
 

 
 

 

  



 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 

  



 

 
 

 مقدمه 
و  ابليتمدارات الكترونيكي ق ،الكترونيك وكامپيوتر ومترانزيستور و با پيشرفت سريع عل پس از اختراع

 نها در كنترل پروسه های صنعتيآتركيب نرم افزار و سخت افزار و استفاده   .انعطاف زيادی پيدا كرده اند

های منطقي برنامه و نام  كنترل كننده در آمدبه تدريج تكامل پيدا كرده و بصورت يك استاندارد 

  .باشدمغز سيستم كنترل در صنعت امروز مي PLCبه عبارتي ديگر  .را به خود اختصاص داد  (PLC)پذير

 ؛گرددمي PLCپذير بودن آن است و همين امر سبب انعطاف پذيری برای برنامه،   PLCبزرگترين مزيت 

  PLCبرای  یابرنامه،  نيازدر هر صنعتي متناسب با  گردد واستفاده مي PLCبنابراين در صنايع مختلف از 

 دانلود مي گردد .نوشته و روی آن 

فعاليت دارند كه به عنوان نمونه امروزه شركتهای بزرگي در زمينه ی طراحي و ساخت اين كنترلرها 

 توان به شركتهای زيمنس ، امرن ، آلن بردلي ، ميتسوبيشي و دلتا اشاره كرد.مي

در كشور ايران نيز پس از ورود اين كنترلرها به بازار ، استفاده از محصوالت كمپاني آلماني زيمنس و 

 ن ميان استفاده از محصوالت دلتا بدليلكمپاني تايواني دلتا مورد استقبال مهندسين قرار گرفت. در اي

بصورت چشمگيری افزايش يافت.  ،ی پشتيبانيكيفيت ، قيمت ، تنوع محصول و خدمات گسترده

 در اين كتاب مباحث تدوين گرديده است . استاندارد آموزشي اين برند در سازمان فني و حرفه ای كشور

كنند درک درست و يزاني كه اين كتاب را مطالعه ميتا عز ه استپايه و پيشرفته به زباني ساده بيان شد

 دلتا بدست آورند.  PLCصحيحي از برنامه نويسي 

                                                   

     شار كنترل   رسول مقصودی                                                                  

  1395آبانماه                                                                         
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 :  BCDو  اکتال، ، هگزادسیمالباينري،، دسیمال مفاهیم 

  : (decimal)دسیمال مبناي 

شود، در كاربردهای روزمره در زندگي آن مبنای ده دهي يا مبنای ده نيز گفته مي بهمبنای دسيمال كه 

 باشدميتومان  235گوييم قيمت يك وسيله برابر گيرد به عنوان مثال زمانيكه ميمورد استفاده قرار مي

و بصورت  باشدمي 10اين عدد در مبنای دسيمال بوده چرا كه هر كدام از ارقام اين عدد مضربي از عدد 

 : شودميبيان زير 

2 × 102 +  3 × 101 +  5 × 100 = 235  

  : (binary)مبناي باينري

 باشدمييك  ، بصورت صفر و PLCمانند  یپروسسوراز آنجاكه اساس كار رايانه ها و دستگاههای ميكرو 

كليه  ،گويند در اين مبنادويي ميدر نظر گرفته شده ، كه به آن مبنای باينری يا دو آنهامبنايي برای 

در مبنای  هر عدد دسيمالهای بين المللي، مطابق استاندارد شوندمياعداد بصورت صفر و يك بيان 

 ،يكي از روشهای محاسبه مبنای باينری اعداد دسيمال از تعدادی صفر و يك تشكيل شده است ،باينری

دسيمال را به مبنای باينری  18خواهيم عدد به عنوان مثال ميباشد های متوالي مياستفاده از تقسيم

10(18)تبديل كنيم :  =  ( ? )2 

 

 

(18)10 =  (10010)2 

 

كنيم مثال های متوالي استفاده ميچنانچه بخواهيم مبنای باينری را به دسيمال تبديل كنيم از ضرب

2(10010) زير را در نظر بگيريد: =  ( ? )10 

1 × 24 + 0 × 23 + 0 × 22 + 1 × 21 + 0 × 20 = 18 

  :  (hexadecimal)مبناي هگزادسیمال

همانطور كه در مثال قبل ديديم هر عدد دسيمال در يك سيستم باينری از تعدادی صفر و يك تشكيل 

بزرگ باشد، عدد باينری معادل آن بسيار طوالني خواهد بود و كار شده است حال اگر عدد دسيمال ما 

استفاده از شد  يكي از روشهای ساده سازی اعداد باينری كردن با اين تعداد صفر و يك مشكل خواهد 

 مبنا،. در اين  گويندمي  16به اين مبنا ، گاهي مبنای هگز و يا مبنای   باشدميدسيمال امبنای هگز

ند توابيت مي 4كه هر  از آنجايي كنندميتايي مرتب  4يك را به صورت دسته های  صفر و هایبيت

(24) حالت مختلف داشته باشد 16حداكثر  =  يا. در مبنای هگز  يندگومي 16لذا به  آن مبنای  16
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اين مبنا  حالت مختلف خواهد بود . 16باشد كه  15حداقل صفر و حداكثر  د برابرتوانميبيت  4، هر  16

 .باشدها، بسيار پركاربرد مي PLCدر سيستم های كامپيوتری و 

به صورت  9تا  0شود. اعداد استفاده مي )كاراكتر(سمبل 16 ادسيمال، ازاعداد در مبنای هگز برای نمايش

)دوازده(  C)يازده( و  B )ده( و A را با حروف 15تا  10( و اعداد دسيمال 9تا  0عادی )يعني همان اعداد 

 .دهند)پانزده( نشان مي F )چهارده( و E )سيزده( و D و

مود  مثال زير را در نظر بگيريد: استفاده نتوان از تقسيمات متوالي ميبرای تبديل اعداد دسيمال به هگز ، 

(1259)10 =  ( ? )16 
  11، و عدد  Eدر مبنای هگز با حرف  14عدد  ،مطابق مطالب فوق

 . شودمينشان داده  Bدر مبنای هگز با حرف 

(1259)10 =  ( 4𝐸𝐵)16 

 :  (Octal)مبناي اکتال 

 شوند بيتي مرتب مي 3های بيتهای باينری بصورت دسته  شودمينيز گفته   8اين مبنا كه به آن مبنای 

در اين صورت  . گويندمي 8حالت مختلف داشته باشد به آن مبنای  8بيت ميتواند حداكثر  3كه  از آنجا

بزرگتر نياز به بيتهای بيت وجود داشته باشد برای اعداد  3د در توانمياعداد حداقل صفر تا  حداكثر هفت 

بصورت  را بيتي ،اطالعات 64و  32،  16مانند سيستم های  ی جديد هاكامپيوتر اشت. خواهيم داضافي 

اربرد كو از طرفي عدم سازگاری سيستم اكتال با سيستم های جديد ،  كنندميدسته بندی  (bit-8)بايت 

 . كرده اندمحدود  را سيستم های اكتال

بصورت اكتال  (Y)و خروجيها  (X)دهي وروديها ، روش آدرس  DVPهای دلتا سری  PLCدر  نکته:

دهي وروديها و خروجيها بصورت روش آدرس  ASو يا   AHهای جديد دلتا سری  PLCاما در  .باشدمي

و يا  از تقسيم های متوالي توانميبرای تبديل اعداد دسيمال به اكتال و يا به العكس   .باشدميتايي  16

 د .از ضربهای متوالي استفاده نمو

 :  BCDمبناي  

همانطور كه قبال گفته شد ، در  باشدمياين مبنا در واقع مبنای دسيمال تبديل شده بصورت باينری 

بيت داريم  4باشند برای نمايش اين اعداد در سيستم باينری نياز به مي 9…0سيستم دسيمال اعداد بين 

 9فقط تا عدد  BCDاما در سيستم  باشدميقابل نمايش  15… 0بيت اعداد  4همانطوركه مي دانيم در 

مورد استفاده قرار  segment-7به عنوان مثال در نمايشگرهای   BCDقابل نمايش خواهد بود. مبنای 

 مي گيرد . 
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لذا برای نشان دادن  باشدميدر مبنای هگز متفاوت  10در مبنای دسيمال با عدد  10به عنوان مثال عدد 

در مبنای هگز را  10به عنوان مثال عدد .  كنندميصورت زير عمل بنای خاص بيك عدد در يك م

 1016      يا                             H10يا     10H        نشان مي دهند : روبروبصورت های 

  .نويسند معموال برای نشان دادن اعداد در مبنای دسيمال ، عدد مورد نظر را بدون پيشوند و يا پسوند مي

 245يا                                                          10(245)      

دهد . با مشاهده مقادير موجود در جدول، تفاوت اعداد در مبناهای مبنای اعداد را نشان مي زيرجدول 

 . شودميمختلف معلوم 

 

در جدول فوق به مقادير باينری در مبناهای مختلف توجه شود و اينكه مقادير باينری اعداد مبناهای هگز 

 با يكديگر دارند .و اكتال چه فرق هايي   BCDو 
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 فصل دوم

 نرم افزارشنايی با محیط آ
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 WPLSOFT افزار نرمشنايی با آ

نصب كنيد. با آن را  دانلود و ، (Delta Automation) دلتا از سايت رسمي شركتابتدا نرم افزار را 

 .شودميمطابق شكل زير اجرا  WPLSoftبرنامه  ايجاد شده، كليك بر روی آيكن

 

رفته و گزينه  Fileكنيم. برای اين كار كافيست همانند شكل زير به قسمت ميای جديد ايجاد حال پروژه

New  تخاب جديد را ان یپروژهرا انتخاب كنيد و يا در قسمت پايين گزينه فايل، آيكون مربوط به ايجاد

 د.نياستفاده ك Ctrl + Nهای ميانبر و يا از كليد

 

ای به شكل پنجره ،Newپس از كليك بر روی گزينه 

  :شودميباز روبرو 

 پروژه را وارد كنيد.  عنوان يدتوانميدر اين قسمت  – 1

 مورد نظر را مشخص كنيد. كنترلردر اين قسمت نوع  – 2

 را مشخص كنيد . CPUدر اين قسمت مدل  – 3

 در اين قسمت تنظيمات ارتباطي را تنظيم كنيد . -4

 وارد كنيد. ام پروژه رادر اين قسمت ن – 5

اطالعات ثبت شده  OKدر پايان با كليك بر روی گزينه 

 .شودميو وارد مرحله بعد 
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ظاهر شده كه هر  WPLsoftدو پنجره كوچك در صفحه اصلي برنامه  زيردر اين مرحله مطابق شكل 

 . باشدميخاص  برنامه نويسي كدام مربوط به يك زبان

 

مربوط از محبوبيت بيشتری برخوردار است لذا پنجره  LADDER (LAD)از آنجا كه زبان برنامه نويسي 

 .كنيمميرا باز  Ladder Diagram Modeرا بسته و پنجره  Instruction List Mode(IL)به زبان 

 

ار نرم افز امكاناتو  منوها از در ادامه ابتدا به بررسي برخي .باشدميی برنامه نويسي حال نرم افزار آماده

WPLsoft پردازيم. مي 
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 :   Fileمنوي 

 جديد          یپروژهايجاد  – 1

        باز كردن فايل – 2

                                     برنامهذخيره كردن  – 3  

   ذخيره كردن با نام ديگر – 4

 بستن پروژه       – 5

 گرفتن از برنامه پرينت – 6

 تنظيمات پرينت           – 7

        مقايسه برنامه – 8

9 – Export برنامه كردن                                         

10 – Import برنامه كردن     

 شده ذخيرهخرين فايل آ – 11

 از نرم افزار خروج – 12

 

 :  Editمنوي 

 2                     به عقب              بازگشت – 1

 رفتن به جلو                                    –

                                                  بريدن برنامه  – 3

                                    كپي كردن برنامه – 4

                                             چسباندن – 5

 حذف كردن      – 6

  انتخاب همه – 7

 كردن يك سطر اضافه – 8

 حذف يك سطر – 9

 حذف خط عمودی – 10

 وارد كردن يك فاصله – 11

 حذف يك فاصله – 12

 عنوان برنامه – 13
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 :  Compileمنوي 

                                     IL به LADتبديل زبان  – 1

  LADبه ILتبديل زبان  – 2

                                    ILبه  SFCتبديل زبان  – 3

 SFCبه  IL تبديل زبان – 4

 

  : Commentsمنوي 

                           ويرايش توضيحات ابزارها – 1

 ويرايش توضيحات جمله ها – 2

 ويرايش توضيحات سطرها – 3

 

 

 

 :  Searchمنوي 

     جستجو – 1

   جابجا كردن – 2

     رفتن به – 3

      رفتن به ابتدا – 4

 رفتن به انتها – 5
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 :   Viewمنوي 

 نوار ابزار               – 1

 فضای كار – 2

 پنجره خروجي      – 3

 نمايش نوع فرمت اعداد – 4

                          تنظيمات نوع اعشاری       – 5

 بزرگنمايي – 6

                            زبان نوشتاری                 – 7

 LADزبان  – 8

  ) فلوچارت( SFCزبان  – 9

                          

 نيتور شده                       اويرايش ابزارهای م – 10

 گزارش ابزار استفاده شده                                – 12                           ليست توضيحات ابزارها – 11

                       SFCعمليات و شرط در  – 14          نمايش توضيحات                          – 13

  PLCي سيستم اطالعات بلوک – 16                                جدول نمادها          - 15
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 :  Communicationمنوي 

 

 تنظيم تبادل ارتباطات – 1

 تنظيمات امنيتي – 2

 اجرا كردن برنامه – 3

 توقف برنامه – 4

 LADنيتورينگ اشروع م – 5

  SFCنيتورينگ اشروع م – 6

 همزمان آدرسهانيتور كردن ام - 7

 آدرسهاروشن و خاموش كردن  – 8

 وارد كردن مقدار – 9

 T,D,C هایحافظهويرايش  – 10

  M,Sبيتي  هایحافظهويرايش  – 11

 ليست ابزارهای اجباری                                – 12

 PLC  ،(Reset Factory)حافظه  فرمت كردن – 13

 ويرايش فايل رجيسترهای حافظه                              - 14

 كارت حافظه                                               سرويس – 16   ارسال تغييرات                                   – 15

  PLCت اطالعا – 18        ارتباط              برای جستجوی خودكار - 17
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 :  Optionsمنوي 

 تنظيمات ارتباط – 1

 PLCتغيير نوع  – 2

 تنظيمات برنامه – 3

 ويرايش تنظيمات – 4

 LADتنظيم رنگ و فونت برای زبان  – 5

 ارتباط مودم – 6

 PLCتنظيم زمان  – 7

                          PLCتنظيمات پشتبياني ثابت  – 8

 المانهاويرايش توضيحات – 9

 تنظيمات زبان – 11                            عمليات پسورد                – 10

 

 :  Wizardمنوي 

 PIDدستورات  – 

 شمارنده های سرعت باال – 2

 خروجي پالس سرعت باال – 3

 برنامه ارتباط شبكه – 4

                                كنترل موقعيت – 5

 يافزايشپيكربندی كارتهای  – 6

                         تنظيمات ارسال پيام – 7

 كنترل موقعيت دو محوره                               – 8

 سرويس وقفه – 9
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 مفصل سو 
 

 ديجیتال خروجی -هاي وروديمعرفی انواع کارت

 هاي ديجیتالکارت نحوه سیم بندي
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 : PLCديجیتال معرفی ورودي ها و خروجی هاي 

. سيستم شماره گذاری اين ورودی شوندمينشان داده  Xو ورودی ها با  Yهای دلتا خروجي ها با  PLCدر 

 . باشدمي) هشت تايي (  Octalو خروجي ها به صورت 

يك عدد درج شده است كه نشانگر تعداد ورودی و خروجي  PLCهای دلتا دركنار مدل  PLCدر  نکته :

نشان  14عدد  14SS2مدل  PLC. برای مثال در باشدمي MPU(CPU)ديجيتال يا آنالوگ بر روی 

 .باشدميخروجي ديجيتال  6ورودی ديجيتال و  8ی دهنده

 :هاي ديجیتال انواع کارت

 . شوندميكارتهای ديجيتال با شماره و پسوندی كه در نام خود دارند شناخته 

باشند ميهستند، كارتهای ورودی ديجيتال  SMكارتهای توسعه ای كه دارای پسوند  : SMپسوند 

 مانند:

DVP 08SM  باشدميال تورودی ديجي 8كه دارای. 

 مانند : باشندميتال يهستند، كارتهای خروجي ديج SNي كه دارای پسوند يكارتها : SNپسوند 

DVP 08SN  باشدميخروجي ديجيتال  8كه دارای. 

 باشندميهستند، كارتهای ورودی و خروجي ديجيتال  SPي كه دارای پسوند يكارتها : SPپسوند 

 مانند :

DVP 16SP  باشدميخروجي ديجيتال  8ورودی و  8كه دارای. 

بستگي دارد اولين  CPUبه مشخصات متصل كرد  CPUتعداد كارتهای ديجيتال كه مي توان به نکته : 

  X20متصل مي شوند  14SS2 ، 12SA2  ، 12SE  ،28SV2 مدل CPUورودی كارت ديجيتال كه به 

 مي باشد. 

متصل كرد هم چنين در بعضي از مدلها  CPUكارت آنالوگ مي توان از سمت راست به  8تعداد نکته : 

متصل كرد البته آدرس كارتهای سمت  CPUكارت آنالوگ از سمت چپ به  8مي توان  28SV2مانند 

 مي باشد . K107الي  K100از  CPUچپ 
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 : Slimهاي دلتا سري  PLCخصات مش
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 : EC3هاي سري PLC مشخصات 
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 : ES2هاي سري  PLCمشخصات 
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 : EX2هاي سري  plcمشخصات 
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 : PLCنحوه سیم بندي 

 بوده  Sinkدر شكل زير وروديها بصورت 

 .باشدمي NPNو خروجيها بصورت 

 

 

 

 

 

 

 Sourceدر شكل زير وروديها بصورت 

مي باشد  NPNو خروجيها بصورت  بوده 

  

 

 

 

 

 

 بوده  Sinkر شكل زير وروديها بصورت د

 .باشدمي PNPو خروجيها بصورت 

 

 

 

 PNPحالت  
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 فصل چهارم

 

 ) دستورات ديجیتال(معرفی دستورات برنامه نويسی 
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 : روع برنامه نويسی ش

. قبل از  شودميگفته   Deviceيك   X  ،Y    ، M ،  D   ،S  ،   T  ،   Cدلتا به المانهای  PLCدر 

 شروع برنامه نويسي به تعريف آنها مي پردازيم :

X  وروديهای :PLC   باشدميكه بر مبنای اكتال  .X0 … X7 & X10 … X17 & X20 … X27  

Y  خروجيهای :PLC  باشدميكه بر مبنای اكتال  .Y0 … Y7 & Y10 … Y17 & Y20 … Y27 

M  :ها بصورت بيتي . اين حافظهگويندمينيز  يا فلگ رله های كمكي هاداخلي كه گاهي به آن هایحافظه

 بوده و به سه دسته كلي تقسيم مي شوند : 

  )با قطع برق ريست مي شوند( هستند .ناپايدار  كه عمومي هایحافظه

 برق وضعيت شان حفظ مي شود() با قطع ستند .هعمومي كه پايدار  هایحافظه

  . باشدميبعضي از آنها پايدار  كه وظايف خاصي دارند و مخصوص هایحافظه

مربوطه مراجعه كنيد . شكل زير  PLC راهنمای، به  Mها برای اطالع از تعداد و مشخصات حافظه

 را نشان مي دهد  SS2 14دلتا مدل  PLCمشخصات حافظه داخلي 

  

خاص مي  هایحافظهجزء   M1999تا  M1000 هایحافظه شودميل باال ديده همانطور كه در جدو

بطور  M1013.  شودمي  (ON)فعال   PLCشدن  RUNبه محض  M1000باشند . به عنوان مثال 

شدن  RUNدر اولين  سيكل برنامه بعد از   M1002توليد مي كند  و يا   1HZدائم پالس با فركانس 

PLC  ه مراجع ،مربرطه راهنمای. برای اطالع از عملكرد كليه حافظه ها به  شودميفعال و سپس غير فعال

 شود .

 D  :  مطابق زير تقسيم مي شوند : ،ند دستهچبيتي بوده و به  16 رجيسترهای 

 عمومي كه ناپايدار مي باشند . رجيسترهای 

 (Latched)رجيسترهای عمومي كه پايدار مي باشند .

 رجيسترهای  خاص كه هركدام دارای عملكرد خاصي مي باشند .

 رجيسترهای خاص كه برای ماژولهای خاصي تعيين شده اند .

 بايد به راهنمای آن مراجعه شود . PLCهر برای اطالع از تعداد و مشخصات رجيسترهای 
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  را نشان مي دهد .  14SS2دلتا مدل  PLCجدول زير مشخصات رجيسترهای 

T  : كرده و در بخش تايمرها به آن پرداخته شده استهای زمان سنج عمل يمرها كه به عنوان ابزارتا 

C :  . كانترها وظيفه شمارش را به عهده دارند و در بخش كانترها توضيح داده شده است 

S  :ای رله های مرحله(Step Relay)  های ترتيبي مورد استفاده قرار يندآبوده و در برنامه نويسي فر

 مي گيرد . 

 E  ،F  :  كمكي در برخي دستورات مورد استفاده قرار بگيرد  رجيسترهاید به عنوان توانميكه ايندكس 

 K65استفاده شود مانند :   Kبايد با پيشوند  دسيمال اعداد صحيحنکته : 

  H5A:  شودمياستفاده   Hاعداد در مبنای هگز با پيشوند   نکته :

  F34.62نمايش داده مي شوند مانند :  Fاعداد مميز دار با پيشوند  نکته :

 WPLSoftهای پركاربرد در برنامه برای شروع برنامه نويسي ابتدا به توضيح در مورد برخي المان

 موجود هستند. WPLSoftها در قسمت نوار ابزار برنامه . اين المانپردازيممي

 

 ( Normally Close Contactتيغه بسته )  – 2 (  Normally Open Contactتيغه باز )  – 1

 ( Falling Edgeلبه پايين رونده )  – 4                        ( Rising Edgeلبه باالرونده )  – 3

  (Step Relay) رله های مرحله ای – 5

 ( Output Coilخروجي )  – 7  (Application Instruction دستورات برنامه )  – 6

 ( Vertical Lineخط عمودی )  اتصال – 9             ( Horizontal Lineخط افقي ) اتصال   – 8

 ( Comparisionای ) توابع مقايسه – NOT  (Inverse Logic )                   11 عملگر – 10

 لبه باالرونده ) مورد استفاده برای چندين تيغه ( – 12

 پاک كردن خط عمودی – 14      رونده ) مورد استفاده برای چندين تيغه ( لبه پايين - 13

 ( شودمي منتقلافه كردن خط عمودی ) مكان نما به خط پايين اض – 15

 ( شودمي منتقلپاک كردن خط عمودی ) مكان نما به خط پايين  – 16

 .شوندمينشان داده  Y  و خروجيها با Xهای دلتا ، ورودی ها با  PLCدرنظر داشته باشيد كه در 

 پردازيم :مي اين قسمت به بررسي چند مثال ساده در 
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 : 3مثال  

 ( روشن شود و با زدن شستي استپ ) Y0 ( ، موتور )X1 با تحريك يك شستي استارت ) خواهيممي

X2  ( موتور ، )Y0 .با كليك بر روی تيغه باز موجود در نوار ابزار، يك پنجره به شكل زير  ( خاموش شود

 . شودميباز 

 

 در ادامه به بررسي ساير گزينه ها خواهيم پرداخت. به عنوان ورودی .  X انتخاب ورودی  – 1

 (باشندمييا هشت تايي  Octalيين شماره ورودی ) اين ورودی ها به صورت عت – 2

 Xوروديهای  مجاز محدوده – 3

ستفاده ا "استارت"يك نام انتخاب كنيد كه در اينجا از  برای المان مورد نظر يدتوانميدر اين قسمت  – 4 

خروجي نيز با كليك برای   .شودمييك تيغه باز در برنامه ظاهر  OKدر انتها با زدن گزينه  شده است.

در اين پنجره نيز بايد نام و شماره خروجي   شودميای مشابه صفحه بعد باز پنجره ،در نوار ابزار Coilروی 

  .مشخص شود

 

 

 

 

 

 

 . باشدميبرنامه بصورت زير 

استفاده  WPLsoftاز بخش شبيه ساز نرم افزار  يمتوانميحال نياز است برنامه را تست كنيم. برای اينكار 

 .كنيمميم. برای اين منظور به ترتيب زير عمل نيك
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 .كنيمميرا فعال  Simulatorابتدا گزينه  – 1

 .برای دانلود برنامه انتخاب مي كنيم  را  Write to PLCسپس گزينه  – 2

 قرار ميدهيم. Online Modeسپس برنامه را به حالت  – 3

 .كنيمميرا اجرا   PLC برنامه  Runبا زدن گزينه سپس  – 4

را از طريق سيموالتور فعال كنيم بايد اين گزينه را فعال كنيم    Xهای نوع چنانچه بخواهيم ورودی  - 5

 . باشدميباشد نيازی به فعال كردن اين ورودی ن  Mاما اگر ورودی از نوع 

) در حالت انتخاب شده قرار بگيرد(  X1حال با قرار دادن مكان نمای مستطيل آبي رنگ بر روی ورودی 

را  Set Onكليك راست كرده و  X1برای اين كار كافيست روی  اين ورودی را تحريك كنيم. يمتوانمي

 Setكليك راست كرده و گزينه مجددا   X1از حالت تحريك، كافيست روی  خارج شدنبزنيم و برای 

Off  .را بزنيم 

 

در نظر  .شودمي( روشن Y1خروجي ) ، (X1) استارت با تحريك ورودی كنيدميهمانطور كه مالحظه 

باشد و با  تا زماني روشن خواهد بود كه دست ما روی شستي استارت Y1داشته باشيد كه خروجي 

برای رفع اين مشكل در برق  غيرفعال  خواهد شد. Y0ي استارت، خروجي برداشتن دست از روی شست

برای ايجاد خطوط موازی در دو طرف  كنند. موازی مي شستي استارت،صنعتي ، تيغه باز خروجي را با 

مورد نظر انتخاب شده و سپس از نوار ابزار روی      كليك كرده و يا از كليد  كنتاكتيك كنتاكت، ابتدا 

مورد نظر به سمت پايين  كنتاكتاستفاده كنيد. با اين عمل يك خط عمودی در سمت راست  F9ميانبر 

روی خط  كنتاكت،ابتدا سمت چپ  كنتاكت،ر سمت چپ ايجاد مي شود . برای ايجاد يك خط عمودی د

 برنامه صفحه بعد را ببينيد . را انتخاب كنيد. F9كليك كرده و مجددا كليد ميانبر  ،برنامه

 استفاده كنيد. CTRL + Yو برای حذف فاصله  CTRL + Iبرای ايجاد فاصله بين دو خط برنامه، از  نکته :
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 همچنان روشن خواهد ماند. Y1، خروجي  X1در تصوير باال با غير فعال كردن ورودی 

ناقص بوده و برای اين مدار نياز به يك شستي استپ داريم  مي كنيد ،برنامه ای كه در شكل باال مالحظه 

( برای استپ X2از يك تيغه بسته ) يمتوانمي لذا تا بتوانيم در مواقع لزوم خروجي را غير فعال كنيم

 استفاده كنيم. 

 .شودمي) استپ ( ، خروجي خاموش  X2با فعال كردن ورودی 

 .ودشميكه باعث سرعت بخشيدن به برنامه نويسي  كنيدميالمانها را مشاهده ر دستورات در جدول زي

 :كنيمميعمل  زيرمطابق شكل مثال برای نوشتن دستور مثال قبل به روش نوشتاری  به عنوان

ی دكمه ،LD X1 عبارت كنيم. پس از نوشتنو شروع به تايپ دستور مي دادهشانگر را ابتدای خط قرار ن

Enter  را زده يا روی گزينهOk كنيم.كليك مي 
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المان تيغه ورودی در برنامه ثبت شده و نشانگر به يك خانه جلوتر انتقال  كنيدميهمانطور كه مالحظه 

 . يافت

 تايپ كنيم.مطابق شكل زير  حال بايد دستور نوشتاری خروجي را 

 .شودميبر روی كيبورد اين المان در برنامه اعمال  Enterحال با زدن دكمه 

 

ادامه برنامه را نيز به صورت نوشتاری تايپ كرده و سرعت برنامه نويسي خود  يمتوانميبه همين ترتيب 

 افزايش دهيم .تمرين زياد  بارا 

 :هاي دلتا  PLCدستورات پرکاربرد در 

در برنامه نويسي دارد لذا  كاربرد فراوانيهای دلتا دستوراتي وجود دارد كه  PLCهمانند ساير برندها، در 

 .پردازيمميدستورات برنامه نويسي  ايناين بخش به معرفي  در

استفاده كرده و يا  F6از كليد ميانبر  يدتوانمي WPLSoftبرای دسترسي به دستورات موجود در برنامه 

 روی آيكون نشان داده شده در شكل زير كليك كنيد. ،در قسمت نوار ابزار برنامه

 

 خواهد شد. صفحه بعد باز مطابقپس از كليك بر روی آيكون نشان داده شده پنجره ای 
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 .دسترسي داشته باشيد PLC به تمامي دستورات يدتوانميدر اين قسمت  – 1

 آنرا جستجو كنيد. دانيدميشماره دستور مورد نظرتان را  صورتيكه در  يدتوانميدر اين قسمت  – 2

 آنرا جستجو كنيد.  دانيدميدر صورتيكه نام دستور مورد نظرتان را  يدتوانميدر اين قسمت  – 3

 د.اطالعاتي را در مورد دستور مورد نظر خود بدست بياوري يدتوانميدر اين قسمت  – 4

ايان در پ وارد كنيد.در فيلد های ديگر جدول  پس از يافتن دستور مورد نظر بايد اطالعات تكميلي آنرا

 به دستور مورد نظر خود دسترسي پيدا كنيد. Okبا زدن گزينه  يدتوانمي

 

 : SETدستور 

 كنيم.  ( استفاده مي Set Y0( از دستور )  Out Y0بجای استفاده از خروجي )  زيردر برنامه 

 : 4مثال 

 Y0، خروجي  X0با غير فعال كردن ورودی  روشن شده و Y0خروجي  X0مثال با فعال كردن در اين 

 ماند و ديگر نيازی به اضافه كردن تيغه خود نگهدار در برنامه نداريم.همچنان فعال باقي مي
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 : RSTدستور 

بايد از دستور  Y0استفاده شده ، برای غير فعال كردن خروجي  Setكه از دستور  قبلدر مثال  نکته:

  است. Y0و اين تنها راه غير فعال كردن خروجي  استفاده شود RSTريست 

 :  5مثال 

بطور دائم روشن مي ماند. سپس با   Y0،  خروجي  X0در برنامه زير با فعال شدن لحظه ای ورودی  

 ، خروجي خاموش مي شود . X1ای فعال كردن لحظه

  :  6 مثال

و  Y3و  Y2و  Y1( چهار خروجي ) مثال  X1برنامه ای بنويسيد كه با فعال كردن يك ورودی ) مثال 

Y4  ( روشن شده و روشن بمانند و با زدن يك ورودی ديگر) مثالX2  تمامي خروجي ها خاموش )

 شوند.

 

 خواهد بود . X2همزمان فعال شوند اولويت با  X2و  X1در اين مثال در صورتيكه وروديهای  نکته :

 نكته : هر دستوری كه به انتهای برنامه نزديكتر باشد اولويت باالتری دارد .

