پيشگفتار

سيستم كنترل افزونه S7-400H
بهنام هستي بخش بيهمتا
درود بر همه همكاران و عﻼقمندان اتوماسيون صنعتي در ايران

پس از انت شار فيلم هاي آموز شي مربوط به سي ستم  S7-400Hكه در مركز فني مهند سي نفت ا صفهان ضبط و تنظيم شده بود  ،ب سياري از
كاربران و دست اندركاران اتوماسيون درخواست نوشتاري به عنوان مرجع براي كار با سيستم  S7-400Hرا از اينجانب داشتند.
درخواست مصرانه ايشان موجب شد تا دست نوشته ها و مطالب ارائه شده در كﻼسهايم را در اختيار آقاي مهندس سياوش غازي كه الحق يكي
از بهترين مدرســين اتوماســيون صــنعتي كشــور هســتند قرار دهم تا آن را تدوين و تكميل كنند ســپس با ويرايش نهايي كه انجام دادم آن را
بصورت هديه و رايگان به پيشگاه جامعه اتوماسيون صنعتي كشورم تقديم نمايم.
ا ستفاده از اين فايل پي دي اف براي همگان رايگان و آزاد ا ست .قراردادن آن در گروهها و كانال هاي شبكه هاي مجازي بﻼمانع ا ست  .پرينت
كردن آن هيچ مشكلي ندارد  .استفاده از آن در كﻼس هاي آموزشي و كتاب ها و ساير نوشته ها با ذكر منبع آزاد است .فقط از آنجا كه متاسفانه
قانون كپي رايت در كشور نداريم از همه همكاران گرامي درخو است دارم اگر در جايي مشاهده نمودند كه از مطالب اين نوشته كپي برداري و به
نام خود شان منت شر كردها ند به اين افراد تذكر دهند و اين سوء ا ستفاده را از طريق شبكه هاي مجازي با به هر نحو ديگر به اطﻼع همكاران
اتوماسيون صنعتي برسانند .
ياد آور ميشوم مطالب اين نوشته براي افرادي سودمند است كه:


با  PLCهاي  S7در حد پيشرفته آشنا باشند و نكات پيكر بندي و برنامه نويسي  S7-300و  S7-400را بخوبي بدانند.



با شبكه هاي صنعتي  Profibusو  Ethernetآشنا باشند.



با نرم افزار هاي مانيتورينگ بويژه  winCCآشنا باشند.

سعي شده مطالب كتاب تا حد ممكن كامل ،وا ضح و ساده بيان شوند با اين وجود مطالعه كتاب ،بدون كار عملي با سي ستم  S7-400Hمفيد
نخواهد بود .آموزش هاي عملي در موسسات معتبري كه سخت افزار كامل و استاد مسلط داشته باشند به فهم ريزه كاري هاي اين سيستم براي
كار در پروژه هاي اتوماسيون كمك شاياني خواهد كرد. .
افرادي كه در صنعت با سيستم  s7-400Hكار مي كنند توجه داشته باشند كه عﻼوه بر اين نوشتار بايد تمام نكات كاربردي و ايمني كه در منوال
هاي زيمنس است را رعايت كنند.
اين نوشتار به عنوان ويرايش نخست منتشر مي شود .از آنجا كه دستنوشته هاي بشري هميشه خالي ازنقص نيست ،لطفا براي رفع كاستي هاي
اين نوشتار از طريق ايميل  reza.maher@hotmail.comيا  siavashghazy@gmail.comموارد مورد نظر را به اينجانب يا آقاي مهندس غازي
اطﻼع دهيد.
اميدوارم فر صت و توفيق مجددي رخ دهد تا بتوانم ساير مطالب تخ ص صي اتوما سيون را نيز در نو شتارهايي م شابه و ب صورت رايگان در اختيار
عﻼقمندان قرار دهم.
محمدرضا ماهر
مهرماه ١٣٩٦
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سيستم كنترل افزونه S7-400H
شماره صفحه
فصل  - ١آشنايي با افزونگي در اتوماسيون
 ١-١انواع سيستم هاي كنترل فرآيند
 ١-٢انواع سيستم هاي كنترل

٧
١٢

Redundant

 ١-٣انواع سيستم هاي  Redundantزيمنس

١٥

 ١-٤انواع سيستم هاي كنترل  Fail Safeزيمنس

١٩

فصل ٢
٢-١

 -اجزاي سخت افزاري 400H

ليست اجزاي سيستم 400H

 ٢-٢جزئيات اجزاي

٢٢

سخت افزاري سيستم H

٢٤

 I/Oبه سيستم H

٣٧

 ٢-٣انواع روش هاي اتصال

 ٢-٤اتصال  I/Oبه سيستم  Hبه روش

٣٧

Central

 ٢-٥اتصال  I/Oبه سيستم  Hبه روش  Distributedبا

Profibus

٣٨

 ٢-٦اتصال  I/Oبه سيستم  Hبه روش  Distributedبا

Profinet

٤٨

فصل ٣

 -پيكربندي اوليه و تست سيستم H

 ٣-١مراحل پيكربندي سخت افزار پايه سيستم
 ٣-٢انواع مدهاي كاري در

٥٣

400H

٥٧

400H

 ٣-٣آماده سازي سيستم  Hبراي دانلود اوليه

٦١

 ٣-٤تست هاي سيستم  Hپس از پيكر بندي ودانلود اوليه

٧٠

فصل ٤

 -پيكربندي و تست  i/oدر سيستم H

 ٤-١پيكر بندي  ET200Mافزونه در
 ٤-٢پيكر بندي  ET200Mبا شبكه

٨١

Profibus

٨٧

Profinet

 ٤-٣پيكر بندي  Y-Linkدر پروفي باس

٨٩

 ٤-٤تست هاي پس از پيكر بندي ماژول هاي  I/Oبا پروفي باس

٩١

 ٤-٥اهميت وقفه ها

٩٧

در سيستم H
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سيستم كنترل افزونه S7-400H
 -نكات برنامه نويسي در سيستم H

فصل ٥

 ٥-١مقايسه كلي زبان هاي برنامه نويسي
 ٥-٢نكات برنامه نويسي به زبان
 ٥-٣نكات برنامه نويسي

١٠٤
١٠٦

LAD / STL / FBD

١١٣

به زبان CFC

فصل  - ٦نكات دانلود و آپلود در سيستم H

 ٦-١نكات دانلود به حافظه  RAMدر
 ٦-٢نكات دانلود به حافظه

١١٨

سيستم H

 Flashدر سيستم H

 ٦-٣نكات

آپلود از سيستم H

فصل ٧

 -نكات كارت حافظه در سيستم H

١٢٠
١٢٢

 ٧-١نكات كلي كارت هاي حافظه

١٢٤

 ٧-٢اضافه كردن كارت  RAMبه  CPUهاي  Hفاقد كارت حافظه

١٢٥

 ٧-٣روش تعويض كارت هاي  RAMبا  FLASHدر
فصل ٨

حين كار سيستم H

١٢٦

 -تغيير ورژن  CPUدر سيستم H

 ٨-١نياز به تغيير ورژن  CPUهاي سيستم

١٢٩

H

 ٨-٢روش هاي تغيير ورژن

١٣٠

 ٨-٣تغيير ورژن بصورت  Onlineبراي  CPUهاي  Hجديد

١٣١

 ٨-٤تغيير ورژن با استفاده
فصل ٩

از كارت حافظه Flash

 -فانكشن هاي  SFCخاص سيستم H

 SFC90 ٩-١براي كنترل مدهاي كاري سيستم
 SFC51 ٩-٢براي خواندن  LEDهاي روي
فصل ١٠

١٣٣

١٣٨

H

١٣٩

CPU

 -مانيتورينگ در سيستم H

 ١٠-١روش هاي مانيتورينگ

١٤٤

400H

 ١٠-٢مانيتورينگ  400Hبا  winccو كارت شبكه اترنت معمولي

١٤٥

 ١٠-٣مانيتورينگ  400Hبا  winccو كارت شبكه زيمنس

١٤٨
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سيستم كنترل افزونه S7-400H
 ١٠-٤مانيتورينگ  400Hبا  winccو چند كامپيوتر با كارت شبكه زيمنس

١٥٣

 ١٠-٥مانيتورينگ  400Hبا  winccو يك كامپيوتر با دو كارت شبكه زيمنس

١٥٤

 ١٠-٦روش انتقال تگ ها بطور خودكار از  STEP7به

wincc

 ١٠-٧نمايش وضعيت  400Hبا  System Diagnosticsدر
 ١٠-٨استفاده از

١٥٦

wincc

 OPC Serverبراي مانيتورينگ 400H

١٦٤

 ١٠-٩مانيتورينگ  400Hبا پنل هاي اپراتوري
 ١٠-١٠اتصال پنل  HMIبه  400Hبا

 ١٠-١٢اتصال پنل  HMIبه  400Hبا
فصل ١١

١٦٨

شبكه MPI

 ١٠-١١اتصال پنل  HMIبه  400Hبا شبكه

١٥٩

١٦٩

Profibus

١٧٢

شبكه Ethernet

١٧٤

 -افزونگي  i/oدر سيستم H

 ١١-١انواع  I/O Redundancyدر

١٨٢

400H

 ١١-٢ليست كارت هاي  i/oبا قابليت افزونگي

١٨٧

 ١١-٣روش هاي اتصال و تنظيمات  i/oهاي افزونه

١٨٨

 ١١-٤روش برنامه نويسي  i/oهاي افزونه

١٩٥

فصل ١٢

 -تبادل ديتا با كنترلرها در سيستم H

 ١٢-١روش هاي تبادل ديتا بين  Hو كنترلرها

١٩٩

 ١٢-٢تبادل ديتا بين دو سيستم  Hاز طريق اترنت صنعتي

٢٠٠

 ١٢-٣تبادل ديتا بين دو سيستم  Hاز طريق پروفي باس

٢٠٦

 ١٢-٤تبادل ديتا بين دو سيستم

 Hاز طريق MPI

 ١٢-٥تبادل ديتا بين دو سيستم  Hاز طريق

٢٠٧
٢٠٩

DP/DP Coupler

 ١٢-٦تبادل ديتا بين سيستم  Hبا  S7معمولي از طريق
 ١٢-٧تبادل ديتا بين  Hو  S7معمولي از طريق

Ethernet

٢١٤

Profibus

 ١٢-٨تبادل ديتا بين  Hو  PLCهاي غير زيمنس با

٢١٧

Modbus
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فصل ١

سيستم كنترل افزونه S7-400H

آشنايي با افزونگي در اتوماسيون

فصل ١
آشنايي با افزونگي در اتوماسيون

 ١-١انواع سيستم هاي كنترل فرآيند
 ١-٢انواع سيستم هاي كنترل Redundant
 ١-٣انواع سيستم هاي  Redundantزيمنس
 ١-٤انواع سيستم هاي كنترل  Fail Safeزيمنس
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سيستم كنترل افزونه S7-400H

آشنايي با افزونگي در اتوماسيون

 ١-١انواع سيستم هاي كنترل فرآيند
ابتدا با انواع تقسيم بندي ارائه شده براي انواع سيستم هاي كنترل در شكل زير آشنا شويد تا در ادامه به جزييات هر كدام بپردازيم.
تقسيم بندي سيستم هاي كنترل
ماهيت سيگنال ها

ميزان تمركز كنترل

نوع عملكرد كنترل

•Process Automation
•Factory Automation

•PLC
•DCS

•BPCS
•SIS

انواع سيستم هاي كنترل

سيستم هاي  Process Automationو Factory Automation

سيستم هاي كنترل از ديدگاه كاربردي داراي دسته بندي هاي گوناگون است  .در يك دسته بندي سيستم كنترل را با توجه به ماهيت سيگنال
ها به دو دسته تقسيم مي كنند :
الف( سيستم هايي كه با لوپ هاي كنترلي آنالوگ سر و كار دارند و  Process Automationناميده مي شوند صنايع شيميايي و پتروشيمي
نمونه هايي از اين دسته هستند.
ب( سيستم هايي كه با سيگنال هاي ديجيتال و فرمان هاي  on/offسر و كار دارند و  Factory Automationناميده مي شوند  .خطوط مونتاژ
قطعات از اين دسته هستند .
هركدام از سيستم هاي اتوماسيون  Processا  Factoryممكن است از نوع معمولي يا  Redundantيا  Fail Safeباشد.

منظور از سيستم  Redundantاينست كه سخت افزار سيستم كنترل دوگانه يا سه گانه است و اگر يك آيتم سخت افزاري دچار مشكل شد
جايگزيني براي آن وجود دارد  .به سيستم  Redundantسيستم افزونه مي گويند و  Redundancyرا به افزونگي ترجمه مي كنند.
منظور از  Fail Safeاينست كه سخت افزار و ﻻجيك كنترل آن براي كنترل شرايط ايمن طراحي شده است به گونه اي كه اگر وضعيت خطرناكي
در فرآيند حس كرد فوراً آن را به سمت شرايط ايمن هدايت مي كند.
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فصل ١

سيستم كنترل افزونه S7-400H

آشنايي با افزونگي در اتوماسيون

سيستم هاي  DCSو PLC

باز از ديدگاه كاربردي مي توان سيستم هاي كنترل را به دو دسته  PLCو  DCSتقسيم كرد:
الف(  PLCبراي كنترل متمركز كاربرد دارد يعني تمام منطق كنترل در يك  CPUپردازش مي شود .
ب(  DCSسيستم كنترل گسترده است كه در آن منطق كنترل مانند كنترل لوپ ها بين چند كنترل كننده تقسيم شده است  .معموﻻ در صنايع
بزرگ كه ماهيت  Process Automationدارند سيستم كنترل  DCSاست .
هركدام از سيستم هاي  PLCيا  DCSممكن است از نوع معمولي يا  Redundantيا  Fail Safeباشد.

اگر بخواهيم كاربرد سيستم هاي  Redundantو  Fail safeرا نشان دهيم و اين دو را از ساير سيستم هاي ساده كنترلي متمايز كنيم ﻻزم
است تقسيم بندي ديگري را معرفي كنيم .
سيستم هاي  BPCSو SIS

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 خطرناك
وضعيت هايي است كه مي تواند منجر به انفجار  ،آتش سوزي و خطرات جاني و مالي شود.
الف(  BPCSمعرف  Basic Process Control Systemو به معناي سيستم كنترل پايه است  .اين سيستم عمليات كنترل را در شرايط
معمولي انجام مي دهد و براي شرايط خطرناك طراحي و برنامه ريزي نشده است  .با توجه به ماهيت فرآيند  BPCSمي تواند يك  PLCيا
 DCSباشد .
ب(  SISمعرف  Safety Instrumentation Systemاست و هدف از آن كنترل فرآيند در شرايط ايمن و بدون خطر است .
شكل زير تفاوت كاربرد  BPCSو  SISرا نشان مي دهد .
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سيستم كنترل افزونه S7-400H

آشنايي با افزونگي در اتوماسيون

 BPCSپارامتر هاي فرآيند را در شرايط نرمال كنترل مي كند  .به عنوان نمونه فشار يك مخزن يك پارامتر مهم است كه بايد كنترل شود  .اين
كنترل با برنامه اي كه در سيستم كنترل نوشته شده است  .انجام مي گيرد  .به عنوان مثال با بلوك  FB41زيمنس كه براي كنترل  PIDلوپ
پيوسته است مي توان اين فشار را كنترل كرد.
ممكن است بدليل بروز يك اشكال  ،پارامتر مورد نظر از ناحيه نرمال خارج شود .اشكال ممكن است ناشي از خرابي قطعات سخت افزاري باشد به
عنوان مثال اشكال در ولو كنترلي مي تواند منجر به عدم كنترل فشار و افزايش آن از حد مجاز گردد در اين حالت به اصطﻼح مي گوييم پارامتر وارد
ناحيه آﻻرم شده است  .در ناحيه آﻻرم اپراتور بايستي دخالت كند و بطور دستي فرمان هايي را به ساير عملگر هاي سيستم بدهد تا از وارد شدن
پارامتر كنترلي به ناحيه خطرناك جلوگيري كند .تا اينجا همه كارهاي كنترل و توليد آﻻرم به عهده  BPCSاست و هنوز خطري فرآيند را تهديد
نمي كند.
اگر با وجود اقدامات اپراتور باز سيستم به مرحله خطر وارد شود در اينجا سيستم  SISوارد عمل مي شود .به عنوان نمونه ممكن است فشار مخزن
از كنترل خارج شده و وارد مرحله خطرناك شده باشد در اينجا  SISكنترل سيستم را بدست مي گيرد  SIS .با فرمان به عملگر هاي قطع
اضطراري كه در فرآيند تعبيه شده است فرمان توقف يا  Shutdownمي دهد تا فرآيند از مرحله خطرناك دور شود .

بطور خﻼصه مي توان گفت كه عملكرد خوب  BPCSمنجر به توليد و بهره برداري بيشتر از فرآيند مي شود در حالي كه عملكرد خوب SIS

منجر به توقف فرآيند و دور شدن آن از مرحله خطرمي گردد.
شكل زير عملكرد  BPCSرا براي كنترل لوپ  PIDو توليد آﻻرم به صورت نمونه نشان مي دهد  .پايه لوپ هاي كنترلي در كاربري  DCSبر
اساس همين ساختار است .

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


 BPCSمي تواند يك  PLCيا  DCSباشد



اگر فرآيند نياز به كار مداوم دارد  BPCSاز نوع  Redundantانتخاب مي شود



اگر فرآيند شرايط خطرناك دارد  BPCSتوسط  SISساپورت مي شود.
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 SISنياز به سرعت عمل زياد دارد و معموﻻ يك  PLCاست.



 SISدر شرايط خاص و خيلي خطرناك از نوع  Redundantانتخاب مي شود.



 SISانواع متنوعي دارد ESD .يكي از مهمترين و معروفترين سيستم هاي  SISاست.
افزونگي يا  Redundancyقابليتي جداگانه است و ربطي به  Fail Safeندارد .
يك سيستم معمولي نيز مي تواند افزونه باشد.
يك سيستم كنترل ايمن هم مي تواند افزونه باشد.

شكل زير نمونه سيستم  BPCSزيمنس را نشان مي دهد  .در سمت چپ  S7-300بكار رفته و افزونگي ندارد ولي در سمت راست S7-400H

بكار رفته كه داراي افزونگي است.

نمونه سيستم  BPCSبدون افزونگي

نمونه سيستم  BPCSبا افزونگي

شكل زير نمونه سيستم  ESDزيمنس را نشان مي دهد  .در سمت چپ  S7-400Fبكار رفته و افزونگي ندارد ولي در سمت راست S7-400FH

بكار رفته كه داراي افزونگي است.

نمونه سيستم  ESDبدون افزونگي

نمونه سيستم  ESDبا افزونگي

پس افزونگي يا  Redundancyممكن است براي كنترل پايه يا كنترل ايمن فرآيند هردو كاربرد داشته باشد.
اگر  Redundancyدر كنترل پايه بكار رود هدف از آن كار مداوم فرآيند يعني توليد و بهره برداري بيشتر است.
اگر افزونگي در  Fail Safeبكار رود هدف از آن ايجاد ايمني بيشتر است.
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افزونگي در كنترل پايه  BPCSدر مواردي مانند زير كاربرد دارد :


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



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

صنايع پتروشيمي مي توان ديد  .يك پتروشيمي به عنوان  Utilityتامين كننده آب و برق و ساير انرژيهاي مورد نياز براي ساير پتروشيمي هاست .
بديهي است در صورت توقف آن ساير پتروشيمي ها نيز با مشكل مواجه مي شوند .


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

در يك كﻼم مي توان گفت:

هدف اصلي از كاربرد افزونگي در كنترل  BPCSاجتناب از توقف توليد و خسارت اقتصادي است
هدف اصلي از كاربرد افزونگي در كنترل  SISصرفا اجتناب از خطر است.
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 ١-٢انواع سيستم هاي كنترل Redundant
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 توجه
كنيد تا در ادامه به جزييات آنها بپردازيم.
تقسيم بندي سيستم هاي كنترل افزونه
ميزان افزونگي
•Duplex
•Triplex

نوع افزونگي

سطح افزونگي

•Warm
•Hot

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

روش اجراي افزونگي

•SWR
•HWR

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

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

نمونه سيستم كنترل سه گانه از GEBHARDT

نمونه سيستم كنترل دوگانه از Siemens

افزونگي از نظر سطح اتوماسيون
افزونگي مي تواند در سطوح مختلف سيستم اتوماسيون باشد مانند :


افزونگي  : CPUيعني تعداد ماژول  CPUافزونه است بصورتي اگر يك  CPUاز كار بيفتد پردازش با  CPUدوم ادامه مي يابد.



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



افزونگي  : I/Oتعداد ماژول هاي ورودي و خروجي بصورتي است كه اگر يك ماژول دچار مشكل شد سيستم از ماژول جايگزين

استفاده كند.
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آشنايي با افزونگي در اتوماسيون

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

كند.
در شكل زير كه طرح افزونه اي از سيستم زيمنس است  .سيستم كنترل  Redundantو شبكه  Profibusمتصل به كنترلرها نيز Redundant

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

افزونگي  Warmو Hot

وقتي يك سيستم كنترل افزونه در حال كار است يكي از كنترلر ها به عنوان  Masterو ديگري به عنوان رزرو يا  Standbyكار مي كند  .اگر
 Masterدچار مشكل شد  Standbyوارد عمل شده و به عنوان  Masterكار كنترل را ادامه مي دهد .به زماني كه طول مي كشد تا جابجايي
اتفاق بيفتد  Switch over timeمي گويند .
در سيستم هايي كه افزونگي بصورت  Hot Redundantاست زمان جابجايي كوتاه و در حد چند ميلي ثانيه است ولي در سيستم هايي كه
افزونگي بصورت  Warm Redundantاست زمان جابجايي مي تواند به چند ثانيه برسد .
سيستم افزونه  Warmدر مقايسه با نوع  Hotاز قابليت اطمينان پايين تري برخوردار است.

در دسته بندي  Warmو  Hotفاكتور هاي ديگري نيز دخالت دارند  .در سيستمي كه افزونه است كنترلرها بايستي بطور مداوم با هم سنكرون
سازي انجام دهند و نتايج بدست آمده را مقايسه كنند  .روش سنكرون سازي بين دو سيستم و مدت زمان آن يكي از فاكتور هاي مهم است  .در
سيستم هاي  Hotسنكرون سازي بين دو سيستم لحظه به لحظه صورت مي گيرد ولي در سيستم هاي  Warmبا تاخير انجام مي شود .
جزييات بيشتر در ادامه خواهد آمد.
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افزونگي  SWRو HWR

افزونگي بين دو سيستم كنترل ممكن است:


بصورت نرم افزاري ايجاد شود كه به آن  Software Redundancyو اختصاراً  SWRگفته مي شود.



بصورت سخت افزاري ايجاد شود كه به آن  Hardware Redundancyو اختصاراً  HWRگفته مي شود.

در  SWRهمه كارهاي افزونگي نياز به برنامه نويسي دارد  .مشخص كردن  Masterو  Standbyو نيز سنكرون سازي بين دو سيستم همه
نياز به برنامه نويسي دارند  .سيستم هاي  SWRبصورت  Warm Redundantكار مي كنند.
در  HWRهمه كارهاي افزونگي توسط سيستم عامل انجام مي شود و هيچ برنامه نويسي خاصي براي اين منظور ﻻزم نيست .سيستم هاي
 HWRبصورت  Hot Redundantكار مي كنند.
سيستم افزونه  SWRدر مقايسه با نوع  HWRاز قابليت اطمينان پايين تري برخوردار است.

انواع روش هاي سنكرون سازي در سيستم هاي افزونه
در سيستم كنترل افزونه بايستي بين دو  CPUسنكرون سازي اتفاق بيفتد  .انواع سنكرون سازي عبارتست از :


 : Cycle Syncدر اين روش در هر سيكل اسكن يكبار بين دو  ، CPUسنكرون سازي اتفاق مي افتد .



 : Time Syncدر اين روش در هر سيكل اسكن چند بار در فواصل زماني مشخص ،سنكرون سازي انجام ميشود.



 : Command Syncدر اين روش پس از پردازش هر يك خط دستور برنامه نويسي  ،سنكرون سازي اتفاق ميافتد.

بطور كلي هدف از سنكرون سازي اينست كه اگر در حين كار ،كنترلر اصلي دچار مشكل شد  ،كنترلر پشتيبان با آخرين اطﻼعات ادامهي كار را
انجام دهد با توجه به اين هدف بديهي است  Command Syncاطمينان بيشتري نسبت به ساير روش ها دارد .
سيستم هاي  HWRاز روش  Command Syncو سيستم هاي  SWRاز روش هاي سيكلي يا زماني براي سنكرون سازي استفاده
ميكنند.
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 ١-٣انواع سيستم هاي  Redundantزيمنس
در محصوﻻت كنترل زيمنس سيستم هاي افزونه به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند :


سيستم  SWRزيمنس  :افزونگي نرم افزاري كه با دو  S7-300يا دو  S7-400قابل اجراست.



سيستم  HWRزيمنس  :افزونگي سخت افزاري كه فقط با  S7-400Hقابل اجراست.

در سيستم  400Hحرف  Hدر انتهاي كد اين سيستم ها معرف  High Availabilityبه معناي باﻻترين سطح دسترسي است .در اين سيستم ها،
دو مجموعه كنترلي به صــورت پشــتيبان يكديگر براي كنترل يك فرآيند اســتفاده مي گردد .در حالت نرمال فقط يكي از  CPUها كه Master

ناميده مي شود ،در حال كنترل فرآيند ا ست و ديگري كه  Standbyناميده مي شود به عنوان سي ستم كنترل رزرو در آن لحظه نق شي در كنترل
فرآيند ندارد ولي در صورت بروز ا شكال در  ،Masterدر زمان ب سيار كوتاهي وارد سرويس مي شود و به ادامه كنترل فرآيند مي پردازد .اين زمان
بســـيار كوتاه اســـت )كمتر از  . (100 msدر طول زمان جابجايي ) (Switchoverآخرين مقدار خروجي ها حفظ مي گردد تا در كنترل فرآيند
اختﻼلي به وجود نيايد .با اين شرايط مي توان گفت به طور كلي از  400Hبراي كنترل فرآيندهايي استفاده مي شود كه نياز به كار مداوم دارند.

نماي ظاهري 400 H

 400Hب صورت  Hardware Redundancy (HWR) ،ا ست  .قابليت افزونگي آن در اختيار سخت افزار ا ست و نياز به برنامه نوي سي خاص
براي ايجاد افزونگي و سنكرون سازي نيست .به عبارت ديگر سخت افزار  400Hبر اساس قابليت افزونگي طراحي شده است.
همانطور كه ا شاره شد قابليت اطمينان  HWRبي شتر از  SWRا ست .اين دو سي ستم از نظر ساختار و عملكرد داراي تفاوت هاي ا سا سي ه ستند.
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

فقط با  CPUهاي خاصي از خانواده  S7قابل پيكربندي مي باشد

با  CPUهاي خانواده  S7-300و  S7-400قابل پياده سازي

)(CPU 400H

است.

عمل سنكرون سازي به صورت سخت افزاري بين دو  CPUانجام

سنكرون سازي دو  CPUبا فانكشن هاي خاص برنامه نويسي

ميشود.

انجام ميشود.

اتصال دو  CPUهميشه با زوج كابل فيبر نوري انجام مي شود.

اتصال دو  CPUبا كابل هاي شبكه معمولي انجام مي شود.

قابليت اطمينان باﻻيي دارد.

قابليت اطمينان آن به اندازه سيستم  Hنيست.

زمان  Switchoverدر آن بسيار كوتاه است )كمتر از (100 ms

زمان  Switchoverدر آن زياد است

)در حد ثانيه(

برنامه در هر دو  CPUبه صورت خط به خط سنكرون مي شود

مقادير برنامه در آخر سيكل اسكن  CPUبا  CPUدوم Sync

)(Command Synchronization

ميشود)(Cycle synchronization

نياز به برنامه نويسي خاصي براي خاصيت افزونگي ندارد.
هر دو  CPUداراي برنامه يكسان هستند.

نياز به برنامه نويسي خاص دارد كه  FCو  FBهاي آن با نصب نرم
افزار  SWRبه  Libraryاضافه مي شوند
بخشي از برنامه  CPUبايستي يكسان باشد ولي مي توانند داراي
بخش ديگري باشند كه برنامه متفاوت دارد.
هزينه باﻻيي ندارد.

هزينه آن زياد است.

انتخاب بين  HWRو  SWRبر اســاس نياز فرآيند صــورت مي گيرد .ممكن اســت در پروســه اي خســارات ناشــي از توقف آنقدر زياد باشــد كه
سرمايهگذاري اوليه براي پيكربندي يك سيستم  400Hدر مقابل آن ناچيز محسوب شود .در هر صورت بدليل مشكﻼت  SWRتاكيد مي كنيم كه
تا حد ممكن از  HWRاستفاده شود  .امروزه در صنايع داخلي  HWRرا در بسياري موارد مي بينيم ولي كاربرد  SWRبسيار كم و محدود است.
نمونه صنايع داخلي كه در آنها از  HWRاستفاده شده است:


نيروگاهها



پتروشيمي ها



پاﻻيشگاه هاي نفت و گاز



خطوط انتقال نفت و گاز



صنايع فوﻻد



صنايع مس



صنايع تصفيه آب و آبرساني

و ...
در تصــوير زير نمونه هايي از  CPUهاي  400Hديده مي شــود به ترتيب از چپ CPU 417-4H , CPU 414-4H , CPU 412-3H

نشان داده شده است :
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نماي ظاهري  CPUهاي 400H

نحوه عملكرد سيستم 400H

همانطور كه ذكر شد  S7-400Hاز دو  Subsystemت شكيل شده ا ست .يك  CPUبه عنوان  Masterو ديگري  Standbyا ست .برنامهي
هر دو  CPUيكســان اســت و هردو همزمان برنامه را اجرا مي كنند ولي فرمان نهايي به خروجي ها توســط  Masterارســال مي شــود .اين دو
 ،CPUداراي  Command Synchronizationه ستند .يعني هر خط برنامه كه در م ستر پردازش مي شود نتيجه آن همزمان با Standby

 CPUسنكرون خواهد شد .اين ويژگي سبب مي شود تا در صورت بروز اشكال در  Master CPUو سوئيچ كردن آن CPU ،دوم از همان نقطه
كه برنامه در حال اجرا بوده  ،كار كنترل را ادامه دهد.
عمل سنكرون سازي دو  CPUبه صورت اتوماتيك تو سط سي ستم عامل  CPUها انجام مي شود و ﻻزم ني ست كار خا صي تو سط كاربر انجام
شود .بنابراين كاربر مانند يك  CPU 400معمولي كار پيكربندي و برنامه نويسي را انجام مي دهد.

ادامه اجراي برنامه پس از  Switch Overتوسط  CPUدوم
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عمل سنكرون سازي ا صطﻼحاً به صورت  Event Drivenا ست و بدين معنا ست كه عمل سنكرون سازي ديتا بين  Masterو  Standbyبه
محض وقوع هر رخدادي كه ممكن است منجر به تغيير مد كاري  Subsystemها شود انجام مي گيرد.

عمل سنكرون سازي بين دو CPU
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 ١-٤انواع سيستم هاي كنترل  Fail Safeزيمنس
سيستم هاي  Fail safeرا از جنبه هاي مختلفي مي توان دسته بندي كرد كه خارج از بحث اين نوشتار است .در حد آشنايي مي توان گفت كه
يك دسته بندي بر اساس حوزه كاربري اين سيستم هاست  .به عنوان مثال سيستم هاي  BMSكه بطور خاص براي مديريت بويلرها يا مشعل
ها و بطور كلي سيستم هاي احتراق كاربرد دارند و مخفف  Boiler Management Systemهستند يا سيستم هاي  ESDكه براي
 Emergency Shutdownفرآيند هاي پر خطر بكار مي روند اينها هر دو از سيستم هاي  Fail safeمحسوب مي شوند.
دسته بندي ديگر در سيستم هاي  Fail safeبر اساس ميزان خطر فرآيند هاست  .طبق استاندارد  IECميزان خطر قابل بررسي است و نتيجه
بررسي بصورت درجه  SILارائه مي شود كه از  SIL1شروع شده و تا  SIL4ختم مي شود  .هر چه درجه  SILباﻻتر باشد ميزان خطر بيشتر
است و سيستم  Fail safeاز نظر ساختار و نحوه پياده سازي متفاوت خواهد بود.
تفاوت  Functional Safetyو Intrinsicaly Safe

دقت داشته باشيد وقتي گفته مي شود سيستم كنترل يا كارت  IOاز نوع  Fail Safeاست مفهومش اين نيست كه اين ماژول ها را مي توان در
محيط پر خطر نصب كرد بلكه مفهومش اينست كه منطق كنترل دوري از خطر را مي توان در آنها پياده سازي كرد .
وقتي گفته مي شود يك تجهيز  Intrinsicaly Safeيا ذاتا ايمن است يعني مي توان آن را در محيط خطرناك نصب كرد  .تجهيزات قابل نصب
در محيط هاي  Exداراي طبقه بندي هاي مختلفي از نظر استاندارد هستند .
بطور خﻼصه وقتي گفته مي شود يك  PLCاز نوع  Fail Safeاست مفهومش اينست كه داراي  Functional Safetyاست يعني اوﻻً در
ﻻجيك آن منطق كنترل ايمني پياده سازي شده كه مدام چك مي شود ثانيا اگر ماژولي از آن دچار اشكال سخت افزاري شد بصورتي كه اجراي
منطق كنترل ايمني مقدور نبود در اينصورت بطور خودكار برخي يا همهي خروجي ها را به حالت ايمن مي برد .حالت ايمن معموﻻ بصورت
 shutdownتعريف شده است.
انواع سيستم هاي  Fail safeدر زيمنس
بطور كلي مي توان سيستم هاي  Fail safeزيمنس را به سه دسته زير تقسيم كرد:


 ١٩٨٠ S5 Fail safeتا  ١٩٩٤ميﻼدي و از رده توليد خارج شده است.



 QUADLOGكه  ١٩٩٥عرضه شده و مربوط به شركت  Mooreاست كه امروزه زير مجموعه زيمنس مي باشد.



 S7 Fail Safeكه از  ١٩٩٩عرضه شده و فعﻼ سيستم اصلي  Fail Safeزيمنس است.

S7-F

QUADLOG
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آشنايي با خانواده S7 Fail safe
خانواده  S7داراي انواع زير از نظر  Fail Safeمي باشد:
S7-300F

S7-400F

S7-400FH

S7-1200F

S7-1500F

 S7-1200Fو  S7-1500Fكنترلر هاي جديد زيمنس هستند كه با نرم افزار  TIAپيكر بندي و برنامه نويسي مي شوند

S7-1200F

S7-1500F

S7-300F

S7-400F/FH

در اين نوشتار محور اصلي بحث سيستم كنترل افزونه  S7-400Hاست  .اگر فرصتي بود مباحث مربوط به افزونگي نرم افزاري  SWRو مباحث
 Fail safeدر مجموعه هاي ديگري بررسي خواهند شد.
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فصل ٢
اجزاي سخت افزاري 400H
 ٢-١ليست اجزاي سيستم 400H
 ٢-٢جزئيات اجزاي سخت افزاري سيستم H
 ٢-٣انواع روش هاي اتصال  I/Oبه سيستم H
 ٢-٤اتصال  I/Oبه سيستم  Hبه روش Central
 ٢-٥اتصال  I/Oبه سيستم  Hبه روش  Distributedبا Profibus
 ٢-٦اتصال  I/Oبه سيستم  Hبه روش  Distributedبا Profinet
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يك سيستم كنترل  S7-400Hمتشكل از اجزايي است كه برخي از آنها را نمي توان حذف كرد و به عنوان اجزاي ضروري محسوب مي شوند ولي
برخي ديگر از اجزا بصورت اختياري يا  Optionalهستند اين اجزا را در برخي موارد مي توان حذف كرد يا با اجزاي ديگري جايگزين نمود.

 ٢-١ليست اجزاي سيستم 400H
چه اجزايي در سيستم  S7-400Hضروري هستند ؟
برخي اجزا در سي ستم  Hضروري ه ستند به عبارت ديگر هيچكدام از آنها را نمي توان حذف كرد  .لي ست اين اجزا ب شرح زير ا ست  .ت شريح
جزييات آنها در ادامه خواهد آمد.


دو عدد رك  UR2يا دو عدد رك  UR1يا يك عدد رك UR2H



دو عدد منبع تغذيه ) (PS 400با مشخصات يكسان



دو عدد  CPU 400 Hبا مشخصات دقيقاً يكسان



چهار عدد ماژول سنكرون ساز  Sync Moduleبا مشخصات دقيقاً يكسان



دو زوج فيبر نوري مخصوص ارتباط بين ماژول هاي سنكرون ساز

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

تجهيزات ضروري در پيكربندي 400 H
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بديهي است سيستم كنترل براي انجام كنترل فرآيند به تنهايي كافي نيست و ماژول هايي براي ارتباط با  I/Oهاي سطح فيلد نيز ضروري است
از آنجا كه روش هاي مختلفي براي ارتباط  I/Oبا سيستم  Hوجود دارد اين موضوع را بصورت مستقل در ادامه مورد بحث قرار مي دهيم.
چه اجزايي در سيستم  S7-400Hاختياري هستند؟
منظور از اجزاي اختياري تجهيزاتي ه ستند كه ب سته به نياز ممكن ا ست مورد ا ستفاده قرار گيرند و ا صطﻼحاً به آن ها  Optionalگفته مي شود .
ليست اين اجزا به شرح زير مي باشند :


باتري  Backupبراي نصب روي هر منبع تغذيه



دو عددكارت حافظه  MCكامﻼ مشابه براي افزايش حافظه CPU



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



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



دو عدد كارت شبكه پروفي باس با نوع مشابه



دوعدد كارت شبكه مدباس از نوع مشابه



كارت هاي  I/O 400جهت نصب در رك اصلي



كارت هاي  IMبراي اتصال رك هاي اصلي به رك هاي توسعه

موارد فوق اختياري است ولي در بين آنها باتري بك آپ و كارت حافظه و كارت شبكه اترنت در بيشتر سيستم هاي  Hوجود دارند و به دليل
فراواني كاربرد مي توان آنها را به عنوان اجزاي ضروري نيز قلمداد كرد .اگر سيستم  Hبه عنوان كنترلر  DCSبكار رود يعني در  PCS7پياده
سازي شود در اينصورت كارت اترنت را نمي توان حذف كرد  .اين كارت براي ارتباط با سيستم هاي مانيتورينگ ضروري خواهد بود.
نكته ديگر در مورد كارت هاي  I/Oنوع  400است كه به  SM400موسوم هستند  .استفاده از اين كارت ها اختياري است و اگر روي رك نصب
شوند به اين طرح  Central I/Oيا متمركز گفته مي شود  .روش ديگر كه بسيار متداول است طرح گسترده يا  Distributed I/Oمي باشد كه
ارتباط  I/Oها با استفاده از شبكه هايي مانند  Profibusو  Profinetصورت مي گيرد .جزئيات در ادامه آورده شده است.

شماي كلي ارتباط  I/Oها
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 ٢-٢جزئيات اجزاي سخت افزاري سيستم H
در قسمت قبل با ليست تجهيزات ضروري و اختياري سيستم  Hآشنا شديم اكنون به بررسي جزييات اين اجزا مي پردازيم
 Rackدر 400 H

همانطور كه اشــاره شــد ،براي پيكر بندي  400 Hمي توان از دو رك  UR2يا دو رك  UR1و يا يك رك  UR2Hاســتفاده نمود.

رك UR2

داراي  ٩اسﻼت و رك  UR1داراي  ١٨اسﻼت است  .استفاده از اين دو رك در سيستم  Hمتداول نيست صرفا اگر جايي ﻻزم است كه دو CPU

با يكديگر فا صله زياد دا شته با شند يا در دو پنل مجزا ن صب شوند از اين رك ها ا ستفاده مي گردد .در مواردي كه سي ستم  Hدر يك پنل مونتاژ
ميشود معموﻻ رك  UR2-Hبكار مي رود.

رك UR2-H

رك UR2

رك UR1

با  ١٨اسﻼت ولي دو سري  ٩تايي كه از  ١تا  ٩شماه گذاري شده

با  ٩اسﻼت

با  ١٨اسﻼت كه از  ١تا  ١٨شماره گذاري شده

با دو باس مجزا هر  ٩اسﻼت يك باس دارند

باس هاي آن سرتاسر به هم متصلند

باس هاي آن سرتاسر به هم متصلند

رك هاي  URداراي دو باس ه ستند كه در شكل ديده مي شوند باس باﻻيي  I/O Busا ست كه به  Backplaneنيز مو سوم ا ست  .باس
پاييني  Communication Busيا باس شبكه است كه به  C-BUSيا  K-Busنيز موسوم است.
رك  UR2Hدر واقع مت شكل از دو رك  UR2ا ست كه در كنار يكديگر به صورت يكپارچه ارائه شده ا ست ولي باس هاي  I/O Busو C Bus

دوطرف هيچ ارتباطي با هم ندارند .اگر هر دو  CPUدر يك پنل مونتاژ شوند ا ستفاده از رك  UR2-Hمتداول ا ست ولي اگر به دﻻيل خاص نياز
به نصب  CPUدر پنل هاي مجزا باشد بايستي دو رك مجزا استفاده كرد كه مي توانند از نوع  UR1يا  UR2باشند.

1 Rack With Split Backplane

2 Standard Racks
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تصوير زير نماي ظاهري رك  UR2Hرا نشان مي دهد:

نماي ظاهري رك UR2H

به طور كلي رك  UR2Hدر دو مدل ارائه شده است .در متريال ساخت برخي از آنها آلومينيوم استفاده شده و در انتهاي نام آنها عبارت  ALUوجود
دارد مانند رك  . UR2H ALUاين رك ها از نظر سبك بودن و انتقال حرارت بيشتر  ،نسبت به رك هاي معمولي مزيت دارند.
تصوير زير ابعاد رك  UR2Hرا نشان مي دهد:

بررسي ابعاد رك UR2H

ماژول منبع تغذيه در 400 H

براي پيكر بندي  400Hبه دو  PS 400نياز است .منبع تغذيه در  S7-400و  S7-400Hمشابه مي باشد .در  ،S7-400منبع تغذيه به دو دسته
تقسيم مي شود:


PS 400 Standard



PS 400 Redundant

نوع  Standardبصـــورت تكي بكار مي رود يعني در هر رك بيش از يكي نصـــب نمي شـــود پس در رك  UR2-Hمي توان دو منبع تغذيه
 Standardبكار برد كه هر كدام در اسﻼت ابتداي هر قسمت نصب مي شود.
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اگر از منبع تغذيه  Redundantيا افزونه اسـتفاده شـود مي توان در هر رك دو تا از آنها را نصـب كرد پس در رك  UR2-Hمي توان چهار منبع
تغذيه افزونه بكار برد .كه هر دو تا در ا سﻼت ابتداي هر ق سمت ن صب مي شوند .اين دو  PSهمزمان رو شن و در حال كار ه ستند به طوري كه در
صورت خاموش شدن يكي از آنها باز تغذيه از ماژول دوم ادامه مي يابد .

