Nammed Connectionشكل زير تگ هاي ساخته شده به اين روش را در زير 

 
  Step7 طيدر مح Compilشده پس از  جاديا يتگ ها
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 winccدر   System Diagnostics با   400Hنمايش وضعيت  ٧-١٠

 مناســب نشــان داد.، با گرافيك Winccها را در محيط  CPUهاي روي  LEDمي توان، كليه  System Diagnosticنرم افزار  با اســتفاده از 

ستفاده از آن مي توانيد، نرم افزار  را مانيتور كرد   CPUوضعيت مد كاري و محتويات بافر و ميزان حافظه   System Diagnostic V5.0براي ا

صب نماييد.  زيررا از لينك  ستي  ن صنعت باي شي دارد براي كاربرد عملي در  صرفا كاربرد آموز شده كه  سنس ارائه  اين نرم افزار همراه با كليد الي

  اليسنس اصلي تهيه گردد.

http://s8.picofile.com/file/8307885650/System_diagnostic_v5.rar.html  
  

   System Diagnosticمراحل انجام كار با 

 نصب كنيد. را  System Diagnostic V5.0ابتدا نرم افزار  )1

است به پوشه  Licenceعدد  4وجود دارد كه الزم است محتوي آنرا كه داراي  Crackدر پوشه همين نرم افزار يك پوشه ديگر به نام  )2

AX_NF_ZZ   كه در درايوC   ياD .رد آموزشي ارائه تاكيد مي شود كه اين كليد ها فقط براي كارب بصورت مخفي وجود دارد كپي كنيد

  شده اند.

 را باز كنيد: System Diagnosticاز مسير زير برنامه را اجرا كنيد و Simatic Managerبرنامه  )3

Simatic > File > Open > Library > Browse > System Diagnostic V5 

از زير مجموعه  Blocksرا كپي كرده و در پوشه  FB433 بلوك DIAG_CPU_HCPUزير مجموعه آنرا باز نماييد. سپس از گزينه  )4

H Station  از پروژه اصليPaste .نماييد 

 
  يبه پروژه اصل Libraryاز  FB433وارد كردن 

5( OB1  را باز كرده و داخل آنFB433  را فراخواني كنيد. به اينFB  يكDB دهيد ولي الزم نيســت به پايه هاي ورودي و   اختصــاص

 را ذخيره كرده و ببنديد. OB1، آدرسي اختصاص داده شود FBخروجي 

 Specialراست كليك كنيد سپس از منوي باز شده گزينه است   FB433ايجاد شده كه مربوط به   DBبر روي   Blocksدر پوشه  )6

Object Properties > Operator Control Monitoring .را انتخاب نماييد 
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 FB433مخصوص  DBدر  Monitoringفعال نمودن 

7( OS  راCompile  كنيد. در اين صورت همهTag  هاي مربوط بهDB در ،Wincc .يك استراكچر تگ نيز با نام  ساخته مي شودDB  

  ساخته مي شود.

ست كليك كنيدو  Graphic Designerرا باز كنيد و بر روي  Winccمحيط  )8 را انتخاب كنيد.  Select ActiveX Controlگزينه را

  د.نانتخاب گرد شروع شده اند  IT4industryشود مطابق تصوير زير، گزينه هايي كه با كلمه  الزم است در ليستي كه باز مي

 
  ActiveXدر   Diagnosticمربوط به  يها ينهانتخاب گز

ست پنجره، كادر  )9 سمت را صفحات گرافيكي را باز كرده و از  را  ActiveX Controlگزينه  Controlو تب  Object Palletيكي از 

ست  ست. الزم ا شده ا شده در مرحله قبلي به اين زير مجموعه وارد  سه گزينه انتخاب  صوير زير خواهيد ديد كه  انتخاب كنيد. مطابق ت

  را انتخاب و آن را در قسمت گرافيكي وارد نمود. ITIndustry_ControlV5.HCPUگزينه 
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  ITIndustry_Control_V5.HCPUاضافه كردن 

ــپس از قســمت  ActiveXبر روي پنجره  )10 را انتخاب نماييد.  Standard Dynamicو تب  Dynamic Wizardتك كليك كنيد. س

 Wizardوجود دارد. روي آن دابل كليك كنيد تا  Connect Picture Block to Tag Structureداخل اين تب گزينه اي به نام 

شود. در اين پنجره ب سمت  Nextا انتخاب اجرا  شده به  DBآدرس  Tagبايد در ق صاص داده  صورت  FB433اخت ستراكچر را كه به  ا

  كنيد. انتخابآمده است را،  Winccدر  تگ

 
  مربوطه Active Xبه  Dynamic Wizardبه روش  Tagاختصاص 

سخت  Station > Exportرا باز كرده و از منوي  400Hمربوط به  HW Configمحيط  )11 صات  شخ را انتخاب كنيد. با اين عمل، از م

 استفاده خواهد شد. Winccساخته مي شود كه در ادامه در محيط  CFG.افزارها، يك فايل با پسوند 

ــده دابل كليك كنيد. از پنجره  ActiveXدر محيط گرافيكي مجدداً بر روي  )12 ــربرگ  Propertiesوارد ش ــده س گزينه  Generalباز ش

Path  الزم است، مسير فايل.CFG .ساخته شده را وارد نماييم  
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  CFG. يلوارد كردن آدرس فا

ــربرگ  Runرا  Winccدر اين مرحله مي توان محيط گرافيكي را ذخيره و  )13 ــوير زير خواهيد ديد كه  در س   Generalكنيم. مطابق تص

 :نمايش داده مي شود   CPUو مشخصات  CPU, هاي روي   LEDوضعيت تمام 

 
   H يها CPU هاي LED يتوضع Online يشنما

  ديده مي شوند. تمام پيام هايي كه در بافر نوشته مي شوند Diagnostic Buffer در سربرگ 

 
   Diagnostic Bufferسربرگ 
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مانند شكل زير مد   H-stateوضعيت حافظه و در سربرگ   Memoryزمان سيكل اسكن و در سربرگ  Cycle   Scanدر سربرگ 

  نمايش داده مي شود.  Hكاري سيستم 

 
  حافظه تيوضع نيآنال شيو نما Memoryسربرگ 

 
 CPUاسكن  كليزمان س شيو نما Scan Cycle Timeسربرگ 

 
  CPUهر دو  كاري تيوضع شيو نما H-Statسربرگ 
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 400Hبراي مانيتورينگ   OPC Serverاستفاده از  ١٠-٨

به سيستم هاي كامپيوتري ديگر كه   Hيي از سيستم باشد يا اگر نياز باشد كه  ديتا اگر نياز به مانيتورينگ با نرم افزارهاي مانيتورينگ غير زيمنس 

ستاندارد دارند  نرم ستم تعميرات و ...(افزار هاي ا سي ستم انبار يا  سي شگاه كنترل كيفي يا  ستم هاي آزماي سي شود مانند  سال  شرايط از ) ار در اين 

OPC Server  . استفاده مي شود  

يك ديتا بيس با ديتاهاي   OPCكانفيگ و آماده مي كنيم .   OPCمي باشد را به عنوان سرور   CP1613در واقع يك كامپيوتر كه داراي كارت 

نظر امنيتي نيز مزيت دارد چون دسترسي مستقيم به  ساير سيستم ها  به اين ديتاها دسترسي خواهند داشت. اين كار از كند.فراهم ميمورد نياز را 

CPU   ها از ساير سيستم ها وجود ندارد و صرفا ديتاهاي تعريف شده در سرورOPC   .در دسترس ديگر سيستم ها خواهد بود  

 
  OPC Serverبا  400Hارتباط 

  بصورت زير است :  CP1613با   OPC Serverمراحل پيكر بندي  

 وارد كنيد.  PC Stationوجود دارد يك   H Stationدر پروژه اي كه   )1

 مانند شكل زير انجام داده و ذخيره و كامپايل كنيد.  OPC Serverو   CP1613را با كارت   PC Stationكانفيگ  )2

 
 OPC Serverبا  PC Station يبندپيكر



 

Rev 01 10/2017    Maher Ghazi 

١٦٥ 

  

                               
 

  ١٠ فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hمانيتورينگ  در سيستم 

ــده در اين پيكر بندي  OPC Serverبر روي   )3 ــر برگ  دوباروارد ش ــمت  Activeگزينه  S7كليك كنيد و در س  Accessرا در قس

Protection :مانند شكل زير انتخاب نماييد 

 
 ديتاتبادل  يبرا S7در سربرگ  Activeفعال كرده 

ستم   OPC Serverبين   Netproدر   )4 سي صال از نوع   Hو  ستم   Fault tolerantيك ات سي صال را به    Hايجاد كرده و اين ات

 .دانلود كنيد

 
 OPC Serverو  400Hن يب S7 Connection Fault Tolerant كي جاديا

 

 كانفيگ دانلود كنيد هيچ خطايي نبايد رخ دهد.  Stationرا به   Xdbفايل  )5
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  Import Stationبه روش  PC Stationبه  ددانلو

ستفاده از يك  )6 شوند را تعريف كنيد. مي توانيد از   OPC Browserبا ا ستم هاي ديگر داده  سي   OPC Scoutآيتم هايي كه بايد به 

 است استفاده كنيد .  Simatic Netكه در زير مجموعه 

 
  OPC Scoutبرنامه  ياجرا

7( OPC Scout   ست روي ست و يك گر OPC Simatic Netرا اجرا كرد در لي سپس  كليك را شود  صل  وه با نام دوبار كليك تا مت

 .دلخواه بسازيد
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  OPC Scoutگروه در  كي جاديا

ست و  )8 شده كليك را ست از زير مجموعه   Add itemروي گروه ايجاد    PLCهر آدرس دلخواه از حافظه   S7 Connectionو از لي

 .كنيدرا به ليست اضافه 

 
  گروه ريز به مربوطه يها تمياضافه كردن آ

 :در اختيار نرم افزارهاي ديگر قرار مي گيرد . فقط اين آيتم هاليست نهايي مي تواند بصورت شكل زير باشد  )9

 
   نگيتوريمان ستميجهت ارائه در س يينها ستيل

 به سرور فوق متصل نمود   OPC Clientمي توان از هر نرم افزار دلخواه استفاده كرد و آن را بصورت در اين مرحله  )10
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  با پنل هاي اپراتوري  400Hمانيتورينگ   ٩-١٠

ه، تنوع زيادي نيز در اين حوز HMIانجام مي شود. پنل هاي  HMIدستگاه توسط پنل هاي  محليامروزه در بخش هاي مختلفي از صنعت، كنترل 

ــوند. به عنوان مثال پنل هاي  Programدارند. هر كدام از آنها توســط نرم افزار مخصــوصــي،  ــركت زيمنس با نرم افزار  HMIمي ش ــاخت ش س

Wincc Flexible  شوند. البته در مدل هاي قديمي؛ آنها با نرم افزار شدند. در اين بخش مي خواهيم  Protoolبرنامه ريزي مي  برنامه ريزي مي 

صال پنل هاي  سي نماييم. 400Hبه  HMIنحوه ات شبكه هاي  را برر  Profibus-DP ،Industrial Ethernetاين پنل ها را مي توان از طريق 

  اتصال روش هاي مختلفي وجود دارد كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت.اين متصل نمود. براي  400Hبه  MPIو 

از كار بيفتد مانيتورينگ نداريم پس اين طرح   CPUبديهي است اگر اين  CPU Hبه صورت يكطرفه به يكي از دو  HMIاتصال يك پنل  )1

 مناسب نيست

 
 Single اتصال

.اين طرح اگر چه قابل اجراست ولي مشكالتي دارد كه در ادامه بررسي مي شود   CPU-Hهر دو   MPIبه شبكه  HMIاتصال يك پنل  )2

 
  :اين طرح نسبت به بقيه بهتر و متداول تر است  CPU-Hبه دو  Repeaterاز طريق دو  HMIاتصال يك پنل  )3