 : ZRST دستور

 حجم كاربرد دارد و باعث كم شدن ،خروجي های ست شده از ایناحيهاين دستور برای ريست كردن 

  .شودميبرنامه 
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 :  7مثال 

چندين خروجي با شماره های پشت  توانميرا در نظر بگيريد. با استفاده از اين دستور  قبلصفحه مثال 

مورد  را نوشته و سپس اولين المان از بازه ZRSTسر هم را خاموش كرد. به اين صورت كه ابتدا دستور 

خروجي ، تمام  X1با فعال شدن  برنامه زير،نويسيم. در  را مي مورد نظر و سپس آخرين المان از بازه نظر

 خاموش خواهند شد. Y4و  Y1های مابين 

 

 :  ALTدستور 

يت ) وضع باشدخروجي روشن  صورتيكه د وضعيت خروجي را معكوس كند. يعني در توانمياين دستور 

 ( آنرا روشن كند. 0( آنرا خاموش و اگر خاموش بود ) وضعيت  1

( يا پايين رونده  Rising Edgeورودی را از نوع لبه باالرونده )  بايدبرای استفاده از اين دستور  نکته :

 (Falling Edge  انتخاب كنيد و يا بجای دستور )ALT  از دستورALTP  استفاده كنيد به اين دليل كه

رسيده و باعث ناپايداری اين دستور  ALTتعداد زيادی پالس به دستور  Xدر صورت تحريك ورودی 

تا تنها يك پالس در هنگام  شودمياستفاده  ALTPلبه و يا دستور  حساس به یلذا از تيغه شودمي

 تحريك ورودی به دستور برسد.

 :  8مثال 

 تغيير مي كند . Y0، وضعيت خروجي  X1با هر بار تحريك ورودی 

 .كنيداستفاده  ALTPاز دستور لبه دار  يدتوانمي X1در مثال باال بجای استفاده از ورودی لبه دار 

 :  9مثال 
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ورودی است ( خروجي  SET OFFو  SET ON، ) منظور از تحريك ،  X1با تحريك  صفحه قبل در مثال

Y0  و با تحريك بعدی شودميروشن .X1  خروجي ،Y0  در حقيقت اگر خروجي روشن شودميخاموش .

  .شودميباشد ، خاموش شده و اگر خروجي خاموش باشد ، روشن 
 حساس به لبه پالس :دستور المانهاي 

در بسياری از موارد نياز است در لحظه وصل يك كنتاكت، و يا لحظه قطع يك كنتاكت، يك پالس 

 . مثال زير را در نظر بگيريد.دارد قابليت كاربردهای فراواني در صنعتموقت توليد شود . اين 

 دستور المان حساس به لبه باال رونده  :

  : 10مثال 

، پالسي به مدت يك سيكل، خروجي )لبه باال رونده (  X0در خط يك برنامه، به محض فعال شدن ورودی 

Y0  را روشن مي كند .  ورودیX0  را غير فعال كرده و مجددا ورودیX0  را فعال مي كنيم دوباره يك

 مي باشد . F3كليد ميانبر اين دستور  به مدت يك سيكل توليد خواهد شد . پالس

شكل نوشتاری دستور فوق بصورت منظور از يك سيكل، يك دور اجرای كامل برنامه مي باشد .  : نکته

LDP X0  مي باشد . كليه المانهای مي توانند حساس به لبه باالرونده پالس باشند مانندLDP M0 . 

از   ديد شوچنانچه بخواهيم در صورت تحريك چند المان ورودی، يك پالس با لبه باالرونده تول نکته : 

 . استفاده مي شود . مثال زير را ببينيد      دستور 

 :  11مثال 

وصل شوند يك پالس با مدت زمان يك سيكل توليد   X1ورودی و  X0در اين مثال چنانچه ورودی 

،  )لبه باالرونده( X0وصل شده باشد، به محض وصل ورودی  X1خواهد شد . فرض كنيد ابتدا ورودی 

مي  NPبه مدت يك سيكل روشن و سپس خاموش خواهد شد . فرم نوشتاری اين دستور Y0خروجي 

 باشد .  

وجود داشته  NPچندين ورودی با المانهای مختلف مي توانند بصورت سری و يا موازی قبل از دستور 

 باشند .
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 دستور المان حساس به لبه پايین رونده  : 

 :  12مثال 

، هيچ پالسي توليد نمي شود اما به محض غير فعال كردن ورودی  X0در اين برنامه، با فعال شدن ورودی 

X0  لبه پايين رونده( ، پالسي به مدت يك سيكل، توليد شده و خروجي(،Y0 كند . شكل را روشن مي

كليد ميانبر  . بعد از پايان يك سيكل خروجي خاموش مي شود مي باشد .  LDF X0نوشتاری اين دستور 

 باشد .مي F4اين دستور 

  چنانچه بخواهيم در صورت تحريك چند المان ورودی، يك پالس با لبه پايين رونده توليد شود نکته : 

 . استفاده مي شود . مثال زير را ببينيد      از دستور 

 :  13مثال 

خواهد شد . فرض كنيد نتوليد  يپالس هيچوصل شوند   X1و ورودی  X0در اين مثال چنانچه ورودی 

، خروجي  رونده(پايين )لبه  X1 ها مثالورودي قطع يكي ازد، به محض نوصل شده باش X1و  X0 هایورودي

Y0 به مدت يك سيكل روشن و سپس خاموش خواهد شد . فرم نوشتاری اين دستورPN   . مي باشد 

وجود داشته  PNچندين ورودی با المانهای مختلف مي توانند بصورت سری و يا موازی قبل از دستور 

 باشند .

 :  NOTدستور 
  INVچنانچه بخواهيم منطق برنامه را معكوس كنيم از دستور       استفاده مي كنيم . فرم نوشتاری اين دستور 

 مي باشد . مثال زير را ببينيد . 

 :  14مثال 

منطق برنامه را معكوس كرده   INVچنانچه يكي يا همه وروديها غير فعال باشند دستور در اين برنامه 

خاموش خواهد  Y0روشن مي شود . در صورتيكه هر سه ورودی وصل باشند خروجي  Y0و خروجي 

 بود .
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 :تايمرها 

وجود دارد كه هريك كاربرد  (Timer)های دلتا دستورات متعددی در رابطه با زمان سنجي PLCدر 

در رابطه با برخي از اين تايمرها توضيحات و مثالهايي را ارائه  خواهيمميمتفاوتي دارند. در اين بخش 

 كنيم.

 كه به شرح زير است: شوندميخود به دسته های مختلفي تقسيم  یشمارهتايمرها برحسب  نکته :

 ميلي ثانيه 100 )رزولوشن(تايمر با ضريب 

 ميلي ثانيه 10 )رزولوشن(با ضريب تايمر 

 ميلي ثانيه 1 )رزولوشن(تايمر با ضريب 

به عنوان  . باشدمي 100msند زمان سنجي كنند برابر توانميحداقل زماني را كه   100msتايمر های 

 … T0از  100ms، محدوده تايمرهای  14SS2مدل  PLCمطابق جدول مشخصات تايمرهای  نمونه،

T63  10محدوده تايمرهای  . باشدميms  ازT64 … T126 و تايمر  باشدمي .T127  1ms باشدمي  

 های به فايل راهنمای آن مراجعه كنيد .PLCبرای اطالع از مشخصات تايمر 

فعال باشد  M1028در صورتيكه  ،باشدمي 14SS2مدل  PLCمطابق جدول زير كه مربوط به  نكته :

(OFF)  تايمرهای ،T64 … T126  10تبديل به تايمرهایms شودمي . 

  

 TMR  T0  K50دستور تايمر روبرو را در نظر بگيريد:            :  15 مثال

لذا مدت زمانيكه دستور فوق زمان  باشدمي 100msجزء تايمرهای   T0شماره تايمر   باالمطابق جدول  

  k100 × 50 = 5000ms = 5secسنجي مي كند برابر است با :    

در فايل مخصوص هر  يدتوانميمتفاوت است كه  CPUطبقه بندی اين تايمرها بر حسب شماره، در هر 

CPU  .مالحظه كنيد 
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 :  TMRدستور 

ور . با استفاده از اين دستباشدميدر بين ساير دستورات اين خانواده  ،زمان سنجي پركاربرد  دستوراتاز 

 ( را بسازيم.OFF DELAY ( و تاخير در قطع   ) ON DELAYتايمر های تاخير در وصل )  يمتوانمي

شود غير فعال  و در صورتيكه ورودی اين دستور   باشدميبه ورودی خود وابسته  TMRدستور  نکته :

 از تايمر در برنامه استفاده كرد :  توانميبه روشهای مختلف . شودميتايمر متوقف 

باز آن برای تايمر استفاده كنيم كه در مثال زير  یتيغهو از  كرده SETرا  Y0ابتدا يك خروجي مثال  – 1

 خواهيد ديد. 

 : 16 مثال 

ثانيه خاموش  10( روشن شود و پس از  Y1( ، موتور ) مثال  X1با زدن شستي استارت ) مثال  خواهيممي

 گردد.

را فعال  T0، تايمر Y1 یتيغهفعال شده و  Y1خروجي  X1همانطور كه در شكل مي بينيد، با تحريك 

يين شده ع. پس از اتمام زمان تباشدمي (100ms)كرده و تايمر در حال شمارش بر حسب ميلي ثانيه

 یتيغه( لذا از  شودمي) بسته  شودميتغيير وضيعت داده و يك  ،(T0)داخلي تايمر یتيغهبرای تايمر، 

بعنوان  X2استفاده شده است. همچنين در مثال باال  Y1( خروجي RST) خاموش كردنتايمر برای 

 در نظر گرفته شده است .استپ 

نشان داده شده است و اين  K100مدت زمان تايمر با  كنيدميمالحظه  باالهمانطور كه در شكل  نکته :

 ثانيه است.  10، برابر باشدميمدت زمان چون بر حسب ميلي ثانيه 

 : 17مثال 

( روشن Y1( خروجي )مثال X1ثانيه بعد از تحريك شستي )مثال  10برنامه ای بنويسيم كه  خواهيممي

  شود.

 برنامه صفحه بعد را ببينيد .
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 استفاده شده است. X2، از ورودی  M1و رله كمكي  Y1در اين مثال برای خاموش كردن خروجي 

 : 18مثال 

فعال  Y3ثانيه خروجي  3 بعد از فعال شود و Y2خروجي  X2برنامه ای بنويسيد كه با تحريك ورودی 

 ثانيه هر دو خروجي خاموش شوند. 5شود و پس از 

 

 T0برای تايمر  Y2باز  یتيغهفعال شده و از  Y2خروجي  X2با تحريك  كنيدميهمانطور كه مالحظه 

ثانيه است، فعال شده و خروجي  3كه برابر  شده تعييناين تايمر بعد از زمان  یتيغهاستفاده شده است. 

Y3  باز  یتيغه. از كندميرا فعالY3 تايمر  فعال كردن برایT1 یتيغه ثانيه 5 بعد ازاست  استفاده شده 

 . كندميرا ريست  Y2و  Y1فعال شده و خروجي های  T1تايمر 

( كنيم تا  SET OFFورودی را )  بايدX0  (SET ON  ، )در مثال های قبلي بعد از تحريك  نکته :

 عملكردی شبيه شستي داشته باشد .

 : 19مثال  

ثانيه بعد، خروجي  5فعال شود و  Y0، خروجي  X0ثانيه بعد از تحريك ورودی  5ای بنويسيد كه برنامه

 استفاده كنيد. Stopبه عنوان  X1از  غير فعال شود. Y0خروجي اول همزمان  فعال شود و Y1دوم 

 در صفحه بعد آمده است . برنامه
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به عنوان پوش باتن يا شستي در نظر گرفته شده اند لذا بعد از  X1و  X0در اين مثالها وروديهای نکته : 

Set On  كردن آنها ، فورا آنها راSet Off . كنيد 

، های كمكيبه اين رله به عنوان يك حافظه كمكي در نظر گرفته شده است . M0در اين مثال رله كمكي 

 . اين رله های كمكي ماهيت سخت افزاری ندارند .  شودميفلگ نيز گفته 

 : 20 مثال 

. در اين مثال شودمييك پروسه به صورت تكراری انجام  ،صنايع و ماشين های صنعتي برخي ازدر

صورت تكراری انجام  ( ، يك پروسه بهX0ای بنويسيم تا با تحريك يك ورودی مثال )برنامه خواهيممي

 3ی بين روشن و خاموش بودن اين چراغ ( شروع به چشمك زدن كند. فاصلهY0شود. مثال يك چراغ )

 ثانيه تعيين شود.
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 :  ATMRدستور 

د مستقيما يك خروجي را فعال توانميبا اين تفاوت كه  باشدمي  TMRعملكرد اين تايمر شبيه تايمر 

 كند  مثال زير را ببينيد .

 : 21 مثال 

 فعال شود. Y0، خروجي  X0ه پس از تحريك ورودی نيثا 10برنامه ای بنويسيد كه بوسيله ی آن 

 

 ،ثانيه 10. بعد از گذشت  شودمي فعالنيز  T0روشن شده و تايمر  M0، فلگ  X0ای با تحريك لحظه

يم بجای توانميدر اين برنامه .  شودميخروجي خاموش  X1با تحريك   شودميروشن  Y0خروجي 

Set Y0  ازOut Y0  استفاده كنيم در اين صورت برنامه نيازی به دستورRST Y0 خواهد داشتن .

 : بجاي اعداد ثابت   (D)ستفاده از ديتا رجیسترهاا

، از يك ديتا شوندمينمايش داده  kبجای استفاده از اعداد ثابت كه با پيشوند  توانميدر برنامه نويسي 

دارای انواع مختلف هستند. مشخصات ديتا  هاحافظهرجيستر استفاده كرد. ديتا رجيسترها نيز مانند 
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نمايش  Dموجود است. ديتا رجيستر ها با حرف  PLCدر فايل راهنمای هر  هاحافظهها در جدول رجيستر

 .شوندميداده 

، شوندمينمايش داده  Fو يا  Hيا  Kكه با پيشوند  ديتا رجيسترها بجای مقادير ثابت در صورت استفاده از

 ( اعداد را تغيير داده و يا فراخواني كنيد. HMIتوسط نمايشگر )  يدتوانمي

از يك ديتا رجيستر مانند  K40000يا  K10بجای عدد ثابت  يدتوانميمثال در مثال باال در دستور كانتر 

D0  كنيد. سپس مقدار اين ديتا رجيستر را در استفادهHMI  توسط يك تگNUMERIC ENTERY 

 فراخواني كنيد. NUMERIC DISPLAYتغيير دهيد يا توسط يك  تگ 

 . شودمياشغال  بصورت متوالي ديتا رجيستر 2 ، بيتي 32در دستورات  نکته :

 

 : 22 مثال

. در اين شودميفعال  Y0ثانيه خروجي  10بعد از مدت زمان ثابت  X0ديديم كه با تحريك  در مثال قبل

 بطور دلخواه تغيير دهيم . را مدت زمانبرنامه را طوری بنويسيم كه  خواهيمميمثال 

 

 يدتوانمياستفاده شده است. شما  D0كه يك مقدار ثابت است از  k100در اين برنامه بجای استفاده از 

به عنوان ورودی عدد و يا نمايش عدد تعريف كنيد و مقدار  Numeric Enteryيك  ،( HMI)  از طريق

D0 طريق مشخص كنيد. را از آن 

 : 23 مثال 

دلتا بنويسيد به طوری كه  PLCمثلث را با استفاده از   -ستاره  راه اندازی يك موتور به روش یبرنامه

 مثلث برود .  حالت به ثانيه 5بعد از  و ،بصورت ستاره كار كرده مدار،  X0 بعد از استارت 
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، همزمان وارد  Y1و كنتاكتور ستاره  Y0( ، كنتاكتور مشترک  START)  X0تحريك  اين مثال بادر 

ثانيه، كنتاكتور ستاره  5به مقدار  T0شده برای تايمر  تعيينشوند. پس از گذشت مدت زمان  مدار مي

. اين فاصله شودميوارد مدار  Y2، كنتاكتور مثلث  T1)تايمر )ثانيه  0.5secو پس از  شودميغير فعال 

امكان تداخل در كنتاكتور ستاره و  PLCسرعت باالی  به علتبه اين دليل است كه  0.5secی زماني 

اتصال همزمان كنتاكتورهای ستاره و مثلث از خطر  تاخير زمانيمثلث وجود دارد و با قرار دادن اين 

X1  (STOP  )در هر مرحله با تحريك  ه اين زمان نبايد خيلي طوالني باشد.البت .شودميجلوگيری 

  مدار را خاموش كرد. توانمي

 : TTMR  دستور 

 مود ن اندازه گيری برحسب ثانيه مدت زمان روشن بودن يك خروجي را  توانمياين دستور با استفاده از  

 مثال زير را ببينيد .

 :  24مثال 

 

 100بگذاريم ، تايمر برحسب  K1. اگر كندميه عمل نيبگذاريم ، تايمر برحسب ثا K0اگر  اين مثالدر 

 كند .ميه عمل نيميلي ثا  10بگذاريم ، تايمر برحسب  K2. اگر كندميه عمل نيميلي ثا

و زمان روشن بودن  شودميروشن شد و تايمر نيز فعال   Y1خروجي   X1ورودی  ایلحظهبا تحريك 

در  ( K0= sec   ,  K1 = 100ms   ,   K2 = 10ms)خروجي را متناسب با واحد اندازه گيری زمان 

ثبت مي كند .  چنانچه بخواهيم مقدار اندازه گيری شده بعد از قطع برق ، از دست نرود  D0رجيستر 

در اين برنامه  . باشدميپايدار   D408استفاده كنيم .  به عنوان مثال رجيستربايد از رجيسترهای پايدار 

 .كنيممياستفاده  Stopبه عنوان  X2از 
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 :   HOURدستور 

روشن يا خاموش  مدت زمان توانمياين دستور  اين دستور به ساعت سنج معروف است. با استفاده از

 توجه كنيد: زيربه مثال  تعيين نمود . بودن يك خروجي را بر حسب ساعت 

 :  25مثال 

 

بعد از  HOUR. دستور شودمي)مثال واترپمپ (  روشن  Y0، خروجي  X0در اين مثال با فعال شدن 

در اين  .شودميجهت سرويس  ،و باعث خاموش شدن پمپ كندميرا فعال   M0 ساعت، 10گذشت 

 D1ثانيه در رجيستر بر حسب  و D0ساعت در رجيستر  مدت زمان كاركرد ماشين بر حسبدستور 

 كند .را اشغال مي D1و  D0 اين دستور دو رجيستر متوالي .شودميذخيره 

 : STMRدستور 

  .از خروجيها عملكرد مستقلي دارندهر يك  و كردهاين دستور چهار خروجي مختلف را اشغال 

 :  26مثال 

پس از  Y0خروجي  X0شود و با غير فعال شدن فعال مي Y0خروجي  X0خروجي اول : با فعال شدن 

 شود.ثانيه غير فعال مي 5

ثانيه روشن شده و سپس  5به مدت  Y1) لبه پايين رونده ( خروجي  X0خروجي دوم : با غير فعال شدن 

 شود.خاموش مي

 شود.ثانيه روشن شده و سپس خاموش مي 5به مدت  Y2خروجي  X0خروجي سوم : با فعال شدن 

 X0شود و با غير فعال شدن ثانيه روشن مي 5از  پس Y3خروجي  X0خروجي چهارم : با فعال شدن 

 شود.ثانيه غير فعال مي 5بعد از  Y3خروجي 
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 :   TRD با دستور PLC خواندن زمان داخلی دستور

بايد در نظر داشت  .شودمياستفاده   (RTC)و يا به عبارتي  PLCزمان داخلي  ناين دستور برای خواند

 .شودميديتا رجيستر اشغال  7كه با استفاده از اين دستور تعداد 

 
، شامل سال، هفته، ماه، روز، ساعت، دقيقه، ثانيه بوده  RTCيا همان  PLCمطابق جدول باال، زمان واقعي 

. همچنين  باشدميقابل دسترسي  D1313الي  D1319يعني  RTCو از طريق رجيسترهای مخصوص 

مقادير رجيسترهای فوق را در رجيسترهای ديگری منتقل كرد به  توانمينيز  TRDاز طريق دستور 

را به ترتيب در  D1313الي  D1319، رجيسترهای  TRD D0 مطابق جدول باال، دستور عنوان مثال

ين انتقال را انجام ا توانميهم  MOVمنتقل ميكند . البته با استفاده از دستور  D6الي  D0رجيسترهای 

  ااستفاده شود . TRDتعداد دستورات بيشتر از زماني خواهد كه از  دستور داد اما 

   : 27مثال 

را به شكل زير  TRDرا بخوانيم. برای اين كار كافيست دستور  PLCداخلي  و ساعت تاريخ خواهيممي

 بنويسيم.

 

. شودميريخته   D6تا  D0خوانده شده و در رجيسترهای  PLCتاريخ  X0در اين مثال با فعال شدن 

 محتوای اين رجيستر ها عبارتند از :

D0  : سال                          D1  :  روز های هفته                              D2  :                      ماه 

D3 :                           هفتهD4 :                                          ساعتD5 : دقيقه 

D6 : ثانيه 

را مشاهده نمود  PLCفراخواني كرد و تاريخ  HMIرجيستر ها را در  توانميپس از نوشتن اين برنامه، 

متناسب با زمان مورد نظر فراميني صادر نمود. زمان داخلي   PLCهمچنين ميتوان با استفاده از دستورات 

PLC  يا همانRTC  با قطع برق توسط باطری پشتيبانPLC   شودميتا مدت محدودی حفظ  . 
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 : TWR تنظیم زمان داخلی دستور

. برای استفاده از شودمياستفاده از اين دستور   RTCيا همان PLC داخليتاريخ و ساعت  برای تنظيم 

 :كنيمميزير عمل مطابق مثال اين دستور 

 : 28مثال 

 

بخش  PLCی در حافظه 15:27:30ساعت  2017آگوست سال  19تاريخ سه شنبه  X0با فعال شدن 

RTC  شودميذخيره. 

 : CNT شمارنده دستور

. كانترها به دسته كندواحد به مقدار قبلي اضافه مي اين دستور به ازای هر پالس در ورودی خود يك 

ها شوند. كانترتقسيم مي (سخت افزاری و نرم افزاری )بيتي، كانتر های سرعت باال 32بيتي ،  16های 

كه بايد اطالعات آنها را از  شوندميها تقسيم بندی به اين دسته ،نيز مانند تايمرها بر اساس شماره كانتر

به شرح  DVP14SS211R/T  مدل PLCكانترهای  برای مثال  استخراج كرد.  PLCفايل راهنمای هر 

 :باشدميزير 

 بیتی: 16

                                                         (شودمي) با قطع برق مقدارش شمارش شده پاک ناپايدار  C0 – C99از 

 ( شودمي) با قطع برق مقدار آن حفظ پايدار C100 – C199از 

  بیتی : 32

C200 – C254              C200 – C215   ناپايدار          C216 – C234 پايدار                                    

C235 – C254  (كانتر سرعت باالHSC  )   

C235 – C242 نرم افزاری            C243 – C254 سخت افزاری 
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 . باشدميمطابق جدول زير  14SS2مدل  PLCمشخصات كامل كانترهای 

 

بيتي باال و پايين شمار  32بيتي باال شمار هستند در حاليكه كانترهای  16مطابق جدول ، كانترهای 

هايي جهت تنظيم باال و يا پايين شمار بودن كانترها در نظر گرفته شده است همچنين هستند . فلگ

 .باشديمحساس كردن كانترها به لبه پايين رونده و يا لبه باال رونده توسط فلگ های خاصي قابل انجام 

 

مطابق جدول فوق ، هر كانتر سرعت باال ، وروديهای مخصوص به خود را دارد به عنوان مثال كانتر سرعت 

و يا پايين شمار  (U)جهت دريافت پالس استفاده مي كند. باال شمار بودن  X0، از وروردی  c235باالی 

تر باالشمار بوده و باشد ، كان Offدر صورتيكه اين فلگ  شودميتعيين  M1235توسط فلگ  (D)بودن 

 (Off)غير فعال M1270شمار خواهد بود . همچنين در صورتيكه فلگ باشد ، كانتر پايين ONچنانچه 

باشد،  كانتر حساس به لبه پايين  (ON)باشد ، كانتر حساس به لبه باالرونده و چنانچه اين فلگ فعال

 رونده خواهد بود .
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 ،ورودی را به خود اختصاص مي دهند بطور مثال مطابق جدولبعضي از كانترهای سرعت باال ، دو نکته : 

دو ورودی -كانترهای دوفازگيرد  كه به آنها را برای خود در نظر مي X5و  X4دو ورودی  C233كانتر 

 كه يك كانترهايي ها بايد از اين نوع كانترها استفاده نمود .برای شمارش پالسهای شفت انكودر .گويندمي

 يك ورودی شناخته مي شوند .-دهند به عنوان كانترهای يك فازخود اختصاص ميورودی را به 

 : 29 مثال 

عداد اين ت زمانيكهبا استفاده از يك سنسور ديجيتال تعداد محصول توليد شده را بشماريم و  خواهيممي

 رسيد دستگاه خاموش شود. 5محصوالت به 

 

  : 30  مثال

بيتي، تعداد محصوالت توليد شده را كه توسط يك نوار نقاله حمل   16با استفاده از يك كانتر  خواهيممي

شمارش محصول  10را كنترل كنيم و هنگامي كه تعداد  شوندمي شمارشو توسط يك سنسور ديجيتال 

نيز متوقف ثانيه روشن كند و نوار نقاله  5شد، سيستم برای هشدار به اپراتور چراغ االرمي را به مدت 

 شود.

 :   DCNTدستور 

بيتي  16ی يك عدد در مواردی كه تعداد محصوالت و يا تعداد دفعات ارسال پالس به كانتر از محدوده

 بيتي برای ثبت و شمارش استفاده شود.  32از يك كانتر  بايدبيشتر شود،  32767يعني 

شروع  C200از بيتي  32های ( استفاده شود كانتر DCNTبيتي )  32بدين منظور بايد از دستور كانتر 

 .مراجعه كنيد  PLCهای مختلف به فايل راهنمای آن  PLC. برای آگاهي از شماره كانتر ها در دنشومي
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 :  31مثال 

محصول توليد كنيم. اين عدد يك عدد  40000 خواهيمميمحصول  10در مثال قبل فرض كنيد بجای 

 .باشدميبيتي  32كه برای شمارش آن نياز به يك كانتر  باشدميبيتي  32

 

 لگف صورتيكه بيتي قابليت پايين شمار نيز دارند. برای مثال در  32در نظر داشته باشيد كه كانترهای 

M1200 فعال (ON)  شود ، كانترC200 دهد. شمارش را انجام مي )پايين شمار(به صورت معكوس 

 

كانتر  شودميفعال شده و با عث  M1200برسد،  20مقدار شمارش به عدد  صورتيكه در اين برنامه در 

استفاده شده  X2كانتر از ورودی  (Reset)برای صفر كردن  به صورت معكوس شمارش را انجام دهد.

 است. 

 :(  HSCکانترهاي سرعت باال ) 

 PLCدر به وپالسهای ورودی با سرعت باال كه توسط يك سنسور و يا انك توانميبا استفاده از اين كانترها 

های مختلف متفاوت بوده و برای آگاهي از  PLCكرد. شماره اين كانترها در  شمارششود را ارسال مي

 مراجعه كنيد.  PLC شماره اين كانتر ها بايد به فايل راهنمای هر 

های ورودی با ساير مدلها متفاوت ت پردازش در دريافت پالساز نظر قدر PLCدر نظر داشته باشيد كه هر 

ز هر ا توانمين به عبارت ديگرمشخص است.  PLCهای پالس سرعت باال در هر است و همچنين ورودی

توسط كانترهای سرعت باال استفاده كرد. تمامي اين  پالسهای ورودی ورودی دلخواه برای شمارش

 موجود است. PLC اطالعات در فايلهای راهنمای هر
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 SX2و  ES2و  EX3های مدل  PLCطبق جدول فوق در حالت يك فاز و يك ورودی ، در  ،برای مثال

 100KHzحداكثر فركانس ورودی  C244و  C243با شماره كانتر  X2و  X0، در ورودی های  SA2و 

 را خواهيم داشت.  20KHzحداكثر فركانس ورودی  SS2مدل  PLCو در 

 :  DVP14SS211Tمدل  PLCدر به وانکنحوه اتصال 

ه استفاد خواهيمميابتدا بايد ببينيم كه از كدام كانتر سرعت باال  PLCدر به اين نوع وبرای اتصال انك

 بهره ببريم.  PLCمخصوص اين  راهنمایاز فايل  يمتوانميكنيم برای اين كار 
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 ،در استفاده كنيم كافيست طبق جدولوانكدر صورتيكه بخواهيم تنها از يك فاز صفحه قبل  طبق جدول 

 باشدمي Aاز در كه فوكه بخواهيم سيم مشكي انكامه استفاده كنيم. مثال در صورتيكانتر مورد نظر را در برن

كه مثال در صورتياستفاده كنيم يا برای  C235وصل كنيم كافيست از كانتر  PLCاين  X0را به ورودی 

اين  هرا ب باشدميدر ودر انك Aيم كافيست كه سيم مشكي كه فاز استفاده كن X5خواستيم از ورودی 

 استفاده كنيم. C240ورودی وصل كرده و از كانتر شماره 

باشد به ازای هر پالسي كه از  1برابر عدد  D1022در صورتيكه مقدار درون ديتا رجيستر خاص  نکته :

و در صورتيكه  شودميمحاسبه  واحديك پالس ،به ازای هر ی سرعت باال ميرسد در به شمارندهوطريق انك

 شمارش دو برابر را باشد، به ازای هر پالس ورودی ، كانتر تعداد پالس 2مقدار درون اين رجيستر برابر 

باشد، به ازای هر پالس ورودی ، كانتر تعداد  4مقدار درون اين رجيستر برابر  صورتيكه و در  كندمي

 كرد. شمارش خواهدبرابر  4 را پالس

 :  32مثال 

به  متصل كنيم و از طريق يك كانتر سرعت باال dvp14ss2مدل  PLCدر را به ويك انك خواهيممي

در وانك B فاز و Aپالسهای ورودی را شمارش كنيم. بدين منظور ابتدا سيم های فاز ،  C251عنوان مثال 

ای به پايهدر ) سيم قهوهوی انك. سپس سيم های تغذيهكنيمميمتصل  PLCدر  X1و  X0را به پايه های 

را  24V+نيز  PLCدر  S/S ترمينال( وصل كرده و به  منبع تغذيه 0vو سيم آبي به پايه ی  24V+ی 

 نويسيم .ای مطابق زير ميسپس بطور مثال برنامه .كنيمميوصل 

 

يك شماره  ،منتقل شود ، مقدار كانتر به ازای هر پالس D0رجيستر  به ديتا K1عدد  صورتيكه در  – 1

 ابد.ي افزايش مي

دو شماره افزايش  ،منتقل شود ، مقدار كانتر به ازای هر پالس D0به ديتارجيستر  K2عدد  صورتيكه در 

 ابد.ي مي

چهار شماره افزايش  ،منتقل شود ، مقدار كانتر به ازای هر پالس D0به ديتارجيستر  K4در صوتي كه عدد 

 ابد.ي مي

)صفحه طبق جدول كانترهای سرعت باال. C251بيتي با شماره كانتر  32استفاده از دستور كانتر  – 2

44 ) 
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 .باشدمي 10kHzو فركانس  X1و  X0های پايه از طريقدوفاز دو ورودی  شمارش پالسهای اين كانتر برای

 .شودميفعال  Y0، تيغه كانتر فعال شده و خروجي  13000پس از رسيدن شماره كانتر به عدد  – 3

 :  DHSCS دستور

ي تعداد مشخص به های مربوط به شمارش پالس های با سرعت زياد گاهي نياز مي شود با رسيدندر برنامه

منتظر پايان سيكل  ،از پالس، فورا يك خروجي فعال شود در اين صورت روشن شدن خروجي مورد نظر

ارسال مي كند . مثال زير  PLCورا وضعيت خروجي را در همان لحظه به ترمينالهای جاری نمي شود و ف

 عملكرد اين دستور را نشان مي دهد.