براي پيكربندي  400 Hهر دو نوع  Standardو  Redundantقابل اســتفاده اســت بهتر اســت هر دو از يك نوع باشــند يعني هر دو از نوع
 Standardو يا هر دو از نوع Redundantو مشابه باشند.
منبع تغذيه در اسﻼت ابتداي هر رك نصب مي گردد و بسته به نوع آن و جريان خروجي ،يك تا سه اسﻼت را اشغال مي كنند .به طور كلي ميتوان
 PS 400را از چند جنبه با هم مقايسه نمود كه در جدول زير مشخص شده است:

نوع

ولتاژ خروجي

Standard

24 V DC
5V DC

Redundant

24 V DC
5V DC

جريان

تعداد اسﻼت مورد نياز

4A

1 Slot

10 A

2 Slot

20 A

3 Slot

10A

2 Slot

منبع تغذيه هاي  PS400به دو دسته كلي تقسيم مي شوند :


 PS 407كه ورودي آن  110 /220 ACاست



 PS405كه ورودي آن  24 DCاست .

اگرچه  PS407متداول تر است ولي در صورت وجود تغذيه  ٢٤بيروني استفاده ار  PS405بهتر است چون سطح ولتاژ در پنل پايين تر خواهد بود.
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توصيه مي شود در مسير سيم كشي به هر دو  PSكليد هاي حفاظتي مجزا قرار دهيد تا در صورت اتصالي احتمال بي برق شدن كل سيستم H

به حداقل برسد.
باتري Backup

تمام منابع تغذيه هاي  S7-400داراي مكاني جهت نصب يك يا دو باتري  Backupمي باشند .استفاده از باتري  Backupاختياري است.
وظايف باتري عبارتست از :
.١

حفاظت از حافظه  RAMدر صورت قطع تغذيه

.٢

كوتاه تر شدن زمان  Self Testدر سيستم هاي 400H

ممكن است اين سوال پيش بيايد كه اگر روي  CPUكارت حافظه از نوع  Flashنصب شود آيا باز هم باتري بك آپ مورد نياز است ؟ پاسخ مثبت
ا ست يعني نمي توان باتري را حذف كرد علت اين ست ك ه روي كارت فلش فقط برنامه ذخيره مي شود و ديتاهاي ديگري مانند اطﻼعات  Forceو
نتايج  Selt Testدر  RAMداخلي ذخيره مي شوند اين اطﻼعات در صورت قطع و وصل تغذيه و عدم وجود باتري پاك مي شوند.

باتري Backp

نصب باتري در منبع تغذيه

در صورتي كه از دو باتري  Backupاستفاده شود ،اطمينان بيشتري وجود دارد .حتي اگر يك از باتري ها ضعيف شود ،باتري سالم اطﻼعات RAM

را پشتيباني مي كند.
منبع تغذيه هاي  4Aفقط يك محل براي نصب باتري  Backupدارند ولي در  PS 10Aو  PS 20Aدو باتري به صورت افزونه نصب مي شود.
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ماژول  CPUدر 400 H

همانطور كه قبﻼ نيز اشــاره شــد CPU ،هاي 400Hقابليت افزونگي به صــورت ســخت افزاري دارند .براي انتخاب آنها بايد دقت داشــت كه هر دو
 CPUدقيقا مشابه باشند و در اسﻼت مشابه نصب شوند .هر دو  CPUبايستي از يك نوع و داراي  Order Numberو  Firmwareيكسان
باشـــند .حتي اگر ورژن ) (Firmwareدو  CPUبا يكديگر متفاوت باشـــند Redundancy ،بر قرار نخواهد شـــد .ﻻزم به ذكر اســـت كه امكان
 Upgradeو  Downgradeورژن  CPUها توسط كاربر وجود دارد كه روش آن در بخش هاي بعدي ارائه مي شود.
تمام  CPUهاي  Hداراي دو پورت ه ستند كه در آنها ماژول سنكرون ساز ن صب مي شود اين ماژول تو سط فيبر نوري به ماژول متناظر روي
 CPUدوم ارتباط مي يابد .
بر اين اساس  CPUهاي  Hرا مي توان به سه دسته كلي زير تقسيم كرد :


دسته  3Hداراي دو پورت براي سنكرونسازي و يك پورت  MPI/DPاست



دسته  4Hداراي دو پورت سنكرونسازي و يك پورت  DPو يك پورت  MPI/DPاست



دسته  5Hداراي دو پورت سنكرونسازي و يك پورت  DPو يك پورت  MPI/DPو يك پورت  PNاست.

5H

3H

4H

تا كنون پنج سري  CPUبراي  S7-400Hارائه شده است.


) CPU 410-Hجديد خاص (PCS7



CPU 412-H



CPU 414-H



CPU 416-H



CPU 417-H
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در جدول زير مشخصات جديدترين  CPUهاي  400 Hكه از خانواده  5Hهستند ارائه شده است:
Internal RAM

Order Number

Module Name

1 MB

6ES7412-5HK06-0AB0

CPU 412-5H

4 MB

6ES7414-5HM06-0AB0

CPU 414-5H

16 MB

6ES7416-5HS06-0AB0

CPU 416-5H

32 MB

6ES7417-5HT06-0AB0

CPU 417-5H

به عنوان مثال  CPU 416-5Hاز ســري  CPUهاي نســبتاً جديد زيمنس مي باشــد .اين  CPUداراي  ٥پورت ارتباطي اســت كه روي آن پورت
شــبكه  Profinetنيز قرار دارد .با اســتفاده از اين پورت اتصــال به شــبكه هاي  Profinet CBA ،Profinet I/O ،Industrial Ethernetو
 Modbus TCPامكان پذير است .تصوير زير نماي ظاهري  CPU 416-5Hرا نشان مي دهد :

CPU 416-5H

جدول زير ويژگي ها و ظرفيت هاي مختلف در انواع  CPU 400Hرا مورد بررسي قرار مي دهد:
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S7-400H سيستم كنترل افزونه

400H اجزاي سخت افزاري
Technical Data: H-CPUs
CPU

412-5H

DimensI/Ons (mm)

50x290x219

Slots

2

Order No. group: 6ES7

4125HK.

Firmware

V6.0

414-5H

416-5H

417-5H

410-5H

414-5HM.

4165HS.

4175HT.

4105HX08
V8.1

Work Memory
Integrated

1 MB

4 MB

16 MB

32 MB

32 MB

For Program

0.5 MB

2 MB

6 MB

16 MB

16 MB

For Data

0.5 MB

2 MB

10 MB

16 MB

16 MB

Bit OperatI/On

31.25 ns

18.75 ns

12.5 ns

7.5 ns

7.5 ns

Word OperatI/On

31.25 ns

18.75 ns

12.5 ns

7.5 ns

7.5 ns

Fixed-point OperatI/On

31.25 ns

18.75 ns

12.5 ns

7.5 ns

7.5 ns

Floating Point OperatI/On

62.5 ns

37.5 ns

25 ns

15 ns

15 ns

Processing times

Bit memories, timers, counters
Bit Memory (Byte)

8192

16384

S7 Timers & Counters

2048/2048

IEC Timers & Counters

Unlimited (limited only by the work memory)

Address ranges
I/O

8192 bytes

I/O Process Image

256 bytes

131072
1024 bytes

16 KB

DP interfaces
Number of MPI/DP interfaces

1

Number of DP interfaces

1

Plug-in interfaces

-

-

PN interfaces

Number of PN interfaces

1 (2 * 10/100 Mbps RJ45)

PROFINET I/O

Yes

PROFINET with IRT

No

PROFINET CBA

Yes

TCP/IP

Yes

UDP

Yes

ISO-on-TCP (RFC 1006)

Yes

Web server

No

Data set gateway

Yes

2 (4 *
10/100
Mbps
RJ45)

 نسل جديد سيستم هاي كنترل افزونه باCPU  اين. به بازار ارائه كرده استPCS7  را براي استفاده درCPU 410-5H به تازگي شركت زيمنس
Compact  ا ست و همچنين پورت هاي ارتباطي مختلف را به صورت417H  هايCPU  در حدCPU  ويژگي هاي اين.امكانات گ سترده ا ست

 كاربرد داردPCS7  است از آنجا كه درSystem Expansion  است كه برايSE  داراي قفل سخت افزاري بنامCPU  اين.ساپورت مي كند
. مناسب تهيه گرددSE  مورد نياز كارتPO بايستي متناسب با تعداد
. حذف شده اندCPU  را نشان مي دهد همانطور كه ديده مي شود اسﻼت كارت حافظه و كليد رويCPU 410-5H تصوير زير نماي ظاهري
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CPU 410-5H

آيا  work Memoryدر  CPUهاي  Hقابل افزايش است؟
با ا ضافه كردن كارت حافظه  MCحافظه  Load Memoryمربوط به  CPUافزايش مي يابد ولي سوال اين ست كه آيا حافظه اجرايي work
 Memoryاين  CPUها قابل افزايش ا ست ؟ پا سخ بجز براي يك  CPUبراي ساير  CPUها منفي ا ست .ا ستثناء مربوط به CPU417-

 4Hاست .
در  CPUهاي  417-4Hمي توان حجم حافظه  Work Memoryرا به صــورت ســخت افزاري تغيير داد .بر روي بدنه ســمت چپ اين  CPUها
دريچه اي اســت كه داخل آن دو اســﻼت براي نصــب كارت  Work Memoryوجود دارد .كارت هاي  Work Memoryتماماً از جنس RAM

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

محل نصب كارت Work Memory

شايان ذكر است كه در  CPUهاي  5Hجديد سايز  work Memoryبسيار بيشتر از  CPUهاي قديمي است در  CPUهاي قديمي اين حافظه
در حد چند صد كيلو بايت است ولي در مدل هاي  5Hحداقل  1MBو حداكثر  32MBاست.
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اجزاي سخت افزاري 400H

آيا  CPUهاي  Hرا در دو طرف مي توان در دو اسﻼت مختلف نصب كرد؟
جواب منفي است .درنصب و پيكربندي  400 Hاين است كه  CPUها بايد به صورت قرينه در دو طرف رك قرار گيرند .به طور مثال اگر CPU

در سمت چپ رك در اسﻼت  ٣و  ٤قرار گرفته است CPU ،سمت راست نيز بايد در اسﻼت  ٣و  ٤قرار گيرد .همانطور كه در ادامه خواهيم ديد يكي
از  CPUها در رك شماره صفر و ديگري در رك شماره يك به صورت قرينه قرار مي گيرد .تعين اينكه كدام رك شماره صفر و كدام رك شماره يك
باشد ،توسط  Switchپشت  CPUها انجام مي شود.
شماره رك چگونه در سيستم  Hمشخص مي شود؟
در پشت تمام  CPUهاي  400Hيك  Switchوجود دارد كه توسط آن شماره ركي كه  CPUدر آن قرار مي گيرد ،مشخص مي شود .اين شماره
رك در مراحل كار با نرم افزار مورد نياز است  .بايستي اين سوئيچ در پشت يك  CPUروي رك صفر ودر پشت ديگري روي رك يك تنظيم شود.
هيچ تفاوتي ندارد كه كدام  CPUروي يك و كداميك روي صفر باشد ولي نبايد مشابه باشند .در ادامه خواهيم ديد كه دو  LEDروي  CPUها
با اسامي  Rack0و  Rack1وجود دارند كه بسته به تنظيم سوئيچ فوق يكي از اين دو روشن مي شود.

تعين رك  0و رك 1

اگر  Dip Switchهر دو  CPUدر حالت  Rack 0يا هر دو در حالت  Rack 1باشند ،ارتباط افزونه برقرار نخواهد شد .در پيكربندي هاي متداول
معموﻻً رك سمت چپ را شماره صفر و رك سمت راست را شماره يك تعيين مي كنند اگر برعكس باشد نيز هيچ اشكالي ندارد.

در ابتدا وقتي هر دو  CPUبه طور همزمان به مد  Runوارد شــوند CPU ،كه در رك صــفر قرار دارد به صــورت  Masterو ديگري به صــورت
 Standbyشروع به كار خواهند كردو در ادامه در مد  ،Redundantقابليت  Switch Overيعني جابجايي  Masterو  Standbyوجود دارد.
در  CPUهاي  Hقديمي چگونه شماره رك مشخص مي شود؟
در  CPUهاي قديمي  Hتنظيم شــماره رك متفاوت اســت و ســوئيچي در پشــت  CPUنيســت بلكه  Dip Switchمربوط به  Rack 0و
 Rack 1بر روي ماژول هاي  Sync Moduleقرار دارد  .در تنظيمات آنها بايد دقت دا شت كه  Dip Switchدو ماژول  Syncدر هر طرف مانند
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يكديگر آدرس دهي شـــوند .به طور مثال  Dip Switchدو ماژول  Syncســـمت چپ در حالت  Rack 0و  Dip Switchدو ماژول Sync

 Moduleسمت راست در حالت  Rack 1آدرس دهي شوند .در غير اينصورت ارتباط افزونه برقرار نخواهد شد.

تعيين  Rack 0و  Rack 1توسط Sync Module

آشنايي با  LEDهاي روي سيستم H

روي  CPUهاي  400Hمانند  CPUهاي استاندارد تعدادي  LEDوجود دارد .روشن ،خاموش و يا  Flashingبودن آنها نشان دهنده شرايط فعلي
 CPUمي باشد .عﻼوه بر آنها ،تعدادي  LEDديگر نيز وجود دارد كه خاص  CPUهاي  Hهستند .اين  LEDها معموﻻً در رديف سمت راست
 CPUقرار دارند .شكل زير  LEDهاي روي يك  CPU 400 Hرا نشان مي دهد .همه موارد در جدول بعدي توضيح داده شده اند.
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رنگ

LED

مفهوم
اشكال داخلي )در پردازش برنامه(

قرمز

INTF

اشكال بيروني

قرمز

EXTF

فعال بودن Force

زرد

FRCE

مد RUN

سبز

RUN

مد Stop

زرد

STOP

اشكال باس شبكه در MPI/PROFIBUS DP interface 1

قرمز

BUS1F

اشكال باس شبكه در PROFIBUS DP interface 2

قرمز

BUS2F

اشكال در ارتباط با پورت شبكه Profinet

قرمز

BUS5F

 CPUبه عنوان  Masterدر حال كار است

زرد

MSTR

اگر با فركانس  0.5 HZچشمك بزند مد  Linkupاست
اگر با فركانس2 HZچشمك بزند مد  Updateاست.

قرمز

اگر خاموش باشد  Redundancyبرقرار است.

REDF

اگر بصورت ثابت روشن باشد  Redundancyمشكل دارد.
 CPUدر رك صفر قرار دارد ) .با توجه به تنظيم سوئيچ پشت(

زرد

RACK0

 CPUدر رك يك قرار دارد ) .با توجه به تنظيم سوئيچ پشت(

زرد

RACK1

اشكال در ارتباط  Sync Moduleاول

قرمز

IFM1F

اشكال در ارتباط  Sync Moduleدوم

قرمز

IFM2F

ماژول Sync Submodule

بر روي هر  CPU 400Hدو عدد كارت  Sync Moduleنصــب مي گردد .با اســتفاده از اين ماژول ها ارتباط دو  CPUبرقرار مي شــود و از اين
طريق عمل سنكرون سازي انجام خواهد شد .كارت هاي  Syncمبدل سيگنال هاي الكتريكي به پالس هاي نوري و بالعكس هستند بنابرين محيط
انتقال ديتا توسط كابل هاي فيبر نوري انجام مي شود.

بر روي ماژول هاي  Syncپورت  BFOCوجود دارد كه به كانكتور هاي مخصوص آن و در نهايت كابل هاي  F.Oمتصل مي شود.
بطور كلي سه دسته ماژول  Syncوجود دارد.
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نوع بسيار قديمي كه روي  CPUهايي مانند  414-4HJ00نصب ميشوند



نوع قديمي كه روي  CPUهايي مانند  414-4HJ04نصب ميشوند



نوع جديد كه روي  CPUهاي  5Hنصب ميشوند.

جديد

قديمي

Near : 6ES7 960-1AA06-0XA0

Short: 6ES7 960–1AA04–0XA0

Far: 6ES7 960-1AB06-0XA0

Long: 6ES7 960–1AB04–0XA0

بسيار قديمي
Short: 6ES7 960-1AA00-0XA0

همه انواع فوق داراي دسته بندي ديگري نيز هستند و از نظر طول فيبر نوري كه به آنها متصل مي شود به دو دسته تقسيم ميشوند :


 Shortيا  Nearبراي فاصله تا 10m



 Longيا  Farبراي فاصله تا 10km

نكته  : ١نور منتشر شده از ماژول  Syncاز نوع  Laser Class1است از نگاه كردن مستقيم به آن خود داري و نكات ايمني را رعايت كنيد  .اگر
فيبر متصل نيست درپوش روي پورت ها را در محل خود قرار دهيد.
نكته : ٢توجه داشته باشيد كه استفاده از  Sync Module Longصرفاً براي  CPUهاي  400 Hكه داراي ورژن  V4.0به باﻻ هستند )به غير از
 (412-3Hقابل استفاده است.
نكته  :٣طوﻻني بودن مسير سنكرونسازي منجر به افزايش سيكل اسكن ميشود.
كابل هاي فيبر نوري )(F.O
بر اي ات صال ماژول هاي  Sync Moduleبه يكديگر ﻻزم ا ست از فيبر نوري ا ستفاده شود .هر ماژول  Syncبا يك زوج فيبر به ماژول Sync

روبرو مت صل مي شود  .فيبر ها با طول هاي م شخص و با كانكتور آماده عر ضه مي شوند  .در فوا صل كوتاه تا  ١٠متر فيبر ها از جنس پﻼ ستيك
هستند .ولي براي ارتباط در فواصل زياد ،از نوع پليمري يا شيشه اي استفاده مي شود.
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فيبر هاي كوتاه )تا  ١٠متر( از نوع  multimodeبا سطح مقطع  50/125 μيا  62,5/125 μو فيبرهاي بلند از نوع  single modeبا سطح
مقطع  9/125 μهستند براي هر دو مي توان از كانكتور  LC-LCاستفاده كرد.
فيبر هاي نوري كوتاه در طول هاي ١متر و  ٢متر و  ١٠متر همراه با كانكتور عرضه شده اند كد سفارش آنها بصورت جدول زير است :
Length

Order number

1m
2m
10 m

6ES7960–1AA04–5AA0
6ES7960–1AA04–5BA0
6ES7960–1AA04–5KA0

هر ماژول  Syncبايد به ماژول  Syncقرينه خود از طريق فيبرهاي نوري متصـــل شـــود .ارتباط در اينجا به صـــورت  TXو  RXو بلعكس انجام
ميشود .بنابرين به دو زوج كابل  F.Oنياز خواهيم داشت.

به چند نكته دقت كنيد:
نكته  : ١در زمان نصب دقت داشته باشيد كه فيبر نوري تحت فشار كشيده نشود و شعاع خمش آن از حدود  60 mmكمتر نشود.
نكته  : ٢در صورت استفاده از فيبر هاي بلند آنها را از دو مسير مختلف عبور دهيد تا احتمال قطع شدن همزمان همه آنها به حداقل برسد.
نكته  : ٣فيبر هاي نوري نسبت به گرمايش مستقيم حساس هستند  .آنها را از نزديك تجهيزات توليد كننده گرما عبور ندهيد.
نكته : ٤روي ماژول  Syncيا باﻻي آن يك  LEDوجود دارد در صورتي كه ارتباط مشكلي نداشته باشد روشن مي گردد  .پس با اتصال فيبر نوري
به  syncهاي سالم در دو طرف  LEDروي  syncها روشن خواهد شد .روشن شدن اين چراغ ناشي از تابش نور از سمت  Syncروبروست
بنابراين اگر يك سمت روشن و سمت مقابل خاموش باشد معموﻻ  Syncكه چراغ آن روشن است معيوب مي باشد !

 LEDنشانگر بر روي Sync Module

نكته  : ٥بهتر است هميشه قبل از وصل كردن منبع تغذيه سيستم  Hمطمئن شويد كه فيبرها متصل هستند سپس سيستم را روشن كنيد.
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 ٢-٣انواع روش هاي اتصال  I/Oبه سيستم H
قبﻼ اشاره شد كه براي اتصال  I/Oبه سيستم  Hمي توان از طرح متمركز  Centralيا طرح گسترده  Distributedاستفاده نمود .طرح
 Distributedمي تواند از طريق شبكه پروفي باس يا شبكه پروفي نت باشد بنابراين بطور كلي اتصال ورودي و خروجي ها به سيستم  Hبه سه
روش زير قابل انجام است:
(١

روش  Centralيعني اتصال  I/Oبه ماژول روي رك اصلي يا رك هاي توسعه

(٢

روش  Distributedاز طريق شبكه Profibus

(٣

روش  Distributedاز طريق شبكه Profinet

اين روش ها در ادامه بررسي مي شوند  .تا زمان تاليف اين نوشتار ،روش  ٢يعني استفاده از  Profibusمرسوم ترين روش در اتصال  I/Oبه
سيستم  Hمي باشد.

 ٢-٤اتصال  I/Oبه سيستم  Hبه روش Central
در اين روش ماژول  I/Oروي رك اصلي يا رك هاي توسعه نصب مي گردد .از آنجا كه رك سمت چپ از رك سمت راست جداست بنابراين
نميتوان صرفا يك ماژول  I/Oروي يك رك نصب و به  I/Oاتصال داد چون اگر  CPUمربوط به اين رك از كار بيفتد  CPUدوم به اين ماژول
دسترسي نخواهد داشت.
بنابراين در طرح  Centralنياز به دو ماژول در دو طرف داريم كه  I/Oبه هر دوي آنها سيم كشي شده باشد  .اين موضوع كار اجرا را پيچيده تر
مي كند و هزينه آن نسبت به طرح  Distributedبيشتر است .طرح  Centralبجز در موارد خاص در ساير كاربردها متداول نيست.

اتصال  I/Oها به روش Central
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 ٢-٥اتصال  I/Oبه سيستم  Hبه روش  Distributedبا Profibus
اين روش در حال حاضر متداول است  .تمام  I/Oها از طريق شبكه  Profibus-DPكه شبكه اي  Real Timeاست به سيستم  Hمنتقل
مي شود .ارتباط مي تواند به يكي از سه روش زير باشد:
(١

اتصال به پورت  DPروي CPU

(٢

اتصال به پورت  MPI/DPروي CPU

(٣

استفاده از كارت  Profibusيعني  CP443-5 Extو اتصال به پورت  DPكارت پروفي باس

به دو نكته مهم توجه كنيد
نكته  : ١اينترفيس پروفي باس براي ارتباط با  IOدر هر دو طرف بايستي يكسان باشد يعني يا هر دو از پورت  CPUيا هر دو از كارت پروفي
باس باشـــند  .پس نمي توان در يك طرف كابل از پورت  DPروي  CPUو از ســـمت ديگر كابل از پورت  DPروي كارت  CP443-5به
تجهيزات پروفي باس كشــيد .همينطور نميتوان در يك طرف از پورت  DPروي  CPUو در ســمت ديگر از پورت  MPI/DPروي CPU

استفاده نمود.

طرح غلط

طرح درست
Maher Ghazi
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نكته  : ٢در هر سه حالت فوق نياز به دو شبكه پروفي باس مجزا براي هر طرف داريم  .در روش  ١و  ٢باي ستي دو شبكه پروفيباس مجزا به
پورت هاي دو  CPUمتصل شود .در روش  ٣نياز به نصب دو كارت پروفي باس در اسﻼت هاي مشابه در دو طرف است كه هر كدام از آنها بهيك
شبكه مجزا متصل مي شوند.
تاكيد ما روي كلمه مجزا در هر سه روش فوق به اين دليل ا ست كه بهيچوجه نمي توان دو پورت پروفي باس دو طرف را به يك شبكه ات صال
داد  .در قســمت پيكر بندي خواهيم ديد كه پورت هاي دو طرف آدرس مشــابه دارند به همين دليل نمي توان دو پورت با آدرس يكســان را به يك
شبكه اتصال داد  .شكل زير طرح غلط و طرح درست را نشان مي دهد.

طرح غلط

طرح درست

اتصال  I/Oبا استفاده از  ET200هاي افزونه در پروفي باس
 ET200شامل ماژول هاي  I/Oاست و مي تواند از سمت ديگر به پروفي باس متصل شود  .از آنجا كه طبق توضيحات قبلي در سيستم  Hدو
شبكه پروفي باس مجزا داريم بنابراين نياز به نوعي از  ET200داريم كه بتواند به هر دو شبكه فوق متصل شود يعني قابليت افزونگي داشته باشد.
فقط دو نوع  ET200زير قابليت  Redundancyرا دارند .


ET200M



ET200iSP

 ET200Mكه ماژول هايي م شابه  S7-300دارد در سي ستم  Hپركاربرد ا ست مگر اينكه شرايط خا صي ايجاب كند كه از  ET200ديگري
استفاده شود.
 ET200iSPبراي محيط هاي خطرناك  eXكاربرد دارد و مي توان آن را در  Zone1نصـــب كرد بنابراين كاربرد خاص دارد و تنها با كد
سفارش  6ES7 152-1AA00-0AB0به صورت افزونه به  Profibus DPمتصل مي شود.
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ET200M

ET200isp

مقايسه  ET200 ispو ET200M

انواع  ET200Mافزونه
 ET200Mها انواع متنوعي دارند  .فقط برخي از آنها قابليت افزونگي را دارا هستند  IM153-2 .و  IM153-3كه در شكل زير نشان داده شده
ميتوانند در سي ستم  Hا ستفاده شوند ولي  IM153-2مر سوم ترا ست IM153-2 .دو كارت مجزا كه هر كدام يك پورت دارند و IM153-3

يك كارت با دو پورت مجزا دارد.

IM153-2

IM153-3

دو  IMمجزا هر كدام با يك پورت پروفي باس

يك  IMبا دو پورت پروفي باس
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بر روي هر كارت  IM153-2يك  LEDبه نام ” “ACTوجو دارد كه نشـــان دهنده فعال بودن آن  IMو ارتباط آن با  CPUاســـت .اگر CPU

متوقف شود و به ديگري  Switchكند IM ،دوم فعال خواهد شد و  ACTروي آن روشن مي شود.

 ET200Mافزونه چه اجزايي دارد ؟
متداول ترين  ET200Mدر سيستم  Hبا  IM153-2مي باشد كه خود داراي چند نوع است  .يكي از انواع متداول آن در سيستم  Hداراي كد
سفارش  IM153-2BA02مي باشد.
 ET200Mافزونه داراي  Active Busاست يعني ريل خاصي دارد كه داخل آن باس ماژول نصب مي شود سپس ساير كارت ها روي باس
ماژول ها قرار مي گيرند  .اكتيو باس امكان جابجايي كارت ها در حين كار را فراهم مي كند.

با توجه به نكات فوق اجزاي  ET200Mافزونه عبارتند از :
 (١رك مخصوص  Rack :مخصوص  ET200Mكه اين ريل در مقايسه با  Rack 300داراي عمق بيشتري مي باشد.

رك مخصوص ET200M
Maher Ghazi
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نصب  BMدر عمق رك ET200M

 : Bus Module (٢در داخل اين ريل  ،سخت افزاري به نام ) Bus Module (BMنصب مي شود كه براي ارتباط ديتا بين كارت ها با  IMو
بلعكس مي باشد .عملكرد آن شبيه به  Backplane Connectorدر  S7-300مي باشد .اين  BMها در كنار يكديگر قرار مي گيرند ويك
 Busبه وجود مي آورند .پس از آن مي توان  IMو ديگر كارت ها را بر روي آن قرار داد.

نمونه اي از يك Bus Module

باس ماژولي كه زير  IM153-2قرار مي گيرد با باس ماژولي كه زير كارت هاي  I/Oقرار مي گيرد متفاوت اســت شــكل زير اين دو را نشــان
ميدهد.

باس ماژول براي نصب زير كارت I/O

باس ماژول براي نصب زير IM153-2

6ES7 195-7HB00-0XA0

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
كه ارتباط سراسري ديتا را بوجود مي آورد بنابراين مي توان بين كارت ها در صورت نياز اسﻼت خالي گذاشت و نيز مي توان با رعايت نكات خاصي
در حين كار ماژول ها را تعويض نمود.

 (٣كارت  : IMاگر از  IM153-2استفاده شود ﻻزم است دو عدد  IMبه كار رود ولي اگر  IM153-3بكار رود خود يك ماژول با دو پورت ارتباطي
شبكه است .تصوير زير دو  IM153-2را نشان مي دهد.

دو  IM153-2براي نصب بر روي BM

 ET200Mهاي افزونه از نظر نوع اتصال به شبكه پروفي باس به دو دسته تقسيم مي شوند  .نوع متداول داراي پورت الكتريكي است ولي انواعي
نيز با پورت هاي فيبر نوري عرضه شده اند.تصوير زير نماي ظاهري  IM153-2را در دو مدل فيبرنوري و الكتريكال نشان مي دهد.
Maher Ghazi
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نماي ظاهري IM153-2

هر كارت  IM153-2داراي تعدادي ديپ سوئيچ است  .جمع سوئيچ هاي  onشده  ،آدرس  ET200Mروي شبكه پروفي باس خواهد بود  .اين
آدرس بايستي دقيقا روي هر دو كارت  IMيكسان تنظيم شود و مطابق آدرس تعريف شده در نرم افزار باشد.
براي تغذيه  IMهاي  ET200Mبهتر است از دو منبع تغذيه  ٢٤ولت مجزا سيم كشي شود تا احتمال قطع شدن همزمان به حداقل برسد.
 (٤كارت هاي  SMو ساير كارتها :وقتي كارت هاي  IMروي رك قرار گرفت ميتوان پس از آنها انواع كارت هاي ورودي و خروجي AI ,
 AO , DI , DOرا قرار داد  .كارت  FMنيز مي تواند روي رك قرار گيرد  .از كارت هاي شبكه فقط كارت شبكه مدباس )(Point to point

و كارت شبكه  As-Iنيز قابل نصب هستند ولي كارت هاي شبكه اترنت و پروفي باس را نمي توان روي  ET200Mنصب نمود .ترتيب كارت هاي
فوق در اسﻼت ها دلخواه است.
اتصال  IOبه  Remote I/Oهاي افزونه ساخت سازندگان ديگر
برخي ديگر از سازندگان نيز  Remote I/Oهاي افزونه ارائه مي كنند كه مي توان آنها را به سيستم  Hزيمنس متصل نمود  S900 I/O .ساخت
شركت  ABBاز اين دسته است  .شكل زير اين وسيله را نشان مي دهد كه مشابه  ET200Mداراي دو پورت پروفي باس است كه هر كدام به
يكي از  CPUهاي  Hمتصل مي شود  S900 .را مي توان مشابه  ET200ispبراي محيط هاي  Exدر  Zone1و  Zone2استفاده نمود.
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ريموت  S900 I/Oساخت شركت ABB

شايان ذكر است براي كانفيگ اين وسيله با سيستم  Hﻻزمست فايل  GSDآن در نرم افزار  STEP7نصب شود .از لينك زير مي توانيد دانلود
كنيد:
http://s9.picofile.com/file/8308861268/ABB_S900_GSD_PROFIBUS_DP_CI920_CI920A.rar.html

روش پيكر بندي آن را در ادامه خواهيم ديد.
اتصال  I/Oبه  ET200هاي غيرافزونه در پروفي باس با استفاده از Y-Link

بجز  ET200Mو  ET200ispاگر به دﻻيل فني نياز به اتصال ساير  ET200ها به سي ستم  Hاز طريق پروفي باس باشد باي ستي به روش
خاصي اقدام كرد  .فرض كنيد به دﻻيلي مانند نياز به باﻻ بودن درجه  IPضرورت ايجاب كند كه  ET200proيا  ET200ecoبه سيستم H
متصل شوند  .يا حتي  Remote I/Oمعمولي ساخت سازندگان ديگر به سيستم  Hاتصال يابد از آنجا كه روي اين وسايل فقط يك پورت DP

وجود دارد نمي توان از ات صال م ستقيم مانند شكل زير ا ستفاده كرد و اين طرح غلط ا ست زيرا دو شبكه پروفي باس مت صل به دو  CPUدر هيچ
نقطه اي نبايد با يكديگر ارتباط داشته باشند.

ارتباط تجهيزات  Non Redundantبه روش غلط

مو ضوع فوق براي ساير و سايل پروفي باس بجز  ET200ها نيز م صداق دارد  .به عنوان مثال ارتباط درايوهاي فركان سي VFDو ا ستارتر ها و
 PLC 300و  ....نيز بطور مستقيم به سيستم  Hامكان پذير نيست.
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راه حل مشكل فوق استفاده از وسيله اي است كه اصطﻼحا  Y-Linkناميده مي شود  .حرف  Yمعرف اينست كه اين وسيله دو شبكه پروفي باس
را به يك شبكه پروفي باس ارتباط مي دهد.
 Y-Linkمي تواند شبكه  Profibusافزونه را از هر دو  CPUبا دو كابل متفاوت دريافت كند )كه به آن شبكه باﻻد ست مي گوييم( ،سپس آن را
به يك شبكه پروفي باس )كه به آن شبكه زير د ست مي گوييم( تبديل كند  .در اين شرايط  Y-linkاطﻼعات را به يكي از دو شبكه باﻻد ست
ميفر ستد اگر اين شبكه قطع شد  Y-Linkبه شبكه ديگر سوئيچ مي كند و ارتباط را از طريق آن برقرار مي كند .شكل زير ب صورت كلي Y-

 Linkرا در سيستم  Hنشان مي دهد.

اتصال تجهيزات  DP Slaveبه شبكه  Profibusدر 400H

انواع  Y-Linkو ساختار هر كدام
در دسته بندي كلي  Y-Linkبه دو نوع اصلي زير تقسيم مي شود :


 Y-Linkبا خروجي Profibus DP



 Y-Linkبا خروجي Profibus PA
در هر دو نوع فوق  Y-Linkبا دو اينترفيس مجزا به شبكه پروفي باس مربوط به پورت هاي سيستم  Hمتصل مي شود  .ولي خروجي Y-Link

در هر حالت متفاوت است PA .براي شبكه كردن ترانسميترها و عملگرهاي آنالوگ استفاده مي شود و كامﻼ با  DPمتفاوت است.

اتصال تجهيزلت فيلد با  Y-Linkبه 400H
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در هر دو نوع فوق  Y-Linkاز سه كارت تشكيل شده كه روي اكتيو باس )متشكل از ريل عميق و باس ماژول ( نصب مي شوند  .دو كارت اول
را كارت هاي  Linkمي گويند و به كارت سوم كارت  Couplerگفته مي شود  .كوپلر در دو حالت فوق يعني براي  DPو  PAمتفاوت ا ست و
باس ماژول زير آن نيز متفاوت است.
براي كارت هاي  Linkمي توان از دو  IM157اســـت فاده كرد يا دو  IM153كه در  ET200Mافزو نه ب كار مي ر فت و روي آن كل مه
 ET200M / Linkنوشته شده را بكار برد .در شكل زير دو نوع  Y-Linkفوق نشان داده شده است كه در سمت  Linkآنها از دو IM153-2

استفاده شده ولي كوپلر آنها متفاوت است.

 Y-Linkبا خروجي DP

 Y-Linkبا خروجي PA



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



 IMهاي Y-Linkم شابه  ET200Mكه در سي ستم  Hا ستفاده مي شوند داراي يك چراغ  ACTه ستند در عمل اين چراغ روي
يكي از دو كارت  IMروشن مي شود و نشان مي دهد كه اطﻼعات از طريق اين  IMبه سيستم  Hمخابره مي شود.



كارت هاي  Linkو كارت  Couplerداراي دو چراغ  BF1و  BF2هســتند  .اگر ارتباط با شــبكه باﻻدســت مشــكل پيدا كند چراغ
 BF1و اگر ارتباط با شبكه زير دست مشكل پيدا كند چراغ  BF2چشمك زن مي شود.



دو كارت  Linkروي  Y-Linkنياز به تغذيه  ٢٤ولت دارند كه مي تواند از هر منبع تغذيه اي آن را گرفت ولي بهتر اســـت منبع تغذيه
جداگان ه اي داشته باشند تا همزمان قطع نشوند شكل زير يك طرح را كه در آن دو  PSدر كنار كارت هاي  Y-Linkبا خروجي DP

نصب شده را نشان مي دهد.

اتصال الكتريكي و پورت هاي  Profibusبه Y-Link
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 ٢-٦اتصال  I/Oبه سيستم  Hبه روش  Distributedبا Profinet
 Profinetپروتكلي است كه بر اساس ﻻيه فيزيكي اترنت طراحي شده است ولي نسبت به اترنت داراي قابليت اطمينان بيشتري است از اين رو
مي تواند عﻼوه بر مانيتورينگ در سطح فيلد نيز بكار رود  .ولي باز ميزان اطمينان و  Real Timeبودن آن كمتر از  Profibusاست .
سرعت انتقال ديتا در  Profinetمشابه اترنت  100 Mbpsاست  .كابل و كانكتور و سوئيچ و تجهيزات رابط آن نيز مشابه اترنت است.
تمام  CPUهاي  S7جديد مجهز به پورت پروفي نت هستند و در نوع  Hنيز مدل هاي  5Hداراي پورت  PNمي باشند  .اگر  CPUقديمي
باشد مي توان با نصب كارت هاي اترنت جديد در كنار آن امكان اتصال به  Profinetرا فراهم نمود.

 CPUهاي  Hبا پورت Profinet

براي ارتباط  Profinetبا  I/Oهاي سطح فيلد تجهيزات متنوعي عرضه شده كه همگي به عنوان  Slaveمي توانند به شبكه  PNمتصل شوند
 .در اينجا نيز  ET200هاي مختلف وجود دارند ولي تنوع آنها از پروفيباس كمتر است  .عﻼوه بر  ET200تجهيزات ديگري مانند درايو و استارتر
و  ...نيز قابل اتصال به اين شبكه هستند .شكل زير نمونه اي از اتصال  ET200Mبا قابليت  PNرا به سيستم  Hنشان مي دهد.

اجراي توپولوژي  Ringدر Profinet
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شكل زير نمونه اي از  ET200هاي زيمنس را نشان مي دهد كه مي توان آنها را از طريق  Profinetبه  S7-400Hو ساير  PLCها متصل
نمود.

ET200S

ET200Pro

ET200M

توجه داشته باشيد بر خﻼف  Profibusكه در سيستم  Hنياز به  ET200با قابليت افزونگي داشت و الزاما دو كارت  IMمورد نياز بود در
 Profinetفقط وجود يك  IMكافيست .هر  IMدو پورت  PNدارد كه مي توان آن را به روشي كه در ادامه توضيح داده مي شود به سيستم
 Hمتصل نمود .شكل زير پورت هاي روي  ET200Mو  ET200Sو  CPU416-5Hرا نشان مي دهد.

پورت  Profinetبر روي  400Hو ET200

نحوه اتصال  I/Oبا شبكه  Profinetبه سيستم H

روش هاي مختلفي براي اتصال  ET200هاي  Profinetبه سيستم  Hوجود دارد ولي بطور خﻼصه مي توان روش هاي اصلي را به دو دسته
تقسيم كرد:


اتصال مستقيم بدون سوئيچ



اتصال با استفاده از سوئيچ
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اتصال مستقيم ET200با پورت هاي  PNبدون استفاده ازسوئيچ
همانطور كه ذكر شد همه پورت هاي  PNكه روي  CPUها يا  ET200ها يا ساير وسايل وجود دارند داري دو پورت هستند  .اين دو پورت
عملكردي 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 ميتوان
با اتصال اين پورت ها در يك حلقه هر دو را به  CPUهاي  Hمتصل نمود .بنابراين توپولوژي اتصال بصورت  Ringمي باشد

اتصال  RI/Oتوسط شبكه  Profinetدر توپولوژي  Ringبدون سوئيچ

در شكل فوق اطﻼعات همه  ET200ها به سيستم  Hمخابره مي شود  .فرض كنيد  CPUسمت چپ  Masterو  CPUسمت راست
 Standbyباشد در اين شرايط :


اگر كابل شبكه از سمت  Standbyقطع شود مشكلي پيش نمي آيد و  Masterاز سمت كابل متصل به خودش اطﻼعات را دارد.



اگر كابل شبكه از سمت  Masterقطع شود مشكلي پيش نمي آيد چون اطﻼعات از كابل سمت راست به  Standbyمخابره شده و از طرف
فيبر نوري در اختيار  Masterقرار مي گيرد



اگر كابل شبكه بين دو  ET200Mقطع شود بخشي از اطﻼعات از كابل سمت چپ وارد  Masterمي شود و بخش ديگر از كابل سمت راست
به  Sandbyو از فيبر نوري به  Masterداده مي شود.
اتصال  ET200به شبكه  Profinetبا استفاده از سوئيچ
براي اتصال  ET200ها به شبكه  Profinetمي توان آنها را به پورت هاي سوئيچ متصل كرد و خود سوئيچ ها را با توپولوژي حلقوي به CPU

ها اتصال داد .اين سوئيچ ها بايستي  Managableباشند و قابليت رينگ را ساپورت كنند .شكل زير تركيبي از حالت مستقيم و غير مستقيم را
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نشان مي دهد كه در آن در حلقه رينگ سوئيچ  Scalanceزيمنس استفاده شده كه خود سوئيچ مي تواند با توپولوژي درختي  ET200هاي
ديگري را نيز شبكه كند .مي توان در كل حلقه فقط سوئيچ بكار برد و ساير وسايل را به پورت هاي سوئيچ متصل نمود.
در اين روش نيز مانند روش قبلي كابل شبكه در هر نقطه اي قطع شود هيچ مشكلي براي ارتباط با  I/Oها توسط سيستم  Hرخ نخواهد داد.

اتصال  RI/Oتوسط شبكه  Profinetبا سوئيچ

تا اينجا با سخت افزار سيستم  Hو نحوه ارتباط  I/Oبا آن آشنا شديم  .وقتي سخت افزار انتخاب و نصب شد بايستي توسط نرم افزار ساختار و
اجزاي سخت افزاري را تعريف و به سيستم  Hمعرفي كنيم اگر مشكلي وجود نداشت و سخت افزار توسط سيستم  Hشناسايي شد به برنامه نويسي
و ساير كارهاي مهندسي مي پردازيم.
در ادامه پيكر بندي اجزاي سيستم  Hرا در نرم افزار  STEP7بررسي مي كنيم.
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فصل ٣
پيكربندي اوليه و تست سيستم H

 ٣-١مراحل پيكربندي سخت افزار پايه سيستم 400H
 ٣-٢انواع مدهاي كاري در 400H
 ٣-٣آماده سازي سيستم  Hبراي دانلود اوليه
 ٣-٤تست هاي سيستم  Hپس از پيكر بندي ودانلود اوليه
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براي پيكر بندي و برنامه نويسي  S7-400Hنرم افزار  Step7 V5.xمورد نياز است كه تا اين زمان آخرين نسخه ي آن  V5.6است .مي توان
از  PCS7نيز استفاده كرد كه  STEP7را در خود دارد وتا اين زمان آخرين نسخه PCS7ورژن  V9.0است .
توجه داشته باشيد نرم افزار  TIAكه در حال حاضر آخرين ورژن آن  V14است هنوز خانواده  Hرا ساپورت نمي كند.
در اين قسمت با استفاده از نرم افزار  STEP7 V 5.5ابتدا سيستم  Hرا بصورت پايه و بدون  I/Oپيكر بندي كرده و تست هاي اوليه را توضيح
مي دهيم سپس به اين سيستم  I/Oاضافه كرده و نكات مربوط به آن ها را تشريح مي كنيم.

