
 

VB-Hardware 

  نمايشگرLEDوضعيت  •

 LED  عملكرد  وضعيت

 ON  تغذيه متصل

  OFF  تغذيه قطع
PWR ) سبز(  

RUN ON 

STOP  OFF  
RUN) سبز(  

 ON  )توقف عملكرد(خطاي سيستم 

  چشمك زن  )توقف عملكرد(وضعيت غير نرمال 

  OFF  وضعيت نرمال

ERR) قرمز(  

  
 وضعيت سوئيچ •

  
ON  OFF شماره سوئيچ  تابع  

RUN  STOP   سوئيچRUN/ STOP 1  

  2  سوئيچ تابع نمايش I/Oنمايش وضعيت   تابع نمايش

X100 ~ X177 

Y100 ~Y177  

X0 ~ X77 

Y0 ~Y77  
  I/O 3سوئيچ رنج نمايش 

M9082= ON  M9082= OFF  M9082  4  

 
 
 
 
 
 



 

 :خروجي/ ماكزيمم ورودي •

   X0 ~X77, Y0 ~ Y77 نقطه  VB0:  128سري 

     X0 ~X177, Y0 ~ Y177  نقطه  1VB :256سري 
   X0 ~X377, Y0 ~ Y377 نقطه  VB2 :512سري 

 :ماكزيمم مازول ويژه متصل •

    ماژول ويژهVB0:  4سري 

     ماژول ويژه1VB  :8سري 

     ماژول ويژهVB2  :16سري 

 استفاده VB-PWR بنابراين از ماژول تغذيه بين مازولي ,زا ندارد اكسپنشن مدار تغذيه مجVB هاي سري PLCدر  •
 .مي شود

  : تغذيه مي كند اصليPLCتعداد ماژول اكسپنشني كه 

  x 2( [ ≥ 4تعداد ماژول ويژه ) + (تعداد ماژول اكسپنشن([): 1(

 ON(  [  ≥ 192تعداد ترانزيستور  ) + ( ON  x 6تعداد رله ( [: تعداد نقاط خروجي فعال): 2(

  :تعداد ماژول اكسپنشني كه ماژول اكسپنشن تغذيه مي كند

  x 2( [ ≥ 12تعداد ماژول ويژه ) + (تعداد ماژول اكسپنشن([): 1(

  ON(  [  ≥ 192تعداد ترانزيستور  ) + ( ON  x 6تعداد رله ( [: تعداد نقاط خروجي فعال): 2(

  : تغذيه مي كندVB-PWRتعداد ماژول اكسپنشني كه 

  x 2( [ ≥ 12تعداد ماژول ويژه ) + (ماژول اكسپنشنتعداد ([): 1(

  ON(  [  ≥ 288تعداد ترانزيستور  ) + ( ON  x 6تعداد رله ( [: تعداد نقاط خروجي فعال): 2(

 

 

 

 

 



 

VH-Hardware 

  نمايشگرLEDوضعيت  •

 
 LED  عملكرد  وضعيت

 ON  تغذيه متصل

  OFF  تغذيه قطع
PWR ) سبز(  

RUN ON 

STOP  OFF  
RUN) سبز(  

 ON  )توقف عملكرد(خطاي سيستم 

  چشمك زن  )توقف عملكرد(وضعيت غير نرمال 

  OFF  وضعيت نرمال

ERR) قرمز(  

  
 وضعيت سوئيچ •

  
ON  OFF شماره سوئيچ  تابع  

RUN  STOP   سوئيچRUN/ STOP 1  

X40 ~ X77 

Y40 ~Y77  

X0 ~ X37 

Y0 ~Y37  
  I/O 2سوئيچ رنج نمايش 

 

 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  شماره كويل  عملكرد تابع  سري

VH VB M  وضعيت عملكردPLC 

O  O  O   كنتاكت نوعA هميشه “OFF” در زمان RUN بودن PLC  *M9000  

O  O  O   كنتاكت نوعA هميشه “OFF” در زمان RUN بودن PLC  *M9001  

O  O  O  
        اي كه   در يك لحظه از اسكن برنامه در لحظهM9002 , پالس راه اندازAكنتاكت نوع 

PLC: “STOP” ”RUN”  , “ON”است .  *M9002  

O  O  O  
  اي كه         در يك لحظه از اسكن برنامه در لحظهM9003 , پالس راه اندازAكنتاكت نوع 

PLC: “STOP” ”RUN”  , “OFF”است .  *M9003  

O  O  O  
 ”M9060, M9063, M9066, M9067 “ONزمانيكه يك يا چند فلگ . رخ دادن خطا 

  M9004*  . مي شود”M9004= “ON ,ندمي شو

VH VB M Clock Pulse 

O  O  O   10 پالس نوسانسيكلms. پالس  “ON”/”OFF” 5ms. *M9011  

O  O  O   100سيكل نوسان پالسms.  پالس “ON”/”OFF” 50ms. *M9012  

O  O  O   1سيكل نوسان پالسsec.  پالس “ON”/”OFF” 0.5sec. *M9013  

O  O  O   1سيكل نوسان پالسmin.  پالس “ON”/”OFF” 30sec. *M9014  

VH VB M System Status 

O  O  O  M9005=”ON” زمانيكه توان باتري RTCكافي نيست .  *M9005  

O  O  O  M9018=”ON” زمانيكه RTC در ماژول CPUنصب شده باشد .  *M9018  

O       زمانيكهM9028=”OFF”باشد , T32 ~ T62 100 كانترmsمي شود .  

  . مي شود10ms كانتر T32 ~ T62 , باشد”M9028=”ONزمانيكه 
M9028  

O O O 
 پاك مي Latchedهمه حافظه هاي غير 

  M9031  .شوند

O O O 

 بعدي ""END دركليه ابزارهاي مورد استفاده
 مي ”OFF“ ريست مي شوند و كليه كويل ها 

 صفر T, C,Dو مقادير  Y,M,S,T,C) . (شوند
 هاي خاص تغيير نمي M,Dالبته . مي شوند

  .كنند
  M9032  . پاك مي شوندLatchedهمه حافظه هاي 

O O O  زمانيكهM9033= “ON”  باشد و PLC: ”RUN”  ”STOP”مقدار ; شود T, C, D M9033  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  .باقي مي ماند

O O O 
 غير فعال مي شوند ولي برنامه به PLC همه خروجي هاي , باشد ”M9034= “ONزمانيكه 

  M9034  .طور نرمال اجرا مي شود

O O O 
 تنظيم D9039 سيكل برنامه ثابت مي ماند و اين مقدار با , باشد ”M9039= “ONزمانيكه 

 M9039  .مي شود

VH VB M Flag 

O  O  O  
 مي ”M9020= “ON صفر شود (SUB) يا تفريق (ADD)زمانيكه نتيجه جمع. فلگ صفر

  M9020* .شود

O  O  O  
     رخ دهد Borrow  , (SUB) يا تفريق (ADD)زمانيكه در جمع. Borrowفلگ 

M9021=“ON”      مي شود .  *M9021  

O  O  O  
          رخ دهدCarry   , (SUB) يا تفريق (ADD)زمانيكه در جمع. Carryفلگ 

M9022= “ON”مي شود .  M9022 

O  O  O  
زمانيكه اجراي بعضي از دستورات تكميل شد اين فلگ روشن مي . فلگ كامل شدن اجراي دستور

  M9029*  .شود

  O  O   فلگ كامل شدن اجراي دستور براي نشان دادن جدول مقايسه چندين دستور.HSZ  *M9131  

  O  O  
 , Yپالس خروجي  (PLSY و HSZفلگ كامل شدن اجراي دستور براي نشان دادن اجراي دستور 

Setشود .  *M9133  

  O  O   فلگ كامل شدن اجراي دستور براي نشان دادن اجراي دستورLINK.   *M9199  

VH VB M مد اجراي دستور 

O  O  O  
S , باشد”M9024= “OFFزمانيكه  . BMOVتعيين جهت انتقال در  Dدر ; مي ريزد 

D , باشد”M9024= “ON غيراينصورت زمانيكه  Sمي ريزد .  M9024 

O  O  O  
 ; ريست مي شودHSC تنها مقدار , باشد و ريست خارجي رخ دهد”M9025=”OFFزمانيكه 

 ريست مي HSC نه تنها مقدار , باشد و ريست خارجي رخ دهد”M9025=”ONولي زمانيكه 
  .شود بلكه اجراي كليه دستورات نيز ريست مي شود

M9025 

O  O  O  
 به RAMP تعدادي سيگنال شيب با ,باشد ”M9026= “OFFزمانيكه . مد نگهدارنده شيب

سيگنال شيب با  تنها يك  , باشد”M9026= “ON درغير اين صورت  زمانيكه ;وجود مي آيد
RAMPبه وجود مي آيد .  

M9026 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  O  O   مدPR M9027 

  O  O   قرار دادن دستورHSZبراي اجراي مد چند مقايسه اي .  M9130 

  O  O   قرار دادن دستورHSZ و PLSYهاي مختلف فركانس پالس براي اجراي مد.  M9132 

  O  O  
 و ;بيت است 16يي براي  مد اجرا, باشد”M9161= “OFFزمانيكه .  بيتي8/16مد اجرايي 

 M9161  .بيت است8  مد اجرايي براي , باشد”M9161= “ONزمانيكه 

 مد عملكرد خاص      

  O  O  
 و  زمانيكه  , است”DEC“ مد عددي , باشد”M9167= “OFFزمانيكه  . HKYتعيين مد 

M9167= “ON”مد عددي , باشد “HEC”است .  M9167 

O  O  O  
 و  زمانيكه  , است”DEC“ مد عددي , باشد”M9167= “OFFزمانيكه  . SMOVتعيين مد 

M9167= “ON”مد عددي , باشد “HEC”است .  M9168 

VH VB M  فلگ هاي مربوط به دستوراتStep Ladder 

O  O  O   زمانيكهM9040= “ON”تابع ارسال در , مي شود STLغيرفعال مي شود .  M9040 

O  O  O  
  اشد و يكي ازكويل هاي  ب”M9047=”ONزمانيكه .  است”STL=”ONوضعيت 

S0 ~ S899=”ON”باشد , M9046=”ON”مي شود .  
*M9046 

O  O  O  
 مي ”M9049=”ON تنها  زمانيكه M9040 ~ M9047.  فعال مي شودSTLمانيتورينگ 

 M9047  . فعالند,شود

  O  O  
   و هر يك از كويل هاي  ”M9047=”ONزمانيكه . اعالم كننده مانيتورينگ فعال شود

S900 ~ S999 = “ON”باشد , M9048=”ON”مي شود .  
*M9048 

  O  O  
   فعال, شود”M9049= “ON تنها زمانيكه D9048. اعالم كننده مانيتورينگ فعال مي شود

  . مي شود
M9049 

VH VB M پيشگيري از وقفه 

O  O  O   پيشگيري از وقوع وقفهI00O M9050 

O  O  O   پيشگيري از وقوع وقفهI10O  M9051  

O  O  O   از وقوع وقفه پيشگيريI20O  M9052  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O  O  O   پيشگيري از وقوع وقفهI30O  M9053  

O  O  O   پيشگيري از وقوع وقفهI40O  M9054  

O  O  O   پيشگيري از وقوع وقفهI50O  M9055  

O  O  O   پيشگيري از وقوع وقفهI60O  M9056  

O  O  O   پيشگيري از وقوع وقفهI70O  M9057  

O  O  O   پيشگيري از وقوع وقفهI80O  M9058  

O  O  O   پيشگيري از وقوع وقفه هاي كانترهاي سرعت بااليI010 ~ I060.   M9059  

VH VB M پيام خطا 

O  O  O   خطاي تنظيماتRTC.   *M9019  

   O  
 PLC , شناسايي كندI/O خطايي در ساختار CPUزمانيكه  . M سري I/Oخطاي ساختاري در 

  M9060* (1Hz) .چشمك مي زند ”LED “ERR و ”M9060=”ON ,متوقف مي شود

  O  O  
 مي ”M9063=”ON وجود دارد Parallel يا اشكال در ارتباط RSاشكال در ارتباط زمانيكه 

  M9063* .  باشدRUN مي تواند PLCشود اما 

O  O  O  
 مي شود و ”M9066=”ON , متوقف مي شودPLC. وجود خطا در برنامه چك كردن جمع

“ERR” LEDچشمك مي زند .(2Hz) *M9066  

O  O  O  
 مي شود ولي ”M9067=”ON ,اگر در طول اجراي برنامه خطاي اجرايي رخ دهد. خطا در اجرا

PLC مي تواند RUNباشد .  *M9067  

O  O  O  
 شماره محلي , شود و خطاي اجرايي رخ دهد”M9068=”ONزمانيكه  . Latchخطا در اجرا 

  M9068  . ذخيره مي شودD9068 در ,كه خطاي اجرايي اتفاق افتاده است

VH VB M  ايجاد ارتباط Parallel 

  O  O  
 ”M9070=”ON , انتخاب مي شودParallel در ارتباط Masterزمانيكه ماژول به عنوان 

  M9070*  .مي شود

  O  O  
 مي ”M9071=”ON , انتخاب مي شودParallel در ارتباط Slaveزمانيكه ماژول به عنوان 

 M9071*  .شود

  O  O   زمانيكه ارتباطParallel رار مي شود برق, M9072=”ON”مي شود .  *M9072 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  O  O  
 ”M9162=”ON , برقرار مي شودHigh Speed در مد انتقال  Parallelزمانيكه ارتباط 

 M9162*  . استMaster در M9162اين فلگ وابسته به وضعيت . مي شود

VH VB M  وضعيتDIP سوئيچ در سري VB 

  O     وضعيتDIP سوئيچ دوم در PLC  *M9080 

  O     وضعيتDIP سوئيچ سوم در PLC  *M9081 

  O     وضعيتDIP سوئيچ چهارم در PLC  *M9082 

VH VB M  تنظيمات مد نمايش در سريVB 

  O    تايع مانيتور.  M9084 

  O    تابع تنظيمات.  M9085 

  O     پيشروي تابع جمع.(+)  M9086 

  O     پيشروي تابع تفريق)-.(  M9087 

  O    فلگ خطا.  *M9088 

VH VB M دم وم Dial-Up , CP2 

  O  O   فلگ شروعDial-Up , CP2.  *M9100 

  O  O  Dial-Up , CP2غير موفق .  *M9101 

VH VB M  دستورRS 

  O  O   فلگ ارسال دادهRS.   M9122 

  O  O   فلگ دريافت كامل دادهRS.   M9123 

  O  O  
M9124 نشان دهنده سيگنال “CD”زمانيكه پورت , است CP2 COM در PLC مودم  به

 M9124*  .متصل مي شود

  O  O   فلگTime-out در انتقال داده RS.   M9129 

VH VB M CPU LINK 

  O  O   ارتباطCPU LINKناموفق  .(Master) *M9183  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  O  O   ارتباطCPU LINKناموفق  .(Slave 1nd )  *M9184 

  O  O   ارتباطCPU LINKناموفق  .(Slave 2nd )  *M9185 

  O  O   ارتباطCPU LINK ناموفق .(Slave 3nd )  *M9186 

  O  O   ارتباطCPU LINKناموفق  .(Slave 4nd )  *M9187  

  O  O   ارتباطCPU LINKناموفق  .(Slave 5nd )  *M9188 

  O  O   ارتباطCPU LINKناموفق  .(Slave 6nd )  *M9189 

  O  O   ارتباطCPU LINKناموفق  .(Slave 7nd )  *M9190 

VH VB M  بيتي 32كنترل جهت كانتر 

O  O  O  
  . كانتر باالرونده استM92OO = “OFF” , C2OOزمانيكه 

  . كانتر پايين رونده استM92OO = “ON” , C2OOزمانيكه 
M9200  

~M9234 

VH VB M  مانيتورينگ و كنترل جهت كانترHigh Speed 

O  O  O  
  . كانتر باالرونده استM92OO = “OFF” , C2OOزمانيكه 

  . كانتر پايين رونده استM92OO = “ON” , C2OOزمانيكه 
M9235  

~ M9245 

O  O  O  

  

  . مي شود”M92OO = “OFF , به عنوان كانتر باالرونده عمل كند C2OOزمانيكه 

  

  . مي شود”M92OO = “ON , به عنوان كانتر پايين رونده عمل كند C2OOزمانيكه 

 

 

 

 

 

  

*M9246  
~ *M9255 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  شماره كويل  عملكرد تابع  سري

VH  VB M  عملكرد وضعيتPLC 

O  O  O   تنظيمات زمان تايمرWatch Dog .  مقدارپيش فرضWDT , 20ms است و اين مقدار را 
   )1msواحد  (, تغيير دادD9000مي توان با تغيير 

D9000  

O  O  O   زمانيكه . شماره كويل خطاM9004=”ON”يا  9066 ,9063 ,9060  مقدار , باشد 
  . دهندممكن است شماره كويل خطا را نشلن9067

*D9004  

O  O  O   1: واحد (مقدار اسكن برنامه فعليms(   *D9010  

O  O  O   1: واحد( مينيمم زمان اسكن برنامهms(   *D9011  

O  O  O   1: واحد( ماكزيمم زمان اسكن برنامهms(   *D9012  

VH  VB M وضعيت سيستم 

O  O  O   نشان دادن مدل ورژنPLC.  

  

*D9001  

O  O  O   16 نشان دهنده "16".حافظهظرفيتK , "8" 8 نشان دهندهK , "2" 2 نشان دهندهK .  *D9002  

O  O  O  00. نوع حافظهH 8 نشان دهنده ساختنK حافظه فلش در PLC10.  استH نشان دهنده 
  . حافظه كارت است8Kافزايش 

*D9003  

O  O  O   تنظيم زمان پاسخ گويي(X0 ~ X7)) .  1واحدms (  10فرض مقدار پيشms است و رنج مجاز 
  . است15ms تا  0 از VH است و براي سري  60ms تا  ٠ از M, VBبراي سري 

D9020  

O  O  O  0مقدار پيش فرض . ثابت مدت زمان اسكن برنامهms است و با تغيير مقدار D9039 مي تواند 
   )1ms: واحد . (تغيير كند

D9039  

VH  VB M  مدت زمانRTC 

O  O  O  0)  (59.مقدار ثانيه ~ D9013  

O  O  O  0)  (59.مقدار دقيقه ~  D9014  

O  O  O  0)  (23.مقدار ساعت ~  D9015  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O  O  O  (31 ~ 1). عدد روز D9016  

O  O  O  (12 ~ 1). عدد ماه  D9017  

O  O  O  2000. عدد سال ~ YYYY) 4رقم (  D9018  

O  O  O  شنبه (6 ~) شنبه1 (0: عدد روز هفته(  D9019  

VH  VB M  دستور مرتبط بهLadder.  

O  O  O  1st) كمترين (STLفعال مي شود .  *D9040  

O  O  O  2nd  STLفعال مي شود .  *D9041  

O  O  O  3rd   STLفعال مي شود .  *D9042  

O  O  O  4th  STLفعال مي شود .  *D9043  

O  O  O  5th   STLفعال مي شود .  *D9044  

O  O  O  6th  STLفعال مي شود .  *D9045  

O  O  O  7th   STLفعال مي شود .  *D9046  

O  O  O  

  ID كه شماره , شود”M9047=”ONزمانيكه 
 D9040 ~ D9047محلي كه عمل مي كند در 

 را ID كمترين شماره D9040. ذخيره مي كند
 ذخيره مي D9041دومين مقدار در . ذخيره مي كند

  .شود

8th  STLفعال مي شود .  *D9047  

O  O  O   زمانيكهM9049=”ON”كمترين مقدار اعالم دهنده ,ود مي ش D9049است .  *D9049  

VH  VB M پيام خطا 

  O  O  ارتباط كد شناسايي خطا Parallel يا ارتباط RS.   *D9063  

O  O  O  كد شناساي خطاي عملكرد  *D9067  

O  O  O  ذخيره آدرس خطاي اجرايي  D9068  

O  O  O  آدرس خطاي اجرايي  *D9069  

VH  VB M تابع نمايش 

O  O    سري VB :  تنظيمات مد نمايش.  

  .كد خطاي تابع نمايش  : VHسري 

D9080  

  O    
   .VBرجيستر كمكي تابع نمايش سري 

D9081  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  O    D9082  

  O    D9083  

  O    D9084  

VH  VB M  پورت ارتباطيCP2 

  O  O   شماره رجيسترDial-UP.   

   .Dial-UPذخيره شماره براي مودم براي اجراي تابع 

D9110 

~ D9113  

  O  O   شماره استيشن محلي برايCP2 براي اجراي Computer Link.   D9121  

  O  O   مقدار داده باقيمانده براي ارسال با دستورRS.   D9122*  

  O  O   مقدار داده دريافت شده تا كنون با دستورRS.   D9123*  

  O  O   تنظيم كد داده اوليه دستورRS.   D9124  

  O  O  ور تنظيم كد داده پاياني دستRS.   D9125  

  O  O   مقدار تايمر تنظيم“Time Out” شبكه داده در دستور RS.   D9129  

VH  VB M دستور ات سرعت باال 

  O  O  ر براي ذخيره شماره پردازش فعلي جدول مقايسه انتبه عنوان كHSZاستفاده مي شود .  *D9130  

  O  O  ه به عنوان كانتر براي ذخيره شماره پردازش فعلي جدول مقايسHSZزمانيكه , استفاده مي شود 
  . امكان پذير باشد PLAYاجراي 

*D9131  

زمانيكه .  استPLSYرجيستر ذخيره فركانس پالس خروجي براي دستور   D9132    O  O*   بيت پايين16
  . استفاده مي شودHSZجدول مقايسه 

  D9133*   بيت باال16

 و HSZه جدول مقايسه پي مقدار فعلي مقايسه زمانيكرجيستر ذخيره  ك  D9134    O  O*   بيت پايين16
  . همزمان استفاده مي شوندPLSYخروجي  

  D9135*   بيت باال16

  D9136  O*   بيت پايين16

  

O  

  

O  

  . استفاده مي شودPLSYبراي ذخيره تعداد پالس هاي خروجي دستور   
  D9137*   بيت باال16

O  O  O    16بيت پايين   *D9140  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 استفاده مي PLSY در دستور Y0براي ذخيره تعداد پالس هاي خروجي از 
  .شود

  D9141*   بيت باال16

 استفاده مي PLSY در دستور Y1براي ذخيره تعداد پالس هاي خروجي از   D9142    O  O*   بيت پايين16
  شود

  D9143*   بيت باال16

VH  VB M CPU LINK 
  O  O   زمان ارتباط“Time Out”.   *D9172  

  O  O   تعدادSlaveهاي شبكه .  *D9177  

  O  O  دامنه اجزا براي ارسال  *D9178  

  O  O  زمان ارتباط دوباره  *D9179  

  O  O  زمان اسكن برنامه فعلي شبكه  *D9201  

  O  O  ماكزيمم زمان اسكن برنامه شبكه  *D9202  

  O  O   كانتر براي شمردن تعداد خطاهاي رخ داده در ارتباط در استيشنMaster *D9203  

  O  O   كانتر براي شمردن تعداد خطاهاي رخ داده در ارتباط در استيشنSlave 1st .   *D9204  

  O  O   كانتر براي شمردن تعداد خطاهاي رخ داده در ارتباط در استيشنSlave 2nd  .   *D9205  

  O  O   كانتر براي شمردن تعداد خطاهاي رخ داده در ارتباط در استيشنSlave 3rd  .   *D9206  

  O  O   كانتر براي شمردن تعداد خطاهاي رخ داده در ارتباط در استيشنSlave 4th  .   *D9207  

  O  O   كانتر براي شمردن تعداد خطاهاي رخ داده در ارتباط در استيشنSlave 5th  .   *D9208  

  O  O   كانتر براي شمردن تعداد خطاهاي رخ داده در ارتباط در استيشنSlave 6th  .   *D9209  

  O  O   كانتر براي شمردن تعداد خطاهاي رخ داده در ارتباط در استيشنSlave 7th  .   *D9210  

  O  O   كد خطا ارتباطSlave 1st .   *D9212  

  O  O   كد خطا ارتباطSlave 2nd .  *D9213  

  O  O   كد خطا ارتباطSlave 3rd .  *D9214  

  O  O   كد خطا ارتباطSlave 4th ..  *D9215  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  O  O  تباط كد خطا ارSlave 5th ..  *D9216  

  O  O   كد خطا ارتباطSlave 6th ..  *D9217  

  O  O   كد خطا ارتباطSlave 7th ..  *D9218  

  .دار را كاربر نمي تواند تغيير دهد* رجيسترها و حافظه هاي 

  توصيف كد و پيام خطا

  پيام خطا

 ERRوضعيت 
LED 

وضعيت 
PLC 

  شماره كويل  عنوان  زمان شناسايي پيام خطا

  STOP (1Hz)چشمك زن
”OFF“زماني كه برق  ”ON” مي 

”STOP“شود و  ”RUN” 
 M M9060 سري I/Oخطاي ساختاري 

OFF  RUN  اشكال در ارتباط   .زمانيكه يك جفت سيگنال دريافت مي شودRS يا 
Parallel Link 

M9063  

  STOP  (2Hz)چشمك زن
”OFF“زماني كه برق  ”ON” مي 

”STOP“شود و  ”RUN”   خطايCheck Sum M9066  

OFF  RUN  خطاي اجرايي  در طول اجراي برنامه  M9067  

   )D9067محتواي ( كد خطاي اجرايي 

  كد خطا  جزئيات

  0  فاقد پيام خطا

  6702  . تو در تو وجود داردCall دستور 5بيش از 

  6703  . دستور وقفه تو در تو وجود دارد2بيش از 

  6704  .د تو در تو وجود دارFOR/NEXT دستور 5بيش از 

  6705  .از ابزار مناسب براي دستور استفاده نشده است

  6706  .رنج مجاز ابزار براي اجراي دستور كم است

  FROM/TO.   6708خطاي دستور 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   )D9063محتواي  ( RSكد خطا دستور ارتباط 

  كد خطا  جزئيات

  0  .فاقد پيام خطا

  Parity.   6301خطاي 

   )D9212 ~ D9218 محتواي (CPU Linkكد خطا ارتباط 

  كد خطا  جزئيات

 00H  .فاقد پيام خطا

  Time Out”.   01H“زمان ارتباط خطاي 

 05H  . درارتباط Sum Checkخطاي 

High Speed Counter 

  شماره كانتر  نوع كانتر  جهت شمارش  رنج مجاز

 ~ M9235پايين شمارش از / براي نشان دادن جهت باال
M9245استفاده مي شود  .“OFF” براي شمارش باال 

  . براي شمارش پايين است”ON“ و ,است

كانتر سرعت باال 
 C235 ~ C245   فاز1

 كه جهت ,تنها شمارش باال يا پايين را انجام مي دهد
 .نشان مي دهد M9246 ~ M9250شمارش را 
“OFF”و , براي شمارش باال است “ON” براي شمارش 

  .پايين است

كانتر سرعت باال 
  C246 ~ C250   فاز2

-2,147,483,648 

~ 

+2,147,483,647 

پايين سيگنال ورودي را تعيين مي /  جهت باالA/Bفاز 
  . كند

 و سيگنال ”A = “ONفاز زمانيكه سيگنال : شمارش باال
  . مي رود”ON“ به حالت ”OFF“ از Bفاز 

 و ”A = “ONزمانيكه سيگنال فاز : شمارش پايين
  .مي رود  ”OFF“ به حالت”ON“ از Bسيگنال فاز 

 نشان مي M9251 ~ M9255كه جهت شمارش را 
 براي ”ON“ و , براي شمارش باال است”OFF“ .دهد

كانتر سرعت باال 
A/Bفاز   

C251 ~ C255 

)PLC هاي سري VH 
 ~ C251فقط از 

C254(   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  .شمارش پايين است

  

    توصيف

X0~X777 , 512ورودي  تايي8 اعداد , وروديX 

Y0~Y777 , 512خروجي   تايي8د  اعدا, خروجيY 

 

  M0~M1999 General , نقطه  2000

  M2000~M5119  Latched , نقطه  3120

  M9000~M9255  Spatial , نقطه  256

رله 
 (M)كمكي

 ,S0~S9   10راه اندازي   نقطه  

,S10~S499   490نقطه   General  

,S500~S899   40نقطه   Latched  

,S900~S999   100طه نق, Latched اعالم كننده  

Step 
Relay 

(S)  

,T0~T199 200براي زيربرنامه ها , نقطه T192~T199 100ms  

,T200~T245 4610   نقطهms  

,T246~T249 4نقطه , Latched  1ms)نگهدارنده(  

,T250~T255 6نقطه , Latched  100ms)نگهدارنده(  

  تايمر

(T) 

C0~C99 , 100 نقطه   

C100~C199 , 100 نقطه , Latched  

  بيت باال-16

C200~C219 , 20 نقطه   

C220~C245 , 11 نقطه , Latched  

  پايين/ بيت باال-32
 (C)كانتر

C235~C245 , 11 جمع  1- كانتر فاز, نقطه :
ماكزيمم 

C246~C250 , 5 2- كانتر فاز, نقطه  

 ,پايين/ بيت باال-32
  نگهدارنده

كانتر سرعت 
 (C)باال



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  A/B كانتر فاز,قطهنC251~C255  5,   نقطه6

D0~D127 , 128نقطه   General 

D128~D255 , 128نقطه   Latched  

D9000~D9255 , 256نقطه   Spatial  

داده رجيستر 
)D( 

,V0~V7, Z0~Z7 16رجيستر داخلي    نقطه(V), (Z) 

,P0~P63 64 براي , نقطه CJ , CALLزير سطوح   . استفاده مي شود(P) 

, I00□~I50□  6 وقفه خارجي  نقطه  

, I6□□~I8□□  3 وقفه تايمر  نقطه  

, I010~I060  6 وقفه كانتر  نقطه  

 (I) سطوح وقفه

 

N0~N7 , 8 براي , نقطه MC و MCR  سطح اصلي(N) 

 

   بيت16  32,767 ~ 32,768-

   بيت32  2,147,483,647 ~ 2,147,483,648-
 (K)ثابت دسيمال 

0H ~ FFFFH 16بيت   

0H ~ FFFFFFFFH  32بيت   
 (H)ثابت هگز 

  

  

  



 توابع سرعت باال   

 VB1 هاي سري PLC در I/Oتوابع سرعت باالي 

PLC هاي سري VB1نترل مكان در براي ورودي هاي سرعت باال و كVB-PLC شده اندطراحي .   

PLC هاي سري VB1 خروجي .  مكان مستقل را در يك زمان كنترل مي كنند4 كه , خروجي پالس سرعت باال هستند4 داراي
  .توليد كنند  200KHz پالس تا Y3 و Y2  و20KHz مي توانند پالس Y1 و Y0هاي 

   دستورات كنترل مكان1-1

  

 قابل VB0, VB2 مثل VB هاي سري PLC براي تمامي  FNC 155 (ABS) ~ FNC 159 (DRVA)دستورات  •
 .استفاده است

كه به تعداد نامحدود مي توانند . دستورات كنترل مكان هستند  FNC 156 (ZRN) ~ FNC 159 (DRVA)دستورات  •
 .ولي بايد دقت شود كه از يك خروجي مشترك استفاده نشود. ر برنامه استفاده شوندد

 . تنظيم شوند D9149 ~ D9152 بايد پارامترهاي مربوط به ZRN, DRVI, DRVAقبل از اجراي دستورات  •

 . توصيه مي شود PLSY, PLSR به جاي DVRI استفاده از دستور VB1 هاي سري PLCبراي كنترل مكان در  •

• Y0 ~ Y3 خروجي هاي سرعت باال هستند و ولتاژ بار DC 5 ~ 24 V 10 ~ 0  و جريان بار mAبيشترين .  دارند
 . استY2 ~ Y3 , 200KHz و Y0 ~ Y1 , 20KHzفركانس پالس خروجي 

• Y0 ~ Y30.5 ~ 0 و جريان بار , مي توانند به عنوان خروجي هاي نرمال نيز استفاده شوندAاست . 