 :  33مثال 

 
را به عنوان ورودی پالس  X0ايم . اين كانتر ورودی استفاده كرده C235در سطر اول از كانتر شماره 

گردد،   K200گيرد. در سطر دوم برنامه، چنانچه تعداد پالسهای شمارش شده برابر خود در نظر مي

های فورا روشن مي شود و منتظر پايان سيكل جاری برنامه نمي شود .در سطر Y0ترمينال خروجي 

 .م ايبرای ريست كردن كانتر و خروجي استفاده كرده M0بعدی از فلگ 

 استفاده كنيم در صورتيكه فلگ C235برای پايين يا باال شمار كردن كانتر  M1235نكته : از فلگ 

M1235 خاموش باشد، كانتر C235  باال شمار بوده و در صورت فعال بودن فلگM1235  كانتر ،

C235 . برای پايين و يا باال شمار بودن دارد . ييك فلگ اختصاص ،هر كانتری پايين شمار خواهد بود  

قابليت روشن شدن آني را دارند . چنانچه از خروجيهای  Y0 … Y3در اين دستور فقط خروجيهای : نکته 

 مورد نظر در اين دستور استفاده كنيم بعد از پايان سيكل جاری ترمينالهای خروجي ،Y5مانند  ديگر

 فعال مي شود.

استفاده كرد . همچنين مي توان مستقيما يك وقفه  Yبجای  Sو  Mنكته : . در اين دستور مي توان از 

زيربرنامه مربوط به وقفه فورا اجرا شده و  برنامه اصلي موقتا متوقف شده و را فعال كرد در اين صورت

 مي باشد I010 … I080شماره وقفه های مجاز در اين دستور از  سپس به برنامه اصلي باز مي گردد .

 در بخش وقفه ها در اين خصوص توضيح داده شده است .

 



 

 

 49 ....................................................................................... دلتا PLC خودآموز سریع

 
 

 :  DHSCRدستور 

با رسيدن تعداد پالسهای شمارش شده به عدد معيني، يك خروجي و يا فلگ  فورا  اين دستوردر 

 ريست مي شود و منتظر سيكل جاری برنامه نمي ماند . مثال زير را ببينيد.

 :  34مثال 

 

 .سيكل برنامهدر اولين  M1002خاص  فلگتوسط  Y0ست شدن خروجي  – 1

 پالس. K1000جهت شمارش تعداد  C251استفاده از كانتر شماره  – 2

پس از رسيدن تعداد پالس به  Y0 ياستفاده از دستور كانتر سرعت باال جهت ريست كردن خروج – 3

K500 . 

فورا خاموش  Y0تغيير كند خروجي  500به  501از  C251در دستور فوق زمانيكه مقدار كانتر  نکته : 

 مي شود .

 :  DHSZدستور 

 شود.استفاده مي (Zone)ای به صورت ناحيه شمارش شدهاز اين دستور به منظور مقايسه تعداد پالس 

 برای اطالع از عملكرد اين دستور به اين مثال توجه كنيد .

 :  35مثال 

 C251توسط شمارنده سرعت باالی  های ورودیپالس شمارش – 1

 ایناحيهدستور مقايسه كننده پالس  – 2

K1000 تعداد پالس : حد پايين          K5000  تعداد پالس: حد باالی         C251  شماره كانتر :

    سرعت باال
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M0  شود.كه برای عمليات مقايسه استفاده مي فلگ: اولين خروجي يا 

كمتر باشد اين خروجي  K1000شده توسط كانتر سرعت باال از  شمارشتعداد پالس  صورتيكه در  – 3

 شود.روشن ميفورا 

باشد اين  K5000و  K1000شده توسط كانتر سرعت باال بين  شمارشتعداد پالس  صورتيكه در  – 4

 شود.روشن ميفورا  خروجي 

 بيشتر باشد اين خروجي K5000 از شده توسط كانتر سرعت باال شمارشتعداد پالس  صورتيكه در  – 5

  شود.روشن مي فورا 

 :  دستورات رياضی 

                                    ADDبيتي :  16دستور جمع 

 DADDبيتي :  32دستور جمع 

                                   SUBبيتي :  16دستور تفريق 

 DSUBبيتي :  32دستور تفريق 

                                   MULبيتي :  16دستور ضرب 

 DMULبيتي :  32دستور ضرب 

                                    DIVبيتي :  16دستور تقسيم 

 DDIVبيتي :  32دستور تقسيم 

 DADDRو  DEADDدستور جمع اعداد اعشاری : 

 DSUBRو  DESUBدستور تفريق اعداد اعشاری : 

 DMULRو  DEMULضرب اعداد اعشاری :  دستور

 DDIVRو  DEDIVدستور تقسيم اعداد اعشاری : 

. اعداد بزرگتر از اين محدوده به باشدمي  32767-الي  32768+بيتي از  16محدوده اعداد نکته : 

 شوند .بيتي در نظر گرفته مي 32عنوان 

 :  ADD اعداد صحیح دستور جمع

دو مقدار ثابت و يا محتويات درون دو رجيستر را با هم جمع كرده و  يدتوانميبا استفاده از اين دستور 

 حاصل را درون يك رجيستر ديگر قرار دهيد.

 : 36مثال 

 را با يكديگر جمع كنيم. K35و  K100مقدار دو عدد ثابت  خواهيممي
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 .شودميريخته  D0جمع شده و درون رجيستر  K35با  K100، مقدار ثابت  X1حال با فعال كردن 

 DADDبيتي يعني  32بايد از دستور جمع اعداد  ADDبيتي بجای دستور  32برای جمع اعداد  نکته :

 .شوندمياشغال  متوالي رجيستر 2استفاده كرد كه در اين حالت 

بيشتر  32767+مجاز  مقداراز  حاصل مانند جمع و ضرب، بيتي، 16بايد دقت كرد در دستورات  نکته :

 نشود .كمتر  32768-و يا از مقدار 

 :37مثال 

 يكديگر جمع كنيم. بيتي را با 32دو عدد  خواهيممي

 

  گيرند . مورد استفاده قرار مي D1و  D0دو رجيستر  ،در اين برنامه نکته :

 : DIV اعداد صحیح دستور تقسیم

دو مقدار ثابت و يا محتويات درون دو رجيستر را بر يكديگر تقسيم  يدتوانميبا استفاده از اين دستور 

 كرده و حاصل را درون يك رجيستر ديگر قرار دهيد.

 :  38مثال 

 را بر يكديگر تقسيم كنيم. K25و  K100دو مقدار ثابت  خواهيممي

 

تقسيم شده و حاصل درون ديتا  K25بر عدد ثابت  K100، عدد ثابت  X1با فعال شدن  مطابق برنامه

 ريخته شده است. D0رجيستر 

 :  39مثال 

 را بر يكديگر تقسيم كنيم. K35000و  K140000بيتي  32دو عدد  خواهيممي
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 :  MUL اعداد صحیح دستور ضرب

 : 40مثال  

 برنامه صفحه بعد را ببينيد . را در يكديگر ضرب كنيم. K31و  K60دو مقدار ثابت  خواهيممي

 

 K31در مقدار ثابت  K60، مقدار ثابت  X1پس از فعال شدن  كنيدميهمانطور كه در شكل باال مالحظه 

بجای استفاده از  توانميدر دستور فوق  .شودميريخته  D0ضرب شده و حاصل درون ديتا رجيستر 

  اعداد ثابت، از رجيسترها استفاده كرد .

 بيتي بيشتر نشود . 16دقت شود حاصل ضرب اعداد، از محدوده مجاز اعداد  نکته : 

 : 41مثال 

 را در يكديگر ضرب كنيم. K12500و  K33000بيتي  32دو مقدار  خواهيممي

 
  گيرند . مورد استفاده قرار مي D1و  D0در اين برنامه، دو رجيستر  نکته :

 : SUBدستور تفريق 

 : 42مثال  

 را از يكديگر كسر كنيم. K439و  K657دو مقدار ثابت  خواهيممي

 

بر يكديگر تقسيم شده و حاصل درون  K439و  K657اعداد ثابت  X1مطابق شكل باال با فعال شدن 

 .شودميريخته  D0ديتارجيستر 

 : 43مثال 

 را از يكديگر كسر كنيم. K43500و  K73000بيتي  32دو عدد  خواهيممي

 

 
  گيرند . مورد استفاده قرار مي D1و  D0در اين برنامه، دو رجيستر  نکته :
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 :  (FLOAT) به اعشاري (INT) تبديل فرمت عدد صحیح

 : FLT & DFLTدستور 

بيتي اعشاری تغيير داد و  32بيتي را به فرمت  16فرمت عدد صحيح  توانمي FLT با استفاده از دستور

 بيتي اعشاری تغيير داد. 32بيتي را به فرمت  32فرمت عدد صحيح  توانمي DFLTبا استفاده از دستور 

  :  44 مثال

بيتي تبديل شده و  32به فرمت اعشاری D0بيتي درون رجيستر  16در اين برنامه عدد صحيح  نکته :

 . شودميمنتقل  D2و  D1درون رجيسترهای 

نحوه نمايش عدد در برنامه را نيز به حالت  بايدبعد از تبديل فرمت عدد صحيح به عدد اعشاری  نکته :

 . زير عمل كنيم تيباعشاری تغيير دهيم. برای اين كار كافيست تا به تر

 ، نحوه نمايش اعداد نيز به صورت اعشاری خواهد شد. Floatپس از انتخاب گزينه 
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 : DADDRدستور جمع اعداد اعشاري 

 : 45مثال 

را با يكديگر جمع كرده و حاصل را در يك رجيستر مانند  48.6و  32.2دو مقدار اعشاری  خواهيممي

D0 .مشاهده كنيم  

 

  .گيردبيتي بودن دستور در اين مثال مورد استفاده قرار مي 32به دليل   D1 و D0های رجيستر نکته :

 استفاده كرد . Fبرای وارد كردن اعداد ثابت اعشاری بايد از پيشوند نکته : 

 : DEADDدستور جمع اعداد اعشاري 

 : 46 مثال 

هستند را با يكديگر جمع كرده و  D2و  D0دو مقدار اعشاری كه را كه درون رجيسترهای  خواهيممي

 مشاهده كنيم. D4حاصل را درون رجيستر 

 

 دستور فوق  ONLINEبرای مقدار دادن به رجيسترهای برنامه ، بعد از دانلود برنامه و در حالت نکته : 

كنيم را انتخاب مي Change present valueراست كليك كرده  گزينه را انتخاب و سپس روی آن 

عدد  ،را انتخاب كرده و در كادر سمت راست نظر در پنجره باز شده از كادر سمت چپ رجيستر مورد

 برای اعداد هگز Hشوند و پي برای اعداد اعشاری Fبرای اعداد صحيح و پيشوند  Kمورد نظر را با پيشوند 

 مانند شكل زير: بيتي بودن را نيز بايد انتخاب كنيم. 32يا  16ضمنا گزينه  وارد مي كنيم.
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 : DDIVRدستور تقسیم اعداد اعشاري 

 :  47 مثال 

  D0های  را بر يكديگر تقسيم كرده و حاصل را درون رجيستر 9.7و  3.4دو مقدار اعشاری  خواهيممي 

 .ثبت كنيم D1و 

 

 : DEDIVدستور تقسیم اعداد اعشاري 

 : 48مثال 

قرار دارند را بر يكديگر تقسيم كرده  D12و  D10دو مقدار اعشاری كه درون رجيسترهای  خواهيممي

 مشاهده كنيم. D21و  D20های و حاصل را درون رجيستر

 

 : DSUBRدستور تفريق اعداد اعشاري 

 :  49مثال 

و  D100 هایرا از يكديگر كم كرده و جواب را در رجيستر 7.3و  8.5دو مقدار اعشاری  خواهيممي

D101 .مشاهده كنيم 

 

 : DESUBدستور تفريق اعداد اعشاري 

 :  50مثال 

كرده و جواب را درون  تفريقرا از يكديگر  D30و  D20مقادير اعشاری درون دو رجيستر  خواهيممي

 كنيم. مشاهده D61و  D60 هایرجيستر
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 : DMULRدستور ضرب اعداد اعشاري 

  : 51 مثال 

و  D10 هایستريرا در يكديگر ضرب كرده و حاصل را در رج 9.12و  6.4دو مقدار اعشاری  خواهيممي

D11 .مشاهده كنيم 

 

 : DEMULدستور ضرب اعداد اعشاري 

 : 52 مثال 

را با يكدگير ضرب كرده و حاصل را درون  D3و  D1مقادير اعشاری درون دو رجيستر  خواهيممي

 مشاهده كنيم. D6و  D5هایرجيستر

 

 : MOVدستور انتقال 

مقدار درون يك رجيستر يا يك عدد ثابت را به يك رجيستر ديگر انتقال  توانميبا استفاده از اين دستور 

 داد.

 : 53مثال 

 انتقال دهيم. D10را به رجيستر  K100مقدار ثابت  خواهيممي

 

 

( DMOVبيتي ) 32از دستور انتقال اعداد  بايدبيتي  32در نظر داشته باشيد كه برای انتقال اعداد نکته : 

 ( استفاده كنيد.DMOVRو برای انتقال اعداد اعشاری بايد از دستور انتقال اعداد اعشاری)

 : DMOVRدستور انتقال اعداد اعشاري 

 : 54مثال 

 منتقل كنيم. D11و  D10 هایرا به رجيستر 48.961عدد اعشاری  خواهيممي
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 بايدبه صورت اعشاری نمايش داده شود  D0در نظر داشته باشيد كه برای اينكه عدد درون نکته : 

 Signe Decimalهمانگونه كه در قسمت تبديل اعداد اعشاری گفته شد، نحوه نمايش اعداد را از حالت 

 از مسير زير انجام داد: توانمي تغيير دهيم. اين تغيير را Floatبه حالت 

View ˃Monitoring Data Format ˃Float                                                                 

  : SQRر ذدستور ج

 از يك مقدار ثابت يا مقدار درون يك رجيستر جذر گرفت. توانميبا اين دستور 

 : 55مثال 

 را محاسبه كنيم. K144جذر عدد ثابت  خواهيممي

 

 D0 محاسبه شده و درون رجيستر 144، جذر عدد ثابت X0با فعال شدن  شودميهمانطور كه ديده 

 .شودميريخته 

استفاده  DSQRبيتي يعني  32بيتي بايد از دستور جذر اعداد  32برای گرفتن جذر يك عدد  نکته :

 كنيد.

 : DSQRبیتی  32دستور جذر اعداد صحیح 

 :56 مثال

 را محاسبه كنيم. K144000جذر عدد ثابت  خواهيممي

 
  استفاده كنيد. DESQRاز دستور  يدتوانميبرای گرفتن جذر يك عدد اعشاری 

 :  ABSدستور قدر مطلق 

 .درون يك رجيستر قدرمطلق گرفت مقدار از توانميبا اين دستور 

 : 57مثال 

 م.نيرا حساب ك K-124مقدار قدر مطلق عدد ثابت  خواهيممي
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است. حال با فعال كردن  K-124برابر با  D0مقدار عدد درون رجيستر  كنيدميهمانطور كه مالحظه 

 . شودمي، قدر مطلق محتوای اين رجيستر محاسبه شده و جايگزين عدد اصلي  X0ورودی 

 
 استفاده كنيم. DABSاز دستور  يمتوانميبيتي قدر مطلق بگيريم  32بخواهيم از يك عدد  صورتيكه در 

 : MEANدستور 

مقدار ميانگين چند رجيستر را محاسبه كرده و درون يك رجيستر  يدتوانميبا استفاده از اين دستور 

 قرار دهيد .ديگر 

 :  58مثال 

 را محاسبه كنيم. D0 – D1 – D2 – D3 ت درون چهار رجيستر ياميانگين محتو خواهيممي

  40 – 30 – 20 – 10در نظر داشته باشيد كه مقادير اين رجيسترها در اين مثال به ترتيب برابر 

 .باشدمي

 

و جواب درون  شودميميانگين گرفته    40 و 30و 20و 10، از مقادير  X1حال با فعال كردن ورودی 

 (D0 + D1 + D2 + D3) ÷ 4 →→→ D10.                شودميريخته  D10رجيستر 

 : …KnXnبه صورت گروهی در فضاي حافظه  Xاستفاده از ترمینال هاي ورودي 

 ها را به صورت گروهي كنترل كرد. وروديها و خروجي توانميبا استفاده از اين فضا 

 توجه كنيد زيری به مثال ساده بهتر برای درکبرای 
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 :  59مثال 

 
. به شودميفعال  Y1، خروجي  X1. با تحريك شودميفعال  Y0، خروجي  X0در اين مثال با تحريك 

 فعال خواهند شد. Y3و  Y2به ترتيب خروجي های  X3و  X2همين ترتيب با تحريك ورودی های 

 :  CALL فراخوانی دستور

 فراخوانيهای جانبي را برنامهبتوان  ها استفاده كرد تا در مواقع لزومبرنامهاز زير توانميها در نوشتن برنامه

 .دكنميرفع ايرادات برنامه كمك  توسعه برنامه و كرد. استفاده از اين دستور همچنين به تسهيل در

 :  60 مثال 

 توانميفراخواني شده لذا  X1ورودی  تحريك با P1، قسمت كنيدميمالحظه  اين مثالهمانطور كه در 

را فعال كرد اما قسمت  باشدمي Y0كه مربوط به  خروجي  ،برنامه P1، قسمت  M1توسط حافظه ی 

P2  فراخواني نشده و لذا با تغيير حافظه یM2  خروجيY1 كندميتغييری ن. 

چون بعد از اين دستور، زيربرنامه ها ايجاد  باشدميبه معنای انتهای قسمت برنامه اصلي   FENDدستور 

. در اين مثال دو زير برنامه باشديم (Sub Routin)به معنای پايان هر زير برنامه SRETدستور  شده اند.

 نوشته شده است . SRETوجود دارد لذا در پايان هر زير برنامه يك دستور 

P1  وP2   برچسب(Lable)  و دستور  باشدميمربوط به زيربرنامه هاCALL  در صورت اجرا شدن ،زير

 برنامه هم نام با ليبل خود را فراخواني مي كند.

برنامه نويسي كرد و در هر سطر از برنامه اصلي كه نياز باشد با  توانميدر قسمت برنامه اصلي  نکته:

 زير برنامه ها را فراخواني كرد . CALLاستفاده از دستور 

 مي توانند در زيربرنامه ها مورد استفاده قرار گيرند . T192 … T199فقط تايمرهای  نکته :
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 :  CJدستور 

به سطر برنامه  از سطر خاصي از پردازش،  بخواهيم كه شودمييا پرش در مواقعي استفاده  CJدستور 

 به مثال زير توجه كنيد. ،برای درک بهتر اين دستور .منتقل شود ديگری 

 :  61مثال  

 
 Y3الي  Y0فعال نشده باشند، خروجي های  X2و  X1نوشته شده، تا زماني كه تيغه های  یبرنامهدر 

 طبق روال عادی برنامه به صورت همزمان خاموش و روشن خواهند شد. 

 .باشدمي(  0.5s ON / 0.5s OFFيك كالک پالس )  M1013 فلگ نکته :

و با فعال شدن  شوندميپردازش و اجرا  6و  5و  4، برنامه های مربوط به خطهای X1با فعال شدن 

  .شوندميپردازش و اجرا  6و  5، برنامه های مربوط به خطهای X2 یتيغه

 :  INCدستور 

خروجي چند بار فعال شده است يا چند محصول توسط ماشين  اقعي نياز داريم تا بدانيم كه يكدر مو

د اين اطالعات را توانميتوليد شده است لذا اين دستور به صورت يك شمارنده افزايشي عمل كرده و 

  كند.ثبت 

 :  62 مثال 

 

 D0در هر سيكل اجرای برنامه يك واحد به مقدار رجيستر  INC، دستور  X0با تحريك ورودی :  نکته

حد بيش از يك وا، با هر بار تحريك ورودی  باشدمياضافه ميكند. از آنجا كه سرعت اجرای هر سيكل باال 

، فقط يك واحد به  X0. چنانچه بخواهيم با هر بار تحريك ورودی  شودمياضافه  D0به مقدار رجيستر 

 اضافه شود دو روش وجود دارد : D0مقدار 

 از وروديهای حساس به لبه باالرونده يا پايين رونده استفاده شود .-1
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و بعد  شودمياين دستور بعد از هر بار اجرا، فقط يك سيكل فعال  استفاده شود .  INCPاز دستور -2

 . شودميغير فعال 

 : DECدستور 

 و به صورت معكوس عمل شمارش را انجام ميدهد. كندميعمل  INCاين دستور دقيقا عكس دستور 

 :  63مثال 

 

 D0در هر سيكل اجرای برنامه يك واحد از مقدار رجيستر  DEC، دستور  X0با تحريك ورودی :  نکته

، با هر بار تحريك ورودی  بيش از يك واحد باشدميكم مي كند. از آنجا كه سرعت اجرای هر سيكل باال 

، فقط يك واحد از  X0. چنانچه بخواهيم با هر بار تحريك ورودی  شودميكم  D0از مقدار رجيستر 

 كم شود دو روش وجود دارد : D0مقدار 

 پايين رونده استفاده شود .از وروديهای حساس به لبه باالرونده يا -1

 و بعد شودمياين دستور بعد از هر بار اجرا، فقط يك سيكل فعال  استفاده شود .  DECPاز دستور -2

 . شودميغير فعال 

از تيغه ورودی  بايداستفاده كنيد  DECP و  INCPبجای  DECو  INCاز دستور  صورتيكه در کته : ن

 بار دستور اجرا شود.لبه دار استفاده كنيد تا به ازای هر بار فعال و غير فعال شدن تنها يك

 : 64مثال

 
اضافه  D0واحد به مقدار قبلي ميرسد، اين دستور يك  INCبه دستور  X0به ازای هر پالسي كه توسط 

 D0از مقدار واحدرسد، اين دستور يك مي DECبه دستور  X2و به ازای هر پالسي كه توسط  مي كند

 كم ميكند .

 : دستورات مقايسه کننده

های دلتا دستورات متعددی برای انجام عمل مقايسه وجود دارد كه به بررسي برخي از آنها  PLCدر 

هستند كه در يك سطر از برنامه اولين سری از مقايسه كننده ها ، مقايسه كننده هايي  .پردازيممي

 صورت زير عمل ميكنند: سری قرار مي گيرد و بهبطور 
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LD=  :                               حالت مساوی                    LD<>  :حالت نامساوی 

LD< :                                                  حالت كوچكترLD> : حالت بزرگتر 

LD<=  :كوچكتر يا مساوی               حالت                 LD>= : حالت بزرگتر يا مساوی 

افه كنيد. ضبه اول دستورات مقايسه ای باال ا Dيك حرف  ،بيتي كافيست 32ی اعداد برای مقايسه نکته :

. كنيممياستفاده  =DLD، از  =LDبجای  ،بيتي در حالت مساوی 32ی دو عدد برای مثال برای مقايسه

 ای به مثال زير توجه كنيد.مقايسهبرای درک بهتر اين دستورات 

 :  65مثال 

ماشين های ورودی به پاركينگ و برای   X0خودرو را در نظر بگيريد. سنسور  10پاركينگي با ظرفيت 

 . باشدميماشينهای خروجي از پاركينگ برای  X1سنسور 

، و در صورتيكه تعداد خودرو ها كمتر  Y1بود خروجي  10برابر  خودروهادر صورتيكه تعداد  خواهيممي

 روشن شود. Y2بود خروجي  10از 

 

در اين برنامه از وروديهای حساس به لبه استفاده شده است تا چنانچه يك خودرو از گيت ورودی وارد 

ارسال شود  در نتيجه فقط يك واحد كم يا زياد  DECيا   INCيا خارج شود فقط يك پالس به دستور 

ورتيكه بخواهيم به روش نوشتاری دستورات مقايسه ای را بنويسيم به صورت زير تايپ مي شود . در ص

 k10  LD= d0كنيم :                

 اين دستورات مقايسه ای بسيار در پروژها مورد استفاده قرار مي گيرد . 

 :  CMPدستور 

 اين دستور در غالب يك مثال توضيح داده خواهد شد.

 :  66مثال 

فعال  Y0( باشد خروجي اول  K10كمتر از عدد ثابت تعيين شده ) D0عدد داخل رجيستر  صورتيكه در 

 .شودمي
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فعال  Y1( باشد خروجي دوم K10برابر با عدد ثابت تعيين شده ) D0عدد داخل رجيستر  صورتيكه در 

 .شودمي

 Y2( باشد خروجي سوم K10بيشتر از عدد ثابت تعيين شده ) D0عدد داخل رجيستر  صورتيكه در 

 .شودميفعال 

 

روشن و با استپ شدن آن ،  PLCشدن  RUNكه با  باشدمي خاص هایفلگيكي از  M1000 نکته:

هم استفاده كنيد البته در اينصورت   Mيد از توانميدر اين دستور بجای خروجي ها  .شودميخاموش 

 سه فلگ متوالي را اشغال مي كند .

 : DECMP مقايسه اعداد اعشاري دستور

 استفاده كنيم. DECMPبايد از دستور  CMPبرای مقايسه اعداد اعشاری بجای دستور 

 :  67مثال 

 مقايسه كنيم. D0را با مقدار درون رجيستر  D2خواهيم مقدار درون رجيستر يم
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 :  ZCP ايناحیهدستور مقايسه 

انجام شود. برای مثال در مرغداری   (Zone)ایناحيهكه مقايسه به صورت  شودميها نياز در برخي برنامه

 توانميها لذا برای كنترل دمای اين مجموعه باشدميدرجه سانتي گراد  32تا  26ها دمای مطلوب بين 

 از اين دستور استفاده كرد. 

 :    68مثال
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. حال با استفاده از باشدميتعداد قطعات توليد شده  شمارش( در حال C10در اين مثال يك شمارنده )

(  K10ی اول ) از عدد ثابت تعيين شدهتعداد قطعات در صورتيكه  خواهيممي ،ایاين دستور مقايسه

روشن  Y1بود، خروجي  100تا  10 تعداد قطعات ما بين كه فعال شود. در صورتي Y0كمتر بود، خروجي 

 فعال شود. Y3( بيشتر بود، خروجي  K100از عدد ثابت تعيين شده )  قطعات تعداد صورتيكه شود. در 

 استفاده كنيم. Y0بجای  M0ی توانيم از حافظهدر اين دستور مي کته :ن

 : DEZCPدستور 

 .كنيممياستفاده  DEZCPاز دستور  ZCPاعداد اعشاری بجای دستور  ایناحيهبرای مقايسه 

 :  69 مثال 

 D2و  D0را با دو مقدار اعشاری كه درون رجيسترهای  D4خواهيم مقدار اعشاری درون رجيستر يم

 قرار دارند مقايسه كنيم.
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 :  TCMPدستور مقايسه زمانی 

 با زمان مورد نظرمان   RTCيا همان  PLC ) تاريخ و ساعت( از اين دستور برای مقايسه زمان داخلي

  .شودمياستفاده 

 

 :  70مثال 

 
خوانده شده و   TRDتوسط دستور  RTCيا همان PLCدر خط اول اين برنامه تاريخ داخلي  توضیح :

مقدار   D5ساعت ،  مقدار D4در اينصورت رجيسترهای  شودميريخته  D6تا  D0 رجيسترهایدرون 

ی ساعت ، دقيقه و ثانيه خواهيمميدر اين مثال و ما  در خود جای مي دهدثانيه را  مقدار D6دقيقه و 

PLC   مقايسه كنيم. لذا در خط دوم  30و ثانيه  10و دقيقه  15يعني ساعت  مانبا  مقدار مورد نظر را

  كه شروع ساعت، دقيقه و ثانيه است. كنيممياستفاده  D4از 
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 :  TZCP ايناحیهدستور مقايسه زمانی 

 دهيم مقايسه كنيم.را با دو زمان متفاوت كه به برنامه مي PLCزمان داخلي  خواهيمميبرای مثال 

  : 71 مثال

ريخته  D6تا  D0 رجيسترهایخوانده شده و درون  RTCيا همان PLCتاريخ داخلي  توضیح : 

در خود ثانيه را  مقدار D6دقيقه و مقدار   D5ساعت ،  مقدار D4در اينصورت رجيسترهای  شودمي

و   D10 رجيسترهایدر  MOVهای را توسط دستور ،زمان مورد نظر اولهمچنين   جای مي دهد

D11  وD12  و زمان مورد نظر دوم را توسط دستورMOV  در رجيسترهایD20  وD21  وD22 

و اگر  شودميفعال  Y0از زمان اول عقب تر بود خروجي  PLCقرار مي دهيم . چنانچه ساعت جاری 

و در صورتيكه زمان جاری  شودميفعال  Y1ظر ما باشد خروجي بين دو زمان مورد ن PLCساعت جاری 

PLC  از زمان دوم جلوتر باشد خروجيY2  شودميفعال . 

 :  SPDدستور 

با استفاده از اين دستور ميتوان سرعت دوران يك محور را اندازه گيری كرد برای اين كار مي توان از 

يك سنسور استفاده كرد بطوريكه به ازای هر دور چرخش شفت ، يك پالس توسط سنسور توليد شود. 

وند. برای خوانده مي ش SPDو دستور    Xاين پالسهای توليد شده توسط سنسور، از طريق وروديهای 

 مي توان از رابطه زير استفاده كرد  (RPM)محاسبه سرعت چرخش يك شفت بر حسب دور بر دقيقه 

𝐍 =
𝟔𝟎(𝑫𝟎)

𝒏×𝒕
× 𝟏𝟎𝟑    (RPM)                                              
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 سرعت چرخش شفت بر حسب دور بر دقيقه مي باشد .  Nدر اين رابطه 

D0 . تعداد پالسهای كه در يك دوره زماني مشخص دريافت شده است 

n  باشد .تعداد پالس در يك دور كامل شفت مي 

t اند .مدت زمانيكه كه پالسهای ورودی دريافت شده 

 :    72مثال 

  .محاسبه كنيم RPMخواهيم سرعت چرخش يك محور را با استفاده از يك سنسور نوری بر حسب مي

 
مي باشد مدت زمان نمونه  X1برای خواندن پالسها از طريق ورودی  SPDسطر شماره يك برنامه دستور 

 مي باشد . 500msبرداری پالسها، 

اشغال  D4تا  D0رجيستر متوالي را اشغال مي كند در اين مثال از رجيستر  5دستور فوق  نکته مهم :

 شود .مي

 باشد .بيان شده در باال برای بدست آوردن سرعت ميخطهای بعدی برنامه جهت محاسبه فرمول 

 :  PLSYدستور 

 تعداد مشخصي پالس را با فركانس مشخصي به يك خروجي ارسال كرد. توانميبا استفاده از اين دستور 

 :  73مثال  

ه ) نيپالس در ثا 1000پالس را با فركانس  5000تعداد ، M0 دمانن فلگبا تحريك يك  خواهيممي

1KHz در خروجي )Y0 كنيم. ارسال 

 
ی كه نشان دهنده شودمييك فلگ خاص روشن  ،  Y0پس از پايان ارسال پالس به خروجي  نکته :

 خاص مطابق زير مي باشند:  هایاين فلگ پايان ارسال پالس هستند.

M1029  اين فلگ پس از پايان ارسال پالس به خروجي :Y0،  شودميفعال .  

M1030  اين فلگ پس از پايان ارسال پالس به خروجي :Y1 ، شودميفعال. 

M1102  اين فلگ پس از پايان ارسال پالس به خروجي :Y2 ، شودميفعال. 

M1103  اين فلگ پس از پايان ارسال پالس به خروجي :Y3،  شودميفعال. 
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بوده و مطابق جدول زير تنظيم مي PLSYمرتبط با دستور   D1221و  D1220رجيسترهای خاص 

 كند .مطابق آنها تغيير مي PLSYشوند و در نتيجه عملكرد دستور

شودردر اين صورت پالسهای خروجي به خروجيهای استفاده  1برابر  D1220مطابق جدول،  چنانچه 

انتخاب شود  1برابر  D1220.چنانچه مقدار رجيستر  شودميارسال  Y1و يا Y0 شده در دستور يعني 

يا جهت مورد استفاده قرار مي گيرد  Dirبه  عنوان   Y1به عنوان پالس و همزمان خروجي  Y0خروجي 

اين حالت به عنوان مثال در كنترل جهت چرخش در سرو موتور ها مورد استفاده قرار مي گيرد. چنانچه 

 90طوريكه اختالف فاز انها به صورت دوفاز پالس ارسال خواهند كرد ب Y1و  Y0انتخاب شود خروجي  2

 درجه خواهد بود . انتخابهای ديگر نيز مطابق جدول خواهد بود .