 
  Repeaterدو  يقاتصال از طر
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  MPIاز طريق شبكه  400Hبه  HMIاتصال پنل  ١٠-١٠

  مراحل انجام كار :

 را در آن پيكربندي نماييد. 400Hايجاد و  Step 7ابتدا يك پروژه جديد در  )1

 ، ايجاد نماييد.HMIيك پروژه جديد با در نظر گرفتن نوع پنل  Wincc Flexibleدر محيط  )2

 
 Wincc Flexibleدر  يدپروژه جد يجادا

به آن  HMIكه قرار است  S7را انتخاب و پس از آن آدرس پروژه  Project >Integrate in Step 7در پروژه ايجاد شده از منوي  )3

 انتخاب كنيد. متصل شود را

 
  S7اختصاص آدرس پروژه در 

 باز گرديد. Step 7كرده و به محيط  Saveرا  Winccپروژه موجود در  )4

ديده مي شوند. حال  HMI Stationو  H  Stationشويد. همانطور كه در تصوير زير مشاهده مي شود،  Netproوارد محيط  S7در  )5

 انتخاب نماييد. MPIدابل كليك كرده و از پنجره باز شده، نوع ارتباط آن را  HMIالزم است بر روي پورت ارتباطي پنل 
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   HMIپنل  يبرا MPIانتخاب پورت 

 Daisy Chainمتصل نماييد. از لحاظ فيزيكي نيز الزم است اين پورت ها به صورت  MPIرا مطابق زير به شبكه  MPIتمام پورت هاي  )6

  در هر سمت بايد متفاوت باشند. MPIبه يكديگر متصل شوند. بديهي است كه آدرس هاي 

 
  شبكه  ينبه ا MPI ياتصال پورت ها

براي  S7 Connectionيك  Connection Tableيك كرده و از قسمت در همين محيط، كل Wincc Flexible RTبر روي گزينه  )7

  دوم انجام دهيد. CPUاول بسازيد. سپس مجدداً همين عمل را براي ارتباط اين پنل و  CPUبا  HMIارتباط 

 
  HMIبا پنل  CPUارتباط دو  يكانكشن برا يجادا

 بازگرديد. Wincc Flexibleانجام دهيد و به محيط  Save and Compileسپس  )8
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را انتخاب كنيد.  Connectionرا باز كنيد و زيرمجموعه آن گزينه  Communicationاز كادر سمت چپ پوشه  Winccدر محيط  )9

 براي اين ارتباط با آدرس هاي مشخص، وجود دارند. Netproهمانطور كه در تصوير زير ديده مي شود، دو كانكشن ايجاد شده از 

 
  Flexible يطدر مح Connection يتوضع

 Tagساخته شود. در اين نوع پيكربندي بايد براي هر آدرس دو  Tagها  Commandها و ارسال  Objectحال الزم است براي نمايش  )10

 مي توانند با اين پنل در ارتباط باشند. CPU _Hدر زيرمجموعه يك كانكشن قرار گيرد. با اين شرايط هر دو  Tagساخته شود كه هر 

 .اين روش بدليل نياز به دو اتصال و دوسري تگ  روش جالبي نيست

 
 Wincc يطدر مح Tagساختن 
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   Profibus شبكه با  400Hبه  HMIاتصال پنل  ١١-١٠

سخت افزار  CPUروي  Compactرا از طريق پورت پروفيباس  HMIاگر بخواهيم يك پنل  صل كنيم، بايد از  شود.  Repeaterها مت ستفاده  ا

صورت اگر پورت هاي پروفيباس روي  صورت  CPUدر غير اين شد. براي  Daisy Chainرا به يكديگر به  صل كنيم، ارتباط آن برقرار نخواهد  مت

صال  ست، دو عدد  CPUروي  Compact DPاز طريق پورت  HMIات شته  Terminatorو يك عدد  Repeaterالزم ا صات زير دا شخ با م

  باشيم :
MLFB Components 

6ES7 972-0AA01-0XA0 Repeater 
6ES7 972-0DA00-0AA0 Active Terminator 

 

 
Profibus Terminator   

 
Profibus Repeater   

  شيوه اتصال سخت افزاري در اين روش، به صورت زير است :

 
   HMIپنل  يكبه  400H ياتصال سخت افزار

ست ابتدا  صل كنيم. اين  Profibusآن را به دو الين  Profibusپيكربندي كرده و دو پورت  Step7را در  400Hدر اين روش الزم ا متفاوت مت

  متصل نماييم. تصوير زير موضوع را بهتر نشان مي دهد. Profibusرا به  HMI. ولي الزم نيست كه هستنددو پورت داراي آدرس هاي مشابه 
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  Proribusبا  HMIپنل  يك يكربنديدر پ Netpro يطمح

نمي باشد.  Netproبازگرديم. در اينجا نيازي به ساختن كانكشن در محيط  Wincc Flexible را ذخيره كرده و به محيط  Netproدر ادامه بايد  

شبكه و آدرس مربوط به  Wincc Flexibleدر  ست آدرس مربوط به كنترلر، نوع  شود. HMIنيز الزم ا پورت با توجه به اينكه آدرس دو   تنظيم 

DP   يكسان است  يكبار در تنظيمات ارتباطيflexible   مانند شكل زير تعريف مي شود . پس در اين روش يك كانكشن و يكسري تگ داريم و

  را انجام مي دهند. اين طرح نسبت به طرح قبلي مزيت دارد و مرسوم تر است.  CPUري پيتر ها كار سوئيچ كردن بين دو 

 
 Winccتنظيم آدرس هاي كنترلر سمت 
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  Ethernet شبكه با  400Hبه  HMIاتصال پنل  ١٢-١٠

 IPيك اين پورت مي تواند توســط كاربر ،  (RJ45)هســتند  Industrial Ethernetجديد داراي پورت ارتباط با شــبكه  HMIاكثر پنل هاي 

شود. از طرفي  400Hبه  Switchدريافت كند و از طريق  صل  شد و يا خود  CP 443-1مي تواند داراي دو كارت  Controllerمت ها  CPUبا

  براي پيكربندي فوق بايد مراحل زير دنبال شود :  باشند. در هر دو حالت روش پيكربندي يكسان خواهد بود. Profinetداراي پورت 

 پيكربندي كنيد. Step7را در محيط  400Hابتدا  )1

جداگانه در يك كالس  IP Addressاضافه كنيد. هر كارت شبكه بايد داراي  400Hرا به  CP 443-1در پيكربندي فوق دو كارت  )2

IP  .باشند 

IP addresses in example : 

 CPU_1: 192.168.0.130 

 CPU_2: 192.168.0.131 

 MP: 192.168.0.3 
  وارد شويد. Wincc Flexibleكنيد و به محيط  Save and Compileرا  S7پروژه  )3

  را انتخاب نماييد.  Integrate in Step 7 گزينه Projectالزم است پنل مربوطه را پيكربندي كرده و از منوي  Winccدر محيط  )4

متصل نماييد. در تصوير  Ethernetرا به يك شبكه  400Hو  HMIشويد. در اينجا بايد  Netproبازگرديد و وارد محيط  S7به پروژه  )5

 براي ارتباط انتخاب شده است. MP277_Touchزير به عنوان مثال 

 
  400Hبا  MP 277 Touchارتباط 

 HMIدوم با  CPUو ديگري براي ارتباط  HMIاول با  CPUيكي براي ارتباط  S7 Connectionدر اين مرحله الزم است دو  )6

 ساخته شود.

- S7 Connection_1  » CPU-417_4 H to “Wincc Flexible RT” 

- S7 Connection_2  » CPU-417_4 H (1) to “Wincc Flexible RT” 
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در كادر  Connectionباز گرديد. در اينجا بر روي گزينه  Wincc flexكرده و به محيط  Save and Compileرا  Netproمحيط  )7

  سمت چپ كليك كرده و همانطور كه ديده مي شود، كانكشن ها ساخته شده اند.

 
  CPUو دو  HMI نيشده ب جاديا يكانكشن ها

ين انمي باشد. بنابر درستيدر اين مرحله اگر بخواهيم تگ بسازيم، الزم است يك تگ را دو مرتبه براي دو كانكشن فوق بسازيم كه كار   )8

با  .باشد Simatic S7 300/400آن  Communication Driverبسازيم كه  Winccاست كه يك كانكشن ديگر در محيط  بهتر

 CPUر يك تگ بسازيم طوري كه به هر دو مي دهيم، مي توانيم براي هر متغياستفاده از اين كانكشن سوم و تنظيماتي كه در ادامه انجام 

 انتخاب كرده ايم. PLC_Changerمرتبط باشد. در اين مثال مطابق تصوير زير، نام كانكشن دوم را 

 
 Switch Overانجام  يكانكشن سوم برا جاديا

متصل باشد، ساخته شده است. به عبارت  Partnerبدون اينكه به  PLC_Changerهمانطور كه در تصوير فوق مشخص است، كانكشن  نكته :
  دوم.  CPUاول متصل است و نه به  CPUديگر اين كانكشن نه به 

  
انه را از لينك زير دانلود اين كتابخباز نماييد.  Step 7را در  ”H_Status“به نام  Libraryبراي ادامه كار؛ ابتدا الزم است كه فايل   )9

 كنيد:

http://s8.picofile.com/file/8308860918/h_status.zip.html 

 

وجود دارد كه با استفاده از آن مي توان تشخيص داد كه كداميك از  ”H_Status“و نام سمبليك  FB523به نام  FBيك  Libraryدر اين 

هستند. پس از باز  CPU ،Runهستند. و يا مي توان تشخيص داد كه كداميك از دو  Masterموجود در رك صفر و رك يك  CPUدو 

 مطابق شكل زير فراخواني كنيد. OB35را در  FB523هاي آنرا در پروژه خود كپي كنيد و  بلوكمربوطه تمام  Libraryكردن 
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FB523 كيلببا نام سم H_STATUS   

دارد. اين دو پايه از  R1_MSTR“و  ”R0_MSTR“دو خروجي به نام هاي  بلوكهمانطور كه در تصوير فوق مشخص است، اين   )10

موجود در رك  CPUيك مي شود و اگر  R0_MSTRموجود در رك صفر مستر باشد، پايه  CPUهستند. بنابرين وقتي  Boolجنس 

 DB1.DBX4.0)اختصاص داده ايم  DBمثال اين دو پايه را به دو بيت از يك يك مي شود. در اين  R1_MSTRيك مستر باشد، پايه 

, DB1.DBX5.0) 

11(  OB35  ها را به  بلوكرا ذخيره كرده و تمامPLC  دانلود كنيد سپس به محيطWincc .بازگرديد 

خاب نماييد. اين كار را دو را انت Add Folderراست كليك كنيد و گزينه  Tagsو در كادر سمت چپ بر روي گزينه  Winccدر محيط   )12

 انتخاب كنيد. ”PLC_2“و  ”PLC_1“را مطابق شكل زير  Folderمرتبه انجام دهيد و نام هر 

 
 بنديدسته  يبرا Tagsمجموعه  ريپوشه در ز جاديا

كه به كانكشن اولي متصل باشد و  Status Connection PLC_1_Masterبه نام  Tagرا باز كنيد و در آن يك  PLC_1پوشه   )13

 بسازيد. باشد، مطابق شكل زير DB1.DBB4آدرس آن 
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   PLC_1مجموعه  ريتگ در ز كي جاديا

 براي ارتباط با كانكشن دوم بسازيد. PLC_2براي  DB1.DBB5مانند مرحله فوق يك تگ ديگر با آدرس   )14

 
  PLC_2مجموعه  ريتگ در ز جاديا

بر روي تگ اولي كليك كنيد. در اينصورت پنجره تنظيمات آن در قسمت پايين مطابق شكل زير نمايان مي شود. حال از مسير   )15

Properties > Limits > Upper > Constant .را انتخاب كرده و به آن مقدار يك را اختصاص دهيد 

 
    Upperحالت  يانتخاب مقدار صفر برا

   Constant نهيانتخاب گز

  تكرار نماييد. Status Connection PLC_2_Masterتنظيمات فوق را براي تگ   )16

را مطابق شكل  Events > Change Value > Function > Change Connectionحال از قسمت تنظيمات تگ و از مسير   )17

  زير، انتخاب نماييد. اين تنظيم را براي هر دو تگ انجام دهيد.