 .مکان در دياگرام زير نشان داده شده استپارامترهای کنترل  •
  

 

  



 توابع سرعت باال   

  مربوط به دستورات كنترل مكانياجزا

  . با استفاده از دستورات نمي توانند اجرا شوند و نمي توان داده در آن ها نوشت, قرار دارد◙اجزايي كه در كنارشان سمبل 

  تابع دستور
شماره 
  كويل

 Servo M9140سيگنال خروجي 

  M9145  .سريعا متوقف مي كند را Y0پالس خروجي 

  M9146  . را سريعا متوقف مي كندY1پالس خروجي 

  M9147  . را سريعا متوقف مي كندY2پالس خروجي 

  M9148  . را سريعا متوقف مي كندY3پالس خروجي 

 M9149◙  . به معني پالس خروجي استY0 , ONخروجي  مانيتورينگ پالس

 M9150◙  .ني پالس خروجي است به معY1 , ONخروجي  مانيتورينگ پالس

 M9151◙  . به معني پالس خروجي استY2 , ONخروجي  مانيتورينگ پالس

M9152◙  . به معني پالس خروجي استY3 , ONخروجي  مانيتورينگ پالس

 

شماره   تابع دستور
  رجيستر

 D9140  كم ارزش بيت 16
  Y0مقدار فعلي رجيستر براي دستور كنترل مكان خروجي 

  D9141  پر ارزش بيت 16

  D9142  كم ارزش بيت 16
  Y1مقدار فعلي رجيستر براي دستور كنترل مكان خروجي 

  D9143  پر ارزش بيت 16

  D9144  كم ارزش بيت 16
  Y2مقدار فعلي رجيستر براي دستور كنترل مكان خروجي 

  D9145  پر ارزش بيت 16

  D9146  كم ارزشيت  بY3  16مقدار فعلي رجيستر براي دستور كنترل مكان خروجي 



 توابع سرعت باال   

  D9147  پر ارزش بيت 16

 ,D9151) باالترين سرعت 1/10 , اجرا مي شودZRN, DRVI, DRVA ات سرعت باياس زمانيكه دستور

D9150)باالترين سرعت براي سرعت باياس استفاده مي شود1/10 , مي شود .  D9149  

 مقدار اوليه , اجرا مي شودZRN, DRVA, DRVIباالترين سرعت زمانيكه دستورات   D9150  كم ارزش بيت 16
200,000 Hz , 200,000 ~ 10 و رنج تنظيمات Hzزمانيكه اين مقدار بيش .  است

  .از ماكزيمم مقدار مجاز استفاده مي شود ,از ماكزيمم مقدار قابل قبول مي شود
  D9151  پر ارزش بيت 16

ا مي  اجرZRN, DRVI, DRVAه دستورات كاهش از سرعت اوليه به باالترين سرعت زمانيك/ زمان افزايش
  D9152  . استmS 5,000 ~ 50 و رنج تنظيم 100mSمقدار اوليه . شوند

  

  ZRN:بازگشت به محل صفر   

  
  



 توابع سرعت باال   

  

  . تغيير مي كندS3فركانس سيگنال در نقطه براي جلوگيري از بي دقتي ايجاد شده از زمان اسكن 

   . نزديكي نقطه صفر استفاده مي شوددر واقع از اين دستور براي كاهش سرعت چرخش در

  . نشان مي دهدdash-line سيگنال هاي M9149 و M9029 و , سيگنال توليد نمي شود, مي شودM9140=OFFزمانيكه 

 . نشان مي دهدsolid-line سيگنال هاي M9149 و M9029 و , سيگنال توليد نمي شود, مي شودM9140=ONزمانيكه 

 حركت مي كند تا S1) (10,000Hz سيگنال با فركانس . شروع مي شودZRNتور  دس, مي شود X20=ONزمانيكه  •
 :S3زمانيكه سيگنال . دحركت مي كنS2  (500Hz) سيگنال با فركانس , مي رسدS3 (X0= ON)زمانيكه به نقطه 

ON OFFو مقدار فعلي رجيستر , پالس خروجي متوقف مي شود, مي شود (D9141, D9140) كه مربوط به خروجي 
Y0مي شود٠ , است  .M9149 كه پالس خروجي Y0خاموش مي شود و با كامل شدن عملكرد فلگ , را مانيتور مي كند 

M9029 به مدت يك سيكل اسكن ONمي شود . 

X20=OFFزمانيكه  • ONدستور , مي شود ZNR با قرار دادن S1 پالس و تسرع به عنوان S2 سرعت پالس در 
 (D9149) اختالف سرعت , (D9152)افزايش /  زمان كاهش, (D9151, D9150) بيشترين سرعت ,نزديكي محل صفر 

 .شروع به اجرا مي كند

بنابراين بايد قبل از شروع دستور پارامترهاي ساختاري .  پارامترهاي ساختاري تغيير نمي كند,در طول اجراي دستور 
D9149 ~ D9152را تنظيم كرد .  

 . دستور متوقف مي شودي فورا اجرا, شودX20=OFFاگر   ,زمانيكه دستور مكان يابي اجرا مي شود •

 
 
 
  



 توابع سرعت باال   

 مثال •

  
  

  
سيگنال با  ) M0 و به تبع آن T0روشن شدن تايمر (  s500 بعد از , است 10000Hzدر مثال فوق سرعت حركت سيگنال 

  .  حركت مي كند500Hzفركانس 

 *PLSV : پالس خروجي با سرعت متغيير  

  

 جهت سيگنال خروجي را Y10.  تنظيم مي شودD0 با مقدار Y0نس پالس خروجي  فركا, مي شود X20=ONزمانيكه  •
 . نشان مي دهد

  .به معني جهت چرخش مثبت است  مي شود كهY10= ON , باشد  ٠ > D0زمانيكه مقدار 

  .به معني جهت چرخش منفي است  مي شود كهY10= OFF , باشد  ٠ < D0زمانيكه مقدار 

 . و مقدار فركانس خروجي تغيير كند,پالس خروجي نيز مي تواند تغيير كند در طول زمان توليد Sمقدار  •



 توابع سرعت باال   

 .بالفاصله متوقف مي شودپالس خروجي  ,در طول توليد پالس خروجي  X20با قطع شدن كنتاكت شرطي  •

د از دستور  باي, بنابراين زمانيكه تغيير شتاب ضروري است;كاهش شتاب را با تغيير فركانس پوشش نمي دهد/ اين تابع افزايش •
FNC67(RAMP) استفاده شود و با تغيير مقدار Sافزايش مي يابد/  فركانس به صورت گام به گام كاهش. 

• D2منفي بودن عالمت مقدار فركانس پالس خروجي /  جهت سيگنال را با توجه به مثبتSنشان مي دهد . 

به معني جهت چرخش مثبت است و مقدار فعلي رجيستر داده افزايش   مي شود كهD2= ON , باشد  S < 0      زمانيكه مقدار 
  .مي يابد

به معني جهت چرخش منفي است و مقدار فعلي رجيستر داده كاهش   مي شود كهD2= OFF , باشد  S > 0      زمانيكه مقدار 
  .مي يابد

   S رنج , استفاده مي شودD1 براي Y1  يا Y0 بنابراين زمانيكه از , است20KHz نهايتا Y0, Y1مقدار فركانس خروجي  •

 . مي تواند باشد20,000- ~ 1- يا 20,000 ~ 1

 S رنج , استفاده مي شودD1 براي Y3  يا Y2 بنابراين زمانيكه از , است200KHz نهايتا Y2, Y3مقدار فركانس خروجي  •
 :به صورت زير است

 32,768- ~ 1- يا 32,767 ~ 1:  بيتي16دستور 

  200,000- ~ 1-يا  200,000 ~ 1 : بيتي32دستور 

  :مثال •

  

 و چون در اين . جهت حركت سيگنال را نشان مي دهدY1 حركت مي كند و  D0 با سرعت  Y0 در اين مثال سيگنال خروجي 
 . روشن مي شودY1 , مثبت استD0مثال مقدار 

 

 

 

 

  



 توابع سرعت باال   

  *DRVI 

  

 . توليد مي كند10,000Hz پالس با فركانس 20,000 تعداد , Y0 خروجي , مي شودX20=ONزمانيكه  •

Y10=ONهاي   مقدار فعلي رجيستر داده. به معني جهت چرخش مثبت است(D9141, D9140) افزايش 20,000 تا 
  .مي يابد

X20=OFFزمانيكه  • ONدستور , مي شود DRVI با قرار دادن S1 به عنوان تعداد پالس خروجي و S2 فركانس پالس 
 شروع به (D9149)  باياسسرعت , (D9152)افزايش /  زمان كاهش, (D9151, D9150) بيشترين سرعت ,خروجي 

 .اجرا مي كند

بنابراين بايد قبل از شروع دستور پارامترهاي ساختاري .  پارامترهاي ساختاري تغيير نمي كند,در طول اجراي دستور 
D9149 ~ D9152را تنظيم كرد .  

 مي  ON به مدت يك زمان اسكن M9029ط به اجراي كامل  فلگ مربو, رسيدS1به مقدار زمانيكه تعداد پالس خروجي  •
 .شود

 اما فلگ , سرعت موتور تا توقف كامل كاهش مي يابد, شودOFF در طول پالس خروجي X20زمانيكه كنتاكت شرطي  •
M9029 روشن نمي شود, كه مربوط به اجراي كامل دستور است . 

 .  انتخاب شوند(M9149 ~ M9152)گ بايد قبل از اجراي دستور فلگ هاي مربوط به مانيتورين •

•  D2منفي سيگنال را با توجه به مقدار /  جهت چرخش مثبتS1بدست مي آورد . 



 توابع سرعت باال   

  . يعني مقدار رجيستر داده افزايش مي يابد, مي شود يعني جهت حركت مثبت استD2= ON , ٠ > S1اگر مقدار 

  .ني مقدار رجيستر داده كاهش مي يابد يع, مي شود يعني جهت حركت منفي استD2= OFF , ٠ < S1اگر مقدار 

 ~ S2 , 1 و رنج , است20KHz   نهايتاY0, Y1 فركانس خروجي , انتخاب مي شودD1براي Y1 يا Y0 زمانيكه  •

 . است20,000

 به صورت زير S و رنج , است200KHz   نهايتاY2, Y3 فركانس خروجي , انتخاب مي شودD1براي Y2 يا Y3 زمانيكه  •
 :است

 .است 32,767 ~ 10 : بيت16

  .است 200,000 ~ 10 : بيت32

 مثال •

  
 

 را ل جهت حركت سيگناY1  توليد مي شود و Y0 در خروجي 10000Hz سيگنال پالس با فركانس 20000تعداد  در مثال فوق
 . نشان مي دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توابع سرعت باال   

 

DRVA *  

  

 با (D9141, D9140)مانيكه مقدار  تا ز, توليد مي كندHz 10,000 پالس با فركانس Y0 , مي شودX20= ONزمانيكه  •
  كه اين به معني رسيدن به محل مقصد است و دراين زمان خروجي , برابر باشد(D101, D100)مقدار مكان مقصد 

Y0متوقف مي شود.  

  .  تغيير مي كندS1 (D101, D100) و مكان مقصد (D9141, D9140) با توجه به مكان فعلي Y10وضعيت خروجي 

  .مثبت استچرخش  به اين معني كه جهت , Y10 = ON , مكان فعلي >د زمانيكه مكان مقص

  . به اين معني كه جهت چرخش منفي است, Y10 = OFF , مكان فعلي <زمانيكه مكان مقصد 

X20=OFFزمانيكه  • ONدستور , مي شود DRVA  با قرار دادنS1 به عنوان محل مقصد و S2 فركانس پالس خروجي 
 شروع به اجرا مي (D9149) انحراف سرعت  , (D9152)افزايش /  زمان كاهش, (D9151, D9150) بيشترين سرعت ,

 .كند

بنابراين بايد قبل از شروع دستور پارامترهاي ساختاري .  پارامترهاي ساختاري تغيير نمي كند,در طول اجراي دستور 
D9149 ~ D9152را تنظيم كرد .  

 اما فلگ ,كاهش مي يابد سرعت موتور تا توقف كامل , شودOFF  در طول پالس خروجيX20شرطي زمانيكه كنتاكت  •
M9029 روشن نمي شود, كه مربوط به اجراي كامل دستور است . 

  . انتخاب شوند(M9149 ~ M9152)بايد قبل از اجراي دستور فلگ هاي مربوط به مانيتورينگ  •



 توابع سرعت باال   

•  D2علي بدست مي آوردمقصد نهايي از مقدار فبا تفاضل  منفي سيگنال را/  جهت چرخش مثبت. 

  . افزايش مي يابد رجيستر داده يعني مقدار, مي شود يعني جهت حركت مثبت استD2= ON , محل فعلي > S1اگر مقدار 

ش مي كاه يعني مقدار رجيستر داده , استنفي مي شود يعني جهت حركت مD2= OFF , محل فعلي < S1اگر مقدار 
  .يابد

 ~ S2 , 1 و رنج , است20KHz   نهايتاY0, Y1 فركانس خروجي ,ي شود انتخاب مD1براي Y1 يا Y0 زمانيكه  •

 . است20,000

 به صورت زير S و رنج , است200KHz   نهايتاY2, Y3 فركانس خروجي , انتخاب مي شودD1براي Y2 يا Y3 زمانيكه  •
 :است

 .است 32,767 ~ 10 : بيت16

 .است 200,000 ~ 10 : بيت32

 مثال •

 از مكان فعلي شروع به حركت مي كند تا زمانيكه به مكان 10000Hz با فركانس Y0 در مثال فوق پالس خروجي
(D100,D101)و ; حركت آن متوقف مي شود, رسيد Y1جهت حركت را نشان مي دهد .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توابع سرعت باال   

 

    : FUJI Servo به VB1نحوه اتصال 

  :Servoكانكتور  •

 

 

 



 توابع سرعت باال   

  
  :ورت زير متصل مي شوند كانكتورها به صVB1 و Servoبراي برقراري ارتباط  •

  .  متصل مي شودVB1 در V DC 24+ در سرو به 19(PPI) ,(CONT1)2پين 

  . متصل مي شودVB1 در COM0 در سرو به (COMIN)1پين 

  .را توليد مي كند خروجي  پالس كه سيگنال, متصل مي شودVB1 (Y0) در سرو به يكي از پورت هاي خروجي (*CA)8پين 

 كه جهت حركت سيگنال پالس خروجي را , متصل مي شودVB1 (Y1) يكي از پورت هاي خروجي  در سرو به(*CB)21پين 
  .نشان مي دهد

  

  

  

 

  



                                                            High speed function &VB1            

   :VB1توابع ورودي سرعت باال در 

 اين كانترها توانايي . سرعت باال هستندترهايكان داراي توابع سرعت باال مانند VB1  هاي سري PLC در X0 ~ X7ورودي هاي 
  . را دارند200KHzشمارش فركانس تا 

 .ها در جاي ديگر استفاده كرد ديگر نمي توان از آن, استفاده شودHigh Speed براي توابع X0 ~ X7زمانيكه ورودي هاي 

  

  :كويل هاي ويژه 

  شماره كويل  تابع دستور

   ).I050نقطه وقفه (مقدار پيكربندي شده = براي داشتن وقفه زمانيكه مقدار فعلي HHSC1  كنترل 

OFF به معني نداشتن وقفه و ONبه معني داشتن وقفه است .  
M9194 

   ).I060نقطه وقفه (مقدار پيكربندي شده = دار فعلي براي داشتن وقفه زمانيكه مقHHSC2  كنترل 

OFF به معني نداشتن وقفه و ONبه معني داشتن وقفه است .  
M9195  

  M9196  .به معني شمارش به پايين استON  به معني شمارش به باال و HHSC1 . OFFنمايش جهت شمارش فعلي 

  M9197  .به معني شمارش به پايين استON ال و  به معني شمارش به باHHSC2 . OFFنمايش جهت شمارش فعلي 



                                                            High speed function &VB1            

شماره   تابع دستور
  رجيستر

 نشان 18 ~ 1 و , است HHSC1 نشان دهنده شروع شدن تابع شمارش HHSC1 . 0انتخاب مد كار 
 D9224  . دهنده مدهاي مختلف عملكرد است

 نشان 18 ~ 1 و , است HHSC2 نشان دهنده شروع شدن تابع شمارش HHSC2 . 0انتخاب مد كار 
  D9225  .دهنده مدهاي مختلف عملكرد است

  D9226   بيت پاييني16
   .HHSC1مقدار فعلي رجيسترها براي 

  D9227   بيت بااليي16

  D9228   بيت پاييني16
   .HHSC2مقدار فعلي رجيسترها براي 

  D9229   بيت بااليي16

  D9230   بيت پاييني16
   .HHSC1مقدار پيكربندي رجيسترها براي 

  D9231   بيت بااليي16

  D9232   بيت پاييني16
   .HHSC2مقدار پيكربندي رجيسترها براي 

  D9233   بيت بااليي16

 

 HHSCمدهاي عملكرد 

 



                                                            High speed function &VB1            

 مثال از برنامه كانتر سرعت باال

  

 

   

 



                                                            High speed function &VB1            

 

 

 

 

 



 Display on PLC 

:VB  سري PLC نمايش داده بر روي  

16* 8يك ماتريس  ازLED  .وجود دارد كه مي تواند داده ها را نمايش دهد VB سري PLC بر روي صفحه   

  
سوييچ  در    ديپ  كليد  دومين  چپ  سمت  شود(SW1-2)محفظه  مي  استفاده  نمايش  صفحه  كنترل  راي  ب  . 

  صفحه , باشد”SW1-2=”ON و زماني كه  ; را نشان مي دهد  I/Oيت  صفحه نمايش وضع, باشد  SW1-2=”OFF   زماني كه

 .نمايش داده هاي ارسالي را نشان مي دهد 

   ) ”SW1-2=”OFFزماني كه :(  ناحيه ورودي ها تغيير ميكند, SW1-3 و M9083يير غبا ت

 
  

  . ستگي دارد بD9080 كه انتخاب مد به محتواي درون , حالت است8 در PLCنمايش داده بر روي صفحه 
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 I/Oنمايش وضعيت  : 0مد نمايش  )1(

  .  باشد”SW1-2 =”OFF است كه  وضعيتيدراين شرايط تابع همانند .  نمايش داده مي شود I/Oدر اين مد وضعيت 

  
 

مي  نمايش داده مي شود اما زمانيكه خطا رخ I/O وضعيت  0در مد : براي مثال. در اين حالت صفحه نمايش انعطاف پذيرتر است

  . صفحه نمايش كد خطا را نشان مي دهد,دهد

  
 

  جدول ها, كلمات , شماره ها ,مقدارنمايش  : 1مد نمايش  )2(

ن بايد نمايش داده آكه داده هاي  ن رجيستريآو مقادير محتواي  . به عنوان رجيستر نمايش استفاده ميكندD9081اين مد از 

 . استفاده مي كندLED (Bits 128=8*16)داده ها از    براي نمايش .شوند را نشان ميدهد
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 Tools\Edit Displayروش ساده تر اين است كه از منوي . رجيستر داد داده ها را به  HEXبراي برنامه نمايش داده ها بايد كد 

Graph  نوشته شودبرروي گراف داده گراف انتخاب شود و.  

  
 Show 8*16  بر روي گراف باز شده كليك راست مي كنيم و PLCبراي انتخاب اندازه صفحه نمايش برابر با صفحه نمايش 

Window را انتخاب مي كنيم .  

  

  
 

  

  .سپس برنامه زير را مي نويسيم

  K1000همان آدرس اولين رجيستري است كه داده ها در آن ذخيره شده است .(D1000) 
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  . به صورت زير نوشتصفحه نمايش بايد دستور رابراي نمايش داده ها به صورت روان برروي  •

  

  
   

در اين حالت الزم . كه سرعت عبور داده ها برروي صفحه نمايش است.  استفاده شده است 0.3secدر اين برنامه از تايمر با سرعت 

ه ايد محل داده ارسالي با آدرس آخرين دادبولي . نيست كه حتما طول داده هاي ارسالي بر صفحه با اندازه صفحه نمايش برابر باشد

  . مجددا ازابتدا داده ها را نمايش دهد plcد از آن عمقايسه شود تا ب
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   :2مد نمايش  )3(

  .اين مد كد خطاي رخ داده را نشان مي دهد

  

  
 :مثال براي نمايش كد خطا •

 كد خطا را بر روي صفحه , زمانيكه خطا رخ داد; كد خطا باشد8 با X10~X17    داراي ورودي هايPLC با فرض اينكه 

  . نشان داده شود”!OK“در غير اينصورت . شان مي دهدن

  . وارد مي كنيمLadder Master سپس دستور زير را در نرم افزار , را تايپ مي كنيم”!OK“نخست بر روي گراف كلمه 
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 (4digit) رقم عدد4نمايش  براي :3مد نمايش  )4(
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 : بر روي صفحه نمايشVR2و VR1نمايش  •

  . بر روي صفحه نمايش ديد با كمك فرمان زير راVRمقدار  مي توان 3در مد   

  
 

 

 

 digit 2)(  براي نمايش دو رقمي اعداد  :4مد نمايش  )5(
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   براي نمايش حرف و عدد سه رقمي :5مد نمايش  )6(
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 . استفاده می شودDOP-100اين مد برای نمايش بر روی   :۶مد نمايش )7(

نمايش داده ها و اعمال تغييرات در آنها با استفاده .  نمايش داده مي شودPLC بر روي نمايشگر 5داده ها در اين مد مشابه مد 

  . انجام مي شود, وجود داردDOP-100 كه در Push-Button عدد 4از 

  .براي استفاده از اين مد از رجيسترها و كويل هاي ويژه زير استفاده مي شود

>1< D9080 :  تعيين مد نمايش(D9080=K6) 

D9081 <2> : محل قرار گرفتن نقاط بر روي صفحه و تعيين نوع دسترسي به داده ,اين رجيستر نشانگر مربوط به هر رجيستر 

  . را تعيين مي كند Read Only) يا Writable) Readable &درون رجيستر 

  
D9082 <3> :  مقدار .  قرار مي گيرد,داده هاي نمايشي در آنها ريخته مي شود در رجيستر شماره اولين رجيستري كه مقدار

   .(999 ~ 0) رقم مي تواند باشد3درون اين رجيسترها تا 

D9083 <4> : قرار مي گيرد,در اين رجيستر تعداد رجيسترهايي كه نمايش داده مي شوند .  

D9084 <5> : قرار مي گيرد, شوددر اين رجيستر شماره رجيستر ي كه داده آن نمايش داده مي .  
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  .براي ويرايش رجيسترها از تعدادي كويل ويژه استفاده مي شود : <6>

M9084 : نمايشگر محتواي درون رجيستري كه ,زمانيكه اين كنتاكت فعال مي شود. تابع نمايش D9084 تعيين مي كند را 

  .نشان مي دهد

M9085 : ويرايش داده ها قابل دسترس مي گردد,زمانيكه اين كنتاكت فعال مي شود. تابع تنظيمات .  

M9086 : تابع افزايش. (+)  

M9087 :  تابع كاهش)-.(  

M9088 : زمانيكه داده به صورت فقط خواندني تنظيم گردد ولي تابع تغييرات اعمال گردد. خروجي سيگنال خطا, 

M9088=ONبه مدت يك زمان اسكن برنامه مي شود .  

  

  
  :مثال
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  (32767~0) رقمي5 براي نمايش عدد  :7مد نمايش ) 8(
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:VH  سري PLC نمايش داده بر روي  

 وجود دارد كه ميتواند داده ها LED از 8*8يك ماتريس  ) VH-14MR و VH-10MRشامل  (VH سري PLCبر روي صفحه 

  .را نمايش دهد

  
  

 . را نيز نشان مي دهدE0~99)و 99~01(كد خطا 109 را نشان ميدهد بلكه I/Oاين صفحه نمايش نه تنها وضعيت 

اين تابع از توابع پركاربرد و .  خطاي ماشين را نشان مي دهدو شرايط نگهداري و تعميير آن را بهبود مي بخشد,تابع نمايش كد خطا
  .اقتصادي است
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ت  وضعي, باشد”SW1-2=”ON و زمانيكه ; را نشان ميدهدY0~Y37 و X0~X37 وضعيت , باشد”SW1-2=”OFFزمانيكه 

X40~X77 و Y40~Y77را نشان مي دهد .  

  
 :مثال •

 را (E0~E7) زمانيكه خطا رخ داد كد خطاي منطبق ,  هر يك به يك سنسور خطا متصل اندX0~X7با فرض اينكه ورودي هاي 
  . را نشان مي دهدI/O وضعيت  PLC صفحه نمايش , اگر خطايي يافت نشد,درغير اينصورت . نشان مي دهد

  



 

  
  

  :(CJ)پرش شرطي * 

  

  
  

  



 
و با روشن كردن .  فعال نمي شود و برنامه به مسير خود ادامه مي دهدCJ , خاموش استCJزمانيكه كنتاكت شرطي  •

 . پرش مي كند(S) فعال مي شود و به مقصدCJكنتاكت شرطي  

 . اجرا نمي شودB برنامه , باشد”X20=”OFFزمانيكه  •

 . اجرا نمي شودA برنامه , باشد”X20=”ONزمانيكه  •

 . برنامه به طور نرمال اجرا مي شود, اجرا نشودCJاگر دستور  •

 

  :  همه ابزارها به صورت زير تغيير مي كنند, اجرا مي شودCJزمانيكه دستور 

• Y,M,Sتغيير نمي كنند . 

 . شمارش زمان را متوقف مي كنند10ms,100msتايمرهاي  •

 .كويل خروجي تا توقف دستور پرش به صورت نرمال فعال نمي شود اما , به شمارش زمان ادامه مي دهد1msتايمر  •

• T192~T199به شمارش زمان ادامه مي دهند و كويل خروجي نيز فعال مي شود . 

 .كانتر سرعت باال به شمارش ادامه مي دهد و كويل خروجي نيز فعال مي شود •

 .كانترها شمارش را متوقف مي كنند •

 . مي ماندReset ابزار در طول پرش نيز ,نده و كانترها قبل از پرش اجرا شود تايمرهاي نگهدارResetاگر دستور  •

 

  . بنابراين زمان اسكن برنامه كاهش مي يابد, مي كندز اجراي برنامه هاي غير ضروري جلوگيري  اCJاستفاده از دستور 

  . مشكل كويل خروجي دوبل را حل مي كندCJدستور 

  .مي دهد  خطا رخ, اگر نشانگر بيش از يك باردربرنامه استفاده شود;نامه استفاده شود تنها يك بار ميتواند دربرPنشانگر 

  . استEND آدرس M,VB هاي سري PLC در برنامه P255نشانگر 

  . استEND آدرس VH هاي سري PLC در برنامه P63نشانگر 

  

  

  

  

  

  



 
  :CJمثال از برنامه 

  
  

  :(CALL) فراخواني زير برنامه*  

تا وقتيكه به دستور .  مي برد و زير برنامه اجرامي شودP5 دستور فراخواني برنامه را به نشانگر , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

SRETو بقيه برنامه اجرا مي شود. برسد و به محل قبلي بازگردد . 

 . نوشته شودFENDزيربرنامه بايد بعد از دستور  •

 . استفاده از شماره نشانگر يكسان مجاز نيست, هر دو در يك برنامه استفاده شوندCALL و CJاگر دستور  •

 .يك زيربرنامه مي تواند چندين بار در برنامه فراخواني شود •

 . زيربرنامه تودرتو مي توان قرار داد5 حداكثر تا , استفاده كردCALLدر هر زيربرنامه يكبار مي توان از دستور  •

 . باشندT246~T249 و T192~T199 تايمرهايي كه در زيربرنامه استفاده مي شوند بايد در رنج •



 

  

  
  

  :زيربرنامه وقفه * 

  
 



 
 :فرض كنيد وقفه برنامه فعال شود •

”X0=”OFFزمانيكه   “ON”زيربرنامه وقفه , شود I001 تا صادرشدن دستور IRETسپس به برنامه اصلي .  اجرا مي شود

  .بازمي گردد و ادامه برنامه اجرا مي شود

”X1=”ONزمانيكه  ”OFF”زيربرنامه وقفه  , شودI100 تاصادر شدن دستور IRETسپس به برنامه اصلي .  اجرا مي شود

  .بازمي گردد و ادامه برنامه اجرا مي شود

 يعني بلوك وقفه ترمينال , غيرفعال مي شودI00 فعال مي شود و وقفه توسط M9050 كويل , شود”X20=”ONزمانيكه  •

 . غيرفعال مي شودX0ورودي 

 اين به اين . زيربرنامه وقفه قابل اجرا استDI و EI اما دستورات ; نوشته شودFEND بعد از دستور Iفه بهتر است نشانگر وق •

 .حداكثر تا دو وقفه تودرتو قابل اجراست.  مي تواند زيربرنامه وقفه ديگري صادر شود,معناست كه در طول اجراي زيربرنامه وقفه

 
 VHدر سري . (  باشدT246~T249 و T192~T199بايد در رنج  ي كه در زيربرنامه ها و وقفه ها استفاده مي شوديتايمرها •

   . ) تايمر براي زيربرنامه در دسترس نيست

دراين شرايط وقفه صادر شده در حافظه ذخيره مي .  هيچ وقفه اي اجرا نمي شود, اجرا مي شودEI و DIزمانيكه برنامه بين  •

 . و زيربرنامه وقفه اجرا شود, وقتيكه اجراي تابع وقفه مجاز شود تا,شود

  .   يا بيشتر باشد 200Sپالس سيگنال وقفه بايد  •

  



 

  
FEND *:   

 . نشان دهنده اولين پايان بلوك برنامه اصلي استFENDدستور  •

 .مي شود خطا در نظر گرفته , قرار گيردSRET يا بعد از دستور CALL قبل از دستور FENDاگر دستور  •

 . قرار گيردFEND بايد بعد از دستور , فراخواني مي شودCALL كه توسط دستور I و نشانگر وقفه Pنشانگر  •

 . قرار گيردEND و FEND زيربرنامه بايد بين آخرين دستور , استفاده شودFENDاگر دوبار يا بيشتر دستور  •

  
   :(WDT)تايمر سگ نگهبان * 

PLCاز تايمر WDTد تا وضعيت عملكرد سيستم  استفاده مي كنPLCاگر در طول مانيتورينگ . را مانيتوركند WDT 

  . و قطع همه خروجي ها تا زمان حل مشكل صادر مي شودPLC فرمان توقف , رخ دهدCPUمشكلي براي 



 
   :WDTنحوه عملكرد تايمر 

”STOP“ از حالت PLCزمانيكه (  يك تايمر سخت افزاري است WDTتايمر  ”RUN”مقداري كه در رجيستر  , مي رود

D9000 است در WDTرجيستر , ريخته مي شود D9000 رجيسترويژه WDT 200 است و به طور پيش فرض مقدارms 

 خطاي WDT , برسدi0iاگرمقدارش به . شمارش رو به پايين مي كند 1msبا واحد اين تايمر زمان را .) در آن قرار دارد

متوقف مي كند و همه خروجي ها را تا رسيدن به شرايط ثبات و حفاظت  را PLC و اجراي ,سيستم را تشخيص مي دهد

 را به WDT قبل از شروع اجرا برنامه تايمر PLC ,زمانيكه عملكرد سيستم به حالت نرمال بازگشت.سيستم قطع مي كند

  .(STEP 0)حالت اوليه بر مي گرداند

   : فعال مي شودWDTدر دو حالت تايمر 

 . تابع نگهداري را اجرا مي كندWDT , رخ دهدPLCهر مشكلي كه درسيستم  )١

 D9000 در حالتي كه زمان اسكن برنامه بيش از مقدار درون رجيستر ,اگر زمان اجرا برنامه خيلي طوالني شود )٢

 .  راه اندازي مي شودWDT تابع نگهداري ,باشد

  

 
  



 
  :FORدستور حلقه * 

 . خارج حلقه استفاده كرد مي توان براي پرش بهCJ از دستور , FOR-NEXTدر حلقه  •

 بايد توجه داشت كه زمان ,براي جلوگيري از رخ دادن خطا.  تودرتومي تواند استفاده شودFOR-NEXT حلقه 5حداكثر  •

 . باشدWDTحلقه نبايد بيش از مقدار تايمر 

 :تحت شرايط زير خطا رخ مي دهد •

 . قرار گيردFOR قبل ازدستور  NEXTدستور  

 . قرارگيردEND يا FENDور  بعد از دستNEXTدستور  

 . برابر نبلشدFOR و NEXTتعداد دستورات  
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   :(CMP)مقايسه * 

 . ذخيره مي كندD را با هم مقايسه مي كند ونتيجه را درون S2 و S1داده هاي درون  •

 . فعال مي شودCMP دستور , شود”X20=”ONدر برنامه اي مطابق با دياگرام زير زمانيكه  •

 

 . مي شود”M100=”ON , باشدK100>D100اگر  

 . مي شود”M101=”ON , باشدK100=D100اگر  

 . مي شود”M102=”ON , باشدK100<D100اگر  

  

 ,M100خروجي هاي  (”ON”/”OFF“) و وضعيت , دستور غير فعال مي شود, شود”X20=”OFFزمانيكه  •

M101, M102 در حالت قبل از X20=”OFF”باقي مي ماند . 