 :  PLSRدستور 

هايي را  به خروجيهای تعيين شده، پالس ،به صورت صعودی و يا نزولي توانميبا استفاده از اين دستور 

 به مثال توجه كنيد. .ارسال كرد

  : 74مثال 

 تعداد پالس – 2               فركانس خروجي – 1

 بر حسب ميلي ثانيه (Dec)و توقف (Acc)مدت زمان شتابگيری – 3

 (  Y1و  Y0خروجي پالس ) فقط  – 4

  (Acc.Time)و زمان شتابگيری 1KHzپالس با فركانس  10000تعداد  M0با تحريك ورودی 

1000mS و زمان توقف(Dece.Time) 1000mS  به خروجيY0  شودميارسال. 

 : 75 مثال 
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  Decو  Accدستور ارسال پالس با قابليت -1

 فركانس ارسال پالس -2

 تعداد پالس ارسالي -3

 سرعت (Dec)يا كاهش (Acc)مدت زمان شيب افزايش-4

  خروجي ارسال پالس-5

ميلي ثانيه سرعت را به تدريج تا حداكثر سرعت  200، طي مدت  X1ورودی  اين دستور بعد فعال شدن

يعني  ها،ميلي ثانيه قبل از اتمام ارسال پالس 200دهد همچنين افزايش مي 1000HZيعني  ارسال پالس

8000P  ه از سد . زمانيكبر، به تدريج سرعت ارسال پالس را كاهش ميدهد تا اينكه تعداد پالس به اتمام

اندازی و لحظه باعث حركت نرم در لحظه  راه شودميوتور ها استفاده اين دستور برای كنترل سروو م

اين ويژگي باعث كاهش ضربات و استرس های مكانيكي در لحظه راه اندازی و لحظه .  شودميتوقف 

 های مورد نظر افزايش مي دهد .همچنين دقت توقف را در موقعيت شودميتوقف 

 : PLSVدستور 

 .باشدميو تنها فركانس پالس مد نظر  شودميذكر ن در اين دستور تعداد پالس

 :  76مثال 

 

شدن اين  غيرفعالو با  شودميشروع  Y0پالس به خروجي های  ارسال M0با فعال شدن حافظه  – 1

 ابد.ي پالس به اين خروجي خاتمه مي ارسال ،حافظه

 ارسال پالسخروجي مورد نظر برای  – 3            پالسفركانس  – 2

مقدار فركانس منفي باشد وضعيت اين خروجي  صورتيكه تعيين جهت چرخش موتور. در خروجي   – 4

  عوض خواهد شد. )سرو موتور( يك شده و جهت چرخش

 تعداد پالس ارسالي به خروجي را تغيير داد. توانميبا استفاده از اين دستور در حين ارسال پالس ، 

به  Y1برای ارسال پالس استفاده شود ، بايد از خروجي  Y0در اين دستور چنانچه از خروجي  نکته :

 Reverseو يا  Forwardقابليت  توانمياستفاده كرد . با استفاده از اين دستور،  (Dir)عنوان جهت 

 داشت .
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 :  DRVAدستور 

هتر به بررسي بيشتر اين دستور برای فهم ب با ارائه يك مثال باشدمياين دستور برای توليد پالس مطلق 

 .پردازيممي

  :  77 مثال 

 1به موقعيت  0پالس به سروو موتور ارسال كنيم تا از موقعيت  3000تعداد  خواهيمميفرض كنيد 

-برسد و سپس با ارسال  2به موقعيت  1پالس ارسال كنيد تا از موقعيت  5000تعداد  سپسبرسد 

 بازگردد. 0پالس به موقعيت  5000

 
 :باشدميتوضيحات برنامه به شرح زير 

) جهت چرخش راستگرد  1به موقعيت  0و رفتن از موقعيت  Y0پالس به خروجي  4000ارسال – 1

Y1=0 ) 

 (1KHzپالس در ثانيه ) 1000ها با فركانس ارسال پالس – 2

 هاخروجي پالس – 3

استفاده  سروو موتور عنوان مثال زمانيكه از. به  (Forward/Reverse)جهت تعيينخروجي برای  – 4

سروو در و شده  فعال Y1، خروجي  k-3000، عددی منفي باشد، مثال هاكه تعداد پالسدر صورتي كنيم

 جهت مخالف ميچرخد.

 2به موقيت  1پالس( و رفتن از موقعيت  2000تعداد پالس مورد نظر ) – 5

 1KHzارسال پالس با فركانس  – 6

 سخروجي پال – 7

تعداد پالس مورد نظر ما كه درگزينه  صورتيكه جهت چرخش سروو موتور ) در  تعيينخروجي برای  - 8

روشن شده و به صورت اتوماتيك سروو  Y1، خروجي  k-6000اول گفته شده ، عددی منفي باشد، مثال 

 ميچرخد(. K-6000به تعداد  در جهت مخالف

 پالس( -6000) 0تعداد پالس مورد نظر برای برگشتن به موقعيت  – 9
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 1KHzارسال پالس با فركانس  – 10

 خروجي پالس – 11

و سروو موتور در جهت عكس ميچرخد زيرا تعداد پالس  شودمياين خروجي در اين قسمت فعال  – 12

 پالس( -6000) باشدميمورد نظر ما يك عدد منفي 

ميرود . با نوشتن دستور بعدی و ارسال  1به موقعيت  وپالس، سرو 4000در شكل باال با اعمال  نکته :

ی برسد زيرا مبنای محاسبه 2تا به موقعيت  كندميپالس دريافت  2000سروو تنها  ،پالس 2000

 . باشدميابتدای حركت سروو موتور   ،موقعيت

بيتي مورد استفاده قرار  32بايد دستور را بصورت  ، /+-32767برای تعداد پالسهای بيشتر از  نکته :

 بنويسيم. DDRVAدهيم برای اين كار كافيست دستور را بصورت 

 :   PWMدستور 

 .باشدميمتغير  دوره تناوباين دستور برای توليد پالس با 

 : 78مثال  

 خروجي مورد نظر – 3        دوره يا تناوب پالس – 2       طول پالس – 1 

خاموش خواهد بود. ارسال پالس تا زماني كه ورودی  2sروشن بوده و  0.5sپالسي كه توليد كرده ايم 

 ادامه دارد.  ،فعال است
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 (  : interruptدستورات وقفه ) 

ها در اكثر موارد به اندازه كافي باال بوده تا مشكلي در روند برنامه پيش نيايد اما در  plcسرعت پردازش 

برخي موارد ممكن است بدليل حجم باالی برنامه ، مدت زمان پردازش زياد شود. حال در نظر بگيريد 

ود خشود اين مقدار فشار نبايد از حد مجاز ميزان فشار يك مخزن توسط يك سنسور فشار كنترل مي

باعث ايجاد مشكل و خساراتي در سيستم  فشار، و در صورت افزايش فراتر رودحتي در كسری از ثانيه 

خواهد شد. حال فرض كنيد كه در حين پردازش برنامه ، خطي از برنامه كه مربوط به كنترل فشار 

اصلي موقتا متوقف شده  اين موارد بايد پردازش برنامه باشد، فشار باالتر از حد مجاز را نشان دهد درمي

شود فشار سيستم كاهش پيدا كند، اجرا شود )برنامه وقفه( . بعد از پايان و برنامه ديگری كه باعث مي

 پردازش برنامه وقفه، مجددا پردازش برنامه اصلي از همان خطي كه متوقف شده بود، ادامه مي يابد.

 دلتا : PLCانواع وقفه در 

 وقفه های شمارنده های سرعت باال                       – 3وقفه های زماني          – 2 وقفه های خارجي        – 1

 وقفه های پالس – 5وقفه های ارتباطي          – 4

 

 باشند. وقفه ها نيز مانند تايمرها و كانترها دارای شماره مي
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 وقفه خارجی )سخت افزاري( : 

وقفه نيز  اين ،ودفعال ش X0كه  زمانيكه است لذا استفاده شده I001 وقفه خارجي شماره از زيردر مثال 

 گردد.و در پايان مجددا به برنامه اصلي باز مي شدهفعال شده و زيربرنامه مربوط به آن نيز فورا اجرا 

 :  79مثال 

ايد كه تهبرای اتاقك كنترل نوش )زيربرنامه وقفه(يك برنامه بصورت وقفه ،فرض كنيد در كنار برنامه اصلي

شود)وقفه خارجي( در اين صورت فورا برنامه فعال  X0در صورت ايجاد دود يا آتش ، سنسور  آنطبق 

( و اسپری  Y1و آژير ) شودمشخص شده اجرا  I001اصلي موقتا متوقف شده و برنامه وقفه كه با برچسب 

 . شوند(، آژير و آب پاش غير فعال  X1 و با زدن كليد ريست ) شوند( فعال  Y2آب پاش ) 

 

ی سخت كه گاهي به آن وقفه ( External interruptهای خارجي ) در اين برنامه از وقفه توضیح :

ی مربوط به همان استفاده شده است يعني با فعال شدن هر ورودی ، وقفه شود، افزاری نيز گفته مي

 شود.ورودی فعال مي

 باشند.مي X1و  X0 ها متعلق بهاستفاده شده است كه طبق جدول وقفه I101و  I001از اين مثال در 

تحريك شده در نتيجه يك وقفه سخت افزاری  X0ورودی  ،برنامه با تشخيص دود و يا آتش اين طبق

كه مخصوص وقفه سخت  I001 ی وقفهبرنامهپردازش برنامه اصلي متوقف شده و زير افتد سپساتفاق مي

كه مربوط به آبپاش و آژير هستند  Y1و Y0شود و خروجي های اجرا ميباشد ، مي X0افزاری ورودی 

فعال شده و  I101 یزير برنامه وقفهباشد ، مي X1ی ريست كه در ادامه با زدن دكمه .شوندميفعال 

 كند. آبپاش و آژير را متوقف مي

 مورد استفاده قرار مي گيرد . ،قابليت وقفه در برنامه به معنای فعال كردن EIدستور 

  هم پايان برنامه اصلي را نشان مي دهد . FENDدستور 
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 مورد استفاده قرار گيرند . ،هازيربرنامه ونمي توانند در T192 … T199فقط تايمرهای  نکته :

به معنای برگشت از وقفه استفاده شده است. زمانيكه پردازش برنامه در  IRETدر اين برنامه از دستور 

ی وقفه، به اتمام رسيد، اين دستور اجرای برنامه را به برنامه اصلي كه قبال متوقف شده بود زيربرنامه

 منتقل مي كند .  

 :  DHSCS کاربرد وقفه در شمارنده هاي سرعت باال

ی سرعت باال در حال از طريق شمارنده يك سنسور،توليد شده توسط  هایای پالسفرض كنيد در برنامه

شده به عدد مشخصي رسيد ، يك  شمارشتعداد پالس  صورتيكه خواهيم در باشد و ميمي شمارش

 مثال زير را ببينيد . كنيم.استفاده مي DHSCSشود. بدين منظور از دستور  فعال زيربرنامه)وقفه(

 : 80مثال 

. سپس شمارش مي كند C251ی كانتر به وسيله را يك سنسورتعداد پالس توليد شده توسط  اين برنامه،

مقايسه شده و  K500با مقدار ثابت  C251شده توسط كانتر  مقدار شمارش DHSCSاز طريق دستور 

جرا برنامه وقفه ازير شد وقفه كانتر سرعت باال فعال شده و K500برابر عدد  C251زماني كه مقدار كانتر 

 شده و منتظر سيكل جاری نمي ماند .روشن فورا   Y0برنامه خروجي شود و در اين زيرمي

  

باشد در صورتيكه پالسهای ورودی مي شمارشدر حال  C251در اين خط از برنامه كانتر شماره  – 1

البته از اين كنتاكت در اين  بسته خواهد شد. C251 كنتاكتبرسد ،  K1000 برابرتعداد اين پالس ها 

 مثال استفاده نشده است .

 I010ی وقفه K500به محض رسيدن تعداد پالسها به عدد  DHSCSدر اين خط توسط دستور  – 2

 استفاده كرد. Sو  Y  ،Mتوان از شود. در اين خط بجای استفاده از وقفه ميفعال مي

 شود.مي روشن فورا  Y0روجي خ،  3درخط  I010ی وقفه با اجرای زيربرنامه – 3
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 وقفه زمانی :  

های زماني مشخص و البته دقيق اجرا شود از اين نوع وقفه چنانچه بخواهيم عملي بطور منظم و در بازه

 استفاده مي شود .مثال زير را ببينيد .

 :  81مثال 

 
 در خط اول برنامه جهت فعال كردن قابليت وقفه مي باشد . EIدستور -1

 دوم برنامه كه در واقع يك برنامه نمونه بوده و هر برنامه ديگری با هر تعداد خط ميتواند باشد .خط -2

 خط سوم برنامه معرف پايان بخش اصلي برنامه مي باشد .-3

ميلي ثانيه مي  99msدر آن به معنای  99زماني بوده و عدد  یدر واقع بيانگر وقفه  I799عبارت -4

ميلي ثانيه مي  2msحداقل زمان  ميلي ثانيه يك بار وقفه زماني اجرا مي شود .99 باشد به عبارتي هر 

 باشد

 مي باشد .  1msرزولوشن تايم وقفه زماني 

 99msالي  2msداريم كه در هر دو زمان وقفه از  I799و  I699در مجموع دو وقفه زماني  نکته :

 خواهد بود .

 اضافه مي شود . INCتوسط دستور  D0 به مقدار قبلي هر بار كه وقفه زماني اجرا مي شود يك واحد-5

بته گردد . الی وقفه خارج و به برنامه اصلي باز ميزمانيكه برنامه به اين دستور مي رسد از زيربرنامه-6

 گردد كه وقفه ايجاد شده بود . دقيقا به همان خطي از برنامه اصلي باز مي

 مي توانيم وقفه زماني را غير فعال كنيم . M1057با فعال كردن فلگ نکته : 

 

 : هاي دلتا  PLCسورد گذاري در پ

(  Open source / Close sourceهای به دو صورت باز و بسته ) PLCاصوال نوشتن برنامه برای 

نويسد يك پسورد تنظيم كند تا از دسترسي  ای كه ميد برای برنامهتوانميكه برنامه نويس  شودميانجام 

 به برنامه جلوگيری كند.غير مجاز  افراد 
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مطابق شكل زير از منوی برنامه وارد قسمت  ،دلتا كافيستهای PLCگذاری در برای پسورد

Communication  شده  و از منوی باز شده وارد قسمتSystem security  شويد و از منوی جديد

 Ctrl+wاز كليد ميانبر  يدتوانميرا انتخاب كنيد. در ضمن  PLC password setting یگزينهباز شده 

 نيز استفاده كنيد.

 

 

 

ت خواسته ايك پنجره به شكل زير باز خواهد شد اطالع PLC Password Settingبا انتخاب گزينه 

  شده را در اين پنجره وارد كنيد.

 كاراكتر ( 4وارد كردن رمز مورد نظر ) حداكثر  – 1

 جهت تاييد رمزوارد كردن مجدد همان  – 2  

فعال باشد به اين معناست  Enable Limited Times یگزينهدر اين قسمت در صورتيكه تيك  – 3

يابي ز، برنامه ديگر قابل بادفعات وارد كردن رمز بيش از عدد تعيين شده گردد تعداد صورتيكه كه در 

 را ريست كنيد. PLC بايدنخواهد بود و 
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  پنجمفصل 

 آنالوگ
 

 معرفی  انواع کارتهاي آنالوگ و دما 

 دما  و داخلی کارت هاي آنالوگ رجیسترهايروش تنظیم 

 دلتا PLCنحوه سیم بندي و اتصال کارت هاي آنالوک و دما به 
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( هستند يا به صورت آنالوگ ON / OFFهای دلتا ورودی و خروجي ها يا به صورت ديجيتال ) PLCدر 

 ) بازه پيوسته(.

 مانند فشار ، رطوبت ، حرارت . دنباشميبصورت آنالوگ  در طبيعت كليه كميت ها

لوگ را ناند بطور مستقيم سيگنالهای آتوانمياما از آنجايي كه پردازشگر ها ماهيت ديجيتالي دارند ، ن

و يا تبديل  (ADC)پردازش كنند . برای اين منظور از مبدل ها برای تبديل كميتهای آنالوگ به ديجيتال 

. كارتهای آنالوگ و كارتهای دما در واقع مبدلهای شودمياستفاده   (DAC)كميتهای ديجيتال به آنالوگ 

كمپاني دلتا كارتهای دما و آنالوگ متنوعي توليد كرده كه در اين  كميتهای آنالوگ به ديجيتال هستند .

 فصل با آنها آشنا مي شويم .
 :  آنالوگ ورودي کارت

 SLاز سمت راست و سری  S2و  Sعرضه شده است كه سری های  SLو  S2و  Sاين كارتها در سه سری 

 . شودميمتصل  PLCاز سمت چپ به 

 : آنالوگخروجی  کارت

عرضه شده است كه سری های  SLو  S2و  Sاين كارتها نيز مانند كارت آنالوگ ورودی ، در سه سری 

S  وS2  از سمت راست و سریSL  از سمت چپ بهPLC  شودميمتصل. 

 : ورودي و خروجیکارت 

همزمان دارای تعدادی ورودی و خروجي آنالوگ  اند كه توليد شده S2و  Sاين كارتها تنها در دو سری 

 در ادامه به بررسي مشخصات فني آن خواهيم پرداخت.مي باشند .

 .باشدمياين كارت ها  )رزولوشن(در دقت SLو  S2و  Sتفاوت كارتهای سری  نکته :

 کارت دما :انواع 

  04PT  04وTC   وDTC1000/2000   : 

و  بوده ی مستقليكنترلر دما نداشته و خودشان PLCنيازی به  DTC1000/2000كارتهای  نکته :

برنامه ريزی  DTCOMكه از طريق نرم افزار  دنباشميو قابليتهای ديگری   PIDدارای خروجي با قابليت 

متصل نمود. ) برای توضيحات بيشتر  HMIويا  PLCآنرا از طريق شبكه مدباس به  توانميو يا  شودمي

 كاربردی مدباس گروه شاركنترل مراجعه شود( .به كتاب مثالهای 

دلتا را  PLCكارتهای دمايي مي باشند كه بطور مستقيم قابليت اتصال به  04TCو  04PTكارت های 

دلتا ارتباط برقرار  HMIو يا  PLCدارند همچنين ميتوانند بطور غير مستقيم و از طريق شبكه مدباس با 

 . كنند 

 كنيد. مراجعهارائه شده است  صفحه بعدبرای اطالع از مشخصات فني اين كارتها به جدولي كه در 
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 : Sمشخصات فنی کارتهاي آنالوگ سري 
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 : شوندمیمتصل  PLCمشخصات فنی کارتهاي آنالوگ که از سمت چپ به 

 

، بخشي به دقت كارتها اختصاص داده شده است كه نشان  كنيدميهمانطور كه در جداول باال مالحظه 

بدانيم مفهوم اين  خواهيممياند. حال طراحي و ساخته شده Bit 16تا  Bit 11دهد اين كارتها از مي

 ها چيست.دقت

همچنين ورودی كارت . باشدمي Bit 2يك كارت در اختيار داريد كه دارای دقت  كنيد فرضبرای مثال 

عدد ديجيتال  4يا  22اين كارت  باشد  ولت 10V … 0 آنالوگ مورد نظر بصورت ولتاژی و در بازه 

يك ولت  2.5V يعني كارت شما به ازای هر كند .توليد مي 10V… 0متناسب با ورودی  مختلف یشده

 كند :توليد مي ،ديجيتال شده عدد

 

توليد شده توسط  صورت مقدار عدد ديجيتالدر اينداريد  Bit 16حال فرض كنيد يك كارت با دقت 

 دلتا به صورت زير خواهد بود : PLCكارت به ازای مقادير آنالوگ ورودی در 

𝟐𝟏𝟔 ≈ 𝟔𝟒𝟎𝟎𝟎 →  ±𝟏𝟎𝑽 =  ±𝟑𝟐𝟎𝟎𝟎  

خواهد بود به عبارتي  3200باشد مقدار ديجيتال شده برابر  1Vمقدار ورودی آنالوگكه يعني در صورتي

 خواهد بود .  320مقدار ديجيتال شده برابر  1V .0ديگر به ازای ورودی آنالوگ 
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 : 82 مثال 

( در حال خواندن مقدار يك سنسور  DVP04AD-S)   Bit 14فرض كنيد توسط يك كارت آنالوگ 

، ولتاژی برابر   Bar 30 ~ 0هستيد اين سنسور به ازای  (Pressure Transmitter) فشار

0 ~ 10V  15بدانيم به ازای فشار  خواهيممي. حال كندميايجاد Bar  چه مقدار عدد ديجيتال در

PLC  داشت .خواهيم 

 8000± را به مقدار ديجيتال شده ،10𝑉±  آنالوگ مقدار ،اين كارت آنالوگ ،صفحات قبل طبق جدول

خواهد بود كه  5V+برابر ، مقدار ولتاژ آنالوگ ورودی كارت،  Bar 15لذا به ازای فشار تبديل مي كند 

 .شد خواهد  4000مقدار ديجيتال اين ولتاژ با يك تناسب ساده برابر 

 :سیم بندي کارتهاي آنالوگ 

DVP 06XA-S  : و ) ولتاژی و جرياني ( اين ماژول دارای چهار كانال ورودی برای سنسورهای آنالوگ

 .باشدميهمچنين دارای دو خروجي آنالوگ 

 

 .باشدميبينيد اين ماژول در هر كانال دارای سه ورودی  همانطور كه در شكل مي

و در صورتيكه از    COMو  +I ترمينالهای از باشدسنسور مورد استفاده ما از نوع جرياني  صورتيكه در 

 .كنيممياستفاده  COMو  +V ترمينالهای از باشدنوع ولتاژی 

 

 توضيح داده شده است. 06XAدر تصوير باال نحوه اتصال سنسور به ورودی های كارت 

 كنيد. را به يكديگر متصل +Iو  +V ترمينالهای بايدطبق نقشه  ،در حالت ورودی جرياني نکته :
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 داده شده است. نشان 06XAدر  تصوير باال نيز نحوه سيم بندی در خروجي های كارت 

DVP04AD-S  : 12شن وورودی آنالوگ با رزول 4اين كارت آنالوگ دارای-bit اين كارت باشدمي .

 . شودميمتصل  PLCدلتا بوده و از سمت راست به  Slimهای سری  PLCمخصوص 

 

داده شده است اين نحوه نشانی سيم بندی اين كارت در حالت های ولتاژی و جرياني در شكل باال نحوه

 .باشدمي 06XAی سيم بندی دقيقا مشابه سيم بندی كارت آنالوگ 
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 كنيد. را به يكديگر متصل +Iو  +Vترمينالهای بايددر حالت جرياني  نکته :

عدد  باشد، درحالت ولتاژی در صورتيكه محيط دارای نويز  XAو  DAو  ADهای آنالوگ در كارت نکته :

تا  0.1افه كردن يك خازن ضبا ا يدتوانمي بود در اينصورتخواهد خوانده شده دارای پرش و نوسان 

به ارت  FGبا وصل كردن كانال  يدتوانمينويز را تا حد زيادی كاهش دهيد. همينطور  ،ميكرو فاراد 0.45

 .را كاهش دهيد نويزاثر ی تابلو يا بدنه

DVP04DA-S  : ی سيم بندی آن به خروجي آنالوگ بوده و كانالها و نحوه 4اين كارت آنالوگ دارای

 .باشدميشكل زير 

 

 

با كانالهای  04ADدر كارت ورودی  سيم بندیی نحوه كنيدميهمانطور كه در شكلهای باال مالحظه 

و با كاناهای خروجي  04DAدر كارت خروجي  سيم بندیمشابه بوده و نحوه ی  06XAورودی كارت 

 .باشندميمشابه  06XAكارت 
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DVP 04PT-S :  پشتيباني  كارتهايي كه اين . سنسورباشدميورودی سنسور دما  4دارای  كارتاين

 عبارتند از:  كندمي

PT100       PT1000        NI100        NI1000 
ورودی  . اين كانال ها وباشندميورودی برای سنسور  4در هر يك از چهار كانال خود دارای  كارتاين 

 :باشندميصورت زير ها ب

 

و   -L+ ، L- ، Iكه شامل  باشدميورودی  4، هر كانال دارای  كنيدميهمانطور كه در شكل باال مالحظه 

FG باشدمي. 

 رنگ هستند راكه معموال هم و دوسيم ديگر +Lبه  را رنگ معموال يك،  هسه سيم PTدر سنسورهای 

دارای مقاومت بسيار  نسبت به هم  PTسنسور  همرنگ آنجايي كه دو سيم. از كنندمتصل  -Iو  -L به 

 شود.وصل   -I و -L ترمينالكدام سيم به كدام يك از دو  كندمي، فرقي نكمي مي باشند

 

 داده شده است. نشان 04PT-Sاتصال سنسور به كارت ی در تصوير باال نحوه

DVP 04TC-S : مانند سری های  اين ماژول از انواع سنسور دمای ترموكوپلK  ،J  ،S  ،R  ،T  پشتيباني

 .باشدميو دارای چهار ورودی سنسور دمای ترموكوپل  كندمي
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. برای اتصال سنسور به اين باشدميبينيد هر كانال دارای چهار ورودی همانطور كه در شكل باال مي

 متصل كنيد. -Lرا به  سيم آبي()معموال سرو سيم ديگر +Lرا به  قرمز() سرسيم سيم يك ، كارت 

 داده شده است. در شكل باال نشان  04TCسيم كشي در كارت  ینحوه

. كارت های  شودميخوانده  FROMاز دستور  با استفاده PLCو دما توسط  آنالوگهای مقادير كارت

از  های آنالوگتنظيم پارامترهای كارتآنالوگ و كارت دما قبل از شروع به كار، بايد تنظيم شوند . جهت 

  .پردازيمميو دستور حال به توضيح اين د. شودمياستفاده  TOدستور 

 :  FROM توسط دستور دستور خواندن از کارت آنالوگ و کارت دما

 .شودمياين دستور برای خواندن مقادير از كارت های آنالوگ و دما استفاده  

 :پردازيممي FROMهای دستور به توضيح در مورد عملوند مطابق شكل باال، 

  های آنالوگ و دماجهت خواندن مقادير كارت FROMدستور -1

دومين  مي باشد. K0 پايه دارای آدرسگيرد قرار مي PLCاولين كارت آنالوگي كه در سمت راست  -2

و كارت آنالوگ  PLCحتي اگر بين  .شودمين داده نشا K7و نهايتا كارت هشتم با   K1كارت آنالوگ با 

 كند . ترتيب باال تغييری نميتعدادی كارت ديجيتال قرار بگيرد 
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 ( CR#)كنترل رجيستر ،. به اين عملوندباشدمي FROM در دستور مهمي عملوند ،دومين عملوند-3

موجود  كارت های ديگر،يا دما و يا  كنترل رجيسترها كه در فايل راهنمای هر كارت آنالوگ .گويندمي

 در ادامه توضيحاتي در خصوص كنترل رجيسترها ارائه خواهد شد. .باشندمي K34تا  K0هستند از 

 گيرد .رجيستری كه مقدار خوانده شده از كارت در آن قرار مي-4

 عات آن بايد خوانده شود.اطالنشان دهنده تعداد كانالهايي از كارت است كه  -5

 :  04PT-Sکارت  رجیسترهايکنترل 
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 .باشدمي K32تا  K0كه از شماره  كنيدميرا مالحظه  04PT-Sدر جدول باال كنترل رجيسترهای كارت 

K0 : جيستر اين كنترل ر صورتيكه . برای مثال در باشدميبيانگر نوع و مدل كارت  ،اين كنترل رجيستر

نمايش  باشدمي( كه يك كد به صورت هگز  H8A)  كارت خوانده شود، كد مدل FROMتوسط دستور 

 .شودميداده 

K1 :  زيرا با استفاده  باشدميكنترل رجيستر  34اين كنترل رجيستر مهمترين كنترل رجيستر در بين

 نوع سنسور ورودی كارتها را مشخص نمود.  توانمي ،اين كنترل رجيستر از

K2 : از حالت ميانگين زمانيكه . باشد دتوانمي ای و يا ميانگينبه صورت لحظه و نمايش آن خواندن دما

ميانگين  كرده و نمونه برداری بار از دمای محيط  10 ،، اين كارت به صورت پيش فرضكنيمدما استفاده 

تعداد نمونه گيری توسط اين كنترل رجيستر برای كانال اول قابل تغيير  كندميارسال  PLCبه آن 

 تعداد نمونه گيری را تغيير داد. توانمي K20تا  K1كه از  باشدمي

K3 – K4 – K5  :ی كانالهاو برای  كنند اين كنترل رجيسترها نيز مانند كنترل رجيستر قبلي عمل مي

 . باشدميديگركارت 

K6 : مقدار ميانگين دمای كانال اول را برحسب درجه سانتيگراد  توانميز اين كنترل رجيستر با استفاده ا

 محاسبه كرد. درجه،  0.1 دقتو 

K7 :  مقدار ميانگين دمای كانال دوم را برحسب درجه سانتيگراد  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد. 0.1 دقتو 

K8 :  مقدار ميانگين دمای كانال سوم را برحسب درجه سانتيگراد  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتو 
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K9 :  مقدار ميانگين دمای كانال چهارم را برحسب درجه  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتسانتيگراد و 

K12 : مقدار ميانگين دمای كانال اول را برحسب درجه فارنهايت  توانميز اين كنترل رجيستر با استفاده ا

 محاسبه كرد.  0.1 دقتو 

K13 :  مقدار ميانگين دمای كانال دوم را برحسب درجه فارنهايت  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتو 

K14 :  مقدار ميانگين دمای كانال سوم را برحسب درجه  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتفارنهايت و 

K15 :  مقدار ميانگين دمای كانال چهارم را برحسب درجه  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتفارنهايت و 

K18 : دمای كانال اول را برحسب درجه  ایلحظهمقدار  توانمياين كنترل رجيستر  با استفاده از

 محاسبه كرد.  0.1 دقتسانتيگراد و 

K19 :  دمای كانال دوم را برحسب درجه  ایلحظهمقدار  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتسانتيگراد و 

K20 :  دمای كانال سوم را برحسب درجه  ایلحظهمقدار  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتسانتيگراد و 

K21 :  دمای كانال چهارم را برحسب درجه  ایلحظهمقدار  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتسانتيگراد و 

K24 :  دمای كانال اول را برحسب درجه فارنهايت  ایلحظهمقدار  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتو 

K25 :  دمای كانال دوم را برحسب درجه  ایلحظهمقدار  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتفارنهايت و 

K26 : دمای كانال سوم را برحسب درجه  ایلحظهمقدار  توانميين كنترل رجيستر با استفاده از ا

 محاسبه كرد.  0.1 دقتفارنهايت و 

K27 :  دمای كانال چهارم را برحسب درجه  ایلحظهمقدار  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتفارنهايت و 

K29 :  اين كنترل رجيستر برای تنظيماتPID باشدمي. 

K30 :  كندمياين كنترل رجيستر وضعيت خطاها را بررسي. 

K31 :  اين كنترل رجيستر برای تنظيم آدرس ارتباطي در شبكه صنعتيMODBUS .كاربرد دارد 

K32 :  اين كنترل رجيستر جهت تنظيمBaud rate  در شبكه صنعتي MODBUS .كاربرد دارد 

K33 :  04اين كنترل رجيستر، تنظيمات كارتPT  كندميرا ريست. 
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K34 :  04اين كنترل رجيستر ورژن نرم افزار كارتPT  كندميرا مشخص. 

 ) پايدار ( بودن است. Latchنشان دهنده ی  O **در جدول كنترل رجيسترها عالمت 

 نبودن است. Latchنشان دهنده ی  X**عالمت 

ی نوشتني بودن نشان دهنده Wنشان دهنده ی خواندني بودن كنترل رجيستر و عالمت  R**عالمت 

 كنترل رجيستر است.