 
  هر دو تگ يبرا Change Connetionانتخاب فانكشن 
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را انتخاب نماييد و  PLC Changerمطابق شكل زير گزينه  Connectionو در قسمت  Change Connectionدر زير مجموعه   )18

 اول را وارد نماييد. CPUوعه كانكشن، آدرس هاي مربوط به در زير مجم CPUدر قسمت آدرس هاي 

 
  Valueدر قسمت  PLC Changerانتخاب كانكشن 

 
  اول CPUمربوط به  يوارد كردن آدرس ها

 دوم مجدداً تكرار كنيد. بديهي است شماره رك در سيستم دوم، متفاوت است. CPUاين تنظيمات را براي كانكشن دوم و   )19

 
  دوم CPUمربوط به  يها وارد كردن آدرس

صه  ساختيم كه هر كدام به يك پس تا اينجا به طور خال سي كه به  CPUدو تگ  شدند. در زير مجموعه هر كدام يك تگ با آدر صل  مت
ضعيت  FB523پايه هاي خروجي  ساختيم به طوري كه و شود. در تنظيمات هر تگ  CPUبودن يا نبودن  Masterبود  شخص مي  ها م

شن سوم به نام  Switchرا براي  Change Connectionي به نام جداگانه فانك شن  انتخاب نموديم.  PLC Changerكردن به كانك
شود.در اينحالت مي  Standbyو  Masterبدين معنا كه اگر جاي  شن معطوف  ستم به يك كانك سي شد، تفاوتي نكند و در نهايت  عوض 

 بسازيم. PLC Changerدر زير مجموعه  توانيم تگ هاي اصلي پروژه را در زير مجموعه آن يعني

كند.  DB1.DBW4باشد و اشاره به آدرس  INTبسازيد كه از جنس  H_statusيك تگ به نام  Tagsدر ادامه و در زيرمجموعه   )20

عات مستر مربوطه كه در واقع اطال DBيعني كانكشن سوم باشد. با اين عمل اطالعات  PLC Changerآن بايد  Partnerهمچنين 

 دريافت مي شود و در ارتباط مورد استفاده قرار مي گيرد. PLC Changerها در آن است، از طريق كانكشن  CPUبودن يا نبودن 
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   400H ستميس تيتگ مربوط به اطالعات وضع جاديا

بسازيد. فقط به اين نكته همواره دقت شود كه براي  Tagsدر آخر مي توانيد ديگر تگ هاي فرآيندي را فقط يكبار در زيرمجموعه   )21

انتخاب كنيد.  PLC Changerالزم است كانكشن تمام تگ ها را  400Hبا  HMIدر ارتباط پنل  Redundancyپايداري وضعيت 

 نشان مي دهد. H Statusشكل زير چند تگ را در كنار تگ 

 
   Wincc Flexibleدر  ينديفرآ يتگ ها جاديا
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 400Hدر  I/O Redundancy  انواع  ١-١١

  با قابليت افزونگي  i/oليست كارت هاي  ١١-٢

  هاي افزونه  i/o و تنظيمات  روش هاي اتصال ٣-١١

  هاي افزونه i/oروش برنامه نويسي  ٤-١١
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  ١١ فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hدر سيستم   i/oافزونگي 

  

  
  

در فرآيند هاي  و  در سطح شبكه پروفي باس و در سطح مانيتورينگ مورد بحث قرار گرفت ولي   CPUاز ابتداي كتاب تا اينجا افزونگي در سطح 

نيز   I/Oو كارتهاي   Fieldكافي نباشد و باال بودن ميزان دسترسي در سطح    اين سطوححساس ممكن است، باال بودن قابليت اطمينان فقط در 

  گردد.  مطرح مي   I/O Redundancyبحث ديگري به نام   Hardware Redundancyضرورت پيدا كند. از اين رو در كنار 

  .قابليت اطمينان سيستم را باال برد  I/Oماژول مانند استفاده از دو  مي توان با اتخاذ تمهيدات خاص ، باالست  I/Oدر مواردي كه اهميت

يا روي رك اضـــافي يا روي شـــبكه قرار بگيرند كه البته اســـتفاده از طرح شـــبكه  CPUماژول هاي ورودي و خروجي مي توانند در كنار خود 

(Distributed I/O)  .نمود : مي توان آنها را مطابق شكل زير دسته بندي بر اين اساسروش مناسب تري مي باشد  

  
 ها  I/Oاتصال  يانواع روش ها

  روش پيكربندي كنيم كه عبارتند از: ٥به  400Hرا جهت اتصال به  I/Oمطابق تصوير فوق مي توان كارت هاي 

  تك مسيره معمولي ( –تك كانالهSingle Channel ,One Way I/O (  

  دو مسيره  –تك كانالهSingle Channel , Switched I/O  

  دو كانالة با كارتRedundant    و با استفاده ازET200   معمولي  

  دو كانالة با كارتRedundant   با استفاده از رك اضافي 

  دو كانالة با كارتRedundant    و با استفاده ازET200M   سوئيچ شونده 

  

  

  

 



 

Rev 01  10/2017    Maher Ghazi 

١٨٢ 

  

                               
 

  ١١ فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hدر سيستم   i/oافزونگي 

 400Hدر  I/O Redundancy  انواع  ١-١١

  

  ) Single Channel ,One Way I/Oتك مسيره معمولي ( –تك كاناله  )١

معمولي كه  ET200) قرار گيرند و يا اينكه توســـط يك  ١يا رك  ٠ها (يعني مثالً در رك  Subsystemاين كارت ها مي توانند روي يكي از 

هايي كه در دسترس بودن آنها معمولي  I/Oاين روش فقط براي   ها  متصل شوند (مانند شكل زير) CPUقابليت سوئيچ شونده ندارد، به يكي از 

  (نه با اولويت زياد) باشد مي تواند بكار رودكه البته اين روش متداولي نمي باشد.

 
  مسيره معموليبا اتصال به صورت تك كاناله و تك  I/O هاي كارت

ديگر نيز انتقال داده مي  CPUي(فيبر نوري) به هاي فوق فقط توسط يكي از سيستم ها خوانده شوند بطور اتوماتيك توسط لينك ارتباط I/Oوقتي 

ست كه اين  CPUشود ، و در برنامه اي كه در هر دوي  شود. بنابراين مهم ني ستفاده مي  ست از آن ا  Master CPUبه   I/Oها در حال اجرا

شد يا  صل با ستم در مدكاري  Standby CPUمت سي شروط براينكه  شند. در مد  Redundant، م در مد  CPUفقط يكي از دو (وقتي  Soloبا

Run (كارت هاي باشندI/O  فوق فقط براي همانCPU  قابل دسترسي است وCPU  ديگري با آنها ارتباط ندارد(Standard Availability)  .

  اين موضوع مي تواند مشكل ايجاد كند.

  

  Single Channel , Switched I/Oدو مسيره  –تك كاناله  )٢

 Singleبراي هر دو سيستم قابل دسترسي و قابل آدرس دهي هستند و در مد كاري  Redundantها در مد كاري  I/Oاين برخالف روش قبل 

و اين همان روشي است كه  ها دسترسي داشته باشد بنابراين قابليت اطمينان اين روش بيشتر از نوع قبلي است. I/Oمي تواند به اين  Masterنيز 

  ذكر نموديم و نياز به توضيح بيشتر ندارد .   Y-Linkو    ET200Mي تا اينجا در كتاب براي پيكر بند

  افزونه نيستند .  I/Oمشكل اين طرح اينست كه  كارت هاي 
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  ١١ فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hدر سيستم   i/oافزونگي 

 
   يرهتك كاناله و دو مس به صورتبا اتصال  I/O يكارت ها

 معمولي   ET200و با استفاده از    Redundantدو كانالة با كارت  )٣

شود ولي   I/Oاگرچه از دو كارت  در اين روش ستفاده مي  شونده  ET200 ا سوئيچ  شد ET200Mيعني افزونه مانند  از نوع  كه فقط يك  نمي با

ست ب معمولي مجزا داريم ولي كارت ET200عبارت ديگر دو ه ، بدارد  IMلينك  شند.  Redundantصورت جفتي و ه هايي كه روي آنها مي با

 اين طرح متداول نيست. هاي متناظر در دو طرف يكسان باشند. كه آدرس كارت حالت بايد دقت كرد در اين

 
   معمولي ET200با  Redundantكاناله دو 

  

 با استفاده از رك اضافي   Redundantدو كانالة با كارت  )٤

  استفاده شده است ولي اين كارت ها روي رك اصلي و رك هاي توسعه استفاده شده اند .  I/Oدر اين طرح برخالف طرح قبلي دو كارت 

روي  اختصاص داده مي شوند. CPU1و رك ها با شمارة فرد به  CPU0داشت. رك ها با شمارة زوج به  توسعهرك  ٢٠مي توان  S7-400Hدر 

سعهرك هاي  ستفاده كرد .اين كارت ها  Redundantبا قابليت   I/Oتوان از كارت هاي  مي تو صورت  I/Oا مي پذيرند و  Redundantها را ب

  براي هر دو سيستم قابل دسترسي هستند.
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   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hدر سيستم   i/oافزونگي 

 
   با رك هاي اضافي Redundantو  كاناله دوبا اتصال به صورت  I/O يكارت ها

 Redundantارائه شده اند. بدين صورت كه مي توان دو كارت مشابه با قابليت  Redundantبرخي از آنها به صورت  SMدر ميان كارت هاي 

هستند استفاده كنيم ،  Redundantكه  SMوقتي از كارت هاي كنيم و از آدرس هاي آن در برنامه نويسي استفاده كنيم.  Coupleرا با يكديگر 

و ديگري در رك اضـــافي  CPU0ت كارت يكي در رك اضـــافي مربوط به مي توان اين پيكربندي را ايجاد نمود. به اين صـــورت كه از يك جف

CPU1  قرار مي گيرد.بايد توجه داشت كه اگر كارتي كه در رك زوج قرار گرفته در اسالت شمارهn  باشد، كارت متناظر آن در رك فرد نيز بايد در

  همان شماره اسالت قرار گيرد.

  با رك هاي اضافي را نشان مي دهد : Redundantكاناله را با پيكربندي دو  HW Configشكل زير محيط 

 
  اضافي يبا استفاده از رك ها Redundantدو كاناله 
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  ١١ فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hدر سيستم   i/oافزونگي 

شده اند تماماً داراي قابليت  I/Oكارت هاي  ستفاده  ضافي فوق ا ستند. اگر بر روي آنها دابل كليك كنيد در  Redundancyكه در رك هاي ا ه

Properties  آن سربرگي به همين نام وجود دارد كه در آن مي توان تنظيماتRedundancy  را مطابق شكل زير انجام داد. يعني كارت متناظر

  را پيدا كرد و به كارت اول لينك نمود.