 .درا حاصل كر  , =<<> ,=>مي توان نتايج  ) OR يا ANDبه صورت  (M100~M102بااتصال سري يا موازي  •
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 Compare & Transfer Instruction 
 

   :(ZCP)با يك بازه عدديمقايسه * 

 . ذخيره مي كندD و نتيجه مقايسه را در ,مقايسه مي كند S2 و S1 با داده درون Sداده درون   •

 . فعال مي گرددCMP دستور , مي شود”X20=”ONزمانيكه   •

 . مي شود”M100=”ON ,باشد) حد پايين <مقايسه شونده  (K100>D100اگر  

 ,باشد )مقدار مقايسه شونده بين حد بااليي و پاييني قرار گيرد (K100<=D100<=K200اگر  

M101=”ON”مي شود . 

 . مي شود”M102=”ON ,باشد) حد باال >مقايسه شونده  (K200<D100اگر  

 خروجي هاي (”ON”/”OFF“) و وضعيت , دستور غير فعال مي شود, مي شود”X20=”OFF زمانيكه  •

M100, M101, M102 قبل از  در حالتX20=”OFF”باقي مي ماند . 

 . مقايسه مي شودS همزمان به عنوان حد باال و حد پايين در نظر گرفته مي شود و با S1 مقدار , باشدS1>S2زمانيكه  •

  

  

  
 

  



 Compare & Transfer Instruction 
  

   :(MOV)جاي گذاري داده * 

 . كپي مي كندD را در Sاين دستور مقدار  •

 .ي شود كپي مD200 در D100مقدار  , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 . تغيير نمي كندD200 دستور غير فعال مي شود و مقدار درون , مي شود”X20=”OFFزمانيكه  •
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 *Shift Move (SMOV):   

 .از اين دستور مي توان براي سازمان دهي داده ها استفاده كرد •

 . داردM9168كه تغييراين مدها بستگي به وضعيت كويل  ,اين دستور مد عملكردهاي مختلفي  را انتخاب مي كند •
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   :(CMP)متمم* 

 كپي مي D و در .) تبديل مي شود”0“ به ”1“ و رقم ”1“ به ”0“يعني رقم  ( را متمم ميكند Sاين دستور محتواي •

 . كند

 . منتقل مي گرددD1 متمم مي شود و به D0 محتواي , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 . در حالت قبلي باقي مي ماندD1ر غير فعال مي شود و محتواي و دست, مي شود”X20=”OFFزمانيكه  •
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  :(BMOV)انتقال بلوك  •
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   :(FMOV)انتقال داده * 

 . شروع مي شودD رجيستر متوالي كه با n به Sانتقال محتواي  •

.  منتقل مي گردد, شروع مي شودD100ه با  رجيستر متوالي ك5   به K0 مقدار , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

(D100~D104)  

 . داده تنها در ابزارهاي مقصد در دسترس كپي مي شود, از تعداد ابزارهاي دردسترس مقصد بيشتر بودnاگر مقدار  •
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   :(XCH)جابجايي داده* 
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  تبديل فرمت

*              BCD 

*              BIN 

  
 K4Y20سپس به .  تبديل مي شودBCD به فرمت D0 درون رجيستر BIN مقدار , مي شود”X20=”ONمانيكه ز •

(Y20~Y37)منتقل مي كند . 

 . خطا در نظر مي گيردPLC , بيشتر شود(9999~0) از رنج عملياتيS زمانيكه , بيتي16براي يك دستور  •

 . خطا در نظر مي گيردPLC , بيشتر شود(99999999~0) از رنج عملياتي S زمانيكه , بيتي32براي يك دستور  •

 

سپس .  تبديل مي شودBIN به فرمت K4X20 (X20~X37) درون BCD مقدار , مي شود”X21=”ONزمانيكه  •

 . منتقل مي كندD1به رجيستر 

 . خطا در نظر مي گيردPLC , نباشدBCDاگر داده اوليه به فرمت  •
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   :(ADD)جمع كردن * 

  
”X20=”OFFزمانيكه  • ”ON”مقدار درون رجيسترهاي , مي شود D0 و D1و مجموع آنها در , با هم جمع مي شوند 

 . ذخيره مي شودD2رجيسترهاي 

  
  بيتي16نحوه اجراي  •

 . مي شود”M9020=”ON فلگ صفر , باشد”0“ برابر با (D)زمانيكه نتيجه جمع 
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  .  مي شود”M9022=”ON فلگ كري , باشد32767 از زمانيكه نتيجه جمع بيش

 .  مي شود”M9021=”ON فلگ قرض , باشد32768-زمانيكه نتيجه جمع كمتر از 

 

  
 با هم جمع مي شوند و نتيجه در (D3,D2) و (D1,D0) مقدار درون رجيسترهاي , مي شود”X20=”ONزمانيكه   •

 . ذخيره مي شود(D5,D4)رجيسترهاي 

  
 بيتي 32نحوه اجراي  •

  . مي شود”M9020=”ON فلگ صفر , باشد”0“ برابر با (D)زمانيكه نتيجه جمع 

  .  مي شود”M9022=”ON فلگ كري , باشد2147483647زمانيكه نتيجه جمع بيش از 

 . مي شود”M9021=”ON فلگ قرض , باشد2147483648-زمانيكه نتيجه جمع كمتر از 

   :(SUB)تفريق * 
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”X20=”OFFزمانيكه  • ”ON” مقدار درون رجيستر  ,مي شودD1 از مقدار درون رجيستر D0و , كسر مي شود 

 . ذخيه مي شودD2باقيمانده در رجيستر 

  
  بيتي16نحوه اجراي  •

  . مي شود”M9020=”ON فلگ صفر , باشد”0“ برابر با (D)زمانيكه نتيجه جمع 

  .  مي شود”M9022=”ON فلگ كري , باشد32767زمانيكه نتيجه جمع بيش از 

 .  مي شود”M9021=”ON فلگ قرض , باشد32768-زمانيكه نتيجه جمع كمتر از 

 

  
 كم مي شود   (D1,D0) از مقدار درون رجيسترهاي (D3,D2) مقدار درون رجيسترهاي , مي شود”X20=”ONزمانيكه   •

 . ذخيره مي شود(D5,D4)و نتيجه در رجيسترهاي 

  
  بيتي32نحوه اجراي  •

  . مي شود”M9020=”ON فلگ صفر , باشد”0“برابر با  (D)زمانيكه نتيجه جمع 

  .  مي شود”M9022=”ON فلگ كري , باشد2147483647زمانيكه نتيجه جمع بيش از 

 . مي شود”M9021=”ON فلگ قرض , باشد2147483648-زمانيكه نتيجه جمع كمتر از 
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   :(MUL)ضرب * 

  
 و نتيجه ضرب در رجيسترهاي ,ضرب مي شوند  در همD1  وD0 مقدار دون رجيسترهاي , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

(D3,D2)ذخيره مي شود . 

  
 . بيت است32 , بيتي 16حاصلضرب دو داده  •

 نشان دهنده ”0“.(  مثبت يا منفي بودن حاصلضرب را نشان مي دهد, بيتي 32با ارزش ترين بيت در يك نتيجه حاصلضرب  •

 .) نشان دهنده منفي است”1“مثبت و 

 
 در هم ضرب مي شوند و حاصلضرب در (D3,D2) و (D1,D0) مقدار درون رجيسترهاي , مي شود”X20=”ONه زمانيك •

 . ذخيره مي شود(D7,D6,D5,D4)رجيسترهاي 
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 . بيت است64 , بيتي 32حاصلضرب دو داده  •

 نشان دهنده ”0“.( د مثبت يا منفي بودن حاصلضرب را نشان مي ده, بيتي 64با ارزش ترين بيت در يك نتيجه حاصلضرب  •

 .) نشان دهنده منفي است”1“مثبت و 

 

   :(DIV)تقسيم* 

 
”X20=”OFFزمانيكه  • ”ON” مقدار درون رجيستر , مي شود D0 بر مقدار درون رجيستر D1خارج , تقسيم مي شود 

 . ذخيره مي شودD3 و باقيمانده در رجيستر D2قسمت در رجيستر 

  
 نشان ”0“.(  باارزش ترين بيت مثبت يا منفي بودن را نشان مي دهد,   بيتي باشند16هحالتيكه خارج قسمت و باقيمانددر  •

 .) نشان دهنده منفي است”1“دهنده مثبت و 
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”X20=”OFFزمانيكه  • ”ON”مقدار درون رجيسترهاي , مي شود (D1,D0) رابر (D3,D2) تقسيم مي كند و خارج 

 . ذخيره مي كند(D7,D6)  ا در رجيسترهاي و باقيمانده ر(D5,D4)قسمت را در رجيسترهاي 

 
 نشان ”0“.(  باارزش ترين بيت مثبت يا منفي بودن را نشان مي دهد,  بيتي باشند 32حالتيكه خارج قسمت و باقيماندهدر  •

 .) نشان دهنده منفي است”1“دهنده مثبت و 

  : توجه

 . خطاي عملكرد در نظرمي گيردPLC , باشد”0“اگر مقدار تقسيم شونده برابر با  •

   . خارج قسمت به طور اتوماتيك مثبت ميشود,باشند) يا هر دو منفي(در صورتيكه مقدار اوليه و تقسيم شونده هردو مثبت  •

 . خارج قسمت به طور اتوماتيك منفي ميشود,درحاليكه اگر مقدار اوليه و تقسيم شونده يكي مثبت و ديگري منفي باشد

 . در حاليكه اگر مقسوم منفي باشد باقيمانده منفي است,ت باشد باقيمانده مثبت استاگر مقسوم مثب •

  

  : تغيير يك واحد* 

   (INC)يك واحد افزايش                  

  (DEC)يك واحد كاهش                   
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”X20=”OFFزمانيكه  • ”ON”مقدار درون رجيستر , مي شود D100 د جمع مي شو”1“ با مقدار. 

 . جمع می شود”1“ در هر سيكل اسكن برنامه يكبار با D100 مقدار درون , (P)اگر دستور از نوع پالس نباشد •

 را در ابزار ”32768-“ افزايش يک واحدی بعدی مقدار , برسد”32767+“ زمانيكه مقدار به , بيتي16در يك اجراي  •

 .مقصد می نويسد

                      افزايش يک واحدی بعدی مقدار, برسد”2147483647+“ زمانيكه مقدار به , بيتي32در يك اجراي   •

 . را در ابزار مقصد می نويسد”2147483648-“

 .نتيجه اجراي اين دستور در هيچ يك از فلگ ها تغييري ايجاد نمي كند •

 
”X20=”OFFزمانيكه  • ”ON”مقدار درون رجيستر , مي شود D101يكي كم مي شود . 

 . در هر سيكل اسكن برنامه يكي كم مي شودD101 مقدار درون , (P)وع پالس نباشداگر دستور از ن •

 را در ابزار ”32767+“ کاهش يک واحدی بعدی مقدار , برسد”32768-“ زمانيكه مقدار به , بيتي16در يك اجراي  •

 .مقصد می نويسد

                     حدی بعدی مقدارش يک واکاه , برسد”2147483648-“ زمانيكه مقدار به , بيتي32در يك اجراي   •

 . را در ابزار مقصد می نويسد”2147483647+“

 .نتيجه اجراي اين دستور در هيچ يك از فلگ ها تغييري ايجاد نمي كند •
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  :محاسبات منطقي* 

  
را  منطقي را با هم انجام مي دهند و نتيجه AND عمل D1 و D0 بيت رجيسترهاي 16 , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 . ذخيره مي كندD2در رجيستر 

• AND1=1^1 ,0=0^1 ,0=1^0 ,0=0^0:  منطقي 

 

 
 منطقي را با هم انجام مي دهند و نتيجه را در OR عمل D4 و D3 بيت رجيسترهاي 16 , مي شود”X21=”ONزمانيكه  •

 . ذخيره مي كندD5رجيستر 

• ORمنطقي : 
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 منطقي را با هم انجام مي دهند و نتيجه را XOR عمل D7 و D6  بيت رجيسترهاي16 , مي شود”X22=”ONزمانيكه  •

 . ذخيره مي كندD8در رجيستر 

• XORمنطقي : 

 

 
 

   :(NEG)قرينه * 

 
”X20=”OFFزمانيكه  • ”ON”هر تك بيت , مي شود D0و .) و بالعکس تبديل می شود  "1" به ”0“(  قرينه مي شود

 .  می شود ذخيرهD0و نتيجه در .  جمع می شود”1“سپس با 
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 :  را توليد مي كندD100برنامه زير قدرمطلق  •

و در صورتيکه .  قرينه می گرددD100 می شود و ”M0=”ON , باشد”1“برابر با D100 ) با ارزش ترين بيت (15اگر بيت 

ر واقع اين فرمان د.  تغييری نمی کندD100 می شود و ”M0=”OFF , باشد”0“برابر با D100 ) با ارزش ترين بيت (15بيت 

  )محاسبه قدر مطلق.(  تبديل می کندمثبت  را به منفی مقدار مثبت را تغيير نمی دهد و مقدار 

  

  



 Rotary & Shift Instruction 

 
 
 

  :چرخش * 

 (ROR)           چرخش به راست 

 (ROL)     چرخش به چپ      

 
 .به راست چرخانده مي شوند Dبيت از ابزار   nدر اين دستور  •
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”X20=”OFFزمانيكه  • ”ON”بيتي 16 بيت از داده 4 , مي شود D0و , به راست چرخانده مي شود 

 .  ذخيره مي شودM9022در فلگ كري ) آخرين بيت(وضعيت داده چرخانده شده 

  
 

 . به چپ چرخانده مي شوندD بيت از ابزار  nدر اين دستور •

”X21=”OFFزمانيكه  • ”ON”بيتي 16 بيت از داده 4 , مي شود D1 و وضعيت , چرخانده مي شودچپ به 

 .  ذخيره مي شودM9022در فلگ كري ) آخرين بيت(داده چرخانده شده 

 

   :)Carry( كري ،چرخش با* 

 (RCR)      چرخش به راست با كري      

 (RCL)     چرخش به چپ با كري      
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نيز در نظر  را M9022  چرخانده مي شوند و براي چرخاندن بيت كريراست به D بيت از ابزار  nدر اين دستور •

 .مي گيرد

”X20=”OFFزمانيكه  • ”ON”بيتي 16 بيت از داده 4 , مي شود D0بيت 4 و , به راست چرخانده مي شود 

 .  نيز مي شودM9022شامل  فلگ كري 

 

 

  
نيز در نظر  را M9022  به چپ چرخانده مي شوند و براي چرخاندن بيت كريD بيت از ابزار  nدر اين دستور •

 .مي گيرد



 Rotary & Shift Instruction 

”X21=”OFFزمانيكه  • ”ON”بيتي 16 بيت از داده 4 , مي شود D1بيت 4 و , به چپ چرخانده مي شود 

 . ز مي شود نيM9022شامل  فلگ كري 

  
  

  

  شيفت دادن بيت * 

 (SFTR)                      شيفت بيت به راست

 (SFTL)                      شيفت بيت به چپ
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 به عنوان خروجي تكميل Sو ابزار .  بيت تقسيم شده و به راست منتقل مي شودn2 به , D بيت از ابزار n1طول •

 .دكننده بيت در زمان شيفت استفاده مي شو

”X20=”OFFزمانيكه  • ”ON”ابزاري كه شامل , مي شود M0~M15) 16بيت را به راست 4 ,است)  بيت 

 . منتقل مي شودM12~M15 براي تكميل بيت خروجي به محل X0~X3 و بيت هاي ;منتقل مي كند

 

  
  

  

 
ن خروجي تكميل  به عنواSو ابزار .  بيت تقسيم شده و به چپ منتقل مي شودn2 به , D بيت از ابزار n1طول •

 .كننده بيت در زمان شيفت استفاده مي شود

”X21=”OFFزمانيكه  • ”ON”ابزاري كه شامل , مي شود M0~M15) 16بيت را به چپ 4 ,است)  بيت 

 . منتقل مي شودM0~M3 براي تكميل بيت خروجي به محل X0~X3 و بيت هاي ;منتقل مي كند
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 :(WSFR)شيفت به راست عبارت  * 

 
 از آن را به راست n2 و عبارتي به طول , در نظر گرفته مي شود D  از ابزار n1ن دستور عبارتي به طولدر اي •

 . به عنوان خروجي تكميل كننده عبارت در زمان شيفت استفاده مي شودSو ابزار . منتقل مي كند

 

”X20=”OFFزمانيكه  • ”ON”ابزاري كه شامل , مي شود D0~D11) عبارتي به ,است) 12عبارتي به طول 

 منتقل D9~D11 براي تكميل عبارت خروجي به محل D100~D102 و ; را به راست منتقل مي كند3طول 

  .مي شود

 

  :توجه

 ).هردو ابزار بيتي يا ابزار عبارتي(  بايد از يك نوع باشند, در نظر گرفته مي شوندS,Dابزارهايي كه براي  •

 .بايديكسان باشند آنها K ارقام , ابزار بيتي هستندS,Dزمانيكه  •
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  :(WSFP) عبارت چپشيفت به * 

  

  
  

 از آن را به چپ n2 و عبارتي به طول , در نظر گرفته مي شود D  از ابزار n1در اين دستور عبارتي به طول •

 . به عنوان خروجي تكميل كننده عبارت در زمان شيفت استفاده مي شودSو ابزار . منتقل مي كند
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”X21=”OFFزمانيكه  • ”ON”ابزاري كه شامل , مي شود D0~D11) عبارتي به ,است) 12عبارتي به طول 

 منتقل مي D0~D2 براي تكميل عبارت خروجي به محل D100~D102 و ; را به چپ منتقل مي كند3طول 

 .شود

  

 
 

  :توجه

 ).ر عبارتيهردو ابزار بيتي يا ابزا(  بايد از يك نوع باشند, در نظر گرفته مي شوندS,Dابزارهايي كه براي  •

 . آنها بايديكسان باشندK ارقام , ابزار بيتي هستندS,Dزمانيكه  •
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   :(SFWR)نوشتن برروي رجيستر* 

  

  

اولين .  در نظر گرفته مي شودFIFO استك داده , شروع مي شودD عبارت است و با nاستك داده كه شامل  •

 ,زمانيكه اين دستور فعال مي شود. د به عنوان شاخص درنظر گرفته مي شو, FIFOمحل استك داده هاي 

 به محلي از استك داده ها كه شاخص S سپس محتواي درون , جمع مي شود”1“محتواي درون شاخص با 

 .نشان مي دهد منتقل مي گردد

. 

”X20=”OFFزمانيكه .  است”D0=”0فرض كنيد  • ”ON”محتواي درون , مي شود D0=”1” مي شود و 

”X20=”OFFاگر دوباره . قل مي شود منتD1 به D100محتواي درون  ”ON”محتواي درون , شود 

D0=”2” مي شود و محتواي درون D100 به D2منتقل مي شود  . 
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•   D0 آدرس محلي از استك داده هاي FIFO محتواي  كه برروي آنS اين .  ذخيره مي كند رانوشته مي شود

 و , داده ديگر جايي نوشته نمي شود,فعال شود ولي اگر دستور دوباره .  انجام مي شودD0 >= (n-1) روند تا

 . مي شود”M9022=”ON نيز تغيير نمي كند و فلگ كري D0مقدار 

نوشتن بر روي  / تا بر روي خواندن, استفاده مي شود(SFRD)همراه با دستور   معموال(SFWR)اين دستور  •

 .  كنترل داشته باشدFIFOاستك داده 

  

  

   :(SFRD)خواندن ازروي رجيستر* 

  
اولين .  در نظر گرفته مي شودFIFO استك داده , شروع مي شودS عبارت است و با nاستك داده كه شامل  •

 ,زمانيكه اين دستور فعال مي شود.  به عنوان شاخص درنظر گرفته مي شود, FIFOمحل استك داده هاي 

 يك FIFOه هاي استك داد سپس , منتقل مي شودDمحتواي درون دومين محل استك داده ها به درون 

 . از محتواي درون شاخص  كم مي شود”1“ و مقدار ,عبارت به راست منتقل مي شود
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”X21=”OFFزمانيكه .  است”D0=”5فرض كنيد  • ”ON”محتواي درون, مي شود  D1 درون به D101 

 اگر . مي شود”D0=”4 يك عبارت به راست منتقل مي شوند و محتواي درون D1~D9 و ,منتقل مي شود

”X21=”OFFباره دو ”ON”محتواي درون , شود D1  به درونD101و , منتقل مي شود D1~D9 يك 

  .  مي شود”D0=”3عبارت به راست منتقل مي شوند و محتواي درون 

 و مقدار , نمي شودخوانده داده ديگر , اگر دستور دوباره فعال شود,  مي شود”D0=”0زمانيكه محتواي درون  •

D101و فلگ كري  نيز تغيير نمي كند M9022=”ON”مي شود . 

نوشتن بر روي / تا بر روي خواندن, استفاده مي شود(SFWR)همراه با دستور   معموال(SFRD)اين دستور  •

 .  كنترل داشته باشدFIFOاستك داده 
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   :(ZRST)ريست كردن يك بازه* 

  
”PLC: “STOPزمانيكه  • ”RUN”در هر سيكل اسكن , مي شود M9022=”ON”و همه ; مي شود 

 .دريست مي شون (M2000~M2499)كويل ها 
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• D1,D2وشماره ابزار , بايد ابزار يكسان در نظر گرفته شوند D1 بايد كوچكتر يا مساوي D2باشد (D1<=D2). 

 . ريست مي شودD2 تنها ابزار , باشدD1>D2 اگر شماره

 D2 نمي توان   بيتي باشد16 يك كانتر D1ولي اگر . بيتي را نيز ريست كند32اين دستور مي تواند كانترهاي  •

 . بيتي در نظر گرفت32را كانتر 

  

   :(DECO)كد برداري * 

  
 نتيجه ديكدينگ D در شروع مي شود ، Dكه با بيت متوالي را ) n^2(يك ابزار بيتي است كه , D در اين مثال •

 .ذخيره مي شود

”X20=”OFF زمانيكه , باشد2 برابر X0~X2با فرض اينكه مقدار درون  • ”ON”اين دستور , مي شود 

 . مي شود”M2=”ON ذخيره ميكند يعني M0~M7 را ديكد مي كند و نتيجه را در X0~X2محتواي درون 
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”X20=”OFF زمانيكه , باشد5 برابر X0~X2با فرض اينكه مقدار درون  • ”ON”اين دستور , مي شود 

 . مي شود”M5=”ON ذخيره ميكند يعني M0~M7 را ديكد مي كند و نتيجه را در X0~X2محتواي درون 

 
 مي اشغال D بيت از 256 , باشدn=8اگر .  است8~1   در رنجn بنابراين , يك ابزار بيتي استD ,در اين مثال •

 .شود

 

 
 .  است4~1   در رنجn بنابراين , يك ابزار بيتي استD ,در اين مثال •

”X20=”OFFزمانيكه  • ”ON”اين دستور مقدار درون , شود b0~b2 از D0 را ديكد مي كند و  نتيجه را 

 . مي شوند”0“ , (b8~b15)ساير بيت ها كه استفاده نمي شوند .  منتقل مي كندD1 از b0~b7در 
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   :(ENCO) گذاريكد * 

  
 

”X20=”OFFه زمانيك • ”ON”اين دستور مقدار درون , شود M0~M7 را كد مي كند و  نتيجه را در 

b0~b2 از D0ساير بيت ها كه استفاده نمي شوند .  منتقل مي كند(b3~b15) , “0”مي شوند . 
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  :توجه

 . بيشترين مقدار در نظر گرفته مي شودگذاري، براي كد,باشد”1” برابرSاگر بيش از يك بيت از  •

 . خطاي عملكرد در نظر مي گيردPLC , باشد”S=”0گر محتواي درون ا •

 . تغيير نمي كند(D)كدگذاري نتيجه , شود”OFF“زمانيكه كنتاكت شرطي  •

  

  

   :(SUM)مجموع بيت هاي روشن * 

  
  

 و , دارند را مي شمارد”1“كه وضعيت  ) بيتD0) 16ت هايي از ي تعداد ب, مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 ”M9020=”ON فلگ صفر , باشد”0“ برابر D0 بيت 16اگر همه .  ذخيره مي كندD10 را در نتيجه مجموع

 .مي شود

 
 . رجيستر را اشغال مي كند2 نيز D , استفاده مي شودDSUM بيتي از دستور 32براي داده  •
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   :(BON)چك كردن فعال بودن بيت* 

  
 . كپي مي كندD مقصد  را در ابزارS امين بيت ابزار مرجع nاين دستور وضعيت  •

 . كپي مي شودM0 به D0 از b5 , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 .تغيير نمي كند M0 وضعيت , مي شود”X20=”OFFزمانيكه  •

  
  

   :(MEAN)ميانگين* 
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 . ذخيره مي كندD و در  مي كندn شروع مي شوند را تقسيم بر S ابزار متوالي كه با nاين دستور مجموع  •

 . ذخيره مي شودD10 در D0~D4 رجيستر متوالي 5 مقدار ميانگين , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 
 . باقيمانده ناديده گرفته مي شود,اگر در محاسبه ميانگين باقيمانده حاصل شد •

 تنها ابزارهايي كه دررنج مجازند در نظر گرفته مي , بيش از رنج مجاز بود,اگر شماره ابزار در نظر گرفته شده •

 .شوند

  

  :تنظيم اعالم كننده* 

 (ANS)             روشن كردن اعالم كننده زمان

 (ANR)             خاموش كردن اعالم كننده زمان
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 .اين دستور اختصاصا براي راه اندازي اعالم كننده خروجي استفاده مي شود •

 ”S900=”ONنده  اعالم كن, باشند”ON“ ثانيه 1.5 به طور همزمان به مدت بيش از X20,X21زمانيكه  •

 مي شود و ”T0=”OFF كنتاكت , قطع شدX21 يا X20 , شد”S900=”ONاگر بعد از اينكه . مي شود

 . باقي مي ماند”S900=”ON اما ,مقدار آن صفر مي شود

 , سپس يكي از آنها قطع شود, باشند”ON“ ثانيه 1.5 به طور همزمان به مدت كمتر از X20,X21زمانيكه   •

 .ود مي ش”T0=”0مقدار 

 
  ANR در هر زمان كه دستور .اين دستور اختصاصا براي ريست كردن اعالم كننده خروجي استفاده مي شود •

 . به ترتيب ريست مي شوند, اعالم كننده هايي كه فعالند,اجرا شود

”X0=”OFFزمانيكه  • ”ON”دستور , مي شود ANR اجرا مي شود و اعالم كننده هاي فعال به ترتيب 

“OFF”د  مي شون. 