 :  83مثال 

خوانده  خواسته شدهكانال همان باشد ، در آنصورت فقط مقدار  1عدد  Kبرای مثال اگر عدد مقابل اين 

باشد ، مقدار كانال  2عدد  Kعدد مقابل  صورتيكه . در شودميريخته  D0خواهد شد و در رجيستر 

استفاده شده كه طبق جدول كنترل رجيسترها به معنای  K6) در اينجا از كنترل رجيستر  خواسته شده

و همچنين  شودميريخته  D0و در رجيستر  شودميخوانده (  باشدميمقدار ميانگين دمای كانال اول 

. به همين شكل شودميريخته  D1خوانده شد و به صورت خودكار در رجيستر  نيز بعدیمقدار كانال 

باشد، مقدار كانالهای اول تا چهارم خوانده شده و به صورت خودكار در  4عدد  Kاگر عدد مقابل اين 

 .شودميريخته  D3 تا  D0 رجيسترهای

مرتبه  انيم بجای اينكه چهاررا بخو 04PTبخواهيم هر چهار كانال كارت دمای  صورتيكه برای مثال در 

تا استفاده كنيم  K4در آخر اين دستور ، از  K1به جای  ، يمتوانمياستفاده كنيم  FROMدستور  از

 مقادير هر چهار كانال خوانده شد شود و به ترتيب در رجيسترها ريخته شود.

 10V    :0 – 2000 – 0در ورودی های ولتاژی كارت آنالوگ به ازای 

 10V – 0:  4000 – 0در خروجي های ولتاژی كارت آنالوگ به ازای 

 20mA – +20mA  :-1000 – +1000-در ورودی های جرياني كارت آنالوگ به ازای 

 20mA  :0 – 4000 – 0در خروجي های جرياني كارت آنالوگ به ازای 

-04DAيا  04AD-SLو برای ساير كارتها مانند  باشدمي 06XA-Sاين مقادير برای كارت آنالوگ  نکته :

SL .و ... به جدول معرفي كارتهای آنالوگ كه در اول مبحث آنالوگ به آن اشاره شد مراجعه كنيد 

 : 84 مثال 

را بخوانيم و اين  04PT-Sكانال اول بر حسب درجه فارنهايت كارت  ایلحظهمقدار دمای  خواهيممي

شاهده كنيم. فرض كنيد تنظيمات كارت دما مطابق سنسورهای استفاده م D0مقدار را درون رجيستر 

 شده است.
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برحسب درجه فارنهايت خوانده شده  04PT-Sای دمای كانال اول كارت مطابق برنامه فوق مقدار لحظه

 . شودميريخته  D0و درون رجيستر 

 .باشدمي CPUاولين كارت آنالوگ بعد از  04PTشماره كارت آنالوگ كه در اين مثال كارت  – 1

ای كانال كه طبق جدول كنترل رجيسترها ، مربوط به مقدار دمای لحظه 24كنترل رجيستر شماره  – 2

 .باشدمياول برحسب درجه فارنهايت 

 

 قرار مي گيرد . D0مقدار دمای خوانده شده توسط سنسور درون رجيستر  – 3

ی دما باشد در اينصورت K785برابر  D0خوانده شده در رجيستر  دمایكه مقدار فرض كنيد  نکته :

 .باشدميدرجه  0.1 ،ی دمازيرا واحد محاسبه باشدميدرجه فارنهايت  78.5برابر  واقعي

( نوشته شده  K24اين عملوند نيز بدين معناست كه تنها دمای كانالي كه كنترل رجيستر آن )  – 4

 خوانده شود.

 :  85  مثال 

 بر حسب درجه سانتيگراد را بخوانيم. 04PT-Sمقدار ميانگين دمای كانال اول و دوم كارت  خواهيممي

 

استفاده شده است كه طبق جدول كنترل رجيسترها به معنای  K6در برنامه باال از كنترل رجيستر 

 .باشدميمقدار ميانگين دمای كانال اول برحسب درجه سانتيگراد خواندن 

 

 32.5در اينصورت مقدار واقعي دما برابر  باشدمي K325مقدار دمای خوانده شده با دستور باال عدد 

 . باشدميدرجه سانتيگراد 

و مقدار  (  K6بوده و بدين معناست كه مقدار دمای كانال اول ) كنترل رجيستر  K2آخرين عملوند نيز 

 شودريخته  D1و  D0 هایدرون رجيسترترتيب  به خوانده شده و(  K7دمای كانال دوم)كنترل رجيستر 

 . باشدميقابل دسترسي  D1برای ديدن مقدار دمای كانال دوم از طريق رجيستر 
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 : 86 مثال 

ای دمای كانال سوم و چهارم بر حسب درجه سانتيگراد و مقدار ميانگين دمای مقدار لحظه خواهيممي

 بخوانيم.كانال اول و چهار بر حسب درجه فارنهايت را 

 
 

ای دمای كانال سوم بر حسب درجه سانتيگراد كه طبق جدول كنترل در خط اول برنامه مقدار لحظه

اينكه به دليل . همچنين شودميريخته  D0، خوانده شده و درون رجيستر باشدمي K20رجيسترها برابر 

بر  نيز ای دمای كانال چهارمقرار داده شده ، مقدار لحظه K2آخرين عملوند در خط اول برنامه برابر 

 . شودميريخته  D1حسب درجه سانتيگراد به صورت خودكار خوانده شده و درون رجيستر 

در خط دوم برنامه مقدار دمای ميانگين كانال اول برحسب درجه فارنهايت خوانده شده و درون رجيستر 

D2  شودميريخته. 

در خط سوم نيز مقدار دمای ميانگين كانال چهارم برحسب درجه فارنهايت خوانده شده و درون رجيستر 

D3  شودميريخته. 

 32و برای نوشتن مقادير  DFROMهای آنالوگ از دستوربيتي  از كارت 32برای خواندن مقادير  نکته :

 كنيم .  استفاده مي DTOبيتي به كنترل رجيسترهای كارت آنالوگ از دستور

كانال را بخواند  4د همزمان مقادير توانميباشد  K4برابر  FROMچنانچه آخرين عملوند دستور  نکته :

 و در رجيسترهای مورد نظر قرار دهد .
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 :  04TC-Sکارت  رجیسترهايکنترل 
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 :باشدمیتشريح کنترل رجیسترهاي جدول باال بصورت زير 

K0 :  يستر اين كنترل رج صورتيكه . برای مثال در باشدمياين كنترل رجيستر بيانگر نوع و مدل كارت

نمايش  باشدمي( كه يك كد به صورت هگز  H8Bخوانده شود، كد اين مدل )  FROMتوسط دستور 

 .شودميداده 

K1 : زيرا با استفاده  باشدميكنترل رجيستر  34مهمترين كنترل رجيستر در بين  ،اين كنترل رجيستر

 را مشخص نمود.  نوع سنسور ورودی كارت توانميازاين كنترل رجيستر 

K2 : نيمك. در حالتي كه از حالت ميانگين استفاده باشدميای و يا ميانگين خواندن دما به صورت لحظه ،

نمونه گيری  شودميبار از دمای محيط كه توسط سنسور ارسال  10 ،اين كارت به صورت پيش فرض

تعداد نمونه گيری توسط اين كنترل رجيستر برای كانال اول  كندميارسال  PLCكرده و يك ميانگين به 

تعداد نمونه  توانميبار نمونه گيری(  20) از يك بار نمونه گيری تا  K20تا  K1كه از  باشدميقابل تغيير 

 گيری را تغيير داد.
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K3 – K4 – K5 :  كانالها ه مربوط باين كنترل رجيسترها نيز مانند كنترل رجيستر قبلي عمل ميكنند و

 .بعدی كارت مي باشند

K6 :  مقدار ميانگين دمای كانال اول را برحسب درجه سانتيگراد  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتو 

K7 :  مقدار ميانگين دمای كانال دوم را برحسب درجه سانتيگراد  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتو 

K8 :  مقدار ميانگين دمای كانال سوم را برحسب درجه سانتيگراد  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتو 

K9 :  گين دمای كانال چهارم را برحسب درجه مقدار ميان توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتسانتيگراد و 

K10 :  مقدار ميانگين دمای كانال اول را برحسب درجه فارنهايت  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1 دقتو 

K11 :  مقدار ميانگين دمای كانال دوم را برحسب درجه فارنهايت  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد. 0.1 دقتو 

K12 :  مقدار ميانگين دمای كانال سوم را برحسب درجه  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد. 0.1 دقتفارنهايت و 

K13 :  ی كانال چهارم را برحسب درجه مقدار ميانگين دما توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد. 0.1 دقتفارنهايت و 

K14 :  دمای كانال اول را برحسب درجه  ایلحظهمقدار  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1دقتسانتيگراد و 

K15 :  دمای كانال دوم را برحسب درجه  ایلحظهمقدار  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1دقتسانتيگراد و 

K16 :  دمای كانال سوم را برحسب درجه  ایلحظهمقدار  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1دقتسانتيگراد و 

K17 :  م را برحسب درجه دمای كانال چهار ایلحظهمقدار  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1دقتسانتيگراد و 

K19 :  دمای كانال اول را برحسب درجه فارنهايت  ایلحظهمقدار  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1دقتو 



 

 

 97 ....................................................................................... دلتا PLC خودآموز سریع

 
 

K20 :  دمای كانال دوم را برحسب درجه  ایلحظهمقدار  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1دقتفارنهايت و 

K21 :  دمای كانال سوم را برحسب درجه  ایلحظهمقدار  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1دقتفارنهايت و 

K22 :  را برحسب درجه دمای كانال چهارم  ایلحظهمقدار  توانميبا استفاده از اين كنترل رجيستر

 محاسبه كرد.  0.1دقتفارنهايت و 

K24 : مقدار  توانمياين كنترل رجيستر  فاده ازتبا اسOFFSET  كانال اول را تنظيم كرد و سنسور را

 كاليبره نمود.

K25 – K26 – K27 : ها نيز برای تنظيم مقدار اين كنترل رجيسترOFFSET های دوم و سوم و كانال

 .باشندميهارم چ

K29 :  اين كنترل رجيستر برای تنظيماتPID باشدمي. 

K30  كندمي: اين كنترل رجيستر وضعيت خطاها را بررسي. 

K31  اين كنترل رجيستر برای تنظيم آدرس ارتباطي در شبكه :MODBUS .كاربرد دارد 

K32  اين كنترل رجيستر جهت تنظيم :Baud rate  در شبكه MODBUS .كاربرد دارد 

K33  04: اين كنترل رجيستر، تنظيمات كارتTC  كندميرا ريست. 

K34  04: اين كنترل رجيستر ورژن نرم افزار كارتTC  كندميرا مشخص. 

ی نشان دهنده Xبودن و عالمت  Latchی نشان دهنده O **در جدول كنترل رجيسترها عالمت 

Latch باشدهای داخلي كارت ميمقادير رجيستر نبودن. 

ی نوشتني بودن نشان دهنده Wی خواندني بودن كنترل رجيستر و عالمت نشان دهنده Rت **عالم

 كنترل رجيستر است.

 :  87 مثال 

 بر حسب درجه سانتيگراد را بخوانيم. 04TC-Sمقدار دمای ميانگين كانال اول كارت  خواهيممي

 .باشدمي CPU، دومين كارت آنالوگ بعد از  04TCفرض كنيد كه كارت 

 
 K1آدرس آن  در اين صورت باشد CPUدومين كارت آنالوگ بعد از  04TCكارت  كنيد فرض– 1

 .شودمي
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طبق جدول معادل مقدار ميانگين دمای كانال اول برحسب درجه  K6كنترل رجيستر شماره  – 2

 است. سانتيگراد

 

 باشد K237به عنوان مثال چنانچه مقدار اين رجيستر . شودميريخته  D0مقدار دما در رجيستر  – 3

 .باشدميدرجه سانتيگراد  23.7برابر  ی واقعيدما

( نوشته شده خوانده  K6اين عملوند نيز بدين معناست كه تنها دمای كانالي كه كنترل رجيستر آن )  – 4

 شود.

 روش تنظیم کنترل رجیسترهاي کارت آنالوگ:

در بسياری از پروژه ها مطابق نياز بايد تنظيمات كارت های آنالوگ و دما را تغيير دهيم به عنوان مثال 

های مختلف دما به ورودی كارت دما و يا اتصال سنسورهای ولتاژی و يا جرياني به برای اتصال سنسور

 توانمييم . به دو روش كارت ورودی آنالوگ، ابتدا بايد كنترل رجيستر مربوطه را در كارت تنظيم كن

 . TOكنترل رجيسترهای كارت آنالوگ را تغيير داد يكي استفاده از دستور 

  : TOدستور 

زماني  .باشدمي مقداری به كنترل رجيستر كارت مورد نظر يا اعمال كردن اين دستور به معنای نوشتن 

 انتقال دهيم.به كارت مورد نظر  CPUاز را  یمقادير خواهيمميكه  كنيممياز اين دستور استفاده 

 ) در مبحث آنالوگ نياز است كه تنظيمات كارت آنالوگ و سنسورها با يكديگر از نظر نوع سنسور در

04PT – 04TC  گردد تنظيم... ( وفلو  –( و نوع ولتاژی يا جرياني بودن در ) سنسور های فشار. 

در كارت آنالوگ ) نوع سنسور از نظر جرياني يا ولتاژی ( را  MODE SETTING خواهيمميبرای مثال 

 مشخص كنيم. 

 :  88مثال 

 

. ) اولين كارت آنالوگ باشدميبه معنای شماره كارت آنالوگ  FROMهمانند دستور  K0عملوند اول  - 1

 ( CPUبعد از 
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. شودمييا كنترل رجيستر شناخته  CRو با نام  باشدميعملوند دوم در اين دستور مهمترين عملوند  - 2

مدل در  قرار دارد كه به معنای مشخص نمودن نوع سنسور از نظر K1در اينجا كنترل رجيستر شماره 

 .باشدمي در كارت آنالوگ بودن ولتاژی يا جرياني  يا كارت دما و

 را در آنالوگ و نوع سنسور در دما نوع ورودی يا خروجي را از نظر ولتاژی يا جرياني ،عملوند سوم - 3

استفاده شده كه در ادامه به  H881كه از كد هگز  كنيدميدر اين قسمت مشاهده . كندميمشخص 

 پردازيم. توضيح آن مي

به آن  TOآنالوگ كه در دستور  از كارت باشد، فقط يك كانال K1برابر  صورتيكه عملوند چهارم در  – 4

با را  04TC-Sكارت دمای  مي خواهيم دو كانال. حال فرض كنيد برای مثال شودميتنظيم  اشاره شده

 نالكا 4قرار دهيم. به همين ترتيب تا  K2كافيست عملوند چهارم را برابر تنظيم كنيم  TOيك دستور 

مشابه خواهند در اين صورت تنظيمات كانالها  تنظيم كنيم. TOدستور يك  با يمتوانميرا  04TC-Sدمای 

 شد .

 :  دماپیکربندي کارتهاي 

يم، يا استفاده كن بودن از نظر ولتاژی يا جرياني ی آنالوگهادر صورتيكه بخواهيم از انواع مختلف سنسور

های كانال هركدام ازدما ( استفاده كنيم، نياز داريم تا  از نظر نوع ) هابخواهيم از انواع مختلف سنسور

تنظيم كنيم. برای اين كار كافيست تا مانند دستور زير عمل ورودی و خروجي را متناسب با نوع سنسور 

 Auxiliary Setup Extentionمطابق شكل زير روی را باز كرده  WPLsoftابتدا نرم افزار  كنيم:

Module  كنيمكليك مي.  
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در منوی باز شده بايد شماره كارت 

تنظيماتش را  خواهيمميكه  آنالوگي

كرده و از منوی انتخاب  ،انجام دهيم

مقابل شماره ، نوع كارت  بازشوی

مطابق شكل بعد  آنالوگ يا دما را 

  .كنيمانتخاب 

 

 

 

از منوی  ،دما پس از انتخاب كارت

 نتخاب وارا  Setupآبشاری گزينه 

 شويم.مي وارد تنظيمات كارت 

 

 به در پنجره تنظيمات باز شده

 ترتيب زير عمل كنيد:
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 بصورت زير مي باشد :توضيحات شكل صفحه قبل 

انتخاب  ،باشدمي ورودی كارت سنسور نوع را كه مربوط به تنظيمات 1ابتدا كنترل رجيستر شماره  – 1

 كنيد. 

 را بزنيد. Write Register ( Generate TO instruction ) یگزينهسپس تيك  – 2

بعد  فلگم. اين نياستفاده ك M1002خاص  فلگاز   TOبرای فعال كردن دستور برای توانيم مي  – 3

  .شودميفعال بوده و سپس غير فعال  سيكلبه مدت يك  CPUشدن  run از

 نوع سنسور ترموكوپل مورد نظر خود را برای هر كانال تنظيم كنيد. يدتوانميدر اين قسمت  – 4

 .شودمي پيش نمايش ظاهردستور مورد نظر شما به صورت  Previewسپس با زدن دكمه  – 5

 .شودمي به كادر سمت راست منتقلاين برنامه در  Add to listحال با زدن دكمه  – 6

 .شودمينمايش داده  Instruction listدر قسمت توليد شده برنامه  – 7

 .شودمي منتقل محيط برنامه نويسي بهدستورات   OKبا زدن دكمه  – 8

ويسي برنامه ن یصفحه بهبرنامه تنظيم كارت مورد نظر شما  كنيدميهمانطور كه در تصوير زير مشاهده 

 شده است. منتقل

 

 04TCتنظيمات مورد نظر به كارت دما ی در اولين سيكل برنامه،  PLCطبق برنامه فوق با روشن شدن 

 .شودميارسال 

تنظيمات مربوط  WIZARDاز طريق  و  04TCمشابه روش كارت  توانيم 04PTدر كارت دمای  نکته :

 .به سنسورها را تنظيم كرد 

 : به صورت دستی 04TC-Sدر کارت  مقادير تنظیمات ي کد هگزمحاسبه

برای ( معرف نوع سنسورهای تعريف شده   H4C1) كنيدميكه در برنامه صفحه قبل مشاهده كد هگزی 

و به صورت دستي اين كد را  Wizardبدون استفاده از قسمت  خواهيمميحال  .باشدمي 04TCكارت 

را باز كرده و به قسمت جدول كنترل  04TC-Sكار ابتدا بايد فايل راهنمای كارت  اينبرای  محاسبه كنيم.

( و توضيحات آن توجه  K1)  1رجيستر شماره  لرجيسترها مراجعه كنيم. در اين جدول بايد به كنتر

 كنيم.
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 سه بيت اختصاص داده شده است. 04TC-Sطبق اين فايل راهنما به هر يك از كانالهای كارت 

   (باشدميبيتي  16. )اين كنترل رجيستر باشدميرزرو   15و  14،  13های بيت نکته :

 .باشد        0  0  0كانال بايد به صورت  هایبيت:   Jبرای سنسور نوع  ها جهت تنظيم كانال

 .باشد      1  0  0 كانال بايد به صورت  هایبيت:   Kبرای سنسور نوع  ها تنظيم كانالجهت 

 .باشد    0  1  0   كانال بايد به صورت  هایبيت:   Rبرای سنسور نوع  ها جهت تنظيم كانال

 .باشد     1  1  0    كانال بايد به صورت  هایبيت:   Sبرای سنسور نوع  ها جهت تنظيم كانال

 .باشد    0  0  1   كانال بايد به صورت  هایبيت :   Tبرای سنسور نوع   هاجهت تنظيم كانال

 تنظيم كرديم.   K – J – S – Rحال مثال قبل را در نظر بگيريد كه كانال ها را به صورت 

 :  باشدميتنظيم بيتهای هر كانال بصورت  مطابق شكل زير 

 

چهارتايي از راست به چپ جدا كنيم كه به صورت زير خواهد شد: حال بايد اين بيت ها را به صورت  

 ، از جدول زير استفاده كنيد .هگز مبنای برای تبديل مبنای اين اعداد باينری به
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 از روش زير استفاده نمود . توانمي 16به عدد در مبنای  2برای تبديل عدد در مبنای 

 طبق جدول و فرمول فوق داريم :

0100  =4 

1100  =12 

0001  =1 

 . شودمي Cدر مبنای هگز معادل  12عدد  نکته :

 (باشدمي 16يا  Hexبه معنای مبنای  H) حرف .شودمي H4C1بنابراين كد هگز مورد نظر برابر 
 : wizardبا استفاده از  04PT-Sتنظیمات سنسور کارت 

 04TCمطابق مراحل گفته شده برای كارت  wizardتوسط  04PT-Sبرای تنظيم كانالهای كارت 

 عمل مي كنيم .

 به روش دستی : 04PT-Sتنظیمات  کارت دماي 

 انجام دهيم. زير مثال مطابقتنظيم كانالهای اين كارت را به صورت دستي 

 :  89مثال 

 

 استفاده مي كنيم . 04PT-Sجهت تنظيم كردن كارت  TOاز دستور 

 (. باشدميدومين كارت آنالوگ  04PT-Sشماره كارت آنالوگ. ) در اينجا كارت  – 1

 ورودی كارتمربوط به تنظيمات سنسور  1كنترل رجيستر شماره  – 2

 كد هگز مربوط به تنظيمات نوع سنسورها – 3

 . شودميكارت تنظيم  كانال باشد ، فقط يك 1كه اين عملوند برابر عدد در صورتي – 4
  : به صورت دستی 04PT-Sکارت  تنظیمات سنسورهاي وروديي کد هگز محاسبه 

را باز كرده و به قسمت جدول كنترل رجيسترها  04PT-Sبايد فايل راهنمای كارت  كار ابتدا برای اين

 باشدميكننده نوع سنسورها  تعيينكه  1مراجعه كنيم. در اين قسمت بايد به كنترل رجيستر شماره 

 رجوع كنيد.
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 : باشدميمطابق صفحه بعد بيت اختصاص داده شده است كه  4به ازای هر كانال  اين جدول طبق

 بيتها بايد به صورت تنظيم شود  PT100كه بخواهيم كانال مورد نظر برای سنسور در صورتي

 تنظيم شود.   0  0  0  0 

 بيتها بايد به صورت  تنظيم شود NI100كه بخواهيم كانال مورد نظر برای سنسور در صورتي

 تنظيم شود.   1  0  0  0 

 بيتها بايد به صورت  تنظيم شود PT1000كه بخواهيم كانال مورد نظر برای سنسور در صورتي

 تنظيم شود.  0  1  0  0  

 بيتها بايد به صورت  تنظيم شود NI1000كه بخواهيم كانال مورد نظر برای سنسور در صورتي

 د.تنظيم شو   1  1  0  0 

  : 90مثال 

 به صورت زير تنظيم شود. 04PT-Sكانال های كارت  خواهيممي

 NI100كانال اول : 

 PT1000كانال دوم : 

 NI1000كانال سوم : 

 PT100كانال چهارم : 

ابتدا جدولي مطابق زير ترسيم كرده و بيت های مربوط به هر كانال را مطابق سنسورهای مربوطه 

 تنظيم مي كنيم .

تبديل  16را به مبنای  2ارائه شد، اعداد مبنای  04TC-Sحال بايد طبق جدول يا فرمولي كه برای كارت 

 آنرا بصورت توانميكه  باشدمي H0321به صورت  04PT-Sكد هگز مربوط به تنظيمات كارت  كرد.

H321 . نوشت 
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 :  آنالوگپیکربندي کارتهاي 

برای تنظيمات كنترل رجيسترهای  wizardاز توانميمطابق مطالب گفته شده برای كارتهای دما  

 كرد . استفاده 06XA و04AD -  04DA كارتهای آنالوگ مانند

 كنيم.مطابق روش زير عمل ميبه صورت دستي  06XAكارت  هایجهت تنظيم كنترل رجيستر 

 مورد نظر را باز كرده و وارد بخش جدول كنترل رجيسترها شويم.برای اين كار بايد فايل راهنمای كارت 

 بيت 2و به هر كانال خروجي اين كارت  بيت 3طبق فايل راهنما به هر كانال ورودی در اين كارت ، 

 اختصاص داده شده است.

 خواهد بود. 10V-تا  10V+ مطابقباشد، كانال  0  0  0بيتهای كانال ورودی به صورت چنانچه 

 خواهد بود. 6V-تا  10V+ مطابقباشد، كانال  1  0  0بيتهای كانال ورودی به صورت  چنانچه

 خواهد بود. 12mA-تا  20mA+ مطابقكانال باشد،  0  1  0بيتهای كانال ورودی به صورت  چنانچه

 خواهد بود. 20mA-تا  20mA+ مطابقباشد، كانال  1  1  0بيتهای كانال ورودی به صورت  چنانچه

 خواهد بود. 0Vتا   10V+ مطابقباشد، كانال  0  0 بيتهای كانال خروجي به صورت  نانچهچ

 ولت خواهد بود. 2Vتا  10V+ مطابق باشد، كانال  1  0 بيتهای كانال خروجي به صورت  چنانچه

 خواهد بود. 4mAتا   20mA+ مطابقباشد، كانال  0  1 بيتهای كانال خروجي به صورت  چنانچه

 خواهد بود. 0mAتا   20mA+ مطابقباشد، كانال  1  1 بيتهای كانال خروجي به صورت  چنانچه

 :  91 مثال 

 را به صورت زير تنظيم كنيم : 06XAهای كارت كانال خواهيممي

  10V-تا  10V+كانال اول : 

  12mA-تا  20mA+كانال دوم : 

  20mA-تا  20mA+كانال سوم : 

  20mA-تا  20mA+چهارم :  كانال

  0تا  10V+كانال پنجم : 

  0تا  20mA+كانال ششم : 
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اده از جدول تبديل تفحال بايد بيتها را بصورت چهارتايي از راست به چپ جدا كنيم و سپس با اس

 مبناها يا استفاده از فرمول گفته شده ، كد هگز مربوطه را بدست مي آوريم.

 HC6D0لذا كد هگز بدست آمده برابر  باشدمي D = 13و  C = 12عدد  ها،طبق جدول تبديل مبنا

 (باشدميبه معنای مبنای هگز  H).باشدمي
 :  SCLPدستور اسکیل 

ر دممكن است فهم اعداد ديجيتالي  شودمياز انجايي كه مقدار ورودی آنالوگ به عدد ديجيتالي تبديل 

 ياعداد واقعبا استفاده از دستورات خاصي عدد ديجيتال شده را به  يم توانميمشكل باشد لذا  برنامه 

 كنيد مثال زير توجهمطلب به  درک اينتبديل كنيم . برای  و ... كميتهای فيزيكي مانند فشار ، رطوبت

 : 92مثال 

رون مقدار فشار آب د خواهيممي ،فرض كنيد توسط يك سنسور فشار نصب شده بر روی يك كلكتور آب

 Bar 30 و حداكثر فشار ايم از نوع ولتاژیكرده انتخابم. سنسور فشاری كه نيلوله را اندازه گيری ك

كارت آنالوگ  .كندمي توليد 10V – 0ی ولتاژی به اندازه،  30Bar – 0اين سنسور به ازای  باشدمي

06XA   10.. 0محدوده ولتاژ ورودیV   تبديل مي كند . 2000 … 0را به عدد ديجيتال شدخ 

 نگاهاز  1000 ديجيتال . عددباشدميدر لوله  15Barفشاری برابر معرف در واقع 1000عدد ديجيتال 

را  30Bar – 0 واقعي، عدد  2000 – 0اپراتور نامفهوم است و بايد كاری كنيم كه اپراتور بجای عدد 

درون رجيستر (  فشار آب ) k15مقدار حقيقي  كنيدميمالحظه  برنامه زيرهمانطور كه در  .مشاهده كند 

D5 .د از اين رجيستر در برنامه استفاده كند .توانميلذا برنامه نويس ريخته شده است 
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 :  SCALدستور 

 مثال زير را ببينيد . .كندميعمل  SCLPاين دستور نيز مانند دستور 

 :  93مثال 

ايم تا مقدار ديجيتال شده استفاده كرده SCALاز دستور  SCLPدر اين مثال بجای استفاده از دستور 

را به   2000 … 0  كميت فشار را به مقدار حقيقي آن تبديل كنيم به عبارتي محدوده عدد ديجيتال

 دهد .برنامه زير عملكرد اين دستور را نشان مي تبديل كنيم.   30bar … 0  مقدار واقعي

 .شودمي ی فشار آب در اين رجيستر ثبتشده مقدار ديجيتال– 1

 شيب نمودار – 2

 

 محاسبه شيب نمودار :
30 − 0

2000 − 0
× 1000 = 15 

 (باشدميآفست برابر صفر ) در اين مثال  آفستتعيين مقدار  – 3

 

0 − 0 × 0

1000
= 0 

 گيرد .اين رجيستر قرار مياسكيل شده در مقدار  – 4
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 :  94 مثال 

 20mA – 4  رطوبت محيط ، جرياني معادل %100 – 0فرض كنيد سنسور رطوبتي داريم كه به ازای 

مقدار حقيقي  خواهيمميايم. متصل كرده DVP06XA-S. اين سنسور را به ورودی كارت كندميارسال 

 .نمايش دهيم D5رطوبت را در رجيستری مانند 

 نکته مهم 

، برای انجام عمليات  20mA – 4، در صورت استفاده از  سنسور های جرياني  DVP06XA-Sدر كارت 

 طبق جدول مشخصات كارتهای آنالوگ، زيرا باشدمي K200برابر  ،اسكيل كردن ، حد پايين عدد ديجيتال

~ 20𝑚𝐴− مقداركارت در حالت جرياني اين  + 20𝑚𝐴    ديجيتال  عددیدر ورودی آنالوگ را به

~ 1000−برابر  شده   + جيتال يمقدار عدد د توانميبا يك تناسب ساده  تبديل مي كند.  1000

  را بدست آورد. 20mA – 4را برای سنسور     

                  

𝟒𝟎 ∗ 𝒙 = 𝟐𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟒 → 𝒙 =
𝟖𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟎
= 𝟐𝟎𝟎  

لذا حد پايين عدد ديجيتال برای استفاده در  باشدمي 4mAچون حد پايين جريان سنسور برابر  نکته :

 .باشدمي K200برابر  SCALو يا  SCLPدستور 

 D0ديجيتال درون ديتا رجيستر ثبت مقدار و  06XAدستور خواندن مقدار كانال اول كارت  – 1

 D1درون ديتا رجيستر  شودميحد باالی دقت عدد ديجيتالي كه توسط كارت خوانده  ثبت – 2

 D2درون ديتا رجيستر  شودميحد پايين دقت عدد ديجيتالي كه توسط كارت خوانده  ثبت - 3

 K200ابر بر شودميآنالوگ توليد طبق محاسبات باال حد پايين عدد ديجيتالي كه توسط كارت  نکته :

 . باشدمي

 D3( درون ديتا رجيستر  %100)  رطوبت حد باالی سنسور ثبت - 4

 D4( درون ديتا رجيستر  %0) رطوبت انتقال حد پايين سنسور - 5

 ( D5برای انجام عمليات اسكيل. ) جواب نهايي در ديتا رجيستر  SCLPاستفاده از دستور  – 6
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 : 95 مثال 

به كارت  20mA – 4 ، جرياني معادل  40bar – 0سنسور فشاری داريم كه به ازای فشاری معادل 

 . برنامه مطلوب جهت نشان دادن فشار حقيقي را بنويسيد.كندميارسال   DVP04AD-SLآنالوگ 

 بيت(  16)دارای دقت بااليي DVP04AD-SLطبق جدول مشخصات فني كارتهای آنالوگ، كارت آنالوگ 

~ 20𝑚𝐴− ورودی آنالوگبوده و  + 20𝑚𝐴  32000−  برابر ديجيتاليعدد را به ~ + 32000 

 بدست بياوريم. 4𝑚𝐴 ~ 20𝑚𝐴با يك تناسب ساده دقت كارت را به ازای  يمتوانمي. لذا تبديل مي كند

دلتا متصل مي شوند و آدرس پايه آنها  PLCبيت ، از سمت چپ به  16نكته : كارتهای آنالوگ با دقت 

 . باشدمي k107الي  k100از 

 

 𝟒𝟎 × 𝑿 = 𝟔𝟒𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟒 → 𝑿 =
𝟐𝟓𝟔𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟎
= 𝟔𝟒𝟎𝟎 

 

 شده است. ثبت  D5در ديتا رجيستر بوده و  25barبرابر  واقعي در اين مثال مقدار فشار

 از سمت چپ PLCبه معنای اولين كارت آنالوگ وصل شده به  K100در خط اول  : توضیحات برنامه 

. )در اين مثال فرض كنيد سنسور به باشدميشماره كنترل رجيستر مربوط به كانال اول  K12بوده و 

 كانال اول متصل است(

شامل اعداد صحيح  ندشدريخته مي D5های قبل مقدار حقيقي فشار كه درون ديتا رجيستر در مثال

حال فرض كنيد مقدار دقيقتری از فشار يا رطوبت را نياز داريد.  به عبارتي فاقد رقم اعشاری بودند. .ندبود

ود در آن ريخته شاست مقدار حقيقي فشار يا رطوبت ابتدا ديتا رجيستری را كه قرار  بايددر اين صورت 

كه قبال  DFLTو يا  FLTاز دستور  يدتوانمياعشاری تبديل كنيد. بدين منظور  عددرا از عدد صحيح به 

 شده استفاده كنيد. توضيح داده

 :  96مثال 

 بصورت عدد اعشاری را محاسبه كنيم. مقدار دقيق فشار را  خواهيمميمثال قبل را در نظر بگيريد. 
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 D0در ديتا رجيستر ثبت آن دستور خواندن مقدار آنالوگ و  – 1

 .شوندمي( اشغال  D2و  D1از عدد صحيح به عدد اعشاری )  D0تبديل فرمت ديتا رجيستر  – 2

 D5آنالوگ با دستور انتقال اعشاری به ديتا رجيستر  كارت حد باالی عدد ديجيتال ثبت-3

 D7با دستور انتقال اعشاری به ديتا رجيستر كارت آنالوگ حد پايين عدد ديجيتال  ثبت - 4

 D9سنسور با دستور انتقال اعشاری به ديتا رجيستر  مقدار ناميحد باالی  ثبت - 5

 D11سنسور با دستور انتقال اعشاری به ديتا رجيستر  مقدار ناميپايين  حد ثبت - 6

 را فعال كنيد. M1162جهت افزايش دقت تبديل مقادير دسيمال به اعشاری فلگ   – 7

 D13جواب نهايي در  ثبتجهت اسكيل كردن مقادير و  DSCLPاستفاده از دستور  -8

برابر  شودميمتصل  PLCكه از سمت چپ به  SLسری  اولين كانال ورودی كارت آنالوگ نکته :

K100 باشدمي.  