 
   I/O يدر كارت ها Redundancy يماتتنظ

  الزم در مورد آنها ارائه شده است.در ادامه آورده شده و توضيحات   Redundantبا قابليت  SMليست كارت هاي 

 سوئيچ شونده   ET200Mاز  استفادهو با    Redundantدو كانالة با كارت  )5

و متداول  باالترين قابليت اطمينان را داردجفتي نيز استفاده شده است كه  Redundantهاي  سوئيچ شونده كارت ET200در اين روش عالوه بر 

  ترين روش است 

 
  افزونه  ET200با  Redundant يرهدو مس

  نمايش مي دهد. Redundancyبا قابليت   I/Oشكل زير شماتيك اتصال يك سيگنال را به دو كارت 
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  ١١ فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hدر سيستم   i/oافزونگي 

 
  Redundancyبه دو كارت  يگنالس يكاتصال 

ستفاده از كارت هاي  صوير زير انواع روش هاي ا شان مي 400Hدر  I/Oت صال دو  را ن شود، ات افزونه با  ET200دهد. همانطور كه مالحظه مي 

  باالترين ضريب اطمينان را دارد. Redundantكارت هاي 

 
   I/O Redundancyاتصال  يانواع روش ها

  بايد به نكات زير توجه داشته باشيم: Redundancyها به صورت  I/Oبراي استفاده 

 داشته باشند. Redundancyبايد ويژگي  I/Oكارت ها  )١

٢( Redundancy   كارت ها درHwconfig  .انجام شود 

 از فانكشن هاي مخصوص در برنامه نويسي استفاده شود. )3

در برنامه نويسي از دو آدرس متناظر كارت فقط آدرس كوچكتر استفاده مي شود اگر اين كارت در دسترس نبود فانكشن هاي فوق بطور  )4

 ه مي كند.اتوماتيك از كانال متناظر  استفاد

سيگنال مي تواند از دو سنسور به دو كارت متصل شود و يا از يك سنسور به دو كارت وصل شود. اگر حالت دوم مد نظر باشد الزم است  )٥

مي باشد كه مي تواند سيگنال  Marshalling TerminatI/On Assemblyمخفف  MTAاستفاده شود.  MTAاز  Fieldدر سطح 

  تكثير كند.را براي كانال هاي مختلف 
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  ١١ فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hدر سيستم   i/oافزونگي 

  با قابليت افزونگي  i/oليست كارت هاي  ١١-٢

  استفاده شوند در جدول زير آمده است:  ET200Mروي رك هاي اضافي يا  Redundantتوانند بصورت  كه مي  SMهاي ليست كارت
Modules  Order Number  

Local: Redundant dual-channel DI  

DI 16 x 24 V DC Alarm  6ES7 421-7BH00-0AB0  

DI 32 x 24 V DC  6ES7 421-1BL0x-0AA0  

DI 32 x 120 V AC  6ES7 421-1EL00-0AA0  

Distributed: Redundant dual-channel DI  

DI 16 x 24 V DC, Alarm  6ES7 321-7BH00-0AB0  

DI 16 x 24 V DC  6ES7 321-1BH02-0AA0  

DI 32 x 24 V DC  6ES7 321-7BL00-0AA0  

DI 32 x 24 V DC  6ES7 321-7BH01-0AB0  

DI 8 x 230 V AC  6ES7 321-1FF01-0AA0  

DI 16 x Namur  6ES7 321-7TH00-0AB0  

DI 4 x Namur  6ES7 321-7RD00-0AB0  

Local: Redundant dual-channel AI  

AI 6x16Bit  6ES7 431-7QH00-0AB0  

Distributed: Redundant dual-channel AI  

AI 8 x 12 bits  6ES7 331-7KF02-0AB0  

AI 8 x 16 bits  6ES7 331-7NF00-0AB0  

AI 4 x 15 bits  6ES7 331-7RD00-0AB0  

Local: Redundant dual-channel DO  

DO 32 x 24V DC / 0.5A  6ES7 422-7BL00-0AB0  

DO 16 x 120 / 230V AC / 2A  6ES7 422-1FH00-0AA0  

Distributed: Redundant dual-channel DO  

DO 32 x 24 V DC / 0.5 A  6ES7 322-1BL00-0AA0  

DO 8 x 24 V DC / 2 A  6ES7 322-1BF01-0AA0  

DO 8 x 24 V DC / 0.5 A  6ES7 322-8BF00-0AB0  

DO 8 x 230 V AC / 2 A  6ES7 322-1FF01-0AA0  

DO 16 x 24 V DC / 0.5 A  6ES7 322-8BH00-0AB0  

DO 16 x 24 V / 10 nA (Ex)  6ES7 322-5SD00-0AB0  

Distributed: Redundant dual-channel AO  

AO 4 x 12 bits  6ES7 332-5HD01-0AB0  

AO 8 x 12 Bit  6ES7 332-5HF00-0AB0  

AO 4 x 15 Bit  6ES7 332-5RD00-0AB0  

AO 8 x 12bit  6ES7 332-5HF00-0AB0  

 

 بر اساس جدول فوق مي توان سيگنال را به روش هاي مختلف به كارت هاي ورودي متصل نمود. مثال اينكه اتصال با يا بدون سنسور دوبل انجام

سيگنال را از كارت هاي خروجي به روش هاي مختلف  صل كنيم. در ادامه به نحوه اشود. همينطور مي توان  صرف كننده مت صال دريافت و به م ت

  آنها با جزئيات مي پردازيم .
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  هاي افزونه  i/o و تنظيمات  روش هاي اتصال ٣-١١

  

  افزونه DIهاي ورودي ديجيتال  كارتتنظيمات و اتصاالت   -١

 Redundantالف) بدون سنسور 

 

  شوداز يك سنسور به هر دو كارت سيم كشي مي

  

  

  Redundantب) با سنسور 

سوئيچ  سور كه هر دو  براي يك كميت  سن از دو 

ستقل مي  سوئيچي كه دو كنتاكت م مي كنند يا 

ه بدهد استفاده مي شود هر كدام با سيم مجزايي 

سبت به طرح قبلي  يك كارت متصل مي شوند. ن

    اطمينان باالتري دارد.

 DIاتصال سيگنال به كارت هاي 

سوئيچ به دو كارت   صال  شكل زير اين دو   MTAمي توان از ماژول   DIبراي ات صل كرد .  ستقيم آن را مت صورت م ستفاده كرد و مي توان نيز ب ا

  حالت را نشان مي دهد.

 
  Redundancyارتباط سنسور با كارت ها به صورت 

سيگنال بين دو كارت  400Hدر  سه هر دو  سيگنال  Redundantامكان مقاي شد و اين  سيگنال ورودي ديجيتال مد نظر با ؛ وجود دارد. اگر يك 

در اينصورت سيستم مي تواند در يك مدت زمان  .به وجود مي آيد (Discrepancy)توسط يك سنسور وصل و يك سنسور قطع باشد، تناقض 
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مان در پنجره  مدت ز ند. اين  كار ك ناقض را آشـــ حت عنوان  Redundancyدر ســـربرگ و  DIكارت  Propertiesمعين، اين ت  Timeت

Discrepancy (ms) .ديده مي شود كه زمان آن قابل تغيير است  

 
   Discrepancy يزمان آشكار ساز يمتنظ

 Reaction Afterگزينه ديگري تحت عنوان  AdditI/Onal Parametersو در قســمت  DIمربوط به كارت  Propertiesدر همان پنجره 

the Discrepancy Time has Elapse  براي  كه منظور اينست كه در صورت بروز تناقص سيستم چه عكس العملي نشان دهد  وجود دارد

  شود:ميآن يكي از مد هاي زير انتخاب 

 Use Last Valid Value  اين حالت رفتار پيش فرض كارت هاست. بدين معنا كه در صورت آشكار شدن تناقض، آخرين مقدار تغييرات

است به عنوان مبنا انتخاب شده و اثر آن در  Activeبه عبارت ديگر مقدار سنسوري كه  سيگنال كه قبال خوانده شده حفظ مي شود.

  سيستم قرار مي گيرد.

 And Signals  از تشخيص تناقض، مقدار دو سيگنال در اين حالت پسRedundant  متصل به كارت ها با يكديگرAnd  خواهند شد

 و مقدار نهايي به سيستم ارائه مي شود.

 Or Signals  در اين حالت با تشخيص تناقض، مقدار دو سيگنالRedundant  به صورتOr  در آمده و مقدار نهايي به سيستم ارائه

 مي شود.

سي نيازي به گيت  در  ORيا     ANDدقت كنيد كه  شود و در برنامه نوي ست . در بين  ORو   Andداخل كارت انجام مي  ، فوقسه حالت  ني

  متداول است. Use Last Valid Valueحالت 

  

  افزونه DOهاي خروجي ديجيتال  كارتتنظيمات و اتصاالت   -٢

شوند براي  صل مي  صرف كننده مت شي رخ ندهد نياز به  مدار محافظ دارند كه ممكن وقتي دو كارت خروجي به يك م اينكه بين آنها جريان گرد

بر اساس نوع كارت مي توان به يا اينكه از ديود بيروني استفاده شود.   6ES7 322-8BF00-0AB0)(مانند  است درداخل كارت تعبيه شده باشد

  را به مصرف كننده متصل نمود : DOدو روش سيگنال هاي 

  د يكسو ساز خارجيالف)  با ديو

  ب)  بدون ديود يكسو ساز خارجي
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  اتصال با و بدون ديود

  را مي توان با يا بدون ديود بست : DOجدول زير نشان مي دهد كه كداميك از كارتهاي 
Modules  with dI/Odes  without dI/Odes  

6ES7 422-7BL00-0AB0  X  –  

6ES7 422-1FH00-0AA0  –  X  

6ES7 322-1BL00-0AA0  X  –  

6ES7 322-1BF01-0AA0  X  –  

6ES7 322-8BF00-0AB0  X  X  

6ES7 322-1FF01-0AA0  –  X  

6ES7 322-8BH00-0AB0  X  –  

6ES7 322-5SD00-0AB0  X  –  

 

  يا ساير انواعي كه مشخصات زير را داشته باشند : IN4007……IN4003ديود هاي مناسب براي اين كار انواع 

U-r>= 200V 
I-F>= 1A  

  .، تنظيم خاصي وجود ندارد شودكه مطابق شكل زير انجام مي دو كارت بايكديگر redundancyفعال سازي به غير از  DOبراي كارت هاي 

 
  با يكديگر DOارت كردن دو ك Joinسخت افزار و  يكربنديپ طيمح
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 افزونه AIهاي ورودي آنالوگ كارتتنظيمات و اتصاالت  -٣

سوب نمي ست  پنجره اي بنام تولرانس وجود دارد كه اختالف كمتر از آن تناقض مح سايي تناقض در كارت هاي آنالوگ متفاوت ا بطور . شود شنا

  به كار مي روند سه پارامتر وجود دارد كه بايد مشخص شود: Redundantكه بصورت  AIبراي كارتهاي كلي 

  (Tolerance Window)الف)  پنجره تولرانس   

سيگنال  سيگنال كه اگر  صدي از مقدار  شد معتبر AIيعني در ست.وقتي دو ورودي  در آن بازه با دو هر دو در يك پنجره تولرانس قرار گيرند هر AIا

  توسط سيستم يكسان فرض مي شوند.

  Discrepancy Timeزمان شناسايي تناقص ب) 

  ماكزيمم زماني كه بعد از سپري شدن آن ، خطا آشكار مي گردد.