 اعالم كننده اي كه مدت زمان ,بيش از يك اعالم كننده فعال باشد اجرا شود و ANRدر صورتيكه دستور  •

 اعالم كننده اي كه مدت زمان كمتري , دوباره اجرا شودANRاگر دستور .  ريست مي شود,كمتري فعال بوده

  .  ريست مي شود,) دومين كم فعال( در اين زمان فعال بوده

   :(SQR)جذر * 

  
 . ذخيره مي كندD را محاسبه مي كند و نتيجه را در ابزار مقصد Sدرون  اين دستور جذر محتواي •
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 ذخيره مي D1 محاسبه شده و نتيجه را در D0 ريشه جذر محتواي درون , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 .كند

 و اگر قسمت ; و قسمت دسيمال حذف مي شود, نگه داشته مي شودintegerدر محاسبه جذر تنها قسمت  •

 . مي شود”M9021=”ON ,دسيمال حذف شد

 . مي شود”M9020=”ON فلگ صفر , شد”0“زمانيكه نتيجه برابر  •

• S در غيراينصورت ;باشد بايد حاوي مقدار مثبت PLC خطاي عملكرد در نظر مي گيرد و M9067=”ON” 

 .مي شود

  

   :(FLT) اعشاريفرمتتبديل به 

  
  

به فرمت ) integerفرمت (بيتي است 16 كه D0تواي درون رجيستر  مح, مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 . كپي مي شود(D11,D10) و نتيجه تبديل به ابزار مقصد ,باينري تبديل مي شود

  

  
به ) integerفرمت ( است  (D2,D3)بيتي32كه  D2 محتواي درون رجيستر , مي شود”X1=”ONزمانيكه  •

 . كپي مي شود(D13,D12) به ابزار مقصد  و نتيجه تبديل,فرمت باينري تبديل مي شود
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 زيرا در محاسبات به طور اتوماتيك , استفاده از اين دستور ضروري نيستK,Hدر محاسبات اعشاري اعداد ثابت  •

 .به فرمت اعشاري تبديل مي شوداعداد 

 .اعداد اعشاري دو رجيستر متوالي را اشغال مي كنند •

  

 

 :مثال •

  
  



                                        High Speed Processing Instruction 

 

 

   :(REF)خروجي/ رفرش كردن ورودي* 

  
• PLC قبل از اجراي دستورات STEP0 , وضعيت “ON”/”OFF” همه ورودي ها را مي خواند و در حافظه 

 همه سيگنال هاي ”ON”/”OFF“ وضعيت , اجرا شودENDتا زمانيكه دستور . داده ها ذخيره مي كند

 در طول X ورودي ”ON”/”OFF“اندن وضعيت اين دستور براي خو. خروجي به خروجي فرستاده مي شود

 . ضروري استYيا ارسال فوري نتيجه عملكرد به خروجي اجراي برنامه 
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.  ذخيره مي شودPLC در حافظه داده   X0~X7 وضعيت سيگنال ورودي , مي شود”M0=”ONزمانيكه  •

PLC با اجراي اين دستور مي تواند به سرعت وضعيت X0~X710تقريبا ( ان تاخير ولي همچن, را بخواندms  ( 

 .بر كنتاكت ورودي وجود دارد

به كنتاكت خروجي  PLCحافظه داده از   Y0~Y17 وضعيت سيگنال خروجي , مي شود”M1=”ONزمانيكه  •

 ولي ,ارسال كند را Y0~Y17 با اجراي اين دستور مي تواند به سرعت وضعيت PLC.  مي شودفرستاده

 . وجود داردخروجيتاكت  كنبر) 10ms تقريبا(تاخير همچنان 

هر .  باشد”8“ نيز بايد ضريبي از X0,X10,X20,Y0,Y10 . n مثل ,باشد) صفر (”0“ بايد Dرقم آخر  •

 .مقداري خارج از اين رنج به عنوان خطا در نظرگرفته مي شود

  
  .خروجي حاصل شود/  در فركانس وقفه استفاده مي شود تا زمان واقعي وضعيت وروديREFاز دستور  •

   :(REF)خروجي و تنظيم فيلتر/ رفرش كردن ورودي* 
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و  ”ON”/”OFF“ به وضعيت X0~X7 زمان پاسخگويي به ورودي خارجي , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 . تغييرمي كند1msذخيره درحافظه داده به 

ا از تداخل به تاخيرمي اندازد ت 10msرا حدود يك فيلتر قرار دارد كه زمان پاسخگويي PLCبر روي ورودي هاي  •

 . حذف مي شود, دارد10ms بنابراين سيگنال ورودي كه پهناي پالس كمتر از ;نويز جلوگيري كند

تصوير زير .  را مي توان تنظيم كردX0~X7 زمان پاسخ گويي كنتاكت هاي ورودي REFFبا استفاده از دستور  •

  ; را نشان مي دهدX0~X7ساختار 

 
 قرار 60ms~0 فيلتر ديجيتال X0~X7 برسر راه ترمينال ورودي ,هده استهمانطور كه در تصوير باال قابل مشا •

 : در زير آورده شده استX0~X7قوانين مربوط به زمان پاسخگويي كنتاكت ورودي . دارد

”PLC:”OFFزمانيكه  )1 ”ON”مقدار , مي شود D9020 مي شود و ”10“ به صورت پيش فرض 

  . تنظيم مي شود10msپاسخگويي زماني 

 را مي توان D9020 مقدار MOVيم مدت زمان پاسخگويي به مقدار مورد نظر با استفاده از دستور براي تنظ )2

 .تنظيم كرد

 . استفاده مي شودREFFبراي تنظيم مدت زمان پاسخگويي در حين اجراي برنامه از دستور  )3
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 پاسخگويي ترمينال  زمان, در برنامهSPD (FNC56) كانتر سرعت باال يا دستور ,در زمان اجراي تابع وقفه •

 . مي شودμs 50ورودي به صورت اتوماتيك 

  :(MTR)ماتريس ورودي •

 
 ورودي متوالي را كه ON”/ “OFF” 8 * n“وضعيت : اين دستور وضعيت را به صورت يك ماتريس مي خواند •

 /”ON“وضعيت .  شروع مي شود مي ريزدD1 مي خواند و در خروجي هايي كه از , شروع مي شود n و Sاز 

“OFF” كويل هاي ورودي از كويل هاي داخلي كه از D2شروع مي شود نيز متاثر است . 



                                        High Speed Processing Instruction 

  
زمانيكه . دو رديف از ماتريس ورودي را تشكيل مي دهند Y20 ~ Y21 و X20 ~ X27 ,در دياگرام فوق  •

X0= “ON” مي شود و دستور براي اجرا آماده مي شود و وضعيت “ON”/ “OFF” 16 8 نقطه از ماتريس 

 . ذخيره مي شودM10 ~ M17 و M0 ~ M7 خوانده مي شود و در كويل هاي داخلي 2 *

 . دستور غيرفعال مي شود ولي وضعيت كويل هاي داخلي باقي مي ماند, مي شود”X0=”OFFزمانيكه  •

 براي خواندن يك رديف از سوئيچ هاي خارجي به اندازه زمان دو اسكن برنامه زمان مي MTRاستفاده از دستور  •

 زمان الزم 20ms خواندن وضعيت يك رديف از ماتريس , وقت بگيرد10msاگر هر اسكن برنامه كمتر از . برد

 سوئيچ خارجي (8 * 8) 64خواندن .  رديف از سوئيچ هاي خارجي را مي تواند بخواند8اين دستور حداكثر . دارد

و زمان پاسخ گويي وئيچ هاي خارجي بنابراين انطباق بين پاسخ س.  زمان الزم دارد160ms اسكن برنامه يا 16

 .دستور را بايد در برنامه نويسي در نظر گرفت

 براي يك اسكن برنامه روشن مي ”M9029= “ON فلگ كامل شدن اجرا ,زمانيكه اين دستور اجرا مي شود •

 .ماند

  .از اين دستور تنها يك بار در برنامه مي توان استفاده كرد •
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   :(HSCS)  كانتر سرعت باالفعال كردن* 

  
ترمينال هاي .  استفاده مي شود(HSC) براي راه اندازي سريع خروجي كانتر سرعت باال DHSCSدستور  •

 كانتر سرعت DHSCSزمانيكه دستور . كانتر سرعت باال تابع وقفه ورودي را دريافت مي كنند/ مربوط به پالس

 و اين دستور مقايسه ,)كاهش مي يابد/ افزايش پله ”1“( مقدار فعلي اين كانتر , را انتخاب مي كندS2 يباال

 مي شود و ”S2=”ONكانتر  , برابر شدS1 با مقدار S2زمانيكه مقدار كانتر .  انجام مي دهدS1مقدار كانتر را با 

 تنها Dولي كنتاكت خروجي .  مي ماند”ON“وضعيت آن همچنان حتي بعد از اينكه با هم برابر نباشند نيز 

 . مي ماند”ON“ , برابراستS1نتر با درزمانيكه مقداركا

 تنها مي HSC دستور , در نظر گرفته مي شودVH هاي سري PLC در D براي Yكويل هاي خروجي  زمانيكه •

 . استفاده كندY0~Y17تواند از خروجي هاي 

 به 199 از C235زمانيكه مقدار كانتر .  فعال مي شودDHSCS ,مي شود ”X20=”ON زمانيكه ,در مثال باال •

 .  مي شود”Y0=”ON وضعيت , تغيير كند201 به 200 يا از 200
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  :توجه

 . نوشتDHSCS بنابراين بايد دستور را به صورت ; بيتي است32اين دستور  •

 اگرچه مجموعه اين ; وجود نداردDHSCS, DHSCR, DHSZمحدوديتي در زمان استفاده از دستورات  •

 . باشد”6“يش از دستورات كه در يك زمان استفاده مي شود نبايد ب

  
   :(HSCR)ريست كردن كانتر سرعت باال* 

  
 . استفاده مي شود(HSC) براي توقف سريع خروجي كانتر سرعت باال DHSCRدستور  •
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 تنها HSCR دستور , در نظر گرفته مي شودVH هاي سري PLC در D براي Yكويل هاي خروجي  زمانيكه •

 . استفاده كندY0~Y17مي تواند از خروجي هاي 

 199 از C235زمانيكه مقدار كانتر .  فعال مي شودDHSCR ,مي شود”X20=”ON   زمانيكه ,در مثال باال •

 .  مي شود”Y0=”OFF وضعيت , تغيير كند201 به 200 يا از 200به 

 
  :توجه

 . نوشتDHSCR بنابراين بايد دستور را به صورت ; بيتي است32اين دستور  •

 اگرچه مجموعه اين ; وجود نداردDHSCS, DHSCR, DHSZرات محدوديتي در زمان استفاده از دستو •

 . باشد”6“دستورات كه در يك زمان استفاده مي شود نبايد بيش از 

   :M9025كويل 

 , شد”ON“زمانيكه ترمينال ريست خارجي . بعضي از كانترهاي سرعت باال داراي ترمينال ريست خارجي هستند •

.  مي شود”OFF“ ريست مي شود و كنتاكت خروجي ”0“ن به مقدار محتواي درون كانتر سرعت باالي معادل آ

 .  با استفاده از پورت خارجي مي توان كانتر را ريست كرد, شود”M9025=”ONزمانيكه 

• X1 ترمينال ريست خارجي كانتر C241است . 

ر  و دستو, مي شود”OFF“ و كنتاكت خروجي , مي شود”C241=”0 مقدار كانتر , شود”X1=”ONزمانيكه  •

DHSCR اجرا مي شود و Y20=”OFF”مي گردد . 

 ”OFF“ و كنتاكت خروجي , مي شود”C241=”0 مقدار , شود”M9025=”OFF”, X1=”ONزمانيكه  •

 . مثل قبل مي ماندY20وضعيت ي شود و نم اجرا DHSCR و دستور ,مي شود
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   :(HSZ)مقايسه كانتر سرعت باال با يك بازه* 

 1مد عملكرد

  
• Y20~Y22اي نتايج مقايسه هستند خروجي ه. 

  . مي شود”Y20=”ON , باشدK100 > C255زمانيكه 

  . مي شود”Y21=”ON , باشدK200≤ K100 ≤ C255 زمانيكه 

  . مي شود”Y22=”ON , باشدK200 < C255زمانيكه 

 . مقايسه مي شودSپايين در نظر گرفته مي شود و با / به عنوان حد باال S1 مقدار , باشدS1>S2اگر  •

   :(3~1)ه مدهاي عملكرد توجه ب

 . نوشتDHSZ بنابراين بايد دستور را به صورت ; بيتي است32اين دستور  •

 اگرچه مجموعه اين ; وجود نداردDHSCS, DHSCR, DHSZمحدوديتي در زمان استفاده از دستورات  •

 . باشد”6“دستورات كه در يك زمان استفاده مي شود نبايد بيش از 
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Y  شماره آن بايد بين, درنظر گرفته شودYي  خروجDHSZ در دستور Dاگر  • 5  Y  در نظر ~ 0

 .) قابل قبول نيستY26, Y27 قابل قبول است در حاليكه Y20, Y25براي مثال .(گرفته شود

  :مثال

• C251فاز ي يك كانتر سرعت باال A/Bاست , X0 ورودي پالس فاز A , و X1 ورودي پالس فاز Bاست . 

• X20سيگنال فعال سازي است . 

بنابراين زمانيكه .  خروجي مقايسه شونده داردDHSZ , پالس ورودي شمارشي داردC251تنها زمانيكه  •

X20=”OFF” ”ON”موتور فعال مي شود, مي شود (Y20=”ON”) .  از ابتدا عملكرد موتور پالس

  را Y20~Y22 سپس مقايسه مربوط به . شمارشي را توليد مي كند و آن را به كانتر سرعت باال فيدبك مي كند

 .انجام مي دهد

 
   :(HSZ) مقايسه كانتر سرعت باال با يك بازه* 

  2مد عملكرد

 دستور مقايسه بين مقدار فعلي كانتر سرعت باال و , در نظر گرفته مي شودDHSZ  D=M9130,زمانيكه در دستور

  . مقادير تنظيم شده درجدول مقايسه داده ها را انجام مي دهد
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 و مقدار گروه C235مقايسه بين مقدار كانتر سرعت باال .  دستور اجرا مي شود, مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 مي ”Y20=”ON , اگر با هم برابر بودند(Record 0). شروع مي شود (D1,D0)اول جدول مقايسه داده

تر سپس مقايسه بين مقدار كان (D9130=1) . يك واحد افزايش مي يابدD9130همچنين مقدار درون . شود

 اگر با هم (Record 1). شروع مي شود (D5,D4) و مقدار گروه دوم جدول مقايسه دادهC235سرعت باال 

  (D9130=2) . يك واحد افزايش مي يابدD9130همچنين مقدار درون .  مي شود”Y21=”ON ,برابر بودند

 مدت يك زمان اسكن فلگ  به,اين روند تا آخرين گروه جدول ادامه مي يابد و وقتي فرايند مقايسه كامل شد

M9131=”ON”سپس . مي شودD9130=”0”مي شود و مجددا مقايسه داده ها از گروه يك انجام مي شود . 
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”X20=”ONزمانيكه  • ”OFF”دستور غيرفعال مي شود و محتواي , شود D9130=”0”ولي  , مي شود 
 . كويل هاي خروجي تغيير نمي كند”ON”/”OFF“وضعيت 

 . مي تواند در برنامه اجرا شوداين دستور فقط يكبار •
  

   :(HSZ)مقايسه كانتر سرعت باال با يك بازه* 
  3مد عملكرد

 تابع از مقدار , بيايدDPLSY و همراه با دستور  , در نظر گرفته مي شودDHSZ  D=M9132,زمانيكه در دستور
  . استفاده مي كندPLSYكانتر سرعت باال براي كنترل فركانس پالس خروجي 
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در ابتدا جدول مقايسه داده ها تنظيم مي شود و مقدار . اجرا مي شود  دستور, مي شود”X20=”ONيكه  زمان •

D9131=”0”مطابق با مقدار .  مي شود(D3, D2)در جدول مقايسه داده ها , Y0 500 در خروجي پالسHz 

 (D1,D0)مقايسه شونده و مقدار اولين گروه داده C235 ي مقايسه بين مقداركانتر سرعت باال.توليد مي كند

 .(D9131=1)  يك واحد افزايش مي يابدD9131اگر با هم برابر بودند مقدار . صورت مي گيرد

 صورت (D5,D4) و مقدار دومين گروه داده مقايسه شوندهC235 ي مقايسه بين مقداركانتر سرعت باال,سپس

 ,D7)مطابق با مقدار  و(D9131=2) ابد يك واحد افزايش مي يD9131اگر با هم برابر بودند مقدار . مي گيرد

D6)در جدول مقايسه داده ها , Y0 1000 در خروجي پالسHzتوليد مي كند . 

 به مدت يك زمان اسكن فلگ , اين روند تا آخرين گروه جدول ادامه مي يابد و وقتي فرايند مقايسه كامل شد

M9133=”ON”سپس . مي شودD9131=”0”ها از گروه يك انجام مي شود مي شود و مجددا مقايسه داده . 

”X20=”ONزمانيكه  • ”OFF”دستور غيرفعال مي شود و محتواي , شود D9131=”0”مي شود . 

 .اين دستور فقط يكبار مي تواند در برنامه اجرا شود •

و آماده سازي داده هاي .  تا پايان اولين اسكن اجرا نمي شودPLSYدستور  ,دستور اجرا مي شوداين زمانيكه  •

 . مقايسه داده ها بايد قبل از اولين زمان اسكن كامل شودجدول

• D9131 : شماره كانتر را براي جدول مقايسه داده ها ذخيره مي كند. 

• D9132 : از محتواي ,در اين مد كنترل فركانس D9131 براي انتخاب فركانس پالس خروجي جدول مقايسه 

 . قرار داده مي شود(D9133,D9132) هاي و فركانس انتخابي در رجيستر,داده ها استفاده مي شود

• D9134 : از محتواي ,در اين مد كنترل فركانس D9131 براي انتخاب داده هاي مقايسه اي  جدول مقايسه 

 . قرار داده مي شود(D9135,D9134)   و داده هاي انتخابي در رجيسترهاي,داده ها استفاده مي شود
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   : (SPD)تشخيص سرعت* 

  
 وارد مي شود را محاسبه مي كند و S1 ازترمينال S2(ms)تعداد پالس هايي كه در مدت زمان اين دستور  •

 . ذخيره مي كندDنتيجه را در رجيستر 

پس از .  را ذخيره مي كندX0 تعداد پالس هاي ورودي از ترمينال D1 , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

1000ms نتيجه را در D0سپس مقدار , ذخيره مي كند D1=”0” 1000و مجددا در . مي شودms بعدي 

 . را محاسبه مي كندX0 تعداد پالس هاي ورودي از 

• D2 1000 مدت زمان باقيمانده تا پايانmsرا نشان مي دهد . 

سرعت چرخش را مي توان به راحتي از . اين دستور اغلب براي محاسبه سرعت چرخش استفاده مي شود •

 . محاسبه كرد D0مقدار
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ولي مجموع فركانسهاي شمارش شده  . مي تواند باشد10KHz تا (X0~X5)پالس ورودي ماكزيمم فركانس  •

 . مي تواند باشد20KHz و كانتر سرعت باال حداكثر تا SPDدستور 

 

 

 (PLSY):پالس خروجي* 

  
 توليد  500Hz پالس با فركانس D100 به تعداد محتواي درون Y0خروجي  , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 ) پالس درثانيه 500 (. مي كند

S1كه رنج آن در , فركانس پالس خروجي است PLC سري M 20000 تا 2 ازHz است و در PLC سري VB,VH 

 . است7000Hz تا 2از 
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S232 پالس است و براي دستورات 32767 ~ 1 بيتي رنج آن از 16 كه براي دستورات , تعداد پالس خروجي است 

 . است پالس2147483647 ~ 1بيتي رنج آن از 

  . توليد مي شودS1 پالس پيوسته با فركانس , باشد”0“ برابر S2اگر 

D در (  پالس توليد شده را نشان مي دهدPLC سري VB,Mفقط Y0, Y1  مي تواند باشد و در PLC سري VH 

 ). مي تواند باشد Y0فقط

 %50 و ”ON“  زمان پالس%50يعني (  دارد50%  (duty cycle)سيگنال پالس توليد شده سيكل وظيفه •

 ).  است”OFF“زمان پالس 

 . مي شود”M9029=”ON به مدت يك زمان اسكن , توليد شد S2زمانيكه تعداد پالس تعيين شده در  •

تعداد مجموع پالس هاي توليد شده دستور ) بيت پاييني16  (D9136 ,) بيت باالييD9137)  16رجيستر  •

PLSYرا نشان مي دهد . 

  PLSY دستورY0تعداد پالس هاي خروجي ) بيت پاييني16  (D9140 ,) بيت باالييD9141)  16         رجيستر 

 .       را نشان مي دهد  

  PLSY دستورY1تعداد پالس هاي خروجي ) بيت پاييني16  (D9142 ,) بيت باالييD9143)  16         رجيستر 

 .       را نشان مي دهد  

 تا پايان اجراي دستور امكان پذير S2 ولي تغيير ; را تغيير دادS1ون  مي توان محتواي در,دستور در طول اجراي •

 .نيست

 .اين دستور تنها يكبار مي تواند در برنامه استفاده شود •

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        High Speed Processing Instruction 

   :(PWM)مدوالسيون پهناي پالس* 

 
 . را توليد مي كندt/T پالس PWMدستور  •

 
  كه اين پالس به مدت, توليد مي شود T” (S2)“ پالس با پهناي , مي شود”ON“زمانيكه كنتاكت شرطي  •

t) S1 ( “ON”,اين پالس توليدي در خروجي , مي ماند Dنمايش داده مي شود . 

• X20=”ON”, D0=50  

 
• X20=”ON”, D0=20  

 

  
 . مي گردد”Y0=”OFF , شود”X20=”ONاگر  •

 . خطا رخ مي دهد, باشدT بيشتر از tاگر مقدار  •

  



                                        High Speed Processing Instruction 

   :(PLSR)توليد پالس شيبدار خروجي* 

  
  

  
  

 . پالس توليد مي كندD100 به تعداد محتواي Y0 , مي شود”X20=”ONزمانيكه   •

S17000 تا 10رنج فركانس از .  ماكزيمم فركانس پالس خروجي استHz10فركانس بايد ضريب  و همچنين , است 

 .باشد

S2 تعدادپالس هاي خروجي است.  

  ; است32767~110 رنج آن , بيتي16براي دستور 



                                        High Speed Processing Instruction 

   . است2147483647~110 رنج آن , بيتي32تور براي دس

S3واحد .(  زمان كاهش يا افزايش شيب استms(   

  
  .افزايش رخ مي دهد/  خطا در زمان بندي گام هاي كاهش,  باشد"S1/100,000" كمتر از S3اگر مقدار 

اگر كمتر از اين ) . D9012 مقدار درون( برابر بيشتر از ماكزيمم زمان اسكن برنامه باشد 10 بايد S3همچنين مقدار 

  .كاهش ناجور مي گردد/  زمان گام هاي افزايش,مقدار باشد

D كه تنها(  پالس توليد شده را نشان مي دهدY0, Y1 و خروجي بايد از نوع ترانزيستوري باشد)  مي تواند باشد.  

 به صورت ,ر شوندكاهش از رنج مجاز بيشت/ زمانيكه ماكزيمم فركانس پالس خروجي  يا گام هاي افزايش •

  (7000Hz~10). اتوماتيك فركانس به رنج مجاز تعديل مي يابد

تعداد مجموع پالس هاي توليد شده دستور ) بيت پاييني16  (D9136 ,) بيت باالييD9137)  16رجيستر  •

PLSY و PLSRرا نشان مي دهد . 

  PLSY دستورY0د پالس هاي خروجي تعدا) بيت پاييني16  (D9140 ,) بيت باالييD9141)  16         رجيستر 

 .  را نشان مي دهد PLSRو          

  PLSY دستورY1تعداد پالس هاي خروجي ) بيت پاييني16  (D9142 ,) بيت باالييD9143)  16         رجيستر 

 . را نشان مي دهدPLSR       و   

  . مي توان ريست كردDMOV   K0   D91         مقدار درون رجيسترهاي فوق را با استفاده از دستور 

 . مي شوند Y0  يا”Y1=”OFF پالس خروجي متوقف مي گردد و , مي شود”X20=”OFFزمانيكه  •

 . غير قابل استفاده است,تغيير پارمترهاي دستور حين اجراي آن  •

 .از اين دستور تنها يكبار دربرنامه مي توان استفاده كرد •

• Y0, Y1 كه در دستورات PLSR, PLSYتفاده مي شوند را نمي توان همزمان استفاده كرد اس. 

 

  



 Handy Instructions 

 
 

 

   :(SER)جستجو * 

  
  

 , مقايسه مي كندS2  مقدار درون شروع مي شود را باS1 كه با nن استك داده به طول واين دستور محتواي در •

 .  ذخيره مي كند, شروع مي شودD ابزار متوالي كه با 5و نتيجه مقايسه را در 

 



 Handy Instructions 
    

 
مقايسه مي شود و نتيجه مقايسه  D0~D9 با استك داده D10 محتواي درون , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 .) فرض شده استD10=100در اين مثال . (  ذخيره مي شودD20~D24در 

 

  
 

 محل داده اي كه بيشترين شماره را دارد ذخيره مي D ,زمانيكه استك داده بيش از يك مينيمم يا ماكزيمم دارد •

 .كند

 . مي شود”0“ برابر D20~D22 مقدار محتواي , وجود نداردD10زمانيكه مقدار مساوي با  •

 . بيتي است16 يك رجيستر n ولي , بيتي هستندD , 32وS2وS1 رجيسترهاي , بيتي32براي دستور  •
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   :(ABSD)مقايسه متوالي* 

  

  
 ذخيره مي M0~M3 زير مقايسه و نتيجه در  با جدول دادهC0 كانتر ار مقد, مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 .شود

                                                      (D0,D1), (D2,D3), (D4,D5), (D6,D7)]گروه4پايين / حد باال [ 

 ولي اگر مقدار مورد ; مي شود”ON“ تك خروجي مربوطه , ]حد باال  <=  مقدارمورد مقايسه <= حد پايين[اگر 

  .مي شود ”OFF“ تك خروجي مربوطه ,مقايسه در بازه بين حد پايين و بااليي نباشد

 بدون تغيير باقي مي M0~M3 خروجي هاي ”ON”/”OFF“ وضعيت , مي شود”X20=”OFFزمانيكه  •

 .ماند

  



 Handy Instructions 
  

 

 :مثال
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   :Ladder Master در برنامه پياده سازي اين مثال* 

  
   :(INCD)افزايش متوالي* 

  



 Handy Instructions 
  

 D0~D4دار مقايسه شونده در مقبنابراين  ,باشدn=5  وD0 رجيستر جدول مقايسه  اولين شمارهدر اين مثال •

 .ذخيره مي شود M0~M4است و نتيجه مقايسه در 

  D0=30, D1=40, D2=10, D3=50, D4=20)با فرض اينكه (

 

 
• S2نشان مي دهند  شماره اولين كانتر از دو كانتر متوالي است كه خروجي را. 

 . مي شود”M9029=”ONدر هر سيكل اسكن يا كامل شدن اجراي هر بار برنامه  •

”X20=”ONزمانيكه  • ”OFF”كانتر , مي شود C0,C1 ريست مي شوند و M0~M4 نيز “OFF” مي 

 .شوند
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   :(TTMR)تايمر آموزشي * 

 
 (external push button) .كليد فشاري خارجي است  يكX20با فرض اينكه   •

 . ذخيره مي كند را به واحد ثانيه”X20=”ON مدت زمان D1  ,)فشرده شود( مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

  . مي شودD0=50 , استn=1و چون .  مي شودD1=5 , باشد”X20=”ON ثانيه 5اگر به مدت 

  . مي شودD0=100 , استn=1و چون .  مي شودD1=10 , باشد”X20=”ON ثانيه 10اگر به مدت 

 
 . بستگي دارد”n“ و D1 به محتواي درونD0مقدار  •

 
  . تنظيم كرد ”n“ در نظر گرفتن تقويت كننده  را باT مي توان تايمر D0با استفاده از 

  . استفاده شود100ms بايد از تايمر , باشدn=1اگر  

  . استفاده شود10ms بايد از تايمر , باشدn=2اگر  
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”X20=”ONزمانيكه  • ”OFF”محتواي درون , مي شود D1  ريست مي شود اما مقدارD0 بدون تغيير باقي 

 .مي ماند

  : (STMR)تايمر ويژه * 

  
 . اختصاصا براي تاخير در خاموشي و راه اندازي استفاده مي شودSTMRدستور  •

 2 براي زمان T0 تايمر , استm=20و چون .  اجرا مي شودSTMR دستور , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 .ثانيه راه اندازي مي شود

 
• Y20خروجي با تاخير در خاموشي است . 

 . ثانيه راه اندازي مي شود2 به مدت Y21 , مي رود”OFF“  به”ON“زمانيكه سيگنال ورودي از حالت  •

 ماندن ”ON“در صورت ( ثانيه2 به مدت Y22 , مي رود”ON“ به ”OFF“زمانيكه سيگنال ورودي از حالت  •

X20 ( راه اندازي مي شود. 
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 ثانيه به مدت زماني كه 2 با تاخير Y23 , مي رود”ON“ به ”OFF“زمانيكه سيگنال ورودي از حالت  •

X20=”ON”د مان روشن مي , است. 

 .  دوباره استفاده كرد,در برنامه نمي توان از تايمري كه در اين دستور استفاده شده است •

 :در مثال زير يك مدار براي ايجاد فلش با استفاده از اين دستور طراحي شده است •

  
   :(ALT)ايجاد تناوب*

 
 

”X20=”OFFزمانيكه براي بار اول • ”ON”مي شود , M0=”ON”براي بار دوم  و زمانيكه; مي شود 

X20=”OFF” ”ON”مي شود , M0=”OFF”فرددر واقع اگر براي دفعه . مي شود  

X20=”OFF” ”ON”شود , M0=”ON”و اگر براي دفعه زوج, مي شود X20=”OFF” ”ON” 

 . مي شود”M0=”OFF ,شود
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 فعال سازي و متوقف كردن با استفاده از يك كليد فشاري •

 
”X20=”OFFزمانيكه براي اولين بار  ”ON”مي شود , M100=”ON”درنتيجه .  مي شود

Y20=”ON” و Y21=”OFF”مي شود و سيستم فعال مي شود . 

”X20=”OFFزمانيكه براي دومين بار  ”ON”مي شود , M100=”OFF”درنتيجه .   مي شود

Y20=” OFF” و Y21=” ON”مي شود و سيستم فعال مي شود . 

 ايجاد فلش •

  
 .پالس توليد مي كنددر هر ثانيه  T0 , مي شود”X20=”ONزمانيكه  

 . نيز تغيير مي كندY0 وضعيت , پالس توليد مي كندT0هر بار كه  
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   ”OFF“دوبار  / ”ON“ايجاد يكبار  •

 
  

   :(RAMP)توليد شيب * 

  
 . نوشته مي شودD1 و مقدار نهايي سيگنال رمپ در D0مقدار اوليه سيگنال رمپ در  •

  . افزايش مي يابدD1 به D0 از مقدار D2 مقدار , شود(D0<D1) و ”X20=”ONزمانيكه 

  . مي يابدكاهش D1 به D0 از مقدار D2 مقدار , شود(D0>D1) و ”X20=”ONزمانيكه 

  .  انجام مي شودD1 به D0 شيفت از PLC بار اسكن  500در
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 .ذخيره مي شودD3ه مي شود و زمان اسكن برنامه در  ذخيرD2 مقدار سيگنال رمپ در ,زمانيكه دستور اجرا شد •

و گراديان خطي بايد با زمان  ,كند  شيب رمپ را ذخيره ميD2 منحني ,همانطور كه دياگرام فوق نشان مي دهد •

 RAMP براي اجراي دستور ,و چون.  يكسان نيستPLCبه طور كلي زمان اسكن .  همبسته باشدPLCاسكن 

استفاده  بايد تابع با زمان اسكن ثابت تنظيم شود يا از تابع وقفه ,زمان يكسان نياز است به ,و ايجاد گراديان خطي

 .شود

”X20=”ONزمانيكه  • ”OFF”دستورغيرفعال مي شود و  , مي شود D3=”0”و اگر دوباره ; مي شود 

X20=”ON”دستور دوباره اجرا مي شود, شود . 