  Monitoring data format و سپس  Viewجهت ديدن مقادير بصورت اعشاری از منوی نکته : 

 را انتخاب كنيد . Floatگزينه 
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PLC  : هاي داراي ورودي خروجی آنالوگ 

 باشدمينام اين مدلها بصورت زير ند باشدارای ورودی خروجي ديجيتال مي ،دلتا PLCبعضي از مدلهای 

DVP-10SX   &     DVP-20SX2      &      DVP-20EX2     &      DVP-30EX2 

به راحتي و با استفاده از رجيسترهای خاص ، مقدار ورودی آنالوگ در  توانميها  PLCبا استفاده  از اين 

 . باشدمين TOو يا  FROMدر اين مدلها نيازی به استفاده از دستور  به عبارت ديگرهر كانال را خواند 

های آن آورده شده به هر كانال آنالوگ ورودی به همراه مدل مقادير ديجيتال مخصوص زيردر جدول 

 . است
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 جدول زير رجيسترهای مخصوص كانالهای ورودی خروجي آنالوگ را نشان مي دهد .
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 10SX , 20SX ,EXهای  PLCادامه كنترل رجيسترهای مخصوص ورودی خروجي های آنالوگ در 
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 بايد. برای ساير مدلها باشدميتنظيمات كانالها به شكل زير  DVP-20SX2سری  PLCبرای مثال در 

 به فايل راهنمای همان مدل مراجعه كنيد.

 ورودی و خروجي مطابق جدول زير عمل مي كنيم .برای تنظيم ولتاژی و يا جرياني بودن كانالهای 

 

 برای تنظيم نوع جرياني بودن كانالهای ورودی و خروجي مطابق جدول زير عمل مي كنيم .

 

 . باشدميهای آنالوگ و مقدار ديجيتال شده آنها مطابق جدول زير نوع و محدوده ورودی خروجي
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 : 97 مثال 

را به صورت ولتاژی و كانالهای سوم و  DVP-20SX2مدل  PLCكانال اول و دوم ورودی  خواهيممي

 (20mA – 4) به صورت جرياني را و كانالهای خروجي  (20mA – 4)چهارم ورودی را به صورت جرياني

 تنظيم كنيم .

 را انجام دهيم: ی اعدادتايي جدا كنيم و تبديل مبناها را به صورت چهارحال بايد اين بيت

طبق جدول  12 دسيمال . )عددشودمي H1C1Cبرابر  هگزطبق شكل باال عدد تبديل شده در مبنای 

 (.باشدمي C كد هگزتبديل مبنا معادل 

كد هگز بدست آمده را از طريق دستور  بايد DVP 20SX2مدل  PLCبرای ارسال اين تنظيمات به 

MOV  به رجيسترD1115  ارسال كنيم. ،باشدميكه مربوط به تنظيمات كانالها 

 

 :   98مثال 

باشد. طبق جدول  ایلحظهيا  گيری وكانالهای ورودی به صورت ميانگين نمونه برداری خواهيممي

كه باشد. در صورتي 20تا  1بين اعداد  D1062بايد مقدار رجيستر  حالتبرای تنظيم اين  ،رجيسترها

 20تا  2و در صورتيكه اين مقدار برابر  ایلحظهكانال به صورت نمونه برداری  باشد،  1اين مقدار برابر 

  خواهد بود. گيری بصورت ميانگيننمونه برداری  باشد 
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 : 99 مثال 

 را طبق سنسورهای مورد نيازمان تنظيم كنيم. DVP10SXمدل  PLCكانالهای  خواهيممي

 كانال اول ورودی : ولتاژی

 20mA – 4كانال دوم ورودی: جرياني 

 كانال اول خروجي: ولتاژی 

 كانال دوم خروجي: جرياني

 نوع ورودی و خروجي در كانالها را مشخص كنيم. User Manualطبق فايل  بايدابتدا  

  

 

 بنويسيم. PLCو دستورات مورد نظر را در  محاسبهحال كافيست عدد هگز مورد نظر را 

 .نويسيممي ای مطابق زيربرنامهپس از بدست آوردن كد هگز مربوط به تنظيمات ، 

 

) اين ديتا رجيستر مربوط به نوع  D1115انتقال تنظيمات مربوط به كانالها به ديتا رجيستر خاص  – 1

 ( باشدميتنظيمات 
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بودن  ایلحظها ميانگين ي : اين ديتا رجيستر برای مشخص كردن D1062تنظيم ديتا رجيستر  – 2

وده ب ایلحظهبصورت  نمونه برداریبه اين ديتا رجيستر منتقل شود نوع  K1. اگر باشدمينمونه برداری 

. محاسبه مي كند آن را  ميانگين ،بار نمونه گيری 10بعد از منتقل شود ، K10و اگر مثال عددی برابر 

 تنظيم است. K20اين ديتا رجيستر به صورت پيشفرض بر روی 

و  شودميريخته  D1110مقدار خوانده شده از كانال اول ورودی آنالوگ درون ديتا رجيستر خاص   - 3

، مقدار آن را  D0با انتقال مقدار درون اين ديتا رجيستر درون يك ديتا رجيستر ديگر مانند  توانمي

 فراخواني كنيد. HMIرا درون  D1110به صورت مستقيم ديتا رجيستر  يدتوانميمشاهده كرد. همچنين 

 

 :  DVP-01LC-SLمعرفی کارت لودسل 

در صنعت ، مبحث توزين در خطوط توليد و بسته بندی و ... بسيار با اهميت و پر كاربرد است لذا در اين 

 استفاده كرد.  دلتا از سنسور لودسل و كارت لودسل توانميموارد 

 .باشدميدارای يك كانال برای خواندن مقدار وزن توسط سنسور لودسل  DVP-01LC-SLكارت لودسل 

 نيز موجود بوده كه قابليت خواندن دو سنسور وزن را دارد. DVP-02LC-SLالبته كارت 

به  د مستقيمنتوانميارتباط برقرار كند همچنين  PLCمدباس با شبكه د از طريق نتوانمي اين كارتها

PLC  شود .ميمتصل 

 (. Left Side)  شوندميمتصل  PLCكارتهای لودسل از سمت چپ به  :نکته 

متصل  12SA2مدل  PLCكارت لودسل  ) سمت چپ ( به  كنيدميهمانطور كه مالحظه  زيردر شكل 

  شده است.

 

( عمليات كاليبره ، صفر كردن و خواندن وزن PLC اگر مي خواهيد توسط دستورات آنالوگ ) از طريق 

به اين نكته توجه داشته باشيد كه كارت های لودسل دلتا فقط  بايدكارت لودسل فوق را انجام دهيد 

 متصل شوند . Left Sideهای با قابليت  CPU ند بهتوانمي
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 : باشدميسيمه كارت لودسل تك كاناله دلتا بصورت زير  6و   4روش سيم بندی 

 ايم .سيمه برای اتصال به كارت لودسل دلتا استفاده نموده 4از سنسور لودسل  قبلدر شكل 

برای  - SIGو  + SIGبرای تغذيه سنسور و ترمينال های  5VDCولتاژ  - EXCو  + EXCهای ترمينال

 اتصال سيگنال خروجي سنسور به كارت لودسل بكار مي روند.

باشند و از آنجايي كه در سيمه را دارا مي 6اتصال به سنسورهای  های لودسل دلتا قابليتكارت  نکته:

 + EXCرا به  + SENترمينال های  بايدسيمه مورد استفاده مي گيرند لذا  4صنعت بيشتر سنسورهای 

 متصل نمائيم. - EXCرا به  – SENو 

 مي باشند. RS485و  RS232كارت های لودسل تك كاناله و دو كاناله دلتا دارای درگاه های ارتباطي 

 PLCرا توسط  شودميمقدار وزني كه كه از سنسور لودسل به كارت لودسل ارسال  خواهيمميحال 

 بخوانيم.

، يك عدد ديجيتال نامفهوم بوده و لذا نياز  كندميارسال  plcمقدار عددی كه كارت لودسل به  نکته :

 به كاليبره كردن دارد.

عمليات كاليبراسيون ، تنظيمات ارتباطي ،  LC-SOFTتوسط نرم افزار  توانمي RS232از طريق درگاه 

 تعيين زمان نمونه برداری و ...كارت لودسل را انجام دهيم .

 : 100 مثال 

 PLCرا در  شودمي گيریاندازهمقدار وزن يك گوني برنج را كه توسط يك سنسور لودسل  خواهيممي

. سپس كنيمميمورد نظر متصل  PLCبرای اين كار ابتدا كارت لودسل را به  بخوانيم. 12SA2مدل 

سيم های سنسور  بايدحال  .كنيمميرا به منبع تغذيه وصل  PLCی كارت لودسل و ورودی های تغذيه

كردن سنسور به كارت پس از وصل لودسل را به كانالهای كارت لودسل مطابق شكل باال وصل كنيم.

 ای مطابق زير مي نويسيم.برنامه ،لودسل

 

 آدرس كارت لودسل – 1
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از  ،(Left Side)متصل مي شوند  PLCاز سمت راست به  در نظر داشته باشيد كارتهايي كه نکته :

 .باشدمي PLCاولين كارت آنالوگ بعد از   ،ا كارت لودسلج. در اينشوندميشروع  K100آدرس 

  User Manual. )بهباشدميمقدار كانال اول كارت لودسل  نبرای خواند 12كنترل رجيستر شماره  – 2

 .(رجوع شود كارت لودسل

 .شودميدرون اين رجيستر ريخته  ،مقدار خوانده شده -3

استفاده كنيم مقدار كانال  K2از  K1. اگر در اين دستور بجای شودميفقط مقدار كانال اول خوانده  – 4

و مقدار كانال دوم خوانده شده و درون رجيستر  شودميريخته  D0اول خوانده شده و درون رجيستر 

D1  شودميريخته. 

 :  کردن کارت لودسل کالیبره

 :  101مثال 

 نويسيم .مي زير ای بصورتبرنامه ،كردن كارت لودسلبرای كاليبره

 

 .كندميعمل كرده و مقدار وزن را صفر گير سنگه پار به عنواندستور  ،M10با تحريك  – 1

 .كنيمميمشخص  PLCبا استفاده از اين دستور مقدار صفر را برای  – 2

. مثال يك وزنه يك كيلوگرمي روی سنسور كنيمميبا استفاده از اين دستور مقدار وزنه را مشخص  –3

 دهيم.گرم قرار مي 1000در دستور باال را برابر  D1قرار داده و مقدار 

 گردد.عمليات كاليراسيون ثبت مي M13با تحريك  – 4

 دستور خواندن مقدار وزن توسط كارت لودسل -5

 مراحل نوشتن برنامه : 

سپس با استفاده از  را نوشته تا بتوانيم مقدار ديجيتال وزن را مشاهده كنيم 1ابتدا دستور خط شماره 

برنامه مقدار  3سپس با استفاده از خط .  (یگير) پارسنگ كنيمميبرنامه مقدار سنسور را صفر  2خط 

كيلوگرمي روی سنسور قرار داده و  1سپس يك وزنه مثال  .كنيمميثبت  ،صفر را به عنوان مبنای پايه

 اين تنظيمات ثبت خواهد شد.  5با استفاده از برنامه خط  دهيم. قرار مي 1000را برابر  D0مقدار درون 
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توسط خط  سنسور قرار دهيم مقدار خوانده شده كيلوگرمي روی 3ی مثال كه يك وزنهحال در صورتي

 خواهد بود. 3000grاول برابر 

 :   PID کنترل کننده

، تشكيل شده است . (D) گيرمشتق و  (I) ريگ، انتگرال(P) كنترل كننده تناسبي تركيب از PID كنترل

 مقدار لذا كنيم تثبيت درجه سانتيگراد 50روی  ،هيتر يك اتاق را توسط خواهيم دمایبه عنوان مثال مي

 50 اتاقكنيم و دمای  را روشنهيتر  چنانچه .باشدمي SP=50 برابر با Set Point همان يا ما مطلوب

اند به عبارت ديگر برابر شده (SP) و دمای مطلوب ما (PV) دمای جاری اتاق درجه شود يعني اينكه 

كند و قسمت شود و پروسه را كنترل ميوارد عمل مي (P) تناسبي كنندهخطا صفر شده پس فقط كنترل

 برابر صفر خواهند بود . (D)و مشتق گير  (I)انتگرالير 

شود آنگاه كنترل كننده انتگرالي و   (SP)مقدار مطلوب  از گيری شده بيشتر يا كمتراگر دمای اندازه

 و يا به عبارتي خطا را صفر كنند ب برسانندمشتق گير وارد عمل خواهند شد تا پروسه را به مقدار مطلو

شد كه ما سيگنال خطا داشته باشيم آنگاه قسمت اين دو كنترل كننده وارد عمل خواهند  زماني

به  گيردم از سيگنال خطا مشتق ميه گيرمشتق قسمت و گيردمي انتگرال خطا سيگنال از گيرانتگرال

 گويند .مي PIDكننده يك چنين سيستم كنترلي ، اصطالحا كنترل 

 . های غير قابل پيش بيني داردها مخصوصا پروسهكاربرد مهمي در پروسه PID  كننده كنترل 

 PID بيني كرده و تدابيری برای كنترل آينده را پيش احتماالت های حال،های قبلي و خطاخطا محاسبهبا

 .كندمي اتخاذهر چه بهتر سيستم 

 

  : 102  مثال

دمای  نسبت بهتغييرات دما به صورتيكه  ،كنترل كنيم PIDدمای يك كوره را به صورت  خواهيممي

 اين مثال كمترين خطا را داشته باشد. باشدميدرجه سانتيگراد   50كه مقدار  ،(Set Point) تنظيمي ما

ترل يكي از دستوراتي كه در كن . باشدميبرای ثابت نگهداشتن دما در فرآيند های صنعتي بسيار مفيد 

   SSRپالسهای ارسالي به Duty Cycle اين دستور با تغيير  باشدمي PWMهيترها بسيار كاربرد دارد 

وليد شده توسط هيتر را كنترل كند . مثال بطور دقيق ميتواند حرارت تهای مكرر، و بالطبع قطع و وصل

 . باشدمي GPWM و دستور  PIDبا استفاده از دستور صفحه بعد نمونه ای كاربردی از كنترل هيترها 
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 D10به ديتا رجيستر  باشدمي K500كه معادل  (SP)انتقال مقدار تنظيمي مورد نظر – 1

دارای   DVP 04TCو از آنجا كه كارت دمای باشدميدرجه سانتيگراد  50مقدار تنظيمي برابر  نکته :

 ايم.استفاده كرده K500، لذا از باشدميدرجه  0.1 دقت ضريب

  10ms = 2s * 200.باشدمي 2sزمان نمونه برداری كه برابر  – 2

 2000ms = 2s. باشدمي 2sكه برابر  PWMزمان يك سيكل يا دوره در دستور  – 3

 ( مقدار يا ميانگين بودن ایلحظهتعداد نمونه گيری ) مشخص كردن  – 4

 DVP04TCخواندن مقدار دمای كانال اول كارت  – 5

 ( K3به صورت اتو تيون )  PIDضرايب تنظيم  – 6

 فعال شود. M0كافيست يك لحظه  ،برای اتوتيون كردن نکته :

 PIDدستور  – 7

 SSR  رله حالت جامد يا اصطالحا برای فرمان دادن به GPWMدستور  – 8

 ترانزيستوری باشد. از نوعبايد  PLCخروجي  نکته :

 .شودمي K4برابر  D204اتوتيون بعد از چند دقيقه كامل شد ، بطور خودكار ديتا رجيستر  زمانيكه نکته :

استفاده شده است. همچنين از يك المنت برقي و يك  ACو خروجي  DCبا ورودی  SSRدر اين مثال از 

 ايم.از نوع ترانزيستوری استفاده كرده DVP28SV2مدل  PLCدلتا و  DVP04TCكارت 

 

 

 



 

 

  DELTAاتوماسیون صنعتی  ................................................................................ 122

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 123 ...................................................................................... دلتا PLC خودآموز سریع

 
 

 

 

 

 

 

 

  ششمفصل 

 

  دلتا  PLCدانلود و آپلود برنامه
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برنامه نوشته شده توسط كاربر معموال ابتدا در سيموالتور نرم افزار تست شده و پس از اطمينان از 

 منتقل شود . PLCصحت عملكرد آن، بايد به داخل 

PLC  های دلتا دارای پورت های مختلفي جهت دانلود و يا آپلود مي باشند انواع اين پورت ها بصورت

 زير مي باشند :

 , 14SS2 , 12SA2 , 28SV2 , 10SX , 20SX2 , ES2های مدل RS232 : PLCپورت سريال 

EX2 . و .. مجهز به اين پورت مي باشند 

 , 14SS2 , 12SA2 , 28SV2 , 10SX , 20SX2 , 12SEهای مدل  RS485 : PLCپورت سريال 

ES2 , EX2 . و .. مجهز به اين پورت مي باشند 

 مجهز به اين پورت مي باشند . 20SX2 , 12SEهای مدل  USB  : PLCپورت  

 مجهز به اين پورت مي باشند . 12SE های مدل  LAN : PLCپورت 

به  PLCهمچنين انتقال برنامه از  يده مي شود .دانلود نام PLCانتقال برنامه از كامپيوتر به  نکته :

 يرد :تنظيماتي بايد صورت بگ ،برنامه و يا آپلود قبل از اقدام به دانلود كامپيوتر، آپلود ناميده مي شود .

 :  RS232تنظیمات پورت 

دارای پورت سريال باشد، نياز به كابل سريال ساخته شده توسط كمپاني دلتا داريم . يك  PLCچنانچه 

كنيم . سر ديگر متصل مي  PLCاين سوكت، به گيری سر اين كابل)سوكت گرد( را با رعايت جهت قرا

ن در اي را وصل مي كنيم . PLCسپس تغذيه   اين كابل را به پورت سريال كامپيوتر متصل مي كنيم .

 روشن خواهند شد . PLCصورت چراغهای روی 

 ، مطابق شكل زير عمل مي كنيم . WPLSOFTدر نرم افزار 

در اينصورت شكل  را انتخاب مي كنيم . Communication Settingگزينه  Optionsاز منوی 

 مي باشد .صفحه بعد در صفحه بعد ظاهر مي باشد توضيحات اعداد مشخص شده روی شكل 
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انتخاب نوع ارتباط كه در اين مثال، -1

 مي باشد . RS232سريال و استاندارد 

در صورتيكه كامپيوتر شما دارای -2

پورت سريال باشد اين قسمت 

COM1  و ياCOM2 خواهد بود. 

قسمت تنظيمات پروتكل اين -3

ارتباطي مي باشد مقادير مشخص شده 

 در شكل پيشفرض مي باشد .

وتكل ارتباطي دلتا مقادير پر PLCدر 

 : بصورت زير مي باشدبصورت پيشفرض 

ASCII  ,   7  , E  , 1  , 9600   و

 .باشدمي 1نيز  PLCآدرس 

 (Station Address) 
 PLCدر صورتيكه پروتكل ارتباطي 

يد ، در اينجا هم باقبال تغيير كرده باشد

 انجام شود . PLCتنظيماتي مشابه 

را  PLCچنانچه آدرس  نکته:

 Stationدانيد ميتوانيد قسمت نمي

Address  قرار دهيد در  0را برابر

 هر چه باشد، ارتباط برقرار خواهد شد . PLCاينصورت آدرس 

 مي باشد. ASCIIباشد پيشفرض  PLCنيز بايد مطابق تنطيمات   ASCIIو يا  RTUتنظيمات -4

 برنامه مي شويم . ، آماده دانلود و يا آپلود OKبا تاييد تنظيمات فوق توسط 

حتما بايد سيموالتور برنامه بسته شود در غير اينصورت برنامه  PLCقبل از دانلود برنامه به داخل  نکته :

 به داخل سيموالتور ارسال مي شود .

در صورتيكه برنامه را قبال كامپايل نكرده باشيد، در هنگام دانلود پيامي در اين خصوص ظاهر  نکته :

مطابق شكل زير گزينه دانلود و يا آپلود اييد اين پيام، دانلود و يا آپلود انجام خواهد شد .خواهد شد با ت

 آپلود  -2دانلود       -1را انتخاب نماييد.    



 

 

  DELTAاتوماسیون صنعتی  ................................................................................ 126

، فاقد پورت سريال مي باشند در اينصورت جهت  (Laptop)بسياری از كامپيوترهای شخصي  نکته : 

استفاده كرد . اين مبدلها در بازار موجود  USB˃RS232بايد از مبدل  PLCدانلود و يا آپلود برنامه به 

كه شبيه يك فلش مموری بوده  (IFD6601)مي باشند . پيشنهاد مي شود از مبدل ساخت شركت دلتا 

  استفاده نماييد .

كنيد، زمانيكه  از اين مبدلها استفاده مي

درايور آن را نيز بايد نصب كنيد . سپس در 

 ˃ Optionsاز منوی  PLCنرم افزار 

Communication Setting   مطابق

 Laptopدرايور مبدل نصب شده به ،شكل

وی ردر اين شكل با كليك  را انتخاب كنيد .

های ، درايور COM PORTدكمه مقابل 

نصب شده روی كامپيوتر شما ظاهر مي 

ور كه از شكل ديده مي شود، شود همانط

، كه مبدل به آن متصل شده USBپورت 

شناسايي شده است آنرا  COM2به عنوان 

انتخاب كرده و تنظيمات ديگر را مطابق 

 مطالب قبلي تكميل نماييد .

های دلتا بصورت  PLCنكته : آدرس  

مي باشد اما چنانچه آن را  1فرض پيش

 Stationنمي دانيد در قسمت 

Address  را قرار دهيد .  0عدد 
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 فصل هفتم

  SFCآموزش زبان 
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 SFCزبان  از توانميدر صنعت اتوماسيون برای فرآيندهايي كه به صورت ترتيبي و تكراری انجام ميگيرد 

كه بسيار شبيه برنامه نويسي  باشدمي IEC61131اين زبان يكي از پنج زبان استاندارد  .استفاده كرد

 .كندميو برنامه نويسي را بسيار ساده  باشدميفلوچارتي 

به صورت مرحله به مرحله انجام شود به طوری كه تا يك مرحله به  بايددر برخي از فرآيند ها يك برنامه 

به عنوان مثال مرحله مشروط به يك ورودی خواهد بود.  هر اتمام نرسيده است، مرحله بعدی آغاز نشود و

فرآيند عمليات يك ماشين لباسشويي و يا يك كارواش تمام اتوماتيك بصورت مرحله به مرحله انجام 

 و در واقع تا يك مرحله به طور كامل انجام نگيرد مرحله بعدی اجرا نخواهد شد. شودمي

وجود دارد كه در ادامه  SFCدلتا نيز اين زبان ايجاد شده است، لذا مفاهيمي در خصوص زبان  PLCدر 

 پردازيم. به شرح آنها مي

1 – Sequence  : ا ي مرحله یبه تعدادStep  كه به صورت متوالي جهت انجام يك فرايند انجام

 داشت. Sequenceچند  توانميو در هر برنامه  گفته مي شود  شوندمي

2 – Step  :  مثال خروجيهايي روشن يا خاموش ای اجرا شود برنامه توانميگام يا مرحله كه در آن

 شوند.

دسته  2ها به  Step. اين باشدمي S1024الي   S0برابر با  WPLSoftها  در برنامه  Stepتعداد 

 :شوندميتقسيم 

 .باشدمي S9الي  S0( كه از  Initialهای اوليه يا آغازين )  Stepالف( 

 .باشدمي S1024الي  S10های عمومي كه از  Stepب ( 

3 – Action  :  به عملياتي كه در هرStep  اصطالحا شودميانجام Action  در واقع هر شودميگفته .

Action د شامل دستورات برنامه نويسي باشد مانند توانميLD  ،OUT  ،SET  ،RST  ،CMP  ،

ZRST  ،TMR  ،CNT ... باشد. و 

4 – Transition  :  از يك  عبورشرطStep  يا مرحله به مرحله ديگر را گويند. مثال اگر ورودیX0 

 .فعال شود برنامه از مرحله فعلي به مرحله بعدی انتقال ميابد

های بعدی يا قبلي اجرا  Stepباشد هيچكدام از  (Step) مرحله وقتي اجرای برنامه در يك نکته :

 .شودميلذا در اينصورت مديريت كنترل برنامه راحتتر انجام  شوندمين

 :  SFCدر زبان  Sequenceانواع 

 يك توالي ساده بدون شاخه های موازی همزمان يا غير همزمان – 1

 های موازی همزمان و يا غير همزمان استيك توالي پيچيده كه شامل شاخه – 2

 .وندشاجرا مي مستقل از يكديگر  داشته وتوالي چندتايي يعني بيش از يك توالي در برنامه وجود  – 3
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 :  SFCز ابزارهاي کاربردي در زبان برخی ا

1 – F1  :LAD 2       دياگرام – F2 3     : مرحله ابتدايي – F3 مرحله عمومي : 

4 – F4 5     : پرش از يك مرحله به مرحله ديگر – F5 شرط عبور از يك مرحله به مرحله ديگر : 

6 – F6  شرط انتخاب و جايگزيني مرحله ) شرط واگرايي يا منشعب شدن مرحله ( و اجرای يكي از :

 آنها

7 – F7 ) شرط همگرايي مرحله ) شرط همگرا شدن يا يكي شدن انشعابات مرحله : 

8 – F8 شرط واگرايي يا منشعب شدن مرحله و اجرای موازی آنها : 

9 -  F9  كه قبال موازی اجرا مي شدند.: شرط همگرايي يا يكي شدن مراحلي 

 :  SFCشروع برنامه نويسی به زبان 

 .شودميمطابق شكل زير اجرا  WPLSOFTبا كليك بر روی اين آيكن برنامه 

ای جديد ايجاد كنيم. برای اين كار های مشابه در اين زمينه، پروژهحال نياز است كه مانند تمام برنامه

را انتخاب كنيد و يا در قسمت پايين  NEWرفته و گزينه  FILEكافيست همانند شكل زير به قسمت 

 Ctrl + Nو يا از كليد های ميانبر  كنيدجديد را انتخاب  یپروژهگزينه فايل، آيكون مربوط به ايجاد 

 .كنيداستفاده 
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 .شودميپنجره ای به شكل زير اجرا  NEWگزينه  یپس از كليك بر رو

 

 پروژه را وارد كنيد.  عنواندر اين قسمت  – 1

 مورد نظر خود را مشخص كنيد. كنترلرنوع – 2

 .را انتخاب كنيد PLCمدل  -3

 .شودبا كامپيوتر مشخص  PLCنوع ارتباط – 4

نام پروژه را برای ذخيره  يدتوانميدر اين قسمت نيز  – 5

 كردن وارد كنيد.

اطالعات ثبت شده و  OKدر پايان با كليك بر روی گزينه 

 .شودميوارد مرحله بعد 

يك ظاهر شده كه  WPLSOFTدر اين مرحله مطابق شكل زير دو پنجره كوچك در صفحه اصلي برنامه 

 . مي باشد  ILو پنجره بعدی مربوط به زبان  LADپنجره مربوط به زبان 

تغيير دهيم لذا مانند شكل زير بايد نوع زبان را  SFCزبان برنامه نويسي را به  ،حال بايد در اين مرحله

 انتخاب كنيم.
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 به شكل زير تغيير خواهد كرد. WPLSoftنامه رحال صفحه برنامه نويسي در ب

در  LAD-0در اينصورت عبارت زنيم. را مي F1را انتخاب كرده و يا كليد  LAD F1در نوار ابزار گزينه  

 .شودميظاهر  مانند شكل زير ،برنامه ابتدای

در اين قسمت اين كار را انجام  توانمي ،تنظيمات خاصي انجام گيرد ،اگر بخواهيم در ابتدای شروع برنامه

اند را ريست كنيم. برای اين كار بر را كه قبال در برنامه روشن بوده S100الي  S0از  خواهيمميداد مثال 

و در  كنيمميرا انتخاب  Action/transition editor یگزينهو  كردهراست كليك  ،LAD-0 روی

 نويسم.مي صفحه بعدپنجره باز شده برنامه را طبق شكل 
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پاک شده و اجرای برنامه  S100 تا S0 مراحل ،كه در اولين سيكل اجرای برنامه شودمياين برنامه باعث 

در صورت باز  در ادامهو  كردهكليك  closeروی گزينه  ،شروع شود. سپس طبق شكل S0از مرحله 

 گرديم .به صفحه قبل باز مي بصورت خودكار زنيم ورا مي yesگزينه  ،نجره جديدشدن پ

 

مشخص شده  یگزينهروی  ،از نوار ابزار ورا انتخاب كرده  LAD-0ابتدا مربع زير  حال مطابق شكل زير

ظاهر  S0شماره  Step. در اينصورت كنيممياستفاده  F2و يا از كليد ميانبر  كليك كردهدر شكل زير 

 .شودمي

 

راست كليك  S0فورا روشن شود لذا روی  Y0يك خروجي مانند  خواهيمميفرض كنيد در اين مرحله 

برنامه مورد نظر را  ،را انتخاب و در صفحه باز شده Action/transition editor یگزينهكرده و 

 مطابق شكل زير مي نويسيم.
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 در صورت نيازكليك كرده و  closeابتدا روی گزينه  صفحه قبل،پس از نوشتن برنامه مطابق شكل 

 باز گردد. SFC Editorزنيم تا برنامه به صورت اتوماتيك به صفحه را مي yesگزينه 

را  S0ابتدا مربع زير  بايد يك شرط بگذاريم. برای اينكار ،به مرحله بعدی S0حال برای عبور از مرحله 

 Transition Condition Betweenگزينه ،در قسمت نوار ابزار برنامه زير مطابق شكلانتخاب و 

Steps  را زده و يا از كليد ميانبرF5  كنيم.مياستفاده 

 

 یزينهگو  كردهراست كليك  ،بر روی شرطي جديد كنيمميدر اين قسمت نيز مطابق مراحل قبلي عمل 

Action/transition editor  با تحريك  خواهيممي. فرض كنيد كنيمانتخاب ميراX0  از مرحله فعلي

برنامه باز شده شرط  یبرويم. در اين صورت كافيست در صفحه S10به مرحله بعدی يعني  S0يعني 

X0 .را اعمال كنيم 

 

ا ر yesگزينه  در صورت نياز كليك كرده و سپس close یسپس همانند مراحل قبل ابتدا روی گزينه

 وارد شويم. SFC Editorتا به صورت اتوماتيك به صفحه برنامه نويسي  كنيمميانتخاب 

از  بايد Sequence، لذا در ادامه اين  باشندميهای اوليه  Stepجزء  S9الي  S0كه از از آنجايي نکته :

Step  های عمومي كه ازS10  استفاده كرد. شودميشروع 

اگر چيزی ننويسيم مشكلي  ،باشدمي كه مربوط به اعمال شرط در برنامه Transitionدر قسمت  نکته :

 پيش نمي آيد.
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برای رفتن به اولين  S0ست كردن   یبرنامه LAD-0يعني  SFCهميشه در اولين قسمت برنامه  نکته :

 نوشته شود.مرحله 

(  S10(  به مرحله بعدی)  S0برنامه از مرحله فعلي )  X0نوشته شده به محض تحريك  یبرنامه مطابق

بخواهيم خروجي  صورتيكه خاموش خواهد شد. در  Y0خروجي  ، S0به محض خروج از  خواهد رفت و

Y0  اين خروجي را با استفاده از دستور  بايدهنگام رفتن به مرحله بعدی خاموش نشودSET  در برنامه

 بنويسيم.