  Applied valueمقدار اعمالي به برنامه ج) 

  گويند.  Applied-value، مقدار نهايي كه در اختيار برنامه قرار مي گيرد را  AIپس از مقايسه دو ورودي 

  تذكرات مهم :

  سنسور با دو خروجي استفاده شود ، زمان پيش فرض سيستم كافي است.اگر يك 

 (به ويژه براي سنسورهاي دما) اگر دو سنسور جدا استفاده شوند اين زمان را افزايش دهيد 

  را نشان مي دهد: Redundancyبا قابليت  AIتصوير زير پنجره تنظيمات كارت 

 
   AIكارت  يماتتنظ

  را نشان مي دهد : Redundantشكل هاي بعد نمونه هايي از ورودي هاي آنالوگ 

 ١اين ورودي بصورت موازي به هر دو كارت متصل مي شود(شكل  :ورودي از جنس ولتاژ( 
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 به ولتاژ تبديل و آن را در كارت با يك مقاومت شنت  : مي توان جريان را  ورودي جريان بصورت غير مستقيمAI  با ورودي ولتاژ استفاده

 ٢٥٠يا  ٥٠مقاومت شنت فوق مي تواند .سيمه امكان پذير است 4سيمه و  ٢اين براي ترانسديوسرهاي   )٢(شكل  قبلكرد شبيه حالت 

 زير)اهم باشد (جدول 

 
Resistance  50 Ohm  250 Ohm  

Current measuring range  +/–20mA  +/–20mA  4...20mA  

Input range to be configured  +/–1V  +/–5 V  1...5V  

Measuring range cube positI/Oning  “A”  “B”  

ResolutI/On  12bit+sign  12bit+sign  12bit  

     
 ٣شكل  ٢شكل  ١شكل 

  متصل نمود. 3سيمه با تغذيه بيروني را مي توان مطابق شكل  ٢ترانسديوسرهاي جريان  

 AIنيز الزم است از آدرس ورودي كوچكتر در برنامه نويسي استفاده شود. حال اگر بين دو سيگنال  Redundancyبا قابليت  AIبراي كارت هاي 

تحت عنوان  AIكارت  Redundancyچند درصد اختالف باشد، تناقض آشكار خواهد. ميزان اختالف بين دو سيگنال بر حسب درصد در سربرگ 

Tolerance Window (% End Vaue).ديده مي شود كه اين مقدار توسط كاربر قابل تغيير است 

 
 Redundancyبه صورت  AI يگنالدرصد اختالف دو س ينتع

 10msاز پنج درصـد بيشـتر شـود، تناقض آن پس از مدت زمان  Redundantمطابق تنظيمات پنجره فوق، اگر ميزان اختالف بين دو سـيگنال 

  قابل تنظيم مي باشد. Time Discepency (ms)آشكار خواهد شد. اين زمان نيز در قسمت 

 Higher Valueيا  Lower Valueوجود دارد كه مي توان براي آن دو حالت  Value Appliedدر پنجره تنظيمات فوق گزينه ديگري به نام  

شته باشد، هميشه مقداري كه نسبت به ديگري باالتر ا ست انتخاب نمود. بدين منظور كه اگر بين دو سيگنال آنالوگ دريافت شده اختالف وجود دا

(Higher Value)  يا مقداري كه پائين تر است(Lower Value) .را به عنوان مبنا انتخاب كند  
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  افزونه AO آنالوگهاي خروجي كارتتنظيمات و اتصاالت  .٤

  را نشان مي دهد: Redundantاز نوع  AOكارت هاي اتصال شكل زير 

 
   Redundancyآنالوگ  ياتصال خروج

صورت  AOدر كارت هاي  ساس  Redundantكه به  شود. به عنوان مثال اگر بر ا سيم مي  سيگنال خروجي بين دو كارت تق شوند،  ستفاده مي  ا

ساوي از دو كارت دريافت مي كند. ( 20mAمنطق برنامه مقدار خروجي آنالوگي بايد برابر  سبت م صرف كننده اين مقدار را با دو ن شد، م  10mAبا

صرف كننده اين مقدار  10mAاز كارت اول و  شده و م شكلي پيش آيد، مقدار آن به كارت دوم داده  از كارت دوم) چنانچه براي يكي از كارت ها م

  را از يك كارت دريافت مي كند.

  همچنين الزم است مانند ورودي هاي آنالوگ، در برنامه نويسي از آدرس كانالي كه عدد آن كوچكتر است، استفاده شود.

 
    AOاز دو كارت  يكيخطا در 

 
  AOدر دو كارت  Redundancyبرقرار بودن حالت 

  

  هاي افزونه در برنامه  I/Oآدرس هاي 

استفاده كنيم. به عنوان كه كوچكتر مي باشد الزم است آدرسي را  Redundancyها به صورت  I/Oدر محيط برنامه نويسي براي به كار گيري  

در تصوير قبلي، بايد از آدرس هاي بايت صفر و يك در برنامه استفاده شود و آدرس هاي بايت دو و سه  DIمثال بر اساس آدرس هاي كارت هاي 

  آنها و به طور اتوماتيك در سيستم استفاده خواهد شد. Redundantبه عنوان 

  

  Passivateمفهوم 

شـــود) آن كارت اصـــطالحًا  Power Offاگر مشـــكلي براي يكي از دو كارت پيش آيد (مثالً يكي از كارت ها  Redundantدر كارت هاي 

passivate  ًمي شود. اين حالت تا زماني كه ادامه مي يابد كه توسط فانكشن هاي برنامه نويسي خاص آن كارت مجدداDepassivate  .شود  
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Passivate  باشد :شدن نيز خود داراي دو حالت مي  

١( By Module 

٢( By Channel 

3(  

مي شود و در  Passivateسيستم است؛ اگر در يكي از كانال هاي مربوط به كارت مشكلي رخ دهد، كل كارت  Defaultدر حالت اول كه حالت 

 Hبه ســربرگ خواهد شــد. براي تنظيمات مربوط به آن الزم اســت  Passivateحالت دوم با بروز اشــكال در يك كانال صــرفاً همان كانال 

Parameters  از پنجرهCPU Properties  و قسمتRedundant I/O .مانند شكل زير مراجعه كنيد  

 
   CPU Propertiesدر  Passivate يماتتنظ

شود، براي  صوير فوق ديده مي  ست. در حالت پيش فرض  Data Blockآدرس دو   I/O Redundancyهمانطور كه در ت شده ا و  DB1وارد 

DB2  مي باشد ولي شماره آن قابل تغيير است. بايد دقت شود از اين دوDB .نبايد در برنامه نويسي براي كاربرد هاي عادي استفاده شود  
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  هاي افزونه i/oبرنامه نويسي روش  ٤-١١

ها  بلوكاستفاده شود. اين  I/O Redundancyهاي مخصوص  بلوكدر محيط برنامه نويسي الزم است از  Redundantهاي  I/Oبراي كار با 

سمت  ست. در ادامه به عملكرد  Libraries > Redundant I/O CGP V40بايد از ق شوند. محل فراخواني هر كدام از آنها متفاوت ا فراخواني 

  و محل فراخواني آنها مي پردازيم.

 
  I/O Redundancyمربوط به  يها بلوك يفراخوان

  هاي استاندارد با اسامي زير به كار مي روند : بلوك

 FB 450 “RED_IN RED_I/O_1”  بايد در ابتداي برنامه قرار  بلوككه براي خواندن ورودي هاي افزونه استفاده مي شود. اين

باعث مي شود كه در برنامه نويسي از تكرار آدرس ها جلوگيري شود و براي هر ورودي افزونه، صرفاً يك آدرس  بلوكگيرد. استفاده از اين 

 استفاده شود.

 FB 451 “RED_OUT RED_I/O_1”  كه براي ارسال فرمان به خروجي هاي افزونه استفاده مي شود و بايد در انتهاي برنامه قرار

 گيرد.

 FB 452 “RED_DIAG  RED_I/O_1”  كه براي آشكار سازي اشكاالت افزونگي استفاده مي شود و الزم است اينFB  درOB 

 (OB70 , OB72 , OB82 , OB83 , OB85)فراخواني شود  Error Handlingهاي 

 FB 453 “RED_STATUS  RED_I/O_1”   كه وضعيتI/O  هايRedundant  .را به صورت لحظه به لحظه گزارش مي دهد

 حيط اصلي برنامه نويسي فراخواني شود.بايد در م FBاين 

 FC 450 “RED_INIT  RED_I/O_1”   نيز  بلوكاينRedundancy  را برقرار مي كند ولي حتماً بايد درOB  هايStartup 

 (OB100 , OB102)فراخواني شود 

 FC 451 “RED_DEPA  RED_I/O_1”   براي  بلوكاز اينDepassivate ربوط به كارت ال هاي منمودن كارت ها يا كان

به  (OB70 , OB72 , OB82 , OB83 , OB85)فراخواني شود  Error Handlingهاي  OBبايد در  FCشود. اين استفاده مي

را فراخواني مي كند. حال  OB82شده و سيستم  Passivateعنوان مثال وقتي تغذيه يكي از دو كارت افزونه قطع شود، كارت مربوطه 

 خواهد شد. Depassivate، آن كارت يا كانال آن OB82در  FC 451با وجود 
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  :  مثال

ــت  ET200روي يك   DIكه هر كارت   DIداريم. هر كدام به يك كارت   PSHHروي يك مخزن دو  روي مخزن يك ولو داريم كه از دو .اس

  است فرمان مي گيرد (مانند شكل زير) ET200كه هر كدام روي  يك   DOكارت 

  

 
   ١مثال  كيشمات

  را فراخواني مي كنيم. ”RED_INIT“با نام سمبليك  FC450را ساخته و در آن  OB100در ابتدا 

 
  FC450 يو فراخوان OB100 طيمح
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سپس برنامه  Networkدر اولين  ”RED_IN“شده و در ابتداي برنامه  OB1در ادامه وارد   Networkدر  Redundancyفراخواني مي كنيم، 

استفاده مي شود و دومين سنسور با تنظيمات سخت افزاري ذكر شده و وجود  PSHH. در اين مثال فقط آدرس اولين هاي بعدي، نوشته خواهد شد

“RED_IN”  شكل افزونه عمل خواهد كرد. در انتهاي برنامه هم از سور به  سن ست زيرا  ”RED_OUT“در ابتداي برنامه، با اولين  شده ا ستفاده  ا

براي كارت ها مطابق با  HW_Confighفرســـتاده شـــود و افزونه باشـــند. تظيمات  Q4.0يا  Q0.0ز مي خواهيم مطابق شـــكل فوق فرمان ا

 توضيحات قبلي انجام مي شود.

 
  ياصل يسيبرنامه نو يبرا OB1 طيمح

در  ”RED_DE_PA“با نام سمبليك  FC451نمودن كانال هاي ورودي و خروجي استفاده شده در برنامه، الزم است،  Depassivateبراي 

OB82 .مانند شكل زير، فراخواني شود  

 
  نمودن كارت ها Depassivate يبرا يسيو برنامه نو OB82 طيمح
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  كنترلرهاو   Hروش هاي تبادل ديتا بين  ١-١٢

  از طريق اترنت صنعتي  Hتبادل ديتا بين دو سيستم  ٢-١٢

  از طريق  پروفي باس  Hتبادل ديتا بين دو سيستم  ٣-١٢

 MPIاز طريق   Hتبادل ديتا بين دو سيستم  ٤-١٢

 DP/DP Couplerاز طريق  Hتبادل ديتا بين دو سيستم  ٥-١٢

  Ethernet از طريق معمولي S7با   Hتبادل ديتا بين سيستم  ٦-١٢

   Profibusمعمولي از طريق  S7و  Hتبادل ديتا بين  ٧-١٢ 

 Modbusبا  هاي غير زيمنس  PLCو   Hتبادل ديتا بين  ٨-١٢

  

  
 

   ١٢فصل 

 Hسيستم  در تبادل ديتا با كنترلرها
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است كه   PLCنيست كه كنترل فرآيند را انجام مي دهد بلكه سيستم متشكل از چندين   Hدر سيستم هاي اتوماسيون گسترده  فقط يك سيستم 

الزم است كه بين سيستم هاي  نباشد يا حتي برخي ساخت سازندگان ديگر باشد .  در چنين سيستم هايي معموالً  Hممكن است برخي از آنها از نوع 

  كنترل ديتا رد و بدل شود . اين كار نياز به اتصال سيستم ها به يك شبكه صنعتي و سپس تنظيمات و برنامه نويسي دارد .