 . ذخيره مي شودD0 در D2 و مقدار  مي شود”M9029=”ON ,زمانيكه اجراي دستور كامل شد •

 . تا عمل توقف و فعال سازي را انجام دهد,اين دستور با خروجي هاي آنالوگ نيز مي تواند كار كند •

”PLC: “STOP و ”X20=”ONاگر  • ”RUN”بايد , شد D3=”0”اين فرمان بايد قبل از .(  شودend 

 .)برنامه داده شود
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   )M9026تغيير با فلگ (مدهاي عملكرد 

  . تغييرمي كندM9026 مد عملكرد بسته به وضعيت ,زمانيكه دستور رمپ اجرا مي شود

 )مد تكرار(توليد سيگنال رمپ پيوسته  •

 
 )مد نگهداري(توليد تك سيگنال رمپ  •

  
  

  نمونه اي از يك برنامه براي ثابت نگه داشتن زمان اسكن

 
  . ثانيه استD1 ( 5 به D0 از D2تغيير مقدار (زمان اجراي دستور رمپ 

10ms * 500 = 5000ms = 5Secs 
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.  سيگنال رمپ گراديان خطي است,)تمامي زمان هاي اسكن ثابت اند(  است10msاز آنجا كه زمان اسكن ثابت و برابر 

اسكن واقعي  بايد توجه داشت كه مقدار زمان اسكن بايد كمي كوچكتر از ماكزيمم زمان ,اگرچه در برنامه پيشنهادي باال

براي مشاهده ماكزيمم مقدار زمان اسكن واقعي بايد .  در غير اينصورت تابع زمان اسكن ثابت غير قابل استفاده است,باشد

  . خوانده شودD9012مقدار رجيستر 

  

 نمونه اي از يك برنامه استفاده از تابع وقفه زماني

  

  .است ثانيه D11 ( 10 به D10 از D20تغيير مقدار (زمان اجراي دستور رمپ 

10ms * 1000 = 10000ms = 10Secs 
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 :مرتب كردن داده ها * 

  
 گروه از داده امين گروه N.  استفاده مي شود(m1) براي مرتب كردن داده هاي ذخيره شده SORTدستور  •

 شماره D كه بايد مرتب شود و , شماره اولين رجيستر از داده هاي اصلي استS.  مرتب مي شودm2هاي داده 

 . كه نتيجه داده هاي مرتب شده را ذخيره مي كند,ين رجيستر از بلوك داده استاول

مرتب كردن  سيكل اسكن m1اين دستور بعد از . اجرا مي شودSORT دستور , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 مي شود و ”M9029=”ONبه مدت يك زمان اسكن فلگ , زمانيكه مرتب كردن كامل شد .را كامل مي كند

 . متوقف مي شودمرتب كردن

• S و D هر دو )m1 * m2 (رجيستر متوالي را اشغال مي كنند. 

 . تنها يكبار در برنامه مي توان استفاده كردSORTاز دستور  •
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                                     External setting & Display Instructions 

  

  

.  وارد مي كند, را نشان مي دهد9~ 0 شروع مي شود و اعداد دسيمال S نقطه ورودي متوالي را كه از 10اين دستور  •

 0~ رقمي 4 يك عدد دسيمال , كليد ورودي 10بر اساس ترتيب فشردن .  كليد متصل مي شود10 ورودي به 10اين 

را ميتوان )  بيتي32يك دستور   (99,999,999 ~ 0 رقمي 8يا يك عدد دسيمال )  بيتي16يك دستور  (9999 

 براي  , شروع مي شودD2 كه از  نقطه متوالي11و دستور از .  ذخيره مي شودD1 و سپس مقدار ورودي در .وارد كرد

 .استفاده مي كندذخيره وضعيت كليدها 

 مي ”X0=”ONمانيكه ز.  وارد مي شودX20 ~ X31 به نقاط 9 ~ 0ياگرام زير سيگنال ورودي از كليدهاي ددر  •

و وضعيت كليدها در  BIN )با فرمت ( قرار مي گيرد D0مقدار ورودي با شماره كليد در .  دستور اجرا مي شود,شود

M0 ~ M9 , M10ذخيره مي شود . 
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 . ذخيره مي گرددD0 در 9,120 وارد مي شود و مقدار X20 ~ X31 شماره كليدها از ,مطابق با ترتيب دياگرام زير •

 مي ”ON“ , تا زمانيكه كليد بعدي فشرده نشودM9 ,)  فشرده مي شود9#كليد (  متصل مي شود X31يكه زمان •

  (”X21 = “ON”  M9 =”OFF ). ماند

 . مي شود”M10 = “ON , فشرده شودX20 ~ X31اگر هر يك ازكليدهاي  •

خاموش مي  M0 ~ M10 بدون تغيير مي ماند و D0 مقدار , مي شود”X0 = “ON”  “OFFزمانيكه  •

 .شوند
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 D1 نقطه خروجي متوالي كه از 4 شروع مي شود و S ورودي متوالي كه از 4اين دستور با يك ماتريس كه شامل  •

و دستور براي ذخيره وضعيت .  ذخيره مي شودD2 مقدار ورودي در . يك مقدار هگزادسيمال مي سازد,شروع مي شود

 . استفاده مي كند,شود شروع مي D3 نقطه متوالي كه از 8كليدها از 

زمانيكه .  وجود داردY20 ~ Y23 و X20 ~ X23 هگزادسيمال ساخته شده از Keyboardدر دياگرام زير يك  •

X20=”ON” مقدار ورودي در . دستور اجرا مي شود, مي شودD0 ذخيره مي شود و وضعيت كليدها در M0 ~ 

M7ذخيره مي شود . 

• M9029 به مدت يك زمان اسكن برنامه “ON”مي ماند . 

 . عمل مي كند, تنها اولين كليد فشرده شده,اگر چندين كليد به طور همزمان فشرده شوند •

 . استفاده شودF ~ 0 مي تواند براي مقادير هگزادسيمال HKY دستور , باشد”M9167 = “ONاگر  •

 . تنها يكبار مي تواند در برنامه استفاده شودHKYدستور  •

 .يي كه خروجي ترانزيستوري دارند پيشنهاد مي شوداين دستور تنها براي ماژول ها •
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  )BINبا فرمت . ( ذخيره مي شودD0مقدار ورودي در  •

 رقم , رقم باشد4اگر مقدار ورودي بيش از .  است9,999 ماكزيمم مقدار ورودي  مجاز , بيبتي16براي يك دستور  •

 .هاي قبلي سر ريز مي شوند

 رقم 8اگر مقدار ورودي بيش از .  است99,999,999ر ورودي  مجاز  ماكزيمم مقدا, بيبتي32براي يك دستور  •

 . رقم هاي قبلي سر ريز مي شوند,باشد

 
 . را كليدهاي تابعي تعريف مي كنندA ~ Fكليدهاي  •
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 مي شود و در اين وضعيت باقي مي ”ON“ سيگنال خروجي كليد منطبق با آن ,اگر يك كليد تابعي فشرده شود •

 .د تابعي بعدي فشرده شود تا زمانيكه كلي,ماند

 مي ”M5=”ON  , بعد از آن فشرده شودFو اگر .  مي ماند”M0= “ON , فشرده شودA زمانيكه ,براي مثال

  . مي شود”M0 = “OFFشود و 

  
 . روشن مي شوندM0 ~ M5 سيگنال هاي خروجي منطبق با آن , فشرده شوندA ~ Fاگر كليدهاي  •

  . مي شود”M6= “ON , فشرده شوندA ~ F در مدتي كه هر يك از كليدهاي تابعي •

 . مي شود”M7= “ON , فشرده شوند9 ~ 0در مدتي كه هر يك از كليدهاي تابعي  •

 خاموش مي M0 ~ M7 اگرچه ; مقدار ورودي بدون تغيير مي ماند, شود”X0 = “OFFزمانيكه كنتاكت شرطي  •

 .شوند

زمانيكه زمان اسكن برنامه . كردن كليدها بايد زمان بگذرد زمان اسكن برنامه براي اثر 8 ,زمانيكه دستوراجرا مي شود •

راه حل اين مشكل در .  ممكن است سيگنال ورودي از كليدها به درستي خوانده نشود,خيلي بلند يا خيلي كوتاه است

 :زير آمده است

 بنابراين باعث , نباشدI/O ممكن است زمان كافي براي اثر كردن كليد ,اگر زمان اسكن برنامه خيلي كوتاه باشد •

 . ثابت قرار مي دهيم20msبنابراين زمان اسكن برنامه را . خواندن اشتباه كليد ورودي مي شود

  
بنابراين از يك تابع .  ممكن است اثر كردن كليد ورودي خيلي كند باشد,اگر زمان اسكن برنامه خيلي طوالني باشد •

 . استفاده مي شود20msوقفه زماني براي جبران زمان اسكن برنامه كليدها در 
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 4 شروع مي شود و Sرا كه از ) 8يا ( از چهار سوئيچ ديجيتال ورودي متوالي ) يا دو مجموعه( اين دستور يك مجموعه  •

 ذخيره مي D2 در  رامقدار سوئيچ ديجيتال. كند مي خواند و اسكن مي , شروع مي شودD1خروجي متوالي را كه از 

 . مي خواند, تعيين مي كندnوئيچ هاي ديجيتال را كه  مجموعه از س2 يا 1كند و 
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 =X0زمانيكه .  استY20 ~Y23 و X20 ~ X23دياگرام فوق يك مدار سوئيچ ديجيتال ساخته شده از  •

“ON”مقدار سوئيچ ها خوانده مي شود و به فرمت , دستور اجرا مي شود, باشد BIN  تبديل مي شود و در D0 

 متصل باشند با مجموعه ديگري از مقادير X24 ~ X27اشد و نقاط ورودي  بn= K2اگر . ذخيره مي شود

 . ذخيره مي شوندD1 در  2ndمجموعه 

  
 فلگ كامل ,اگر هر سيكل كامل شود.   را به طور اتوماتيك اسكن مي كندX0= “ON” , Y20 ~ Y23زمانيكه  •

 . مي شود”ON“ به مدت يك زمان اسكن برنامه M9029  شدن عمليات  

 .دستور تنها يكبار مي تواند در برنامه استفاده شوداين  •

 .اين دستور تنها براي ماژول هايي كه خروجي ترانزيستوري دارند پيشنهاد مي شود •
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 . استفاده شودX0 براي Push-Bottomاز يك  •

 . مقدار سوئيچ ديجيتال را مي خواند DSW دستور , يكبار فشرده شودX0زمانيكه  •

  
  

  
 -7مي كند و به صورت (Decode)ديكد  را  استF~ 0 مقدار ورودي كه بين , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 segment در خروجي هايY20 ~ Y27نمايش مي دهد . 

 . در جدول زير نشان داده شده استSEGDساختار دستور  •
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 يا( كند و هشت    از سون سگمنت چهار رقمي را براي نمايش خروجي استفاده ميمجموعه ) يا دو ( اين دستور يك  •

 segment-7 را بر روي S استفاده مي كند و مقدار , شروع مي شودD0نقطه از خروجي متوالي را كه از ) دوازده

 تعيين كننده , عالوه بر اينكه پالريته ترمينال خروجي و ترمينال نمايش ورودي را تعيين مي كندnو . نمايش مي دهد

 .نيز است) يا دو يك (تعداد مجموعه نمايش چهار رقمي 
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 دستور اجرا مي ,شود ”X20=”ONزمانيكه .  استY20 ~ Y27 و segment-7دياگرام فوق مدار نمايش  •

 بيش D0اگر مقدار .  ارسال و نمايش مي شود1# تبديل مي شود سپس در مجموعه BCD به كد D0مقدار . شود

 معادل آن نيز وجود nمدار متصل شود و مقدار  نيز در 2#اگر مجموعه .  باشد خطاي اجرايي رخ مي دهد9,999از 

 . نمايش مي دهد2# را مجموعه D1 مقدار ,داشته باشد

 زمان اسكن برنامه براي 12.  به طور اتوماتيك خروجي مي دهدY24 ~ Y27 , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 . مي شود”M9029=”ON از كامل شدن براي يك زمان اسكن برنامه دنمايش سيكل زمان الزم است و بع

 -7ورودي ماژول نمايش الريته ترمينال خروجي ترانزيستور با ترمينال پتنظيم  نه تنها براي nتنظيمات درست مقدار  •

 segmentاستفاده مي شود) يك يا دو (  بلكه براي تعيين تعداد مجموعه نمايش , است. 

  شماره مجموعه نمايشي  دو مجموعه  يك مجموعه

 و PLCپالريته ترمينال خروجي   همانند  متفاوت  همانند  متفاوت
  ترمينال ورودي  داده نمايشي

 همانند  متفاوت همانند  متفاوت همانند  متفاوت  همانند  متفاوت
 و PLCپالريته ترمينال خروجي 
 Latchترمينال ورودي  سيگنال 

  نمايشي

7 6  5  4  3  2  1  0  n  
 

  . متناسب با جدول فوق تنظيم مي شودnمقدار 

اگز زمان اسكن برنامه كمتر از .  زمان براي اسكن برنامه نياز است10ms حداقل ,ر اجرا مي شودزمانيكه دستو •

10ms10 بايد تابع زمان اسكن برنامه را در زمان , باشدmsثابت نگه داشت .  
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 . تنها يكبار در برنامه استفاده مي شود SEGLدستور  •

 .شنهاد مي شوداين دستور تنها براي ماژول با خروجي ترانزيستوري پي •

 

 D0 ~ D3 تبديل مي شود و در ASCII به كدهاي A ~ H كلمات انگليسي , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 .ذخيره مي شود

  

 و , تبديل مي شود از رجيستر خارج مي شودASCII هر كلمه انگليسي  كه به كد , شود”M9161=”ONاگر  •

با صفر   بيت بااليي8ل مي شود و ذخيره مي شود و  تبدي ASCII  به  كد(b0 ~ b7) بيت پاييني رجيستر 8

  .      (b8 ~b15)  پر مي شود"0"
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كد . ( پر مي شود(Space Key)كتر ا اين فاصله با كار, كاركتر باشد8 كمتر از Sاگر كلمه انگليسي درون  •

ASCII = 20H(  

  

 و سپس كد . به بايت مي خواند بايت , شروع مي شودS رجيستر را كه با 8 يا ASCII 4اين دستور كدهاي  •

ASCII خروجي متوالي كه با8 خروجي متناسب را در D  د ذخيره ميكن, شروع مي شود. 

 سيگنال Y30. ذخيره مي شود) بيشترين بيت (Y27تا ) كمترين بيت (Y20در برنامه فوق خروجي در نقاط  •

 . مانيتورينگ سيگنال را انجام مي دهدY31اسكن و 

 . تعيين مي شودM9027 بودن ”ON”/ “OFF“ كه بسته به , وجود داردPRي دستور دو مد عملكرد برا •

 . است”M9027=”OFF كلمه خروجي متوالي 8براي توليد  •
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زمانيكه .  دستور غير فعال مي شود و داده هاي خروجي قطع مي شوند, شود”OFF“ در طول اجراي برنامه X20اگر  •

X20 دوباره “ON”رسال مي شوند داده ها از اول ا, شود. 

 . است”M9027=”ON كلمه خروجي متوالي 16براي توليد  •

 

 . نمايانگر پايان لغت است”00H“كد  •

 تا زمانيكه M9029.  خروجي به طور اتوماتيك متوقف مي شود و داده ها پايان مي يابند, باشد”X20= “ONاگر  •

X20=”OFF”فعال نمي شود, نشود . 

 .ي ترانزيستوري استفاده شودبهتر است براي اين دستور از خروج •

 . تنها يكبار در برنامه استفاده مي شودPRدستور  •

 بايد از تابع زمان ثابت اسكن براي ثابت نگه داشتن زمان اسكن برنامه استفاده شود و ,زمانيكه اين برنامه اجرا مي شود •

 .يا دستور در يك زير برنامه تابع وقفه زماني قرار داده شود
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 . از ماژول ويژه استفاده مي كندBFM از اين دستور براي خواندن PLC در M, VBي ماژول هاي سر •

  از ماژول ويژه). استm2=5 و  n=4 زيرا (BFM#5 ~ BFM#8. گروه داده4 , شود”X20=”ONزمانيكه  •

 . ذخيره مي شودD0 ~ D3 خوانده مي شود و در ( m1=2nd)كه در دومين محل قرار دارد 

 . قرار مي گيردm1 در K8 تا K1اژول هاي ويژه از  مVB هاي سري PLCدر  •

 . باقي مي ماند, دستور اجرا نمي شود ولي داده هاي خوانده شده , مي شود”X20=”OFFزمانيكه  •

  

 . در ماژول ويژه استفاده مي كندBFM از اين دستور براي نوشتن PLC در M, VBماژول هاي سري  •
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 , محل قرار دارددومين ازماژول ويژه اي كه در BFM#0 در D0 محتواي درون , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 . )  n=1(تنها يك گروه داده نوشته مي شود . نوشته مي شود

 . قرار مي گيردm1 در K8 تا K1 ماژول هاي ويژه از VB هاي سري PLCدر  •

 . باقي مي ماند, دستور اجرا نمي شود ولي داده هاي نوشته شده , مي شود”X20=”OFFزمانيكه  •

  بيتي16دستور  •

  

  بيتي32دستور  •

  

 . بيتي است32 در دستور 2 بيتي معادل با گروه داده 16 در دستور 4تعداد گروه داده  •
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 *RS  

  
 8 و يا (”M9161=”OFF) بيتي 16 ارسال داده مي تواند به صورت , RSدر برقراري ارتباط با دستور  •

 . باشد(”M9161=”ON)بيتي 

 .مي شود”M9063= “ON  ,زمانيكه در ارسال و يا دريافت داده اختاللي وجود داشته باشد •

رد ولي در يك زمان تنها يكي از آنها مي تواند فعال  استفاده كRSدر يك برنامه مي تواند چندين بار از دستور  •

 .باشد
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  :RSحافظه هاي دستور  •

VH VB M  دستورRS 

O  O  O   اشكال در ارتباطRS يا Parallel Link , PLCبه عملكرد خود ادامه مي دهد .  M9063 

O  O  O   فلگ ارسال دادهRS.   M9122 

O  O  O   فلگ دريافت كامل دادهRS.   M9123 

  O  O  
M9124 نشان دهنده سيگنال “CD”زمانيكه پورت , است CP2 COM در PLC به مودم 

  .متصل مي شود
*M9124

O  O  O   فلگTime-out در انتقال داده RS.   M9129 
   :RSيسترهاي دستور رج

VH  VB M  پورت ارتباطيCP2 
O  O  O  كد خطا دستور ارتباط  ذخيرهRS  D9063*  
O  O  O  ي ارسال با دستور مقدار داده باقيمانده براRS.   D9122*  
O  O  O   مقدار داده دريافت شده تا كنون با دستورRS.   D9123*  
O  O     تنظيم كد داده اوليه دستورRS.   D9124  
O  O     تنظيم كد داده پاياني دستورRS.   D9125  
O  O  O   تنظيم مقدار تايمر“Time Out” شبكه داده در دستور RS.   D9129  

  

 شروع مي D0داده هاي ارسالي كه با شماره رجيستر 

 ذخيره D200شود و تعداد گروه داده هاي ارسالي در 

  .مي گردد

M9122به طور , بعد از اينكه ارسال داده كامل شد 

  . مي شود”OFF“ ,اتوماتيك 

  

 شروع D100شماره رجيستر داده هاي ارسالي كه با 

 D201مي شود و تعداد گروه داده هاي دريافتي در 

 . مي گرددذخيره

M9123 تا براي دريافت داده بعدي آماده شود, را بايد بعد از دريافت داده ريست كرد .  
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 ”M9122= “ON اگر فلگ ,در اين زمان .  اجرا مي شودRS دستور , مي شود ”X20=”ONزمانيكه  •

 ارسال داده زمانيكه. شروع مي شود از طريق پورت سريال ارسال مي شودD0 محتواي رجيسترهايي كه با ,شود

 . مي شود”OFF“ به طور اتوماتيك  M9122 ,كامل شد 

 . براي دريافت داده آماده مي شود PLC.  اجرا مي شودRS دستور , مي شود ”X20=”ONزمانيكه  •

 داده هاي دريافتي در بافر محل ,در اين زمان.  مي شود ”M9123=”ON ,زمانيكه دريافت داده كامل شود

 براي دريافت داده بعدي اماده مي PLCو بالفاصله . مي شود ”M9123=”OFF  و;ذخيره ريخته مي شود

 .شود

 . ارسال سيگنال انجام مي شود, باشد”M9124=”OFFاگر  •

 . ارسال و دريافت سيگنال انجام مي شود, باشد”M9124=”ON اگر 

 ”M9129=”ON , شودtime-out  (D9129) زمان دريافت بيش از زمان ,اگر در طول دريافت داده  •

 تا پورت دريافت داده هاي , مي شود ”M9123=”ONمي شود و همچنين فلگ كامل شدن دريافت داده 

 .بعدي را ببندد
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  ”M9161= ”OFF)  ( بيتي دريافت و ارسال داده16مد  •
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 ”M9161= ”ON)  ( بيتي دريافت و ارسال داده16مد  •

 
   :PLC Slave  بهPLC Masterمثال از ارسال داده از 

  . ريخته مي شود و بر روي آن نمايش داده مي شودPLC Slave به PLC Master از VR1در اين مثال 

VR1  از PLC Master به D1 ريخته مي شود و محتواي درون PLC Slave D1را نمايش مي دهد .  
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  :PLC Master دستور
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  :PLC Slave دستور 

  
  :PLC Master به PLC Slave  و از PLC Slave به PLC Masterمثال از ارسال داده از 

  . ريخته مي شود و بر روي آن نمايش داده مي شودPLC Slave به PLC Master از VR1در اين مثال 

  . ريخته مي شود و بر روي آن نمايش داده مي شودPLC Master به  PLC Slave از VR1و  
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  :PLC Master دستور
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  :PLC Slave دستور 

  
   :(PRUN)ارسال موازي * 

  
 . را انجام مي دهدD به Sاين دستور انتقال داده از  •

 . منتقل مي شودK4M0 به K4X20 محتواي , مي شود”X0=”ONزمانيكه  •

 

  

  
”X1=”OFFزمانيكه  • ”ON”محتواي , مي شود K4M0 به  K4Y20منتقل مي شود . 
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    :ASCII به HEXتبديل كد * 

  
 تبديل مي شود و داده هاي ASCII به كد (S) داده هاي هگز درون ابزار مرجع ,ستور اجرا مي شودزمانيكه د •

 . تعيين مي شودnتعداد داده هايي كه بايد تبديل شوند با . داده مي شود انتقال (D)تبديل شده به ابزار مقصد

 : آورده شده استASCII به كد F~0در جدول زير معادل كدهاي هگز  •

  
 و به , تبديل مي كند ASCII را به كدD0, D1 رقمي درون  8اين دستور مقدار  , شود”X20=”ON زمانيكه •

 . انتقال مي دهد, شروع مي شودD100رجيسترهايي كه با 

 . بستگي داردM9161اين دستور دو مد عملكرد دارد كه به وضعيت  •

D0 = 4567H          

D1=89ABH           
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   : HEX (HEX)به ASCII تبديل كد* 

 
 

 به داده هاي هگز تبديل مي شود و داده هاي (S) درون ابزار مرجع ASCII كد ,زمانيكه دستور اجرا مي شود •

 تعيين مي n كه بايد تبديل شوند با ASCIIتعداد كدهاي .  انتقال داده مي شود(D)تبديل شده به ابزار مقصد

 .شود

 : آورده شده استF~0  به مقدار هگزASCIIدر جدول زير معادل كدهاي  •
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 مقدار   شروع مي شود را بهD100 رجيسترهايي كه با  ASCIIكد اين دستور , شود”X21=”ONزمانيكه  •

HEX و به درون , تبديل مي شود D0, D1انتقال مي دهد .  

 خطاي عملكرد در نظر مي گيرد و دستور PLC , نباشد,ASCII 0H~FH كد Sاگر محتواي درون ابزار مرجع  •

 .يرفعال مي شودغ

 : بستگي داردM9161اين دستور دو مد عملكرد دارد كه به وضعيت  •
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   :(CCD)چك كردن كد * 

  
 را در , شروع مي شودSهايي است كه با  كه محتواي درون ابزار) بيتي8(  يك بايتي دادهnمجموع  ,دراين دستور •

 .ا در رجيستر بعدي ذخيره مي شود ذخيره مي كند و وضعيت زوج يا فرد بودن بيت ها رDابزار 
 . تا درستي انتقال داده ها چك شود,اين دستور اغلب زماني استفاده مي شود كه انتقال داده انجام شده است •
 ذخيره D100 در , شروع مي شودD0 بيتي متوالي كه با 8 داده 8 مجموع , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 . ذخيره مي شودD101مي شود و زوج يا فرد بودن بيت ها در 
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   :VR (VRRD)خواندن مقدار * 

  
 يا واحد اصلي M سري M1-CPU1 در ماژول VR1, VR2 براي خواندن مقدار پتانسيومتر VRRDدستور  •

 . ذخيره مي كندD تبديل مي كند و در ابزار 255 تا 0 را به رنج بين VRو مقدار .  استفاده مي شودVBسري 

 D0 است تبديل مي كند و در 255 تا 0 كه از BIN را به فرمت VR1دار مق , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 .ذخيره مي كند
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 . را در يك مقدار ثابت ضرب كردD0 مي توان 255براي بدست آوردن مقداربيشتر از  •

 
   :VR (VRSC)مقياس مقدار * 

  
 يا واحد M  سريM1-CPU1 در ماژول VR1, VR2 براي خواندن مقدار مقياس پتانسيومتر VRSCدستور  •

تبديل مي كند و در )  نقطه11 (10 تا 0 را به رنج بين VRو مقدار مقياس .  استفاده مي شودVBاصلي سري 

 . به مقدار بااليي يا پاييني رند مي شود,زمانيكه پتانسيومتر بين دو مقياس قرار مي گيرد.  ذخيره مي كندDابزار 

 . ذخيره مي كندD0 را در VR1 (10~0) مقدار مقياس , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 :مثال •

”X0=”OFFزمانيكه  ”ON”مقدار , مي شود  VR2 به رجيستر مطابق با مقياس VR1 (D0~D10) انتقال مي 

  . با مقدار رجيستر مربوطه راه اندازي مي شودT0~T10 سپس تايمر ,يابد
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   )Linkدستور ( به هم plcارتباط چند * 

  :مثال كاربردي

سپس با .  به هم متصل مي شوندRS-232)  و  (RS-485 را از طريق پورت ارتباطيplc2 و plc1در اين مثال 

 ها به متصل plc براي دانلود و آپلود برنامه و مانيتورينگ كار plc در كامپيوتر دو Ladder Masterاستفاده ازبرنامه 

  .مي شوند

  
  . ها را تعيين كردplcدر اولين مرحله بايد استيشن هر يك از  )1

 . تعيين مي كنيم0 را masterاستيشن 

  . تعيين ميكنيم255 تا 1 ها را از  slaveاستيشن 
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  . ها را تعيين مي كنيمPLC و نوع اتصال baud rateدر مرحله دوم ) 2
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  . پورت ارتباطي  تعيين مي شود Baud Rateدر مرحله سوم)3
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 داراي پورت CPU ماژول ,  تعبيه شودM-485 يا M-232R كارت ارتباطي M سري CPUاگر در  ماژول  •

 . ها ارسال كندPLCو ازطريق اين دستور مي توان داده ها را بين . مي شود(CP2) ارتباطي دوم 
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-VB)   يا يك ماژول ارتباطي VB-485 يا VB-232 كارت ارتباطي VBاگر در واحد اصلي سري  •

485A,VB-CADP)ي دوم  واحد اصلي داراي پورت ارتباط,تعبيه شود (CP2)و ازطريق اين . مي شود

 . ها ارسال كندPLCدستور مي توان داده ها را بين 

• CP2زمانيكه .  كه مي تواند براي ارتباطات چندگانه استفاده شود, يك پورت ارتباطي چندتابعي استCP2 از 

اده  استف”COMPUTER LINK“ يا ”EASY LINK“ بايد از نوع ارتباط  ,اين دستوراستفاده مي كند

  در system\2nd COM Port Setting از منوي cp2براي انتخاب و ارتباط پارامترها بايد تنظيمات . شود

  . درست انجام شودLadder Masterنرم افزار 

  را مي توان از طريق اين دستور و رابطVH)   سري M/VB)  Slaveسري PLC  256حداكثر  •

  RS-485اي ارسال داده اين دستور بر . به يكديگر متصل كردX,Y,M,S,T,Cو Dاستفاده مي شود . 

در نرم .  انتخاب مي شودSlave و بقيه به عنوان Master ها به عنوان  PLC يكي از ,مطابق با دياگرام زير •

  يا ”EASY LINK“ در حالت Slave و Master مد ارتباطي بين Ladder Masterافزار 

“COMPUTER LINK”و بايد شماره, قرارميگيرد  Slave سپس فرمان .   تنظيم شود255~1 ها در رنج

 ها PLC تا ارسال داده ها بين , نوشته مي شودMasterبر روي ) با استفاده از دستور(دريافت داده ها /ارسال

 .انجام شود

  
 

در اين پروسه نوشتن يا خواندن داده هاي . اجرامي شودLink دستور, مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

و وضعيت .  مربوطه  انجام مي شودSlave PLC از  )S1: شروع ميشودD1000كه از ( ده رجيستر تعيين ش

 . ذخيره مي گرددD100~D103اجراي دستور در 

 روشن   به مدت يك اسكن تايمM9199 , تعيين شده كامل شدS1دريافت داده ها كه در /زمانيكه ارسال •

 .ين داده شروع ميشودسپس عمل نوشتن و خواندن داده ها دوباره ازاول. مي شود
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ريافت داده ها بالفاصله متوقف د/ دستورمتوقف مي شود و ارسال, ”X20=”ON”   “OFFزمانيكه  •

 .شودمي

 . تنها يكباردر برنامه مي تواند استفاده شودLINKدستور  •

  :دريافتي استفاده مي شود/ براي تعيين اطالعات داده هاي ارساليS1رجيسترهاي قسمت 

  :باطاتويرايش جدول ارت

.  راحتي كاربر در نظر گرفته است  جدول ارتباطي را برايLadder Masterدريافتي /براي تعيين داده هاي ارسالي

  .  صفحه ويرايش جدول ارتباطات بازميشود ”Tools\Edit Communication Table“با انتخاب  

دار آنها با برنامه كاربرتعيين و مق.  است(read-only) فايل رجيستر فقط خواندني , VB هاي سري plc در 

 فايل رجيستر نيز همراه با برنامه خودش كپي و ذخيره ,زمانيكه كاربرفايل برنامه را كپي و ذخيره مي كند. ميگردد

  .مي شود

  .در اين جدول داده هاي زير را مي توان قرار مي دهيم

  .داده هاي ارسال و دريافتي بايد از يك نوع باشند
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  دول ارتباطيمثال ج

 
  :در اين مثال 

  . ريخته مي شودMaster در D0 به Slave از D10مقدار  )1

2( M0 , X0, T0 در Master  به M100 , Y0, T10 در Slaveريخته مي شود . 
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   :Master PLCبرنامه 

 
  

  :Slave  PLCبرنامه 
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  .مي شوند روشن Slave در y0, y1 و Master در y1 كردن اين برنامه  Runبا 

  . مي شود”Slave : Y2=”ON در , شود”Master : X0=”ONهمچنين اگر در 

 
   :Parallel Linkمثال از * 

 برقرار مي كنند و داده ها را ارسال مي Parallel با هم ارتبط RS-485 از طريق رابط VB سري  plcدر اين مثال دو

  .كنند
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   :Master PLCبرنامه 

  
  :Slave  PLCبرنامه 

  
  

 بر Slave در VR1 نشان داده مي شود و مقدار Slave بر روي صفحه نمايش Master در VR1در اين مثال مقدار 

 . نشان داده مي شودMasterروي صفحه نمايش 



                                                                    RS-Communication 

  

 بيتي 8 و يا (”M9161=”OFF) بيتي 16 ارسال داده مي تواند به صورت , RSدر برقراري ارتباط با دستور  •

(M9161=”ON”)باشد . 