 ٣-١مراحل پيكربندي سخت افزار پايه سيستم 400H
 (1ايجاد يك پروژه جديد در Step7

 (2وارد كردن يك  H_Stationدر آن
 (3وارد شدن به محيط پيكربندي سخت افزار
 (4وارد كردن دو رك براي نصب ماژول ها ) يا مي توان يك رك را بطور كامل كانفيگ و سپس كپي كرد(
 (5وارد كردن منبع تغذيه در دو رك
 (6وارد كردن دو  CPU 400Hدر دو رك در اسﻼت هاي مشابه
 (7وارد كردن دو  Sync Moduleمشابه زير هر CPU

 (8ذخيره و كامپايل
مراحل فوق بصورت تصويري در ادامه آورده شده است
 Simatic Managerرا اجرا كنيد .ابتدا از طريق منوي  Fileگزينه  Newرا انتخاب كنيد و سپس از پنجره باز شده يك  User Projectبا نام
دلخواه بسازيد )تصوير  (1پس از آن از طريق منوي  Insertيك  Simatic H Stationدر پروژه وارد كنيد )تصوير (2
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 . ٢وارد كردن H Station
 .١ايجاد يك پروژه جديد

در ادامه بايد محيط  HW Configرا باز كنيد و ســپس در آن از زير مجموعه  Simatic 400رك را وارد كنيد .همانطور كه قبﻼً نيز گفته شــد،
 400Hرا مي توان در دو رك  UR2يا در يك رك  UR2Hوارد نمود كه ا ستفاده از  UR2Hمتداول ا ست .ﻻزم به ذكر ا ست اين رك در حالت
فيزيكي  2*9ا سﻼت و به هم چ سبيده ا ست و يك  Order Numberدارد ولي در پيكربندي بايد دو بار بر روي  UR2Hدابل كليك كنيد تا دو
رك وارد پيكربندي شود .بدين ترتيب مطابق شكل زير دو رك به نام هاي  (0)UR2-Hو  (1)UR2-Hوارد مي شود كه هر كدام داراي 9 Slot

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

وارد كردن رك  UR2Hبه پيكر بندي

پس از وارد كردن رك ،بايد منبع تغذيه را در دو رك وارد كنيد كه بر اساس نكات نصب  PS 400بايد در اسﻼت هاي يك هر دو رك قرار گيرند.
انتخاب جريان خروجي  PSب ستگي به كارت هاي روي رك دارد از آنجا كه ماژول هاي  I/Oمعموﻻ روي رك نصب نمي شوند منبع تغذيه 10A

كافيست.
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نصب منبع تغذيه مشابه در دو رك

بعد از ن صب  PSﻻزم ا ست تا دو  CPU_Hم شابه را در دو رك با ا سﻼت هاي م شابه وارد كنيد .با توجه به تو ضيحات قبلي هر دو  CPUبايد از
نوع  Hبا  Order Numberمشابه و همچنين  Firmwareمشابه باشند.
ضمناً تعيين  Rack_0و  Rack_1بايد توسط كليد پشت  CPUبه صورت سخت افزاري قبﻼ انجام شده باشد .معموﻻ  CPUسمت چپ را در
وضعيت  Rack_0و  CPUسمت راست را در وضعيت  Rack_1قرار مي دهيم.
نكته  : ١اگر دو  CPUدر وضـــعيت  Rack_0قرار گيرند ،پس از روشـــن شـــدن هر دو  Masterخواهند بود ولي هرگز به مد Redundant

نخواهند رفت .امكان دانلود اطﻼعات به صورت جداگانه به هر دوي آنها وجود دارد.
نكته  : ٢اگر هر دو در وضعيت  Rack_1قرار گيرند ،هيچكدام  Masterنخواهند شد و دانلود به آن ها نيز امكان پذير نخواهد بود .بنابرين براي
پياده سازي  Redundancyالزاماً بايد يك  CPUدر وضعيت  Rack_0و ديگري در وضعيت  Rack_1قرار گيرد.
پس از قرار دادن  CPU_Hبايد كارت هاي  Sync Moduleدر اسﻼت هاي مخصوص آن از زير مجموعه همان  CPUرا وارد كنيم .اين اسﻼت
ها به نام  IF1و  IF2مي باشند .در تصوير زير Sync Module ،از نوع  Shortبراي فاصله دو  CPUتا  10mوارد شده است.
همانطور كه قبﻼً اشاره شد ،هر چهار كارت  Sync Moduleبايد دقيقا مشابه باشند.

اضافه كردن  CPUها و كارت هاي Sync Module
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نكته  :اگر  CPUهاي  400Hداراي پورت  Profinetباشـــند ،يا به عبارت ديگر از ســـري جديد  5Hباشـــد ،پس از وارد كردن اولين  CPUو
تنظيمات مربوط به شــبكه آن ،پنجره زير باز مي شــود كه در آن از نوع ماژول  Syncســوال مي كند با انتخاب  Syncمورد نظر آن را همراه با
 CPUدر رك قرار مي دهد و نياز به وارد كردن دستي ندارد.

پنجره مربوط به  Sync Moduleدر  CPUهاي جديد

مطابق پنجره باز شده اگر گزينه  H-Sync Module for Local Couplingانتخاب شود ،به طور اتوماتيك در زير مجموعه  CPUكارت هاي
 Syncاز نوع  Nearوارد مي شود .كارت  Nearشبيه نوع  Shortدر  CPUهاي ديگر  400Hا ست و براي فا صله دو  CPUتا  10mا ستفاده
مي شود .اگر گزينه  H-Sync Module for Remote Couplingانتخاب شود ،كارت  Syncاز نوع  Farوارد مي شود كه شبيه نوع Long

براي فاصله هاي طوﻻني تر تا  10Kmاست.
تا اين مرحله پيكربندي پايه سي ستم  Hانجام شد .پس از آن بايد محيط  HW Configرا ذخيره و كامپايل كنيد و هيچ خطايي نبايد وجود دا شته
باشد .دقت داشته باشيد هر كدام از اجزايي كه تا اينجا ذكر شد اگر از پيكر بندي حذف شود با خطاي كامپايل مواجه مي شويم.
قبل از ادامه كانفيگ و تست هاي سيستم هاي  Hﻻزم است با مدهاي كاري آن آشنا شويم.
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 ٣-٢انواع مدهاي كاري در 400H
وقتي صحبت از مد كاري سيستم  Hمي شود ،منظور مد كاري هر دو  CPUاست كه بايد با يك كلمه توصيف شود .جدول زير مد كاري سيستم را
بر اساس مد هاي كاري دو  CPUنشان مي دهد.
Operating Modes of the two CPUs
Standby

Master

System Modes
of the
S7-400H
Stop

STOP, deenergized, DEFECTIVE

STOP

STOP, deenergized, DEFECTIVE, no synchronization

STARTUP

Startup

STOP, TROUBLESHOOTING, deenergized, DEFECTIVE, no
synchronization

RUN

Single Mode

STARTUP, LINK-UP

RUN

Linking

UPDATE

RUN

Update

RUN

RUN

Redundant mode

STOP, deenergized, DEFECTIVE

HOLD

Hold

مدهاي كاري سيستم H

وقتي يك سيستم  Redundantاز Stopبه  RUNمي رود ،مد كاري سيستم از مراحل مختلفي مانند شكل زير عبور مي نمايد .بايد توجه داشت
كه در تصوير زير ،تغذيه  CPU 0قبل از  CPU 1بر قرار مي گردد.

مراحل مختلف طي شدن مدهاي 400H

برخي از مدهاي كاري مانند  Stopو  Startupدر ســيســتم هاي ) Non Redundantمانند  S7-400معمولي( نيز وجود دارند .به طور كلي
مدهاي مختلف  400Hعبارتند از :
مد : Self Test
اين مد در  CPUهاي  400معمولي وجود ندارد و خاص سيستم  Hاست .
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ﻻ
وقتي  CPUهاي  400Hبراي بار اول  Power Onشــوند ،اين مد اجرا خواهد شــد .در اين مد  CPUاجزاي خودش را چك مي كند كه معمو ً
بين  1٠تا  15دقيقه به طول مي انجامد .در اين حالت ” LED “STOPبا فركانس  0.5Hzچشــمك زن و ديگر  LEDها خاموش هســتند .وقتي
اين مد به پايان برسد LED “STOP” ،ثابت روشن خواهد ماند.
در سيستم هاي  Hيك حالت  Self Testداخلي نيز وجود دارد كه پس از  Runشدن سيستم اجرا خواهد شد .در اين حالت سيستم عامل عمليات
 Self Testرا به قسمت هاي كوچك ) (Test Slicesتقسيم مي كند وآنها را تدريجاً اجرا مي نمايد .اين عمل حدوداً  ٩٠دقيقه طول مي كشد تا
در مد  RUNاين ت ست كامل شود .زمان فوق در هنگام پيكر بندي سخت افزار تو سط  Step7قابل تغيير ا ست  .اين زمان؛ در پارامترهاي CPU

سربرگ  H Parametersقابل تنظيم است .مانند شكل زير:

تنظيم زمان Self Test

اگر  Self Testدر حين كار ا شكالي را ت شخيص بدهد سي ستم به مد  Redundantنمي رود و فقط با يك  CPUكه سالم ا ست كار مي كند
علت خطا در بافر  CPUنوشته مي شود.
مد Stop

در اين مد هر دو  CPU0) CPUو  (CPU1متوقف هستند و دسترسي به هيچكدام از  I/Oها وجود ندارد .در اين حالت امكان دانلود اطﻼعات به
هر دو  CPUوجود دارد ) (Write&Readتوصيه مي شود كه اطﻼعات به  Master CPUدانلود شود.
مد Startup
براي  CPUهاي  400Hراه اندازي فقط به صورت  Cold Restartو  Warm Restartوجود دارد .امكان راه اندازي به صورت Hot Restart

در هيچكدام از آنها وجود ندارد.
در مد راه اندازي CPU ،رزرو نق شي ايفا نمي كند .وقتي پيكر بندي به  Masterدانلود شود Master ،آن را با پيكر بندي واقعي چك مي كند و
اگر اختﻼفي بود رفتارش در اين شرايط شبيه  CPUهاي  400معمولي خواهد بود.
پس در مد  Startupيكي از  CPUها يعني  Masterشروع به عبور از مراحل راه اندازي مي كند و درراه اندازي  warmدستورات OB100

و در راه اندازي  coldدستورات  OB101را اجرا مي كند  .در اين مد كه معموﻻ زمانش كوتاه است چراغ  stopروشن و چراغ  RUNچ شمك
زن است ولي  CPUدوم هنوز در حالت  STOPقرار دارد.
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Solo Mode
پس از اينكه  Masterاز  Startupعبور كرد  RUNثابت مي شود ولي  CPUرزرو هنوز در مد  STOPاست .به اين مد اصطﻼحاً Solo

 modeو در برخي موارد  single modeنيز گفته مي شود.
اگر بعد از راه اندازي كامل هر دو  CPUباز به هر دليل يكي از دو  CPUدر مد  Stopقرار گرفت مي گوييم سي ستم به مد  soloرفته ا ست .
در اين مد ” LED “REDFكه معرف  Redundancy Faultاست روي هر دو  CPUروشن خواهد بود .
مد Linkup

اگر سي ستم در حالت  Solo Modeبا شد و  CPUرزرو بخواهد به مد  Runوارد شود ،ابتدا مد  Linkupاجرا خواهد شد .در اين مد اطﻼعات
پيكربندي سخت افزار ،برنامه ها و تنظيمات شبكه از  CPU 0تو سط  CPU 1دريافت مي شود .به عبارت ديگر عمل سنكرون سازي دو CPU
بين  Masterو  Standbyانجام مي شود)(Update the User Program

پروسه اجراي مد  Linkupبراي رسيدن به مد  Redundantبر اساس چك كردن موارد زير مي باشد :
 (1يكسان بودن ساختار حافظه
 (2يكسان بودن  Versionسيستم عامل
 (3يكسان بودن محتويات ( Flash Card) Load Memory
 (4يكسان بودن محتويات  ( RAM Card) Load Memoryو Integrated SRAM

اگر هر كدام از موارد 1و2و 3يكسان نبود  Standby CPUبه  STOPرفته و پيغام خطا ظاهر مي شود.
اگر مورد  4يكسان نبود  Master CPUبرنامه كاربري از  RAMخودش به  RAMمربوطه به  Standby CPUكپي مي كند  .بديهي
است براي مورد  3امكان كپي از فلش به فلش نيست و بايد قبل از  Linkupبصورت دستي انجام شده باشد.
تذكر  :نشانه ظاهري طي شدن مد  ،Linkupچشمك زدن  REDFروي آن  CPUبا فركانس  5 Hzمي باشد.
مد Update

بعد از اينكه عمل  LINK-UPانجام شــد ،كليه ديتاها در اين مد Dynamic ،و آپديت خواهند شــد .اين ديتاها شــامل  Inputها Output ،ها،
 Timer ،Data Block ،Bit Memoryها Counter ،ها و متغيرهاي حافظه مي باشند )(Update of Dynamic Data

تذكر  :نشانه ظاهري طي شدن مد  ،Updateچشمك زدن  REDFروي آن  CPUبا فركانس  2 Hzمي باشد.
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مد Redundant
در اين مد هر دو  CPUدر حالت  Runهستند و چراغ  REDFنيز روي هر دو  CPUخاموش مي شود ..قبل از اينكه سيستم Fault-Tolerant

مد  Redundantرا قبول كند Master CPU ،محتويات حافظه  Standby CPUرا چك و Updateمي كند .به عبارت ديگر ســيســتم پس
طي شدن با موفقيت مدهاي  Linkupو  Updateبه مد  Redundantخواهد رفت.
مد Hold

مد  Holdمد خاصي است كه كاربرد خيلي محدودي دارد فقط براي تست استفاده مي شود و استفاده از آن در حين كار فرآيند خطرناك است چون
اجراي برنامه در يك نقطه معلق مي شود و با فرمان كاربر به د ستور بعدي مي رود  .اين مد فقط مي تواند از مد  Startupيا مد  RUNمربوط به
 Solo modeقابل د سترس با شد .وقتي سي ستم  Hدر مد  Holdا ست امكان  Linkupو  Updateني ست .در اين حالت  Standby CPUدر
مد  STOPمي ماند ) (Solo Modeبنابراين وقتي سيستم در مد  Redundantاست ،امكان استفاده از  Holdوجود ندارد.
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 ٣-٣آماده سازي سيستم  Hبراي دانلود اوليه
پس از انجام پيكربندي سخت افزار و ذخيره و كامپايل ﻻزم است اين اطﻼعات را به  400Hدانلود كنيم .اجزاي سيستم  Hرا دقيقا طبق پيكربندي
روي رك نصب كرده و با فيبر نوري ماژول هاي  Syncرا به هم متصل مي كنيم  .سپس تغذيه هر دو طرف را وصل مي نماييم  CPU .ها پس
از و صل تغذيه به مد  Self Testمي روند كه حدود  1٠تا  15دقيقه به طول مي انجامد .در طول  Self Testچراغ  STOPروي  CPUها
چشمك زن است و  CPUبهيچ وجه در دسترس نيست و نمي توان با نرم افزار به آن متصل شد و دانلود يا كار ديگري انجام داد بنابراين بايستي
منتظر ماند تا كار  Self Testتمام شود و چراغ  Stopثابت شود.
با نگه دا شتن كليد روي  CPUدر و ضعيت ) MRESحدود يك دقيقه( مي توان  Self Testها را كن سل كرد تا  CPUزودتر آماده شود ولي
اينكار بجز در موارد خاص و اضطراري در ساير موارد توصيه نمي شود.
پس از اينكه  Self Testتمام شد چراغ  STOPروي  CPUها در دو طرف بايستي ثابت شود وضعيت ساير چراغ ها نيز بصورت زير باشد:


چراغ هاي  INTF/EXTFدر دو طرف روشن باشند چون هنوز دانلودي انجام نشده



چراغ هاي  BUSFدر دو طرف خاموش باشند



چراغ هاي  IFM1F / IFM2Fدر دو طرف خاموش باشد در غير اينصورت ارتباط  Syncها برقرار نيست



چراغ  REDFدر دو طرف روشن



در يك سمت چراغ  MSTRروشن و سمت ديگر اين چراغ خاموش باشد



در يك سمت چراغ  RACK0روشن و در سمت ديگر چراغ  RACK1روشن باشد

وضعيت  LEDهاي دو  CPU 400Hپس از روش شدن و عبور از Self Test

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

در سي ستم هاي  S7-300و  S7-400معمولي ا ستفاده از آداپتور زيمنس براي ارتباط با  CPUب سيار متداول ا ست  .در سي ستم  Hاگر چه
ميتوان از آداپتور استفاده كرد ولي در برخي شرايط با مشكل مواجه مي شويم  .آداپتور به پورت  MPI/DPمتصل مي گردد و با اتصال مستقيم
فقط همان  CPUبا كامپيوتر ارتباط مي گيرد ولي در شــرايطي ممكن اســت ﻻزم شــود اطﻼعات  CPUدوم را ببينيم پس بايســتي آداپتور را از
پورت  CPUاول جدا كرده و به پورت  CPUدوم وصل كنيم .اين كار منطقي نيست و بهتر است از روشي استفاده شود كه هر دو  CPUدر هر
شرايطي در دسترس كامپيوتر مهندسي باشند .براي رفع مشكل فوق دو راه وجود دارد :
 (1استفاده از پورت  PNروي  CPUها ) فقط براي (5H
 (2استفاده از كارت اترنت نصب شده روي رك
راه حل اول  :استفاده از پورت هاي  PNروي  CPUهاي 5H

اگر  CPUاز خانواده  5Hباشد داراي پورت  PNاست مي توان در پيكر بندي به اين پورت ها مانند شكل زير آدرس  IPاختصاص داد سپس
در عمل دو پورت فوق و پورت  LANكامپيوتر را به يك سوئيچ متصل نمود:

اختصاص  IPبه پورت  Profinetروي دو CPU

توجه داشــته باشــيد اولين دانلود از طريق  IPامكان پذير نيســت يعني حتي اگر  Set PG/PCرا روي  TCP/IPتنظيم كنيم باز امكان دانلود
نداريم چون هنوز  CPUآدرس  IPرا نگرفته اســـت  .بنابراين مي توان اولين دانلود را با آداپتور انجام داد پس از آن كه هر دو  CPUدر مد
 RUNقرار گرفت و  IPها روي آنها فعال شــد مي توان آداپتور را جدا كرد و تنظيم  Set PG/PCرا به  TCP/IPبرگرداند و از اين به بعد با
هر دو  CPUارتباط 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
اين روش براي انجام مانيتورينگ نيز محدوديت هايي را ايجاد مي كند بنابراين راه حل دوم كه اصولي تر است توصيه مي شود .
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ارتباط  ESبا دو  CPU 400 Hاز طريق Profinet

راه حل دوم :با استفاده از كارت اترنت روي رك ها
اگر  CPUاز نوع  5Hنبا شد روش اول )يعني دانلود از پورت اترنت روي  (CPUامكان پذير ني ست  .حتي اگر  5Hهم با شد باز م شكﻼتي كه
قبﻼً ذكر شد وجود دارد .راه حل اصولي استفاده از دو كارت اترنت مناسب است كه در دوطرف نصب شود .كارت اترنت داراي آدرس  MACاست
كه روي آن نو شته شده ا ست و اگر در پيكر بندي اين آدرس را فعال و وارد كنيم و  Set PG/PCرا روي  ISO Industrial Ethernetقرار
دهيم مي توانيم از ابتدا بدون نياز به آداپتور به  CPUدانلود كنيم و در ادامه كار نيز هر دو  CPUاز طريق اترنت در دســـترس خواهند بود در
ضمن محدوديتي كه براي مانيتورينگ در روش قبلي پيش مي آمد در اينجا وجود نخواهد داشت اين موضوع در فصل مانيتورينگ  Hتشريح مي
گردد.
بنابراين در اكثر كاربرد ها در سيستم  Hدو كارت اترنت نيز قرار مي گيرد.

ارتباط  ESبا  400Hاز طريق اترنت صنعتي
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با توجه به نكات فوق قبل از اينكه به ادامه كارهاي دانلود و تست بپردازيم ابتدا نكات پيكر بندي كارت هاي اترنت را بررسي مي كنيم.

چگونه آدرس  MACكارت اترنت را پيدا كنيم؟
آدرس  MACكه بصورت  6كد هگز است معموﻻ روي كارت اترنت مانند شكل زير حك شده است.

CP MAC Address

آدرس هاي  MACمربوط به كارت هاي زيمنس تا اين زمان با كدهاي زير شروع مي شوند


08-00-06-xx-xx-xx



00-0E-8C-xx-xx-xx



00-1B-1B-xx-xx-xx

اگر به هر دليلي  MAC Addressنو شته شده بر روي كارت  CPپاك شده با شد و يا در د سترس نبا شد ،مي توان ابتدا كامپيوتر را تو سط PC

 Adapterبه  CPUمربوط متصل نمود ،سپس در محيط  HW Configبر روي كارت اترنت دوبار كليك كرده و از پنجره  Propertiesسربرگ
 Diagnosticرا انتخاب نماييد .در اين سربرگ بر روي گزينه  Runكليك كنيد .در اين صورت برنامه  NCM S7 Diagnosticباز مي شود .در
آن پنجره مطابق شكل زير گزينه  Standard Ethernetرا از زير مجموعه  Industrial Ethernetانتخاب كنيد .در كادر سمت را ست گزينه
 MAC Address Set in the Factoryآدرس  MACواقعي كارت را نشان مي دهد.

پيدا كردن آدرس  MACواقعي كارت اترنت
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پيكربندي كارت شبكه اترنت صنعتي با 400H

كارت هاي اترنت  400انواع مختلفي دارند  .در بســياري از پروژه ها كارت  CP 443-1EX11ديده مي شــود ولي در پروژه هاي جديد بهتر
است از كارت هاي  CP443-1EX20يا باﻻتر استفاده شود .با نصب كارت اترنت در سيستم  Hامكانات زير فراهم خواهد شد :
 PG Operation (1و ارتباط همزمان Engineer Systemبا هر دو CPU
 (2ارتباط با سيستم هاي Monitoring
 (3ارتباط با ديگر  PLCهاي S7

 (4ارتباط با وسايل و كنترلرهاي سازندگان ديگر از طريق  ) Modbus TCPبراي كارت هاي جديد(
در ن صب و پيكر بندي دو كارت اترنت بهتر ا ست دو كارت از يك مدل با شند و در دو طرف در ا سﻼت م شابهي ن صب شوند در غيراين صورت در
برخي كاربردها مانند مانيتورينگ و تبادل ديتا با مشكﻼتي مواجه خواهيم شد كه در ادامه توضيح خواهيم داد.
پس از ن صب كارت هاي  CPﻻزم ا ست آنها را در  HW Configپيكربندي كنيم .با ا ضافه كردن كارت در نرم افزار پنجره  Propertiesآن باز
مي شود .در اين پنجره ﻻزم است ابتدا گزينه  Set MAC Addressرا فعال كرده ،سپس آدرس  MACو  IPكارت را وارد نماييد .همچنين ﻻزم
است از طريق دكمه  Newيك شبكه  Ethernetساخته و هر دو  CPرا به اين شبكه متصل كنيد.

اتصال  CP443-1به دو رك 400H

پنجره تنظيمات CP 443-1
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همانطور كه ا شاره شد  MAC Addressآدرس فيزيكي و شش كد هگز ا ست كه تو سط شركت سازنده ارائه مي شود .اين آدرس معموﻻً به
صورت  Lableبر روي كارت نوشته شده است IP Address .يك آدرس بصورت چهار عدد دسيمال است كه توسط كاربر وارد مي شود .و بهتر
است در كﻼس  Cكه از  192.168.0.1شروع مي شود باشد .ﻻزم به ذكر است كه هنوز آدرس دهي  IP V6توسط كارت هاي اترنت صنعتي
ساپورت نمي شود و از همان روش قديمي يعني  IP V4استفاده مي شود.
مي توان  MACيا  IPيا هر دو را فعال و آدرس دهي كرد ولي بايســتي توجه داشــت كه اولين دانلود از طريق  IPامكان پذير نيســت و فقط با
 MACانجام مي شود بنابراين فعال سازي  MACضروري تر است.

تنظيم آدرس MAC

پس از انجام تنظيمات پيكر بندي و ذخيره و كامپايل تنظيم  Set PG/PCرا براي كارت هاي  LANمعمولي روي  ISO Industrialقرار
مي دهيم مفهومش اينست كه مي خواهيم از طريق آدرس  MACكار كنيم ..اگر كارت شبكه صنعتي مانند  CP1623روي كامپيوتر نصب شده
با شد در لي ست پروتكل  ISOآن مانند ) CP1623 (ISOرا انتخاب مي كنيم .اگر روي كامپيوتر چند كارت شبكه دا شته با شيم باي ستي دقت
كنيم كدام كارت به شبكه متصل به  Hوصل است و همان را در  Set PG/PCانتخاب كنيم.

تنظيم  Set PG/PC Interfaceدر ارتباط اترنت

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

اولين دانلود الزاماً بايد به  Master CPUانجام شود ) (Rack 0در  HWconfigروي آيكن دانلود كليك ميكنيم پنجره اي مانند شكل زير
باز خواهد شد .اين پنجره در  S7-300و  S7-400وجود ندارد  .در سيستم هاي معمولي دانلود سخت افزار همواره توقف  CPUو توقف فرآيند
را به همراه خواهد دا شت در حالي كه در سي ستم  Hمي توان بدون توقف فرآيند دانلود كرد  .در اولين دانلود به  Hهنوز فرآيند راه اندازي ن شده
مانند شكل زير فقط گزينه  Stop modeفعال ا ست ولي پس از اينكه  CPUها  Runشد گزينه اول يعني دانلود در  RUN modeكه فعﻼ
غير فعال است نيز قابل انتخاب خواهد بود.

انتخاب نوع دانلود به 400H

با كليك روي  OKدر مرحله بعد پنجره ديگري باز مي شــود كه در آن هر دو  CPUليســت شــده اند و بايد انتخاب كنيم به كدام  CPUدانلود
انجام شود  .اولين دانلود هميشه به  CPUرك صفر انجام ميشود.

انتخاب  CPUبراي انجام عمل دانلود

دقت داشته باشيد كه در سيستم  Hدانلود به يك  CPUكافيست و پس از  RUNشدن  CPU ،دوم همه اطﻼعات را از  CPUاول از طريق
فيبر نوري خواهد گرفت كه به اين عمل اصطﻼحاً  updateگفته مي شود .در ابتدا كه هنوز برنامه اي به  CPUدانلود نشده عمليات Linkup

و  updateبصورت خيلي كوتاه و در حد يكي دو ثانيه انجام مي شود.
پس از اينكه عمل دانلود با موفقيت به پايان رسيد  CPUكه  Masterاست و به آن دانلود كرده ايم را  RUNمي كنيم بطور معمول بدون هيچ
مشــكلي اين  CPUباﻻ ميآيد وتمام چراغ هاي فالت بجز  REDFخاموش ميشــوند به اين مرحله كه فقط يك  CPUدر حال كار اســت مد
 Soloگفته مي شود .چراغ  REDFوقتي  CPUدوم باﻻ آمد خاموش خواهد شد.
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وضعيت  LEDهاي دو  CPUپس از اولين دانلود

وقتي  CPUاول  RUNشد  CPUدوم را  RUNمي كنيم براي لحظاتي چراغ  REDFچشمك زن شده و سپس خاموش شده و CPU

دوم نيز  RUNمي شود و هيچ چراغ فالتي در دو طرف روشن نخواهد بود .به اين مرحله مد  Redundantگفته مي شود.
در واقع با  Runشدن دومين  CPUابتدا سيستم  Hوارد مد  linkupشد تا افزونگي را برقرار كند سپس وارد مد  updateشد و همه اطﻼعات
از  Masterبه  Standbyكپي گرديد.

وضعيت  LEDهاي دو  CPUپس از وارد شدن به مد Redundant
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بطور كلي از ابتداي وصــل شــدن تغذيه و در طول مراحل دانلود وضــعيت  LEDهاي  RUNو  STOPمتغير اســت .جدول زير آنها را بر اســاس
طيشدن مدهاي مختلف نشان مي دهد.
CPU 0

CPU 1

با وصل تغذيه ” LED “STOPچشمك
زن است
” LED “STOPروشن وثابت مي شود
” LED “STOPروشن است
” LED “STOPروشن است
 STOPخاموش شده و ”LED “RUN

و  REDFچشمك زن مي شود
 STOPخاموش شده و

LED

” “REDFچشمك زن مي شود
” LED “RUNروشن است

مدهاي كاري
سيستم H

با وصل تغذيه ” LED “STOPچشمك زن است

Self-Test

” LED “STOPروشن وثابت مي شود

Stop

با دانلود پيكربندي STOP ،خاموش شده و
” LED “RUNچشمك زن خواهد بود

Startup

” LED “RUNثابت مي شود

Solo Mode

” LED “RUNروشن است

Linkup

” LED “RUNروشن است

Update

” LED “RUNروشن است

Redundant

اگر پس از دانلود  ،پنجره  Module Informationبراي هر كدام از  CPUها باز شود و سربرگ  Diagnostic Bufferرا انتخاب كنيد ،خواهيد
ديد كه كليه مراحل فوق و مدهاي كاري در آن ثبت شده است .اين پنجره از منوي  PLCيا كليد ميانبر  Ctrl+Dدر دسترس است.

ثبت مراحل مختلف مدهاي كاري پس از طي شدن در 400H

با تو ضيحات فوق اكنون سي ستم  Hآماده شده ولي هنوز  I/Oها را پيكر بندي نكرده ايم .قبل از ا ضافه كردن  I/Oت ست هايي را براي آ شنايي
بيشتر با عملكرد سيستم  Hانجام مي دهيم.
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 ٣-٤تست هاي سيستم  Hپس از پيكر بندي و دانلود اوليه
تست  Stopكردن دستي يكي از  CPUها
 وقتي سي ستم در مد  Redبا شد و  CPUكه  Standbyا ست را با سوئيچ روي آن  Stopكنيم ميبينيم كه چراغ  REDFرو شن
مي شود و  CPUكه  Masterاست در حالت  RUNبه كار خود ادامه مي دهد .اگر  Standbyرا دوباره  RUNكنيم باﻻ مي آيد و
چراغ  REDFخاموش مي شود.


اگر وقتي سيستم در مد  Redاست  CPUكه  Masterاست را  Stopكنيم ديگري بﻼفاصله  Masterشده و چراغ  MSTRآن
رو شن مي شود و كار كنترل را ادامه ميدهد .در اينحالت چراغ  REDFدر دوطرف رو شن مي شود .اگر  CPUقبلي را دوباره RUN

كنيم باﻻ مي آيد و به عنوان  Standbyكار خواهد كرد.
تست قطع شدن فيبر نوري
اگر چه در سيستم  Hدو زوج فيبر نوري وجود دارد ولي اين دو  Redundantهم نيستند و از آنها ديتاهاي مختلفي رد و بدل مي شود  .اگر يكي
يا يك رشته از يك فيبر قطع شود سيستم به مد  Soloخواهد رفت.
در صورت قطع شدن كابل ) F.Oهر دو رشته يا حتي يك رشته( بر روي كارت هاي  Syncيك  LEDبه نام  Link OKوجود دارد كه در هر دو
طرف به صورت نظير به نظير ،خاموش مي شود .به عبارت ديگر اگر كابل  F.Oاول قطع شود LED ،هاي  Link OKروي Sync Module_1

هر دو  CPUخاموش مي شـــود و اگر اين اشـــكال براي كابل دوم رخ دهد LED ،هاي  Link OKروي  Sync Module_2هر دو ،CPU
خاموش مي شود.
در اين حالت يعني اگر فيبر متصل به  Syncقطع شود شرايط زير به وجود مي آيد :
-

 Standby CPUبه مد  Stopمي رود )(Solo Mode

-

 CPUكه  Masterاست  Runمي ماند.

-

 LEDهاي ” “REDFروي هر دو  CPUروشن مي شود.

-

 LEDهاي ” “EXTFروي هر دو  CPUروشن مي شود.

-

” “IFM1Fيا ” “IFM2Fبرروي هر دو  CPUروشن مي شود.

پس از برطرف شدن خطاي فوق :
-

 LEDهاي ” “IFM1Fيا ” “IFM2Fبر روي هر دو  CPUخاموش مي شود.

-

 LEDهاي ” “EXTFروي هر دو  CPUخاموش مي شود.

-

سيستم در  Solo Modeاست بنابرين  LEDهاي ” “REDFروي هر دو  CPUروشن هستند.در اين حالت ﻻزم است سيستم را به

 Redundant Modeببريم يعني  CPUكه  Stopاست را دستي  RUNكنيم.
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توجه شود كه در برخي  CPUهاي  ) Hورژن هاي  V4.0و باﻻتر( با قطع شدن فيبر نوري مي بينيم كه در سمت  Standbyهر دو چراغ
 STOPو  RUNبا هم چشمك زن مي شوند و حتي اگر يك فيبر قطع شده باشد هر دو چراغ  IFMFنيز فﻼش مي كنند .اين شرايط گذراست
و در طول آن اگر فيبر را مجددا وصل كنيم مشكل برطرف نمي شود بايد كمي منتظر بود پس از چند ثانيه  STOPثابت شده و  RUNخاموش
مي شود در اين شرايط مي توان فيبر را وصل و  CPUرا  RUNكرد.
اگر هر دو كابل  F.Oقطع شوند ،شرايط زير رخ مي دهد :
-

 LEDهاي ” “IFM1Fو ” “IFM2Fروي هر دو  CPUروشن مي شند.

-

” LED “STOPروي  Standby CPUچشمك زن مي شود كه تقاضاي  MRESيعني ري ست را نشان مي دهد.

-

بقيه شرايط مانند حالت قبل است.

پس از برطرف كردن خطاي فوق LED ،هاي خطا خاموش مي شوند ولي ” LED “STOPهمچنان  Flashingاست .در اينجا ﻻزم است سوئيچ
 CPUرا به حالت ” “MRESبرده و سپس به مد ” “RUNببريد ) (Cold Restartپس از اين عمل سيستم به مد  Redundantرفته و LED

” “REDFنيز خاموش مي شود.
تست اشكال در ماژول Sync

در اينجا رفتار  CPUهاي  Hدر شرايطي كه  Sync Moduleآنها دچار م شكل شده ا ست را برر سي مي كنيم .تفاوتي بين اين نوع ا شكال و
اشكال در اتصال فيبر نوري وجود دارد:


اشكال در فيبر نوري هميشه  Standbyرا  Stopمي دهد.



اشكال در ماژول  Syncهميشه همان  CPUكه ماژولش مشكل دارد را  Stopمي دهد.

اگر ورژن  CPUاز نوع  5Hبا شد و  OB82در  CPUدانلود ن شده با شد ا شكال در يك  Syncمنجر به توقف هر دو  CPUخواهد شد اگر
 OB82دانلود شـده باشـد فقط همان  CPUمتوقف مي شـود  .در  CPUهاي  3H , 4Hتر حتي اگر  OB82دانلود نشـده باشـد فقط يك
 CPUيعني همان كه ماژولش م شكل دارد متوقف مي شود  .اهميت  OBهاي وقفه در سي ستم  Hب سيار زياد ا ست كه در ادامه تو ضيح داده
ميشود و هميشه بايستي مطمئن باشيم همگي دانلود شده باشند چه  CPUقديمي باشد يا جديد.
پس بطور خﻼ صه وقتي سي ستم در مد  Redundantا ست و يكي از ماژول هاي  Syncخراب شود در اين شرايط ،و ضعيت زير م شاهده
ميشود:
-

 CPUكه  Sync Moduleآن دچار مشكل شده است ،متوقف مي شود .بديهي است اگر اين مشكل در  Master CPUرخ دهد ،عمل

 Switchoverانجام مي شود.
-

 LEDهاي ” “REDFروي هر دو  CPUروشن مي شود.
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-

بسته به اينكه كدام ماژول  Syncمشكل پيدا كرده ” “IFM1Fيا ” “IFM2Fبرروي هر دو  CPUروشن مي شود.

-

 LEDهاي ” “EXTFو ” “INTFبر روي همان  Cpuكه  Sync Moduleآن خراب شده است ،روشن مي شود .روشن شدن ”“INTF

عﻼوه بر ” “EXTFو  LEDهاي خطاي خطاي  ،IFMنشان دهنده خطاي خود  Sync Moduleاست.
پس از برطرف شدن خطاي فوق ،مانند خطاي قطع شدن يك كابل  F.Oو وصل مجدد آن ،بايد سيستم را بصورت دستي به مد Redundant
ببريم .اگر دو  Sync Moduleهمزمان دچار مشكل شوند ،مانند حالت قطع ارتباط دو كابل  F.Oاست .با اين تفاوت كه در زمان بروز خطاLED ،

هاي ” “IFM1Fو  “IFM2Fهر دو روشن مي شوند.
نكته  : ١اگر  Sync Moduleدر هر دو  CPUدچار مشكل شود يا از محل خود خارج شود هر دو  CPUمتوقف خواهند شد!
نكته  : ٢در تمام شرايط فوق و در تمام  CPUهاي  ،Hپيغام خطاي مربوطه در  Diagnostic Bufferثبت مي شود.
نكته  : ٣همانطور كه قبﻼ اشاره شد در شرايطي كه هر دو زوج فيبر وصل هستند اگر چراغ  Linkيك ماژول  Syncخاموش شود وروي دومي
روشن باشد اشكال مربوط به ماژول  Syncدومي كه چراغ آن روشن است مي باشد !
تست تغيير مد كاري سيستم  Hبا نرم افزار
قبﻼ گفته شد كه سيستم  Hمدهاي كاري مختلفي دارد در بين آنها سه مد كاري زير به عنوان اصلي محسوب مي شوند:


مد  Stopوقتي هر دو  CPUدر وضعيت  STOPهستند



مد  Soloوقتي يكي از دو  CPUدر وضعيت  RUNو ديگري در وضعيت  STOPاست.



مد  Redundantوقتي هر دو  CPUدر وضعيت  RUNهستند.

براي مشاهده وضعيت مد كاري مي توان از منوي  PLCو انتخاب گزينه  Operating Modeيا با كليد ميانبر  Ctr+Iبه پنجره زير دسترسي
پيدا كرد .در سطر اول مد كاري سيستم  Hو در سطرهاي دوم و سوم مد كاري هر كدام از  CPUها را نشان مي دهد.

پنجره Operating Mode
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براي تغيير مد كاري به موارد زير توجه فرماييد :


مطابق پنجره فوق اگر بر روي  H-Syetemكليك كنيد و ســـپس بر روي گزينه  Stopكليك كنيد ،هر دو  CPUيا به عبارتي كل
سيستم متوقف مي شود .بنابراين در حين كارفرآيند هيچگاه نبايد اين كار رانجام دهيم .

 وقتي هردو  CPUمتوقف شد مد  STOPدر جلوي  H Systemنو شته مي شود براي راه اندازي مجدد روي  H Systemكليك
مي كنيم مي بينم كه دو گزينه  Cold Restartو  Warm Restartفعال هستند .توجه داشته باشيد كه سيستم  Hراه اندازي Hot

ندارد  .معموﻻ باي ستي از  Warm Restartا ستفاده كرد زيرا در راه اندازي  Coldهمه محتويات  System memoryپاك شده و
مقادير ديتابﻼك ها به مقدار اوليه بر ميگردد اينكار ممكن است مشكﻼتي را براي سيستم مانيتورينگ ايجاد كند و مقاديري كه اپراتور
بصورت دستي وارد كرده پاك شوند.


اگر سيستم  Hدر مد  Redundantباشد و فقط روي يكي از  CPUها در سطر دوم يا سوم كليك كنيم و آنرا متوقف كنيم ،سيستم
به  Solo Modeوارد مي شــود .اين عبارت روبروي  H-Systemنوشــته مي شــود .بديهي اســت اگر  CPUكه  Masterبوده را
 Stopدهيم ديگري  Masterخواهد شد.

پنجره  Operating Modeدر حالت Solo Mode



پس از اينكه ســيســتم در مد  Soloقرار گرفت اگر روي  H systemكليك كنيم مانند شــكل فوق مي بينيم كه كليد Switch to

فعال شــده اســت .با كليك روي اين ســوئيچ مي توان جاي  Masterو  Standbyرا عوض كرد  .به عبارت ديگر  Masterفعلي
 Stopشده و  Standbyمي شود و  Standbyبه وضعيت  RUNرفته و  Masterمي شود  .اين جابجايي كوتاه است و اختﻼلي
در كار كنترل فرآيند رخ نمي دهد.
CPU 1

CPU 0

)Standby (Stop

)Master (Run

قبل از Switch to

)Master (Run

)Standby (Stop

بعد از Switch to

نكته  :اگر توقف  CPUاز طريق ســـوئيچ ســـخت افزاري روي آن انجام شـــود ،امكان  Runنمودن آن از طريق نرم افزار و همچنين امكان
 Switch toوجود ندارد .بنابرين توصيه مي گردد تغيير مدها به صورت نرم افزاري انجام شود.
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تست دانلود سخت افزار در مد RUN

اگر پس از اولين دانلود ﻻزم باشد كه مجدداً اطﻼعات  HW Configرا به سي ستم  Hدانلود كنيم ،خواهيم ديد كه عﻼوه بر گزينه ،Stop Mode
گزينه  Download Station Configuration in Run Modeنيز فعال ا ست .همانطور كه مي دانيد اگر محيط  HW Configاز هر طريق
به  CPUهاي  S7-300يا  S7-400معمولي دانلود شود با توقف  CPUهمراه ا ست .ولي در  400Hاگر گزينه  Runانتخاب شود سي ستم H

متوقف نخواهد شد.

پنجره دانلود  HW Configبه 400H

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

دانلود به 400H

مراحل كار به ترتيب در پايين پنجره نو شته شده اگر گزينه  Automatically Continueرا انتخاب و روي  Nextكليك كنيم مراحل دانلود
به ترتيب مراحل فوق انجام ميشـــود اگر چك باكس  Automaticalyرا فعال نكنيم با هر بار كه روي  Nextكليك مي كنيم يكي از مراحل
انجام مي شود  .مراحل كار بصورت زير است :
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 CPU Selectedدر اين مرحله يكي از دو  CPUبراي انجام عمل دانلود انتخاب مي شـــود  .معموﻻ بطور خودكار CPU

 Standbyرا براي دانلود انتخاب مي كند ولي مي توان از ليست باﻻ  CPUكه  Masterاست را نيز انتخاب كرد و تفاوتي ندارد  .فرض كنيد به
انتخاب فوق دست نزنيم پس در اين مرحله  Standbyانتخاب مي شود.
مرحله  System Data Blocks Generated :٢در اين مرحله با انجام كامپايل سخت افزار و شبكه  ،فايل هاي  SDBمورد نياز ساخته
ميشوند.
مرحله  Select CPU is in STOP operating mode : ٣در اين مرحله  CPUانتخاب شــده يعني  Standbyرا  STOPميكند
بديهي است  Masterبا سخت افزار و برنامه قبلي در حال كنترل فرآيند است.
مرحله  Hardware Configuration Downloaded : ٤در اين مرحله كل اطﻼعات سخت افزاري را به  CPUكه  Standbyا ست و
متوقف است دانلود مي كند  .فرآيند كماكان توسط  Masterدر حال كنترل است.
مرحله  Switch to CPU with modified configuration : ٥در اين مرحله با انجام عمل  CPU , Switch toكه  Standbyاست و
متوقف بوده و سخت افزار جديد را گرفته  Runشده و كار كنترل را بدست ميگيرد و ديگري كه  Masterبوده  Stopمي شود با اين جابجايي
اختﻼلي در كار كنترل فرآيند رخ نخواهد داد.
مرحله  Reserve CPU in RUN operationg mode : ٦در اين مرحله  CPUكه  Stopشــده را  RUNميكند تا ســيســتم به مد
 Redundantبرود بديهي است اين  CPUاطﻼعات سخت افزار جديد را از  CPUكه  RUNاست دريافت ميكند.
چند نكته مهم كه در هنگام دانلود بايستي به آنها توجه داشت :
نكته  : ١اگر در ســخت افزار ماژولي كم يا زياد شــود مشــكلي در مراحل دانلود فوق پيش نمي آيد ولي اگر پارامترهاي ماژول ها از جمله برخي
پارامترهاي  CPUتغيير كند در برخي موارد قابليت دانلود در مد  ،RUNقابل اســـتفاده نيســـت .به عنوان مثال اگر در تنظيمات  CPUگزينه
 Clock Memoryفعال شده باشد و بخواهيم به روش فوق دانلود كنيم ،سيستم امكان استفاده از  Switch toرا نخواهد داشت .دقت كنيد فقط
گزينه هايي كه در  CPU Propertiesبه رنگ آبي مشخص شده اند مانند سايز  PIIو  ،PIQاگر تغيير كنند امكان دانلود در مد  RUNوجود
دارد .
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برخي ازگزينه هاي قابل تغيير و دانلود به روش CIR

اگر بدليل تغيير در پارامترها امكان  Switch toوجود نداشــته باشــد پيغام خطاي زير ظاهر ميشــود ،بنابراين امكان دانلود  Run modeوجود
ندارد و بايستي صبر كرد تا فرصت مناسبي براي امكان توقف هر دو  CPUپيش بيايد و دانلود  STOP modeانجام داد .
بديهي ا ست با خطاي فوق م شكلي در كنترل فرآيند پيش نمي آيد و با  Runكردن  Standbyباﻻ مي آيد و اطﻼعات سخت افزار قديمي را از
 Masterخواهد گرفت.