 

  

  و كنترلرها  Hتبادل ديتا بين روش هاي  ١-١٢

  با سيستم هاي كنترل را مي توان به صورت كلي به سه دسته تقسيم نمود : 400Hارتباطات 

 ديگر 400Hبا  400Hارتباط بين  )1

 S7-300معمولي مانند  S7با  400Hارتباط  )2

  غير زيمنس  PLC با  400Hارتباط  )3

  شبكه هاي زير استفاده نمود :، بسته به حساسيت ديتا و حجم آن، مي توان از براي تبادل ديتا بين سيستم هاي فوق

  شبكهMPI (اطمينان پائيني دارد) براي ديتاهاي بسيار معمولي  

  شبكهEthernet (متداول) صنعتي براي ديتاهاي معمولي با حجم زياد 

  شبكهProfibus (متداول) براي ديتاهاي با حجم كم ولي حساس و مهم 

  شبكهModbus براي ديتاهاي با حجم كم ولي حساس و مهم  

  بيشترين كاربرد را دارد. Modbusهاي غير زيمنس شبكه  CPUو  400Hبراي ارتباط 
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  از طريق اترنت صنعتي  Hتبادل ديتا بين دو سيستم  ٢-١٢

شود زيرا هر دو طرف  S7 Connection Fault Tolerantبراي اين ارتباط از  ستفاده مي  ستند و كارت هاي  Redundantا  CP443-1ه

ــت ابتدا در يك پروژه ــاپورت مي كنند. براي پيكربندي آنها الزم اس ــن را س را وارد كرده و پيكربندي اوليه آنها را انجام  400Hهر دو  اين كانكش

شده و هر چهار كارت  Netpro. سپس به محيط ددهي صنعتي متصل نمائيد. حال بر روي يكي از  شبكهرا به يك  CP443-1وارد   CPUاترنت 

كليك كنيد. پنجره اي مانند شكل زير ظاهر  دوباردر پائين پنجره فعال شود. در سطر اول آن  Connection Tableك كنيد. به طوري كه ها كلي

انتخاب  Fault Tolerantانتخاب و در پائين همين پنجره، كانكشــن را از نوع  Partnerمي شــود. از پنجره باز شــده ســيســتم دوم را به عنوان 

  نماييد.

 
   S7 Connection Fault Tolerant يجادا

شن از اين نوع، مي توان چهار  ساختن يك كانك ستم CPUفقط با  سي صورت  Hي مربوط به دو  صل  Full Redundancyرا به  به يكديگر مت

   نمود. بنابرين برنامه نويسي آن نيز، بسيار ساده خواهد بود.
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 Hبرنامه نويسي تبادل ديتا  بين دو سيستم 

اين توابع در برنامه نويسي مي توانند به  انجام مي شود كه در كتابخانه  از مسير زير در دسترس است.  PUT/GETبرنامه نويسي با فانكشن هاي 

سمت مقابل نيازي به برنامه نو شود و  شته  ستم كنترل نو سي سال و دريافت ديتا مي تواند، در يك  سي يصورت يكطرفه به كار روند. يعني برنامه ار

 GET (SFB14)مي توان ديتا را ارســال نمود. همچنين با يك بار فراخواني تابع  PUT (SFB15)خاصــي ندارد.  با فراخواني يك مرتبه تابع 

  توان ديتا را از سمت مقابل دريافت كرد.مي

 
  تايد افتيتوابع ارسال و در يفراخوان ريمس

  : SFB15 (PUT)معرفي پايه هاي 

  REQ  مخفف :Request  است و با مشاهده هر لبه مثبت پالس ديتاي مربوطه را ارسال مي كند. براي ارسال دائم و پيوسته ديتا، اين

 پايه نياز به يك موج مربعي دارد.

 ID  شناسه ارتباط بين دو سيستم است كه در هنگام ايجاد كانكشن در محيط :Netpro .بدست مي آيد 

 ADDR_1 مقصد) مقابل كه قرار است ديتا به آن ارسال شود (آدرس : آدرس ناحيه اي از حافظه سيستم  

 SD_1  .آدرس ناحيه اي از حافظه مبداً كه قرار است ديتاي آن به سيستم مقابل ارسال شود : 

  

شابه دارند. همچنين پايه هاي  ADDR_1 ... ADDR_4پايه هاي  نكته : ستند. كاربرد آنها  SD_1 ... SD_4تعريف م شابه يكديگر ه نيز م

با يك بار اين كار ارســال كنيم،  يا به چهار ناحيه متفاوت در مقصــددر اينجاســت كه اگر بخواهيم ديتا را از چهار ناحيه مختلف حافظه مبداً بخوانيم 

شده و به همين ترتيب مقدار  ADDR_1 به SD_1امكان پذير خواهد بود. پايه ها نظير به نظير هستند. يعني محتوي  SFB15فراخواني  سال  ار

SD_2  بهADDR_2 .ارسال خواهد شد  

 DONE  .اين پايه يك خروجي بيتي است كه با هر بار يك شدن نشان مي دهد كه ديتا در حال ارسال است : 
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 ERROR  ست كه مقدار آن در حالت عملكرد نرمال ست و اگر خ بلوك: اين پايه نيز يك خروجي بيتي ا سال ديتا رخ صفر ا طايي در ار

ــود. از آنجايي كه تبادل ديتا با  ــتفاده مي ش ــد. از اين پايه در عيب يابي تبادل ديتا اس ــرويس  SFB15دهد، اين پايه يك خواهد ش از س

(SDA)  اســتفاده مي كند، دريافت ديتا در مقصــدAknowladge ت خواهد داشــت. يعني گيرنده ديتا؛ ســيگنالي را مبني بر تاًييد درياف

  (Send Data With Aknowladge)اطالعات به فرستنده ارسال مي كند 

 STATUS  .در صورت بروز خطا در اين پايه كدي ظاهر مي گردد. اين كد نوع خطا را نشان مي دهد : 

 SFB14 (GET)معرفي پايه هاي 

  دارند. SFB15تعريفي مشابه با معادل آن در  ”ID“و  ”REQ“پايه هاي 

 ADDR_1 : .آدرس ناحيه اي از حافظه مبداً از سيستم مقابل است كه قرار است ديتاي آن خوانده شود و توسط اين سيستم دريافت شود 

 RD_1  مخفف :Recieve Data  ،است. اين پايه آدرس ناحيه از حافظه مقصد يا همين سمت است كه ديتا پس از دريافت از سمت مقابل

 انتقال مي يابد. RDخوانده شده و به پايه هاي  ADDRرت ديگر اطالعات از پايه هاي در اين حافظه ثبت مي شود. به عبا

 NDR  مخفف :New Data Recieved نشــان مي دهد كه ديتاي جديد   اســت و يك خروجي بيتي اســت. با هر بار يك شــده اين پايه

 دريافت شده است

ــند. با اين  RD_1 ... RD_4و  ADDR_1 ... ADDR_4پايه هاي  :١نكته  ــد از چهار ناحيه مختف مي باش براي تعيين آدرس مبداً و مقص

ضوع را  SFB14شرايط مي توان با يك بار فراخواني  صوير زير مو سال و به چهار ناحيه مختلف انتقال دهيم. ت از چهار ناحيه مختلف حافظه ديتا ار

  بهتر نشان مي دهد. SFB14 , 15براي 

صورت  SFB14 , 15از  RDو  SDو  ADDRتمام پايه هاي  : ٢نكته  شند. به عنوان مثال اگر  Pointerمي توانند آدرس دهي به  شته با دا

 P# DB2.DBX0.0 BYTE 100را به يك پايه براي ارسال يا دريافت متصل كنيم، بدين صورت خواهد بود   DB2بخواهيم صد بايت اول از 

  

 
  طرف  يكدر  يتاد يافتارسال و در يفانكشن ها
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ستم  مثال  : سي صورت  400Hفرض كنيد دو  ستند. حال برنامه اي  Full Redundancyاز طريق كارت هاي اترنت به يكديگر به  صل ه مت

  ساعت يكبار، زمان و تاريخ سيستم دوم با سيستم اول سنكرون شود. 2٤بنويسيد كه هر 

پيكربندي شـــود و هر چهار كارت به يك الين اترنت  CP443-1د دو باي CPUرا پيكربندي مي كنيم. در كنار هر  400Hابتدا در يك پروژه دو 

شكلي مانند شكل زير  Netproمنحصر به فرد داشته باشد.در محيط  IPو  MACبايد آدرس  CPمتصل شود. همچنين بديهي است كه هر كارت 

  بسازيد. S7 Connection Fault Tolrantيك كانكشن از نوع  Full Redundancyالزم است جهت ارتباط  Netroخواهيم داشت. در 

 
  انكشنو ساختن ك 400H ستميدو س نيارتباط ب جاديا

مربوط  IDبعداً در برنامه نويسي و در پايه  IDارائه مي شود. اين  Netproتوسط  Hexبه صورت  IDدر هنگام ايجاد كانكشن دقت شود كه يك 

  استفاده خواهد شد. SFB14 , 15به 

 
ID  طيمحارتباط در Netpro   

به صـــورت زير،  414Hمربوط به  OB35در ادامه همانطور كه اشـــاره شـــد، مي توان برنامه را در يك طرف نوشـــت. در اين مثال برنامه را در 

  سيم.ينومي

ير از آنرا به يك متغ SFC20مي ريزيم. سپس توسط  DT#تاريخ و زمان اين سيستم را مي خوانيم و در يك متغيير از جنس  SFC1ابتدا توسط 

  يك حافظه شش بايتي نياز دارد. DT#انتقال مي دهيم. متغيير  DBهمان جنس ولي در يك 



 

Rev 01 10/2017    Maher Ghazi 

٢٠٤ 

  

                               
 

  ١٢ فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hدر سيستم  تبادل ديتا با كنترلرها

 
  از پاسخ برنامه  يقسمت

سط آن،  OB35را در  SFB15در ادامه  ستم  P# DB1.DBX0.0 BYTE 6فراخواني مي كنيم و تو سي خوانده و به معادل همين  414Hرا از 

  آدرس از سيستم مقابل ارسال مي كنيم. برنامه به صورت زير نوشته مي شود.

 
  OB35ادامه برنامه در 
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ست كه هر  M100.0آدرس  شود، پايه  فعال OB10ساعت يكبار در  2٤در برنامه فوق بيتي ا سال  ساس برنامه فوق وقتي ديتا ار شود و بر ا مي 

Done  از خروجيSFB15  يك خواهد شد. بنابرين مطابق برنامه فوق، پس از ارسال ديتاM100.0  ريست خواهد شد. با اين شرايط برنامه زير را

  بدينصورت خواهيم نوشت : OB10در 

 
  كباريساعت  ٢٤ست شدن هر  يبرا OB10برنامه 

در ادامه الزم است در سيستم مقابل اطالعات را از  به سيستم مقابل ارسال شد. SFB15به طور خالصه تا اين قسمت تاريخ و زمان با استفاده از 
ستفاده از  Date and Timeاز جنس  Tempدريافت كرده سپس به يك متغير  P# DB1.DBX0.0 BYTE 6آدرس  ميريزيم SFC 20 با ا

  (مطابق شكل زير) ميفرستيم CPUآنرا به تاريخ و ساعت  SFC 0و با استفاده از 

 
   تايد رندهيسمت گ OB35برنامه 

ست و از مب شن گيرنده ديتا ني سمت گيرنده نيازي به فراخواني فانك شد. يعني در  شته  صورت يكطرفه نو شود برنامه به  داً همانطور كه مالحظه مي 

شود، مثالً بدون برنامه  شد كه اين يكطرفه بودن برعكس انجام  شود. حال اگر قرار با سال مي  صد، ار شده ي مق شخص  ديتاي مربوطه به آدرس م

ستم مقابل بخواهيم ديتايي از آنرا بخوانيم، بايد از نوي سي ستفاده كنيم. زيرا  SFB14 (Get)سي در   RK512در  Fetchشبيه به پروتكل  Getا

  مدباس عمل كرده و ديتا را از محل مشخصي از سمت مقابل مي خواند و به محل تعيين شده انتقال مي دهد.