 .مي شود”M9063= “ON  ,زمانيكه در ارسال و يا دريافت داده اختاللي وجود داشته باشد •

 . يك زمان تنها يكي از آنها مي تواند فعال باشد استفاده كرد ولي درRSدر يك برنامه مي تواند چندين بار از دستور  •

  :RSحافظه هاي دستور  •

VH VB M  دستورRS 

O  O  O   اشكال در ارتباطRS يا Parallel Link , PLCبه عملكرد خود ادامه مي دهد .  M9063 

O  O  O   فلگ ارسال دادهRS.   M9122 

O  O  O   فلگ دريافت كامل دادهRS.   M9123 

  O  O  
M9124 دهنده سيگنال  نشان“CD”زمانيكه پورت , است CP2 COM در 

PLCبه مودم متصل مي شود .  *M9124 

O  O  O   فلگTime-out در انتقال داده RS.   M9129 
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   :RSرجبيسترهاي دستور 

VH  VB M  پورت ارتباطيCP2 

O  O  O  كد خطا دستور ارتباط  ذخيرهRS  D9063*  

O  O  O  ال با دستور مقدار داده باقيمانده براي ارسRS.   D9122*  

O  O  O   مقدار داده دريافت شده تا كنون با دستورRS.   D9123*  

O  O     تنظيم كد داده اوليه دستورRS.   D9124  

O  O     تنظيم كد داده پاياني دستورRS.   D9125  

O  O  O   تنظيم مقدار تايمر“Time Out” شبكه داده در دستور RS.   D9129  

 شروع مي D0اي ارسالي كه با شماره رجيستر داده ه

 ذخيره D200شود و تعداد گروه داده هاي ارسالي در 

  .مي گردد

M9122به طور , بعد از اينكه ارسال داده كامل شد 

  . مي شود”OFF“ ,اتوماتيك 

 شروع D100 كه با دريافتي شماره رجيستر داده هاي

 D201مي شود و تعداد گروه داده هاي دريافتي در 

 .ددذخيره مي گر

M9123 تا براي دريافت داده بعدي آماده شود, را بايد بعد از دريافت داده ريست كرد .  

 , شود”M9122= “ON اگر فلگ ,در اين زمان .  اجرا مي شودRS دستور , مي شود ”X20=”ONزمانيكه  •

 ,زمانيكه ارسال داده كامل شد . شروع مي شود از طريق پورت سريال ارسال مي شودD0محتواي رجيسترهايي كه با 

M9122  به طور اتوماتيك “OFF”مي شود . 

 . براي دريافت داده آماده مي شود PLC.  اجرا مي شودRS دستور , مي شود ”X20=”ONزمانيكه  •

 داده هاي دريافتي در بافر محل ,در اين زمان.  مي شود ”M9123=”ON ,زمانيكه دريافت داده كامل شود

 . براي دريافت داده بعدي اماده مي شودPLCو بالفاصله . مي شود ”M9123=”OFF و ;ذخيره ريخته مي شود
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 . ارسال سيگنال انجام مي شود, باشد”M9124=”OFFاگر  •

 . ارسال و دريافت سيگنال انجام مي شود, باشد”M9124=”ONاگر  

 مي ”M9129=”ON , شودtime-out  (D9129)زمان دريافت بيش از زمان  ,اگر در طول دريافت داده  •

 تا پورت دريافت داده هاي بعدي را , مي شود ”M9123=”ONشود و همچنين فلگ كامل شدن دريافت داده 

 .ببندد

  
 ”M9161= ”OFF)  ( بيتي دريافت و ارسال داده16مد  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”M9161= ”ON)  ( بيتي دريافت و ارسال داده16مد  •
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   :PLC Slave به PLC Masterمثال از ارسال داده از 

  . ريخته مي شود و بر روي آن نمايش داده مي شودPLC Slave به PLC Master از VR1در اين مثال 

VR1  از PLC Master به D1 ريخته مي شود و محتواي درون PLC Slave D1را نمايش مي دهد .  
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  :PLC Master دستور

 

 

  :PLC Slave دستور 

  

 

 

 

 

 



                                                                    RS-Communication 

  :PLC Master به PLC Slave  و از PLC Slave به PLC Masterمثال از ارسال داده از 

  . ريخته مي شود و بر روي آن نمايش داده مي شودPLC Slave به PLC Master از VR1در اين مثال 

  .شود ريخته مي شود و بر روي آن نمايش داده مي PLC Master به  PLC Slave از VR1و  
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  :PLC Master دستور
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  :PLC Slave دستور 

  

 



 

  
 : (ECMP) مقايسه مقدار اعداد اعشاري * 

  
 شروع مي شود D بيت متوالي كه با شماره 3در و نتيجه .  با هم مقايسه مي شوندS2 و S1داده درون  •

 .ذخيره مي شود

 . دستور فعال مي شود, مي شود”X0=”ONزمانيكه  •

  . مي شود”M0=”ON ,د باشS2 (D11,D10) داده اعشاري دورن > S1 (D1,D0)اگر داده اعشاري دورن 

  . مي شود”M1=”ON , باشدS2 (D11,D10) داده اعشاري دورن = S1 (D1,D0)اگر داده اعشاري دورن 

 . مي شود”M2=”ON , باشدS2 (D11,D10) داده اعشاري دورن < S1 (D1,D0)اگر داده اعشاري دورن 

 بيت هاي ”ON”/”OFF”ولي وضعيت .  دستور غيرفعال مي شود, مي شود”X0=”OFFزمانيكه  •

M0~M2تغيير نمي كند . 

 . در برنامه نوشته مي شودDECMPP   ياDECMP بنابراين دستور به صورت , بيتي است32اين دستور  •



 
 . را مي توان توليد كرد<= ,=> ,< > نتايج OR يا AND به صورت M0~M2با تركيب  •

طور اتوماتيك به فرمت اعشاري  اين دستور به , در نظر گيردK,H را براي  integerاگر عملوند مقدار  •

 . سپس تابع مقايسه اجرا مي شود,تبديل مي كند

 .همه اعداد اعشاري دو رجيستر متوالي را اشغال مي كنند •

 : (EZCP) مقايسه مقدار عدد اعشاري در يك رنج * 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 شروع مي Dالي كه با  بيت متو3 و نتيجه مقايسه را در, مقايسه مي كندS2 و S1 با داده درون Sداده درون  •

 . ذخيره مي كند,شود

 . فعال مي گرددCMP دستور , مي شود”X0=”ON زمانيكه  •

 , باشدS1 (D1,D0) داده اعشاري دورن < S (D11,D10) اگر داده اعشاري دورن . 

M0=”ON”مي شود . 

 داده ≤ S (D11,D10) داده اعشاري دورن S1 ≥ (D1,D0)اگر داده اعشاري دورن .  

 . مي شود”M1=”ON , باشدS2 (D2,D3)رن اعشاري دو

 , باشدS2 (D2,D3) داده اعشاري دورن > S (D11,D10)اگر داده اعشاري دورن .  

M2=”ON”مي شود . 

 خروجي هاي (”ON”/”OFF“) و وضعيت , دستور غير فعال مي شود, مي شود”X0=”OFFزمانيكه  •

M0~ M2 در حالت قبل از X0=”OFF”باقي مي ماند . 

 . در برنامه نوشته مي شودDEZCPP   ياDEZCP بنابراين دستور به صورت , بيتي است32 اين دستور •



 
 S همزمان به عنوان حد باال و حد پايين در نظر گرفته مي شود و با S1 مقدار , باشدS1>S2زمانيكه  •

 .مقايسه مي شود

اتيك به فرمت اعشاري  اين دستور به طور اتوم, در نظر گيردK,H را براي  integerاگر عملوند مقدار  •

 . سپس تابع مقايسه اجرا مي شود,تبديل مي كند

 .همه اعداد اعشاري دو رجيستر متوالي را اشغال مي كنند •

  تبديل فرمت اعداد* 

 (EBCD)                 تبديل فرمت اعشاري به فرمت دسيمال 

   (EBIN)                 تبديل فرمت دسيمال به فرمت اعشاري

  
را D1,D0)  (اين دستور فرمت اعشاري  داده درو ن .  دستور فعال مي شود, مي شود”X0=”ONه زمانيك •

 . منتقل مي كند(D11,D10)به فرمت دسيمال تبديل مي كند و به 

 . در برنامه نوشته مي شودDEBCD   ياDEBCDP بنابراين دستور به صورت , بيتي است32اين دستور  •

   ,D10=1234 بعد از تبديل , باشد) (2^10 * 1.234 مقدار(D1,D0)اگر محتواي درون : براي مثال  •

D11=-1مي شود . 

 
را D3,D2)  (اين دستور فرمت دسيمال داده درو ن .  دستور فعال مي شود, مي شود”X1=”ONزمانيكه  •

 . منتقل مي كند(D13,D12)به فرمت اعشاري  تبديل مي كند و به 

 . در برنامه نوشته مي شودDEBIN   ياDEBINPتور به صورت  بنابراين دس, بيتي است32اين دستور  •



 
   مقدار (D13, D12) محتواي درون  , بعد از تبديل,  باشدD2=2345, D3=5اگر : براي مثال  •

 .  مي شود(8^10*2.345)

 .همه اعداد اعشاري دو رجيستر متوالي را اشغال مي كنند •

 :(EADD) جمع دو عدد اعشاري* 

  
”X0=”OFFزمانيكه  • ”ON”درون رجيسترهاي اعشاري  مقدار , مي شود(D1,D0) و D3,D2) ( با 

 . ذخيره مي شود(D11,D10) و مجموع آنها در رجيسترهاي ,هم جمع مي شوند

 
 . در برنامه نوشته مي شودDEADD   ياDEADDP بنابراين دستور به صورت , بيتي است32اين دستور  •

 اين دستور به طور اتوماتيك به فرمت اعشاري , در نظر گيردK,H را براي  integerاگر عملوند مقدار  •

 . سپس تابع جمع اجرا مي شود,تبديل مي كند

 . بر وضعيت فلگ ها تاثير مي گذارد,اجراي اين دستور •

  . مي شود”M9020=”ON فلگ صفر ,اگر نتيجه محاسبه برابر صفر شد

 بيشترين مقدار D و مقدار ”M9021=”ONكري  فلگ ,اگر نتيجه محاسبه بيش از رنج مجاز اعداد اعشاري شد

  .مجاز مي شود

 كمترين مقدار D و مقدار ”M9022=”ON فلگ قرضي ,اگر نتيجه محاسبه كمتر از رنج مجاز اعداد اعشاري شد

  .مجاز مي شود

 .همه اعداد اعشاري دو رجيستر متوالي را اشغال مي كنند •



 
   :(ESUB)تفريق اعداد اعشاري* 

  
 

”X0=”OFFزمانيكه  • ”ON”مقدار اعشاري درون رجيسترهاي , مي شود (D3,D2)  مقدار اعشاري از

 . ذخيره مي شود(D11,D10) در رجيسترهاي نتيجه و ,كم مي شود (D1,D0) درون رجيسترهاي

  
 . در برنامه نوشته مي شودDESUB   ياDESUBP بنابراين دستور به صورت , بيتي است32اين دستور  •

 اين دستور به طور اتوماتيك به فرمت اعشاري , در نظر گيردK,H را براي  integerاگر عملوند مقدار  •

 . سپس تابع تفريق اجرا مي شود,تبديل مي كند

 . بر وضعيت فلگ ها تاثير مي گذارد,اجراي اين دستور •

  . مي شود”M9020=”ON فلگ صفر ,اگر نتيجه محاسبه برابر صفر شد

 بيشترين مقدار D و مقدار ”M9021=”ON فلگ كري ,عداد اعشاري شداگر نتيجه محاسبه بيش از رنج مجاز ا

  .مجاز مي شود

 كمترين مقدار D و مقدار ”M9022=”ON فلگ قرضي ,اگر نتيجه محاسبه كمتر از رنج مجاز اعداد اعشاري شد

  .مجاز مي شود

 .همه اعداد اعشاري دو رجيستر متوالي را اشغال مي كنند •

 

  

 



 
   :(EMUL)ضرب اعداد اعشاري* 

  
”X0=”OFFزمانيكه  • ”ON”مقدار اعشاري درون رجيسترهاي , مي شود (D1,D0) و D3,D2) ( در 

 . ذخيره مي شود(D11,D10) و حاصلضرب آنها در رجيسترهاي ,هم ضرب مي شوند

 
 . در برنامه نوشته مي شودDEMUL   ياDEMULP بنابراين دستور به صورت , بيتي است32اين دستور  •

 اين دستور به طور اتوماتيك به فرمت اعشاري , در نظر گيردK,H را براي  integerقدار اگر عملوند م •

 . سپس تابع ضرب اجرا مي شود,تبديل مي كند

 .همه اعداد اعشاري دو رجيستر متوالي را اشغال مي كنند •

   :(EDIV)تقسيم اعداد اعشاري* 

  
  



 
”X0=”OFFزمانيكه  • ”ON”تر  مقدار اعشاري درون رجيس, مي شود(D1,D0) بر مقدار اعشاري 

 . ذخيره مي شود(D11,D10) و خارج قسمت در رجيستر , تقسيم مي شود (D3,D2)درون رجيستر 

 
 . در برنامه نوشته مي شودDEDIV   ياDEDIVP بنابراين دستور به صورت , بيتي است32اين دستور  •

ر به طور اتوماتيك به فرمت اعشاري  اين دستو, در نظر گيردK,H را براي  integerاگر عملوند مقدار  •

 . سپس تابع تقسيم اجرا مي شود,تبديل مي كند

 .همه اعداد اعشاري دو رجيستر متوالي را اشغال مي كنند •

 . تشخيص خطاي عملياتي مي دهدPLC , باشد“ 0“ برابر (S2)اگر مقدار خارج قسمت  •

   :(ESQR)جذر اعداد اعشاري * 

  
 . ذخيره مي شودD اعمال مي شود و ريشه جذر در Sاعشاري اين تابع جذر بر روي مقدار  •

 , جذر مي گيرد(D1,D0) و از عدد اعشاري درون , اين تابع فعال مي شود, مي شود”X0=”ONزمانيكه  •

 . ذخيره مي كند(D11,D10)يجه را به فرمت اعشاري در نتو 

 .در برنامه نوشته مي شود DESQR   ياDESQRP بنابراين دستور به صورت , بيتي است32اين دستور  •

 به فرمت  فرمت را اين دستور به طور اتوماتيك, در نظر گيردK,H را براي  integerاگر عملوند مقدار  •

 . سپس تابع جذر اجرا مي شود,اعشاري تبديل مي كند

 .همه اعداد اعشاري دو رجيستر متوالي را اشغال مي كنند •

 . مي شود”M9020=”ON فلگ صفر ,جه محاسبه برابر صفر شداگر نتي •



 
• Sاگر , تنها مي تواند مقدار مثبت باشد Sمقدار منفي باشد خطا رخ مي دهد و فلگ خطا  

M9067=”ON”مي شود . 

    :integer (INT)تبديل فرمت اعشاري به* 

  
 را به مقدار مساوي يا (D1,D0)و فرمت اعشاري  , تابع فعال مي شود, مي شود”X0=”ONزمانيكه  •

 ذخيره مي كند و D10 و نتيجه را در , تبديل مي كندintegerر كوچكتر از آن به فرمت نزديكترين مقدا

 .رقم بعد از اعشار را حذف مي كند

 . مي شود”M9020=”ON فلگ صفر ,اگر نتيجه تبديل برابر صفر باشد •

  . مي شود”M9021=”ON فلگ كري ,اگر مقدار بعد از اعشار حذف شد

  . مي شود”M9022=”ON قرضي  فلگ,اگر نتيجه از رنج بيشترشد

 32767 ~ 32768-:  بيتي16دستور 

 2147483647 ~ 2147483648-:  بيتي32دستور 

 .همه اعداد اعشاري دو رجيستر متوالي را اشغال مي كنند •

   :(SIN)محاسبه سينوس اعداد اعشاري* 

  
  



 
 ذخيره مي Dو نتيجه را در  اعمال مي كند  )راديان (Sاين دستور تابع رياضي سينوس را بر مقدار اعشاري  •

 .كند

 براي محاسبه (D1,D0) از مقدار راديان اعشاري , تابع فعال مي شود, مي شود”X0=”ONزمانيكه  •

 . ذخيره مي كند(D11,D10)سينوس استفاده مي كند و نتيجه را در 

 ) π ×درجه( ÷ = 180راديان •

 . در برنامه نوشته مي شودDSIN   ياDSINP بنابراين دستور به صورت , بيتي است32اين دستور  •

 . هردو به فرمت اعشاري هستندS,Dدراين دستور  •

 .همه اعداد اعشاري دو رجيستر متوالي را اشغال مي كنند •

 .سينوس آن آورده شده استك و محاسبه , به راديان˚45در زير مثالي از تبديل زاويه  •

  
  :(COS)محاسبه كسينوس اعداد اعشاري* 

  
 ذخيره مي D اعمال مي كند و نتيجه را در  )راديان (Sياضي كسينوس را بر مقدار اعشاري اين دستور تابع ر •

 .كند

 براي محاسبه (D1,D0) از مقدار راديان اعشاري , تابع فعال مي شود, مي شود”X0=”ONزمانيكه  •

 . ذخيره مي كند(D11,D10)كسينوس استفاده مي كند و نتيجه را در 

 ) π ×درجه( ÷ = 180راديان •

 . در برنامه نوشته مي شودDCOS   ياDCOSP بنابراين دستور به صورت , بيتي است32اين دستور  •



 
 . هردو به فرمت اعشاري هستندS,Dدراين دستور  •

 .همه اعداد اعشاري دو رجيستر متوالي را اشغال مي كنند •

 . و محاسبه سينوس آن آورده شده است, به راديان45˚در زير مثالي از تبديل زاويه  •

 
  :(TAN)اعداد اعشاريژانت محاسبه تان* 

  
 ذخيره مي D اعمال مي كند و نتيجه را در  )راديان (S را بر مقدار اعشاري تانژانتاين دستور تابع رياضي  •

 .كند

 براي محاسبه (D1,D0) از مقدار راديان اعشاري , تابع فعال مي شود, مي شود”X0=”ONزمانيكه  •

 . ذخيره مي كند(D11,D10)يجه را در  استفاده مي كند و نتتانژانت

 ) π ×درجه( ÷ = 180راديان •

 . در برنامه نوشته مي شودDTAN   ياDTANP بنابراين دستور به صورت , بيتي است32اين دستور  •

 . هردو به فرمت اعشاري هستندS,Dدراين دستور  •

 .همه اعداد اعشاري دو رجيستر متوالي را اشغال مي كنند •

 . آن آورده شده استتانژانت و محاسبه , به راديان45˚بديل زاويه در زير مثالي از ت •

  



  

 
 

   :(DBRD)خواندن داده از بانك داده ها* 

  
  

 كه مي تواند داده هاي زيادي را در خود , مي توان بانك داده نصب كردVB و M هاي سري PLCبر روي  •

 .ذخيره كند

  



  
 

• PLC هاي سري M از اين دستور براي خواندن داده هاي درون بانك داده ها ي M-DB1استفاده مي كنند . 

• PLC هاي سري VBاين دستور براي خواندن داده هاي درون بانك داده ها ي  از VB-DB1R استفاده مي 

 .كنند

 از بانك داده ها خوانده مي شود و داده در 3 داده هاي صفحه , شود”D100=3, X20=”ONاگر  •

D200~D263قرار داده مي شود . 

 . رجيستر داده را ذخيره كند64هر صفحه از بانك داده ها مي تواند  •

 . باقي مي ماند, دستور اجرا نمي شود ولي داده هايي كه قبال خوانده شده, مي شود”X20=”OFF زمانيكه •

  

   :(DBWR) بانك داده هادرنوشتن داده * 

  
 

 كه مي تواند داده هاي زيادي را در خود , مي توان بانك داده نصب كردVB و M هاي سري PLCبر روي  •

 .ذخيره كند

 

 

 

 



  
 

  
 

• PLC هاي سري Mدستور براي نوشتن داده هاي درون بانك داده ها ي  از اين M-DB1استفاده مي كنند . 

• PLC هاي سري VB از اين دستور براي نوشتن داده هاي درون بانك داده ها ي VB-DB1R استفاده مي 

 .كنند

 بانك 4خوانده مي شود و در صفحه  D500~D563 داده از رجيسترهاي , باشد”D100=4, X20=”ONاگر  •

 . نوشته مي شودداده ها

 . رجيستر داده را ذخيره كند64هر صفحه از بانك داده ها مي تواند  •

• M-DB1 ها براي ذخيره داده از Flash ROMاگرچه هر صفحه حافظه توانايي نوشتن .  استفاده مي كنند

اي نوشتن  برDBWR بنابراين زمانيكه برنامه از دستور , بار را دارد ولي باز هم محدود است10000دوباره تا 

دستور .  باشدDBWRP بهتر است اين دستور به صورت , استفاده مي كندM-DB1مجدد داده ها در 

DBWRP عمر طول و , كنديريغيرضروري جلوگ مي تواند از نوشتن مجدد Flash ROMرا افزايش دهد  .

 . قابليت نوشتن نامحدود را داردVBسري 

 هر صفحه براي اجراي تابع به , مي نويسدM-DB1 بر روي  داده ها را دوبارهM سري CPUزمانيكه ماژول  •

10msساير توابع اجرايي متوقف مي شوند و تايمر سگ نگهبان,در اين زمان.  زمان نيازمند است  (WDT)  

 . اين اتفاقات نمي افتدVB هاي سري PLCولي در . ريست مي شود

 

  

  

  



  
 

   :(SWAP)جابجايي بايت * 

 
  

”X20=”OFFزمانيكه  • ”ON”بيت بااليي و پاييني 8 , مي شود D0 جابجا مي شوند . 

 

 
 

 بيت بااليي و 8 همچنين , جابجا مي شوند D10 بيت بااليي و پاييني 8 , مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 . جابجا مي شوند D11پاييني 

 

 



  
  

   :10ms (TFT)تايمر * 

  
  

 . است10msواحد تايمراين دستور  •

 (S) مقدار نهايي = (D1)زمانيكه مقدار فعلي . مي شمارد زمان را  شماربه وسيله پالس ساعت باال تايمر •

 . مي شود”D2=”ONكنتاكت ,شود

  (S)  مقدار نهايي × 10ms =مقدار نهايي واقعي تايمر  •

 :مثال باال •

زماني كه  ). 10msواحد (هاي زماني مي كند   مقدار فعلي تايمر شروع به شمارش پالس, مي شود”X0=”ONزمانيكه 

  . مي شود”M0=”ON كنتاكت , مي رسد)ثانيه (K100  1مقدار فعلي به مقدار نهايي 

  . مي شود”OFF“ مي شود و كنتاكت ”0“ مقدار فعلي تايمر , مي شود يا خرابي رخ مي دهد”X0=”OFFزمانيكه 

  

  

  

  

  



  
   :100ms (TFH)تايمر * 

  
  

 . است100msواحد تايمراين دستور  •

 , شود(S) مقدار نهايي = (D1)زمانيكه مقدار فعلي . مي شمارد زمان را ال شماربه وسيله پالس ساعت با تايمر •

 . مي شود”D2=”ONسپس كنتاكت 

  (S)  مقدار نهايي × 100ms =مقدار نهايي واقعي تايمر  •

 :مثال باال •

ماني ز ). 100msواحد (هاي زماني مي كند   مقدار فعلي تايمر شروع به شمارش پالس, مي شود”X0=”ONزمانيكه 

  . مي شود”M0=”ON كنتاكت , مي رسد)ثانيه (K100  10كه مقدار فعلي به مقدار نهايي 

  . مي شود”OFF“ مي شود و كنتاكت ”0“ مقدار فعلي تايمر , مي شود يا خرابي رخ مي دهد”X0=”OFFزمانيكه 

 

 

 

  

  

  



  
   :Sec (TFk) 1تايمر * 

  
  

 . ثانيه است1واحد تايمراين دستور  •

 , شود(S) مقدار نهايي = (D1)زمانيكه مقدار فعلي . مي شمارد زمان را پالس ساعت باال شماربه وسيله  تايمر •

 . مي شود”D2=”ONسپس كنتاكت 

  (S)  مقدار نهايي × Sec 1 =مقدار نهايي واقعي تايمر  •

 :مثال باال •

زماني كه  ). Sec 1د واح(هاي زماني مي كند   مقدار فعلي تايمر شروع به شمارش پالس, مي شود”X0=”ONزمانيكه 

  . مي شود”M0=”ON كنتاكت , مي رسد)ثانيه (K100  100مقدار فعلي به مقدار نهايي 

  . مي شود”OFF“ مي شود و كنتاكت ”0“ مقدار فعلي تايمر , مي شود يا خرابي رخ مي دهد”X0=”OFFزمانيكه 

  



 

 
 

   :(TCMP)مقايسه زمان* 

  
 

 ابزارداده متوالي كه با 3را با زمان كه در )  طراحي مي شوندS1~S3 دقيقه و ثانيه كه در ,ساعت( اين دستور مقدار تنظيم شده  •

Sو نتيجه را در مقايسه مي كند , شروع مي شوند Dذخيره مي كند . 

   . دستور اجرا مي شود, مي شود”X20=”ONزمانيكه  •



 

 
 . ذخيره مي شودD9013~D9015ن فعلي واقعي در رجيسترهاي زما •

        D9015  )  ساعت(, D9014  )  دقيقه(, D9013  )  ثانيه(  

 . بدون تغيير مي ماندM0~M2ولي وضعيت .  دستور اجرا نمي شود, مي شود”X20=”OFFزمانيكه  •

 . را حاصل كرد< >, <= , =>مي توان نتايج  ) OR يا ANDبه صورت  (M0~M2با تركيب دو تا از  •

 . خطاي عملكرد رخ مي دهد, شروع مي شود بيش از مقدار مجاز براي زمان باشدSاگر مقدار درون رجيستري كه با  •

  :(TZCP)مقايسه بازه زماني* 

  
 D در سپس نتيجه مقايسه. مقايسه مي شود پريد زماني (S2) و حد باالي (S1) با حد پايين  (S)مقدار زمان مقايسه شونده •

 .ذخيره مي شود

 . دستور اجرا مي شود, مي شود”X20=”ONزمانيكه  •



 

 
  

 . ذخيره مي شودD9013~D9015زمان فعلي واقعي در رجيسترهاي  •

        D9015  )  ساعت(, D9014  )  دقيقه(, D9013  )  ثانيه(  

 .ي ماند بدون تغيير مM0~M2ولي وضعيت .  دستور اجرا نمي شود, مي شود”X20=”OFFزمانيكه  •

 . درنظرگرفته مي شودSپاييني مقايسه با   به عنوان حد بااليي وS1 مقدار , باشدS1>S2زمانيكه  •

 . خطاي عملكرد رخ مي دهد, بيش از مقدار مجاز براي زمان باشدS1 يا S1, S2اگر محتواي رجيستر  •

   :(TADD)جمع زمان * 

  
  

 . ذخيره مي كندDجه را در رجيستر  جمع مي كند و نتيS2 را با S1اين دستور مقدار زمان  •

 . تابع جمع اجرا مي شود, شود”X20=”ONزمانيكه  •



 

 
 را از مقدار نهايي كسر مي 24 مقدار D مي شود و ”M9022=”ON فلگ كري , ساعت باشد24اگر نتيجه جمع زماني بيش از  •

 . نمايش مي دهدDكند و در 

  
 . مي شود”M9020=”ON فلگ صفر ,باشد ) 0ثانيه, 0دقيقه, 0ساعت (”0“اگر نتيجه جمع زماني برابر  •

 . خطاي عملكرد رخ مي دهد, بيش از مقدار مجاز براي زمان باشدS1 يا S2 اگر محتواي رجيستر  •

   :(TSUB)تفريق زماني * 

  
 . ذخيره مي كندD كم مي كند و نتيجه را در رجيستر S2 را از مقدار زمان S1اين دستور مقدار زمان  •

 . تابع تفريق اجرا مي شود, شود”X20=”ONزمانيكه  •

  



 
 D را با مقدار منفي جمع مي كند و در 24 مقدار D مي شود و ”M9021=”ON فلگ قرضي ,اگرنتيجه تفريق زماني منفي شد •

 .نمايش مي دهد

  
 . مي شود”M9020=”ON فلگ صفر ,باشد ) 0ثانيه, 0دقيقه, 0ساعت (”0“اگر نتيجه تفريق زماني برابر  •

 . خطاي عملكرد رخ مي دهد, بيش از مقدار مجاز براي زمان باشدS1 يا S2  رجيستر اگر محتواي •

   :(TRD)خواندن زمان* 

  
• M1-CPU1 در PLC هاي سري Mتوانايي نصب كارت ارتقايي M-232R  M-485R, M-RTC,پس از نصب يكي .  را دارد

 , روز, ماه,ر تنظيم زمان واقعي هفت داده از جمله سالد.  تابع زمان واقعي را توسعه مي دهدPLC ,از اين كارت هاي ارتقايي

 . مي شودذخيره D9013~D9019اين داده ها در رجيسترهاي .  ثانيه و روزهفته تنظيم مي شود, دقيقه,ساعت

پس از نصب يكي .  را دارد,VB-DB1R  V-MP1R, VB-RTC توانايي نصب كارت ارتقاييVB هاي سري PLCواحد اصلي  •

 , روز, ماه,در تنظيم زمان واقعي هفت داده از جمله سال.  تابع زمان واقعي را توسعه مي دهدPLC ,ي ارتقايياز اين كارت ها

 . ذخيره مي شودD9013~D9019اين داده ها در رجيسترهاي .  ثانيه و روزهفته تنظيم مي شود, دقيقه,ساعت

 7 با استفاده از اين دستور مي تواند زمان فعلي را بخواند و در ,نيازي نيست كه برنامه نويس  محل زمان واقعي را به خاطر بسپارد •

 . ذخيره كند, تعيين شدهDرجيستر متوالي كه در 

 ذخيره مي D0~D6 داده زمان واقعي خوانده مي شود و در رجيسترهاي , همانند دياگرام زير, مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 .شود



 

 
 D9019=0 رجيستر يكشنبه  •

 D9019=1 رجيستر  دوشنبه         

 D9019=2 رجيستر سه شنبه         

 D9019=3 رجيستر چهارشنبه         

 D9019=4 رجيستر پنج شنبه         

 D9019=5 رجيستر جمعه         

  D9019=6 رجيستر شنبه         

   :(TWR)نوشتن زمان* 

  
 

• M1-CPU1 در PLC هاي سري Mتوانايي نصب كارت ارتقايي M-232R  M-485R, M-RTC,پس از نصب يكي .  را دارد

 , روز, ماه,در تنظيم زمان واقعي هفت داده از جمله سال.  تابع زمان واقعي را توسعه مي دهدPLC ,از اين كارت هاي ارتقايي

 . ذخيره مي شودD9013~D9019اين داده ها در رجيسترهاي .  ثانيه و روزهفته تنظيم مي شود, دقيقه,ساعت

پس از نصب يكي .  را دارد,VB-DB1R  V-MP1R, VB-RTC توانايي نصب كارت ارتقاييVB هاي سري PLCلي واحد اص •

 , روز, ماه,در تنظيم زمان واقعي هفت داده از جمله سال.  تابع زمان واقعي را توسعه مي دهدPLC ,از اين كارت هاي ارتقايي

 . ذخيره مي شودD9013~D9019ها در رجيسترهاي اين داده .  ثانيه و روزهفته تنظيم مي شود, دقيقه,ساعت



 
 را خوانده و مقدار زمان واقعي را به D0~D6 داده درون رجيسترهاي , همانند دياگرام زير, مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

 .مقادير جديد ريست مي كند

  
 

 .شنبه را نشان مي دهد...  دوشنبه, روزهاي هفته از يكشنبهD6 رجيسترهاي (6~0)مقدار  •

 . خطاي عملكرد در نظر گرفته مي شود, بيش از رنج مجاز باشد(S)گر محتواي درون رجيسترهاي مرجعا •

   :(GRY)تبديل كد باينري به كد گري* 

  
 . ذخيره مي شود(D) به كد گري تبديل مي شود و در ابزار مقصد (S) مقدار باينري ابزار مرجع ,زمانيكه دستور اجرا مي شود •

 (Y0~Y37)ترمينال خروجي 16 به كد گري تبديل مي شود و نتيجه را به D0محتواي درون  , شود مي”X20=”ONزمانيكه  •

 .ارسال مي كند

 



 
 . خطاي عملكرد در نظر گرفته مي شود, بيش از رنج مجاز باشد(S)اگر محتواي درون رجيسترهاي مرجع •

 32767~0:  بيتي 16براي دستور 

 2147483647~0:  بيتي 32براي دستور 

   :(GBIN) يل كد گري به كد باينري تبد* 

  
 . ذخيره مي شود(D) به مقدار باينري تبديل مي شود و در ابزار مقصد (S)كد گري ابزار مرجع  ,ر اجرا مي شودوزمانيكه دست •

 ) متصل مي شود و عموما از كد گري استفاده مي كندPLCكه به ترمينال ورودي (اين دستور براي تبديل كد از  انكدر چرخشي  •

 . ارسال مي كندPLCبه مقدار باينري استفاده مي شود و نتيجه را به رجيستر 

 متصل است به مقدار باينري تبديل مي (Y20~Y37) خروجي 16كد از  انكدر چرخشي كه به  , مي شود”X0=”ONزمانيكه  •

 . فرستاده مي شودD0شود و به 

 
 . خطاي عملكرد در نظر گرفته مي شود,شد بيش از رنج مجاز با(S)اگر محتواي درون رجيسترهاي مرجع •

 32767~0:  بيتي 16براي دستور 

 2147483647~0:  بيتي 32براي دستور 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

  

 

   

 .دن اجرا مي شوMCR و MC همه دستورات بين , مي شود”ON“) كنتاكت شرطي (X0زمانيكه  •

همه تايمرها و . دن اجرا نمي شوMCR و MC دستورات بين  , مي شود”OFF“) كنتاكت شرطي (X0زمانيكه  •

 كانترها و كويل هاي نگهدارنده كه با , ولي وضعيت تايمرها ; مي شوند”OFF“كويل هاي منتهي به خروجي 

 . فعال شده بدون تغيير مي ماندSET/ RSTدستور 

 (N0 ~N7). بلوك كنترلي تودرتو را مي توان اجرا كرد8تا  •

  

  

  

  

  

  

  



 

 مثال از برنامه تودرتو

 



 LINK 

   )Linkدستور ( به هم plcارتباط چند 

:مثال كاربردي  

برنامه  ازو.  به هم متصل مي شوندRS-232)  و  (RS-485 از طريق پورت ارتباطي PLC2 و PLC1در اين مثال 

Ladder Master و مانيتورينگ كار  در كامپيوتر براي دانلود و آپلود برنامهplcمي شوداستفاده  ها .  