پيغام خطاي در هنگام انجام Switch to

نكته  : ٢دانلود در مد  RUNرا مي توان به صــورت دســتي نيز انجام داد اگر چه توصــيه نمي شــود  .براي اين بايد كار مراحل زير با دقت انجام
شود:
 (1ابتدا توسط پنجره  Operating Modeبايد  Standby CPUرا متوقف كنيم .در اينصورت سيستم به  Solo Modeوارد مي شود.
 (2محيط  HW Configرا با انتخاب  Download in Stop Modeبه  Standby CPUدانلود كنيد .در انتخاب شماره رك دقت
كنيد.
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 (3مجدداً پنجره  Operating Modeرا باز كرده و عمل  Switch toرا انجام دهيد .در اينصورت جاي  Masterبا  Standbyعوض
ميشود و با تبديل  Standbyبه  Masterتغييرات دانلود شده حفظ خواهد شد.
 (4حال از طريق همين پنجره  Standby CPUرا به حالت  Runببريد .پس از آن كل سيستم به مد  Redundantوارد مي شود.
نكته  : ٣مراحل دانلود فوق چه بصورت دستي چه بصورت اتوماتيك فقط براي دانلود به حافظه  RAMقابل استفاده است .اگر روي  CPUها
كارت فلش نصب شده باشد روش دانلود متفاوت است كه در ادامه در بخش كارت حافظه به آن خواهيم پرداخت.

تست ري ست كردن  CPUهاي سيستم H

 Resetكردن در  400Hمي تواند به دو روش زير انجام شود:


سخت افزاري توسط سلكتور روي CPU



نرم افزاري با Clear Reset

اگر  Resetسخت افزاري انجام شود ،ﻻزم ا ست هر دو  CPUبا هم  Resetشوند .اگر فقط يك  CPUري ست شود پس از  Runشدن ،
همه اطﻼعات از  CPUدوم به آن كپي خواهد شد.
ﻻزم به يادآوري ا ست كه با عمل  MRESكليه حافظه هاي  RAMپاك مي شوند حتي اگر باتري روي منبع تغذيه وجود دا شته با شد باز عمل
ريست همه محتويات  RAMرا پاك خواهد كرد ولي اگر روي  CPUها كارت  Flashوجود داشته باشد با ري ست پاك نمي شود.
براي  Resetكردن  CPUمي توانيم به دو روش عمل كنيم كه در ادامه توضيح داده ميشود :
 (1ري ست كردن سخت افزاري
 (2ري ست كردن نرم افزاري
ري ست سخت افزاري
در اين روش با كليد  MRESروي  CPUمي توانيم ريست انجام دهيم يعني كليد را طبق شكل زير به  Stopبرده سپس به  MRESببريم و
 3ثانيه نگه داريم )چراغ  STOPبه آرامي چشــمك زن شــده ســپس ثابت مي شــود( پس از ان كليد را به  Stopبرده و مجدداً و فوري به
 MRESميبريم و رها مي كنيم .
نكته  :در سيستم  Hبراي ريست بايد كليد هر دو  CPUرا در  STOPقرار دهيم و بترتيب و يا با هم ري ست كنيم.
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مراحل انجام  MRESسخت افزاري

ري ست نرم افزاري در سيستم H

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


در  HWconfigبا انتخاب  CPUسپس منوي  PLCمانند شكل زير:

 Clear Resetاز زير برنامه HW Config



در  Simatic Managerبا كليك راست روي  CPUسپس از قسمت  PLCمانند شكل زير:
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 Clear Resetاز برنامه Simatic Manager



در  LAD/STL/FBDاز منوي  PLCمانند شكل زير:

 Clear Resetاز زير برنامه LAd/STL/FBD

نكته  :در سيستم  Hبايستي عمل ريست نرم افزاري براي هر  CPUبصورت مجزا انجام شود يعني:


اگر در  HWconfigهستيم هر بار يكي از  CPUها را انتخاب و ريست مي كنيم.



اگر در  Simatic Managerهستيم باز هر بار روي يكي از  CPUها كليك راست و ري ست مي كنيم.



ولي اگر در  LAD/STL/FBDهستيم و از منوي  PLCريست كنيم فقط  CPU0يعني  CPUرك صفر ري ست مي شود
كه كافي نيست !

تا اينجا نكات پيكر بندي و ت ست هاي اوليه سي ستم  Hكامل شد  .در ادامه پيكر بندي  I/Oها را در سي ستم  Hكامل كرده و به ساير نكات و
تست ها ميپردازيم.
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فصل ٤
پيكربندي و تست  i/oدر سيستم H

 ٤-١پيكر بندي  ET200Mافزونه در Profibus
 ٤-٢پيكر بندي  ET200Mبا شبكه Profinet
 ٤-٣پيكر بندي  Y-Linkدر پروفي باس
 ٤-٤تست هاي پس از پيكر بندي ماژول هاي  I/Oبا پروفي باس
 ٤-٥اهميت وقفه ها در سيستم H
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همانطور كه قبﻼ اشاره شد براي اتصال  I/Oبه سيستم  Hمعموﻻ از كارت هاي  SM400استفاده نمي شود زيرا بايستي دو كارت مشابه در دو
طرف نصب كرد و هر دو را به فيلد سيم كشي كرد كه اقتصادي نيست و بكار نمي رود مگر اينكه مﻼحظات فني خاصي مانند تاخير كم  ،مورد نظر
باشد .روش متداول استفاده از  ET200Mاست كه روي آن يك كارت  I/Oنصب مي شود و قادر است اطﻼعات را در اختيار هر دو  CPUقرار
دهد .اگر سيستم  Hبه شبكه پروفي باس متصل باشد ﻻزم است از  ET200Mافزونه كه داراي دو ماژول  IMاست استفاده شود و اگر سيستم
 Hبه شبكه پروفي نت متصل باشد  ET200Mمربوطه فقط يك ماژول  IMولي با دو پورت  PNدارد.
در اتصال پروفي باس اگر وسيله مورد نظر يك  ET200معمولي يا وسيله ديگري كه افزونگي ندارد باشد بايستي از واسط  Y-Linkاستفاده كرد.

 ٤-١پيكر بندي  ET200Mافزونه در Profibus
قبل از كانفيگ  ET200Mابتدا ﻻزم اســت كه شــبكه  Profibusرا در  HWconfigدر هر دو رك فعال كنيم  .معموﻻ از پورت هاي DP

ا ستفاده مي شود اگر  CPUاز نوع  3Hبا شد از پورت  MPI/DPا ستفاده مي شود  .در مواردي كه تعداد و سايل زياد با شد مي توان از كارت
پروفي باس  CP443-5 Extاستفاده كرد .در هر حالت بايستي دو پورت يكسان باشند و به عنوان مثال نميتوان يك سمت پورت  DPو سمت
ديگر پورت  MPI/DPرا فعال نمود.
در شكل زير شبكه پروفي باس براي پورت هاي  DPفعال شده است.

فعال نمودن  DP Masterدر دو CPU 400H
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دقت داشته باشيد هر آدرسي به پورت  DPرك صفر داده شود عيناً در پورت  DPرك يك نيز ديده خواهد شد به همين علت هيچگاه نمي توان
در سي ستم  Hپورت هاي پروفي باس متناظر را ب صورت  Daisy Chainبه هم مت صل كرد كه در اين صورت يكي از پورت ها از كار مي افتد و
چراغ  BUSFروي يكي از  CPUها ثابت مي شود.

اختصاص آدرس مشابه به دو پورت  DPروي دو CPU

سرعت هر دو شبكه پروفي باس نيز باي ستي يك سان با شد بطور پيش فرض سرعت  1.5 Mbpsبراي پروفي باس انتخاب مي شود ولي اگر
سرعت يكي از شبكه ها را تغيير دهيم ديگري بطور خودكار تغيير نخواهد كرد فقط در هنگام كامپايل با خطا مانند شكل زير مواجه خواهيم شد.
بنابراين بايستي سرعت هر دو شبكه پروفي باس مشابه هم باشند.
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خطاي متفاوت بودن  Profibus TransmissI/On Rateبين دو پورت

پس از اينكه دو خط پروفي باس فعال شد بايد  ET200Mرا از م سير  Profibus DP > ET200M > IM153-2يا  IM153-3انتخاب و به
يكي از دو خط شبكه  Profibusمتصل كنيد خواهيد ديدكه بطور خودكار به خط ديگر نيز متصل مي شود.

نحوه اضافه كردن  ET200Mبه پورت Profibus

همانطور كه مي دانيد مهمترين ماژول در  ET200ها همان  IMاست كه نقش برقراري ارتباط بين  I/Oها و  CPUرا دارد .در مجموعه ET200

هاي  IM ،Mهايي كه در انتهاي آنها عدد  ١نوشته شده ا ست ،قابليت افزونگي ندارند )مانند  (IM 153-1فقط  IMهاي  153-2و  153-3قابليت
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افزونگي دا شته و به دو ﻻين  Profibusاز دو  CPUمت صل مي شوند .ﻻزم به ذكر ا ست براي ا ستفاده از  IM153-1و ات صال آن به سي ستم
 Redundantنياز به  Y-Linkداريم.
همانطوركه اشاره شد ،اگر بخواهيم از  IM 153-2استفاده كنيم ،ﻻزم است دو  IMرا در عمل كنار يكديگر قرار دهيم و اگر از  IM 153-3استفاده
شود ،نياز به يك ماژول است كه اين ماژول خود داراي دو پورت براي ارتباط  Redundancyاست.

IM 153-3

IM 153-2

 ET200Mكه در انتهاي نام آنها عبارت  HFنوشته شده است ،مخفف  High Featureاست .اين نوع از  IMها امكانات بيشتري نسبت به نوع
معمولي يا استاندارد دارند .در برخي مدل ها كلمه  FOنوشته شده كه مخفف  Fiber Opticeاست .در اين  IMها به جاي پورت  ،RS485پورت
 FOوجود دارد؛ بنابرين بدون نياز به مبدل نوري)مانند  (OLMبطور مستقيم به مدياي انتقال فيبر نوري متصل مي شوند.
پس از قراردادن  ET200Mپنجره اي مانند شكل زير باز مي شود كه در آن بايد آدرس  Dip Switchطبق تنظيم انجام شده روي  IMها را وارد
كنيد .اگر از  IM153-2استفاده شود ،ﻻزم است كه  Dip Switchهر دو  IMبا يك آدرس  Setشده باشند.

تخصيص آدرس  Dip Switchبه ET200

پس از كليك روي  OKدر پنجره فوق ET200 ،به هر دو شبكه  Profibusمت صل مي شود .اگر  ET200قابليت افزونگي ندا شته با شد فقط به
يكي از خطوط شبكه متصل مي گردد.
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اتصال  ET200Mبه صورت Redundant

با دابل كليك روي  ET200Mو از پنجره  Propertiesباز شده ،سربرگ  Redundancyمي توان براي ت ست ارتباط با هر كدام از شبكه ها
را قطع يا وصل نمود

فعال نمودن دو شبكه  Profibusبراي اتصال افزونه

كانفيگ  ET200Mبه تنهايي كافي نيست و با خطاي كامپايل مواجه مي شويم اين  ET200ماژوﻻر است و حداقل يك ماژول بايستي روي آن
تعريف شود .براي اضافه كردن ماژول هاي  I/Oاز زير  ET200Mكارت دلخواه را انتخاب كرده و در اسﻼت  ٤به بعد قرار مي دهيم .
دقت داشته باشيد كه در عمل دو كارت  IMبراي اين  ET200Mداريم ولي در اسﻼت  ٢فقط يك  IMنشان داده مي شود.

انتخاب حداقل يك كارت و نصب آن در زير مجموعه ET200M
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برخي  ET200Mهاي افزونه مانند ) 2BA00قديمي تر( فقط  ٨كارت را ســاپورت مي كنند و برخي ديگر مانند ) 2BA02جديدتر( تا  ١٢كارت
را پشتيباني مي نمايند.

 ET200Mبا  ١٢اسﻼت جهت نصب كارت I/O

 ET200Mبا  ٨اسﻼت جهت نصب كارت I/O

پس از اينكه ماژولها روي  ET200Mكانفيگ شد اگر روي خود  ET200Mدوبار كليك كنيم در سربرگ  Operating Parameterمانند
شكل زير اطﻼعات مربوط به باس ماژول هاي كه روي  Active Busن صب مي شوند را خواهيم ديد  .اولين مورد  ،باس ماژول  IMا ست كه
زير دو  IMنصب مي شود و بقيه باس ماژول هاي  I/Oهستند كه زير آنها قرار مي گيرند.

انتخاب  Bus Moduleمناسب براي نصب ET200M

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

امكان وجود اسﻼت خالي مابين كارت ها
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 ٤-٢پيكر بندي  ET200Mبا شبكه Profinet
اگر از  ET200استفاده شود كه قابل اتصال به  Profinetباشد ،امكان پياده سازي توپولوژي حلقوي در آن وجود دارد .شكل زير نمونهاي از اين
اتصال را نشان مي دهد:

اتصال فيزيكي  ET200ها به شبكه Profinet I/O

همانطور كه گفته شد ET200M ،با  IM153-4به شبكه  Profinet I/Oمت صل مي شود .همچنين اين  IMقابليت  Redundancyنيز دارد.
براي پيكر بندي آن ﻻزم ا ست كه  CPUاز نوع  5Hبا شد .در پيكربندي اين  CPUها و پس از وارد نمودن  CPUبه رك ،پنجره اي مانند شكل
زير براي تنظيمات اين شبكه باز مي شود.

ايجاد شبكه  Profinetبراي اتصال ET200
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ﻻزم ا ست آدرس  IPمنا سب به پورت  CPUاخت صاص دهيد .همچنين از طريق گزينه  Newيك شبكه جديد براي ارتباط ب سازيد .اين عمل را
براي  CPUدوم نيز تكرار كنيد و ســپس از طريق مســير زير IM153-4 ،را به شــبكه ) Ethernet1 Profinet-I/O System (100متصــل
نماييد.
Catalog > Profinet I/O > I/O > ET200M > IM153-4 PN HF V4.0

در اينصورت  ET200به هر دو شبكه متصل شده و مي توان طبق روال قبلي كارت هاي  I/Oرا وارد نمود.

اتصال  IM153-4به شبكه Profinet
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 ٤-٣پيكر بندي  Y-Linkدر پروفي باس
قبﻼ اشاره شد  Y-Linkمي تواند با  IM153يا  IM157پياده سازي شود اين دو در كاتالوگ مانند شكل زير در دسترس هستند.به عنوان مثال
ميتوانيد  IM 157را از مسير  Catalog > Profibus-DP > DP/PA Linkانتخاب و به يكي از دو شبكه  Profibusمتصل نماييد.

اضافه كردن  IM 157به شبكه Profibus

مطابق پنجره فوق IM 157 ،به ) Profibus(1مت صل شده كه  Redundantآن ) Profibus(2ا ست .با ا ضافه كردن آن به شبكه ،پنجره اي
مانند شكل زير باز مي شود كه صرفاً ﻻزم است در آن آدرس  Dip Switchمربوط به  IM 157وارد شود .اين آدرس از لحاظ سخت افزاري بايد
روي  Dip Switchهر دو  IM 157مشابه باشد و در نرم افزار نيز همان آدرس  Setشود.

تنظيم آدرس مربوط به IM 157

پس از تعين آدرس و انتخاب  OKپنجره ديگري باز مي شود كه بر ا ساس آن عملكرد  IMدر اين پيكربندي م شخص مي گردد در واقع باي ستي
تعيين كرد كه خروجي كوپلر  Y-Linkبراي شبكه  DPا ستفاده مي شود يا براي شبكه  .PAكه در اينجا گزينه Interface Module for

 Profibus –DPانتخاب مي كنيم.

تعيين عمكرد IM 157
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پس از آن خواهيد ديد كه يك خط  Profibusجديد به  IM 157متصــل مي شــود .مي توان تجهيزات معمولي غير افزونه را به اين خط شــبكه
متصل نمود .بدين ترتيب هر دو  CPU 400Hبه اين تجهيزات دسترسي دارند .در تصوير زير ارتباط چند نمونه از درايوهاي فركانسي و ET200

هاي معمولي با  Y-Linkنشان داده شده است.

اتصال تجهيزات  Non Redundantبه شبكه  Profibusافزونه

مي توانيم به جاي ا ستفاده از دو  ، IM 157از دو  IM 153-2ا ستفاده كنيم .سخت افزار هاي مورد نياز براي پيكر بندي  Y-Linkبا IM153-2

عبارتند از:
 (١رك مخصوص ) ET200Mعميق(
 (٢يك عدد  Bus Moduleبراي نصب دو  IM 153-2با كد سفارش 6ES7 195-7HD10-0XA0
 (3يك عدد  Bus Moduleبراي نصب  Y-Linkبا كد سفارش 6ES7 654-7HY00-0XA0

 (٤دو عدد  IM 153-2با كد سفارش  6ES7 153-2BA02-0XB0يا باﻻتر
 (5يك عدد  Couplerبا كد سفارش 6ES7 195-7HD80-0XA0
روش پيكربندي آن دقيقاً م شابه پيكربندي  IM157ا ست .با اين تفاوت كه در محيط  HW Configو در پو شه  DP/PA Linkبايد IM 153-2

را انتخاب و به پيكربندي اضافه كنيم.
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 ٤-٤تست هاي پس از پيكر بندي ماژول هاي  I/Oبا پروفي باس
پس از اينكه پيكر بندي  ET200Mافزونه با پروفي باس در  Hwconfigانجام و ذخيره و كامپايل شد ﻻزم است آن را به سيستم  Hدانلود كنيم.
دانلود مي تواند در مد  Stopيا مد  Runطبق توضيحات قبلي انجام شود  .پس از اينكه دانلود به پايان رسيد ابتدا  Masterبه جستجوي
 ET200Mروي باس مي گردد در اين مدت چراغ  BUSFروي مستر چشمك زن است اگر  ET200Mرا با آدرس تعيين شده پيدا كرد و
مشكلي در كابل و كانكتور و اتصاﻻت وجود نداشت و تغذيه  IMوصل بود در اينصورت چراغ  BUSFخاموش مي شود در اين شرايط اگر
 Standbyدر مد  STOPباشد چراغ  BUSFآن چشمك زن نيست ولي به محض  RUNشدن اطﻼعات سخت افزاري را از  Masterميگيرد
و به جستجوي  ET200Mمي پردازد .در اين مدت  BUSFروي standbyچشمك زن است و پس از انجام ارتباط ثابت مي شود .پس در اين
شرايط سيستم در مد  Redundantاست و  ET200Mبه هر دو  CPUمتصل است .اگر در اين وضعيت به چراغ هاي روي  IMها دقت كنيم
روي  IMمتصل به  Masterچراغ  ACTروشن و روي  IMديگر اين چراغ خاموش است روشن بودن اين چراغ نشان ميدهد كه اين  IMدر
حال حاضر اطﻼعات را رد و بدل مي كند .دقت كنيد كه در ابتداي كار روي  IMكه چراغ  ACTآن روشن نيست براي لحظاتي چراغ  SFچشمكزن
است اين حالت گذراست و نشان دهنده فالت نمي باشدو پس از چند ثانيه خاموش مي شود.
لوپ چك  I/Oهاي روي ET200M

وقتي سيستم در مد  Redundantاست ﻻزم است هر كدام از ماژول هاي  I/Oلوپ چك شوند تا از صحت اتصال كارت تا سنسور يا عملگر
سطح فيلد اطمينان حاصل شود .براي لوپ چك روي كارت  I/Oمربوطه كليك راست و گزينه  Monitor/ Modifyرا انتخاب و وضعيت ورودي
ها را مانيتور مي كنيم يا به خروجي ها با احتياط فرمان مي دهيم.

پنجره Monitor / Modify Variable
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تست ارتباط  ET200Mدر مد Solo

فرض كنيد سيستم در مد  Redundantو  CPUسمت چپ  Masterباشد روي  ET200Mمي بينيم چراغ  ACTمربوط به  IMسمت
چپ روشن است و فالت ندارد  .در اين شرايط اگر  Masterمتوقف شود و  CPUسمت راست  Masterشود فورا چراغ  ACTجابجا شده و
روي  IMسمت راست روشن خواهد شد .در اين وضعيت روي  IMسمت چپ چراغ  SFروشن مي شود .اگر  CPUسمت چپ  Runشود و به
عنوان  Standbyباﻻ بيايد چراغ  ACTروي  IMقبلي روشن مي ماند و فالت  IMسمت چپ بر طرف مي شود.
تست قطع شدن يكي از كابل هاي پروفي باس يا قطع شدن تغذيه يك IM

اگر سيستم در مد  Redundantباشد و به عنوان مثال كابل پروفي باس سمت  Standbyقطع شود يا تغذيه  IMمتصل به  Standbyقطع
شود اختﻼلي در كنترل فرآيند رخ نمي دهد و  IMكه  ACTاست  ACTمي ماند و ديتا را با  Masterتبادل مي كند .فقط شرايط زير را در
سيستم خواهيم ديد:


روي هر دو  CPUچراغ ” “REDFروشن مي شود  .اين چراغ كﻼً مربوط به از دست رفتن افزونگي است .چه افزونگي در سطح CPU

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


روي  CPUكه  Standbyاست چراغ  BUSFچشمك زن است.



در  Hwconfigدر حالت  onlineروي  ET200عﻼمت زردرنگ ديده مي شود  .شكل زير حالت نرمال را با اين حالت در كنار هم
نشان مي دهد.

حالت نرمال سيستم
حالت خطا در ارتباط Redundancy

اكنون در نظر بگيريد كه سيستم در مد  Redundantاست و كابل متصل به  Masterقطع شود يا تغذيه  IMمتصل به  Masterقطع شود  .در
اين شرايط فوراً روي  IMديگر چراغ  ACTروشن مي شود ولي در سيستم  Hجابجايي رخ نمي دهد .به عبارت ديگر  IMمتصل به Standby

در وضعيت  ACTاست  .سوال اينست كه  Masterكه ارتباطش با پروفي باس قطع است چگونه اطﻼعات را دريافت مي كند؟ پاسخ اينست كه
 Standbyاطﻼعات دريافتي را از طريق فيبر نوري در اختيار مستر قرار مي دهد و مشكلي در كنترل فرآيند رخ نمي دهد مگر اينكه در اين شرايط فيبر
نوري قطع شود.
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تست قطع شدن هر دو كابل پروفي باس يا قطع شدن تغذيه هر دو IM

اگر هر دو كابل پروفي باس متصل به يك  ET200Mقطع شود يا تغذيه هر دو ماژول  IMقطع شود در اين حالت  ET200Mبطور كامل از
دسترس سيستم  Hخارج شده است و روي هر دو  CPUچراغ  BUSFچشمك زن مي شود ولي ممكن است عﻼوه بر فالت هر دو  CPUنيز
متوقف شوند يعني كنترل كل فرآيند از دست مي رود .فرض كنيد فرآيند متشكل از  ١٠يونيت مختلف است كه هر كدام يك  ET200Mدارد .
اگر فقط يك  ET200Mاز دست برود و منجر به توقف  CPUها شود در اينصورت  ٩يونيت سالم نيز تحت كنترل نخواهند بود.
ولي علت توقف چيست ؟ يكي از  OBهاي وقفه موسوم به  OB86بايستي به سيستم دانلود شده باشد در غير اينصورت با از دست رفتن يك
 ET200Mهر دو  CPUمتوقف مي شوند ولي اگر  OB86دانلود شده باشد فقط چراغ  BUSFدر دو طرف چشمك زن است و هر دو CPU

در وضعيت  Runباقي مي مانند .در اين شرايط اگر  HWconfigرا به حالت  onlineببريم روي  ET200Mخط قرمز مشاهده خواهيم كرد .

خطاي قطع شدن دو كابل Profibus

همانطور كه در تصوير فوق مشاهده مي شود ،پس از قطع شدن دو كابل  Profibusاز يك  ET200Mو عدم وجود  OBهاي خطا ،سيستم به مد Stop

رفته است و خط مورب قرمز رنگ بر روي  ET200Mو بر روي كارت هاي آن ديده مي شود.
تست جابجايي كارت از روي ET200M

 ET200Mافزونه از آنجا كه داراي باس اكتيو است قابليت  Hot swapرا فراهم مي كند يعني امكان تعويض كارت در حين كار را دارد .فرض كنيد
يكي از كانال هاي كارت آنالوگ سوخته است و ميخواهيم آن را تعويض كنيم كارت سالم مشابه تهيه كرده و موقتا ساير كانال ها را  Forceيا سيموله
مي كنيم تا در زمان تعويض مشكلي پيش نيايد سپس كارت قبلي را از روي رك برداشته و كارت جديد را جايگزين مي كنيم.
قبل از انجام اينكار بايستي چك شود آيا  OB83دانلود شده يا خير.
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اگر دانلود نشده باشد به محض بيرون كشيدن كارت يا جازدن كارت هر دو  CPUمتوقف خواهند شد .



اگر دانلود شده باشد  CPUها  Runمي مانند فقط چراغ  EXTFروي آنها روشن مي شود و وضعيت زير در  Hwconfig > onlineديده
خواهد شد كه روي  ET200دايره قرمز و روي كارت مورد نظر خط مورب قرمز كشيده شده است .با نصب كارت جايگزين فالت ها خود بخود
برطرف خواهند شد.

نمايش خطاي  Removeشدن يكي از كارت هاي I/O

تست قطع شدن تغذيه يك كارت آنالوگ
فرض كنيد كارت آنالوگ ورودي  AI8x12 bitروي  ET200Mنصب شده و سيستم در مد  Redundantدر حال كار است.اگر مسير تغذيه  ٢٤ولت
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 چراغ  SFروي كارت روشن مي شود ولي روي
 IMها و روي  CPUها هيچ فالتي روشن نيست و در  Onlineنيز مشكلي گزارش نمي شود.



اگر تنظيمات كارت مانند شكل زير تغيير كرده و چك باكس  Diagnosticsفعال شده باشد در اينصورت به محض قطع شدن تغذيه كارت
روي كارت و روي  IMها چراغ  SFو روي  CPUها چراغ  EXTFروشن مي شود اگر  OB82دانلود شده باشد سيستم در مد RUN

باقي مي ماند و در  Onlineنيز فالت و اطﻼعات آن را خواهيم ديد اگر  OB82دانلود نشده باشد هر دو  CPUمتوقف خواهند شد.

Maher Ghazi

Rev 01 10/2017

٩٤

فصل٤

سيستم كنترل افزونه S7-400H

پيكربندي و تست  i/oدر سيستم H

فعال نمودن قابليت  Diagnosticدر كارت هاي I/O

تست قطع شدن سيم  4-20mAآنالوگ
اين تست نيز مشابه تست قبلي و نتيجه آن به پاسخ دو سوال زير بستگي دارد:

 (١آيا در تنظيمات كارت گزينه  Wire Breakفعال است؟
 (٢آيا  OB82دانلود شده است؟

فعال نمودن قابليت تشخيص قطع شدگي سيگنال ،در كارت آنالوگ



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 دو  CPUخواهد بود



اگر پاسخ هر دو سوال مثبت است  CPUها  Runمي مانند فقط چراغ  EXTFآنها روشن و در  onlineاطﻼعات فالت ديده مي شود.
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مشاهده خطاي كارت در حالت Online
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 ٤-٥اهميت وقفه ها در سيستم H
وقفه هاي كه مربوط به فالت هستند در سيستم هاي  Hبسيار مهم هستند و ﻻزم است كاربر از وجود اين  OBهاي وقفه در  CPUاطمينان حاصل
كند با تست هايي كه انجام شد اهميت  OBهاي وقفه در سيستم  Hروشن گرديد .
بطور كلي وقتي فالتي روي سيستم رخ مي دهد  CPUابتدا به جستجوي  OBوقفه مربوطه مي پردازد اگر دانلود نشده باشد هر دو  CPUدر سيستم
 Hمتوقف مي شوند كه مي تواند خسارت ببار آورد  .ولي با وجود اين  OBهاي وقفه با وجود فالت  CPUبه كار خود ادامه مي دهد.
فلوچارت زير به عنوان نمونه شرايط  Removeشدن يك كارت  I/Oاز روي  ET200و تاثير وقفه هارا بهتر نشان مي دهد :
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سوالي كه مطرح مي شود اينست كه اگر اين  OBها تا اين حد مهم هستند چرا بطور خودكار توليد نمي شوند ؟ پاسخ در روش برنامه نويسي است .در
برنامه نويسي  LAD/FDB/STLاين  OBها بايد بصورت دستي ساخته شوند ولي اگر برنامه با  CFCباشد و در آن از بلوك هاي  Driverاستفاده
شده باشد پس از كامپايل همه  OBهاي وقفه مورد نياز را مي سازد و پس از دانلود  ،برنامه نويس نبايد نگران  STOPشدن  CPUدر شرايط فالت
باشد.
 OBهاي وقفه عﻼوه بر جلوگيري از توقف  CPUبراي توليد آﻻرم نيز بكار مي روند و در آنها برنامه توليد آﻻرم نوشته مي شود .
كدام  OBهاي وقفه در شرايط بروز فالت مهم هستند ؟
 OBهاي وقفه مربوط به فالت را مي توان به سه دسته اصلي تقسيم نمود :
(١

 OBهايي كه در صورت بروز فالت از توقف  CPUجلوگيري مي كنند وبا برنامه نويسي مناسب مي توانند آﻻرم توليد كنند .ليست اين OB

ها عبارتست از :
OB80 , OB82 , OB83 , OB85 , OB86 , OB87 , OB88 , OB121 , OB122

 OB83براي  400و  400Hكاربرد دارد .اين  OBبراي  300بكار نمي رود.
 OB (٢هايي كه در صورت بروز فالت فقط براي توليد آﻻرم برنامه نويسي مي شوند و تاثيري روي توقف  CPUندارند .ليست اين  OBها
عبارتست از :
OB81 ,OB84, OB70 , OB72

 OB70, OB72 (3فقط در سيستم  Hكاربرد دارد .
اكنون به ترتيب با عملكرد اين  OBها آشنا مي شويم:


 : OB80اين  OBبراي  Timer Errorاستفاده مي شود .فالت زماني براي  CPUاز جمله در موارد زير رخ مي دهد :
 (١اگر اجراي  OB1بيش از زمان تعيين شده طول بكشد  .اين زمان در پارامترهاي  CPUدر سربرگ  Cycle / Clock Memoryمانند
شكل زير مشخص شده است  .اگر به هر دليل مانند وجود لوپ در برنامه يا حجم زياد برنامه زمان سيكل اسكن از اين حد بيشتر شود و OB80

لود نشده باشد  CPUدچار  Stopمي شود  .در صورتي كه  OB80دانلود شده باشد در فالت اول سيستم  Stopنمي شود ولي اگر فالت
مجددا تكرار شد يعني دو سيكل متوالي از اين حد تجاوز كرد دچار  Stopمي شود  .به عبارت ديگر سود مندي اين  OBدر شرايطي است كه
به دﻻيلي فقط يك سيكل بين كار زياد طول بكشد ولي باز به حد نرمال برگردد در اين مورد  CPUمتوقف نخواهد شد.
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نمايش زمان سيكل اسكن CPU

 (٢اگر  OBوقفه زماني مانند  OB35قبل از اينكه اجرايش به اتمام برسد مجددا توسط سيستم عامل صدا زده شود  .مثﻼ در  OB35كه زمانش
 100msاست برنامه زيادي نوشته شود كه اجرايش بيش از  100msطول بكشد در اين شرايط بدون  OB80سيستم دچار  Stopمي
شود ولي با وجود  OB80فقط چراغ  INTFروشن مي گردد و سيستم  STOPنخواهد شد  .البته برنامه نيز بدرستي اجرا نخواهد شد!
 (3اگر وقفه تاريخ زمان  OB10براي تاريخ و زمان مشخصي تنظيم شده و با جلو كشيدن ساعت  CPUاز روي اين وقفه پرش بوجود بيايد در
صورت عدم وجود  OB80سيستم دچار توقف مي شود  .ولي با وجود  OB80در مد  RUNمي ماند فقط چراغ فالت  INTFروشن ميشود.


 OB81مربوط به خطاي منبع تغذيه مانند ضعيف شدن باتري است كه حتي اگر در  CPUدانلود نشده باشد فالت باتري منجر به توقف سيستم نخواهد
شد ولي از اين  OBبراي مانيتورينگ وضعيت باتري ها استفاده مي شود.اگر  PSاز نوع  4Aباشد كه يك باتري دارد و كليد باتري  onباشد در صورت
ضعيف شدن باتري ابتدا چراغ  BATTFسپس چراغ  BAFروشن ميشود .اگر  PSاز نوع  10Aيا  20Aباشد كه دو باتري دارد اگر كليد روي
 1Battباشد و باتري ضعيف شود چراغ  BATTمربوطه و سپس چراغ  BAFروشن مي شود و اگر كليد روي  2Battباشد و حتي يكي از باتري ها
ضعيف شود چراغ  BATTمربوطه و چراغ  BAFروشن مي شود.با روشن شدن چراغ  BAFبلوك وقفه  OB81اجرا مي گردد .در  OB81متغيري به
نام  OB81_EV_CLASSوجود دارد .وقتي خطا به وجود مي آيد در اين متغير كد  B#16#39و زماني كه خطا بر طرف شود كد  B#16#38ذخيره
مي شود .در برنامه زير با بروز خطاي باطري  Backupچراغ آﻻرمي روشن و با برطرف شدن آن به طور خودكار خاموش مي شود:



 : OB82اين  OBبراي  Diagnostic Faultبكار مي رود  .همانطور كه قبﻼ ا شاره شد اگر در تنظيمات ماژول ها مانند تنظيمات كارت
آنالوگ گزينه هاي  Diagnosticفعال شده باشد سپس خطايي مانند قطع تغذيه كارت يا قطع شدن سيم 4-20mAرخ دهد در اين شرايط
بدون وجود  OB82سيستم  Stopشده ولي با وجود اين  OBچراغ  EXTFروشن شده ولي سيستم در مد  RUNباقي مي ماند .
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 :OB83اين  OBدر شرايطي كه ماژولي از محل خود بردا شته شود يا در حين كار روي رك ا صلي يا روي رك  ET200ن صب شود مورد
نياز است  .در شرايط فوق بدون وجود اين  OBسيستم  STOPمي شود ولي با وجود آن چراغ  INTF / EXTFروشن مي شود.



: OB84اگر لينك سنكرون سازي بين دو  CPUاز نوع  Hبدليل مانند اشكال در فيبر نوري ضعيف شود اين  OBفراخوان مي شود .عدم
وجود اين  OBمنجر به توقف سيستم نخواهد شد .



 :OB85اگر  CPUيك  OBكه اوليتش از  OB85پايين تر اســت )مانند  OB10يا  ( OB40را صــدا بزند و آن  OBلود نشــده باشــد
بدون  OB85سيستم  Stopو با وجود  OB85فقط فالت خواهيم داشت و سيستم  RUNمي ماند.



 :OB86اگر در حين كار  ،ارتباط دو  CPUبا پروفي باس يا با رك هاي تو سعه قطع شود بدون  OB86سي ستم  STOPمي شود ولي با
وجود  OB86چراغ  BUSFچشمك زن و سيستم  RUNمي ماند.



 : OB87اگر از فانك شن بلوك هاي تبادل ديتا روي شبكه ا ستفاده شود و به هر دليلي د ستر سي به ديتا بلوك آدرس داده شده امكان پذير
نباشد اين  OBمورد نياز خواهد بود در غير اينصورت منجر به توقف سيستم مي شود.



 :OB88هر  CPUداراي يك  Nesting Depthا ست منظور عمق پ شته آن ست  .به عنوان مثال هر بار كه فانك شني را صدا مي زنيم در
يك پشته باز مي شود وقتي چندين فانكشن تو در تو صدا زده شوند عمق پشته بيشتر مي شود ولي اين عمق محدوديت دارد اگر از حد تعيين
شده در مشخصات  CPUبيشتر شود و  OB88لود نشده باشد سيستم  Stopمي شود با وجود  OB88فقط فالت داريم و سيستم Run

است البته فانكشن هاي خارج از عمق پشته اجرا نخواهند شد .


 :OB121در صورت بروز ا شكال در برنامه نوي سي بدون اين  OBسي ستم  Stopو با وجود اين  OBفالت  INTFرو شن و سي ستم
 RUNمي ماند  .ا شكاﻻتي مانند آدرس دهي خارج از رنج براي  I, Q , M , T , Cيا صدا زدن يك فانك شن در برنامه و دانلود نكردن آن
منجر به فراخواني  OB121مي شود.



 :OB122در صورت عدم د ستر سي به  I/Oدر حين اجراي برنامه اين  OBمورد نياز ا ست .به عنوان مثال در صورتي كه كانال آنالوگ كه
ب صورت  PIWيا  PQWآدرس دهي شده بدليل قطع شدن كابل هاي پروفي باس يا سوختن كارت يا كانال در د سترس نبا شد بدون اين
 OBسي ستم  STOPو با وجود آن فالت  INTFرو شن مي شود  .در كارت هاي شبكه كه با فانك شن هاي  Send/Recvبرنامه ريزي
مي شوند در صورت عدم دسترسي به كارت همين  OBمورد نياز خواهد بود.

نمايش وضعيت سيستم  Hبا OB70 , OB72 , OB73

 OBهايي كه با عدد  ٧شروع مي شوند و به  OB7xموسوم هستند خاص سيستم  Hهستند و در  400معمولي كاربرد ندارند .اين  OBها هيچ تاثيري
در جلوگيري از توقف ندارند و از آنها صرفا براي توليد آﻻرم استفاده مي شود.
براي شناخت اهميت اين  OBها ،به اين نكته توجه كنيد كه وقتي سيستم  Hدر حال كار است اگر يكي از  CPUها دچار مشكل شود يا يكي از كابل
هاي پروفي باس قطع شود كار كنترل فرآيند ادامه مي يابد و اگر كاربر وضعيت فالت و آﻻرم را روي سيستم مانيتورينگ نبيند متوجه نمي شود كه سيستم
كنترل مشكل پيدا كرده است  OB70 .و  OB72كمك مي كند تا در صورت بروز چنين شرايطي آﻻرم توليد شود .
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 OB70با نام I/O Redundancy Fault

اين  OBدر شرايطي كه يكي از مسير هاي پروفي باس متصل به  CPUها دچار مشكل شود )يك كابل قطع شود يا يك  IMمشكل پيدا كند(
توسط سيستم عامل فراخوان مي شود  .در هنگام بروز خطا ،متغير محلي  ، OB70_EV_Classكدهاي زير را برمي گرداند :


 B#16#73در شرايط بروز خطا ) (Incoming Eventاين عدد معادل  ١١5دسيمال است.



 B#16#72در شرايط برطرف شدن خطا ) (Outgoing Eventاين عدد معادل  ١١٤دسيمال است.

با استفاده از اين كدها مي توان برنامه اي نوشت كه در صورت بروز خطا در افزونگي پروفي باس آﻻرم توليد شود  .به عنوان مثال برنامه زير آﻻرم
 Q0.0را فعال مي كند و در صورت بر طرف شدن پس از  Acknowledgeاپراتور آﻻرم خاموش مي شود.
در  OB70مقدار متغير محلي كه وضعيت وقوع فالت يا بر طرف شدن آن را نشان مي دهد در  MW0ذخيره مي كنيم.

برنامه نويسي  OB70جهت توليد آﻻرم

سپس در  OB1با مقايسه  MW0با عدد صحيح  ١١5كه معادل  73هگز است آﻻرم توليد مي كنيم و با مقايسه آن با عدد  ١١٤كه معادل
 72هگز است در صورت تاييد اپراتور آﻻرم را ريست مي كنيم.

ادامه برنامه نويسي OB70

نكته مهم  :يكي از مهم ترين خطاهايي كه ممكن اســت رخ دهد ،اين اســت كه كابل  Profibusاز روي  Master CPUجدا شــود .در اين
صورت سي ستم  Switchنخواهد كرد .يعني  CPUدر حالت  Masterباقي مي ماند و اطﻼعات را پردازش مي كند .اين اطﻼعات از طريق كابل
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هاي  FOبه  Standby CPUفرستاده شده و از طريق كابل  Profibusآن به  ET200منتقل مي شود .به اين حالت ارتباط  Crossگفته مي
شود .در اين شرايط اگر يكي از كابل هاي  FOدچار م شكل شود ،در  CPUهاي جديد Standby CPU ،به مد  Stopخواهد رفت .زيرا تمام
اطﻼعات از طريق كابل هاي  F.Oمنتقل مي شود و در صورت بروز خطا در كابل  Standby CPU ،FOمتوقف شده و ارتباط  Controllerبا
 I/Oهاي  ET200از دست مي رود .اگر اين حالت در  CPUهاي  Hقديمي رخ دهد ،هر دو  CPUمتوقف مي شوند.
بهترين راه ممكن در مواجه با اين خطا ،توقف دادن  Master CPUاست .زيرا با اين عمل جاي  Masterو  Standbyعوض مي شود و در اين
صورت  CPUكه كابل  Profibusآن خارج شده است Standby ،خواهد شد و ديگري  .Masterاين عمل باعث برطرف شدن حالت Cross

مي شود.
 OB72با نام ”“CPU Redundancy Error

اين  OBزماني فراخواني مي شود كه به هر دليلي يكي از  CPUها متوقف شده و سيستم از مد  Redundantخارج شود و به مد  Soloبرود.
مهمترين متغير هاي محلي اين  OBعبارتند از


 #OB72_EV_CLASSاين متغير در شرايط بروز فالت كد  B#16#73و در صورت برطرف شدن فالت كد  B#16#78را بر ميگرداند.



 #OB72_FLT_IDكد  B#16#02را در شرايطي كه سيستم از مد  Redundantبه مد  Soloرفته باشد ،نشان مي دهد.



 #OB72_FLT_IDكد  B#16#03را در شرايطي كه سيستم از مد  Soloبه مد  Redundantرفته باشد ،نشان مي دهد.