ستم  سي ست كه براي  شرايطي ا شيم. اگر به جاي  CP443-1 (Ethernet)كارت  400Hطرح فوق در  ستفاده كرده با ها  CPUاترنت،  CPا

  استفاده نمود. 400Hباشند نيز مي توان از همين كانكشن براي ارتباط بين دو  Profinetداراي پورت 
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  از طريق  پروفي باس  Hتبادل ديتا بين دو سيستم  ٣-١٢

نمي توانند به  CPUروي  MPI/DPو  DPپورت هاي  نيز كاربرد دارد. اين در حالتي است كه، Profibusدر شبكه  Fault Tolerantكانكشن 

 S7 Connectionاستفاده شود، مي توان از  400Hدر كنار  CP443-5 (Profibus)متصل نمود. بنابرين اگر از كارت  Profibus شبكهيك 

Fault Tolerant .براي ارتباطات آن استفاده كرد  

شود. در هنگام ساختن مياستفاده  CP Profibusاز كارت  در پيكر بنديپيكربندي و برنامه نويسي آن مشابه اترنت صنعتي است با اين تفاوت كه 

  انتخاب نماييم. Profibusمتصل هستند، ارتباط را   Profibusكانكشن دقت شود كه، اگر هر دو سيستم همزمان به اترنت و 

 
 Profibus قيارتباط از طر يكانكشن برا جاديا ميتنظ

  

  

 
  Profibus يقاز طر يكديگربه  400Hاتصال دو 
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 MPIاز طريق   Hتبادل ديتا بين دو سيستم  ٤-١٢

صاري در  MPIشبكه  شبكه انح صرفاً از آن براي ارتباط دو تجهيز از نوع  S7يك  ست. بنابرين  شود S7زيمنس ا ستفاده مي  اطمينانش پايين  ا

ست ستر. ا شبكه  ب شابه  MPIانتقال در  ست. يعني مي توان از كابل و كانكتور هاي  RS485از نوع   Profibusم هم  MPIبراي  Profibusا

ـــازي توپولوژي   Hابتدا بايد دو  MPIاز طريق  400Hدر آن وجود دارد. براي ارتباط دو  Daisy Chainاســـتفاده نمود. بنابرين امكان پياده س

Station  را در يك پروژه پيكربندي كرده، سپس مي توان پورت هايMPI  را مطابق تصوير زير در محيطNetpro : به يكديگر متصل كنيد  

 
   Netpro يطدر مح MPIبه شبكه  400Hاتصال دو 

 < Simatic > Optionsكنيد و از محيط  Save and Compile، آنها را 400Hبراي اتصــال فوق الزم اســت پس از پيكربندي اوليه دو 

Configure Network  صورت برنامه سپس مي توانيد پورت هاي  Netproرا باز كنيد. در اين شود.   MPIرا تك به تك به الين  MPIباز مي 

صل نمايي صوير فوق مالحظمت صر به فرد دريافت مي كند. اگر آدرس ها د. همانطور كه در ت شود، به طور اتوماتيك هر پورت يك آدرس منح ه مي 

  عوض شوند. MPIكليك بر روي پورت  دوباريكسان باشند، الزم است با 

 تفاده ازهمچنين امكان اســ اســتفاده كرد. Global Dataنمي توان از محيط  400Hدر  MPIالزم به ذكر اســت براي تبادل اطالعات با شــبكه 

اســتفاده نمود.  S7 Connection، وجود ندارد. بنابرين مي توان براي اين ارتباط از MPIنيز با  S7 Connection Fault Tolerant اتصــال

اط با هم را برقرار كند. تصـوير زير ارتب CPUاسـت. هر كانكشـن مي تواند ارتباط دو  Netproبراي اين ارتباط نياز به سـاختن چهار كانكشـن در 

  كانكشن ها را در يك طرح نمونه، نشان مي دهد :

 
  S7_Connection يقاز طر يكديگربا  CPU_Hارتباط دو 

ساختن هر كانكشن ابتدا بر روي  نام  Connection Tableيك كادر كه  Netproاول تك كليك كنيد سپس قسمت پائين پنجره  CPUبراي 

سطر اول آن  شود. در  صورت پنجره  دوباردارد، فعال مي  سمت  New Connectionكليك كنيد. در اين شود. در ق  CPUبايد  Partnerباز مي 
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انحصــاري  IDانتخاب گردد. هر كانكشــن داراي يك  S7 Connectionبايد  Connection Typeســمت مقابل انتخاب شــود و در قســمت 

  دو كانكشن را براي ارتباط نظير به نظير نشان مي دهد :باشد كه براي استفاده در برنامه نويسي به كار مي رود. تصوير زير مي

 
  با يكديگر H Stationارتباط دو  يبرا S7كانكشن از نوع 

ــن خواهد بود كه براي  CPUبدين ترتيب هر  ــال ديتا با  Send / Receiveداراي دو كانكش ــي ارس ــود. برنامه نويس ــتفاده مي ش  SFB15اس

(PUT)  و دريافت ديتا باSFB14 (GET) شود. انجام مي  

  .شودمي داده IDفراخواني شوند. با هر بار فراخواني يك  SFB14و براي دريافت ديتا بايد چهار مرتبه  SFB15براي ارسال ديتا بايد چهار مرتبه 
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 DP/DP Couplerاز طريق  Hتبادل ديتا بين دو سيستم  ٥-١٢

شود.  400Hدر  Profibusدر عمل ، از كارت هاي  ستفاده مي  ستند و  اين پورت ها  Profibusداراي پورت  Hهاي  CPUزيرا تمام  كمتر ا ه

از ســـخت افزار  توانيممياســـتفاده كنيم،  400H، كاربرد دارد. اگر بخواهيم از همين پورت ها براي ارتباط دو Profibusبراي ارتباطات مختلف 

DP/DP Coupler .استفاده شود  

  

  : DP/DP Couplerخصوصيات سخت افزار 

  داراي دو پورت براي اتصال دو شبكهProfibus .به يكديگر است 

  مي تواند دو شبكهProfibus .با سرعت هاي مختلف را به يكديگر متصل كند 

  هر پورت آن دارايDip Switch يكربندي شود.پتواند با آدرس مختلف جداگانه است. بنابرين مي 

 ن كانكشن در نياز به ساختNetpro .ندارد 

 .برنامه نويسي تبادل ديتا با آن به سهولت انجام مي شود 

  شرايط ارتباطUnspecified  يعني دو داردرا .Station تفاوت پيكربندي مي توانند در دو پروژه م

  شوند.

 
DP/DP Coupler   

مي باشد. در عمل نياز به دو سخت افزار  مناسبي براي ديتاهاي كمباالست و روش  DP/DP Couplerبا  Profibusبه طور كلي اطمينان روش 

DP/DP Coupler .داريم كه بايد مطابق شكل زير پيكربندي شوند  

 
  DP/DP Couplerبا  400Hدو  يزيكيارتباط ف
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  سخت افزار شبكه  DP/DP Couplerدر عمل دو   DP/DPيك  Profibusوجود دارد ولي در پيكربندي آن در نرم افزار بايد به هر 

Coupler  .متصل گردد  

  با توجه به آدرس دهي پورت هايDP/DP Coupler  در تصــوير فوق، مي توان پيكربندي را انجام داد. آدرس هاي وارد شــده به طور

 از مسير زير وارد مي شود : DP/DP Couplerمثال هستند و مي تواند متغير باشد. سخت افزار 

  

HW Config > Catalog > Profibus-DP > Network Components > DP/DP Coupler 

  

  متصل كنيد. سپس آدرس آنرا متناسب با سخت افزار وارد نماييد.  Profibusكرده و به الين  Drag & Dropآنرا 

  

 
  DP/DP Coupler يكربنديپ

  

هاي  بافر DP/DP Couplerدوم نيز تكرار كنيد. حال براي ارســال و دريافت ديتا بايد در زير مجموعه هر  400Hهمين عمل را براي ســيســتم 

ضافه  بافرورودي و خروجي مجازي وارد كنيد. اين  سال و دريافت ديتا ايجاد مي كنند و ماهيت فيزيكي ندارند. براي ا صرفاً آدرس هايي براي ار ها 

به آن اضافه كنيد. در  ET200هاي يك  I/Oها را مانند  بافررا باز كرده و سپس  DP/DP Couplerمجموعه  زير Catalogكردن آنها بايد در 

بايد برابر حجم ديتا فرستنده   Outputگيرنده مي باشند. بايد دقت شود كه حجم ديتا در  Inputهاي  بافرفرستنده و  Outputهاي  بافراين طرح 

ــد. مثالً اگر گيرنده  Inputدر  ــتنده در  Byte Output 32باش قرار  پيكربندي گيرندهنيز در  Byte Input 32قرار گرفت بايد،  پيكر بندي فرس

وجود دارد، در هر سخت افزار بايد  DP/DP Couplerگيرد و بلعكس آن نيز انجام شود. به عبارت ديگر با توجه به اينكه در عمل دو سخت افزار 

  سال با حجم ديتاي قابل دريافت، برابر باشند.حجم ديتاي قابل ار
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  DP/DP Couplerپس از اضافه شدن  HW Config يطمح

سهايي كه براي  ستون  Outputآدر ستور Q Addressدر  ضا از طريق د شد. بنابرين مي توان به اين ف سال ديتا مي با ضاي ار ات ارائه مي كند، ف

ــاده مانند ــي، اطالعات م Move س ــود. همچنين آدرس در برنامه نويس ــال ش ــاي دريافت  Inputورد نياز را وارد كنيم تا از طريق آن ديتا ارس فض

ميتوانيم ديتاي را از اين آدرس به محل دلخواه وارد نماييم. تصــوير زير نمونه اي از برنامه ارســال ديتا از ات ســاده ين با دســتوراديتاســت. بنابر

H_Station_2  بهH_Station_1  را متناسب با آدرس هاي فوق، و در نظر گرفتنRedundancy: نشان مي دهد ،  

 
  DP/DP Couplerبا  يتاتبادل د يسيبرنامه نو

 Modbusاز طريق شبكه  Hتبادل ديتا بين دو سيستم 

ستم كنترل از سي شتر براي ارتباط بين دو  شبكه مدباس بي ستفاده م اين روش مرسوم نيست و  سازنده مختلف ا شود كه در ادامه توضيح داده دو  ي 

  شود.مي
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 Ethernet از طريق معمولي S7با   Hتبادل ديتا بين سيستم  ٦-١٢

  ، استفاده نمود.Modbusو بعضاً  Ethernetو  Profibusبراي اين ارتباط نيز مي توان متناسب با حساسيت و حجم ديتا، از شبكه هاي 

  را بررسي مي كنيم. Ethernetاز طريق  S7-300به  400Hابتدا شيوه اتصال 

  مراحل انجام كار :

 پيكربندي كنيد. Stationرا در يك پروژه با دو  S7-300و  S7-400Hابتدا  )1

 را به يك الين اترنت متصل كنيد. Stationسپس كارت هاي اترنت اين دو  )2

3( Save and Compile  كرده و به محيطNetpro .وارد شويد 

ايجاد شود. سپس يك كانكشن  CP343-1اولي با  CP443-1براي ارتباط  S7است يك كانكشن از نوع الزم  Netproدر محيط  )٤

 CPUدو كانكشن و هر  S7-300بسازيد. بنابرين با اين شرايط، سمت  CP343-1دومي با  CP443-1مشابه ديگر براي ارتباط 

400H .يك كانكشن خواهد داشت  

 
   S7-300 يشن براكدو كان يجادا

  انتخاب شوند. Partnerبه عنوان  400Hهاي  CPUو  Localبه عنوان  CPU 300بهتر است  نكته :

  
 را به خود آن، دانلود كنيد. Stationكنيد و هر  Save and Compileرا  Netproمحيط  )5

در  FB15و  FB14و از  400Hدر  SFB15و  SFB14به محيط برنامه نويسي وارد شده و برنامه ارسال و دريافت را بنويسيد. از  )6

S7-300 .استفاده مي شود  

بنويسيم. براي اين كار بايد دو فانكشن ارسال و دو فانكشن  400H، مي توانيم برنامه را در Getو  Putبا توجه به امكان برنامه نويسي يكطرفه در 