  
  . ها را تعيين كردplcايد استيشن هر يك از در اولين مرحله ب )1

 . تعيين مي كنيم0 را masterاستيشن 

 .مي توان تعيين كرد  255 تا 1 ها را از  slaveاستيشن 
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  . ها را تعيين مي كنيمPLC و نوع اتصال baud rateدر مرحله دوم ) 2

  
  . پورت ارتباطي  تعيين مي شود Baud Rateدر مرحله سوم)3

  



 LINK 

  
  

  
  

 داراي پورت CPU ماژول ,  تعبيه شودM-485 يا M-232R كارت ارتباطي M سري CPUاگر در  ماژول  •

 .د ها ارسال كرPLCو ازطريق اين دستور مي توان داده ها را بين . مي شود(CP2) ارتباطي دوم 



 LINK 

-VB)   يا يك ماژول ارتباطي VB-485 يا VB-232 كارت ارتباطي VB سري واحد اصلياگر در  •

485A,VB-CADP)داراي پورت ارتباطي دوم واحد اصلي ,تعبيه شود  (CP2)و ازطريق اين . مي شود

 .د ها ارسال كرPLCدستور مي توان داده ها را بين 

• CP2را نوع ارتباط. كه مي تواند براي ارتباطات چندگانه استفاده شود, يك پورت ارتباطي چندتابعي است   

“EASY LINK” يا “COMPUTER LINK” پارامترها بايد  براي انتخاب و ارتباط .مي كنيم  نتخابا

  . انجام شودLadder Masterدر نرم افزار   System\2nd COM Port Settingاز منوي  CP2تنظيمات 

        RS-485  را مي توان از طريق اين دستور و رابط VH)   سري M/VB)  Slave سري plc 256حداكثر  •

 . استفاده مي شودD وX,Y,M,S,T,Cاين دستور براي ارسال داده  .به يكديگر متصل كرد     

 در نرم .  انتخاب مي شودSlave و بقيه به عنوان Master ها به عنوان  PLC يكي از ,مطابق با دياگرام زير •

  يا ”EASY LINK“ در حالت Slave و Master مد ارتباطي بين Ladder Masterافزار       

“COMPUTER LINK”     شماره  بايد و,قرارميگيرد Slave سپس فرمان   .تنظيم شود 255~1 ها در رنج 

  ها PLC تا ارسال داده ها بين , نوشته مي شودMasterبر روي ) با استفاده از دستور(دريافت داده ها /ارسال     

 .انجام شود     

 

  
 

شتن يا خواندن داده هاي نو در اين پروسه. اجرامي شودLink دستور, مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

و وضعيت .  مربوطه  انجام مي شودSlave PLC از  )S1: شروع ميشودD1000كه از ( رجيستر تعيين شده 

 . ذخيره مي گرددD100~D103اجراي دستور در 

 روشن   به مدت يك اسكن تايمM9199 , تعيين شده كامل شدS1دريافت داده ها كه در  /زمانيكه ارسال •

 . عمل نوشتن و خواندن داده ها دوباره ازاولين داده شروع ميشودسپس. مي شود



 LINK 

دريافت داده ها بالفاصله متوقف مي / دستورمتوقف مي شود و ارسال, ”X20=”ON”   “OFFزمانيكه  •

 .شود

 . تنها يكباردر برنامه مي تواند استفاده شودLINKدستور  •

  

  :دريافتي استفاده مي شود/لي براي تعيين اطالعات داده هاي ارساS1رجيسترهاي قسمت 

====================================  

  :ويرايش جدول ارتباطات

 راحتي كاربر در نظر گرفته   جدول ارتباطي را برايLadder Master  ،دريافتي/براي تعيين داده هاي ارسالي

  .اطات بازميشود  صفحه ويرايش جدول ارتب ”Tools\Edit Communication Table“با انتخاب  . است

و مقدار آنها با برنامه كاربرتعيين .  است(read-only) فايل رجيستر فقط خواندني , VB هاي سري plc در 

 فايل رجيستر نيز همراه با برنامه خودش كپي و ذخيره ,زمانيكه كاربرفايل برنامه را كپي و ذخيره مي كند. ميگردد

  .مي شود

  

  .توان قرار مي دهيمدر اين جدول داده هاي زير را مي 

  .داده هاي ارسال و دريافتي بايد از يك نوع باشند

  

  
  

  مثال جدول ارتباطي



 LINK 

 
 

  :در اين مثال 

  

  . ريخته مي شودMaster در D0 به Slave از D10مقدار  )1

2( M0 , X0, T0 در Master  به M100 , Y0, T10 در Slaveريخته مي شود . 

  

  

 

 

 

 

   :Master PLCبرنامه 



 LINK 

  
  :Slave  PLCبرنامه 

  
 

  . روشن مي شوندSlave در y0, y1 و Master در y1 كردن اين برنامه  Runبا 

  . مي شود”Slave : Y2=”ON در , شود”Master : X0=”ONهمچنين اگر در 



 LINK 

 
  

  

 

  :Parallel Linkمثال از 

  

د و داده ها را ارسال مي  برقرار مي كننParallel با هم ارتبط RS-485 از طريق رابط VB سري  plcدر اين مثال دو

  .كنند

  



 LINK 

  
   :Master PLCبرنامه 

  

  



 LINK 

  

  :Slave  PLCبرنامه 

  

  
  

 بر Slave در VR1 نشان داده مي شود و مقدار Slave بر روي صفحه نمايش Master در VR1در اين مثال مقدار 

 . نشان داده مي شودMasterروي صفحه نمايش 

 

  



 Modbus 
 

   )MBUSدستور ( به هم PLCارتباط چند 

:مثال كاربردي  

 Ladderسپس ازبرنامه .  به هم متصل مي شوندRS-232)  و  (RS-485 از طريق پورت ارتباطي PLC 2 و PLC1در اين مثال 

Master در كامپيوتر براي دانلود و آپلود برنامه و مانيتورينگ كار plc دشو مي استفاده  ها.  

 

  . ها را تعيين كردplcله بايد استيشن هر يك از در اولين مرح )1

 . تعيين مي كنيم0 را masterاستيشن 

  .كرد  تعيين 255 تا 1از مي توان  ها را  slaveاستيشن 

 

 

 
  

 



 Modbus 
 

  . ها را تعيين مي كنيمPLC و نوع اتصال baud rateدر مرحله دوم ) 2
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  .ي شود پورت ارتباطي  تعيين م Baud Rateدر مرحله سوم)3
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 ,تعبيه شودCADP - 485A ,VB-    VB ماژول ارتباطي   يك يا VB-485  ياVB-232R   كارت ارتباطيVHحد اصلي سري  وا ر اگرد •

 .د ها ارسال كرPLCو ازطريق اين دستور مي توان داده ها را بين . مي شود(CP2) واحد اصلي داراي پورت ارتباطي دوم 

• CP2زمانيكه .  كه مي تواند براي ارتباطات چندگانه استفاده شود,دتابعي است يك پورت ارتباطي چنCP2 از اين 

براي انتخاب و ارتباط پارامترها بايد تنظيمات .  استفاده شود”MODBUS“   بايد از نوع ارتباط,دستوراستفاده مي كند

CP2 از منوي System\2nd COM Port Setting  در نرم افزارLadder Masterم شود انجا.  

 Ladderدر نرم افزار .  انتخاب مي شودSlave و بقيه به عنوان Master ها به عنوان  PLC يكي از ,مطابق با دياگرام زير •

Master مد ارتباطي بين Master و Slave در حالت “MODBUS”و بايد شماره , قرارميگيرد Slave ها در رنج 

 تا ارسال , نوشته مي شودMasterبر روي ) با استفاده از دستور(ه ها دريافت داد/سپس فرمان ارسال.   تنظيم شود255~1

 . ها انجام شودPLCداده ها بين 

 
در اين پروسه نوشتن يا خواندن داده هاي رجيستر تعيين . اجرامي شودMBUS دستور, مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

و وضعيت اجراي دستور در .   انجام مي شود مربوطهSlave PLC از  )S1: شروع ميشودD1000كه از ( شده 

D100~D103ذخيره مي گردد . 

   سپس .  روشن مي شود  به مدت يك اسكن تايمM9199 , تعيين شده كامل شدS1دريافت داده ها كه در /زمانيكه ارسال •

 .عمل نوشتن و خواندن داده ها دوباره ازاولين داده شروع ميشود      

 .دريافت داده ها بالفاصله متوقف مي شود/ دستورمتوقف مي شود و ارسال, ”X20=”ON”   “OFFزمانيكه  •

 . تنها يكباردر برنامه مي تواند استفاده شودMBUSدستور  •
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  :ويرايش جدول ارتباطات

ب  با انتخا.  راحتي كاربر در نظر گرفته است  جدول ارتباطي را برايLadder Masterدريافتي /براي تعيين داده هاي ارسالي

“Tools\Edit Communication Table” صفحه ويرايش جدول ارتباطات بازميشود  . 

  .در اين جدول داده هاي زير را مي توان قرار مي دهيم

  .داده هاي ارسال و دريافتي بايد از يك نوع باشند

 
  :مثال جدول ارتباطي
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  :در اين مثال 

  

 . ريخته مي شودMaster در D10 , D11 به Slave از D0 , D1مقدار  )1

2(  D0 ,D1 درMaster  به D100 ,D101 در Slaveريخته مي شود . 

 

  :Master PLCبرنامه 
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  :Slave  PLC برنامه .

 
 

 و صفحه نمايش آنها به مد , تبديل مي شود99~0 به رنج 255~0  از رنج Slaveو  Master  درVR1 , VR2در اين مثال مقدار 

 در VR2 و Slave بر روي دو رقم سمت راست صفحه نمايش Master در VR1 .بديل مي شود يعني نمايش دو رقمي ت4

Master بر روي دو رقم سمت چپ صفحه نمايش Slaveنشان داده مي شود .  

 بر روي دو رقم سمت چپ  Slave در VR2 و Master بر روي دو رقم سمت راست صفحه نمايش  Slave در VR1همچنين 

 .نشان داده مي شود Masterصفحه نمايش 



 

 
  :PID (PID)حلقه كنترلي 

 
  

 از پارامترهايي  با استفاده سپس, مقايسه مي كندS1 مي گيرد و با مقدار در نظر گرفته شده S2اين دستور مقدار فعلي را از  •

 . ذخيره مي كندDو نتيجه محاسبات را در رجيستر .  را انجام مي دهدPID شروع مي شود كنترل S3كه با 

 پردازش متوقف مي شود ولي , مي شود”X0=”OFF زمانيكه ; اين دستور اجرا مي شود,ود مي ش”X0=”ONزمانيكه  •

 . باقي مي ماند D200مقدار

 . رجيستر متوالي را اشغال مي كنند25 , شروع مي شودS3 كه با PIDپارامترهاي دستور  •

 را براي گرفتن پاسخ از PIDور  مي توان دست,  تغيير مي كند~ S3+6  S3+3 اب S1زمانيكه مقدار پارامترهاي كنترلي  •

 . دوباره راه اندازي كردDمقدار 

 . وجود ندارد PIDمحدوديتي در دفعات استفاده از دستور  •

 براي طراحي برنامه بايد , براي ذخيره زمان نمونه برداري استفاده مي كندPLC از زمان اسكن برنامه PIDاز آنجا كه دستور  •

 :به نكات زير توجه داشت



 
 ولي در طول پردازش بعضي از , دستورات پرش شرطي استفاده كرد, وقفه ها,ين دستور را مي توان در زيربرنامه هاچه ا اگر )1

 . بايد اطمينان داشت كه در هر زمان اسكن برنامه يكبار اين دستور اجرا شودPIDدستورات 

 .در زمان نمونه برداري رخ مي دهد خطاي تخمين ,      اگر اين دستور بيش از يكبار اجرا شود يا اصال اجرا نشود

 به طور اتوماتيك براي PLCسپس .  رخ مي دهدPID خطا در اجراي ,زمانيكه زمان نمونه برداري از زمان اسكن كمتر باشد )2

 . قرار مي دهد" زمان اسكن" = "زمان نمونه برداري" PIDاجراي 

 . تنظيم شوندPIDهمه پارامترها بايد قبل از اجراي دستور  •

 :تساوي هاي مربوطه در جدول زير آورده شده است.  عمل مي كندPID براي اجراي دستور ,ستور منطبق با اختالف سرعتاين د

  

  



 
 S3 ~ S3+24توضيحات پارامترهاي  •

 پارامتر تابع پارامتر/ نام توضيحات رنج مجاز

1~32767ms
زمان ورودي بايد از زمان اسكن و مقدار پردازش سيستم 

 .بيشتر باشد
 S3 ان نمونه برداريزم

 عملكرد مستقيم:0
 عملكرد معكوس:1

b0 

 درحالت آالرم (PVnf)مقدار پردازش :0
  غيرفعال

  درحالت آالرم فعال(PVnf)مقدار پردازش :1
b1 

 در حالت آالرم (MV)مقدار خروجي : 0
  فعالغير

  در حالت آالرم فعال(MV)  روجيخ مقدار:1
b2 

 b3 ذخيره
 غيرفعال كردن تنظيمات اتوماتيك:0

 بعد از انجام ,فعال كردن تنظيمات اتوماتيك:1
  . مي شود"0"تنظيمات اتوماتيك اين بيت 

b4 

 غيرفعال كردن محدوديت رنج خروجي:0
 فعال كردن محدوديت رنج خروجي: 1

b5 

 

 b6~b15 ذخيره

غيرفعال كردن و كنترل -فعالجهت 
 S3+1 آالرم

0~99% 
تغيير در تاثير فيلتر ورودي براي نرم كردن تغييرات مقدار 

 S3+2 فيلتر ورودي اندازه فعلي

1~32767% P) حلقه )ضريبPIDضريب بهره  . است(Kp) S3+3 

(0~32767)
×100ms 

I)انتگرال( حلقهPIDاست ). پارامتر , باشد0اگر اين بيت I 
 S3+4 (TI)ثابت زماني انتگرال  .)راغيرفعال مي كند

0~100% 
اين فاكتور براي تنظيم كردن مشتق خروجي در يك ضريب 

  تغييرايجاد(PVnf) در مقدار پردازش استفاده مي شود تا
 .كند

 S3+5 (KD)بهره مشتق 

(0~32767) 
×10ms 

D)مشتق( حلقهPIDاست ). پارامتر , باشد0اگر اين بيت D 
 S3+6 (TD)ماني مشتقثابت ز  .)راغيرفعال مي كند

 ناحيه كار PIDذخيره پردازش ورودي دستور  -
S3+7 

~ 
S3+19 

0~32767 
 زمانيكه ;)حد باال(ماكزيمم حد مجاز تغييرات مثبت

b1=ON(1) در S3+1فعال مي شود, باشد .  
 تغييرات (PVnf)مقدار پردازش 

 S3+20 (+)آالرم



 
كه  زماني;)حد پايين(ماكزيمم حد مجاز تغييرات منفي

b1=ON(1) در S3+1فعال مي شود, باشد .  
-) تغييرات آالرم(PVnf)مقدار پردازش 

) 
S3+21 

 
 زمانيكه ;)حد باال(ماكزيمم حد مجاز تغييرات مثبت

b2=ON(1) در S3+1مقدار خروجي   . فعال مي شود, باشد(MV)تغييرات آالرم (+)  

 
 مقدار )  حد باال(محدوده مجاز رنج ماكزيمم تغييرات مثبت

 , باشدS3+1 در b5=ON(1) زمانيكه ; (MV)خروجي
  .فعال مي شود

مقدار (+) محدوده رنج تغييرات
 (MV)خروجي

S3+22 

 
 زمانيكه ;)حد پايين(ماكزيمم حد مجاز تغييرات منفي

b2=ON(1) در S3+1مقدار خروجي   . فعال مي شود, باشد(MV)تغييرات آالرم )-(  

 
مقدار )   حد پايين(ييرات منفيمحدوده مجاز رنج ماكزيمم تغ

 , باشدS3+1 در b5=ON(1) زمانيكه ; (MV)خروجي
  .فعال مي شود

مقدار ) -(محدوده رنج تغييرات
 (MV)خروجي

S3+23 

 b0  از حد باال(PVnf)خارج شدن مقدار پردازش
 b1  از حد پايين(PVnf)خارج شدن مقدار پردازش

 b2 (MV) از حد مثبت مقدار خروجي تغييرات بيش
- 

 b3 (MV)تغييرات بيش از حد منفي مقدار خروجي 

 S3+24 (read only)فلگ آالرم

 

• b2, b5 در S3+1نبايد به طور همزمان فعال باشند . 

 S3 ~ S3+24 رجيستر متوالي PID  , 25 پارامترهاي دستور ,باشد” ON“ فعال S3+1 در b5 يا b2 ,b1 اگر تنها يكي از •

 .را اشغال مي كند

 ~ S3 رجيستر متوالي PID  , 20 پارامترهاي دستور ,باشد” OFF“ غيرفعال S3+1 در b5و b2 ,b1 همه بيت هاياگر  •

S3+19را اشغال مي كند .  

  تعريف عملكرد مستقيم و معكوس

 . به صورت مستقيم اجرا مي شودPID دستور , باشدS3+1 ,“ b0="OFFدر  b0اگر پارامتر  •

  . به صورت معكوس اجرا مي شودPID دستور , باشدS3+1 ,“ b0="ONدر  b0اگر پارامتر 

 ,به تغييرات براي كاهش.  انحراف مثبت رخ مي دهد,   (SV)  مقدار نهايي> (PVnf) زمانيكه مقدار پردازش محاسبه شده •

 .تغييرات مستقيم گويند

تعيين مطلوب  دماي نهايي  معموال دماي هواي داخل از,قبل از روشن شدن سيستم: در يك سيستم تهويه هوا: براي مثال

   . براي كنترل شرايط عملكرد مستقيم است, (SV)  > (PVnf). شده باالتر است



 
 ,به تغييرات براي افزايش.  انحراف منفي رخ مي دهد,   (SV)  مقدار نهايي< (PVnf) زمانيكه مقدار پردازش محاسبه شده  •

 .تغييرات معكوس گويند

. تعيين شده پايين تر استمطلوب  معموال دماي داخل فر از دماي نهايي ,ن شدن فرقبل از روش: در يك فر: براي مثال

(PVnf) >  (SV) ,براي كنترل شرايط عملكرد معكوس است .  

   تغييرات تابع آالرم(MV) تغييرات آالرم و مقدار خروجي (PVnf)تعريف مقدار پردازش 

تنظيمات .   را انجام مي دهد تغييرات آالرم(PVnf)زش مقدار پردا PID دستور ,باشد” ON“ فعال S3+1 در b1  اگر •

 b0, b1 ذخيره مي شود سپس نتيجه را در بيت هاي  S3+21 و S3+20 در مقدار پردازش تغييرات آالرمپارامترهاي  

 . براي مقدار منفي استفاده مي شودS3+21محتواي .  قرار مي دهدS3+24رجيستر 

تنظيمات . بدست مي آورد را  تغييرات آالرم(MV)مقدار خروجي  PIDتور  دس,باشد” ON“ فعال S3+1 در b2  اگر •

 b2,b3 ذخيره مي شود سپس نتيجه را در بيت هاي  S3+23 و S3+22 در  تغييرات آالرمخروجي مقدار پارامترهاي  

 . براي مقدار منفي استفاده مي شودS3+23محتواي .  قرار مي دهدS3+24رجيستر 

 )مقدارقبلي (-)مقدار فعلي= ( تغيير: دار دستيتعريف تغييرات در مق •

  

 

 

 

 

 

 

 

 :(MV)دياگرام مقدار تغييرات خروجي • :(PVnf)دياگرام مقدار تغييرات پردازش •

 



 
   تغييرات تابع آالرم(MV) تغييرات آالرم و مقدارخروجي (PVnf)توصيف مقدار پردازش 

 را انجام (MV) محدوده رنج مجاز مقدار تغييرات تابع خروجي PID دستور ,باشد” ON“ فعال S3+1 در b5اگر پارامتر  •

 . ذخيره مي شودS3+22, S3+23رهاي محدوده تغييرات مقدار خروجي در تنظيمات پارامت. مي دهد

در نتيجه تنها يكي از .  را ذخيره مي كنندS3+22, S3+23در نتيجه هر دو تابع آالرم و محدوديت به طور مشترك رجيستر  •

 .ندشو” ON“ نبايد به طور همزمان فعال b2, b5 در نتيجه پارامترهاي ,توابع مي تواند انتخاب شود

 . استفاده مي شودPIDاين تابع براي محدود كردن مقدار شيب افزايشي  •

 : تابع محدوده رنج (MV)دياگرام تغييرات مقدار خروجي  •

  
 

 PIDاطالعات خطا دستور 

د خطا در و ك.  مي شود=ON  ”M9067 ”, خطا رخ دهدPIDاگر مقدار پارامتر تنظيمات درست نباشد يا در اجراي دستور  •

  . ذخيره مي شودD9067رجيستر 

  كد خطا وقوع خطا عكس العمل
 6730  .است (Ts<1) خارج از رنج(Ts)  شده نمونه برداري تنظيم زمانمقدار

 6732  .است  خارج از رنج شده مقدار فيلتر ورودي تنظيم

 6733 .است (Kp<1) خارج از رنج(Kp)  شده مقدار ضريب ثابت تنظيم
 6734 . باشد(TI<0) خارج از رنج(TI)  شده مقدار انتگرال زماني ثابت تنظيم

خارج از (KD)  شده تنظيم مقدار ثابت فيلتر مشتق

 . باشدرنج
6735 

 عملكرد را PIDدستور 
  .متوقف مي كند

 6736 . باشد(TD<0)  از رنجخارج(TD)  شده تنظيم مقدارمشتق زماني ثابت
 عملكرد را PIDدستور  PLC 6740زمان اسكن = <زمان نمونه برداري 

.  استتغييرات مقدار پردازش فعلي خيلي زياد  .ادامه مي دهد
 

6742 



 
 .استتغييرات مقدار خطاي  فعلي خيلي زياد 

 
6743 

 6744 . است  32767 ~ 32768-زش محاسبه شده بيش ازمقدار انتگرال پردا
 كه باعث مي شود مقدار ضريب محاسبه ,است خيلي زياد (Kp)مقدار ضريب ثابت 

 6745  .استشده خارج از رنج 

 مقدار مشتق پردازش محاسبه شده بيش از
 6746 . است  32767 ~ 32768-

 6747 . است - 32767 ~ 32768 خارج از رنج PIDمقدار نتيجه محاسبه شده دستور 
 

   PIDروش دادن پارامترها در دستور 

كه اين الزمه پيدا كردن مقدار .  داده شودPID بايد پارامترهاي صحيحي به دستور , PIDبراي كنترل بهتر نتيجه دستور  •

  .(TD) و ثابت زماني مشتق (TI) ثابت زماني انتگرال , (Kp)مناسب  براي ضريب ثابت

 .فيدبك استفاده مي شود/  معموال از روش حلقه پردازش,هاي مختلفي وجود دارد  روش,ن اين سه پارامتر براي گرفت •

 با ,و سپس.  مي دهد0~   %100را به صورت گام به گام با كنترل خروجي سيستم بين فيدبك پارامترها/روش حلقه پردازش •

 . را مي دهدPIDيكي آنها پارامترهاي  خصوصيات دينامه وسيلهمشاهده ي اختالف بين پردازش وفيدبك ب

  
 

 

 

 

  



 
  . محاسبه مي شودPIDبا استفاده از منحني  پارامترهاي 

  ثابت مشتق زماني
10ms)×  (TD 

 ثابت انتگرال زماني
 100ms)×  (TI 

 روش كنترل (%) Kpضريب ثابت 

- - (1/RL) × مقدار خروجي(MV) P 
- 33L (0.9/RL) ×وجي مقدار خر(MV) PI 

50L 20L (1.2/RL) × مقدار خروجي(MV) PID 
 

  :تابع تنظيمات اتوماتيك

عملكرد جهت : مثل( مربوط به كاربر PID تابع تنظيمات اتوماتيك دارد كه  مي توند از بعضي از پارامترهاي  VBسري  •

S3+1 , زمان نمونه برداري Ts ,فيلتر مشتق  ثابت ,   ثابت فيلتر وروديKDمطلوب و مقدار نهايي  S1 (  استفاده كند

 . را مي گيردPID و سيستم سه پارامتر مهم , تابع تنظيمات اتوماتيك اجرا مي شودPIDسپس از طريق دستور 

 .ند را ساده كPID بگيرد و اجراي دستور PIDتابع تنظيمات اتوماتيك مي تواند به كاربر كمك كند تا سه پارامتر مهم را از  •

 :مراحل اجراي تابع تنظيمات اتوماتيك •

 و مقدار نهايي KD ثابت فيلتر مشتق ,   ثابت فيلتر ورودي, Ts زمان نمونه برداري , S3+1عملكرد جهت  وارد كردن  )1

S1. 

  .S3+14, S3+15وارد كردن پارامترهاي  )2

 پارامترها تابع/ نام پارامترها شرح

 S3+14 ماكزيمم مقدار خروجي .خروجي اجرا شده باشد% 100ه مقدار خروجي زمانيك

 S3+15 مينيمم مقدار خروجي .خروجي اجرا شده باشد% 0مقدار خروجي زمانيكه 

  

  . سپس تنظيمات اتوماتيك انجام مي شود,باشد=ON”  b4” پارامترS3+1در  )3

 . مي شود=OFF”  b4”تر پارامS3+1 به طور اتوماتيك  در ,زمانيكه تنظيمات اتوماتيك انجام شد )4

 

  روش كلي براي كنترل دما

  .  استفاده مي شودPLC در سيستم هاي كنترلي PIDمعموال در كنترل دما از دستور 



 

  
• PLC هاي سري VBماژول هاي دماسنج مختلفي را پوشش مي دهند :  

VB-8T : 8 نقطه يا ماژول دماسنج ورودي ترموكوپل نوع J يا K 

VB-4T : 4ل دماسنج ورودي ترموكوپل نوع  نقطه يا ماژوJ يا K  

VB-4PT:   سيم 3 نقطه 4 ماژول دماسنج ورودي PT-100/3850 ppm/C  

VB-2PT:   سيم 3 نقطه 2 ماژول دماسنج ورودي PT-100/3850 ppm/C  

 توصيف مختصري از كنترل دما •

 . تغيير كند) هدف( فوري و سريع  به مقدار نهاييدما به طورنبايد  ,براي تنظيم مقدار نهايي كنترل كننده دما واجراي آن

براي كاهش اين مشكل بايد .  ممكن است باعث افزايش دما يا كنترل دماي موجي شود, تغييرات سريع پاسخ ,به طور كلي 

  . كند باشددماتغييرات  

 دماي ,تحت اين شرايط . ار نهايي برسد مايلند دما هر چه سريع تر به مقد كه,) 1( شماره نموداربعضي از روشهاي كنترلي مانند 

 ايجاد ئشي براي مشكلي دمااضافه  بنابراين تنها در مواردي قابل استفاده است كه , ممكن است بيش از مقدار نهايي شودئشي

  .نمي كند

كه اين روش از . دنرم به زمان بيشتري احتياج دارنبه صورت   براي كنترل دما ,) 2 (نموداراز روشهاي كنترلي مانند شكل بعضي 

  .بنابراين در مدت زمان بيشتري دما ثابت مي شود. افزايش بيش ازحد دما جلوگيري مي كند

  .  يك روش كنترلي ايده ال است,) 3( شماره نمودارروش كنترلي 



 

  
 

 توصيف مختصري از كنترل دما  •

 ئ بايد خصوصيات شي,دما و پارامترهاي كنترلي انتخاب مي شود زمانيكه سنسور ,براي رسيدن به كنترل دماي ايده ال 

  .كنترلي كامال شناخته شده باشد

  . بستگي داردئاندازه شي ميزان سختي تغييرات دما به: ظرفيت دمايي )1

 .اين نشان دهنده ظرفيت دما است كه به ظرفيت خروجي گرم كننده بستگي دارد: خصوصيات آماري دما )2

 خصوصيات تغييرات دما به شدت به گرم كننده و مخزن ,در شروع گرم كردن:  اندازيخصوصيات ديناميكي راه )3

 .آن بستگي دارد

 يكي از درهاي ,براي مثال. ممكن است بعضي موارد خارجي در تغييرات دما مداخله كند: اختالالت خارجي )4

 .محوطه دما ثابت باز شود

 PIDپارامترهاي  توصيف •

1( P) ضريب كنترلي(  

خروجي زماني % 100 كنترل ,دريك عملكرد نرمال .وش با ايجاد ضريبي از ورودي در خروجي صورت مي گيردكنترل دراين ر

 ,خروجي كنترلي در صورتيكه مقدار پردازش مطابق با ضرايب باشد.  حاصل مي شود كه مقدار پردازش كمتر از ضرايب باشد

  .قدار نهايي و مقدار پردازش يكسان باشندم خروجي در صورتي حاصل مي شود كه% 50 و كنترل .كاهش مي يابد

  

  

  

  

  

 )3(شماره نمودار  )2(شمارهنمودار  )1(نمودار شماره 



 

  
2(  I) انتگرال كنترلي( 

  . دراين روش كنترلي خروجي انتگرال ثابت زماني ورودي است

 آفست به مرور زمان , اگر از كنترل با ضريب ثابت و انتگرال همزمان استفاده شود,بنابراين.  يك آفست ايجاد مي كندPكنترل 

  . مي يابد تا در نهايت دماي كنترلي با مقدار نهايي برابر شوند و آفست خارج مي شودكاهش

  
3( D) مشتق كنترلي(  

  . دراين روش كنترلي خروجي مشتق ثابت زماني ورودي است

رلي ضريب ثابت و روش كنت.  تغييرات سريع دردماي واقعي صورت مي گيرد دما واين روش جابجايي ناگهاني سطح خروجيدر 

روش كنترلي مشتق با . انتگرال تغييرات دما را به كندي انجام مي دهد به همين دليل از روش كنترلي مشتق استفاده مي شود

  .اضافه كردن خروجي كنترلي به شيب تغييرات دما كنترل را انجام مي دهد

  .ي شود تا دما رابه سرعت تحت كنترل قراردهدتعداد زيادي خروجي كنترلي براي كاهش اختالالت خروجي در نظرگرفته م

  



 

 
 PIDكنترل ) 4(

 كنترل نرم دما با كنترل ضريب ,را براي كنترل درنظر مي گيرد) مشتق( Dو ) انتگرال (I ,) ضريب ثابت( P  تلفيقي ازPIDكنترل 

  .خ سريع به اختالالت خارجي با كنترل مشتق انجام مي شودثابت انجام مي شود و تنظيم اتوماتيك آفست با كنترل انتگرالي و پاس

 
 

 سيكل كنترلي و روش كنترل نسبت زماني •

  ”OFF“ يا ”ON“ به طور متناوب در زمان هاي خاصي سيكل زماني , خروجي را كنترل مي كندSSRزمانيكه كنترل دما با رله يا 

يك سيستم  .ترلي گفته مي شود و به اين روش كنترل روش كنترل نسبت زماني گويند سيكل كن,به اين تنظيم سيكل . مي شود

PLCدائما از اين روش براي كنترل دما استفاده مي كند . 