ابتدا ( انتخاب كنيم لذا  S1024الي  S10از نوع عمومي )  Stepمجدداٌ يك  بايدحال در اين مرحله 

و يا كليد  general steps یگزينهدر قسمت نوار ابزار از  را انتخاب كرده سپس 0مربع زير شرط 

 استفاده كنيد. زيرمطابق شكل  F3ميانبر 

 
 شده است. برای اينكه نوع اضافهبه برنامه  S10جديد با شماره  Stepيك  كنيدميهمانطور كه مالحظه 

راست كليك  Stepروی اين بايد همانند مراحل قبل،  ،مشخص كنيم Stepبرنامه را در اين  عملكرد

مورد نظر را در صفحه باز شده  یبرنامهو  انتخابرا  Action/transition editor یگزينهكرده و 

 شود .ل ( فعا Y1خروجي ) خواهيمميويسيم. فرض كنيد در اين مرحله بن

 

بعدی برويم. برای  یمرحلهبه  يمتوانمينيز نوشته شده و  Step، اين  با انجام همان مراحل مشابه قبل

قرار دهيم. برای قرار  Stepاز اين  خارج شدندوباره يك شرط عبور برای  بايدرفتن به مرحله بعدی 
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 Transition Condition Between یگزينهاز قسمت نوار ابزار  يمتوانميدادن اين شرط عبور 

Steps  را زده و يا از كليد ميانبرF5  د فعال شدن يك فلگ مانند توانمياستفاده كنيم. اين شرطM0 

 اين شرط را قرار دهيم. يمتوانمي زيرباشد لذا مطابق شكل 

 

وم مطابق شكل باال شرط د Transition Condition Between Steps یگزينهبا كليك بر روی 

 . شودمي اضافهنيز به برنامه 

 یگزينهبر روی اين شرط راست كليك كرده و  بايدرط نيز مانند مراحل قبلي ش برای تعريف

Action/transition editor و شرط فعال شدن فلگ  را انتخابM0  سپس مطابق كنيمرا اعمال .

 زنيم.را مي yesرا زده و بعد گزينه  close یگزينه صفحه بعدشكل 

 

ادامه برنامه را با يك دستور  خواهيمميبعدی خواهد رفت. حال  Stepبرنامه به  M0به محض تحريك 

و يا از كليد  General Stepsدر نوار ابزار باالی برنامه از گزينه  بايدديگر ادامه دهيم. برای اين منظور 

 استفاده كنيم. F3ميانبر 
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 بايدافه شده است و ما ضيك مرحله ديگر به برنامه ا General Stepsمطابق شكل باال با انتخاب گزينه 

ت با راس توانميافه نماييم. برای اين كار همانند مراحل قبلي ضبرنامه مورد نظر خود را ا ،به اين مرحله

مورد نظر را  یبرنامه Action/transition editor یگزينهو انتخاب  Stepكليك كردن بر روی اين 

 نوشت. زيرمطابق شكل 

 
برنامه از  صورتيكه ست خواهد شد و در  Y2مطابق شكل باال با رسيدن برنامه به اين مرحله ، خروجي 

 يكي از در بايداين مرحله بگذرد، اين خروجي خاموش نخواهد شد و برای خاموش كردن اين خروجي 

 استفاده كنيم. RSTاز دستور  یبعد مراحل

راحل همانند م بايددوباره شرط عبور از اين مرحله را تعيين كنيم. برای اين كار  خواهيمميدر اين قسمت 

را انتخاب   و   Transition Condition Between Steps یگزينهقبلي از نوار ابزار باالی برنامه از 

 . كنيماستفاده  F5يا از كليد ميانبر 
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نشان داده شده است  2بر روی مرحله شرط كه با شماره  بايد ،عبور در اين مرحله برای اعمال شرط

در پنجره ی باز شده شرط   Action/transition editor  یگزينهراست كليك كرده و با انتخاب 

به عنوان شرط سوم استفاده  M1از  خواهيممي. مطابق شكل زير در اين قسمت  كنيمعبور را اعمال 

  فعال شد ، برنامه به مرحله بعد خواهد رفت. M1فلگ  صورتيكه كنيم. يعني در 

و سپس  close، با زدن  باشدمي M1مطابق شكل فوق بعد از اعمال شرط عبور كه فعال شدن فلگ 

 خواهيد شد. SFC Editor یبرنامهبه صورت اتوماتيك وارد صفحه  Yes یگزينهانتخاب 

مرحله قبلي فعال شده بود را غيرفعال كنيم. بدين منظور  كه در Y2خروجي  خواهيمميبعدی  Stepدر 

را انتخاب  General Steps یگزينهمانند مراحل قبلي و مطابق شكل زير از نوار ابزار باالی برنامه  بايد

 استفاده كنيم. F3كرده و يا از كليد ميانبر 
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كه در مرحله قبلي فعال شده بود، ابتدا روی اين  Y2ريست  دستوربرای اعمال  بايد Stepحال در اين 

Step  یگزينهراست كليك كرده و  Action/transition editorو مطابق شكل  كنيمانتخاب   را

 نويسيم.را مي باشدمي Y2مورد نظر را كه ريست كردن خروجي  یبرنامهباز شده  یصفحهدر  زير

 

را زده و  close یگزينه بايد،  Y2مطابق شكل باال بعد از نوشتن برنامه جهت ريست كردن خروجي 

 شود. SFC Editor یصفحهتا برنامه به صورت اتوماتيك وارد  انتخاب كنيمرا  Yes یگزينهسپس 

ه سيكل برنام كنيم تا برنامه به مرحله اول رفته و دوباره اضافهبه برنامه  Stepيك  خواهيمميدر پايان 

شود. برای اينكار ابتدا بايد يك شرط عبور تعيين كنيم تا بعد از برقرار بودن شرط ، برنامه به مرحله  تكرار

 Transition Condition یگزينهاز منوی باالی برنامه از  بايد S12اول باز گردد. لذا بعد از 

Between Steps  را انتخاب كنيم و يا از طريق كليد ميانبرF5  يك شرط را اعمال كنيم. همانند

 Action/transition یگزينهشرطي چهارم راست كليك كرده و  یمرحلهمراحل قبلي بر روی 

editor   يك شرط مثال فعال  صفحه بعدباز شده مطابق شكل  یصفحه. سپس در كنيمميرا انتخاب
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 Yes یگزينهرا زده و سپس  close یگزينهدهيم.  بعد از نوشتن دستور شرطي را قرار مي M2شدن 

 .كنيمانتخاب ميرا 

 

را انتخاب كنيم و در  Step Jumpاز منوی ابزار باالی نرم افزار گزينه  بايدبعد از نوشتن شرط انتقال 

 ادامه مطابق شكل زير عمل كنيم.

 

مرحله ای كه  یشماره، Step Jumpكردن يك  اضافهبا  كنيدميتصوير مالحظه  اين همانطور كه در

(  S0) به مرحله اول خواهيمميدر اين برنامه  كنددرخواست ميميخواهيد به آن منتقل شويد را از شما 

 منتقل شويم.
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 را از منوی ابزار  compile یگزينهكرده و تست كنيم. برای اين كار بايد  compileبرنامه را  بايدحال 

و يا از كليد ميانبر را انتخاب  SFC==> instruction یگزينه ،باز شده منویو از  كردهانتخاب 

CTRL+F7  كنيماستفاده. 

به ترتيبي كه در شكل زير نشان داده  WPLSoftحال برای تست برنامه از طريق شبيه ساز نرم افزار 

 .كنيمميشده است عمل 

 
 .كنيمميرا فعال  Simulatorابتدا گزينه  – 1

 .كنيمانتخاب ميرا  Write to PLCسپس گزينه  – 2

 كنيم.برنامه را اجرا مي Runبا زدن گزينه  -3

 دهيم.قرار مي SFC Monitoring درسپس برنامه را  – 4

 را فعال مي كنيم . Online Modeسپس   – 5

 اين گزينه را فعال كنيد . Xدرصورت نياز برای فعال كردن وروديهای نوع -6

بوده و خروجي  (Step)آيد. لذا برنامه در اين مرحلهبه رنگ قرمز در مي S0با انجام مراحل باال مرحله 

Y0  و تا زمانيكه شرط عبور از .  مي شودنيز روشنStep نشود برنامه در اين مرحله مي ماند. بر قرار 
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 Set On( كليك راست كرده و گزينه  S0حال با قرار دادن مكان نمای آبي رنگ بر روی مرحله اول ) 

 را بزنيد تا رنگ سلول مربوط به مرحله اول قرمز رنگ شود. 

شرط  بايد(  S10 برای رفتن برنامه به مرحله بعد ) مي باشد . برنامه در حال اجرابا انجام اين مراحل، 

راست  ،نمای آبي رنگ بر روی اولين شرط نوشته شدهيد با قرار دادن مكانتوانميذا اول برقرار شود ل

را بزنيد تا وارد قسمتي شويد كه شرط برنامه را   Action/transition editor یگزينهكليك كرده و 

يك  اين شرط را بايد،  باشدمي X0مشخص كرده ايد. با قرار دادن مكان نمای آبي بر روی شرط اول كه 

 ) با كليك راست روی المان مورد نظر(كنيد. Set Offو يك بار  Set Onبار 

شويد و مشاهده منتقل مي SFC Editor یصفحهبه صورت اتوماتيك به  close یگزينهسپس با زدن 

با  يدتوانمي( به رنگ قرمز در آمده و در حال اجراست. به همين ترتيب  S10كه مرحله دوم )  كنيدمي

تحريك ساير شروط به ترتيب ساير مراحل را اجرا نماييد. در پايان با اجرای شرط آخر ، برنامه به اولين 

 گردد.( باز مي S0عني ) يمرحله

مطابق شكل زير ابتدا  توانمي(  Simulatorبرای مشاهده ی وضعيت خروجي ها در حالت شبيه ساز ) 

را  Edit Monitored Devices یگزينهتخاب كرده و سپس را ان Simulator یگزينهاز نوار ابزار 

 انتخاب كنيم و در پايان ورودی ها و خروجي ها و شروط را برای برنامه تعريف كنيم.

 

های المان بايديك صفحه جديد باز خواهد شد كه شما  زيرپس از انتخاب اين گزينه مطابق شكل 

 ايد وارد كنيد.كه نوشتهای طبق برنامه، ورودی و خروجي و شرطي را 
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ی كوچك باز خواهد شد كه شما و ... يك پنجره Mيا  Xيا  Yبعد از باز شدن پنجره باال با زدن دكمه 

كليك كرده تا در  Inputروی كرده و در آنجا وارد و تعداد آنها را های بكار رفته المان یشماره بايد

شكل صفحه قبل بصورت زير خواهد  ،المانهای مورد نياز برنامهكردن كليه بعد از وارد جدول قرار گيرند

 شد .

تغيير دهيد. برای اين كار كافيست  Online Modeبرنامه را به حالت  بايددر پايان برای تست برنامه 

سپس در  كنيد. Runرا زده و سپس برنامه را   Online Mode یگزينه ،از نوار ابزار در باالی صفحه

 نماييد . Set Offو يا  Set Onپنجره قبل روی هركدام از المانهای مورد نظر راست كليك كرده آن را 

 .شودمي( فعال  Y0شدن برنامه ، خروجي اول )  Runمطابق شكل فوق به محض 

 S10به  S0برنامه از مرحله  ،كردن Set On/Set Off( و  X0با راست كليك كردن بر روی شرط اول ) 

با تحريك ساير  توانميفعال خواهد شد. به همين ترتيب  Y1غيرفعال و خروجي  Y0منتقل و خروجي 

 برنامه را مشاهده كرد. ایاجرای مرحلهشروط، 

نگه داريم واضح است كه برنامه بصورت سريع از اولين  Onرا در حالت  برنامه شرطهای اگر تمام  نکته :

Step  تا آخرينStep  خواهد شد.و مرتب تكرار اجرا 

اتوماتيك و تكراری را برنامه ريزی  ددر قالب يك مثال با استفاده از تايمرها يك فراين خواهيمميدر ادامه 

 كنيم.
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و در مرحله اول از قسمت نوار ابزار  شويممي SFCوارد محيط برنامه نويسي به زبان  مانند مثال قبل

 اضافهاوليه به برنامه  Stepيك  F3ده و يا از طريق كليد ميانبر كليك كر Initial Stepبرنامه بر روی 

 .كنيممي

 یبرنامهوان تمي  Action/transition editor یگزينهو انتخاب  Stepبا راست كليك بر روی اين 

 . زمان بگيرد نيهثا 10يك تايمر به مدت  خواهيممي Stepدر اين  نوشت. زيرمورد نظر را مطابق شكل 

 

را زده و سپس گزينه  Closeمورد نظر همانند مثال قبل گزينه  یبرنامهمطابق شكل باال بعد از نوشتن 

Yes .يك شرط عبور برای رفتن به  بايدبعد از اين مرحله  را ميزنيمStep  بعدی تعيين كنيم لذا از نوار

از طريق  يمتوانمييا  كنيم ورا انتخاب مي Transition Condition Between Steps یگزينهابزار 

 يمتوانميخواهد شد  اضافهك شرط به برنامه ي گزينهيك شرط اعمال كنيم. با زدن اين  F5كليد ميانبر 

، شرط مورد   Action/transition editor یگزينهو زدن  Stepبا راست كليك كردن بر روی اين 

 .باشدمي S0 یمرحلهتايمر در  یتيغه ،نظر را اعمال كنيم. در اين قسمت شرط مورد نظر
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را ميزنيم تا شرط در  Yes یگزينهو سپس  Close یگزينهپس از اعمال شرط همانند شكل باال ابتدا 

 منتقل شود. SFC Editor یصفحهبرنامه اعمال شده و برنامه به صورت اتوماتيك به 

بوده ، برنامه وارد مرحله  T0پس از برقراری شرط كه فعال شدن تيغه تايمر  خواهيمميدر اين قسمت 

 اضافه( به برنامه  General Stepاز قسمت نوار ابزار يك مرحله عمومي )  بايدبعدی شود. بنابراين 

 یگزينهجديد و زدن  Stepكنيم و مانند مراحل قبل با راست كليك كردن بر روی 

Action/transition editor  از يك تايمر  خواهيمميويسيم. در اين مرحله بنمورد نظر را  یبرنامه

 . بگيرد زمان ثانيه  5مدت به استفاده كنيم تا 

 

 یگزينهو سپس  Close یگزينهدر اين مرحله نيز مانند مراحل قبلي پس از نوشتن برنامه مورد نظر ابتدا 

Yes  یصفحهرا ميزنيم تا برنامه ثبت شده و به صورت اتوماتيك به SFC Editor .منتقل شويم 

يك شرط را برای رفتن به مرحله بعدی قرار دهيم. اين شرط همان  خواهيمميپس از نوشتن اين مرحله 

 Transition Condition یگزينهخواهد بود. از نوار ابزار برنامه  T1تايمر  یتيغهفعال شدن 

Between Steps  از طريق كليد ميانبر  يمتوانميرا انتخاب و ياF5 .يك شرط را اعمال كنيم 

 يمتوانمي Action/transition editor یگزينهحال با راست كليك كردن بر روی اين شرط و انتخاب 

 را اعمال كنيم. T1شرط فعال شدن تيغه تايمر 

تا  كردهرا انتخاب  Yes یگزينهو سپس  Closeیگزينههمانند مراحل قبلي ابتدا  زدر اين قسمت ني

 باز گرديم. SFCو به صورت اتوماتيك به محيط برنامه نويسي  گردداعمال  ،شرطي یبرنامه

 ،شدن برنامه Runبازگردد. در اين صورت با  Stepبرنامه به اولين  خواهيمميپس از انجام اين مراحل 

ثانيه  5ثانيه روشن و به مدت  10به مدت  Y0خروجي  را بزنيد Set ONكليك راست كرده و  S0روی 
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كليك راست كرده  S0مجددا روی  ،خاموش خواهد بود و اين سيكل مرتب تكرار خواهد شد . برای توقف

Set Off  را بزنيد . چنانچه بخواهيد بدون نياز به اين كار و باRUN يد مانند شدن، برنامه اجرا شود با

 مانند مثال قبل بنويسيم .  ایهبرنام LAD-0مثال قبل در قسمت 

را انتخاب كنيم و يا از  Step Jump یگزينهاز قسمت نوار ابزار  يمتوانمي Stepبه اولين  برای بازگشت

به اين گزينه دسترسي داشته باشيم. با انتخاب اين گزينه ، مرحله ای كه مي F4طريق كليد ميانبر 

يا همان  Stepبه اولين  خواهيمميكه در اين برنامه ما  شودميخواهيد به آن بازگرديد از شما پرسيده 

 (S0 .بازگرديم ) 

مابين دو مرحله Stepمتوالي استفاده كرد و حتما بايد يك  Step در دو  توانمياز يك تايمر ن نکته :

 داشته باشد.ای كه از يك تايمر مشابه استفاده شده است وجود 

 

برای اين منظور همانند  باشد.( آماده مي Simulator، برای تست با استفاده از شبيه ساز )ال برنامهح

 كنيم.مثال اول عمل مي
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  .كندميروشن شده و شروع به چشمك زدن  Y0خروجي  S0كردن  Set Onمطابق شكل باال با 

 :   Outو   Setدستورات 

و يا فعال كردن يك المان مانند  بعدی  یمرحلهاين دو دستور برای انتقال اجرای برنامه از يك مرحله به 

Y0 عمل انتقال در يك همچنين  گيرند.مورد استفاده قرار ميSequence  يا توالي و يا از يك

Sequence  بهSequence .كه در ادامه اين دو دستور فرقهايي با يكديگر دارند  ديگر انجام گيرد

  توضيح داده خواهد شد.

 :  Set Snدستور 

مورد استفاده قرار  جاری Sequenceجديد در  Stepمطابق شكل برای فعال كردن يك اين دستور 

. در واقع اين شوندميی خروجيهای مرحله قبلي غير فعال كليه ،از انتقال به مرحله جديد ميگيرد و بعد

برای درک بهتر اين دو  .شودميبعدی مورد استفاده  Stepبه  Stepدستور برای انتقال برنامه از يك 

 Stepنوشته و سپس اين برنامه را به زبان  SFCساده به زبان  یبرنامهابتدا يك  خواهيممي  دستور

Ladder  بررسي كنيم.تبديل كرده و 

 : 103  مثال

فعال شده و يك تايمر نيز وارد  Y2و  Y1 و   Y0، سه خروجي  PLCشدن  Runبه محض  خواهيممي

بعدی رفته و سه خروجي ديگر  یمرحلهثانيه برنامه به  3. پس از زمان بگيردثانيه را  3مدار شود و مدت 

Y3  وY4  وY5  مدت زمان  سپری شدن. پس از زمان بگيردثانيه  3فعال شوند و يك تايمر ديگر مدت

 برنامه دوباره به مرحله اول باز گردد و اين حلقه ادامه داشته باشد.  ،ثانيه ای 3

جديد وارد محيط برنامه نويسي به زبان  یپروژهرا باز كرده و پس از ايجاد  WPLSoft یبرنامهابتدا 

SFC شويممي. 
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. سپس با راست كليك كردن بر كنيمميرا انتخاب  LAD-0 یگزينهدر اولين مرحله از قسمت نوار ابزار 

برنامه مورد نظر را مطابق شكل زير نوشته و  Action/transition editor یگزينهروی آن و انتخاب 

 .كنيمميرا انتخاب  Yes یگزينهرا زده و پس از آن  Close یگزينهسپس 

 

خط مربوط به ريست  يدتوانميد فعالي نداري Stepاطمينان داريد در برنامه هيچ  صورتيكه در  نکته :

را  Initial Step یگزينه ،پس از انجام اين مرحله از نوار ابزار باالی صفحه ها را ننويسيد. Stepكردن 

 .كنيممياستفاده  F2انتخاب كرده و يا از كليد ميانبر 

 Action/transition editor یگزينهم با راست كليك كردن بر روی آن و انتخاب نيتوا سپس مي 

 ويسيم.بنرا مطابق شكل زير  باشدميسه خروجي و يك تايمر را كه فعال شدن  مورد نظر یبرنامه

زنيم تا برنامه ثبت شده و به را مي Yes یگزينهرا زده و سپس  Close یگزينه ،پس از نوشتن برنامه

 شويم. SFCصورت اتوماتيك وارد محيط برنامه نويسي 

 ینهگزي ،بعد تعيين كنيم لذا از نوار ابزار یمرحلهيك شرط عبور برای انتقال به  بايددر مرحله بعد 

Transition Condition Between Steps  را انتخاب كرده و با راست كليك كردن بر روی شرط

است را  T0تايمر  یتيغه، شرط را كه فعال شدن   Action/transition editor یگزينهو انتخاب 

 نويسيم.مطابق شكل در برنامه مي
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را  General Step یگزينهم لذا از نوار ابزار يبعدی را بنويس Stepبرنامه مورد نظر در  بايددر ادامه 

به برنامه  General Stepميزنيم تا يك مرحله عمومي يا همان  را F3انتخاب كرده و يا از كليد ميانبر 

 Action/transition یگزينهو انتخاب  Stepشود. سپس با راست كليك كردن بر روی اين  اضافه

editor  مورد نظر را كه روشن شدن  یبرنامه يمتوانميY3  و Y4  وY5  و فعال شدن تايمرT1 باشدمي 

 بنويسيم. صفحه بعدرا مطابق شكل 

 

زنيم تا برنامه ثبت شده و را مي Yes یگزينهرا زده و سپس  Close یگزينهابتدا  ،پس از نوشتن برنامه

 بازگرديم. SFCبه صورت اتوماتيك به محيط برنامه نويسي 

از نوار ابزار  بايدكنيم. لذا  اضافهخود  یبرنامهاز اين مرحله به مرحله بعد را به  عبورشرط  بايدحال 

را انتخاب كرده و با راست كليك كردن بر روی  Transition Condition Between Steps یگزينه

است  T1تايمر  یتيغه، شرط را كه فعال شدن   Action/transition editor یگزينهشرط و انتخاب 

 نويسيم.بدر برنامه  زيررا مطابق شكل 

 

زنيم را مي Yes یگزينهرا زده و سپس  Close یگزينهپس از نوشتن برنامه و اعمال شرط مورد نظر،  

 شويم. SFCتا برنامه ثبت شده و به صورت اتوماتيك وارد محيط برنامه نويسي 

بازگردد لذا از نوار  است S0كه همان  Stepبايد به اولين  ، در اين مرحله پس از برقراری شرط برنامه

 یشمارهت استفاده كنيم. در اين مرحله كافيس F4را زده و يا از كليد ميانبر  Step Jump یگزينه ،ابزار

Step  صفحه بعدمورد نظر را مطابق شكل S0 .انتخاب كنيم 
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 توانيد همانطور كه در مثال قبلي گفته شد برنامه را بصورتی مورد نظر به پايان رسيده و ميبرنامه

 Step Ladderنوشته شده در زبان  یبرنامهبه بررسي  خواهيمميحال  شبيه سازی شده تست كنيد. 

 صفحه بعد، مطابق شكل  Ladder Diagramكردن برنامه و انتخاب زبان  Compileبا  بپردازيم.

 د مشاهده كنيد.نيتوارا مي Step Ladderنوشته شده به زبان  یبرنامه
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  شاخه هاي موازي همزمان

Simultaneous Divergence  
شرط  صورتيكه مطابق شكل زير در 

 به S0انتقال اول برقرار شود ، برنامه از 

S20  وS21  وS22  كندميانتقال پيدا. 

از به انتهای برنامه در صورتي  نکته :

 S24و  S23كه مراحل برنامه مي رسد 

 4انجام شده و شرط شماره  S25و 

 برقرار شده باشد.
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شاخه ها ي موازي غیر همزمان 
Alternative Divergence  

ودتر زمطابق شكل هر شرط كه 

محقق شود، برنامه وارد همان 

Step  به عنوان شودميو يا شاخه .

زودتر  1 یشمارهمثال اگر شرط 

فعال شود اجرای برنامه وارد همان 

. حال اگر شرط های شودميشاخه 

فعال شوند ، شاخه  2و  0ديگر 

هايشان اجرا نخواهند شد. با اجرا 

ی مربوط به شدن برنامه در شاخه

پس از اينكه شرط  1شرط شماره 

برقرار شود، ادامه برنامه به   7شماره

Step16 .منتقل خواهد شد 
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. نوشت توانميتركيبي نيز  شاخه های موازی : نکته

مطابق شكل كه ابتدا از شاخه موازی همزمان استفاده 

برنامه بطور همزمان  0شده و با تحريك شدن شرط 

 11 و  10های  Stepوارد شاخه های موازی و 

زودتر محقق  1. در ادامه اگر مثال شرط شماره  شودمي

خواهد شد.در  12شماره  Stepشود اجرای برنامه وارد 

 Stepحاليكه در شاخه ی ديگر اجرای برنامه در همان 

متوقف شده است لذا با فعال شدن شرط  11 یشماره

خواهد شد. در  14 یشماره Stepبرنامه وارد  3 شماره

ط شر ،نظر داشته باشيد اگر در دور بعدی اجرای برنامه

 Stepزودتر محقق شود، اجرای برنامه وارد  2 یشماره

خواهد شد و اجرای برنامه در شاخه ی مجاور  13شماره 

متوقف شده و با برقرار شدن  10شماره  Stepدر همان 

انتقال  14شماره  Step، برنامه به  4 یشمارهشرط 

 خواهد يافت. 

 

 

 

هم برقرار  1و   0 یشمارهكرد برنامه صحيح باشد بايد هر دو شرط لبرای اينكه عمصفحه بعد  در شكل

نيز فعال شود اجرای برنامه  2 یشمارهشود. حال اگر شرط  11و  10های  Stepباشند تا برنامه وارد 

 خواهد شد. 12شماره  Stepوارد 
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در يك چنين ساختاری اگر فقط يك ورودی مثال  نکته :

 یشماره Stepبرقرار شود ، برنامه به  0 یشمارهشرط 

 10شماره  Step. حال چون خروجي شودميوارد  10

از شاخه ی موازی همزمان استفاده شده و از طرفي شرط 

 11 یشماره Step یبرنامهبرقرار نشده و  1 یشماره

جا متوقف خواهد شد  اجرا نشده، لذا برنامه در همين

 11و  10شماره های  Stepون شرط اجرای هر دو چ

 انجام نشده است.

جيها غير روتمامي خ M1034با فعال شدن فلگ نکته : 

 .شوندميفعال 

در  Latchهای  Step Pointاز  صورتيكه در  نکته :

های فعال در  Stepبرنامه استفاده شود با قطع برق ، 

 Stepشوند و با وصل مجدد برق ،  حافظه ذخيره مي

 .شوندميهائيكه قبال فعال بوده اند مجددا فعال 

برای   .باشندميمعيني  یشمارههای دلتا دارای  CPU( در هر مدل از  Latchهای پايدار )  Stepاين 

 به شكل زير است. PLCن طبق فايل راهنمای اي 14SS2مدل  PLCهای  Step  Pointمثال شماره 

 
 استفاده كنيد. ANSاز دستور  يدتوانميهای آالرم  Step Pointبرای استفاده از  نکته :

 : 104مثال 

روشن و خاموش كنيم به طوری كه هر موتور برای خودش بطور كامال مستقل چندين موتور را  خواهيممي

 داشته باشد و بتواند مستقل از موتورهای ديگر كنترل شود. استپو  استارتشستي 

وارد سه مرحله  S0برنامه از مرحله  ،ثانيه 3بعد از گذشت و  ،  PLCشدن  Runبعد از  شرح برنامه :

هيچ برنامه ای وجود  Step. در اين سه شودميبصورت موازی و همزمان   S22و  S21و  S20مجزای 

يك  Step. در ادامه و در زير هر باشندمينيز غير فعال  Y2و  Y1و   Y0ای ندارد و بنابراين خروجي ه

) استارت موتور دوم ( و  X2 ) استارت موتور اول ( و  X1شرط قرار داده شده كه تحريك ورودی های 

X3  ) برنامه به  ،. با تحريك هر كدام از اين شروط باشندمي) استارت موتور سومStep  بعدی در همان
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) فعال شدن موتور دوم ( و  S24) فعال شدن موتور اول ( و  S23ها به ترتيب  Stepرود اين شاخه مي

S25  ) ی هر شاخه يك شرط ديگر وجود داشته كه عبارتند . در ادامهباشندمي) فعال شدن موتور سوم

) خاموش شدن موتور سوم  X5 ) خاموش شدن موتور دوم ( و X4) خاموش شدن موتور اول ( و  X3 :از

 S22و  S20  .S21های  Stepبه  S25و  S24و  S23های  Stepبرنامه از  ،(. با برقراری اين شروط

 Out بعدی ، خروجيهايي كه به صورت  Stepبه  Stepكه با عبور از يك و از آنجايي شوندميمنتقل 

 دوم و سوم ، خاموش خواهند شد. ،، موتورهای اول  شوندمياند غير فعال نوشته شده

 

 پردازيممينوشته شود  Stepهايي كه بايد در هر حال به بررسي برنامه

1 – LAD-0 : 
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2 – Initial Step : 

 

 

3 - Transition Condition Between Steps  ( : 0) شرط شماره 

 

 نيازی به نوشتن برنامه نيست. 22و  21و  20های شماره  Stepبرای  – 4

5 - Transition Condition Between Steps  ( : 1) شرط شماره 

 

6 - Transition Condition Between Steps  ( : 2) شرط شماره 

 

7 - Transition Condition Between Steps  ( : 3) شرط شماره 
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8 – General Step  ( :  23) مرحله شماره 

 

9 - General Step  ( : 24) مرحله شماره 

 

10 - General Step  ( : 25) مرحله شماره 

 

مجزا  Sequenceورودی های حفاظتي مانند بي متال و يا كنترل فاز و ... بايد توسط يك  نکته :

 برنامه واكنش نشان دهد. در برنامه ريزی شوند تا هرگاه اتفاقي رخ داد فورا

Multiple Sequence  : 

از يك  انتوميباشند. در اين صورت ن لدو فرايند به طور كامال مستقل تحت كنتر خواهيمميفرض كنيد 

Sequence  استفاده كرد بلكه بايد برای هر فرايند يكSequence  .مستقل ايجاد و برنامه ريزی كرد
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به طوركامال مستقل تحت كنترل قرار گيرند لذا مطابق شكل  خواهيمميدر مثال زير دو موتور داريم كه 

 نويسيم.برنامه را مي Sequenceدر دو  صفحه بعد

 نويسيم.ميمطابق توضيحات صفحه بعد  و شرط های عبور را  Stepحال مطابق مثالهای قبل برنامه هر 

 

LAD-0  : 

ها از  Step pointدر اين قسمت تمامي  –1 

بصورت گروهي ريست شده  S50تا  S0 یشماره

تا در صورت لزوم در برنامه استفاده شوند. همچنين 

S0  برای استفاده به عنوانStep  اصلي در ابتدای

 شده است. Setبرنامه 

استفاده  X0در اين قسمت از شرط ورودی  – 2

شده تا با فعال شدن اين شرط برنامه به مرحله بعد 

 انتقال پيدا كند.