شن دريافت، همزمان با هم كار نكنند. به عبارت ديگر م سال يا دو فانك شن ار ست كه دو فانك ي توانيم دريافت در برنامه، فراخواني كنيم. ولي بهتر ا

Enable  صورت شن CPU-0بودن  Masterآنها را طوري كنترل كنيم كه در  صورت  فانك سال و دريافت اول كار كنند و در  بودن  Masterار

CPU-1 فانكشن ارسال و دريافت دوم كار كنند. براي اين عمل مي توان از ،SFC51  براي خواندنLED  هايCPU  استفاده كرد. با استفاده از

شن بودن  صورت  LEDآن مي توانيم رو ستر را به  ضيح چگونگي برنامه  بلوك ENچك كنيم و نتيجه آنرا در پايه  Cyclicم ها، به كار ببريم. تو

  در بخش هاي قبلي ارائه شد. SFC51نويسي 
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شت كه اگر  شرايط مي توان برنامه را به گونه اي نو شد،  CPU-0با اين  ستر با شد،  CPU-1و اگر  M0.0م ستر با سپس به  M0.1م شود.  فعال 

  ، به صورت زير مي باشد: S7-300به معادل آن در  400Hمربوط به  DB5طور مثال، برنامه ارسال ده بايت اول از 

 
  300به  400Hاز  يتابرنامه ارسال د

  وارد شود، به صورت زير است : S7-400Hبه معادل آن در  DB6كه ده بايت اول  S7-300بر اين اساس برنامه براي دريافت ديتا از  

 
   300از  يتاد يافتدر يبرا 400Hبرنامه سمت 
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   Profibusمعمولي از طريق  S7و  Hتبادل ديتا بين  ٧-١٢

شود   S7-400يا  S7-300با   Hاگر قرار باشد بين   شود. همچنين  Y-Linkاز سخت افزار  توانمياز طريق پروفي باس ديتا رد و بدل  ستفاده  ا

به صــورت  400Hو  I-Slaveبه صــورت معمولي  S7-300/400خواهد بود كه در آن  Master / I-Slaveنوع پيكربندي اين دو به صــورت 

Master .شد ضمن  مي با ستي داراي كارت  S7-300/400در  شند .  CPباي صورت زير  S7-300براي  مراحل پيكربندي آن پروفي باس با به 

  است :

 وارد كنيد. Station 300و يك  Hاز نوع  Stationابتدا در يك پروژه جديد، يك  )1

 كنيد.را جداگانه پيكربندي  Stationهر  )2

 بسازيد. Profibusرا فعال كنيد و براي آن شبكه  400Hسمت  DP-Masterپورت  )3

  .اضافه كنيد 400Hبه پيكربندي  Y-linkبراي ارتباط  IM153-2يا  IM157يك  DP/PA Linkاز پوشه  )٤

وارد شويد. همانطور كه اشاره شد در اين پيكربندي براي  300كنيد و به پيكربندي  Save and Compileرا  400Hمحيط پيكربندي  )5

S7-300   نياز به كارتCP342-5  داريم. پورتDP  رويCPU .براي اين منظور قابل استفاده نيست  

را انتخاب كنيد. در اين  Operating Modeباز شـــده ســـربرگ  Propertiesمربوطه دابل كليك كرده و از پنجره  Cp342-5بر روي پورت 

متصــل كنيد. يعني در حالت  Profibusالزم نيســت كه اين پورت را به شــبكه فعالً  انتخاب كنيد. مد كاريرا براي  DP-Slaveســربرگ گزينه 

Not Network .باشد  

  

 
  S7-300در  DP Slave يمتنظ

 فعالً اشكال دارد) Save and Compileكنيد (  Saveمحيط پيكربندي را تنها  )6

مربوط به  Profibusاز مسير زير به  I-Slaveرا به عنوان يك تجهيز  S7-300مربوط به  CP342-5وارد شويد و  400Hبه پيكربندي  )7

Y-Link .متصل كنيد  



 

Rev 01 10/2017    Maher Ghazi 

٢١٥ 

  

                               
 

  ١٢ فصل
   S7-400Hسيستم كنترل افزونه  Hدر سيستم  تبادل ديتا با كنترلرها

 
 يكربنديبه پ I-Slaveاضافه كردن 

 400Hبه  I-Slaveبه صورت  CP342-5از طريق كارت  S7-300كليك كنيد تا  Coupleپنجره اي باز مي شود كه بايد بر روي دكمه  )8

  متصل شود.

 
  I-Slaveاتصال  يبرا Coupleانتخاب دكمه 

انند زير مجموعه همين كارت را در كاتالوگ باز كرده و متناسب با حجم ديتا براي ارسال و دريافت، بافر ورودي و خروجي قرار دهيد. اين طرح م )9

دريافت كننده ديتا هستند. حجم بافر هاي  Inputارسال كننده ديتا و بافر هاي  Outputاست. بافر هاي  DP/DP Couplerارتباط از طريق 

  برابر باشند.   3٠٠ارسال كننده  و دريافت كننده نيز بايستي با مقدار ديتاي ارسال و دريافتي از سمت 

 
 Hدر سمت  يتاكننده د يافتارسال كننده و در يآدرس ها

 

با فانكشن  300به بافرهاي خروجي انتقال مي يابند و در سمت   MOVEديتاها با دستور   Hديتا ارسال كند  در سمت   300به   Hاگر قرار باشد 

DP_RECV  .دريافت مي شوند  
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شد  سمت   Hبه  300اگر قرار با ستد در  شن  300ديتا بفر سمت   DP_SENDبا فانك سال مي گردد و در  يافت از بافرهاي ورودي در  Hديتا ار

  قرار دارند  Simatic NET CPدر زير مجموعه    Libraryدر   DP_RECVو  DP_SENDفانكشن هاي  مي شود.

پروفي باس در كانفيگ سمت  CPآدرس كارت  288برنامه زير را داريم .عدد  Hبه  300سمت  DB1بايت ديتا از  32به عنوان مثال براي ارسال 

  مي باشد. 300

  
  منتقل مي شود.  DB2برنامه زير را داريم اين ديتا به  300در سمت   Hديتا از سيستم بايت  32براي دريافت 

  
  براي توضيحات بيشتر در مورد فانكشن هاي فوق به كتاب مرجع كاربردي پروفي باس از نشر نگارنده دانش مراجعه كنيد.
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 Modbusبا  هاي غير زيمنس  PLCو   Hتبادل ديتا بين  ٨-١٢

  :كه مي تواند يكي از انواع زير باشداستفاده مي شود. Modbusبا كنترلرهاي غير زيمنس، معموالً از شبكه  400Hبراي ارتباط 

 Modbus RTU  قديمي ، ارتباط كند با بسترهايRS232 , RS485 , RS422 

 Modbus TCP جديد ، سريع  با بستر اترنت  

 است .  Modbus TCPبكار رفته است ولي بتدريج در پروژه هاي جديد در حال جايگزيني با   RTUاگرچه در بسياري از پروژه هاي قديمي 

  

 Modbus-RTUتبادل ديتا با 

  مي توان، يكي از دو روش زير را انتخاب نمود : Modbus RTUبراي    Hسمت  در 

 400Hدر رك  CP441-2روش اول : استفاده از دو كارت 

 
   CP441-2 يقاتصال مدباس از طر

 ET200Mبر روي رك  CP341روش دوم : استفاده از دو كارت 

  

 
  ET200M يقارتباط مدباس از طر
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  به نكات زير توجه كنيد: د باز ديتا رد و بدل مي شود.نباش  Masterها   CPUروش دوم مرسومتر از اولي است و مزيت آن اينست كه هر كدام از 

  كارت هاي مدباس زيمنس براي پروتكلRTU  ًنياز به دانگل سخت افزاري دارند ثانيا بايد نرم افزار مدباس روي  اوالStep7   نصب

  شود تا بلوك هاي كتابخانه مدباس در دسترس باشند .

  در مدباسRTU   يك سمت  بايستيModbus Master   و سمت مقابلModbus Slave   باشد . به عنوان مثال  در اتصالH   به

HIMA  يستم هيما اسليو است. ولي در اتصال سيستم زيمنس مستر و سH   بهYokogawa   سيستم زيمنس اسليو و يوكوگاوا مستر

  است.

  در سمتslave  .الزم است رجيسترهاي مدباس تعيين و كانفيگ شود و به اسليو آدرس داده شود  

  در سمتMaster   بايستي با برنامه نويسي هايSend/Recv   از رجيستر هاي اسليو ديتا خوانده شود يا به آن ديتا ارسال گردد. در

  صورت مي گيرد .  P_RCV_RKو   P_SND_RKسمت زيمنس اين كار با فانكشن هاي 

  براي توضيحات بيشتر به كتاب مرجع كاربردي مدباس از نشر نگارنده دانش مراجعه كنيد.

  

  

 Modbus TCPتبادل ديتا با 

سمت مقابل    PLCاستفاده كرد پورت اترنت   Hيا كارت هاي اترنت مناسب در سمت   CPUروي   PNمي توان از پورت هاي   TCPدر مدباس 

اين مدباس را ساپورت مي كنند ولي در صورت استفاده از    Hروي سيستم   PNهمه پورت هاي    .را ساپورت كند  Modbus TCPنيز بايستي 

يا جديدتر را مي توان  CP443-1EX20مناسب نيست ولي  CP443-1EX11كارت اترنت اين كارت بايستي جديد باشد به عنوان مثال كارت 

  بكار برد.

 
   Modbus TCP قياز طر 400Hارتباط 

  

ستم  سي سمت كالينت با  Clientو ديگري  serverدر اين روش يك  شود و در  سترهاي مدباس تعريف مي  سرور رجي سمت  ست. . در  مدباس ا
  برنامه نويسي اين رجيسترها خوانده يا نوشته مي شوند.
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ستفاده از  ستي نرم افزار    Hبراي   Modbus TCPبراي ا شود . اين نرم افزار نياز   Open Modbus TCP Redundantزيمنس باي صب  ن
روي  INTFبه رجيستر  كد دارد  كه بايد از طريق ايميل از زيمنس دريافت شود . بدون رجيستر كد  هر دقيقه يكبار مدباس از كار مي افتد و چراغ 

CPU  .روشن در بافر پيغام خطا ثبت مي شود  
صب نرم افزار نياز به تنظيماتي در  شد.  الزم  داريم.  NETPROپس از ن سرور با سمت مقابل  ستم غير زيمنس  سي فرض كنيد زيمنس كالينت و 

ست يك  ضافه كنيم و روي آن اينترفيس اترنت را تعريف كرده و آدرس   Netproدر   Other Stationا صاص دهيم.   IPا سمت مقابل را اخت
  فعال و تكراري نباشند.  IPبايستي آدرس   Hكارت هاي اترنت به آن متصلند وصل كنيم. روي   Hسپس آن را به شبكه اي كه كارت هاي اترنت 

شن   other Stationو   Hبين هر كارت اترنت   NEtproسپس بايد در  يا   502را   Remoteايجاد كنيم و آدرس پورت    TCPيك كانك
  وارد كنيم.  503

  
ــيســتم  ــتفاده كنيم. اگر   TCPالزم اســت در برنامه از فانكشــن هاي كتابخانه   Hپس از دانلود كانكشــن به س ــد فانكشــن   Hاس كالينت باش

MB_CLRED  ــتفاده مي شــود دارد همچنين بايد نوع   Netproاتصــال   IDاين فانكشــن نياز به شــماره  براي مديريت ارســال و دريافت اس
است .  مجموعهكه شرح آن خارج از چارچوب اين  را در پايه هاي آن مشخص نمود.  رجيسترها، آدرس شروع ، تعداد و نوع عمل خواندن و نوشتن

  شود.اگر فرصتي پيش آمد در نوشتار ديگري تشريح مي

  