برنامه توليد آﻻرم به عنوان تمرين به خواننده واگذار مي شود.
 OB73با نام ”“Communication Redundancy Error

اين  OBصرفاً در  CPU 417_4H V2.0فعال ا ست .زماني فراخواني مي شود كه ارتباط تبادل ديتاي اين سي ستم با  400Hديگر كه از طريق
ات صال  S7 Connection Fault Tolerantتعريف شده دچار م شكل شود .از اين  OBنيز صرفاً براي آ شكار سازي خطا ا ستفاده مي شود .با
بروز خطاي فوق در متغير  Tempاين  OBبه نام  OB73_EV_CLASSمقدار  B#16#73و در زمان برطرف شــدن خطا مقدار B#16#72

ذخيره مي شود.
تشريح اتصال  S7 Connection Fault Tolerantدر فصل هاي بعدي خواهد آمد.
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فصل ٥
نكات برنامه نويسي در سيستم H

 ٥-١مقايسه كلي زبان هاي برنامه نويسي
 ٥-٢نكات برنامه نويسي به زبان LAD / STL / FBD
 ٥-٣نكات برنامه نويسي به زبان CFC
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ا صول برنامه نوي سي در سي ستم  Hتفاوتي با برنامه نوي سي سي ستم هاي معمولي ندارد  .آنچه در اين بخش مد نظر ا ست آ شنايي با نكات خا صي
است كه در برنامه نويسي سيستم  Hوجود دارد .

 ٥-١مقايسه كلي زبان هاي برنامه نويسي
در برنامه نوي سي از زبان هاي مختلفي ا ستفاده مي شود .زبانهاي  LAD/FBD/STLزبان هاي پايه ه ستند كه در بي شتر سي ستم ها از آنها
اســتفاده مي شــود در برخي موارد زبان  CFCبكار مي رود بهويژه اگر نرم افزار  PCS7باشــد  CFC ،زبان اصــلي براي پياده ســازي ﻻجيك
كنترلي است .
زبان هاي  LAD/STL/FBDپس از برنامه نويسي مستقيما دانلود مي شوند ولي  CFCپس از برنامه نويسي نياز به كامپايل دارد با كامپايل بلوك
هاي  STLتوليد مي شوند و با دانلود اين بلوك ها به  PLCدانلود مي گردند.
در شكل زير زبان هاي برنامه نويسي مختلف با يكديگر مقايسه شده اند :

مقايسه دانلود و آپلود در زبان هاي برنامه نويسي
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بطور كلي مي توان گفت:


زبان  STLپايين ترين سطح زبان ا ست و به  CPUنزديك ا ست اگر برنامه اي با  STLنو شته و دانلود شود سپس از  CPUآپلود
بگيريم باز دستورات را به  STLخواهيم ديد اگر چه اسامي و كامنت ها را نمي بينيم.



زبان  LAD/FBDدر سطح باﻻتري نسبت به  STLقرار مي گيرند پس از ذخيره و دانلود بصورت كد  STLدر  CPUاجرا مي شوند
با اين وجود اگر آپلود كنيم باز مي توانيم برنامه را به زبان  LAD/FBDببينيم.



زبان  SCLكه زباني شبيه پا سكال ا ست در سطح باﻻتري ن سبت به زبان هاي قبلي قرار مي گيرد و بي شتر براي فانك شن هاي كنترلي
پيچيده بكار مي رود پس از كامپايل و دانلود بصـــورت كد  STLدر مي آيد .اگر از  CPUآپلود كنيم فقط كد  STLرا خواهيم ديد و
قابل تبديل به  SCLنخواهد بود.



زبان هاي  CFC/SFCبيشــتر در  DCSيعني  PCS7مورد اســتفاده قرار مي گيرند ســطح اين زبان ها از همه باﻻتر اســت و با
كامپايل حجم كد زيادي را به زبان  STLتوليد ميكنند پس از دانلود  ،اين كدها به  CPUدانلود مي شوند ولي با آپلود آنچه مي بينيم
بلوك هايي به زبان  STLاست كه قابل تبديل به  CFC/SFCنيست.
اگر برنامه اي به زبان هاي  SCLيا  CFCيا  SFCنوشته شد بايستي از  Sourceآن مراقبت كرد تا از بين نرود.
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 ٥-٢نكات برنامه نويسي به زبان LAD/STL/FBD
در سي ستم  Hمحيط برنامه نوي سي و د ستورات برنامه نوي سي  LAD/STL/FBDهيچ تفاوتي با سي ستم هاي معمولي ندارند  .به عنوان مثال
برنامه زير با توجه به آدرس هاي ديجيتال و آنالوگ روي  ET200Mبه زبان  LADنوشته شده است ولي دانلود و تست برنامه نكاتي دارد كه
در ادامه به آن مي پردازيم.

برنامه نويسي در محيط LAD/STL/FBD

دانلود برنامه  LAD/FDB/STLبه حافظه RAM
در محيط  STEP7و تمام پنجره هاي آن هر جا از آيكن دانلود يا از منوي  PLCگزينه  Downloadانتخاب شــود دانلود به حافظه RAM

انجام خواهد شد.
به نكات زير توجه كنيد:


براي دانلود برنامه مي توان از آيكن دانلود كه در نوار ابزار محيط برنامه نويسي LAD/FBD/STLموجود است استفاده كرد ولي اين كار
تو صيه نمي شود .به عنوان مثال اگر برنامه فوق را از اين طريق دانلود كنيم ممكن ا ست منجر به توقف هر دو  CPUشود .م شكل
اينست كه وقتي فانكشني را در برنامه صدا مي زنيم )مانند  ( FC105ابتدا بايستي فانكشن دانلود شود و پس از آن اقدام به دانلود OB

كنيم .در غير اين صورت اگر  OBوقفه  OB121در  CPUدانلود ن شده با شد هر دو  CPUمتوقف مي شوند و اگر دانلود شده با شد
چراغ  INTFروي هر دو روشن ولي  RUNمي مانند.
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همي شه اوﻻً قبل از دانلود برنامه چك كنيد كه  OBهاي وقفه و بويژه  OB121و  OB122در  CPUموجود با شند براي اينكار در
محيط  Simatic Managerپو شه  Blocksرا انتخاب كرده سپس روي آيكن دانلود كليك كنيد  .لي ست همه بلوك ها ن شان داده
مي شود كه بايستي  OB8xو  OB12xدر اين ليست موجود باشند .اگر نبود اين  OBها را بصورت دستي دانلود كنيد.

بلوك هاي Online



دقت داشــته باشــيد كه در محيط  Offlineبلوك هاي برنامه فقط زير مجموعه  CPU0وجود دارند و  CPU1هيچ زير مجموعه اي
ندارد ولي در محيط  Onlineبلوك ها را مي توان در هر دو  CPUمشاهده كرد.



براي دانلود كامل بلوك هاي برنامه نويسي ابتدا محيط برنامه نويسي را ذخيره كرده و ببنديد سپس در محيط  Simatic Managerاز
قسمت  Blocksهمه بلوك ها بجز  System Dataرا مانند شكل زير انتخاب و دانلود كنيد .

دانلود بلوك هاي برنامه نويسي



پوشه ي  System Dataحاوي اطﻼعات سخت افزاري است و دانلود آن مي تواند منجر به توقف سيستم شود.

عدم نياز به دانلود پوشه System Data
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اگر در برنامه قبلي آدرس دهي آنالوگ با حرف  ) Pمانند  ( PIW512باشد و در حين كار هر دو كابل پرفي باس قطع شد يا تغذيه هر
دو  IMقطع شد حتي اگر  OB86به سي ستم دانلود شده با شد كافي ني ست و باي ستي  OB122نيز در  CPUموجود با شد در غير
اينصورت هر دو متوقف خواهند شد .علت آن حرف  Pمعرف  Peripheralدر آدرس دهي است كه  CPUديتا را از حافظه نمي گيرد
و با خود كارت مستقيماً ارتباط مي گيرد  .اگر آنالوگ بدون حرف  Pو بصورت  IW512باشد اين مشكل را نداريم.

تفاوت دانلود برنامه به  RAMدر مد  Redundantو مد Solo

اگر دانلود برنامه در مد  Redundantانجام شود با وجود اينكه يكبار دانلود انجام ميشود ولي برنامه به هر دو  CPUمنتقل مي شود .
اگر سيستم در مد  Soloباشد و بلوك هاي برنامه دانلود شوند يا از داخل محيط  LAD/FBD/STLدانلود انجام گيرد در اينصورت بلوك ها فقط
به  CPU0يعني  CPUرك صفر منتقل مي شوند در اينحالت اگر  CPU0به عنوان  Masterبا شد م شكلي پيش نمي آيد ولي اگر CPU1

به عنوان  Masterباشد برنامه به آن منتقل نخواهد شد .

براي رفع اين مشـــكل يا بايد ســـيســـتم را به مد  Redundantببريم و دانلود كنيم يا اينكه برنامه را ازمحيط  offlineكپي كرده و در پنجره
 onlineبه  CPU1بفرستيم .شكل زير:

كپي كردن بلوك هاي برنامه نويسي از  Offlineبه Online

همانطور كه مﻼحظه مي شود در پنجره  Onlineپوشه  Blocksدر زير مجموعه هر دو  CPUوجود دارد كه براي دانلود در  Solo Modeبلوك
ها را از پوشــه  Blocksدر پنجره  Offlineكپي گرفتيم و به پوشــه  Blocksدر  Onlineانتقال داديم .حال اگر  Standby CPUبه مد Run

رود اطﻼعات از طريق كابل هاي  FOدريافت كرده و به روز مي شود .وضعيت سيستم مشابه تصوير زير خواهد بود:
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مراحل دانلود برنامه ها در  Solo Modeبه  CPU 0و سنكرون سازي

حذف بلوك ها از پنجره online

اگر سيستم در مد  Redundantباشد و از پنجره  onlineبلوكي پاك شود از هر دو  CPUحذف خواهد شد ولي اگر در مد  soloباشد فقط از
همان  CPUحذف مي شود.
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دانلود برنامه به كارت حافظه Flash

اگر  CPUها كارت حافظه نداشته باشند داراي  RAMداخلي هستند و اگر كارت  RAMروي آنها باشد كل حافظه باز از جنس  RAMاست و
دانلود طبق روال قبلي انجام مي شود  .همانطور كه گفته شد هر جا آيكن دانلود وجود دارد چه در محيط  Hwconfgچه در محيط LAD/FBD

و چه در محيط  Simaticبا كليك روي اين آيكن برنامه به  RAMانتقال داده مي شود .
اگر روي  CPUها كارت  Flashوجود دا شته با شد روش دانلود كامﻼ متفاوت ا ست  .براي دانلود به  Flashابتدا روي پو شه  Blocksكليك
كرده سپس از منوي  PLCگزينه  Download user Program to Memory Cardرا مانند شكل زير انتخاب مي كنيم:

دانلود به كارت Flash

ولي اين دانلود نكات خاص و مهمي دارد :


اوﻻً دانلود به هر دو  Flashبايستي انجام شود چون سنكرون سازي و انتقال از فلش به فلش وجود ندارد.



دوماً دانلود به فلش حتما منجر به توقف آن  CPUخواهد شد چون كل پو شه  Blocksرا انتقال مي دهد كه  system Dataرا نيز
در بر ميگيرد .به عبارت ديگر هيچگاه نمي توان فقط يك بلوك را به كارت فلش انتقال داد.

پس روش دانلود به  Flashدر حين كار بصورت زير است:


از مسير ذكر شده روي دانلود كليك كنيد



در پنجره اي كه باز مي شــود يكي از  CPUها را انتخاب و دانلود كنيد پس از اتمام دانلود اين  CPUبه مد  RUNنمي رود چون برنامه
دو طرف يكسان نيست.

انتخاب  CPUجهت دانلود به آن
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با  Switch toاين  CPUرا به عنوان  Masterبه مد  RUNببريد  ،ديگري  Stopمي شود .



مجددا از منوي  PLCدانلود به كارت حافظه را تكرار كنيد و از پنجره  CPUدوم را انتخاب كنيد  .دقت داشته باشيد كه اشتباها به CPU

اول دانلود نكنيد و گرنه كل سيستم  STOPمي شود !


پس از اتمام دانلود به فلش دوم  ،اين  CPUبه مد  RUNمي رود و سيستم  Redundantمي شود.

از اين پس اگر كوچكترين تغييري در برنامه داده شود روش دانلود به فلش طبق مراحل باﻻست .دقت شود در صورتي كه قبﻼ دانلود به فلش انجام
شده باشد از اين بعد دانلود مستقيم با آيكن هاي دانلود كه به  RAMداخلي انتقال مي دهد انجام ندهيد و هميشه از يك الگو استفاده كنيد.
تست Monitor/Modify

فرض كنيد سي ستم در مد  Redundantا ست و مانيتور برنامه  LAD/STL/FBDفعال ا ست يا آيكن عينك در جدول  VATفعال ا ست  .در
اين شرايط اگر سي ستم به مد  Soloبرود به مد  Redundantباز نخواهد گ شت در واقع آيكن مانيتور منجر به  Read onlyشدن اطﻼعات
 CPUمي شود و عمل  Updateرا مختل مي كند بنابراين باي ستي ابتدا عينك مانيتور را بردا شت سي ستم را به مد  Redundantبرد و در
صورت نياز دوباره عينك را فعال نمود.
تست  Forceدر سيستم H

در شرايط ا ضطراري يا ت ست مي توان همه ورودي و خروجي هاي آنالوگ و ديجيتال را  Forceنمود .در سي ستم  Hبراي  Forceنكات زير
وجود دارد :


اگر سيستم در مد  Redباشد  Forceكردن هردو  CPUرا  Forceمي كند و  Unforceهر دو را از  Forceخارج مي كند .



اگر سي ستم در مد  Soloبا شد فقط همان  CPUبه  Forceمي رود  .براي اينكه يك  CPUخاص  Forceشود در Simatic

 Managerروي  CPUمورد نظر كليك را ست و از ق سمت  PLCگزينه  Display Force Valuesرا انتخاب مي كنيم .اگر در
مد  Soloدر محيط  LAD/FBDاز منوي  PLCگزينه  Forceرا انتخاب كنيم  CPU0به  Forceميرود .و براي Unforce

نيز به همين طريق بايد عمل كرد.


اگر در  Solo Modeعمل  Forceانجام شود از آنجا كه فقط يك  CPUبه  Forceمي رود در اين شرايط  CPUدوم Run
نخواهد شد و سيستم به مد  Redundantنمي رود  .راه حل اينست كه  Forceرا از  CPUاول برداريم و سيستم را Redundant

كنيم و مجددا  Forceكنيم ولي برداشتن  Forceمي تواند منجر به مشكل شود بنابراين بهتر است با تغيير در برنامه مقدار ثابتي را
جايگزين كنيم سپس  Forceرا برداريم و نهايتا وقتي كل سيستم  Forceشد تغييرات برنامه را پاك كنيم.
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نظير اين مشكل در مد  Redundantنيز ممكن است رخ دهد .اگر در اين حالت سيستم تحت  Forceباشد و يكي از  CPUها ري
ست شود يا بدون باتري تغذيه آن قطع و وصل شود  Forceاز اين  CPUپاك شده و سيستم به مد  Redundantنمي رود و نياز به
راهكاري شبيه قبل است.

توصيه مي شود هميشه قبل از  Forceكردن مطمئن شويد كه سيستم در مد  Redundantاست.
سيكل اسكن در مد  Redundantو مد Solo

سيكل اسكن را مي توان در پنجره  Module Infoسربرگ  Scan Cycleمانند شكل زير مشاهده نمود كه فلش سبز رنگ سيكل را در لحظه
فعلي نشان مي دهد .اگر سيستم در مد  redundantباشد سيكل را يادداشت كرده و آنر ا به مد  Soloببريم خواهيم ديد كه زمان سيكل كوتاهتر
ميشود علت اينست كه در مد  Soloزماني صرف سنكرونسازي نميشود.

 Cycle Time CPUدر مد Solo

 Cycle Time CPUدر مد Redundant

پس اجراي برنامه  OB1در مد  Soloسريعتر از مد  Redundantخواهد بود .اگر ﻻزم ا ست برنامه اي همواره با زمان م شخ صي اجرا شود
بايستي انرا در وقفه  OB3xنوشت كه زمان اجرايش چه در مد  Soloچه در مد  Redثابت است.
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 ٥-٣نكات برنامه نويسي به زبان CFC
 CFCروش برنامه نويسي سطح باﻻست كه در آن منطق كنترل با اتصال گرافيكي بلوك ها شكل مي گيرد  .در موارد زير استفاده از CFC

براي برنامه نويسي الزامي است در غير اينصورت اختياري است:


در PCS7



در S7-400FH

اگر  PCS7نصب شده باشد  CFCرا در خود دارد در غير اينصورت بايستي نرم افزار  CFCرا پس از  STEP7نصب نمود.
شكل زير نمونه اي از برنامه كه توسط  CFCنوشته شده است را نشان مي دهد.

نمونه برنامه نوشته شده به زبان CFC

كامپايل و دانلود CFC

برنامه  CFCقبل از دانلود ﻻزمست كامپايل شود با كامپايل بلوك هايي در پوشه  Blocksساخته مي شوند.

انتخاب  Compileپس از نوشتن برنامه در محيط CFC

ايجاد بلوك هاي مختلف در پوشه  Blocksپس از  Compilدر محيط CFC
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اگر دانلود از محيط  CFCانجام شود با پنجره زير مواجه مي شويم:


 Entireكل بلوك ها را به  CPUانتقال مي دهد و با توقف هر دو  CPUهمراه است .اولين دانلود الزاماً  Entireاست.



 Change onlyفقط تغييرات را دانلود مي كند و منجر به توقف  CPUها نمي شود .

دانلود براي اولين بار از محيط CFC

اگر نياز به دانلود به كارت  Flashباشد روش كار دقيقا مشابه روشي است كه براي  LAD/FBDتوضيح داده شد .يعني از داخل  CFCنميتوان
به فلش دانلود كرد بلكه از پوشه  Blocksبايستي بلوك هايي كه پس از كامپايل ساخته شده را به كارت فلش انتقال داد ترتيب عمليات به همان
روال قبلي است.
مانيتور كردن برنامه CFC
يك تفاوت اســاســي بين مانيتور كردن برنامه  LAD/STL/FBDو برنامه  CFCوجود دارد  .قبﻼ ديديم كه اگر در محيط LAD/STL/FBD

عينك مانيتور فعال با شد و سي ستم از مد  Redundantبه  soloبرود تا زماني كه مانيتور فعال ا ست به مد  Redundantباز نخواهد گ شت.
چنين مشكلي در  CFCوجود ندارد و با وجود مانيتور مي تواند بدون مشكل از  Redundantبه  Soloبرود و بازگردد.
در  CFCبراي مانيتور كردن برنامه ابتدا مانند شكل زير روي آيكن  Test modeكليك كرده سپس بلوك ها را انتخاب كرده و عينك مانيتور
را فعال مي كنيم.

 Monitorكردن در محيط CFC

استفاده از بلوك  Driverدر CFC

اگر نرم افزار  PCS7باشد يا اگر با سيستم  FHكار كنيم استفاده از بلوك هاي  Driverضروري است.
در  PCS7براي همه كانال هاي ورودي و خروجي چه ديجيتال باشـــند و چه آنالوگ بلوك هاي درايور وجود دارد Driver .ها از پر كاربردترين
بلوك هت در  PCS7هسـتند .اهميت آنها به دليل توانايي زياد و امكانات عيب يابي اسـت كه در ارتباط با سـخت افزار فراهم مي كنند .برنامه زير
بلوك درايور را براي كانال ديجيتال ورودي و آنالوگ ورودي نشان مي دهد:
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استفاده از بلوك درايور در  CFCبراي ورودي آنالوگ و ديجيتال

در صورت استفاده از درايور پس از كامپايل تمام بلوك هاي وقفه  OB8xو  OB12xو  OB7xبطور خودكار ساخته مي شوند و نگراني كه در
 LAD/STL/FBDداشتيم در اينجا از بين مي رود.

ايجاد  OBهاي  Error Handlingبه طور اتوماتيك پس از كامپايل در CFC

نكته  :بايد دقت شود كه در هنگام  Compileو در پنجره باز شده ،گزينه  Generate Module Driversفعال با شد .البته معموﻻً اين گزينه
در حالت پيش فرض فعال مي باشد.

اطمينان از فعال بودن گزينه Generate Module Drivers
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مزيت ديگر بلوك درايور اينســـت كه پايه هايي با عنوان  Simدارد كه همان  simulationاســـت و مي تواند در صـــورت نياز مقدار ورودي يا
خروجي را روي عدد دلخواهي فيكس ك ند در واقع يك  Forceنرم افزاري اســـت با وجود  Simulationنيازي به  Forceوجود ندارد و
مشكﻼت  Forceنيز پيش نخواهد آمد  .اگر هر كانال درايوري تحت  simulationباشد سيستم مي تواند بدون مشكل از  Redundantبه
 Soloبرود و باز گردد.

اعمال مقدار به پايه  SIM_ONجهت  Forceكردن
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١١٦

فصل ٦

سيستم كنترل افزونه S7-400H

نكات دانلود و آپلود در سيستم H

فصل ٦
نكات دانلود و آپلود در سيستم H
 ٦-١نكات دانلود به حافظه  RAMدر سيستم H
 ٦-٢نكات دانلود به حافظه  Flashدر سيستم H
 ٦-٣نكات آپلود از سيستم H
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١١٧

فصل ٦

سيستم كنترل افزونه S7-400H

نكات دانلود و آپلود در سيستم H

اگر چه در قسمت هاي قبل به روش هاي دانلود اشاره شد ولي در اين جا بصورت كامل انواع روش هاي دانلود را بررسي مي كنيم.
اولين تق سيم بندي دانلود برا ساس نوع حافظه ا ست كه  RAMبا شد يا  . FLASHهمانطور كه در ف صل قبل بيان شد براي دانلود به RAM

هرجا در نرم افزار آيكن دانلود وجود داشته باشد اين كار را انجام مي دهد .

 ٦-١نكات دانلود به حافظه  RAMدر سيستم H
انواع دانلود به RAM
همه  CPUهاي  400Hداراي  RAMداخلي هستند كه سايز آن بسته به نوع  CPUمتفاوت است  .اين حافظه با اضافه كردن كارت RAM

توسعه مي يابد  .اگر  CPUكارت حافظه نداشته باشد يا اگر كارت حافظه آن از جنس  RAMباشد روش دانلود به آن يكسان است و هر جا در
برنامه آيكن دانلود وجود داشته باشد براي انتقال به  RAMاست.
دانلود به  RAMاز محيط  Simatic Managerبا انتخاب H Station

اين دانلود همه اطﻼعات سخت افزار و برنامه را به  RAMدانلود مي كند و با توقف سيستم  Hهمراه است.

دانلود كلي به 400H

دانلود به  RAMاز پوشه Blocks

اگر خود پو شه  Blocksانتخاب و دانلود شود ابتدا بلوك ها را مي فر ستد و در انتها سوال مي كند كه آيا  System Dataدانلود شود يا خير .
 System dataحاوي اطﻼعات سخت افزار است واگر دانلود شود منجر به توقف سيستم خواهد شد.
اگر از پوشه  Blocksبلوك ها بجز  System dataانتخاب و دانلود شوند معموﻻ مشكلي براي سيستمي كه در حال كار است پيش نمي آيد
مگر اينكه با پيغام اخطار خا صي مواجه شويم مبني بر اينكه سي ستم نمي تواند ترتيب و  sequenceاجراي بلوك ها را تعيين كند با اين پيغام
بهتر است دانلود در حين كار انجام نشود تا منجر به توقف احتمالي نشود.
دانلود به  RAMاز محيط Hwconfig
همانطور كه قبﻼً تشريح شد اين دانلود مي تواند به دو روش انجام شود و پنجره اي براي انتخاب نوع دانلود ظاهر مي شود  .در STOP mode

منجر به توقف هر دو  CPUمي شود ولي در  RUN modeبدون توقف سيستم كار دانلود انجام مي شود .
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فصل ٦

سيستم كنترل افزونه S7-400H

نكات دانلود و آپلود در سيستم H

دانلود به  RAMاز محيط NetPro
از اين محيط كه براي تنظيمات شبكه و تعريف اتصاﻻت در ادامه بحث در فصل هاي ديگر استفاده خواهيم كرد  .معموﻻ وقتي كه در Netpro

يك ات صال براي تبادل ديتا تعريف شود نياز به دانلود دارد و در ساير موارد دانلود از اين محيط ﻻزم ني ست .اگر در اين محيط سي ستم  Hيا حتي
يكي از  CPUهاي آن انتخاب و دانلود شود هر دو  CPUرا توقف مي دهد .ولي اگر روي ات صال تعريف شده در جدول پايين كليك را ست و
 Download selected Connectionانتخاب شود  ،اتصال تعريف شده بدون توقف به  CPUها دانلود ميشود.

دانلود كانكشن از محيط  Netproبه  400Hبدون توقف

به طور كلي دانلود از محيط  Netproنيز شبيه به دانلود  HW Configبه روش  CIRبه  400Hاست .مراحل دانلود محيط  Netproبه 400H

بدون توقف سيستم ،به شرح زير است :
 (1ابتدا بر روي يكي از  CPUهاي  400Hدر  Netproكليك كنيد.
 (2از منوي  PLC > Operating Modeرا انتخاب كنيد و  Standby CPUرا به مد  Stopببريد)(Solo Mode

 Netpro (3را به  Standby CPUدانلود كنيد.
 (4با استفاده از  Operating Modeعمل  Switch toرا انجام دهيد .جاي  Master CPUو  Standby CPUعوض ميشود.
 (5سيستم را به  Redundant Modeببريد.
دانلود به  RAMاز محيط LAD/FBD/STL

اگر تغيير در برنامه جزيي ا ست مانند تغيير زمان يا نوع تايمر يا تغيير آدرس يا سري موازي كردن كنتاكت و  ....مي توان از خود اين محيط دانلود
كرد و منجر به توقف نمي شود ولي اگر تغييرات كلي تر است مانند اضافه شدن فانكشن يا ديتابلوك و  ...در اينحالت دانلود از محيط برنامه نويسي
اگر  OB121در  CPUها موجود نباشد منجر به توقف مي شود .
بهتر است هميشه محيط برنامه نويسي را ذخيره كرده و ببنديم و از پوشه  Blocksبه روشي كه گفته شد دانلود كنيم.
دانلود به  RAMاز محيط CFC

وقتي  CFCكامپايل شده با شد با كليك روي آيكن دانلود پنجره اي با دو انتخاب ظاهر مي شود Entire download .منجر به توقف هر دو
 CPUمي شود ولي  Change onlyبدون توقف عمل دانلود را انجام مي دهد.
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فصل ٦

سيستم كنترل افزونه S7-400H

نكات دانلود و آپلود در سيستم H

 ٦-٢نكات دانلود به حافظه  Flashدر سيستم H
براي دانلود به فلش پوشــه  Blocksرا انتخاب كرده و از منوي  PLCروي گزينه Download user Program to Memory card

كليك مي كنيم سپس از لي ست  CPU ،مورد نظر را انتخاب مي كنيم  .اين دانلود منجر به توقف همان  CPUمي شود و پس از آن باي ستي با
 Switch toاين  CPUرا  Masterكرد و به كارت ف لش دوم نيز دانلود انجام داد .توضــيحات فوق براي حالتي اســت كه كارت فلش روي
 CPUباشــد  .اگر كارت فلش بيرون باشــد و بخواهيم آن را پروگرام كرده و در  CPUجا بزنيم براي اينكار از  PGيا  Prommerزيمنس
استفاده مي كنيم

Field PG

USB Prommer

براي پروگرام كردن كارت فلش با  PGيا  Prommerابتدا  MC Flashرا در ا سﻼت مربوطه روي  PGقرار داده سپس در محيط Simatic

 Manager > File > S7 Memory Card > Openرا انتخاب نماييد.

مسير باز كردن محتوي Memory Card

همچنين مي توانيد از گزينه

در  Toolbarاستفاده نماييد .در اين صورت پنجره آن باز مي شود .حال مي توان همه بلوك هاي برنامه نويسي

به همراه پوشه  System Dataرا انتخاب كرده و با كپي گرفتن ،آنها را در پنجره مربروط به كارت  Flashكپي كنيد.
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فصل ٦

سيستم كنترل افزونه S7-400H

نكات دانلود و آپلود در سيستم H

انتقال ديتا به كارت حافظه Flash

اگر از  USB Prommerاســتفاده مي كنيد ابتدا ﻻزم اســت برنامه

 Memory Card Parameter Assignmenرا از Control

 Panelانتخاب نماييد .در اينصورت پنجره اي مانند شكل زير باز مي شود:

تنظيم ارتباط  USB Prommerبا كامپيوتر

در پنجره فوق گزينه  External Prommerرا انتخاب و در منوي روبروي آن گزينه  USBرا انتخاب كنيد .در اين صورت بايد ارتباط برقرار شود
و  Prommerتو سط  PCشناخته شود .در صورت برقراري ارتباط ،ن شانگر اين برنامه در  Taskbarويندوز به صورت

خواهد بود .حال در

ادامه مي توان مانند روش  PGوارد برنامه  Simaticشده و بلوك هاي مورد نياز را به حافظه انتقال دهيم.
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١٢١

فصل ٦

سيستم كنترل افزونه S7-400H

نكات دانلود و آپلود در سيستم H

 ٦-٣نكات آپلود از سيستم H
اگر سي ستم در مد  Redundantبا شد از هر كدام از  CPUها مي توان آپلود انجام داد و فرقي نمي كند ولي اگر سي ستم در مد  Soloبا شد
بايستي از  Masterآپلود كرد  .براي آپلود همهي اطﻼعات سخت افزاري و برنامه  ،بهتر است يك پروژه جديد بسازيم سپس از منوي > PLC

 Upload Station to PGاقدام به آپلود كنيم .

روش آپلود پروژه به كامپيوتر

در پنجره اي كه باز مي شود شماره رك و شماره ا سﻼت  CPUرا وارد مي كنيم .سپس در ق سمت پايين روي  Viewكليك كرده تا لي ست
آدرس هاي  MACن شان داده شود و از بين آنها آدرس  MACمربوط به كارت اترنت رك مورد نظر را انتخاب و  Okمي زنيم .خواهيم ديد
كه كل اطﻼعات بجز اسامي و سمبل ها و  Commentها آپلود مي شود.

تنظيم شماره رك و اسﻼت  CPUبراي آپلود

با آپلود همه اطﻼعات سخت افزاري و تنظيمات شبكه و برنامه به پروژه منتقل مي شود ولي باي ستي توجه دا شت كه اگر برنامه نوي سي با CFC

انجام شده باشد آنچه آپلود مي شود فقط بلوك هاي كامپايل شده است كه به  CFCقابل برگشت و نمايش نيست .در اينحالت بلوك هاي آپلود
شده فقط به عنوان بك آپ در حالت اضطراري هستند ولي با اين بلوك ها نمي توان تغييري در برنامه داد يا نتايج ﻻجيك را مشاهده نمود !
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فصل ٧

سيستم كنترل افزونه S7-400H

نكات كارت حافظه در سيستم H

فصل ٧
نكات كارت حافظه در سيستم H
 ٧-١نكات كلي كارت هاي حافظه
 ٧-٢اضافه كردن كارت  RAMبه  CPUهاي  Hفاقد كارت حافظه
 ٧-٣روش تعويض كارت هاي  RAMبا  FLASHدر حين كار سيستم H
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١٢٣

فصل ٧

سيستم كنترل افزونه S7-400H

نكات كارت حافظه در سيستم H

ممكن ا ست سي ستم  Hفاقد كارت حافظه با شد و در حين كار براي دانلود يك برنامه جديد حافظه گنجايش ندا شته و نياز به ا ضافه كردن كارت
حافظه به سي ستم با شد يا ممكن ا ست به دﻻيل فني بخواهيم كارت هاي حافظه  RAMكه روي سي ستم  Hا ست را با كارت  Flashعوض
كنيم يا برعكس  Flashرا با  RAMجايگزين كنيم ولي سي ستم در حال كار ا ست و نبايد اختﻼلي در كار كنترل رخ دهد  .از اينرو باي ستي با
مراحل حذف يا اضافه كردن كارت حافظه آشنا باشيم.

 ٧-١نكات كلي كارت هاي حافظه
قبل از هر چيز ﻻزم است به نكات زير كه مربوط به كارت حافظه است دقت شود :


كارت هاي حافظه در سي ستم  Hدر دو طرف باي ستي دقيقا از يك نوع و يك سايز با شند در غير اين صورت سي ستم در مد Solo

ميماند و  Redundantنمي شود  .پس نمي توان يكطرف كارت  RAMو سمت ديگر كارت  Flashن صب كرد .يا نمي توان يك
طرف كارت  1MBو سمت ديگر كارت  2MBقرارداد.


قبل از برداشتن يا جا زدن كارت حافظه بايستي  CPUرا  Stopكرد .



با جا زدن يا بردا شتن كارت حافظه چراغ  Stopبه آرامي چ شمك زن ا ست و درخوا ست ري ست دارد باي ستي كليد  MRESرا ف شار
دهيم و رها كنيم تا چراغ  Stopسريع چشمك زن شده و ثابت شود يعني تمام محتويات  RAMداخلي پاك مي شود .ظرفيت كارت
 RAMبه ظرفيت حافظه  Load Memoryداخلي  CPUا ضافه مي شود .اين و ضعيت را مي توان در پنجره  Operating Modeو
سربرگ  Memoryمشاهده نمود.



كارت حافظه  Flashاگر برداشته شود محتويات آن پاك نميشود ولي كارت  RAMپاك مي شود.

 Load Memoryپس از اضافه شدن RAM

 Load Memoryپس از اضافه شدن Flash

با توجه به نكات فوق به روش حذف و اضافه كردن كارت حافظه مي پردازيم.
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فصل ٧

سيستم كنترل افزونه S7-400H

نكات كارت حافظه در سيستم H

 ٧-٢اضافه كردن كارت  RAMبه  CPUهاي  Hفاقد كارت حافظه
مراحل انجام كار:
 (1ابتدا  Standby CPUرا به مد  Stopببريد.
 (2كارت  RAMرا در اسﻼت مربوطه قرار دهيد ) Dotروي كارت به سمت باﻻ باشد(
 (3كليد  MRESرا نگه داريد تا ” LED “STOPثابت روشن بماند.
 (4سوئيچ اين  CPUرا در حالت  Runقرار دهيد ولي خواهيد ديد كه  CPUبه مد  Runنخواهد رفت.
 (5كل اطﻼعات را به  Standby CPUدانلود كنيد .دانلود را از محيط  Simatic Managerبا انتخاب  H Stationانجام دهيد ولي
دقت كنيد كه شماره رك همان باشد كه كارت حافظه را در آن وارد كرده ايد اگر در اين مرحله اشتباهاً رك ديگر را براي دانلود انتخاب
كنيد كل سيستم  Stopخواهد شد !
 (6سيستم را  Switch toكنيد .در هنگام  Switch toاز پنجره اي كه باز مي شود بايد گزينه With expanded memory

 configurationمانند شكل زير انتخاب شود .در اين حالت خواهيد ديد كه  CPUبا كارت حافظه  RAMبه عنوان  Masterفعال شده
و به كار ادامه مي دهد و  CPUديگر به عنوان  Standbyدر مد  Stopمي باشد )كل سيستم در حالت (Solo Mode

انجام  Switch toپس از نصب RAM

 (7كارت  RAMمشابه را به  Standby CPUفعلي اضافه كنيد و پس از نگه داشتن  MRESبراي  Resetشدن ،آنرا به حالت Run

ببريد .خواهيد ديد كه  Standby CPUبه مد  Runرفته و كل سيستم  Redundant Modeخواهد شد.
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فصل ٧

سيستم كنترل افزونه S7-400H

نكات كارت حافظه در سيستم H

 ٧-٣روش تعويض كارت هاي  RAMبا  FLASHدر حين كار سيستم H
سيستم  Hدر حال كار است و روي  CPUها كارت  RAMوجود دارد  .مي خواهيم بدون توقف فرآيند كارت هاي  RAMرا با كارت هاي
 Flashتعويض كنيم قبﻼً دو كارت فلش مشابه تهيه كرده ايم .فرض بر اينست كه فلش ها با  PGپروگرام نشده و خالي هستند .

مراحل انجام كار:
 (1ابتدا  Standby CPUرا به مد  Stopببريد.
 (2كارت  RAMرا بيرون كشيده و كارت  Flashرا بجاي آن وارد كنيد.
 (3كليد  MRESرا نگه داريد تا ” LED “STOPثابت روشن بماند.
 (4سوئيچ اين  CPUرا در حالت  Runقرار دهيد خواهيد ديد كه  CPUبه مد  Runنخواهد رفت.
 (5پوشه  Blocksرا انتخاب كرده و از منوي  PLCسپس  Download user prog to Memory Cardدانلود كنيد  .در انتخاب
شماره رك براي دانلود در پنجره اي كه ظاهر مي شود دقت كنيد .
 (6با  switch toو انتخاب  with altered configurationسيستمي كه داراي كارت فلش است را به عنوان  Masterباﻻ بياوريد
ديگري  Stopخواهد شد.

انجام  Switch toپس از نصب  Falshبه جاي RAM

(7

در  CPUدوم كارت  RAMرا بيرون كشيده با  Flashجايگزين كنيد.

 (8مجددا پوشه  Blocksرا انتخاب كرده و از منوي  PLCسپس  Download user prog to memory cardرا انتخاب و دانلود
كنيد  .باز در انتخاب شماره رك براي دانلود در پنجره اي كه ظاهر مي شود دقت كنيد اگر اشتباها به كارت فلش قبلي بفرستيد كل سيستم
متوقف مي شود !
(9

 CPUدوم را  Runكنيد سيستم به مد  Redundantخواهد رفت.
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فصل ٨

سيستم كنترل افزونه S7-400H

تغيير ورژن  CPUدر سيستم H

فصل ٨
تغيير ورژن  CPUدر سيستم H
 ٨-١نياز به تغيير ورژن  CPUهاي سيستم H
 ٨-٢روش هاي تغيير ورژن
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هر  CPUاز هر نوعي كه باشد داراي يك ورژن  Firmwareاست كه ورژن سيستم عامل آن را نشان مي دهد .اين ورژن معموﻻ روي CPU

نوشته شده است در عين حال در پنجره  Module informationسربرگ  Genealمي توان مانند شكل زير آن را ديد  .براي پيدا كردن ورژن
سعي كنيد از اطﻼعات اين پنجره ا ستفاده كنيد .زيرا اگر قبﻼ ورژني كه روي  CPUنو شته شده تغيير داده شده با شد در اين جا قابل م شاهده
است .تصاوير زير ،متفاوت بودن ورژن دو  CPU 417 Hرا به صورت  Onlineنشان مي دهد.

ورژن  CPUاول در رك صفر

ورژن  CPUدوم در رك يك
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 ٨-١نياز به تغيير ورژن  CPUهاي سيستم H
در  CPUها ي معمولي  300و  400معموﻻ نياز به تغيير ورژن بندرت پيش مي آيد و معموﻻً  CPUبا همان ورژن بدون مشكل كار مي كند.
در سيستم  Hاز آنجا كه هر دو  CPUبايستي دقيقا مشابه و حتي ورژن آنها يكي باشد در برخي موارد نياز به تغيير ورژن پيش مي آيد  .اگر در
حين كار يكي از  CPUها آسيب ببيند و نياز به تعويض آن باشد ولي  CPUخريداري شده اگر چه از همان نوع و با همان شماره كد ولي ورژن
آن متفاوت باشد  ،بديهي است اگر اين  CPUجايگزين قبلي شود سيستم نمي تواند به مد  Redundantبرود  .اكنون دو راه حل وجود دارد
يكي اينكه ورژن  CPUجديد را تغيير دهيم .اگر پايين تر از قبلي است آن را  upgradeكنيم و اگر باﻻتر از قبلي است آن را downgrade

كنيم راه حل دوم اينكه ورژن  CPUكه در حال كار است را مطابق با ورژن  CPUجديد تغيير دهيم  .تغيير ورژن ممكن است به يكي از دو
صورت زير انجام مي شود:


در  CPUهاي  Hقديمي تغيير ورژن با توقف و بي برق شدن همان  CPUهمراه است .



در  CPUهاي جديد تغيير ورژن بدون بي برق شدن مي تواند انجام شود ولي با توقف همان  CPUهمراه است .

در هر دو حالت فوق بديهي است كه نمي توان هر دو  CPUرا همزمان تغيير ورژن داد زيرا فرآيند متوقف ميشود و اينكار بايستي بترتيب انجام
پذيرد .
نكته  :در برخي موارد كه تمام  LEDهاي روي  CPUچشمك زن مي شود و مشكل فيزيكي و محيطي خاصي )مانند شوك ولتاژي يا حرارت
باﻻ و رطوبت و  (...وجود ندارد مي توان ورژن  CPUرا باﻻ برد سپس مجددا آن را به ورژن اوليه برگرداند تا مشكل برطرف شود.
به طور كلي هر چه ورژن  CPUباﻻتر باشد اصطﻼحاً باگ هاي كمتري و امكانات بيشتر دارد ) SFCو  SFBهاي بيشتري را ساپورت مي كند(
شركت سازنده نيز هميشه جديد ترين ورژن را پيشنهاد مي كند.
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 ٨-٢روش هاي تغيير ورژن
تغيير ورژن  CPUدو روش دارد :
 (1روش  Onlineكه فقط براي  CPUهايي كه ورژن آنها  V4.0يا باﻻتر باشد امكان پذير است
 (2روش  Offlineكه به كمك  PGو كارت  Flashانجام مي شود و براي هر ورژني قابل استفاده است
براي هر دو حالت فوق قبل از هر كاري ابتدا ورژن مورد نظر را از سايت زيمنس دانلود كنيد .اين فايل ها بصورت رايگان از سايت زيمنس قابل دانلود
هستند با جستجوي كد  CPUو ورژن مورد نظر و كلمه  upgradeدر  googleمي توان مستقيما به صفحه دانلود زيمنس دسترسي پيدا كرد.
فايل زيپ دريافت شده را  Extractكرده و در يك پوشه در مسيري كوتاه و ترجيحاً بدون فونت فارسي ،قرار دهيد.
فايل هاي دريافت شده ،داراي پسوند  .UPDهستند و در ميان آنها يك فايل به نام  CPU_HD.UPDوجود دارد اين فايل اصلي است كه در
مراحل بعد از آن استفاده مي شود.
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 ٨-٣تغيير ورژن بصورت  Onlineبراي  CPUهاي  Hجديد
اين كار به دو روش ميتواند انجام شود:
 (1تغيير ورژن  CPUبصورت مستقل
 (2تغيير ورژن  CPUدر حين كار سيستم H

تغيير ورژن  CPUبصورت مستقل و Online

اگر  CPUجديد و ورژن آن  V4.0يا باﻻتر است .سوئيچ پشتي را روي رك صفر تنظيم كنيد سپس آن را روي رك ببنديد تغذيه را وصل كنيد
فيبر هاي نوري وصل نباشند  .بهتر است با  PC Adapterبه آن متصل شويد  Set PG/PCرا روي  Adapterتنظيم كنيد سپس مراحل زير
را انجام دهيد:
 (1در  simatic Managerبر روي  CPUاز زير مجموعه پروژه همان سيستم ،كليك كرده و از منوي  PLCگزينه Update Firmware

را انتخاب كنيد.
 (2از پنجره باز شده گزينه  Browseرا انتخاب كرده و سپس مسيري كه فايل  CPU_HD.UPDدر آن قرار دارد را انتخاب كنيد و بر
روي دكمه  Runبراي بارگذاري ورژن ،كليك كنيد.