د يك ورودی ، توانمي SFC شرط در زبان نکته :

يك خروجي ، يك تايمر ، يك كانتر و يا يك حافظه 

 باشد.

 در اين قسمت يك ورودی فعال شده است.  – 3

ك خروجي به ي مرحلهدر يك  صورتيكه در  نکته :

اجرا شود ، با رفتن برنامه به مرحله   Outصورت 

و در  شودميبعدی ، اين خروجي غير فعال 

يك خروجي در يك مرحله به صورت  صورتيكه 

Set  برنامه نويسي شود ، با رفتن برنامه به مرحله

 .باشدميRST ماند و غير فعال شدن آن مستلزم استفاده از دستور بعد اين خروجي همچنان فعال مي

 به عنوان شرط عبور  X1استفاده از ورودی  – 4

بصورت گروهي ريست شده تا در  S50تا  S0 یشمارهها از  Step pointدر اين قسمت تمامي  - 5

اصلي در ابتدای قسمت  Stepبرای استفاده به عنوان  S1صورت لزوم در برنامه استفاده شوند. همچنين 

 شده است. Setدوم برنامه 

 به عنوان شرط عبور  X2استفاده از ورودی  – 6

 شرط عبور از اين مرحله به عنوان X3استفاده از ورودی  – Y1      8فعال كردن خروجي  – 7
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 نمای كلي برنامه صفحه قبل بصورت زير مي باشد .

 :  SFCهاي مهم در زبان فلگ

M1031  :ی غير ی ناحيهاين حافظه كليه در صورت فعال شدنLatch  شودميپاک                     .

 (D-C-M-S-Y-T ) 

M1032 ی ی ناحيه: در صورت فعال شدن اين حافظه كليهLatch  شودميپاک. (D-C-M-S-Y-T  ) 

M1033  زماني كه :PLC  از حالتRun  به حالتStop  برود خروجيهاLatch .خواهند شد 

M1034 : شوندميی خروجيها غير فعال كليه. 

 

 :  SFC فرايند برنامه در زبانجهت کنترل   ISTتشريح عملکرد دستور 

  شودمي SFCاين دستور باعث افزايش قابليت عملكرد برنامه در زبان 
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رود و بسيار حائز ها بكار مي STEPو برای كنترل  SFCاين دستور برای كنترل سيكل كاری در زبان 

و يا بصورت   MANUALصورت برا يا  STEPكنترل  توانمي. با استفاده از اين دستور  باشدمياهميت 

AUTOMATIC  در هر  يمتوانميانجام داد به عنوان مثالSTEP كاری را متوقف كرد  و يا از ابتدا سيكل

 كاری فقط برای يكبار و يا بطور مداوم اجرا شود .سيكل را آغاز كرد و يا كاری كرد كه سيكل

 : ISTتشريح پارامترهاي دستور 

 فرض كنيد دستور فوق را بصورت زير نوشته ايم بطور مثال 

 

استفاده ميكرديم  در اين  X0اگراز  شودميتوسط دستور فوق اشغال  X27الي  X20در اين مثال از 

 توسط دستور اشغال مي شد . X7الي  X0صورت از 

 :  ISTمعرفی عملکرد پارامترهاي دستور 

X20 مد دستي :(MANUAL OPERATION )           

X21  برگشت به نقطه صفر  :( ZERO RETURN)   

 X22 حركت مرحله به مرحله  :(STEP OPERATION )        

X23  اجرای فقط يك سيكل :(ONE CYCLE OPERATION)   

X24  حركت مداوم و پيوسته :(CONTINIUOUS OPERATION )  

X25  استارت برگشت به نقطه صفر  :(ZERO RETURN START )  

X26  استارت  :(START SWITCH)           

X27  استپ  :(STOP SWITCH)    

S20  شروعSTEP  باشدميهای مورد استفاده در برنامه . 



 

 

  DELTAاتوماسیون صنعتی  .................................................................................160

S60  در اين مثال پايانSTEP  باشدميهای مورد استفاده. 

 د مورد استفاده قرار بگيرد .توانمي STEP  تا1024 نهايتا  نکته :

 نکته مهم : 

و  باشدمي Manualيات دستي مخصوص عمل S0های  STEP كنيممياستفاده  ISTزمانيكه از دستور 

S1    مخصوص عمليات برگشت به حالت صفر(ZERO POINT RETURN OPERATION)   بوده و

S2   مخصوص عمليات اتوماتيك(AUTOMATIC OPERATION) باشدمي . 

 نکته مهم : 

لذا  شودميتوسط سيستم رزرو  S19الي   S10های  STEP شودمياستفاده   ISTزمانيكه از دستور 

 نها استفاده كرد .آنبايد از 

  : ISTفلگ هاي مهم در استفاده از دستور 

M1040  : حركت بين  ممانعت ازSTEP  ها (Movment Inhibited)  

حتي اگر شرط  شودميای كه باشد متوقف  stepدر هر  عمليات برنامهدر صورتيكه اين فلگ فعال باشد 

 برقرار باشد .  stepعبور بعد از 

M1041  :  بين  اجرای عمليات ادامهstep  . ها بعد از اينكه متوقف شده باشد 

 

  :  105 مثال  

  : MANUALدر مد   ISTاستفاده از دستور 

  كرده،فلوچارتي مطابق شكل روبرو ايجاد  SFCابتدا در محيط 

  كنيمميسپس مطابق اعداد راهنما و توضيحات زير عمل 

 كليك راست كرده  گزينه LAD-0روی  1در قسمت  – 1

 Action / Transition   را صفحه بعدرا انتخاب و سپس برنامه 

 و  بعد از وارد كردن برنامه ، پنجره مربرطه را بسته كنيممي  وارد 

 ميزنيم. yesرا  یگزينه ،پيغام ظاهر شده و در  
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. به كنيمميرا انتخاب  Action /Transition كليك راست كرده گزينه    S0روی  2در قسمت  -2

 yesدر پايان پنجره مربوطه را بسته و پيغام ظاهر شده را  كنيمميعنوان مثال برنامه زير را وارد 

 ميزنيم.

 

سته و در پايان پنجره مربوطه را ب كنيمميمطابق باال عمل كرده و برنامه زير را وارد  3در قسمت  -3

 ميزنيم . yesپيغام ظاهر شده را 

 

 به  كنيمميرا انتخاب  Action /Transition كليك راست كرده گزينه   S20روی  4در قسمت  - 4

 ميزنيم  yesدر پايان پنجره مربوطه را بسته و پيغام ظاهر شده را   كنيمميمثال برنامه زير را وارد نوان ع

 
 

 در پايان پنجره مربوطه را بسته  كنيمميمطابق باال عمل كرده و برنامه زير را وارد  5در قسمت  - 5

 ميزنيم . yesو پيغام ظاهر شده را 
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 در پايان پنجره مربوطه را بسته  كنيمميمطابق باال عمل كرده و برنامه زير را وارد  6در قسمت  -6

 ميزنيم . yesو پيغام ظاهر شده را 

 
 در پايان پنجره مربوطه را بسته  كنيمميمطابق باال عمل كرده و برنامه زير را وارد  7در قسمت  - 7

 ميزنيم . yesو پيغام ظاهر شده را 

 
 در پايان پنجره مربوطه را بسته  كنيمميمطابق باال عمل كرده و برنامه زير را وارد  8در قسمت  - 8

 ميزنيم . yesو پيغام ظاهر شده را 

 
 در پايان پنجره مربوطه را بسته  كنيمميمطابق باال عمل كرده و برنامه زير را وارد  9در قسمت  - 9

 ميزنيم . yesو پيغام ظاهر شده را 
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مطابق  .كنيمميو سپس برنامه را كامپايل  كنيمميرا  وارد     S0 شكل صفحه قبل 10 در قسمت – 10

عال سپس مانيتورينگ را ف  وسيموالتور برنامه را فعال كرده و برنامه را درون آن دانلود  ،شكل صفحه بعد

  كنيميمعمل  زيراعداد مشخص شده در تصوير  مطابق ،برنامه و مانيتورينگ برای شبيه سازی .كنيممي

 

عبارت   2دبل كليك كرده و در پنجره باز شده در قسمت  1در قسمت  ی شكل زيرمطابق اعداد راهنما

X20  و در نهايت  كنيمميرا وارد  8عدد   3را وارد كرده و در قسمتINPUT  مجددا  كنيمميرا كليك  .

را  M1043و  M1042و  M1041و  M1040های در قسمت پايين جدول دبل كليك كرده  و  فلگ

 .شودميظاهر  صفحه بعدشكل كلي بصورت    كنيمميوارد 
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  شودميمانيتورينگ فعال  1عدد  انتخاب قسمت مشخص شده با و زيرسپس مطابق شكل 
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 رزيو محيط مانيتورينگ را بطور همزمان داشته باشيم  مطابق شكل  SFCحال برای اينكه پنجره محيط 

  .كنيمميرا انتخاب  Title Vertically، گزينه  Windowاز منوی  .كنيمميعمل 

 

ده قسمت مشخص شدر صفحه بعد پنجره باز شده، در . شود باز مي صفحه بعدبا انجام مراحل باال  پنجره 

محيط  4و  قسمت  ILمحيط زبان  3و قسمت  SFCمحيط  2محيط مانيتورينگ و قسمت   1با عدد 

 .دهد را نشان مي STEP LADDERزبان 
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 .كنيد تنظيمها را به دلخواه پنجرهی اندازه را ببنديد  وSTEP LADDER و پنجره  ILپنجره 

 



 

 

 167 ...................................................................................... دلتا PLC خودآموز سریع

 
 

فعال  S0يعني  STEPاولين  ،با قعال كردن مانيتورينگ  شودميديده صفحه قبل همانطور كه از شكل 

 . باشدميها برقرار ن STEPاما حركت بين  باشدمينيز فعال  M1040همچنين فلگ  باشدمي

 .كنيمميرا فعال  SET ONرا انتخاب و كليك راست كرده و گزينه  X26حال در پنجره مانيتورينگ، 

 SETحتي در صورت    شودميها آغاز  STEPغير فعال شده  و حركت بين    M1040با اين عمل ، فلگ

OFF  كردنX26 ،  حركت بينSTEP   . ها همچنان برقرار خواهد بود 

را انتخاب  SET ONو گزينه  كردهرا انتخاب و كليك راست  M1040فلگ ، در پنجره مانيتورينگ 

كنيم برنامه  SET OFFو در صورتيكه اين فلگ را   شودميمتوقف  STEP. فورا برنامه در همان كنيممي

 . كندميای كه متوقف شده بود ادامه پيدا  STEPاز همان 

برنامه به اولين  خواهيمميها  باشد و ما به هردليل  STEPفرض كنيد  در حين اجرا ، برنامه در  يكي از 

STEP  يعنيS0  برگردد برای اين منظور كافيستX20  را انتخاب و كليك راست كرده وSET ON 

برای  بر ميگردد و البته در همان جا مي ماند . STEPكنيم  با اين عمل فورا فرايند اجرای برنامه به اولين 

با اين عمل  كنيممي SET ONرا  X26و سپس   كنيممي SET OFFرا  X20شروع به كار مجدد ابتدا 

 .  شودميها آغاز  STEPفرايند حركت بين 

 :  ISTمد اتوماتیک  با استفاده از دستور 

همانطور   كنيمميمطابق روش گفته شده در مد دستي فلوچارت مورد نظر را ترسيم   SFCدر محيط 

بجای  S2شماره  STEP.  لذا بايد از  باشدميمربوط به مد اتوماتيك  S2شماره   STEPكه قبال اشاره شد 

S0  استفاده كرد . همچنين در انتهای فلوچارت  نيز بجایS0  ازS2  برنامه ای كه بايد كنيممياستفاده .

 : باشدمي نوشت بصورت زير LAD-0در قسمت 
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ها  برنامه   STEPبعد از پايان برنامه نويسي  باشدميهای ديگر مشابه مد دستي  STEPبرنامه مربوط به  

  . كنيمميكرده و مطابق مراحل گفته شده در مد دستي وضعيت مانيتورينگ را فعال  Compileرا 

 :  Automaticدر وضعیت  ONE STEPمد 

 STEPانجام شود يعني به ازای هربار تحريك فقط يك   STEPاگر بخواهيم كه اجرای برنامه بصورت تك 

 .كنيمميعمل  صفحه بعداجرا شود به صورت 

با اين  كنيممي SET ONرا انتخاب و روی آن راست كليك كرده  و  X22ابتدا در جدول مانيتورينگ 

 SET ONو كليك راست و  X26حاال با انتخاب  شودميانتخاب  ONE STEPعمل وضعيت به اصطالح 

ميرود مجددا  S20 به   S2يعني برنامه از  شودمياجرا   STEPكردن آن اجرای برنامه فقط به اندازه يك 

X26  راSET OFF  كرده و دوبارهSET ON برنامه به  كنيمميSTEP .بعدی ميرود  همين طور الي آخر 

غير فعال است  فلگ  X26اول در حاليكه  STEPها رسيديم برای برگشت به  STEPزمانيكه به انتهای  

M1043  راSET ON ا برنامه به اولين كنيم فورSTEP . برميگردد 
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برای اينكه برنامه به صورت خودكار از آخرين سطر برنامه به اولين سطر برنامه بيايد كافيست  نکته :

 آنرا فعال كنيم. Out M1043را در آخرين برنامه وارد كرده و با دستور  M1043فلگ 

اگر در حين اجرای برنامه اشكاالتي بوجود امد و برنامه عملكرد مناسبي نداشت سيموالتور را  نکته :

 ببنديد و مجددا باز كنيد . برنامه را دانلود كرده برنامه را تست كنيد .

 :  Automaticدر وضعیت   ONE CYCLEمد 

قابليت را به مدار اضافه اين  M1041بصورت زير باشد در واقع فلگ  S2برنامه نوشته شده در قسمت 

 . كندمي

 

حال به محض اينكه ورودی   كنيممي SET ONرا   X23و ورودی  SET OFFرا  X22برای اين وضعيت 

X26  راSET ON  كنبم بصورت خودكار يك بار تمامSTEP  ها در صورت برقراری شرط عبور مربرط به

 شود.ياجرا م  STEPهر 

نكنيم ، برنامه بصورت خودكار بعد از اخرين  SET OFFكرديم ، آنرا  SET ONرا بعد از اينكه  X26اگر 

STEP  به اولينSTEP  شودميبرگشته و دوباره اجرا . 

 : در وضعیت اتوماتیک CONTINUOUS OPERATIONمد 

فعال ميگردد و  X24در صورتيكه  بخواهيم سيكل كار بصورت مداوم و پيوسته  انجام شود ابتدا ورودی 

سيكل  X26حتي با غير فعال كردن  شودميدر اينصورت سيكل آغاز  شودميفعال  X26سپس ورودی 

را فعال كنيم  ابتدا اجازه  X27غير فعال است ورودی  X26.حال اگر در صورتيكه  كندميادامه پيدا 

  شودميبرگشته و متوقف  STEPميدهد سيكل به اتمام برسد و سپس به اولين 

استفاده كرده با فعال كردن آن سيكل در  M1040 از فلگ توانميها   STEPجهت توقف حركت بين 

 مجددا از همان نقطه توقف به كار خود ادامه ميدهد . M1040ايستد و با غير فعال  مي  SETPهمان 

 كرد .استفاده  توانمي M1043از   STEPجهت برگشت سيكل كاری در هر زمان به اولين   نکته : 
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 :  ISTتشريح فلگ هاي مربوط به دستور 

M1040  :   زمانيكه اين فلگON  باشد  عبور ازSTEP  وضعيت اين فلگ در   شودميها غير ممكن

 : باشدميمد های مختلف بصورت زير 

MANUAL MODE    : 

 باقي ميماند . ONدر اين مد اين فلگ در حالت 

ZERO RETURN & ONE CYCLE OPERETION  : 

 . باشدمي ONدر  حالت  STARTو قبل از   STOPفلگ در اين وضعيتها در هنگام  

STEP OPERATION   : 

 اين فلگ فعال خواهد ماند. X26بعد از تحريك 

CONTINUOUS OPERATION   : 

فعال  X26خواهد شد . زمانيكه  ONبرابر  M1040برود ، فلگ  RUNبه مد  STOPاز مد  PLCزمانيكه 

 . شودمي OFFبرابر  M1040 شود  آنگاه فلگ 

M1041   : 

 .باشدمي OFFاين فلگ   ZERO RETURNو  MANUALدر مد 

شود  ONبرابر  X26زمانيكه   ONE-CYCLE OPERATIONو    STEP OPERATIONدر وضعيت 

  شودمي ONاين فلگ نيز 

 شودمي ONشود اين فلگ نيز  ONبرابر  X26زمانيكه   CONTINUOUS OPERATIONدر وضعيت 

 . شودميتحريك شود اين فلگ خاموش  X27و زمانيكه 

M1042   : 

 .كندمييك پالس برای شروع عمليات توليد  PLCزمانيكه استارت اتوماتيك تحريك شود 

M1043   : 

 .باشدمي ZERO POINT RETURNبرگشت به نقطه صفر   اين فلگ برای كامل كردن عمليات 

M1044  : 

د به عنوان يك شرط برای فعال كردن شرايط توانمياين فلگ   CONTINUOUS OPERATIONدر مد 

 های بعدی باشد  STEPبه  S2عبور از 

M1045  : 

اين فلگ برای ريست كردن تمامي خروجي ها مورد استفاده قرار ميگيرد  در شرايط زير نيز عمل ريست 

 كردن اتفاق مي افتد 

 S1به  S0دستي از  تغيير وضعيت در مد -1
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 S0 به  S2تغيير وضعيت درمد اتوماتيك از  -2

 S1به  S2تغيير وضعيت در مد اتوماتيك از  -3

 از آنها در برنامه استفاده كرد . توانميبا توجه به عملكرد اين فلگ ها به راحتي  نکته :
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  هشتمفصل 
 

 و انواع  انکودر ساختمان
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 انکودر چست؟

كه يك حركت مكانيكي )خطي و دوراني( را به سيگنال  شودميبه طوركلي انكودر به تجهيزی گفته 

را از آن  مانند سرعت چرخش و جهت چرخش  الكتريكي تبديل كرده تا بتوان مشخصه های متفاوتي

سيگنال مورد استفاده قرار داد، يا به طور ساده تر انكودرها وسيله ای هستند كه حركت دوراني يا خطي 

 آنالوگ خروجي ها انكودر از بعضي كه نماند گفتهنا البته كنندميتبديل  1يا  0را به سيگنال ديجيتالي 

 .ميلي آمپر( دارند 20تا  4يا  و ولت 10 تا 0)

 انكودر خروجي كه باشدميكاربرد انكودرها در سرو موتور ها مثال ساده و فراوان اين كاربرد برای مثال 

مانند  ودشميشود.در اتوماسيون صنعتي از انكودر استفاده های بسياری مخصوص سرو منتقل مي درايو به

صنايع بسته بندی و دستگاههای صنعتي كه نياز به اندازه گيری سرعت و موقعيت است از انكودر های 

 .كنندميمختلف استفاده 

 کاربرد انکودرها 

ي كه بتوانند از خروج شوندميدر ها معموال در سيستم های اتوماسيون و كنترلي در قسمتي نصب وانك

 كنند: و پارامترهای زير را مشخصبرای كنترلر ارسال كنند گرفته و  فيدبك

 اندازه گيری سرعت 

 اندازه گيری و كنترل موقعيت 

 جهت چرخش شفت 

 اگر شما فرمان های موتور را از يك شما تصور كنيد كه قصد كنترل سرعت يك موتور الكتريكي را داريد،

لي موتور را كنترل كنيد واينورتر به آن اعمال كنيد و سرعت را كم و يا زياد نماييد توانسته ايد سرعت 

مشكل اصلي زماني پيش مي آيد كه شما قصد داشته باشيد تا سرعت موتور را روی سرعت خاص به 

صورت دقيق و ثابت نگه داريد در اين حالت شما نياز به گرفتن فيدبك از موتور هستيد اما اين سوال 

عمال كرده ايد هست يا نه؟پس يكي پيش مي آيد كه آيا سرعت دقيق موتور همان عددی كه شما به آن ا

 .باشدميدر اندازه گيری سرعت موتور ها وديگر از كاربرد های انك

ای مشخص حركت كند و در  اندازه به مواردی پيش مي آيد كه شما مي خواهيد نوار نقاله مورد نظرتان

وصا در مخص ،صنعت در دروآن نقطه توقف كند كه اين موضوع يكي از پركاربردترين نوع استفاده از انك

در را و. برای اين كار شما خروجي انكشودميماشين آالت بسته بندی و پركن های صنعتي به كار گرفته 

كنيد و با در نظر گرفتن ضرايب گيربكس و كوپلينگ ها مسافت طي شده را به دست اندازه گيری مي

 .شودمي مي آوريد، اين كار به اصطالح كنترل موقعيت ناميده

 مواردي از کاربرد انکودرها

 اندازه گيری موقعيت                                      اندازه گيری سرعت
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 اندازه گيری جهت حركت شفت                                         اندازه گيری زاويه

 بندیماشين های بسته                                             cnc ماشين های

 روباتهای صنعتي                                                       آسانسور

 : انواع انکودر از نظر ساختمان

 :  ( LINEARانکودرهاي خطی )  – 1 

و از لحاظ ساختماني در  اين نوع انكودر به منظور اندازه گيری حركت خطي مورد استفاده قرار مي گيرد

دارای خروجي ديجيتال و  ،انكودر خطي مدل نوری .شوندميانواع نوری، مغناطيسي و مقاومتي توليد 

انكودر خطي مدل مغناطيسي و مقاومتي دارای خروجي آنالوگ است. اين انكودرها در دستگاههايي مثل 

ر غلتكها برای اندازه گيری ميزان دستگاه پرس برای اندازه گيری ميزان حركت طولي پيستون جك ود

 .شوندميفاصله طولي بين توپي های غلتك استفاده 

 

 ( ROTARYانکودرهاي دورانی )  – 2

، در واقع يك تجهيز الكترومكانيكي است كه موقعيت يا (Shaft encoder) انكودر دوار يا شافت انكودر

ودر كند. اين نوع انكحركت زاويه ای يك شافت يا يك محور را به يك كد آنالوگ يا ديجيتال تبديل مي

فرستنده و گيرنده و يك ديسك مدرج )سياه و سفيد يا جای  LED ا دو جفتيبه طور معمول از يك 

. ديسك مدرج مابين سنسورهای فرستنده و گيرنده قرار دارد و اين خالي و جای پر( استفاده مي كند

مجموعه بر روی محور چرخان دستگاه قراردارد. هنگام چرخش شافت ديسك درجه بندی شده به همراه 

شافت مي چرخد و سنسورهای گيرنده وفرستنده ثابت مي مانند. درنتيجه سيگنالي كه از سمت فرستنده 

به اين صورت ما در  شودميتوسط چرخش ديسك به طور متوالي قطع و وصل  دشوميبه گيرنده ارسال 

خروجي گيرنده يك قطار از پالسهای متوالي صفر و يك منطقي داريم. اين پالسها همان كدهايي هستند 

كند و برای اينكه تبديل به موقعيت و يا تعداد دوران شافت شود به ورودی يك كه انكودر توليد مي

بيشتر باشد تعداد اين صفر و يك های  . هر چه تعداد نقاط سياه و سفيد روی ديسكشودميديكودر داده 

 شودو درنتيجه دقت اندازه گيری آن افزايش مي يابددرجه( بيشترمي 360 ) منطقي در يك دوران كامل
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 انواع انکودرها از نظر ساختار 

 ( Opticalنوري )  – 1

ي كنيم، خيلانتخاب ميانكودر های نوری، دقيق ترين نوع انكودر ها هستند. وقتي يك انكودر نوری را 

 مهم است كه انكودر مذكور حفاظت های اضافي برای جلوگيری از آلودگي ناشي از گرد و غبار، لرزش

(vibration) و ساير شرايط رايج در محيط های صنعتي را داشته باشد. 

 ( Capasitiveخازنی )  – 2

 . انكودرهای خازنيشوندميمحسوب  انكودرهای خازني نسبت به دو مدل قبلي در دنيای صنعت تازه وارد

از نظر نيرومندی مانند مدل های مغناطيسي هستند ولي قدرت تفكيك پذيری انكودرهای نوری از 

انكودرهای خازني باالتر است. البته انكودرهای خازني بدون توجه به نوع تكنولوژی مورد استفاده قابليت 

 .د رايج در صنعت را دارا هستندتشخيص حركت و تبديل آن به سيگنال های استاندار

 ( Magneticمغناطیسی )  – 3

انكودرهای مغناطيسي با وجود اينكه از انكودرهای نوری مقاوم ترند و اغلب در محيط های در معرض 

 ولي قدرت تفكيك شوندميآلودگي، بخار، لرزش و ساير انواع تداخل های محيطي استفاده 

(resolution)  باشدمييا دقت انكودرهای نوری باالتر. 

 

 انکودرها از نظر نوع عملکرد 

 ( ABSOLUTE ENCODERمطلق )  – 1

 يكي از ايرادات انكودرهای افزايشي اين است كه شمارش پالسهای آن در يك ميانگير يا اكسترنال كانتر

(Counter External)  مقدار اختالل پيدا كند. اگر برق قطع شود و يا به هر حال شودميذخيره 

يا  نا معلومنقطه صفر برای دستگاه به هنگام راه اندازی مجدد  زيرا رفتخواهد  از بين  شده شمارش

را از يك ماشين الكتريكي با انكودری كه دارای  بارتعريف نشده است اين بدان معناست كه چنانچه 

چرخاننده الكتريكي است بگيريم ديگر انكودر موقعيت صحيح را نخواهد دانست. برای حل اين مشكل از 

و در اين صورت ماشين هميشه موقعيت خود را مي داند. در انكودر  شودميانكودرهای مطلق استفاده 

ز قطعات به فرم دايره های متحدالمركز نقطه شروع دايره های مطلق ديسكي كه دارای چندين گروه ا
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. چنانچه حلقه به سمت محيط دايره شودميمتحدالمركز در مركز ديسك انكودر چرخشي است استفاده 

برود هر يك از آنها دارای دو برابر قطعه نسبت به حلقه قبلي و داخلي تر خود خواهند داشت اولين حلقه 

هاست يك قسمت شفاف و يك قسمت تيره خواهد داشت و حلقه سوم نيز از هر  كه داخلي ترين حلقه

 از آن دورترين يا حلقه آخرين باشد حلقه 10 دارای انكودر اگر داشت خواهد قسمت   4يك از قطعات 

 دخو قبلي حلقه از قطعه برابر دو دارای مطلق انكودر از حلقه هر چنانچه باشدمي قطعه 512 دارای مركز

ك ه روی ديسحلق هر ازای به انكودر نوع اين در. شودمي برقرار باينری سيستم يك ها شماره بين باشد

 .يك منبع نور و دريافت كننده آن وجود دارد

 

 ( INCREMENTALافزايشی )  – 2

د به درستي جهت چرخش را نشان دهد و بايد دارای توانمياگر انكودر فقط دارای يك رديف پالس باشد ن

دومي نيز باشد كه به اين منظور بايد يك فرستنده و گيرنده نوری ديگر به مجموعه اضافه شود. پالس 

جهت چرخش شفت را تشخيص داد)در لحظاتي هر دو پالس يك  توانميبنابر اين در لحظاتي كه ن

 شمنطقي و در لحظاتي صفر منطقي هستند( نياز به پالس سومي داريم كه اين پالس بر اثر يك دور چرخ

گويند و از آن برای شمارش تعداد دوران نيز استفاده كامل به وجود مي آيد كه به آن پالس فرمان مي

 .شودمي
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 درهاي چرخشی مغناطیسیوانک

درها هم همانند انكدرهای افزايشي بوده ولي در توليد پالس از سنسورهای اثر هال استفاده واين انك

 .شده است
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  resolvers    و کسیونوسی در هاي چرخشی سینوسیوانک

در ها تفاوت عمده ای با انكدر های افزايشي و مطلق وكنيد،اين انكمشاهده مي زير همانطور كه در شكل

در ها پالس ها به صورت ديجيتال نبوده و به صورت سيگنال آنالوگ وبا اين تفاوت كه در اين انك دارد،

 ،يم سرعتتوانميكه با اندازه گيری فركانس و اختالف فاز و شمارش نقاط صفر سيگنالها  باشدمي

 .موقعيت و جهت حركت شفت را به دست آوريم

 

 در هاي افزايشی خطیوانک

درها در ظاهر ودر های چرخشي بوده ولي اين انكودرها از نظر پالس های خروجي همانند انكواين انك

 .باشدميبوده و حركت آنها به صورت خطي  ساده بسيار
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 در هاي مطلق خطیوانک

درها به صورت مطلق خطي بوده كه كاربرد بسياری در اندازه گيری های ويكي از مدل های ديگر انك

 .طولي دارد كه به خط كش های ديجيتال معروف هستند

 

 سیم بندي انکودر 

موجود است. غير از اين دوسيم تعداد سيمهای خارج شده در تمام انكودرها دوسيم برای تغذيه ی انكودر 

 پردازيم :باشد كه در ادامه به برسي آنها مياز انكدر با توجه به نوع انكودر متفاوت مي

 Bارسال شود و دومين پالس از فاز  Aاولين پالس از فاز  صورتيكه در رنگ مشکی :  Aسیم فاز  - 1

 ارسال شود جهت چرخش راستگر است.

 Aارسال شود و دومين پالس از فاز  Bاولين پالس از فاز  صورتيكه در رنگ سفید :  Bسیم فاز  - 2

 ارسال شود جهت چرخش چپگر است.

 د.كنبه ازای هر يك دور كامل شفت انكودر اين فاز يك پالس ارسال ميرنگ نارنجی :  Zسیم فاز  - 3

كند. در برخي از محلهای نصب توليد مي Aس فاز از نوع پال 24-اين سيم يك پالس :  'Aسیم فاز  - 4

شود با يكديگر استفاده مي 'Aو  Aانكدر بدليل وجود نويز امكان ارسال پالس اشتباه وجود دارد لذا از فاز 

ارسال نشد، سيستم اين  'Aبه سيستم ارسال شد و پالس منفي آن يعني  Aتا هرگاه يك پالس مثال 

 شناسايي كند.پالس را به عنوان نويز 

كند. در برخي از محلهای نصب توليد مي Bاز نوع پالس فاز  24-اين سيم يك پالس :  'Bسیم فاز  - 5

شود با يكديگر استفاده مي 'Bو  Bانكدر بدليل وجود نويز امكان ارسال پالس اشتباه وجود دارد لذا از فاز 
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ارسال نشد، سيستم اين پالس  'Bآن يعني  به سيستم ارسال شد و پالس منفي Bتا هرگاه يك پالس مثال 

 را به عنوان نويز شناسايي كند.

كند. در برخي از محلهای نصب توليد مي Zاز نوع پالس فاز  24-اين سيم يك پالس :  'Zسیم فاز  - 6

شود با يكديگر استفاده مي 'Zو  Zانكودر بدليل وجود نويز امكان ارسال پالس اشتباه وجود دارد لذا از فاز 

ارسال نشد، سيستم اين پالس  'Zبه سيستم ارسال شد و پالس منفي آن يعني  Zتا هرگاه يك پالس مثال 

 را به عنوان نويز شناسايي كند.
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 پیوست
 

  Mجدول حافظه هاي خاص ) فلگها(  

   Dجدول رجیسترهاي خاص   
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