 (3در اين مرحله ابتدا  CPUمتوقف شده فايل ورژن جديد به  CPUمنتقل شده سپس كار تغيير ورژن شروع مي شود .در طول زماني كه
سيستم عامل جديد به حافظه  ROMداخلي بارگذاري مي شود تمام چراغ هاي روي  CPUروشن است  .با اتمام بار گذاري اين چراغها
خاموش شده و چراغ  Stopچشمك زن مي شود و  self Testشروع مي شود  .با اتمام  Self Testاگر وضعيت سوئيچ پشت
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 CPUبايد عوض شود تغذيه را قطع و  CPUرا برداشته سوئيچ را جابجا كنيد و آن را روي رك  Hنصب نموده با وصل تغذيه فيبر هاي
نوري را متصل كنيد  .سيستم به مد  Redundantمي رود و آماده است.
تذكر مهم  :در حين بارگذاري ورژن نبايد ارتباط كامپيوتر با  CPUقطع شود و همچنين در اين فا صله نبايد تغذيه  CPUخاموش شود .بنابرين
از ولتاژ ورودي  Safeا ستفاده كنيد )ا ستفاده از  ( UPSدر صورتي كه در بين كار ارتباط قطع شود يا تغذيه  CPUقطع شود  CPUديگر قابل
استفاده نخواهد بود براي رفع اشكال آن بايد ،به شركت سازنده مرجوع شود.
تغيير ورژن بصورت  Onlineروي سيستم  Hدر حال كار
اگر سيستم  Hدر حال كار است و  CPUورژن  V4.0يا باﻻتر دارد مي توان در حين كار و بدون توقف ورژن هر دو  CPUرا تغيير داد  .ارتباط
كامپيوتر روي همان اترنت باشد كه به هر دو  CPUدسترسي دارد.
مراحل كار :
 (1در  Simatic Managerآن  CPUكه در حال حاضر  Standbyاست را انتخاب كنيد.
 (2از منوي  PLCگزينه  Update Firmwareرا انتخاب كرده و در پنجره اي مشـابه قبل با  Browseفايل  CPU_HD.UPDرا
از پوشه  Extractشده انتخاب كنيد و روي  Runكليك كنيد.
 (3در پنجره بعدي مانند شكل زير  Automaticaly continueرا فعال كنيد .با اين كار  Standbyمتوقف شده و فايل ورژن جديد به
آن منتقل شده و تغيير ورژن انجام مي شود پس از آن  CPUبه مد  Self Testمي رود.
 (4وقتي  Self Testتمام شد همه اطﻼعات را به اين  CPUكه ورژن جديد دارد دانلود كنيد.
 (5با  Switch toو با انتخاب گزينه  with Altered Operating systemاين  CPUرا به عنوان  Masterباﻻ بياوريد دومي
 Stopمي شود و اختﻼلي در كنترل فرآيند رخ نمي دهد.

انجام عمل  Switch toبراي تغيير ورژن

 (6ورژن  CPUدوم را نيز به همين نحو تغيير دهيد  .اگر كارت حافظه از نوع فلش نبا شد نيازي به دانلود به اين  CPUني ست و پس از
اتمام تغيير ورژن آن را  RUNكنيد تا به مد  Redundantبرود.
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 ٨-٤تغيير ورژن  CPUبا استفاده از كارت حافظه Flash
از اين روش براي هر ورژني مي توان استفاده كرد  .ولي اگر ورژن پايين تر از  V4.0باشد استفاده از اين روش الزامي است.
ابتدا فايل آپديت را از سايت سازنده دانلود كنيد در فايل متني همراه آن سايز كارت حافظه فلش مورد نياز نوشته شده است
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

.معموﻻ كارت فلش  4MBكافيست ولي اگر  8 MBتهيه شود بهتر است و در آينده براي ورژن هاي باﻻتر نيز قابل استفاده خواهد بود.
سخت افزار هاي مورد نياز :


 PGيا  USB Prommerبراي انتقال فايل به كارت Flash



 MC Flashبا ظرفيت مورد نياز

مراحل انجام كار :
 (1فايل ورژن دانلود شده را  Exteractكنيد و در مسير مشخصي قرار دهيد.
 MC Flash (2را در اسﻼت مخصوص  PGيا  USB Prommerقرار دهيد .اگر از  Prommerاستفاده مي كنيد بايستي درايور آن
نصب شده باشد و در كنترل پنل روي گزينه شكل زير كليك و گزينه  Externalانتخاب شده باشد.

آيكن مربوط به سخت افزار USB Prommer

 (3در برنامه باز شده مانند شكل زير گزينه  Internal ProgrammingDevice Interfaceرا انتخاب نماييد.

انتخاب نوع ارتباط PG

 (4در محيط  Simatic Managerاز طريق منوي  File > S7 Memory Card > Deletرا انتخاب كنيد .اين عمل براي پاك كردن
محتويات موجود در  MC Flashانجام مي شود.
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پاك كردن محتويات كارت حافظه Flash

 (5سپس در همان محيط از منوي  PLC > Update the Operating Systemرا انتخاب كنيد.

مراحل تغيير ورژن  CPUبا PG

 (6از پنجره باز شده و از طريق دكمه  Browseفايل هاي  Exteractشده با پسوند  .UPDرا انتخاب مي كنيم .تا فايل ورژن به كارت
 Flashمنتقل شود.
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 CPU (7مورد نظر را  Power Offكنيد و كارت  MC Flashرا در اسﻼت آن قرار دهيد.

 CPU (8را  Power Onكنيد .در اين حالت تمام  LEDهاي  CPUروشن مي شوند كه نشانه انجام تغيير ورژن است.
تذكر مهم  :در اين مرحله ،به هيچ عنوان نبايد كارت  Flashتا پايان بارگذاري ،از اسﻼت مربوطه خارج شود و تغذيه  CPUهرگز نبايد تا پايان
كار خاموش شود!
 (9پس از اتمام بارگذاري LED ،هاي  CPUخاموش شده و ” LED “STOPبه صورت  Flashingروشن مي شود .اين نشان دهنده پايان
بار گذاري است.
 CPU (10را  Power Offكرده و  MC Flashرا از آن خارج و سپس آنرا  Power Onكنيد .پس از اتمام مد  Self Testقابل استفاده خواهد بود.
ضمناً ورژن جديد را مي توان در پنجره  Module Information > Generalمشاهده نمود.

چك كردن ورژن  CPUدر حالت Online

اگر به هر دليلي ﻻزم باشد كه ورژن هر دو  CPU-Hبا كارت فلش بدون توقف پروسه تغيير كند ،ﻻزم است عمل تغيير ورژن تك به تك انجام
شود .بنابرين بايد مراحل زير را به ترتيب انجام داد :
 (1ابتدا سيستم را به  Solo Modeببريد.
 (2ورژن  Standbyرا  Upgradeكنيد.
 (3پس از انجام كامل تغيير ورژن ،پروژه را به اين  CPUدانلود كنيد.
 (4از حالت  Switch toبراي عوض كردن جاي دو  CPUاستفاده كنيد بايد گزينه  With altered operating systemانتخاب شود.
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انتخاب حالت سوئيچ در تغيير ورژن

 (5حال ﻻزم است ورژن  CPUدوم را نيز  Upgradeكرده و در نهايت سيستم را به  Redundant Modeببريم.
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فصل ٩
فانكشن هاي  SFCخاص سيستم H
 SFC90 ٩-١براي كنترل مدهاي كاري سيستم H
 SFC51 ٩-٢براي خواندن  LEDهاي روي CPU
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بسياري از فانكشن هاي سيستمي بين  CPUهاي  300و  400مشترك هستند ولي برخي  SFCها بطور خاص در سيستم  Hكاربرد دارند .
براي توضيح كامل فانكشن هاي سيستمي به كتاب مرجع كاربردي  PLCسطح تكميلي از نشر نگارنده دانش مراجعه كنيد.

 SFC90 ٩-١براي كنترل مدهاي كاري سيستم H
 SFC90با نام  H_CRTLفانكشن سيستمي است كه بطور خاص براي كنترل مدهاي كاري سيستم  Hبكار مي رود  .توسط اين SFC

ميتوان مدهاي كاري زير را فعال يا غير فعال نمود:


مد self test



مد linkup



مد update

شكل زير پايه هاي ورودي و خروجي  SFC90را نشان مي دهد .براي اينكه عمل فعال سازي يا غير فعال سازي انجام شود به ورودي REQ

بايستي يك لبه مثبت برسد .با رسيدن اين لبه كاري كه در پايه  Modeمشخص شده انجام مي شود .اگر  Mode=3شود مد  updateغيرفعال
مي شود يعني اگر سيستم به مد  soloرفت ديگر نمي تواند به مد  Redundantبرگردد و روي  Standbyچراغ ها  RUNچشمك زن باقي
مي ماند  .با اعمال  Mode= 4سيستم دوباره به حالت عادي بر مي گردد) .در اينحالت براي دانلود  SFC90سيستم  Standbyرا روي Stop

قرار دهيد(
اگر  Mode=1باشد مد  updateغير فعال مي شود و اگر سيستم بخواهد از  Soloبه  Redundantبرود چراغ  REDFدر دو طرف چشمكزن
است و خاموش نمي شود و سيستم در مد  Soloمي ماند .اگر  Mode=2شود مد  updateفعال مي گردد.

 SFC 90براي كنترل مدهاي كاري 400H

اگر  Mode=20باشد  Self testبراي تستي كه كد آن در پايه  SUBMODEداده شده غير فعال مي گردد با  Mode=21اين تست دوباره
فعال مي شود .ليست كدهاي  Submodeدر جدول زير آمده است.
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 SFC51 ٩-٢براي خواندن  LEDهاي روي CPU
اين  SFCخاص  Hنيست و در ساير  CPUها نيز كاربرد دارد درضمن اين  SFCمي تواند اطﻼعات مختلفي را از سيستم گزارش دهد كه
يكي از آنها وضعيت چراغ هاي روي  CPUاست
گزارشي كه  SFC51از وضعيت  LEDهاي روي  CPUمي دهد مي تواند براي نمايش در سيستم مانيتورينگ و توليد آﻻرم استفاده شود.
اگر بخواهيم عمل خواندن  LEDها به صورت سيكلي و منظم انجام شود ،ﻻزم است  SFC51را ابتدا در يك  FBفراخواني كرده ،سپس آن FB

را در يكي از  OBهاي  3Xفراخواني كنيد SFC 51 .از م سير  Libraries > Standard Library > System FunctI/On Blockقابل
انتخاب است.

تابع  SFC 51براي خواندن  LEDها

اساس عملكرد  SFC51بدين صورت است كه ،متناسب با كد هاي ارائه شده در  ،Help SFC51يك شناسه در پايه ” “SZL_IDو يك شاخص
در پايه  Indexبا فرمت  HEXوارد مي كنيم سپس اين تابع اطﻼعات خوانده شده را در خروجي ” “SZL_HEADERقرار مي دهد.
معرفي پايه هاي ورودي و خروجي : SFC51
 : REQاين پايه مخفف  Requestاســت و نياز به يك پالس براي عملكرد بلوك دارد .اگر بخواهيم به صــورت  Cyclicعمل كند بايد يك موج
مربعي ايجاد و به اين پايه اختصاص دهيم.
 : SZL_IDيك ورودي از جنس  Wordاست كه براي سيستم هاي  400Hبايد مقدار  W#16#0071وارد شود.
 : INDEXيك ورودي از جنس  Wordاست .به اين پايه بايد مقدار  W#16#0000داده شود .با اين مقدار كليه اطﻼعات مربوط به  CPUهاي
 Hخوانده مي شوند.
 : RET_VALيك خروجي از جنس  Wordاست كه مانند بسياري از  FCها يا  SFCهاي ديگر ،خروجي خطاهاي بلوك مي باشد.
 : BUSYيك خروجي بيتي مي باشد كه در حال كار بودن بلوك را نشان مي دهد .اين خروجي معموﻻً همزمان با  Requestصفر و يك ميشود.
 : SZL_HEADERاين پايه يك خروجي از جنس  Structمي باشــد و ﻻزم اســت به صــورت يك  Interfaceاز نوع  STATتعريف شــود.
همچنين بايد داراي دو زير مجموعه از جنس  Wordباشد كه طول ديتاي خوانده شده و شماره بايت مربوطه در اين زير مجموعه ها ذخيره شود.
ساختار آن بايد به صورت زير باشد
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SSL_HEADER : STRUCT
WORD
LENTHDR:
WORD
N_DR:
END_STRUCT

ساختار فوق را در حافظه  STATاز قسمت  Interfaceمربوط به  FBمطابق شكل زير بسازيد.

ساختار داخلي SZL_HEADER

 : DRاين پايه از جنس  Anyو مخفف  Data Recordاســـت .اين بلوك كليه ديتايي كه از  400Hمي خواند را در  ١٦بايت قرار مي دهد كه
آدرس آن به صورت يك آرايه  ١٦بايتي به اين پايه اختصاص داده مي شود .اين متغير را نيز در زير مجموعه  STATقرار دهيد.

ايجاد يك  Arrayبا ظرفيت  16بايت

به عبارت ديگر تمام ديتاي خوانده شده از  CPUها در شانزده بايت  DRقرار مي گيرد .حال مي توانيم متناسب با نياز و مطابق توضيحات بعدي از
اين بايت ها در برنامه استفاده كنيم.
مثال  : ١برنامه اي بنويسيد كه اگر  CPUموجود در رك صفر  Masterباشد M0.0 ،يك شود و اگر  CPUموجود در رك يك  Masterباشد،
 M0.1يك شود.
پاسـخ  :با توجه به توضـيحات ارائه شـده و تصـوير زير اگر  CPUموجود در رك شـماره صـفر Masterباشـد ،مقدار بايت سـوم )] (DR[2برابر
 B#16#10خواهد بود و اگر  CPUموجود در رك يك  Masterباشد مقدار اين بايت برابر  B#16#20خواهد بود.
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تغيير وضعيت بيت هاي بايت سوم از DR

با اين شرايط مي توان برنامه زير را نوشت :

پاسخ مثال ١
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 SFCهاي خاص در سيستم H

مثال  : ٢با اســتفاده از  SFC51برنامه اي بنويســيد كه اگر  LEDهاي  REDFروي هر كدام از  CPUها روشــن شــد Q0.0 ،به صــورت
 Flashingروشن شود.
پا سخ  :در اطﻼعاتي كه از سي ستم به عنوان  DRخوانده مي شود DR[9] ،و ] DR[11يعني بايت هاي دهم و دوازدهم آن ،آيتم هاي مختلفي را
ميخواند و در  DRذخيره مي كند.

خواندن ديتاي مختلف از  CPUها

همانطور كه در تصوير فوق مشاهده مي شود ،در صورت روشن شدن  REDFمربوط به  CPU 0مقدار  W#16#0008در ] DR[9ثبت مي شود
و اگر اين  LEDبر روي  CPU 1روشن شود ،همين مقدار در ] DR[11ثبت خواهد شد .بنابرين برنامه زير به برنامه قبلي اضافه مي شود :

پاسخ مثال ٢

در ادامه در بخش مانيتورينگ سيستم  Hبا نرم افزار  System Diagnosticزيمنس آشنا خواهيم شد كه مي تواند وضعيت همه  LEDهاي
روي  CPUرا در محيط مانيتورينگ نمايش دهد.
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فصل ١٠
مانيتورينگ در سيستم H
 ١٠-١روش هاي مانيتورينگ 400H
 ١٠-٢مانيتورينگ  400Hبا  winccو كارت شبكه اترنت معمولي
 ١٠-٣مانيتورينگ  400Hبا  winccو كارت شبكه زيمنس
 ١٠-٤مانيتورينگ  400Hبا  winccو چند كامپيوتر با كارت شبكه زيمنس
 ١٠-٥مانيتورينگ  400Hبا  winccو يك كامپيوتر با دو كارت شبكه زيمنس
 ١٠-٦روش انتقال تگ ها بطور خودكار از  STEP7به wincc
 ١٠-٧نمايش وضعيت  400Hبا  System Diagnosticsدر wincc
 ١٠-٨استفاده از  OPC Serverبراي مانيتورينگ 400H
 ١٠-٩مانيتورينگ  400Hبا پنل هاي اپراتوري
 ١٠-١٠اتصال پنل  HMIبه  400Hبا شبكه MPI
 ١٠-١١اتصال پنل  HMIبه  400Hبا شبكه Profibus
 ١٠-١٢اتصال پنل  HMIبه  400Hبا شبكه Ethernet
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 ١٠-١روش هاي مانيتورينگ 400H
يكي از نيازهاي ضروري سيستم اتوماسيون ارتباط بين سيستم كنترل و سيستم مانيتورينگ است.
مانيتورينگ ممكن است بصورت مركزي در اتاق كنترل باشد كه در اين شرايط نياز به كامپيوتر با كارت شبكه و نرم افزار مناسب است  .براي اين
منظور مر سوم ترين نرم افزار  winccمي با شد .اگر نرم افزارهاي ديگري مورد نظر ا ست بهتر ا ست آنرا از طريق  OPC Serverبه سي ستم
 Hمتصل 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
آنها  TP/OPهاي زيمنس است كه با  wincc Flexibleپيكر بندي مي شوند.
بنابراين ادامه بحث ما به سه بخش زير تقسيم مي گردد:


مانيتورينگ سيستم  Hبا نرم افزار wincc



مانيتورينگ سيستم  Hاز طريق OPC



مانيتورينگ سيستم  Hاز طريق پنل هاي محلي اپراتوري

براي مطالعه اين بخش ﻻزم است خواننده با  winccو winccFlexibleو  OPCدر حد پايه آشنا باشد .
معموﻻ وقتي سيستم كنترل  S7است بهترين روش مانيتورينگ مركزي استفاده از  winccاست كه به سهولت با  S7لينك مي شود .مرسوم
ترين بستر ارتباطي بين  PLCبا  Winccشبكه اترنت صنعتي است .
وقتي سيستم كنترل  S7-400Hباشد ممكن است كارت اترنت صنعتي روي كامپيوتر از نوع معمولي غير زيمنس باشد كه البته مرسوم نيست
و م شكﻼتي را در پي خواهد دا شت .ممكن ا ست كارت اترنت صنعتي روي كامپيوتر از نوع صنعتي و ساخت زيمنس با شد كه اين روش متداول
است .براين اساس ادامه مطلب را به سه مبحث مجزا تقسيم مي كنيم.
 (1مانيتورينگ سيستم  Hبا  winccو كارت شبكه معمولي
 (2مانيتورينگ سيستم  Hبا  winccو كارت شبكه صنعتي
 (3مانيتورينگ سيستم  Hبا پنل هاي اپراتوري
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 ١٠-٢مانيتورينگ  400Hبا  winccو كارت شبكه اترنت معمولي
شكل زير تجهيزات سخت افزاري مورد استفاده در اين روش را نشان مي دهد.

ارتباط  Monitoringبا  400Hاز طريق كارت IE General

وقتي از كارت شبكه معمولي كه مو سوم به  IE generalا ست براي مانيتورينگ ا ستفاده كنيم ،اگر بخواهيم ارتباط يك  CPUمعمولي  300يا
 400را از طريق اترنت با  Winccبرقرار كنيم ،نكته خاصــي وجود ندارد .مي توان در  winccارتباط را با آدرس  MACيا با آدرس  IPايجاد
نمود  .ولي وقتي  Controllerاز نوع  Redundantباشـــد ،بايد  Winccبا هر دو  CPUارتباط داشـــته باشـــد .به عبارت ديگر اگر در ،400H
 Master CPUمتوقف شود و عمل  Swichoverانجام شود Wincc ،نيز بايد بتواند مقادير را از  CPUدوم بخواند .پس به عبارت ديگر ايجاد
يك اتصال با يك آدرس  MACكه فقط به رك صفر متصل است كافي ني ست ممكن است  CPU0از كار بيفتد  .بايد يك اتصال نيز با آدرس
 MACمربوط به رك يك ايجاد نمود  .پس از آن بايستي تگ هاي مورد نظر را ساخت ولي چون دو اتصال داريم بايد تگ ها دوبار ساخته شوند
و هزينه ﻻيسنس 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.
پس بطور خﻼصه در ارتباط  Hبا  winccاز طريق كارت شبكه اترنت معمولي :
 (1نياز به ساختن دو كانكشن در  Winccمي باشد.
 (2هر كانكشن بايد آدرس  MACيا  IPمربوط به  CP443-1خود را داشته باشد.
 (3نياز به ساختن دو  Tagدر كانكشن ها براي يك شيئ گرافيكي است.
 (4در محيط  Graphic Designerبايد هر دو  Tagرا به  Objectها اختصاص دهيم.
اگر كانك شن ها در زير مجموعه  Industrial Ethernetساخته شوند ،از  MAC Addressكارت هاي شبكه ا ستفاده مي كند ولي اگر در زير
مجموعه  TCP/IPساخته شوند ،از  IP Addressكارت ها استفاده مي كند.
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مراحل انجام كار :
 (1ابتدا در محيط  Winccيك  Single User Projectبسازيد.
 (2بر روي گزينه  Tag Managmentاز زير مجموعه پروژه راست كليك كرده و گزينه  Add New Driverرا براي وارد كردن Simatic

 S7 Protocol Suite.chnانتخاب كنيد.
 (3سپس در زير مجموعه درايور وارد شده ،بر روي گزينه  Industial Ethernetراست كليك كنيد و گزينه  New Connectionرا
انتخاب كنيد.
 (4در اين پنجره ابتدا نامي براي كانك شن انتخاب ،سپس  Propertiesآنرا باز كنيد .در اينجا ﻻزم ا ست آدرس  MACمربوط به  CPاول
را به دقت وارد نماييد .همچنين در همين پنجره و در قســمت  Rack Numberو  Slot Numberبايد شــماره رك و اســﻼتي كه
 CPUاول در آن قرار دارد را وارد نماييد.

تنظيمات  Connectionدر Wincc

 (5مراحل سوم و چهارم را براي ايجاد كانكشن دوم و تنظيمات آن تكرار كنيد .در اينجا ﻻزم است آدرس  MACمربوط به  CPدوم را وارد
كرده و در آدرس هاي  CPUشماره رك  1انتخاب شود.
 (6پس از ساختن كانك شن ها ﻻزم ا ست بر روي گزينه  Industrial Ethernetرا ست كليك كرده و گزينه  System Parameterرا
انتخاب نماييد .سپس در سربرگ  Unitو در منوي  Logical Device Nameنام كارت شبكه اترنت روي  (IE General) PCرا از
لي ست انتخاب نماييد .سپس  winccرا ب سته و باز كنيد تا اين تنظيم را بگيرد البته در  wincc V7.3به باﻻ اينكار ﻻزم ني ست .اگر
كانكشن ها در زير مجموعه  TCP/IPساخته شوند ،ﻻزم است در سربرگ  Unitگزينه  TCP/IPانتخاب شود.
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تنظيمات  System Parameterدر Wincc

 (7موقتا  winccاكتيو كنيد و با برنامه  Channel Diagnosisمي توانيد ارتباط  Controllerبا  Winccرا چك كنيد .اين برنامه را
از مســير زير باز كنيد و مطمئن شــويد كه ارتباط هر دو كانكشــن برقرار اســت  .اين تســت از منوي  Toolsدر  winccدر حالت
 runtimeنيز امكان پذير است:
Start > All Programs > Siemens AutomatI/On > Simatic > Wincc > Tools > Channel Diagnosis

برنامه  Channel Diagnosisبراي چك كردن ارتباط

 (8براي هر آدرس بايد دو  Tagب سازيم .يكي از  Tagها در كانك شن اول و ديگري دركانك شن دوم قرار مي گيرد .در محيط گرافيكي نيز ﻻزم ا ست
اين  Tagها با يكديگر  Orشوند.

مثﻼً براي نمايش فيدبك  Onيا  Offبودن يك موتور در ق سمت  Propertiesمربوط به Motor Object

گزينه  Colorرا انتخاب و در زير مجموعه آن ،گزينه  Background Colorرا  Dynamicكنيد .در اينجا مانند تصــوير زير ﻻزم اســت با قرار
دادن عﻼمت  +هر دو  Tagرا با يكديگر  Orكنيم.

اختصاص دو تگ به يك  Objectگرافيكي

اســتفاده از  Dynamic Dialogبراي  Orكردن در  Tagهاي آنالوگ صــحيح نمي باشــد .براي  Orكردن  Tagهاي آنالوگ ﻻزم اســت از C

 Actionيا  VBC Actionا ستفاده كرد كه در عمل طراحي را ,وقت گير و م شكل مي كند .عﻼوه بر اين بدليل اينكه براي هر آيتم باي ستي دو
تگ ايجاد شود بنابراين هزينه ﻻيسنس نيز كه متناسب با تعداد تگ است بيشتر خواهد بود.
بدليل مشكﻼت فوق استفاده از آن متداول نيست و براي  ،Winccاز روش بعدي كه موسوم به  Named connectionاست استفاده مي كنند.
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 ١٠-٣مانيتورينگ  400Hبا  winccو كارت شبكه زيمنس
براي مانيتورينگ صحيح سيستم  Hدر قدم اول بايستي كارت شبكه زيمنس روي كامپيوتر نصب شود .زيمنس كارت هاي شبكه صنعتي متنوعي
براي ن صب روي كامپيوتر ارائه داده ا ست برخي از اين كارت ها اگر چه صنعتي ه ستند ولي شبيه  IE generalعمل مي كنند و براي سي ستم
 Hمناسب نيستند مانند كارت  .CP1612سه نوع كارت زير اگر روي كامپيوتر نصب شود مانيتورينگ سيستم  Hبا  winccبراحتي امكان پذير
است.


 : CP1613اين كارت روي اسﻼت  PCIنصب مي شود و يك پورت  RJ45و يك پورت  AUIدارد.



 :CP1623روي اسﻼت  PCI Expressنصب مي شود و داراي دو پورت  RJ45است.



 : CP1628روي اسﻼت  PCI Expressنصب مي شود و داراي دو پورت  RJ45و فايروال داخلي براي ارتقاي امنيت شبكه است.

CP1623

CP1628

CP1613

اين كارت ها با تنظيماتي كه در ادامه معرفي مي شود قابليت سوئيچ بين دو  CPUسي ستم  Hرا دارند و مانيتورينگ  winccساده تر انجام
خواهد شد .بديهي است از اين كارت ها براي مقاصد مهندسي مانند دانلود و آپلود و  ...نيز مي توان استفاده نمود.
اگر چه با ن صب فقط يك كارت از كارت هاي فوق روي كامپيوتر مانيتورينگ  Hقابل پياده سازي ا ست ولي در عمل براي اطمينان باﻻتر بويژه
روي كامپيوتر هاي سرور دو كارت از كارت هاي فوق را ن صب مي كنند كه هر كدام به سوئيچ مجزايي و صل ا ست اين طرح اطمينان باﻻتري از
نظر افزونگي خواهد داشت.
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استفاده از يك  CP1613در OS
استفاده از دو  CP1613در OS

مراحل انجام كار :
با فرض اينكه يك كارت  CP1613روي كامپيوتر نصب شده است مراحل زير را انجام مي دهيم:
 (1ابتدا در محيط  Simatic Managerو در پروژه اي كه  400Hدر آن قرار دارد يك  PC Stationوارد كنيد.
 (2محيط  Hardwareاز زير مجموعه  PC Stationرا باز كنيد .دراين محيط ﻻزم است از كاتالوگ و زير مجموعه  PC Stationدر
اسﻼت يك  CP1613و در اسﻼت دوم  Wincc Applicationرا وارد كنيد.

پيكربندي  CP1613و Wincc ApplicatI/On

 (3پس از وارد كردن  CP1613پنجره تنظيمات آن باز مي شود.آنرا به شبكه اترنتي كه كارت هاي سيستم  Hبه آن وصل هستند متصل
كنيد .در پنجره اي كه باز مي شود آدرس  MACكارت  CP1613را وارد كنيد  .توصيه مي شود آدرس  IPرا غير فعال كنيد !  .براي
پيدا كردن  MAC Addressكارت  CP1613عﻼوه بر روش هاي مرسوم روش ديگر كه اطﻼعات كامل كارت را نشان مي دهد
استفاده از برنامه  Configuration Consoleكه از زير برنامه هاي  Simatic Netاست ،در نرم افزارهاي جديد نام آن به
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 Communication Settingتغيير كرده است .با اجراي آن پنجره زير باز مي شود كه اطﻼعات كارت شبكه و آدرس  MACآن را
نشان مي دهد.

محيط  ConfiguratI/On Consoleبراي بدست آوردن آدرس MAC

 (4آدرس  MACرا از اينجا كپي و در پنجره  Hwconfigوارد كرده و ذخيره و كامپايل را انجام دهيد  .اين كار چند دقيقه طول مي كشد
چون پروژه  winccو تنظيمات آن را در داخل همين پروژه مي سازد.
(5

 Netproرا باز كنيد و مطمئن شويد كه كارت هاي اترنت سيستم  Hو كامپيوتر به يك شبكه اترنت متصل هستند  .ذخيره و كامپايل
كنيد تا مطمئن شويد خطايي وجود ندارد.

اطمينان از اتصال  400Hو  PC Stationبه يك شبكه اترنت

 (6روي  wincc Applدر  PC Stationكليك راست كرده و  Insert new Connectionرا انتخاب كنيد و در پنجره اي كه باز
ميشود با سيستم  Hيك كانكشن از نوع  S7 Connection Fault Tolerantايجاد كنيد .دقت داشته باشيد كه اين اتصال براي
 IE generalقابل استفاده نيست  .براي پورت هاي  PNروي  CPUهاي  5Hنيز اين اتصال قابل ايجاد نيست .نياز به به دوكارت
اترنت كه در دو طرف سيستم  Hدر اسﻼت مشابه نصب شده باشند دارد.
اين كانكشــن در محيط  Netproايجاد مي شــود .به دليل ســاخت اين كانكشــن نوع ارتباط در  winccموســوم به Nammed

 Connectionاست .
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ساختن S7 Connection Fault Tolerant

 Netpro (7را  Save and Compileكنيد و دانلود به سيستم  Hرا انجام دهيد  .دقت كنيد اگر روي  H Stationكليك و دانلود كنيد
با توقف همراه است بهتر است از جدول زير  CPUروي كانكشن ساخته شده كليك راست و Download Selected Connection

را بزنيد تا منجر به توقف نشود.
 (8پس از دانلود اتصال به سيستم  Hاكنون بايد تنظيمات را به كارت شبكه كامپيوتر معرفي كنيم .روش هاي مختلفي براي اين كار هست.
يكي از آنها اينست كه در مسير پروژه يك پوشه بنام  Xdbوجود دارد كه در آن يك فايل ساخته شده است اين كارت حاوي اطﻼعات
كانفيگ انجام شده براي كامپيوتر است .

محتويات پوشه  XDBدر مسير پروزه

 (9برنامه  Station Configuratorكه آيكن آن در نوار پايين ويندوز است را باز كرده و از طريق كليد  Import Stationمسير فايل
 Xdbرا انتخاب و بار گذاري مي كنيم  .نتيجه بايستي مانند شكل زير باشد  CP1613و  Wincc Applicationدر مد  Runهستند
و در جلوي  wincc Applيك عﻼمت اتصال وجود دارد .اگر سطري به رنگ قرمز بود يا عﻼمت اتصال وجود نداشت نشانگر مشكل
است مثﻼ آدرس  MACاشتباه است يا نكات مراحل قبلي رعايت نشده كه بايستي اصﻼح شود.

محيط  OPCپس از دانلود  Stationها
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 (10كار در سمت  simatic Managerتمام شد مي توانيم آن را ببنديم Wincc .را باز كرده و پروژه جديدي مي سازيم و پس از وارد
كردن درايور  S7 Protocolاز زير مجموعه آن در قسمت  Nammed Connectionيك اتصال ايجاد مي كنيم و با كليك راست
و انتخاب  System Parameterدر سربرگ  unitاز قسمت باﻻ  wincc Applرا از ليست انتخاب مي كنيم خواهيم ديد كه در
باكس پايين  S7 connection_1ظاهر مي شودكه اين همان اتصالي است كه در  Netproايجاد و توسط  xdbلود كرده ايم.

پنجره تنظيمات  Connetionدر محيط Wincc

 (11با انجام تنظيمات فوق مي توان در زير اتصال  Named Connectionتگ هاي مورد نياز را ساخت  .اين تگ ها فقط يك بار ساخته
مي شوند و سيستم  Hچه در مد  Soloو چه در مد  Redundantباشد آپديت ميشوند  .تگ ها را به اشياء گرافيكي متصل كرده و
 winccرا اكتيو مي كنيم خواهيم ديد كه ارتباط برقرار است سيستم  Hرا به  soloمي بريم كه  CPU0نقش  Masterداشته باشد
ارتباط برقرار مي ماند CPU1 .را  Masterو  CPU0را  stopمي كنيم باز ارتباط برقرار است و اين همان نتيجه مطلوب ماست كه
با كارت اترنت معمولي امكان پذير نيست.
نكاتي كه در ارتباط با  Named Connectionبايستي مورد توجه قرار گيرد:


اگر كارت هاي اترنت روي سيستم  Hبه مد  Stopبروند  winccاز كار مي افتد زيرا اتصال در كارت اترنت پردازش مي شود .در
حاليكه در ارتباط با آدرس  MACيا  IPحتي اگر كارت اترنت  Stopباشد باز  winccفعال مي ماند.



اگر در  Station configuratorسطر ها بصورت دستي پاك يا  Stopشوند  winccاز كار مي افتد.



اگر در  Netproاتصال تعريف شده پاك شود و به  Hدانلود شود  winccاز كار مي افتد.
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 ١٠-٤مانيتورينگ  400Hبا  winccو چند كامپيوتر با كارت شبكه زيمنس
تا اينجا روشن شد كه در ارتباط  winccبا  Nammed Connectionحتما بايستي كامپيوتر در پروژه تعريف شده باشد و بين  Hو كامپيوتر
اتصال تعريف و لود شده باشد در حاليكه در ارتباط  winccبا آدرس  MACيا  IPنيازي به تعريف كامپيوتر در پروژه و تنظيمات فوق نبود.
اكنون فرض كنيد چند كامپيوتر داشته باشيم كه بخواهيم روي همه آنها  winccرا به سيستم  Hمتصل كنيم و روي همه آنها نيز كارت CP1613

وجود دارد در اين شرايط بايستي همه كامپيوتر ها كه كارت شبكه زيمنس آنها  MACهاي متفاوتي دارد را در پروژه وارد كنيم و همه مراحل قبلي
را انجام دهيم يعني بين  Hو هر كدام از آنها يك كانكشن  Fault tolerantتعريف كنيم براي هر كامپيوتر يك فايل  xdbساخته مي شود.
شكل زير ساختار پروژه و  Netproرا براي دو  PC Stationنشان مي دهد

ساختار پروژه در Netpro

براي لود كردن  xdbبايد دقت كنيم كه هر كامپيوتر  xdbجداگانه اي مانند شكل زير در پوشه  xdbدارد.

وجود دو فايل براي دو كامپيوتر در پوشه xdb

فايل  xdbرا روي فلش كپي كرده يا  shareمي كنيم و به كامپيوتر دوم منتقل مي كنيم با لود كردن اين فايل به  Station configكامپيوتر
دوم و اطمينان از عدم وجود مشكل بقيه مراحل كار در  winccمشابه قبل است .
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 ١٠-٥مانيتورينگ  400Hبا  winccو يك كامپيوتر با دو كارت شبكه زيمنس
همانطور كه قبﻼ اشاره شد براي ايجاد افزونگي در سطح مانيتورينگ بهتر است دو كارت اترنت مثﻼ دو كارت  CP1613روي كامپيوتر نصب
شود اين دو كارت به دو سوئيچ مختلف متصل مي شوند بهتر است سوئيچ ها را به هم متصل كنيم و اگر  Managableباشند قابليت  Ringرا
در آنها فعال كنيم.

ارتباط يك كامپيوتر با دو كارت  CP16XXبا دو سوئيچ

اصول كار و تنظيمات مشابه قبل است  .صرفا به تفاوت ها اشاره مي شود
 (1در  PCstationدو كارت  CP1613وارد كنيد و آدرس  MACآنها را وارد كرده و به يك شبكه متصل كنيد.
 (2در  Netproمطمئن شويد كه سيستم  Hو كامپيوتر به يك شبكه اترنت متصل هستند ) هر چهار كارت(

اطمينان از اتصال تمام كارت ها به يك ﻻين اترنت

(3

بين  Wincc Applو سيستم  Hكانكشن  Fault tolerantايجاد كنيد و در پنجره اي كه مانند شكل زير باز مي شود گزينه Maximum

 CP Redundancyرا فعال كنيد  .همانطور كه ديده مي شود چهار اتصال وجود دارد و هر كارت  CP1613با دو كارت اترنت سيستم
 Hارتباط مي گيرد و اگر حتي يك كارت اترنت روي كامپيوتر و يك كارت اترنت روي  Hمشكل پيدا كنند باز ارتباط برقرار مي ماند.
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پنجره تنظيمات كانكشن در Netpro

بقيه مراحل كار يعني دانلود به  Hو لود كردن  xdbو تنظيمات  winccمطابق قبل است و نياز به تكرار ندارد .با اين كار حتي اگر يكي از كارت
هاي روي كامپيوتر مشكل پيدا كند باز مانيتورينگ فعال مي ماند.
نكته : ١در پنجره تنظيمات مانند شكل فوق دقت شود ،جهت نمايش چهار كارت ،در قسمت پايين پنجره گزينه Enable max Redundancy

فعال گردد.
نكته : ٢اگر در  netproدو كارت اترنت روي كامپيوتر را به دو شبكه مجزا متصل كنيم بصورتي كه هر كارت روي  PCبا يك كارت اترنت
روي رك بطور مستقل ارتباط داشته باشد  ،در اين شرايط نمي توان گزينه  Enable maximum redundancyرا بكار برد.
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 ١٠-٦روش انتقال تگ ها بطور خودكار از  STEP7به wincc
اگر چه اين مطلب كلي است و خاص سيستم  Hنيست ولي در اينجا مورد بحث قرار مي دهيم .ابتدا توجه داشته باشيدكه:
 (1اگر نرم افزار  PCS7باشد و برنامه نويسي با  CFCانجام شود با كامپايل  OSتگ ها بطور خودكار در  winccايجاد مي شوند.
 (2اگر نرم افزار  PCS7باشد و برنامه نويسي با  LAD/FBD/STLباشد ﻻزم است تنظيماتي در سمت بلوك هاي برنامه انجام شود كه
در ادامه بحث مي شود.
 (3اگر نرم افزار  STEP7باشد و  winccنيز نصب شده باشد بايستي نرم افزار  AS-OS engineeringنيز نصب شده باشد براي
 Named Connectionبايستي  Simatic NETنيز نصب شده باشد .پس از آن در سمت بلوك هاي پروژه تنظيماتي كه شرح داده
خواهد شد انجام شود.
در اينجا مورد  2و  3مورد نظر ماست  .در همه موارد فوق بايستي يك  PC Stationدر داخل پروژه تعريف شده باشد و كارت اترنت و
 winccApplدر آن وارد شده باشد و اگر سيستم  Hاست بايستي در  Netproيك اتصال تعريف و دانلود و  xdbلود شده باشد .
همانطور كه مي دانيد اطﻼعاتي كه بين  PLCو  winccرد و بدل مي شود معموﻻ از طريق ديتا بلوك  DBانجام مي شود يعني در پوشه بلوك
 DBساخته مي شود و سطرهاي آن متناسب با نياز تعريف مي شود تا  winccبتواند از آن بخواند يا در آن بنويسد .با اين توضيح مراحل كار بشرح
زير است:
 (1ايجاد يك  Shared DBدر پوشه Blocks

(2

تعريف سطرهاي  DBمطابق با پارامترهايي كه بايستي در  winccتگ شوند.

 (3روي سطرهاي تعريف شده كليك راست و گزينه  Object Properiesرا انتخاب نماييد .سپس در پنجره باز شده و در ستون Attribute

عبارت  S7_m_cرا وارد كرده و در ستون مقابل آن يعني  Valueعبارت  Trueرا وارد نماييد .اين عمل باعث مي شود عﻼمت پرچم
در سطر اول آدرس مربوطه ديده شود كه نشان دهنده فعال بودن فضاي حافظه  DBبراي ايجاد  Tagآنها در محيط  Winccمي باشد.

تنظيم آدرس هاي  DBبراي تبديل شدن به Tag

اين عمل را براي تك تك آدرس ها تكرار كنيد .به عبارت  S7_m_cتوجه نماييد .حرف  Sبا حروف بزرگ و حروف  mو  cبا حروف
كوچك تايپ شوند .اگر با برنامه نويسي  STL sourceيا  SCL sourceآشنا باشيد اينكار ساده تر انجام مي شود.
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 DB (4را ذخيره كرده و مي بنديم سپس روي خود  DBراست كليك كرده و از گزينه  Special Object Propertiesگزينه
 Operator Control and Monitoringرا انتخاب و سپس بر روي  Okكليك كنيد .همه سطرهاي ديتابلوك را در زير سربرگ
 wincc Attribiuteخواهيم ديد.

فعال كردن گزينه  Operatorبراي ايجاد Tag

 (5در پروژه از زير مجموعه  PC Stationروي گزينه  OSراست كليك كنيد سپس از منوي باز شده گزينه  Compileرا انتخاب نماييد.
با اين عمل پروژه مربوطه در  Winccايجاد شده و  Tagهاي مربوطه از  DBعيناً در  Winccساخته مي شود .اين تگ ها read

 onlyهستند وقابل تغيير يا حذف نيستند .
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مراحل  Compileكردن OS

شكل زير تگ هاي ساخته شده به اين روش را در زير  Nammed Connectionنشان مي دهد :

تگ هاي ايجاد شده پس از  Compilدر محيط Step7
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 ١٠-٧نمايش وضعيت  400Hبا  System Diagnosticsدر wincc
با اســتفاده از نرم افزار  System Diagnosticمي توان ،كليه  LEDهاي روي  CPUها را در محيط  ،Winccبا گرافيك مناســب نشــان داد.
وضعيت مد كاري و محتويات بافر و ميزان حافظه  CPUرا مانيتور كرد براي ا ستفاده از آن مي توانيد ،نرم افزار System Diagnostic V5.0

را از لينك زير ن صب نماييد .اين نرم افزار همراه با كليد ﻻي سنس ارائه شده كه صرفا كاربرد آموز شي دارد براي كاربرد عملي در صنعت باي ستي
ﻻيسنس اصلي تهيه گردد.
http://s8.picofile.com/file/8307885650/System_diagnostic_v5.rar.html
مراحل انجام كار با System Diagnostic

 (1ابتدا نرم افزار  System Diagnostic V5.0را نصب كنيد.
 (2در پوشه همين نرم افزار يك پوشه ديگر به نام  Crackوجود دارد كه ﻻزم است محتوي آنرا كه داراي  4عدد  Licenceاست به پوشه
 AX_NF_ZZكه در درايو  Cيا  Dبصورت مخفي وجود دارد كپي كنيد .تاكيد مي شود كه اين كليد ها فقط براي كاربرد آموزشي ارائه
شده اند.
 (3برنامه  Simatic Managerرا اجرا كنيد واز مسير زير برنامه  System Diagnosticرا باز كنيد:
Simatic > File > Open > Library > Browse > System Diagnostic V5

 (4زير مجموعه آنرا باز نماييد .سپس از گزينه  DIAG_CPU_HCPUبلوك  FB433را كپي كرده و در پوشه  Blocksاز زير مجموعه
 H Stationاز پروژه اصلي  Pasteنماييد.

وارد كردن  FB433از  Libraryبه پروژه اصلي

 OB1 (5را باز كرده و داخل آن  FB433را فراخواني كنيد .به اين  FBيك  DBاختصــاص دهيد ولي ﻻزم نيســت به پايه هاي ورودي و
خروجي  ،FBآدرسي اختصاص داده شود  OB1را ذخيره كرده و ببنديد.
 (6در پوشه  Blocksبر روي  DBايجاد شده كه مربوط به  FB433است راست كليك كنيد سپس از منوي باز شده گزينه Special

 Object Properties > Operator Control Monitoringرا انتخاب نماييد.
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فعال نمودن  Monitoringدر  DBمخصوص FB433

 OS (7را  Compileكنيد .در اين صورت همه  Tagهاي مربوط به  ،DBدر  Winccساخته مي شود .يك استراكچر تگ نيز با نام DB

ساخته مي شود.
 (8محيط  Winccرا باز كنيد و بر روي  Graphic Designerرا ست كليك كنيدو گزينه  Select ActiveX Controlرا انتخاب كنيد.
ﻻزم است در ليستي كه باز مي شود مطابق تصوير زير ،گزينه هايي كه با كلمه  IT4industryشروع شده اند انتخاب گردند.

انتخاب گزينه هاي مربوط به  Diagnosticدر ActiveX

 (9يكي از صفحات گرافيكي را باز كرده و از سمت را ست پنجره ،كادر  Object Palletو تب  Controlگزينه  ActiveX Controlرا
انتخاب كنيد .مطابق ت صوير زير خواهيد ديد كه سه گزينه انتخاب شده در مرحله قبلي به اين زير مجموعه وارد شده ا ست .ﻻزم ا ست
گزينه  ITIndustry_ControlV5.HCPUرا انتخاب و آن را در قسمت گرافيكي وارد نمود.
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اضافه كردن ITIndustry_Control_V5.HCPU

 (10بر روي پنجره  ActiveXتك كليك كنيد .ســپس از قســمت  Dynamic Wizardو تب  Standard Dynamicرا انتخاب نماييد.
داخل اين تب گزينه اي به نام  Connect Picture Block to Tag Structureوجود دارد .روي آن دابل كليك كنيد تا Wizard

اجرا شود .در اين پنجره با انتخاب  Nextبايد در ق سمت  Tagآدرس  DBاخت صاص داده شده به  FB433را كه به صورت ا ستراكچر
تگ در  Winccآمده است را ،انتخاب كنيد.

اختصاص  Tagبه روش  Dynamic Wizardبه  Active Xمربوطه

 (11محيط  HW Configمربوط به  400Hرا باز كرده و از منوي  Station > Exportرا انتخاب كنيد .با اين عمل ،از م شخ صات سخت
افزارها ،يك فايل با پسوند  .CFGساخته مي شود كه در ادامه در محيط  Winccاستفاده خواهد شد.
 (12در محيط گرافيكي مجدداً بر روي  ActiveXوارد شــده دابل كليك كنيد .از پنجره  Propertiesباز شــده ســربرگ  Generalگزينه
 Pathﻻزم است ،مسير فايل  .CFGساخته شده را وارد نماييم.
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وارد كردن آدرس فايل .CFG

 (13در اين مرحله مي توان محيط گرافيكي را ذخيره و  Winccرا  Runكنيم .مطابق تصــوير زير خواهيد ديد كه در ســربرگ General

وضعيت تمام  LEDهاي روي  ,CPUو مشخصات  CPUنمايش داده مي شود :

نمايش  Onlineوضعيت  LEDهاي  CPUهاي H

در سربرگ  Diagnostic Bufferتمام پيام هايي كه در بافر نوشته مي شوند ديده مي شوند.

سربرگ Diagnostic Buffer
Maher Ghazi
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در سربرگ  Scan Cycleزمان سيكل اسكن و در سربرگ  Memoryوضعيت حافظه و در سربرگ  H-stateمانند شكل زير مد
كاري سيستم  Hنمايش داده مي شود.

سربرگ  Memoryو نمايش آنﻼين وضعيت حافظه

سربرگ  Scan Cycle Timeو نمايش زمان سيكل اسكن CPU

سربرگ  H-Statو نمايش وضعيت كاري هر دو CPU
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 ١٠-٨استفاده از  OPC Serverبراي مانيتورينگ 400H
اگر نياز به مانيتورينگ با نرم افزارهاي مانيتورينگ غير زيمنس باشد يا اگر نياز باشد كه ديتايي از سيستم  Hبه سيستم هاي كامپيوتري ديگر كه
نرم افزار هاي ا ستاندارد دارند )مانند سي ستم هاي آزماي شگاه كنترل كيفي يا سي ستم انبار يا سي ستم تعميرات و  (...ار سال شود در اين شرايط از
 OPC Serverاستفاده مي شود .
در واقع يك كامپيوتر كه داراي كارت  CP1613مي باشد را به عنوان سرور  OPCكانفيگ و آماده مي كنيم  OPC .يك ديتا بيس با ديتاهاي
مورد نياز را فراهم ميكند .ساير سيستم ها به اين ديتاها دسترسي خواهند داشت .اين كار از نظر امنيتي نيز مزيت دارد چون دسترسي مستقيم به
 CPUها از ساير سيستم ها وجود ندارد و صرفا ديتاهاي تعريف شده در سرور  OPCدر دسترس ديگر سيستم ها خواهد بود.

ارتباط  400Hبا OPC Server

مراحل پيكر بندي  OPC Serverبا  CP1613بصورت زير است :
 (1در پروژه اي كه  H Stationوجود دارد يك  PC Stationوارد كنيد.
 (2كانفيگ  PC Stationرا با كارت  CP1613و  OPC Serverمانند شكل زير انجام داده و ذخيره و كامپايل كنيد.

پيكربندي  PC Stationبا OPC Server
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بر روي  OPC Serverوارد شــده در اين پيكر بندي دوبار كليك كنيد و در ســر برگ  S7گزينه  Activeرا در قســمت Access

 Protectionمانند شكل زير انتخاب نماييد:

فعال كرده  Activeدر سربرگ  S7براي تبادل ديتا

(4

در  Netproبين  OPC Serverو سي ستم  Hيك ات صال از نوع  Fault tolerantايجاد كرده و اين ات صال را به سي ستم H
دانلود كنيد.

ايجاد يك  S7 Connection Fault Tolerantبين  400Hو OPC Server

 (5فايل  Xdbرا به  Stationكانفيگ دانلود كنيد هيچ خطايي نبايد رخ دهد.
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دانلود به  PC Stationبه روش Import Station

 (6با ا ستفاده از يك  OPC Browserآيتم هايي كه بايد به سي ستم هاي ديگر داده شوند را تعريف كنيد .مي توانيد از OPC Scout

كه در زير مجموعه  Simatic Netاست استفاده كنيد .

اجراي برنامه OPC Scout

 OPC Scout (7را اجرا كرد در لي ست روي  OPC Simatic Netدوبار كليك تا مت صل شود سپس كليك را ست و يك گروه با نام
دلخواه بسازيد.

Maher Ghazi

Rev 01 10/2017

١٦٦

فصل ١٠

سيستم كنترل افزونه S7-400H

مانيتورينگ در سيستم H

ايجاد يك گروه در OPC Scout

 (8روي گروه ايجاد شده كليك را ست و  Add itemو از لي ست از زير مجموعه  S7 Connectionهر آدرس دلخواه از حافظه PLC
را به ليست اضافه كنيد.

اضافه كردن آيتم هاي مربوطه به زير گروه

 (9ليست نهايي مي تواند بصورت شكل زير باشد  .فقط اين آيتم ها در اختيار نرم افزارهاي ديگر قرار مي گيرد:

ليست نهايي جهت ارائه در سيستم مانيتورينگ

 (10در اين مرحله مي توان از هر نرم افزار دلخواه استفاده كرد و آن را بصورت  OPC Clientبه سرور فوق متصل نمود
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 ١٠-٩مانيتورينگ  400Hبا پنل هاي اپراتوري
امروزه در بخش هاي مختلفي از صنعت ،كنترل محلي دستگاه توسط پنل هاي  HMIانجام مي شود .پنل هاي  HMIنيز در اين حوزه ،تنوع زيادي
دارند .هر كدام از آنها توســط نرم افزار مخصــوصــي Program ،مي شــوند .به عنوان مثال پنل هاي  HMIســاخت شــركت زيمنس با نرم افزار
 Wincc Flexibleبرنامه ريزي مي شوند .البته در مدل هاي قديمي؛ آنها با نرم افزار  Protoolبرنامه ريزي مي شدند .در اين بخش مي خواهيم
نحوه ات صال پنل هاي  HMIبه  400Hرا برر سي نماييم .اين پنل ها را مي توان از طريق شبكه هاي Industrial Ethernet ،Profibus-DP

و  MPIبه  400Hمتصل نمود .براي اين اتصال روش هاي مختلفي وجود دارد كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت.
 (1اتصال يك پنل  HMIبه صورت يكطرفه به يكي از دو  CPU Hبديهي است اگر اين  CPUاز كار بيفتد مانيتورينگ نداريم پس اين طرح
مناسب نيست

اتصال Single

 (2اتصال يك پنل  HMIبه شبكه  MPIهر دو  CPU-Hاين طرح اگر چه قابل اجراست ولي مشكﻼتي دارد كه در ادامه بررسي مي شود .

 (3اتصال يك پنل  HMIاز طريق دو  Repeaterبه دو  CPU-Hاين طرح نسبت به بقيه بهتر و متداول تر است:

اتصال از طريق دو Repeater
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 ١٠-١٠اتصال پنل  HMIبه  400Hاز طريق شبكه MPI
مراحل انجام كار :
 (1ابتدا يك پروژه جديد در  Step 7ايجاد و  400Hرا در آن پيكربندي نماييد.
 (2در محيط  Wincc Flexibleيك پروژه جديد با در نظر گرفتن نوع پنل  ،HMIايجاد نماييد.

ايجاد پروژه جديد در Wincc Flexible

 (3در پروژه ايجاد شده از منوي  Project >Integrate in Step 7را انتخاب و پس از آن آدرس پروژه  S7كه قرار است  HMIبه آن
متصل شود را انتخاب كنيد.

اختصاص آدرس پروژه در S7

 (4پروژه موجود در  Winccرا  Saveكرده و به محيط  Step 7باز گرديد.
 (5در  S7وارد محيط  Netproشويد .همانطور كه در تصوير زير مشاهده مي شود Station H ،و  HMI Stationديده مي شوند .حال
ﻻزم است بر روي پورت ارتباطي پنل  HMIدابل كليك كرده و از پنجره باز شده ،نوع ارتباط آن را  MPIانتخاب نماييد.
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انتخاب پورت  MPIبراي پنل HMI

 (6تمام پورت هاي  MPIرا مطابق زير به شبكه  MPIمتصل نماييد .از لحاظ فيزيكي نيز ﻻزم است اين پورت ها به صورت Daisy Chain

به يكديگر متصل شوند .بديهي است كه آدرس هاي  MPIدر هر سمت بايد متفاوت باشند.

اتصال پورت هاي  MPIبه اين شبكه

 (7بر روي گزينه  Wincc Flexible RTدر همين محيط ،كليك كرده و از قسمت  Connection Tableيك  S7 Connectionبراي
ارتباط  HMIبا  CPUاول بسازيد .سپس مجدداً همين عمل را براي ارتباط اين پنل و  CPUدوم انجام دهيد.

ايجاد كانكشن براي ارتباط دو  CPUبا پنل HMI

 (8سپس  Save and Compileانجام دهيد و به محيط  Wincc Flexibleبازگرديد.
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 (9در محيط  Winccاز كادر سمت چپ پوشه  Communicationرا باز كنيد و زيرمجموعه آن گزينه  Connectionرا انتخاب كنيد.
همانطور كه در تصوير زير ديده مي شود ،دو كانكشن ايجاد شده از  Netproبراي اين ارتباط با آدرس هاي مشخص ،وجود دارند.

وضعيت  Connectionدر محيط Flexible

 (10حال ﻻزم است براي نمايش  Objectها و ارسال  Commandها  Tagساخته شود .در اين نوع پيكربندي بايد براي هر آدرس دو Tag

ساخته شود كه هر  Tagدر زيرمجموعه يك كانكشن قرار گيرد .با اين شرايط هر دو  CPU _Hمي توانند با اين پنل در ارتباط باشند.
اين روش بدليل نياز به دو اتصال و دوسري تگ روش جالبي نيست.

ساختن  Tagدر محيط Wincc
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 ١٠-١١اتصال پنل  HMIبه  400Hبا شبكه Profibus
اگر بخواهيم يك پنل  HMIرا از طريق پورت پروفيباس  Compactروي  CPUها مت صل كنيم ،بايد از سخت افزار  Repeaterا ستفاده شود.
در غير اين صورت اگر پورت هاي پروفيباس روي  CPUرا به يكديگر به صورت  Daisy Chainمت صل كنيم ،ارتباط آن برقرار نخواهد شد .براي
ات صال  HMIاز طريق پورت  DP Compactروي  CPUﻻزم ا ست ،دو عدد  Repeaterو يك عدد  Terminatorبا م شخ صات زير دا شته
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 :

اتصال سخت افزاري  400Hبه يك پنل HMI

در اين روش ﻻزم ا ست ابتدا  400Hرا در  Step7پيكربندي كرده و دو پورت  Profibusآن را به دو ﻻين  Profibusمتفاوت مت صل كنيم .اين
دو پورت داراي آدرس هاي مشابه هستند .ولي ﻻزم نيست كه  HMIرا به  Profibusمتصل نماييم .تصوير زير موضوع را بهتر نشان مي دهد.
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محيط  Netproدر پيكربندي يك پنل  HMIبا Proribus

در ادامه بايد  Netproرا ذخيره كرده و به محيط  Wincc Flexibleبازگرديم .در اينجا نيازي به ساختن كانكشن در محيط  Netproنمي باشد.
در  Wincc Flexibleنيز ﻻزم ا ست آدرس مربوط به كنترلر ،نوع شبكه و آدرس مربوط به  HMIتنظيم شود .با توجه به اينكه آدرس دو پورت
 DPيكسان است يكبار در تنظيمات ارتباطي  flexibleمانند شكل زير تعريف مي شود  .پس در اين روش يك كانكشن و يكسري تگ داريم و
ري پيتر ها كار سوئيچ كردن بين دو  CPUرا انجام مي دهند .اين طرح نسبت به طرح قبلي مزيت دارد و مرسوم تر است.

تنظيم آدرس هاي كنترلر سمت Wincc
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 ١٠-١٢اتصال پنل  HMIبه  400Hبا شبكه Ethernet
اكثر پنل هاي  HMIجديد داراي پورت ارتباط با شــبكه  Industrial Ethernetهســتند ) (RJ45اين پورت مي تواند توســط كاربر  ،يك IP

دريافت كند و از طريق  Switchبه  400Hمت صل شود .از طرفي  Controllerمي تواند داراي دو كارت  CP 443-1با شد و يا خود  CPUها
داراي پورت  Profinetباشند .در هر دو حالت روش پيكربندي يكسان خواهد بود .براي پيكربندي فوق بايد مراحل زير دنبال شود :
 (1ابتدا  400Hرا در محيط  Step7پيكربندي كنيد.
 (2در پيكربندي فوق دو كارت  CP 443-1را به  400Hاضافه كنيد .هر كارت شبكه بايد داراي  IP Addressجداگانه در يك كﻼس
 IPباشند.
IP addresses in example :
CPU_1: 192.168.0.130



CPU_2: 192.168.0.131



MP: 192.168.0.3



 (3پروژه  S7را  Save and Compileكنيد و به محيط  Wincc Flexibleوارد شويد.
 (4در محيط  Winccﻻزم است پنل مربوطه را پيكربندي كرده و از منوي  Projectگزينه  Integrate in Step 7را انتخاب نماييد.
 (5به پروژه  S7بازگرديد و وارد محيط  Netproشويد .در اينجا بايد  HMIو  400Hرا به يك شبكه  Ethernetمتصل نماييد .در تصوير
زير به عنوان مثال  MP277_Touchبراي ارتباط انتخاب شده است.

ارتباط  MP 277 Touchبا 400H

 (6در اين مرحله ﻻزم است دو  S7 Connectionيكي براي ارتباط  CPUاول با  HMIو ديگري براي ارتباط  CPUدوم با HMI

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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 (7محيط  Netproرا  Save and Compileكرده و به محيط  Wincc flexباز گرديد .در اينجا بر روي گزينه  Connectionدر كادر
سمت چپ كليك كرده و همانطور كه ديده مي شود ،كانكشن ها ساخته شده اند.

كانكشن هاي ايجاد شده بين  HMIو دو CPU

 (8در اين مرحله اگر بخواهيم تگ بسازيم ،ﻻزم است يك تگ را دو مرتبه براي دو كانكشن فوق بسازيم كه كار درستي نمي باشد .بنابراين
بهتر است كه يك كانكشن ديگر در محيط  Winccبسازيم كه  Communication Driverآن  Simatic S7 300/400باشد .با
استفاده از اين كانكشن سوم و تنظيماتي كه در ادامه انجام مي دهيم ،مي توانيم براي هر متغير يك تگ بسازيم طوري كه به هر دو CPU

مرتبط باشد .در اين مثال مطابق تصوير زير ،نام كانكشن دوم را  PLC_Changerانتخاب كرده ايم.

ايجاد كانكشن سوم براي انجام Switch Over

نكته  :همانطور كه در تصوير فوق مشخص است ،كانكشن  PLC_Changerبدون اينكه به  Partnerمتصل باشد ،ساخته شده است .به عبارت
ديگر اين كانكشن نه به  CPUاول متصل است و نه به  CPUدوم.
 (9براي ادامه كار؛ ابتدا ﻻزم است كه فايل  Libraryبه نام ” “H_Statusرا در  Step 7باز نماييد .اين كتابخانه را از لينك زير دانلود
كنيد:
http://s8.picofile.com/file/8308860918/h_status.zip.html

در اين  Libraryيك  FBبه نام  FB523و نام سمبليك ” “H_Statusوجود دارد كه با استفاده از آن مي توان تشخيص داد كه كداميك از
دو  CPUموجود در رك صفر و رك يك  Masterهستند .و يا مي توان تشخيص داد كه كداميك از دو  Run ،CPUهستند .پس از باز
كردن  Libraryمربوطه تمام بلوك هاي آنرا در پروژه خود كپي كنيد و  FB523را در  OB35مطابق شكل زير فراخواني كنيد.
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 FB523با نام سمبليك H_STATUS

 (10همانطور كه در تصوير فوق مشخص است ،اين بلوك دو خروجي به نام هاي ” “R0_MSTRو  “R1_MSTRدارد .اين دو پايه از
جنس  Boolهستند .بنابرين وقتي  CPUموجود در رك صفر مستر باشد ،پايه  R0_MSTRيك مي شود و اگر  CPUموجود در رك
يك مستر باشد ،پايه  R1_MSTRيك مي شود .در اين مثال اين دو پايه را به دو بيت از يك  DBاختصاص داده ايم (DB1.DBX4.0
), DB1.DBX5.0

 OB35 (11را ذخيره كرده و تمام بلوك ها را به  PLCدانلود كنيد سپس به محيط  Winccبازگرديد.
 (12در محيط  Winccو در كادر سمت چپ بر روي گزينه  Tagsراست كليك كنيد و گزينه  Add Folderرا انتخاب نماييد .اين كار را دو
مرتبه انجام دهيد و نام هر  Folderرا مطابق شكل زير ” “PLC_1و ” “PLC_2انتخاب كنيد.

ايجاد پوشه در زير مجموعه  Tagsبراي دسته بندي

 (13پوشه  PLC_1را باز كنيد و در آن يك  Tagبه نام  Status Connection PLC_1_Masterكه به كانكشن اولي متصل باشد و
آدرس آن  DB1.DBB4باشد ،مطابق شكل زير بسازيد.
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ايجاد يك تگ در زير مجموعه PLC_1

 (14مانند مرحله فوق يك تگ ديگر با آدرس  DB1.DBB5براي  PLC_2براي ارتباط با كانكشن دوم بسازيد.

ايجاد تگ در زير مجموعه PLC_2

 (15بر روي تگ اولي كليك كنيد .در اينصورت پنجره تنظيمات آن در قسمت پايين مطابق شكل زير نمايان مي شود .حال از مسير
 Properties > Limits > Upper > Constantرا انتخاب كرده و به آن مقدار يك را اختصاص دهيد.

انتخاب مقدار صفر براي حالت Upper
انتخاب گزينه Constant

 (16تنظيمات فوق را براي تگ  Status Connection PLC_2_Masterتكرار نماييد.
 (17حال از قسمت تنظيمات تگ و از مسير  Events > Change Value > Function > Change Connectionرا مطابق شكل
زير ،انتخاب نماييد .اين تنظيم را براي هر دو تگ انجام دهيد.

انتخاب فانكشن  Change Connetionبراي هر دو تگ
Maher Ghazi
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 (18در زير مجموعه  Change Connectionو در قسمت  Connectionمطابق شكل زير گزينه  PLC Changerرا انتخاب نماييد و
در قسمت آدرس هاي  CPUدر زير مجموعه كانكشن ،آدرس هاي مربوط به  CPUاول را وارد نماييد.

انتخاب كانكشن  PLC Changerدر قسمت Value

وارد كردن آدرس هاي مربوط به  CPUاول

 (19اين تنظيمات را براي كانكشن دوم و  CPUدوم مجدداً تكرار كنيد .بديهي است شماره رك در سيستم دوم ،متفاوت است.

وارد كردن آدرس هاي مربوط به  CPUدوم

پس تا اينجا به طور خﻼ صه دو تگ ساختيم كه هر كدام به يك  CPUمت صل شدند .در زير مجموعه هر كدام يك تگ با آدر سي كه به
پايه هاي خروجي  FB523بود ساختيم به طوري كه و ضعيت  Masterبودن يا نبودن  CPUها م شخص مي شود .در تنظيمات هر تگ
جداگانه فانك شني به نام  Change Connectionرا براي  Switchكردن به كانك شن سوم به نام  PLC Changerانتخاب نموديم.
بدين معنا كه اگر جاي  Masterو  Standbyعوض شد ،تفاوتي نكند و در نهايت سي ستم به يك كانك شن معطوف شود.در اينحالت مي
توانيم تگ هاي اصلي پروژه را در زير مجموعه آن يعني در زير مجموعه  PLC Changerبسازيم.
 (20در ادامه و در زيرمجموعه  Tagsيك تگ به نام  H_statusبسازيد كه از جنس  INTباشد و اشاره به آدرس  DB1.DBW4كند.
همچنين  Partnerآن بايد  PLC Changerيعني كانكشن سوم باشد .با اين عمل اطﻼعات  DBمربوطه كه در واقع اطﻼعات مستر
بودن يا نبودن  CPUها در آن است ،از طريق كانكشن  PLC Changerدريافت مي شود و در ارتباط مورد استفاده قرار مي گيرد.
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ايجاد تگ مربوط به اطﻼعات وضعيت سيستم 400H

 (21در آخر مي توانيد ديگر تگ هاي فرآيندي را فقط يكبار در زيرمجموعه  Tagsبسازيد .فقط به اين نكته همواره دقت شود كه براي
پايداري وضعيت  Redundancyدر ارتباط پنل  HMIبا  400Hﻻزم است كانكشن تمام تگ ها را  PLC Changerانتخاب كنيد.
شكل زير چند تگ را در كنار تگ  H Statusنشان مي دهد.

ايجاد تگ هاي فرآيندي در Wincc Flexible
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فصل ١١
افزونگي  i/oدر سيستم H
 ١١-١انواع  I/O Redundancyدر 400H
 ١١-٢ليست كارت هاي  i/oبا قابليت افزونگي
 ١١-٣روش هاي اتصال و تنظيمات  i/oهاي افزونه
 ١١-٤روش برنامه نويسي  i/oهاي افزونه
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از ابتداي كتاب تا اينجا افزونگي در سطح  CPUو در سطح شبكه پروفي باس و در سطح مانيتورينگ مورد بحث قرار گرفت ولي در فرآيند هاي
حساس ممكن است ،باﻻ بودن قابليت اطمينان فقط در اين سطوح كافي نباشد و باﻻ بودن ميزان دسترسي در سطح  Fieldو كارتهاي  I/Oنيز
ضرورت پيدا كند .از اين رو در كنار  Hardware Redundancyبحث ديگري به نام  I/O Redundancyمطرح مي گردد.
در مواردي كه اهميت  I/Oباﻻست ،مي توان با اتخاذ تمهيدات خاص مانند استفاده از دو ماژول  I/Oقابليت اطمينان سيستم را باﻻ برد .
ماژول هاي ورودي و خروجي مي توانند در كنار خود  CPUيا روي رك اضـــافي يا روي شـــبكه قرار بگيرند كه البته اســـتفاده از طرح شـــبكه
) (Distributed I/Oروش مناسب تري مي باشد .بر اين اساس مي توان آنها را مطابق شكل زير دسته بندي نمود :

انواع روش هاي اتصال  I/Oها

مطابق تصوير فوق مي توان كارت هاي  I/Oرا جهت اتصال به  400Hبه  ٥روش پيكربندي كنيم كه عبارتند از:


تك كاناله – تك مسيره معمولي )( Single Channel ,One Way I/O



تك كاناله – دو مسيره Single Channel , Switched I/O



دو كانالة با كارت  Redundantو با استفاده از  ET200معمولي



دو كانالة با كارت  Redundantبا استفاده از رك اضافي



دو كانالة با كارت  Redundantو با استفاده از  ET200Mسوئيچ شونده
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 ١١-١انواع  I/O Redundancyدر 400H
 (١تك كاناله – تك مسيره معمولي )( Single Channel ,One Way I/O
اين كارت ها مي توانند روي يكي از  Subsystemها )يعني مثﻼً در رك  ٠يا رك  ( ١قرار گيرند و يا اينكه توســـط يك  ET200معمولي كه
قابليت سوئيچ شونده ندارد ،به يكي از  CPUها متصل شوند )مانند شكل زير( اين روش فقط براي  I/Oهايي كه در دسترس بودن آنها معمولي
)نه با اولويت زياد( باشد مي تواند بكار رودكه البته اين روش متداولي نمي باشد.

كارت هاي  I/Oبا اتصال به صورت تك كاناله و تك مسيره معمولي

وقتي  I/Oهاي فوق فقط توسط يكي از سيستم ها خوانده شوند بطور اتوماتيك توسط لينك ارتباطي)فيبر نوري( به  CPUديگر نيز انتقال داده مي
شود  ،و در برنامه اي كه در هر دوي  CPUها در حال اجرا ست از آن ا ستفاده مي شود .بنابراين مهم ني ست كه اين  I/Oبه Master CPU

مت صل با شد يا  ، Standby CPUم شروط براينكه سي ستم در مدكاري  Redundantبا شند .در مد ) Soloوقتي فقط يكي از دو  CPUدر مد
 Runباشند(كارت هاي  I/Oفوق فقط براي همان  CPUقابل دسترسي است و  CPUديگري با آنها ارتباط ندارد ). (Standard Availability
اين موضوع مي تواند مشكل ايجاد كند.
 (٢تك كاناله – دو مسيره Single Channel , Switched I/O
برخﻼف روش قبل اين  I/Oها در مد كاري  Redundantبراي هر دو سيستم قابل دسترسي و قابل آدرس دهي هستند و در مد كاري Single

نيز  Masterمي تواند به اين  I/Oها دسترسي داشته باشد بنابراين قابليت اطمينان اين روش بيشتر از نوع قبلي است .و اين همان روشي است كه
تا اينجا در كتاب براي پيكر بندي  ET200Mو  Y-Linkذكر نموديم و نياز به توضيح بيشتر ندارد .
مشكل اين طرح اينست كه كارت هاي  I/Oافزونه نيستند .
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كارت هاي  I/Oبا اتصال به صورت تك كاناله و دو مسيره

 (٣دو كانالة با كارت  Redundantو با استفاده از  ET200معمولي
در اين روش اگرچه از دو كارت  I/Oا ستفاده مي شود ولي  ET200از نوع سوئيچ شونده يعني افزونه مانند  ET200Mنمي با شد كه فقط يك
لينك  IMدارد ،به عبارت ديگر دو  ET200معمولي مجزا داريم ولي كارت هايي كه روي آنها ست به صورت جفتي و  Redundantمي با شند.
در اين حالت بايد دقت كرد كه آدرس كارت هاي متناظر در دو طرف يكسان باشند .اين طرح متداول نيست.

دو كاناله  Redundantبا  ET200معمولي

 (٤دو كانالة با كارت  Redundantبا استفاده از رك اضافي
در اين طرح برخﻼف طرح قبلي دو كارت  I/Oاستفاده شده است ولي اين كارت ها روي رك اصلي و رك هاي توسعه استفاده شده اند .
در  S7-400Hمي توان  ٢٠رك توسعه داشت .رك ها با شمارة زوج به  CPU0و رك ها با شمارة فرد به  CPU1اختصاص داده مي شوند .روي
رك هاي تو سعه مي توان از كارت هاي  I/Oبا قابليت  Redundantا ستفاده كرد .اين كارت ها  I/Oها را ب صورت  Redundantمي پذيرند و
براي هر دو سيستم قابل دسترسي هستند.
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كارت هاي  I/Oبا اتصال به صورت دو كاناله و  Redundantبا رك هاي اضافي

در ميان كارت هاي  SMبرخي از آنها به صورت  Redundantارائه شده اند .بدين صورت كه مي توان دو كارت مشابه با قابليت Redundant

را با يكديگر  Coupleكنيم و از آدرس هاي آن در برنامه نويسي استفاده كنيم .وقتي از كارت هاي  SMكه  Redundantهستند استفاده كنيم ،
مي توان اين پيكربندي را ايجاد نمود .به اين صـــورت كه از يك جفت كارت يكي در رك اضـــافي مربوط به  CPU0و ديگري در رك اضـــافي
 CPU1قرار مي گيرد.بايد توجه داشت كه اگر كارتي كه در رك زوج قرار گرفته در اسﻼت شماره  nباشد ،كارت متناظر آن در رك فرد نيز بايد در
همان شماره اسﻼت قرار گيرد.
شكل زير محيط  HW Configرا با پيكربندي دو كاناله  Redundantبا رك هاي اضافي را نشان مي دهد :

دو كاناله  Redundantبا استفاده از رك هاي اضافي
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كارت هاي  I/Oكه در رك هاي ا ضافي فوق ا ستفاده شده اند تماماً داراي قابليت  Redundancyه ستند .اگر بر روي آنها دابل كليك كنيد در
 Propertiesآن سربرگي به همين نام وجود دارد كه در آن مي توان تنظيمات  Redundancyرا مطابق شكل زير انجام داد .يعني كارت متناظر
را پيدا كرد و به كارت اول لينك نمود.

تنظيمات  Redundancyدر كارت هاي I/O

ليست كارت هاي  SMبا قابليت  Redundantدر ادامه آورده شده و توضيحات ﻻزم در مورد آنها ارائه شده است.
 (5دو كانالة با كارت  Redundantو با استفاده از  ET200Mسوئيچ شونده
در اين روش عﻼوه بر  ET200سوئيچ شونده كارت هاي  Redundantجفتي نيز استفاده شده است كه باﻻترين قابليت اطمينان را دارد و متداول
ترين روش است

دو مسيره  Redundantبا  ET200افزونه

شكل زير شماتيك اتصال يك سيگنال را به دو كارت  I/Oبا قابليت  Redundancyنمايش مي دهد.
Maher Ghazi
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فصل ١١

سيستم كنترل افزونه S7-400H

افزونگي  i/oدر سيستم H

اتصال يك سيگنال به دو كارت Redundancy

ت صوير زير انواع روش هاي ا ستفاده از كارت هاي  I/Oدر  400Hرا ن شان مي دهد .همانطور كه مﻼحظه مي شود ،ات صال دو  ET200افزونه با
كارت هاي  Redundantباﻻترين ضريب اطمينان را دارد.

انواع روش هاي اتصال I/O Redundancy

براي استفاده  I/Oها به صورت  Redundancyبايد به نكات زير توجه داشته باشيم:
 (١كارت ها  I/Oبايد ويژگي  Redundancyداشته باشند.
 Redundancy (٢كارت ها در  Hwconfigانجام شود.
 (3از فانكشن هاي مخصوص در برنامه نويسي استفاده شود.
 (4در برنامه نويسي از دو آدرس متناظر كارت فقط آدرس كوچكتر استفاده مي شود اگر اين كارت در دسترس نبود فانكشن هاي فوق بطور
اتوماتيك از كانال متناظر استفاده مي كند.
 (٥سيگنال 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 ﻻزم است
در سطح  Fieldاز  MTAاستفاده شود MTA .مخفف  Marshalling TerminatI/On Assemblyمي باشد كه مي تواند سيگنال
را براي كانال هاي مختلف تكثير كند.
Maher Ghazi
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١٨٦

١١ فصل

S7-400H سيستم كنترل افزونه

H  در سيستمi/o افزونگي

 با قابليت افزونگيi/o  ليست كارت هاي١١-٢
: استفاده شوند در جدول زير آمده استET200M  روي رك هاي اضافي ياRedundant  كه مي توانند بصورتSM ليست كارت هاي
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

 مثﻼ اينكه اتصال با يا بدون سنسور دوبل انجام.بر اساس جدول فوق مي توان سيگنال را به روش هاي مختلف به كارت هاي ورودي متصل نمود
 در ادامه به نحوه ات صال. همينطور مي توان سيگنال را از كارت هاي خروجي به روش هاي مختلف دريافت و به م صرف كننده مت صل كنيم.شود
. آنها با جزئيات مي پردازيم

١٨٧
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فصل ١١

سيستم كنترل افزونه S7-400H

افزونگي  i/oدر سيستم H

 ١١-٣روش هاي اتصال و تنظيمات  i/oهاي افزونه
 -١تنظيمات و اتصاﻻت كارت هاي ورودي ديجيتال  DIافزونه
الف( بدون سنسور Redundant

از يك سنسور به هر دو كارت سيم كشي ميشود

ب( با سنسور Redundant

از دو سن سور كه هر دو براي يك كميت سوئيچ
مي كنند يا سوئيچي كه دو كنتاكت م ستقل مي
دهد استفاده مي شود هر كدام با سيم مجزايي به
يك كارت متصل مي شوند .نسبت به طرح قبلي
اطمينان باﻻتري دارد.
اتصال سيگنال به كارت هاي DI

براي ات صال سوئيچ به دو كارت  DIمي توان از ماژول  MTAا ستفاده كرد و مي توان نيز ب صورت م ستقيم آن را مت صل كرد  .شكل زير اين دو
حالت را نشان مي دهد.

ارتباط سنسور با كارت ها به صورت Redundancy

در  400Hامكان مقاي سه هر دو سيگنال بين دو كارت  Redundant؛ وجود دارد .اگر يك سيگنال ورودي ديجيتال مد نظر با شد و اين سيگنال
توسط يك سنسور وصل و يك سنسور قطع باشد ،تناقض ) (Discrepancyبه وجود مي آيد .در اينصورت سيستم مي تواند در يك مدت زمان
Maher Ghazi
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فصل ١١

سيستم كنترل افزونه S7-400H

افزونگي  i/oدر سيستم H

معين ،اين ت ناقض را آشـــ كار ك ند .اين مدت ز مان در پنجره  Propertiesكارت  DIو در ســـربرگ  Redundancyت حت عنوان Time

) Discrepancy (msديده مي شود كه زمان آن قابل تغيير است.

تنظيم زمان آشكار سازي Discrepancy

در همان پنجره  Propertiesمربوط به كارت  DIو در قســمت  AdditI/Onal Parametersگزينه ديگري تحت عنوان Reaction After

 the Discrepancy Time has Elapseوجود دارد منظور اينست كه در صورت بروز تناقص سيستم چه عكس العملي نشان دهد كه براي
آن يكي از مد هاي زير انتخاب ميشود:


 Use Last Valid Valueاين حالت رفتار پيش فرض كارت هاست .بدين معنا كه در صورت آشكار شدن تناقض ،آخرين مقدار تغييرات
سيگنال كه قبﻼ خوانده شده حفظ مي شود .به عبارت ديگر مقدار سنسوري كه  Activeاست به عنوان مبنا انتخاب شده و اثر آن در
سيستم قرار مي گيرد.



 And Signalsدر اين حالت پس از تشخيص تناقض ،مقدار دو سيگنال  Redundantمتصل به كارت ها با يكديگر  Andخواهند شد
و مقدار نهايي به سيستم ارائه مي شود.

 Or Signals در اين حالت با تشخيص تناقض ،مقدار دو سيگنال  Redundantبه صورت  Orدر آمده و مقدار نهايي به سيستم ارائه
مي شود.
دقت كنيد كه  ANDيا ORدر داخل كارت انجام مي شود و در برنامه نوي سي نيازي به گيت  Andو  ORني ست  .در بين سه حالت فوق،
حالت  Use Last Valid Valueمتداول است.
 -٢تنظيمات و اتصاﻻت كارت هاي خروجي ديجيتال  DOافزونه
وقتي دو كارت خروجي به يك م صرف كننده مت صل مي شوند براي اينكه بين آنها جريان گرد شي رخ ندهد نياز به مدار محافظ دارند كه ممكن
است درداخل كارت تعبيه شده باشد )مانند  (6ES7 322-8BF00-0AB0يا اينكه از ديود بيروني استفاده شود .بر اساس نوع كارت مي توان به
دو روش سيگنال هاي  DOرا به مصرف كننده متصل نمود :
الف( با ديود يكسو ساز خارجي
ب( بدون ديود يكسو ساز خارجي
Maher Ghazi
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فصل ١١

سيستم كنترل افزونه S7-400H

افزونگي  i/oدر سيستم H

اتصال با و بدون ديود

جدول زير نشان مي دهد كه كداميك از كارتهاي  DOرا مي توان با يا بدون ديود بست :
without dI/Odes

with dI/Odes

Modules

–

X

6ES7 422-7BL00-0AB0

X

–

6ES7 422-1FH00-0AA0

–

X

6ES7 322-1BL00-0AA0

–

X

6ES7 322-1BF01-0AA0

X

X

6ES7 322-8BF00-0AB0

X

–

6ES7 322-1FF01-0AA0

–

X

6ES7 322-8BH00-0AB0

–

X

6ES7 322-5SD00-0AB0

ديود هاي مناسب براي اين كار انواع  IN4003……IN4007يا ساير انواعي كه مشخصات زير را داشته باشند :
U-r>= 200V
I-F>= 1A
براي كارت هاي  DOبه غير از فعال سازي  redundancyدو كارت بايكديگر كه مطابق شكل زير انجام ميشود ،تنظيم خاصي وجود ندارد .

محيط پيكربندي سخت افزار و  Joinكردن دو كارت  DOبا يكديگر
Maher Ghazi
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فصل ١١

سيستم كنترل افزونه S7-400H

افزونگي  i/oدر سيستم H

 -٣تنظيمات و اتصاﻻت كارتهاي ورودي آنالوگ  AIافزونه
شنا سايي تناقض در كارت هاي آنالوگ متفاوت ا ست پنجره اي بنام تولرانس وجود دارد كه اختﻼف كمتر از آن تناقض مح سوب نمي شود  .بطور
كلي براي كارتهاي  AIكه بصورت  Redundantبه كار مي روند سه پارامتر وجود دارد كه بايد مشخص شود:
الف( پنجره تولرانس )(Tolerance Window

يعني در صدي از مقدار سيگنال كه اگر سيگنال  AIدر آن بازه با شد معتبر ا ست.وقتي دو ورودي  AIهر دو در يك پنجره تولرانس قرار گيرند هردو
توسط سيستم يكسان فرض مي شوند.
ب( زمان شناسايي تناقص Discrepancy Time

ماكزيمم زماني كه بعد از سپري شدن آن  ،خطا آشكار مي گردد.
ج( مقدار اعمالي به برنامه Applied value

پس از مقايسه دو ورودي  ، AIمقدار نهايي كه در اختيار برنامه قرار مي گيرد را  Applied-valueگويند.
تذكرات مهم :


اگر يك سنسور با دو خروجي استفاده شود  ،زمان پيش فرض سيستم كافي است.



اگر دو سنسور جدا استفاده شوند اين زمان را افزايش دهيد )به ويژه براي سنسورهاي دما(

تصوير زير پنجره تنظيمات كارت  AIبا قابليت  Redundancyرا نشان مي دهد:

تنظيمات كارت AI

شكل هاي بعد نمونه هايي از ورودي هاي آنالوگ  Redundantرا نشان مي دهد :


ورودي از جنس ولتاژ :اين ورودي بصورت موازي به هر دو كارت متصل مي شود)شكل (١
Maher Ghazi
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فصل ١١

سيستم كنترل افزونه S7-400H


افزونگي  i/oدر سيستم H

ورودي جريان بصورت غير مستقيم  :مي توان جريان را با يك مقاومت شنت به ولتاژ تبديل و آن را در كارت  AIبا ورودي ولتاژ استفاده
كرد شبيه حالت قبل )شكل  (٢اين براي ترانسديوسرهاي  ٢سيمه و  4سيمه امكان پذير است.مقاومت شنت فوق مي تواند  ٥٠يا ٢٥٠
اهم باشد )جدول زير(
250 Ohm
4...20mA

50 Ohm

Resistance

+/–20mA

+/–20mA

Current measuring range

+/–5 V

1...5V
”“B
12bit

12bit+sign

شكل ١



+/–1V

Input range to be configured

”“A

Measuring range cube positI/Oning

12bit+sign

ResolutI/On

شكل ٢

شكل ٣

ترانسديوسرهاي جريان  ٢سيمه با تغذيه بيروني را مي توان مطابق شكل  3متصل نمود.

براي كارت هاي  AIبا قابليت  Redundancyنيز ﻻزم است از آدرس ورودي كوچكتر در برنامه نويسي استفاده شود .حال اگر بين دو سيگنال AI

چند درصد اختﻼف باشد ،تناقض آشكار خواهد .ميزان اختﻼف بين دو سيگنال بر حسب درصد در سربرگ  Redundancyكارت  AIتحت عنوان
)Tolerance Window (% End Vaueديده مي شود كه اين مقدار توسط كاربر قابل تغيير است.

تعين درصد اختﻼف دو سيگنال  AIبه صورت Redundancy

مطابق تنظيمات پنجره فوق ،اگر ميزان اختﻼف بين دو سـيگنال  Redundantاز پنج درصـد بيشـتر شـود ،تناقض آن پس از مدت زمان 10ms

آشكار خواهد شد .اين زمان نيز در قسمت ) Time Discepency (msقابل تنظيم مي باشد.
در پنجره تنظيمات فوق گزينه ديگري به نام  Value Appliedوجود دارد كه مي توان براي آن دو حالت  Lower Valueيا Higher Value

انتخاب نمود .بدين منظور كه اگر بين دو سيگنال آنالوگ دريافت شده اختﻼف وجود داشته باشد ،هميشه مقداري كه نسبت به ديگري باﻻتر ا ست
) (Higher Valueيا مقداري كه پائين تر است ) (Lower Valueرا به عنوان مبنا انتخاب كند.
Maher Ghazi
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فصل ١١

سيستم كنترل افزونه S7-400H

افزونگي  i/oدر سيستم H

 .٤تنظيمات و اتصاﻻت كارتهاي خروجي آنالوگ  AOافزونه
شكل زير اتصال كارت هاي  AOاز نوع  Redundantرا نشان مي دهد:

اتصال خروجي آنالوگ Redundancy

در كارت هاي  AOكه به صورت  Redundantا ستفاده مي شوند ،سيگنال خروجي بين دو كارت تق سيم مي شود .به عنوان مثال اگر بر ا ساس
منطق برنامه مقدار خروجي آنالوگي بايد برابر  20mAبا شد ،م صرف كننده اين مقدار را با دو ن سبت م ساوي از دو كارت دريافت مي كند10mA) .

از كارت اول و  10mAاز كارت دوم( چنانچه براي يكي از كارت ها م شكلي پيش آيد ،مقدار آن به كارت دوم داده شده و م صرف كننده اين مقدار
را از يك كارت دريافت مي كند.
همچنين ﻻزم است مانند ورودي هاي آنالوگ ،در برنامه نويسي از آدرس كانالي كه عدد آن كوچكتر است ،استفاده شود.

برقرار بودن حالت  Redundancyدر دو كارت AO

خطا در يكي از دو كارت AO

آدرس هاي  I/Oهاي افزونه در برنامه
در محيط برنامه نويسي براي به كار گيري  I/Oها به صورت  Redundancyﻻزم است آدرسي را كه كوچكتر مي باشد استفاده كنيم .به عنوان
مثال بر اساس آدرس هاي كارت هاي  DIدر تصوير قبلي ،بايد از آدرس هاي بايت صفر و يك در برنامه استفاده شود و آدرس هاي بايت دو و سه
به عنوان  Redundantآنها و به طور اتوماتيك در سيستم استفاده خواهد شد.
مفهوم Passivate

در كارت هاي  Redundantاگر مشـــكلي براي يكي از دو كارت پيش آيد )مثﻼً يكي از كارت ها  Power Offشـــود( آن كارت اصـــطﻼح ًا
 passivateمي شود .اين حالت تا زماني كه ادامه مي يابد كه توسط فانكشن هاي برنامه نويسي خاص آن كارت مجدداً  Depassivateشود.
Maher Ghazi
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فصل ١١

سيستم كنترل افزونه S7-400H

افزونگي  i/oدر سيستم H

 Passivateشدن نيز خود داراي دو حالت مي باشد :
By Module (١
By Channel (٢

(3
در حالت اول كه حالت  Defaultسيستم است؛ اگر در يكي از كانال هاي مربوط به كارت مشكلي رخ دهد ،كل كارت  Passivateمي شود و در
حالت دوم با بروز اشــكال در يك كانال صــرفاً همان كانال  Passivateخواهد شــد .براي تنظيمات مربوط به آن ﻻزم اســت به ســربرگ H

 Parametersاز پنجره  CPU Propertiesو قسمت  Redundant I/Oمانند شكل زير مراجعه كنيد.

تنظيمات  Passivateدر CPU Properties

همانطور كه در ت صوير فوق ديده مي شود ،براي  I/O Redundancyآدرس دو  Data Blockوارد شده ا ست .در حالت پيش فرض  DB1و
 DB2مي باشد ولي شماره آن قابل تغيير است .بايد دقت شود از اين دو  DBنبايد در برنامه نويسي براي كاربرد هاي عادي استفاده شود.

Maher Ghazi
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فصل ١١

سيستم كنترل افزونه S7-400H

افزونگي  i/oدر سيستم H

 ١١-٤روش برنامه نويسي  i/oهاي افزونه
براي كار با  I/Oهاي  Redundantدر محيط برنامه نويسي ﻻزم است از بلوك هاي مخصوص  I/O Redundancyاستفاده شود .اين بلوك ها
بايد از ق سمت  Libraries > Redundant I/O CGP V40فراخواني شوند .محل فراخواني هر كدام از آنها متفاوت ا ست .در ادامه به عملكرد
و محل فراخواني آنها مي پردازيم.

فراخواني بلوك هاي مربوط به I/O Redundancy

بلوك هاي استاندارد با اسامي زير به كار مي روند :


” FB 450 “RED_IN RED_I/O_1كه براي خواندن ورودي هاي افزونه استفاده مي شود .اين بلوك بايد در ابتداي برنامه قرار
گيرد .استفاده از اين بلوك باعث مي شود كه در برنامه نويسي از تكرار آدرس ها جلوگيري شود و براي هر ورودي افزونه ،صرفاً يك آدرس
استفاده شود.



” FB 451 “RED_OUT RED_I/O_1كه براي ارسال فرمان به خروجي هاي افزونه استفاده مي شود و بايد در انتهاي برنامه قرار
گيرد.



” FB 452 “RED_DIAG RED_I/O_1كه براي آشكار سازي اشكاﻻت افزونگي استفاده مي شود و ﻻزم است اين  FBدر OB
هاي  Error Handlingفراخواني شود )(OB70 , OB72 , OB82 , OB83 , OB85



” FB 453 “RED_STATUS RED_I/O_1كه وضعيت  I/Oهاي  Redundantرا به صورت لحظه به لحظه گزارش مي دهد.
اين  FBبايد در محيط اصلي برنامه نويسي فراخواني شود.



” FC 450 “RED_INIT RED_I/O_1اين بلوك نيز  Redundancyرا برقرار مي كند ولي حتماً بايد در  OBهاي Startup
فراخواني شود )(OB100 , OB102



” FC 451 “RED_DEPA RED_I/O_1از اين بلوك براي  Depassivateنمودن كارت ها يا كانال هاي مربوط به كارت
استفاده ميشود .اين  FCبايد در  OBهاي  Error Handlingفراخواني شود ) (OB70 , OB72 , OB82 , OB83 , OB85به
عنوان مثال وقتي تغذيه يكي از دو كارت افزونه قطع شود ،كارت مربوطه  Passivateشده و سيستم  OB82را فراخواني مي كند .حال
با وجود  FC 451در  ،OB82آن كارت يا كانال آن  Depassivateخواهد شد.
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١٩٥

فصل ١١

سيستم كنترل افزونه S7-400H

افزونگي  i/oدر سيستم H

مثال :
روي يك مخزن دو  PSHHداريم .هر كدام به يك كارت  DIكه هر كارت  DIروي يك  ET200اســت .روي مخزن يك ولو داريم كه از دو
كارت  DOكه هر كدام روي يك  ET200است فرمان مي گيرد )مانند شكل زير(

شماتيك مثال ١

در ابتدا  OB100را ساخته و در آن  FC450با نام سمبليك ” “RED_INITرا فراخواني مي كنيم.

محيط  OB100و فراخواني FC450
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١٩٦

فصل ١١

سيستم كنترل افزونه S7-400H

افزونگي  i/oدر سيستم H

در ادامه وارد  OB1شده و در ابتداي برنامه ” “RED_INدر اولين  Networkفراخواني مي كنيم ،سپس برنامه  Redundancyدر Network

هاي بعدي ،نوشته خواهد شد .در اين مثال فقط آدرس اولين  PSHHاستفاده مي شود و دومين سنسور با تنظيمات سخت افزاري ذكر شده و وجود
” “RED_INدر ابتداي برنامه ،با اولين سن سور به شكل افزونه عمل خواهد كرد .در انتهاي برنامه هم از ” “RED_OUTا ستفاده شده ا ست زيرا
مي خواهيم مطابق شـــكل فوق فرمان از  Q0.0يا  Q4.0فرســـتاده شـــود و افزونه باشـــند .تظيمات  HW_Confighبراي كارت ها مطابق با
توضيحات قبلي انجام مي شود.

محيط  OB1براي برنامه نويسي اصلي

براي  Depassivateنمودن كانال هاي ورودي و خروجي استفاده شده در برنامه ،ﻻزم است FC451 ،با نام سمبليك ” “RED_DE_PAدر
 OB82مانند شكل زير ،فراخواني شود.

محيط  OB82و برنامه نويسي براي  Depassivateنمودن كارت ها
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فصل ١٢

سيستم كنترل افزونه S7-400H

تبادل ديتا با كنترلرها در سيستم H

فصل ١٢
تبادل ديتا با كنترلرها در سيستم H
 ١٢-١روش هاي تبادل ديتا بين  Hو كنترلرها
 ١٢-٢تبادل ديتا بين دو سيستم  Hاز طريق اترنت صنعتي
 ١٢-٣تبادل ديتا بين دو سيستم  Hاز طريق پروفي باس
 ١٢-٤تبادل ديتا بين دو سيستم  Hاز طريق MPI
 ١٢-٥تبادل ديتا بين دو سيستم  Hاز طريق DP/DP Coupler
 ١٢-٦تبادل ديتا بين سيستم  Hبا  S7معمولي از طريق Ethernet
 ١٢-٧تبادل ديتا بين  Hو  S7معمولي از طريق Profibus
 ١٢-٨تبادل ديتا بين  Hو  PLCهاي غير زيمنس با Modbus
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١٩٨

فصل ١٢

سيستم كنترل افزونه S7-400H

تبادل ديتا با كنترلرها در سيستم H

در سيستم هاي اتوماسيون گسترده فقط يك سيستم  Hنيست كه كنترل فرآيند را انجام مي دهد بلكه سيستم متشكل از چندين  PLCاست كه
ممكن است برخي از آنها از نوع  Hنباشد يا حتي برخي ساخت سازندگان ديگر باشد  .در چنين سيستم هايي معموﻻً ﻻزم است كه بين سيستم هاي
كنترل ديتا رد و بدل شود  .اين كار نياز به اتصال سيستم ها به يك شبكه صنعتي و سپس تنظيمات و برنامه نويسي دارد .

 ١٢-١روش هاي تبادل ديتا بين  Hو كنترلرها
ارتباطات  400Hبا سيستم هاي كنترل را مي توان به صورت كلي به سه دسته تقسيم نمود :
 (1ارتباط بين  400Hبا  400Hديگر
 (2ارتباط  400Hبا  S7معمولي مانند S7-300

 (3ارتباط  400Hبا  PLCغير زيمنس
براي تبادل ديتا بين سيستم هاي فوق ،بسته به حساسيت ديتا و حجم آن ،مي توان از شبكه هاي زير استفاده نمود :


شبكه  MPIبراي ديتاهاي بسيار معمولي )اطمينان پائيني دارد(



شبكه  Ethernetصنعتي براي ديتاهاي معمولي با حجم زياد )متداول(



شبكه  Profibusبراي ديتاهاي با حجم كم ولي حساس و مهم )متداول(



شبكه  Modbusبراي ديتاهاي با حجم كم ولي حساس و مهم

براي ارتباط  400Hو  CPUهاي غير زيمنس شبكه  Modbusبيشترين كاربرد را دارد.
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١٩٩

فصل ١٢

سيستم كنترل افزونه S7-400H

تبادل ديتا با كنترلرها در سيستم H

 ١٢-٢تبادل ديتا بين دو سيستم  Hاز طريق اترنت صنعتي
براي اين ارتباط از  S7 Connection Fault Tolerantا ستفاده مي شود زيرا هر دو طرف  Redundantه ستند و كارت هاي CP443-1

اين كانكشــن را ســاپورت مي كنند .براي پيكربندي آنها ﻻزم اســت ابتدا در يك پروژه هر دو  400Hرا وارد كرده و پيكربندي اوليه آنها را انجام
دهيد .سپس به محيط  Netproوارد شده و هر چهار كارت  CP443-1را به يك شبكه اترنت صنعتي متصل نمائيد .حال بر روي يكي از CPU

ها كليك كنيد .به طوري كه  Connection Tableدر پائين پنجره فعال شود .در سطر اول آن دوبار كليك كنيد .پنجره اي مانند شكل زير ظاهر
مي شــود .از پنجره باز شــده ســيســتم دوم را به عنوان  Partnerانتخاب و در پائين همين پنجره ،كانكشــن را از نوع  Fault Tolerantانتخاب
نماييد.

ايجاد S7 Connection Fault Tolerant

فقط با ساختن يك كانك شن از اين نوع ،مي توان چهار CPUي مربوط به دو سي ستم  Hرا به صورت  Full Redundancyبه يكديگر مت صل
نمود .بنابرين برنامه نويسي آن نيز ،بسيار ساده خواهد بود.
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٢٠٠

فصل ١٢

سيستم كنترل افزونه S7-400H

تبادل ديتا با كنترلرها در سيستم H

برنامه نويسي تبادل ديتا بين دو سيستم H

برنامه نويسي با فانكشن هاي  PUT/GETانجام مي شود كه در كتابخانه از مسير زير در دسترس است .اين توابع در برنامه نويسي مي توانند به
صورت يكطرفه به كار روند .يعني برنامه ار سال و دريافت ديتا مي تواند ،در يك سي ستم كنترل نو شته شود و سمت مقابل نيازي به برنامه نوي سي
خاصــي ندارد .با فراخواني يك مرتبه تابع ) PUT (SFB15مي توان ديتا را ارســال نمود .همچنين با يك بار فراخواني تابع )GET (SFB14

ميتوان ديتا را از سمت مقابل دريافت كرد.

مسير فراخواني توابع ارسال و دريافت ديتا

معرفي پايه هاي ): SFB15 (PUT


 : REQمخفف  Requestاست 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.



 : IDشناسه ارتباط بين دو سيستم است كه در هنگام ايجاد كانكشن در محيط  Netproبدست مي آيد.



 : ADDR_1آدرس ناحيه اي از حافظه سيستم مقابل كه قرار است ديتا به آن ارسال شود )آدرس مقصد(



 : SD_1آدرس ناحيه اي از حافظه مبداً كه قرار است ديتاي آن به سيستم مقابل ارسال شود.

نكته  :پايه هاي  ADDR_1 ... ADDR_4تعريف م شابه دارند .همچنين پايه هاي  SD_1 ... SD_4نيز م شابه يكديگر ه ستند .كاربرد آنها
در اينجاســت كه اگر بخواهيم ديتا را از چهار ناحيه مختلف حافظه مبداً بخوانيم يا به چهار ناحيه متفاوت در مقصــد ارســال كنيم ،اين كار با يك بار
فراخواني  SFB15امكان پذير خواهد بود .پايه ها نظير به نظير ه ستند .يعني محتوي  SD_1به  ADDR_1ار سال شده و به همين ترتيب مقدار
 SD_2به  ADDR_2ارسال 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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٢٠١

فصل ١٢

سيستم كنترل افزونه S7-400H


تبادل ديتا با كنترلرها در سيستم H

 : ERRORاين پايه نيز يك خروجي بيتي ا ست كه مقدار آن در حالت عملكرد نرمال بلوك صفر ا ست و اگر خطايي در ار سال ديتا رخ
دهد ،اين پايه يك خواهد شــد .از اين پايه در عيب يابي تبادل ديتا اســتفاده مي شــود .از آنجايي كه تبادل ديتا با  SFB15از ســرويس
) (SDAاســتفاده مي كند ،دريافت ديتا در مقصــد  Aknowladgeخواهد داشــت .يعني گيرنده ديتا؛ ســيگنالي را مبني بر تاًييد دريافت
اطﻼعات به فرستنده ارسال مي كند )(Send Data With Aknowladge

 : STATUS در صورت بروز خطا در اين پايه كدي ظاهر مي گردد .اين كد نوع خطا را نشان مي دهد.
معرفي پايه هاي )SFB14 (GET

پايه هاي ” “REQو ” “IDتعريفي مشابه با معادل آن در  SFB15دارند.


 : ADDR_1آدرس ناحيه اي از حافظه مبداً از سيستم مقابل است كه قرار است ديتاي آن خوانده شود و توسط اين سيستم دريافت شود.



 : RD_1مخفف  Recieve Dataاست .اين پايه آدرس ناحيه از حافظه مقصد يا همين سمت است كه ديتا پس از دريافت از سمت مقابل،
در اين حافظه ثبت مي شود .به عبارت ديگر اطﻼعات از پايه هاي  ADDRخوانده شده و به پايه هاي  RDانتقال مي يابد.



 : NDRمخفف  New Data Recievedاســت و يك خروجي بيتي اســت .با هر بار يك شــده اين پايه نشــان مي دهد كه ديتاي جديد
دريافت شده است

نكته  :١پايه هاي  ADDR_1 ... ADDR_4و  RD_1 ... RD_4براي تعيين آدرس مبداً و مقصــد از چهار ناحيه مختف مي باشــند .با اين
شرايط مي توان با يك بار فراخواني  SFB14از چهار ناحيه مختلف حافظه ديتا ار سال و به چهار ناحيه مختلف انتقال دهيم .ت صوير زير مو ضوع را
براي  SFB14 , 15بهتر نشان مي دهد.
نكته  : ٢تمام پايه هاي  ADDRو  SDو  RDاز  SFB14 , 15مي توانند آدرس دهي به صورت  Pointerدا شته با شند .به عنوان مثال اگر
بخواهيم صد بايت اول از  DB2را به يك پايه براي ارسال يا دريافت متصل كنيم ،بدين صورت خواهد بود P# DB2.DBX0.0 BYTE 100

فانكشن هاي ارسال و دريافت ديتا در يك طرف
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٢٠٢

فصل ١٢

سيستم كنترل افزونه S7-400H

تبادل ديتا با كنترلرها در سيستم H

مثال  :فرض كنيد دو سي ستم  400Hاز طريق كارت هاي اترنت به يكديگر به صورت  Full Redundancyمت صل ه ستند .حال برنامه اي
بنويسيد كه هر  2٤ساعت يكبار ،زمان و تاريخ سيستم دوم با سيستم اول سنكرون شود.
ابتدا در يك پروژه دو  400Hرا پيكربندي مي كنيم .در كنار هر  CPUبايد دو  CP443-1پيكربندي شـــود و هر چهار كارت به يك ﻻين اترنت
متصل شود .همچنين بديهي است كه هر كارت  CPبايد آدرس  MACو  IPمنحصر به فرد داشته باشد.در محيط  Netproشكلي مانند شكل زير
خواهيم داشت .در  Netroﻻزم است جهت ارتباط  Full Redundancyيك كانكشن از نوع  S7 Connection Fault Tolrantبسازيد.

ايجاد ارتباط بين دو سيستم  400Hو ساختن كانكشن

در هنگام ايجاد كانكشن دقت شود كه يك  IDبه صورت  Hexتوسط  Netproارائه مي شود .اين  IDبعداً در برنامه نويسي و در پايه  IDمربوط
به  SFB14 , 15استفاده خواهد شد.

 IDارتباط در محيط Netpro

در ادامه همانطور كه اشـــاره شـــد ،مي توان برنامه را در يك طرف نوشـــت .در اين مثال برنامه را در  OB35مربوط به  414Hبه صـــورت زير،
مينويسيم.
ابتدا توسط  SFC1تاريخ و زمان اين سيستم را مي خوانيم و در يك متغيير از جنس  #DTمي ريزيم .سپس توسط  SFC20آنرا به يك متغير از
همان جنس ولي در يك  DBانتقال مي دهيم .متغيير  #DTيك حافظه شش بايتي نياز دارد.
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٢٠٣

فصل ١٢

سيستم كنترل افزونه S7-400H

تبادل ديتا با كنترلرها در سيستم H

قسمتي از پاسخ برنامه

در ادامه  SFB15را در  OB35فراخواني مي كنيم و تو سط آن P# DB1.DBX0.0 BYTE 6 ،را از سي ستم  414Hخوانده و به معادل همين
آدرس از سيستم مقابل ارسال مي كنيم .برنامه به صورت زير نوشته مي شود.

ادامه برنامه در OB35
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فصل ١٢

سيستم كنترل افزونه S7-400H

تبادل ديتا با كنترلرها در سيستم H

آدرس  M100.0در برنامه فوق بيتي ا ست كه هر  2٤ساعت يكبار در  OB10فعال مي شود و بر ا ساس برنامه فوق وقتي ديتا ار سال شود ،پايه
 Doneاز خروجي  SFB15يك خواهد شد .بنابرين مطابق برنامه فوق ،پس از ارسال ديتا  M100.0ريست خواهد شد .با اين شرايط برنامه زير را
در  OB10بدينصورت خواهيم نوشت :

برنامه  OB10براي ست شدن هر  ٢٤ساعت يكبار

به طور خﻼصه تا اين قسمت تاريخ و زمان با استفاده از  SFB15به سيستم مقابل ارسال شد .در ادامه ﻻزم است در سيستم مقابل اطﻼعات را از
آدرس  P# DB1.DBX0.0 BYTE 6دريافت كرده سپس به يك متغير  Tempاز جنس  Date and Timeبا استفاده از  SFC 20ميريزيم
و با استفاده از  SFC 0آنرا به تاريخ و ساعت  CPUميفرستيم )مطابق شكل زير(

برنامه  OB35سمت گيرنده ديتا

همانطور كه مﻼحظه مي شود برنامه به صورت يكطرفه نو شته شد .يعني در سمت گيرنده نيازي به فراخواني فانك شن گيرنده ديتا ني ست و از مبداً
ديتاي مربوطه به آدرس م شخص شده ي مق صد ،ار سال مي شود .حال اگر قرار با شد كه اين يكطرفه بودن برعكس انجام شود ،مثﻼً بدون برنامه
نوي سي در سي ستم مقابل بخواهيم ديتايي از آنرا بخوانيم ،بايد از ) SFB14 (Getا ستفاده كنيم .زيرا  Getشبيه به پروتكل  Fetchدر RK512

مدباس عمل كرده و ديتا را از محل مشخصي از سمت مقابل مي خواند و به محل تعيين شده انتقال مي دهد.
طرح فوق در شرايطي ا ست كه براي سي ستم  400Hكارت ) CP443-1 (Ethernetا ستفاده كرده با شيم .اگر به جاي  CPاترنت CPU ،ها
داراي پورت  Profinetباشند نيز مي توان از همين كانكشن براي ارتباط بين دو  400Hاستفاده نمود.
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 ١٢-٣تبادل ديتا بين دو سيستم  Hاز طريق پروفي باس
كانكشن  Fault Tolerantدر شبكه  Profibusنيز كاربرد دارد .اين در حالتي است كه ،پورت هاي  DPو  MPI/DPروي  CPUنمي توانند به
يك شبكه  Profibusمتصل نمود .بنابرين اگر از كارت ) CP443-5 (Profibusدر كنار  400Hاستفاده شود ،مي توان از S7 Connection

 Fault Tolerantبراي ارتباطات آن استفاده كرد.
پيكربندي و برنامه نويسي آن مشابه اترنت صنعتي است با اين تفاوت كه در پيكر بندي از كارت  CP Profibusاستفاده ميشود .در هنگام ساختن
كانكشن دقت شود كه ،اگر هر دو سيستم همزمان به اترنت و  Profibusمتصل هستند ،ارتباط را  Profibusانتخاب نماييم.

تنظيم ايجاد كانكشن براي ارتباط از طريق Profibus

اتصال دو  400Hبه يكديگر از طريق Profibus
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 ١٢-٤تبادل ديتا بين دو سيستم  Hاز طريق MPI
شبكه  MPIيك شبكه انح صاري در  S7زيمنس ا ست .بنابرين صرفاً از آن براي ارتباط دو تجهيز از نوع  S7ا ستفاده مي شود اطمينانش پايين
ا ست .ب ستر انتقال در شبكه  MPIم شابه  Profibusاز نوع  RS485ا ست .يعني مي توان از كابل و كانكتور هاي  Profibusبراي  MPIهم
اســـتفاده نمود .بنابرين امكان پياده ســـازي توپولوژي  Daisy Chainدر آن وجود دارد .براي ارتباط دو  400Hاز طريق  MPIابتدا بايد دو H

 Stationرا در يك پروژه پيكربندي كرده ،سپس مي توان پورت هاي  MPIرا مطابق تصوير زير در محيط  Netproبه يكديگر متصل كنيد :

اتصال دو  400Hبه شبكه  MPIدر محيط Netpro

براي اتصــال فوق ﻻزم اســت پس از پيكربندي اوليه دو  ،400Hآنها را  Save and Compileكنيد و از محيط > Simatic > Options
 Configure Networkرا باز كنيد .در اين صورت برنامه  Netproباز مي شود .سپس مي توانيد پورت هاي  MPIرا تك به تك به ﻻين MPI

مت صل نماييد .همانطور كه در ت صوير فوق مﻼحظ ه مي شود ،به طور اتوماتيك هر پورت يك آدرس منح صر به فرد دريافت مي كند .اگر آدرس ها
يكسان باشند ،ﻻزم است با دوبار كليك بر روي پورت  MPIعوض شوند.
ﻻزم به ذكر اســت براي تبادل اطﻼعات با شــبكه  MPIدر  400Hنمي توان از محيط  Global Dataاســتفاده كرد .همچنين امكان اس ـتفاده از
اتصــال  S7 Connection Fault Tolerantنيز با  ،MPIوجود ندارد .بنابرين مي توان براي اين ارتباط از  S7 Connectionاســتفاده نمود.
براي اين ارتباط نياز به سـاختن چهار كانكشـن در  Netproاسـت .هر كانكشـن مي تواند ارتباط دو  CPUبا هم را برقرار كند .تصـوير زير ارتباط
كانكشن ها را در يك طرح نمونه ،نشان مي دهد :

ارتباط دو  CPU_Hبا يكديگر از طريق S7_Connection

براي ساختن هر كانكشن ابتدا بر روي  CPUاول تك كليك كنيد سپس قسمت پائين پنجره  Netproيك كادر كه  Connection Tableنام
دارد ،فعال مي شود .در سطر اول آن دوبار كليك كنيد .در اين صورت پنجره  New Connectionباز مي شود .در ق سمت  Partnerبايد CPU
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ســمت مقابل انتخاب شــود و در قســمت  Connection Typeبايد  S7 Connectionانتخاب گردد .هر كانكشــن داراي يك  IDانحصــاري
ميباشد كه براي استفاده در برنامه نويسي به كار مي رود .تصوير زير دو كانكشن را براي ارتباط نظير به نظير نشان مي دهد :

كانكشن از نوع  S7براي ارتباط دو  H Stationبا يكديگر

بدين ترتيب هر  CPUداراي دو كانكشــن خواهد بود كه براي  Send / Receiveاســتفاده مي شــود .برنامه نويســي ارســال ديتا با SFB15

) (PUTو دريافت ديتا با  (GET) SFB14انجام ميشود.
براي ارسال ديتا بايد چهار مرتبه  SFB15و براي دريافت ديتا بايد چهار مرتبه  SFB14فراخواني شوند .با هر بار فراخواني يك  IDداده ميشود.
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تبادل ديتا با كنترلرها در سيستم H

 ١٢-٥تبادل ديتا بين دو سيستم  Hاز طريق DP/DP Coupler
در عمل  ،از كارت هاي  Profibusدر  400Hكمتر ا ستفاده مي شود .زيرا تمام  CPUهاي  Hداراي پورت  Profibusه ستند و اين پورت ها
براي ارتباطات مختلف  ،Profibusكاربرد دارد .اگر بخواهيم از همين پورت ها براي ارتباط دو  400Hاســـتفاده كنيم ،ميتوانيم از ســـخت افزار
 DP/DP Couplerاستفاده شود.
خصوصيات سخت افزار : DP/DP Coupler


داراي دو پورت براي اتصال دو شبكه  Profibusبه يكديگر است.



مي تواند دو شبكه  Profibusبا سرعت هاي مختلف را به يكديگر متصل كند.



هر پورت آن داراي  Dip Switchجداگانه است .بنابرين ميتواند با آدرس مختلف پيكربندي شود.



نياز به ساختن كانكشن در  Netproندارد.



برنامه نويسي تبادل ديتا با آن به سهولت انجام مي شود.



شرايط ارتباط  Unspecifiedرا دارد .يعني دو  Stationمي توانند در دو پروژه متفاوت پيكربندي
شوند.
DP/DP Coupler

به طور كلي اطمينان روش  Profibusبا  DP/DP Couplerباﻻست و روش مناسبي براي ديتاهاي كم مي باشد .در عمل نياز به دو سخت افزار
 DP/DP Couplerداريم كه بايد مطابق شكل زير پيكربندي شوند.

ارتباط فيزيكي دو  400Hبا DP/DP Coupler
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تبادل ديتا با كنترلرها در سيستم H

در عمل دو سخت افزار  DP/DP Couplerوجود دارد ولي در پيكربندي آن در نرم افزار بايد به هر شبكه  Profibusيك DP/DP

 Couplerمتصل گردد.


با توجه به آدرس دهي پورت هاي  DP/DP Couplerدر تصــوير فوق ،مي توان پيكربندي را انجام داد .آدرس هاي وارد شــده به طور
مثال هستند و مي تواند متغير باشد .سخت افزار  DP/DP Couplerاز مسير زير وارد مي شود :
HW Config > Catalog > Profibus-DP > Network Components > DP/DP Coupler

آنرا  Drag & Dropكرده و به ﻻين  Profibusمتصل كنيد .سپس آدرس آنرا متناسب با سخت افزار وارد نماييد.

پيكربندي DP/DP Coupler

همين عمل را براي ســيســتم  400Hدوم نيز تكرار كنيد .حال براي ارســال و دريافت ديتا بايد در زير مجموعه هر  DP/DP Couplerبافر هاي
ورودي و خروجي مجازي وارد كنيد .اين بافر ها صرفاً آدرس هايي براي ار سال و دريافت ديتا ايجاد مي كنند و ماهيت فيزيكي ندارند .براي ا ضافه
كردن آنها بايد در  Catalogزير مجموعه  DP/DP Couplerرا باز كرده و سپس بافر ها را مانند  I/Oهاي يك  ET200به آن اضافه كنيد .در
اين طرح بافر هاي  Outputفرستنده و بافر هاي  Inputگيرنده مي باشند .بايد دقت شود كه حجم ديتا در  Outputفرستنده بايد برابر حجم ديتا
در  Inputگيرنده باشــد .مثﻼً اگر  32 Byte Outputدر پيكر بندي فرســتنده قرار گرفت بايد 32 Byte Input ،نيز در پيكربندي گيرنده قرار
گيرد و بلعكس آن نيز انجام شود .به عبارت ديگر با توجه به اينكه در عمل دو سخت افزار  DP/DP Couplerوجود دارد ،در هر سخت افزار بايد
حجم ديتاي قابل ارسال با حجم ديتاي قابل دريافت ،برابر باشند.

Maher Ghazi

Rev 01 10/2017

٢١٠

فصل ١٢

سيستم كنترل افزونه S7-400H

تبادل ديتا با كنترلرها در سيستم H

محيط  HW Configپس از اضافه شدن DP/DP Coupler

آدر سهايي كه براي  Outputدر ستون  Q Addressارائه مي كند ،ف ضاي ار سال ديتا مي با شد .بنابرين مي توان به اين ف ضا از طريق د ستورات
ســاده مانند  Moveدر برنامه نويســي ،اطﻼعات مورد نياز را وارد كنيم تا از طريق آن ديتا ارســال شــود .همچنين آدرس  Inputفضــاي دريافت
ديتاســت .بنابراين با دســتورات ســاده ميتوانيم ديتاي را از اين آدرس به محل دلخواه وارد نماييم .تصــوير زير نمونه اي از برنامه ارســال ديتا از
 H_Station_2به  H_Station_1را متناسب با آدرس هاي فوق ،و در نظر گرفتن  ،Redundancyنشان مي دهد :

برنامه نويسي تبادل ديتا با DP/DP Coupler

تبادل ديتا بين دو سيستم  Hاز طريق شبكه Modbus

اين روش مر سوم ني ست و شبكه مدباس بي شتر براي ارتباط بين دو سي ستم كنترل از دو سازنده مختلف ا ستفاده مي شود كه در ادامه تو ضيح داده
ميشود.
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 ١٢-٦تبادل ديتا بين سيستم  Hبا  S7معمولي از طريق Ethernet
براي اين ارتباط نيز مي توان متناسب با حساسيت و حجم ديتا ،از شبكه هاي  Profibusو  Ethernetو بعضاً  ،Modbusاستفاده نمود.
ابتدا شيوه اتصال  400Hبه  S7-300از طريق  Ethernetرا بررسي مي كنيم.
مراحل انجام كار :
 (1ابتدا  S7-400Hو  S7-300را در يك پروژه با دو  Stationپيكربندي كنيد.
 (2سپس كارت هاي اترنت اين دو  Stationرا به يك ﻻين اترنت متصل كنيد.
 Save and Compile (3كرده و به محيط  Netproوارد شويد.
 (٤در محيط  Netproﻻزم است يك كانكشن از نوع  S7براي ارتباط  CP443-1اولي با  CP343-1ايجاد شود .سپس يك كانكشن
مشابه ديگر براي ارتباط  CP443-1دومي با  CP343-1بسازيد .بنابرين با اين شرايط ،سمت  S7-300دو كانكشن و هر CPU

 400Hيك كانكشن خواهد داشت.

ايجاد دو كانكشن براي S7-300

نكته  :بهتر است  CPU 300به عنوان  Localو  CPUهاي  400Hبه عنوان  Partnerانتخاب شوند.

 (5محيط  Netproرا  Save and Compileكنيد و هر  Stationرا به خود آن ،دانلود كنيد.
 (6به محيط برنامه نويسي وارد شده و برنامه ارسال و دريافت را بنويسيد .از  SFB14و  SFB15در  400Hو از  FB14و  FB15در
 S7-300استفاده مي شود.
با توجه به امكان برنامه نويسي يكطرفه در  Putو  ،Getمي توانيم برنامه را در  400Hبنويسيم .براي اين كار بايد دو فانكشن ارسال و دو فانكشن
دريافت در برنامه ،فراخواني كنيم .ولي بهتر ا ست كه دو فانك شن ار سال يا دو فانك شن دريافت ،همزمان با هم كار نكنند .به عبارت ديگر مي توانيم
 Enableآنها را طوري كنترل كنيم كه در صورت  Masterبودن  CPU-0فانك شن ار سال و دريافت اول كار كنند و در صورت  Masterبودن
 ،CPU-1فانكشن ارسال و دريافت دوم كار كنند .براي اين عمل مي توان از  SFC51براي خواندن  LEDهاي  CPUاستفاده كرد .با استفاده از
آن مي توانيم رو شن بودن  LEDم ستر را به صورت  Cyclicچك كنيم و نتيجه آنرا در پايه  ENبلوك ها ،به كار ببريم .تو ضيح چگونگي برنامه
نويسي  SFC51در بخش هاي قبلي ارائه شد.
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با اين شرايط مي توان برنامه را به گونه اي نو شت كه اگر  CPU-0م ستر با شد M0.0 ،و اگر  CPU-1م ستر با شد M0.1 ،فعال شود .سپس به
طور مثال ،برنامه ارسال ده بايت اول از  DB5مربوط به  400Hبه معادل آن در  ،S7-300به صورت زير مي باشد:

برنامه ارسال ديتا از  400Hبه 300

بر اين اساس برنامه براي دريافت ديتا از  S7-300كه ده بايت اول  DB6به معادل آن در  S7-400Hوارد شود ،به صورت زير است :

برنامه سمت  400Hبراي دريافت ديتا از 300
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 ١٢-٧تبادل ديتا بين  Hو  S7معمولي از طريق Profibus
اگر قرار باشد بين  Hبا  S7-300يا  S7-400از طريق پروفي باس ديتا رد و بدل شود ميتوان از سخت افزار  Y-Linkاستفاده شود .همچنين
نوع پيكربندي اين دو به صــورت  Master / I-Slaveخواهد بود كه در آن  S7-300/400معمولي به صــورت  I-Slaveو  400Hبه صــورت
 Masterمي با شد .در ضمن  S7-300/400باي ستي داراي كارت  CPپروفي باس با شند  .مراحل پيكربندي آن براي  S7-300به صورت زير
است :
 (1ابتدا در يك پروژه جديد ،يك  Stationاز نوع  Hو يك  Station 300وارد كنيد.
 (2هر  Stationرا جداگانه پيكربندي كنيد.
 (3پورت  DP-Masterسمت  400Hرا فعال كنيد و براي آن شبكه  Profibusبسازيد.
 (٤از پوشه  DP/PA Linkيك  IM157يا  IM153-2براي ارتباط  Y-linkبه پيكربندي  400Hاضافه كنيد.
 (5محيط پيكربندي  400Hرا  Save and Compileكنيد و به پيكربندي  300وارد شويد .همانطور كه اشاره شد در اين پيكربندي براي
 S7-300نياز به كارت  CP342-5داريم .پورت DPروي  CPUبراي اين منظور قابل استفاده نيست.
بر روي پورت  Cp342-5مربوطه دابل كليك كرده و از پنجره  Propertiesباز شـــده ســـربرگ  Operating Modeرا انتخاب كنيد .در اين
ســربرگ گزينه  DP-Slaveرا براي مد كاري انتخاب كنيد .فعﻼً ﻻزم نيســت كه اين پورت را به شــبكه  Profibusمتصــل كنيد .يعني در حالت
 Not Networkباشد.

تنظيم  DP Slaveدر S7-300

 (6محيط پيكربندي را تنها  Saveكنيد )  Save and Compileفعﻼً اشكال دارد(
 (7به پيكربندي  400Hوارد شويد و  CP342-5مربوط به  S7-300را به عنوان يك تجهيز  I-Slaveاز مسير زير به  Profibusمربوط به
 Y-Linkمتصل كنيد.
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تبادل ديتا با كنترلرها در سيستم H

اضافه كردن  I-Slaveبه پيكربندي

 (8پنجره اي باز مي شود كه بايد بر روي دكمه  Coupleكليك كنيد تا  S7-300از طريق كارت  CP342-5به صورت  I-Slaveبه 400H

متصل شود.

انتخاب دكمه  Coupleبراي اتصال I-Slave

 (9زير 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 مانند
ارتباط از طريق  DP/DP Couplerاست .بافر هاي  Outputارسال كننده ديتا و بافر هاي  Inputدريافت كننده ديتا هستند .حجم بافر هاي
ارسال كننده و دريافت كننده نيز بايستي با مقدار ديتاي ارسال و دريافتي از سمت  3٠٠برابر باشند.

آدرس هاي ارسال كننده و دريافت كننده ديتا در سمت H

اگر قرار باشد  Hبه  300ديتا ارسال كند در سمت  Hديتاها با دستور  MOVEبه بافرهاي خروجي انتقال مي يابند و در سمت  300با فانكشن
 DP_RECVدريافت مي شوند.
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اگر قرار با شد  300به  Hديتا بفر ستد در سمت  300با فانك شن  DP_SENDديتا ار سال مي گردد و در سمت  Hاز بافرهاي ورودي دريافت
مي شود .فانكشن هاي  DP_SENDو  DP_RECVدر  Libraryدر زير مجموعه  Simatic NET CPقرار دارند
به عنوان مثال براي ارسال  32بايت ديتا از  DB1سمت  300به  Hبرنامه زير را داريم .عدد  288آدرس كارت  CPپروفي باس در كانفيگ سمت
 300مي باشد.

براي دريافت  32بايت ديتا از سيستم  Hدر سمت  300برنامه زير را داريم اين ديتا به  DB2منتقل مي شود.

براي توضيحات بيشتر در مورد فانكشن هاي فوق به كتاب مرجع كاربردي پروفي باس از نشر نگارنده دانش مراجعه كنيد.
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 ١٢-٨تبادل ديتا بين  Hو  PLCهاي غير زيمنس با Modbus
براي ارتباط  400Hبا كنترلرهاي غير زيمنس ،معموﻻً از شبكه  Modbusاستفاده مي شود.كه مي تواند يكي از انواع زير باشد:


 Modbus RTUقديمي  ،ارتباط كند با بسترهاي RS232 , RS485 , RS422

 Modbus TCP جديد  ،سريع با بستر اترنت
اگرچه در بسياري از پروژه هاي قديمي  RTUبكار رفته است ولي بتدريج در پروژه هاي جديد در حال جايگزيني با  Modbus TCPاست .
تبادل ديتا با Modbus-RTU

در سمت  Hبراي  Modbus RTUمي توان ،يكي از دو روش زير را انتخاب نمود :
روش اول  :استفاده از دو كارت  CP441-2در رك 400H

اتصال مدباس از طريق CP441-2

روش دوم  :استفاده از دو كارت  CP341بر روي رك ET200M

ارتباط مدباس از طريق ET200M
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روش دوم مرسومتر از اولي است و مزيت آن اينست كه هر كدام از  CPUها  Masterباشند باز ديتا رد و بدل مي شود .به نكات زير توجه كنيد:


كارت هاي مدباس زيمنس براي پروتكل  RTUاوﻻً نياز به دانگل سخت افزاري دارند ثانيا بايد نرم افزار مدباس روي  Step7نصب
شود تا بلوك هاي كتابخانه مدباس در دسترس باشند .



در مدباس  RTUيك سمت بايستي  Modbus Masterو سمت مقابل  Modbus Slaveباشد  .به عنوان مثال در اتصال  Hبه
 HIMAسيستم زيمنس مستر و سيستم هيما اسليو است .ولي در اتصال  Hبه  Yokogawaسيستم زيمنس اسليو و يوكوگاوا مستر
است.



در سمت  slaveﻻزم است رجيسترهاي مدباس تعيين و كانفيگ شود و به اسليو آدرس داده شود.



در سمت  Masterبايستي با برنامه نويسي هاي  Send/Recvاز رجيستر هاي اسليو ديتا خوانده شود يا به آن ديتا ارسال گردد .در
سمت زيمنس اين كار با فانكشن هاي  P_SND_RKو  P_RCV_RKصورت مي گيرد .

براي توضيحات بيشتر به كتاب مرجع كاربردي مدباس از نشر نگارنده دانش مراجعه كنيد.

تبادل ديتا با Modbus TCP

در مدباس  TCPمي توان از پورت هاي  PNروي  CPUيا كارت هاي اترنت مناسب در سمت  Hاستفاده كرد پورت اترنت  PLCسمت مقابل
نيز بايستي  Modbus TCPرا ساپورت كند  .همه پورت هاي  PNروي سيستم  Hاين مدباس را ساپورت مي كنند ولي در صورت استفاده از
كارت اترنت اين كارت بايستي جديد باشد به عنوان مثال كارت  CP443-1EX11مناسب نيست ولي  CP443-1EX20يا جديدتر را مي توان
بكار برد.

ارتباط  400Hاز طريق Modbus TCP

در اين روش يك سي ستم  serverو ديگري  Clientمدباس ا ست . .در سمت سرور رجي سترهاي مدباس تعريف مي شود و در سمت كﻼينت با
برنامه نويسي اين رجيسترها خوانده يا نوشته مي شوند.
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براي ا ستفاده از  Modbus TCPبراي  Hزيمنس باي ستي نرم افزار  Open Modbus TCP Redundantن صب شود  .اين نرم افزار نياز
به 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  INTFروي
 CPUروشن در بافر پيغام خطا ثبت مي شود.
پس از ن صب نرم افزار نياز به تنظيماتي در  NETPROداريم .فرض كنيد زيمنس كﻼينت و سي ستم غير زيمنس سمت مقابل سرور با شد .ﻻزم
ا ست يك  Other Stationدر  Netproا ضافه كنيم و روي آن اينترفيس اترنت را تعريف كرده و آدرس  IPسمت مقابل را اخت صاص دهيم.
سپس آن را به شبكه اي كه كارت هاي اترنت  Hبه آن متصلند وصل كنيم .روي كارت هاي اترنت  Hبايستي آدرس  IPفعال و تكراري نباشند.
سپس بايد در  NEtproبين هر كارت اترنت  Hو  other Stationيك كانك شن  TCPايجاد كنيم و آدرس پورت  Remoteرا  502يا
 503وارد كنيم.

پس از دانلود كانكشــن به ســيســتم  Hﻻزم اســت در برنامه از فانكشــن هاي كتابخانه  TCPاســتفاده كنيم .اگر  Hكﻼينت باشــد فانكشــن
 MB_CLREDبراي مديريت ارســال و دريافت اســتفاده مي شــود اين فانكشــن نياز به شــماره  IDاتصــال  Netproدارد همچنين بايد نوع
رجيسترها ،آدرس شروع  ،تعداد و نوع عمل خواندن و نوشتن را در پايه هاي آن مشخص نمود .كه شرح آن خارج از چارچوب اين مجموعه است .
اگر فرصتي پيش آمد در نوشتار ديگري تشريح ميشود.
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