  

 تعريف انتگرال زماني •

حرف براي اين ان) در گراف زير انحراف نشان داده شده است . (  مدت زمان انحراف پله اي براي كنترل انتگرال است,انتگرال زماني 

اگرچه انتگرال زماني كوتاه تر مناسب تر است ولي اگر انتگرال زماني خيلي كوتاه .كنترل خروجي در روش كنترل نسبت زماني است

  . بنابراين ممكن است باعث موجي شدن دما شود,باشد باعث مي شود كنترل و تصحيح خيلي سريع اتفاق بيافتد



 

  
 تعريف مشتق زماني •

اين انحرف براي ) در گراف زير انحراف نشان داده شده است . ( زمان انحراف شيبي براي كنترل مشتق است مدت ,مشتق زماني 

  . مشتق زماني طوالني عملكرد كنترلي مناسب تري دارد. كنترل خروجي در روش كنترل نسبت زماني است

 
 

 تنظيمات اتوماتيك •



 
روش هاي كنترلي .  و ساير پارامترها نيازمندندP,I,Dنظيم پارامترهاي  براي كنترل به ت PIDپردازش / همه كنترل كننده هاي دما

 به موارد مختلف به طور اتوماتيك را ايجاد مي PIDمتفاوتي وجود دارد اما روش هاي تنظيمات اتوماتيك امكان دادن ضرايب مناسب 

  .كند

 PIDتنظيم پارامترهاي  •

معموال تنظيمات .  بيشتر از تنظيمات دستي درست و مناسب است,يم مي شود به طور اتوماتيك و نرمال تنظPIDزمانيكه ثابت هاي 

به جزدر موارديكه به ثابت هاي دقيق تري . اتوماتيك مشكلي ايجاد نمي كند و براي تنظيم پارامترها اين روش پيشنهاد مي شود

  .نيازباشد

  پاسخ به تغييرات ثابت ها

  
  پاسخ به تغييرات انتگرال زماني

  
  تغييرات مشتق زمانيپاسخ به 

  
 توصيف انتگرال زماني •



 
  . بيش از مقدارنهايي استئابن روش براي افزايش كنترل بر خروجي عملكرد در زماني است كه دماي شي

  
 توصيف مشتق زماني •

  . كمتر از مقدارنهايي استئابن روش براي افزايش كنترل بر خروجي عملكرد در زماني است كه دماي شي

  
   دماPIDل  مثالي از كنتر

 .  پيشنهاد مي شودPID روش زير با استفاده از دستور , دما PIDبراي طراحي يك برنامه كنترل  •

 

  

  
 

 

 

 

 ساختار سيستم كنترل دما •



 
 

 

 

م •

ث

ا

ل

 برنامه 

 در ; مي كندPID و سپس شروع به اجراي دستور كنترل , تابع تنظيمات اتوماتيك اجرا مي شود, باشد”X0=”ONزمانيكه 

  . مستقيما اجرا مي شودPID تابع , مي شود”X0=”OFF زمانيكه ,ورتغير اينص

اين برنامه  زمانيكه. ثانيه اي كنترل مي كند5 بودن گرم كننده را در بازه هاي زماني ”ON”/ “OFF“اين برنامه مدت زمان 

در غير .  تنظيم شودPID تا پارامترهاي تنظيمات اتوماتيك , شود ”X0=”ON بايد ,براي اولين بار شروع به كار مي كند

  . زيرا پارامترهاي مربوطه آماده نيست, خطا رخ مي دهدPIDاينصورت در كنترل 

  

  

  

  

  

  

 



 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  )MBUSدستور ( به هم plcارتباط چند 

  
  :مثال كاربردي

ا استفاده ازبرنامه سپس ب.  به هم متصل مي شوندRS-232)  و  (RS-485 از طريق پورت ارتباطي plc2 و plc1در اين مثال 
Ladder Master در كامپيوتر دو plc براي دانلود و آپلود برنامه و مانيتورينگ كار plc متصل مي شوند ها .  

  . ها را تعيين كردplcدر اولين مرحله بايد استيشن هر يك از  )1
 . تعيين مي كنيم0 را masterاستيشن 
  . تعيين ميكنيم255 تا 1 ها را از  slaveاستيشن 

 

 
 



 
  . ها را تعيين مي كنيمPLC و نوع اتصال baud rateدر مرحله دوم ) 2

 
  . پورت ارتباطي  تعيين مي شود Baud Rateدر مرحله سوم)3

  



 

 
 

  
  

-VB-485A,VB)   يا يك ماژول ارتباطي VB-485 يا VB-232R كارت ارتباطي VHاگر در واحد اصلي سري  •

CADP)تباطي دوم  واحد اصلي داراي پورت ار,تعبيه شود (CP2)و ازطريق اين دستور مي توان داده ها را بين . مي شود

PLCها ارسال كند . 



 
• CP2زمانيكه .  كه مي تواند براي ارتباطات چندگانه استفاده شود, يك پورت ارتباطي چندتابعي استCP2 از اين 

اب و ارتباط پارامترها بايد تنظيمات براي انتخ.  استفاده شود”MODBUS“ بايد از نوع ارتباط  ,دستوراستفاده مي كند

cp2 از منوي system\2nd COM Port Setting در نرم افزار Ladder Masterدرست انجام شود .  

 Ladderدر نرم افزار .  انتخاب مي شودSlave و بقيه به عنوان Master ها به عنوان  PLC يكي از ,مطابق با دياگرام زير •

Master مد ارتباطي بين Master و Slave در حالت “MODBUS”و بايد شماره , قرارميگيرد Slave ها در رنج 

 تا ارسال , نوشته مي شودMasterبر روي ) با استفاده از دستور(دريافت داده ها /سپس فرمان ارسال.   تنظيم شود255~1

 . ها انجام شودPLCداده ها بين 

 
اين پروسه نوشتن يا خواندن داده هاي رجيستر تعيين در . اجرامي شودMBUS دستور, مي شود”X20=”ONزمانيكه  •

و وضعيت اجراي دستور در .  مربوطه  انجام مي شودSlave PLC از  )S1: شروع ميشودD1000كه از ( شده 

D100~D103ذخيره مي گردد . 

سپس .  شود روشن مي  به مدت يك اسكن تايمM9199 , تعيين شده كامل شدS1دريافت داده ها كه در /زمانيكه ارسال •

 .عمل نوشتن و خواندن داده ها دوباره ازاولين داده شروع ميشود

 .دريافت داده ها بالفاصله متوقف مي شود/ دستورمتوقف مي شود و ارسال, ”X20=”ON”   “OFFزمانيكه  •

 . تنها يكباردر برنامه مي تواند استفاده شودMBUSدستور  •

  :ويرايش جدول ارتباطات

با انتخاب  .  راحتي كاربر در نظر گرفته است  جدول ارتباطي را برايLadder Masterدريافتي /ارساليبراي تعيين داده هاي 

“Tools\Edit Communication Table” صفحه ويرايش جدول ارتباطات بازميشود  . 

  .در اين جدول داده هاي زير را مي توان قرار مي دهيم

  .ندداده هاي ارسال و دريافتي بايد از يك نوع باش



 

  
  مثال جدول ارتباطي

 

 
 

 

 

  :در اين مثال 



 
 . ريخته مي شودMaster در D10 , D11 به Slave از D0 , D1مقدار  )1

2(  D0 ,D1 درMaster  به D100 ,D101 در Slaveريخته مي شود . 

  :Master PLCبرنامه 

 
 

 

. 

 

 

 

 

 

  :Slave  PLC برنامه 



 

 
 

 و صفحه نمايش آنها به مد , تبديل مي شود99~0 به رنج 255~0  از رنج Slaveو  Master  درVR1 , VR2در اين مثال مقدار 

 در VR2 و Slave بر روي دو رقم سمت راست صفحه نمايش Master در VR1.  يعني نمايش دو رقمي تبديل مي شود4

Master بر روي دو رقم سمت چپ صفحه نمايش Slaveنشان داده مي شود .  

 بر روي دو رقم سمت چپ  Slave در VR2 و Master دو رقم سمت راست صفحه نمايش  بر روي Slave در VR1همچنين 

  . نشان داده مي شودMasterصفحه نمايش 

 

 

 

   :(HOUR)زمان سنج 



 

  
 .اين دستور واحد تايمر را ساعت در نظر مي گيرد •

 كنتاكت زمان , شود(S)دار پريود  مق≥ (D1)زمانيكه مقدار فعلي زمان سنج . تايمر زمان را با پالس باال رونده مي شمارد •

 . مي شود”D2=”ONسنج 

  Sمقدار ×  يك ساعت =مقدار واقعي پريود زمان سنج  •

• D1 مقدار integer رجيستر بعد از ;را ذخيره مي كند) واحد ساعت(  فعلي D1  ساعت را ذخيره مي 1 مقدار باقي مانده تا 

 ).واحد ثانيه(كند 

 :مطابق با دياگرام فوق •

اگر مقدار فعلي . را ذخيره مي كند) به واحد ساعت(  مقدار باالرونده زمان D1 مقدار فعلي رجيستر , مي شود”X0=”ONزمانيكه 

  . مي شود”Y0=”ON كنتاكت ابزارخروجي , باشدD7000=K1000)  ساعت1000(

  . بدون تغيير مي ماندD7000 مقدار فعلي رجيستر , مي شود”X0=”OFFزمانيكه 

براي نگهداري . ير و بازرسي استفاده مي شودول عمر اجزا يا يادآوري زمان تعمستور براي مانيتور كردن طاين د, به طور كلي •

 D1اگر از رجيسترهاي عمومي براي .  استفاده كردD1 در latch بايد از رجيسترهاي ,مقدار فعلي رجيستر زمان سنج

”PLC:”STOP زمانيكه برق قطع مي شود يا وضعيت ,استفاده شود ”RUN”مقدار , مي شود D1 ريست مي 0 به 

 .شود

 به طور پيوسته شمارش باالرونده را D1 مقدار فعلي زمان سنج , مي شود”D2=”ONپس از اينكه ابزار خروجي زمان سنج  •

 .انجام مي دهد

 . شمارش متوقف مي شود, بيتي رسيد32 بيتي يا 16 به ماكزيمم مقدار رجيستر D1زمانيكه مقدار فعلي زمان سنج  •



 PID Controller 
 

  :PID (PID)حلقه كنترلي 

 
  

 از  با استفاده سپس, مقايسه مي كندS1 مي گيرد و با مقدار در نظر گرفته شده S2اين دستور مقدار فعلي را از  •

 . ذخيره مي كندDو نتيجه محاسبات را در رجيستر .  را انجام مي دهدPID شروع مي شود كنترل S3پارامترهايي كه با 

 پردازش متوقف مي شود ولي , مي شود”X0=”OFF زمانيكه ; اين دستور اجرا مي شود,د مي شو”X0=”ONزمانيكه  •

 . باقي مي ماند D200مقدار

 . رجيستر متوالي را اشغال مي كنند25 , شروع مي شودS3 كه با PIDپارامترهاي دستور  •

 را براي گرفتن پاسخ از PIDر  مي توان دستو,  تغيير مي كند~ S3+6  S3+3 اب S1زمانيكه مقدار پارامترهاي كنترلي  •

 . دوباره راه اندازي كردDمقدار 

 . وجود ندارد PIDمحدوديتي در دفعات استفاده از دستور  •

 براي طراحي برنامه , براي ذخيره زمان نمونه برداري استفاده مي كندPLC از زمان اسكن برنامه PIDاز آنجا كه دستور  •

 :بايد به نكات زير توجه داشت

 ولي در طول پردازش بعضي از , دستورات پرش شرطي استفاده كرد, وقفه ها,ن دستور را مي توان در زيربرنامه هاچه اي اگر )1

 . بايد اطمينان داشت كه در هر زمان اسكن برنامه يكبار اين دستور اجرا شودPIDدستورات 

 .ر زمان نمونه برداري رخ مي دهد خطاي تخمين د,      اگر اين دستور بيش از يكبار اجرا شود يا اصال اجرا نشود

  



 PID Controller 
 به طور اتوماتيك PLCسپس .  رخ مي دهدPID خطا در اجراي ,زمانيكه زمان نمونه برداري از زمان اسكن كمتر باشد )2

 . قرار مي دهد" زمان اسكن" = "زمان نمونه برداري" PIDبراي اجراي 

 . تنظيم شوندPIDهمه پارامترها بايد قبل از اجراي دستور  •

 :تساوي هاي مربوطه در جدول زير آورده شده است.  عمل مي كندPID براي اجراي دستور ,ستور منطبق با اختالف سرعتاين د

  

  

  
  



 PID Controller 
 S3 ~ S3+24توضيحات پارامترهاي  •

 پارامتر تابع پارامتر/ نام توضيحات رنج مجاز

1~32767ms
زمان ورودي بايد از زمان اسكن و مقدار پردازش سيستم 

 .بيشتر باشد
 S3 زمان نمونه برداري

 عملكرد مستقيم:0
 عملكرد معكوس:1

b0 

 درحالت آالرم (PVnf)مقدار پردازش :0
  غيرفعال

  درحالت آالرم فعال(PVnf)مقدار پردازش :1
b1 

 در حالت آالرم (MV)مقدار خروجي : 0
  فعالغير

  در حالت آالرم فعال(MV)  خروجي مقدار:1
b2 

 b3 ذخيره
 غيرفعال كردن تنظيمات اتوماتيك:0

 بعد از انجام ,فعال كردن تنظيمات اتوماتيك:1
  . مي شود"0"تنظيمات اتوماتيك اين بيت 

b4 

 غيرفعال كردن محدوديت رنج خروجي:0
 فعال كردن محدوديت رنج خروجي: 1

b5 

 

 b6~b15 ذخيره

غيرفعال كردن و كنترل -فعالجهت 
 S3+1 آالرم

0~99% 
تغيير در تاثير فيلتر ورودي براي نرم كردن تغييرات مقدار 

 S3+2 فيلتر ورودي اندازه فعلي

1~32767% P) حلقه )ضريبPIDضريب بهره  . است(Kp) S3+3 

(0~32767)
×100ms 

I)انتگرال( حلقهPIDاست ). پارامتر , باشد0اگر اين بيت I 
 S3+4 (TI)ثابت زماني انتگرال  .)راغيرفعال مي كند

0~100% 
اين فاكتور براي تنظيم كردن مشتق خروجي در يك ضريب 

  تغييرايجاد(PVnf) در مقدار پردازش استفاده مي شود تا
 .كند

 S3+5 (KD)بهره مشتق 

(0~32767) 
×10ms 

D)مشتق( حلقهPIDاست ). پارامتر , باشد0اگر اين بيت D 
 S3+6 (TD) زماني مشتقثابت  .)راغيرفعال مي كند

 ناحيه كار PIDذخيره پردازش ورودي دستور  -
S3+7 

~ 
S3+19 

0~32767 
 زمانيكه ;)حد باال(ماكزيمم حد مجاز تغييرات مثبت

b1=ON(1) در S3+1فعال مي شود, باشد .  
 تغييرات (PVnf)مقدار پردازش 

 S3+20 (+)آالرم



 PID Controller 
نيكه  زما;)حد پايين(ماكزيمم حد مجاز تغييرات منفي

b1=ON(1) در S3+1فعال مي شود, باشد .  
-) تغييرات آالرم(PVnf)مقدار پردازش 

) 
S3+21 

 
 زمانيكه ;)حد باال(ماكزيمم حد مجاز تغييرات مثبت

b2=ON(1) در S3+1مقدار خروجي   . فعال مي شود, باشد(MV)تغييرات آالرم (+)  

 
   مقدار )حد باال(محدوده مجاز رنج ماكزيمم تغييرات مثبت

 , باشدS3+1 در b5=ON(1) زمانيكه ; (MV)خروجي
  .فعال مي شود

مقدار (+) محدوده رنج تغييرات
 (MV)خروجي

S3+22 

 
 زمانيكه ;)حد پايين(ماكزيمم حد مجاز تغييرات منفي

b2=ON(1) در S3+1مقدار خروجي   . فعال مي شود, باشد(MV)تغييرات آالرم )-(  

 
مقدار )   حد پايين(تغييرات منفيمحدوده مجاز رنج ماكزيمم 

 , باشدS3+1 در b5=ON(1) زمانيكه ; (MV)خروجي
  .فعال مي شود

مقدار ) -(محدوده رنج تغييرات
 (MV)خروجي

S3+23 

 b0  از حد باال(PVnf)خارج شدن مقدار پردازش
 b1  از حد پايين(PVnf)خارج شدن مقدار پردازش

 b2 (MV)يش از حد مثبت مقدار خروجي تغييرات ب
- 

 b3 (MV)تغييرات بيش از حد منفي مقدار خروجي 

 S3+24 (read only)فلگ آالرم

 

• b2, b5 در S3+1نبايد به طور همزمان فعال باشند . 

 ~ S3 رجيستر متوالي PID  , 25 پارامترهاي دستور ,باشد” ON“ فعال S3+1 در b5 يا b2 ,b1 اگر تنها يكي از •

S3+24را اشغال مي كند . 

 ~ S3 رجيستر متوالي PID  , 20 پارامترهاي دستور ,باشد” OFF“ غيرفعال S3+1 در b5و b2 ,b1 همه بيت هاير اگ •

S3+19را اشغال مي كند .  

  تعريف عملكرد مستقيم و معكوس

 . به صورت مستقيم اجرا مي شودPID دستور , باشدS3+1 ,“ b0="OFFدر  b0اگر پارامتر  •

  . به صورت معكوس اجرا مي شودPID دستور , باشدS3+1 ,“ b0="ONدر  b0اگر پارامتر 

به تغييرات براي .  انحراف مثبت رخ مي دهد,   (SV)  مقدار نهايي> (PVnf) زمانيكه مقدار پردازش محاسبه شده •

 . تغييرات مستقيم گويند,كاهش

 



 PID Controller 
تعيين مطلوب  از دماي نهايي  معموال دماي هواي داخل,قبل از روشن شدن سيستم: در يك سيستم تهويه هوا: براي مثال

   . براي كنترل شرايط عملكرد مستقيم است, (SV)  > (PVnf). شده باالتر است

به تغييرات براي .  انحراف منفي رخ مي دهد,   (SV)  مقدار نهايي< (PVnf) زمانيكه مقدار پردازش محاسبه شده  •

 . تغييرات معكوس گويند,افزايش

. تعيين شده پايين تر استمطلوب  معموال دماي داخل فر از دماي نهايي ,روشن شدن فرقبل از : در يك فر: براي مثال

(PVnf) >  (SV) ,براي كنترل شرايط عملكرد معكوس است .  

   تغييرات تابع آالرم(MV) تغييرات آالرم و مقدار خروجي (PVnf)تعريف مقدار پردازش 

تنظيمات .   را انجام مي دهد تغييرات آالرم(PVnf)ردازش مقدار پ PID دستور ,باشد” ON“ فعال S3+1 در b1  اگر •

 b0, b1 ذخيره مي شود سپس نتيجه را در بيت هاي  S3+21 و S3+20 در مقدار پردازش تغييرات آالرمپارامترهاي  

 . براي مقدار منفي استفاده مي شودS3+21محتواي .  قرار مي دهدS3+24رجيستر 

تنظيمات . بدست مي آورد را  تغييرات آالرم(MV)مقدار خروجي  PID دستور ,باشد” ON“ فعال S3+1 در b2  اگر •

 b2,b3 ذخيره مي شود سپس نتيجه را در بيت هاي  S3+23 و S3+22 در  تغييرات آالرمخروجي مقدار پارامترهاي  

 . براي مقدار منفي استفاده مي شودS3+23محتواي .  قرار مي دهدS3+24رجيستر 

 )مقدارقبلي (-)مقدار فعلي= ( تغيير:  مقدار دستيتعريف تغييرات در •

  

 

 

 

 :(MV)دياگرام مقدار تغييرات خروجي • :(PVnf)دياگرام مقدار تغييرات پردازش •

 



 PID Controller 
   تغييرات تابع آالرم(MV) تغييرات آالرم و مقدارخروجي (PVnf)توصيف مقدار پردازش 

 را انجام (MV) محدوده رنج مجاز مقدار تغييرات تابع خروجي PID دستور ,باشد” ON“ فعال S3+1 در b5اگر پارامتر  •

 . ذخيره مي شودS3+22, S3+23هاي محدوده تغييرات مقدار خروجي در تنظيمات پارامتر. مي دهد

در نتيجه تنها يكي .  را ذخيره مي كنندS3+22, S3+23در نتيجه هر دو تابع آالرم و محدوديت به طور مشترك رجيستر  •

 .دشون” ON“ نبايد به طور همزمان فعال b2, b5 در نتيجه پارامترهاي ,از توابع مي تواند انتخاب شود

 . استفاده مي شودPIDاين تابع براي محدود كردن مقدار شيب افزايشي  •

 : تابع محدوده رنج (MV)دياگرام تغييرات مقدار خروجي  •

  
 

 PIDاطالعات خطا دستور 

 خطا و كد.  مي شود=ON  ”M9067 ”, خطا رخ دهدPIDاگر مقدار پارامتر تنظيمات درست نباشد يا در اجراي دستور  •

  . ذخيره مي شودD9067در رجيستر 

  كد خطا وقوع خطا عكس العمل
 6730  .است (Ts<1) خارج از رنج(Ts)  شده نمونه برداري تنظيم زمانمقدار

 6732  .است  خارج از رنج شده مقدار فيلتر ورودي تنظيم

 6733 .است (Kp<1) خارج از رنج(Kp)  شده مقدار ضريب ثابت تنظيم
 6734 . باشد(TI<0) خارج از رنج(TI)  شده مقدار انتگرال زماني ثابت تنظيم

خارج از (KD)  شده تنظيم مقدار ثابت فيلتر مشتق

 . باشدرنج
6735 

 عملكرد را PIDدستور 
  .متوقف مي كند

 6736 . باشد(TD<0) از رنجخارج (TD)  شده تنظيم مقدارمشتق زماني ثابت
 PLC 6740زمان اسكن = <زمان نمونه برداري  عملكرد را PIDدستور 
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.  استتغييرات مقدار پردازش فعلي خيلي زياد

 
6742 

 .استتغييرات مقدار خطاي  فعلي خيلي زياد 

 
6743 

 6744 . است  32767 ~ 32768-ش محاسبه شده بيش ازمقدار انتگرال پرداز
 كه باعث مي شود مقدار ضريب محاسبه ,است خيلي زياد (Kp)مقدار ضريب ثابت 

 6745  .استشده خارج از رنج 

 مقدار مشتق پردازش محاسبه شده بيش از
 6746 . است  32767 ~ 32768-

  .ادامه مي دهد

 6747 . است - 32767 ~ 32768 خارج از رنج PIDمقدار نتيجه محاسبه شده دستور 
 

   PIDروش دادن پارامترها در دستور 

كه اين الزمه پيدا كردن مقدار .  داده شودPID بايد پارامترهاي صحيحي به دستور , PIDبراي كنترل بهتر نتيجه دستور  •

  .(TD) و ثابت زماني مشتق (TI) ثابت زماني انتگرال , (Kp)مناسب  براي ضريب ثابت

 .فيدبك استفاده مي شود/  معموال از روش حلقه پردازش,هاي مختلفي وجود دارد  روش,براي گرفتن اين سه پارامتر  •

و .  مي دهد0~   %100را به صورت گام به گام با كنترل خروجي سيستم بين فيدبك پارامترها/روش حلقه پردازش •

 . را مي دهدPIDيات ديناميكي آنها پارامترهاي  خصوصه وسيله با مشاهده ي اختالف بين پردازش وفيدبك ب,سپس
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  . محاسبه مي شودPIDبا استفاده از منحني  پارامترهاي 

  ثابت مشتق زماني
10ms)×  (TD 

 ثابت انتگرال زماني
 100ms)×  (TI 

 روش كنترل (%) Kpضريب ثابت 

- - (1/RL) × مقدار خروجي(MV) P 
- 33L (0.9/RL) ×دار خروجي مق(MV) PI 

50L 20L (1.2/RL) × مقدار خروجي(MV) PID 
 

  :تابع تنظيمات اتوماتيك

عملكرد جهت : مثل( مربوط به كاربر PID تابع تنظيمات اتوماتيك دارد كه  مي توند از بعضي از پارامترهاي  VBسري  •

S3+1 , زمان نمونه برداري Ts ,ثابت فيلتر مشتق ,   ثابت فيلتر ورودي KDمطلوب و مقدار نهايي  S1 (  استفاده

 . را مي گيردPID و سيستم سه پارامتر مهم , تابع تنظيمات اتوماتيك اجرا مي شودPIDكند سپس از طريق دستور 

ساده  را PID بگيرد و اجراي دستور PIDتابع تنظيمات اتوماتيك مي تواند به كاربر كمك كند تا سه پارامتر مهم را از  •

 .كند

 :مراحل اجراي تابع تنظيمات اتوماتيك •

 و مقدار KD ثابت فيلتر مشتق ,   ثابت فيلتر ورودي, Ts زمان نمونه برداري , S3+1عملكرد جهت  وارد كردن  )1

 .S1نهايي 

  .S3+14, S3+15وارد كردن پارامترهاي  )2

 پارامترها تابع/ نام پارامترها شرح

 S3+14 ماكزيمم مقدار خروجي .خروجي اجرا شده باشد% 100زمانيكه مقدار خروجي 

 S3+15 مينيمم مقدار خروجي .خروجي اجرا شده باشد% 0مقدار خروجي زمانيكه 

  

  . سپس تنظيمات اتوماتيك انجام مي شود,باشد=ON”  b4” پارامترS3+1در  )3

 . مي شود=OFF”  b4” پارامترS3+1 به طور اتوماتيك  در ,زمانيكه تنظيمات اتوماتيك انجام شد )4

  



 PID Controller 
 

  روش كلي براي كنترل دما

  .  استفاده مي شودPLC در سيستم هاي كنترلي PIDمعموال در كنترل دما از دستور 

  
• PLC هاي سري VBماژول هاي دماسنج مختلفي را پوشش مي دهند :  

VB-8T : 8 نقطه يا ماژول دماسنج ورودي ترموكوپل نوع J يا K 

VB-4T : 4 يا ماژول دماسنج ورودي ترموكوپل نوع  نقطهJ يا K  

VB-4PT:   سيم 3 نقطه 4 ماژول دماسنج ورودي PT-100/3850 ppm/C  

VB-2PT:   سيم 3 نقطه 2 ماژول دماسنج ورودي PT-100/3850 ppm/C  

 توصيف مختصري از كنترل دما •

 . تغيير كند) هدف( فوري و سريع  به مقدار نهاييدما به طورنبايد  ,براي تنظيم مقدار نهايي كنترل كننده دما واجراي آن

براي كاهش اين مشكل بايد .  ممكن است باعث افزايش دما يا كنترل دماي موجي شود, تغييرات سريع پاسخ ,به طور كلي 

  . كند باشددماتغييرات  

 ,تحت اين شرايط . ار نهايي برسد مايلند دما هر چه سريع تر به مقد كه,) 1( شماره نموداربعضي از روشهاي كنترلي مانند 

 ئشي براي مشكلي دمااضافه  بنابراين تنها در مواردي قابل استفاده است كه , ممكن است بيش از مقدار نهايي شودئدماي شي

  .ايجاد نمي كند

كه اين روش . دنرم به زمان بيشتري احتياج دارنبه صورت   براي كنترل دما ,) 2 (نموداراز روشهاي كنترلي مانند شكل بعضي 

  .بنابراين در مدت زمان بيشتري دما ثابت مي شود. از افزايش بيش ازحد دما جلوگيري مي كند

  .  يك روش كنترلي ايده ال است,) 3( شماره نمودارروش كنترلي 
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 توصيف مختصري از كنترل دما  •

 ئ بايد خصوصيات شي,ما و پارامترهاي كنترلي انتخاب مي شود زمانيكه سنسور د,براي رسيدن به كنترل دماي ايده ال 

  .كنترلي كامال شناخته شده باشد

  . بستگي داردئاندازه شي ميزان سختي تغييرات دما به: ظرفيت دمايي )1

 .اين نشان دهنده ظرفيت دما است كه به ظرفيت خروجي گرم كننده بستگي دارد: خصوصيات آماري دما )2

 خصوصيات تغييرات دما به شدت به گرم كننده و مخزن ,در شروع گرم كردن: اندازيخصوصيات ديناميكي راه  )3

 .آن بستگي دارد

 يكي از درهاي ,براي مثال. ممكن است بعضي موارد خارجي در تغييرات دما مداخله كند: اختالالت خارجي )4

 .محوطه دما ثابت باز شود

 PIDپارامترهاي  توصيف •

1( P) ضريب كنترلي(  

خروجي زماني % 100 كنترل ,دريك عملكرد نرمال .ش با ايجاد ضريبي از ورودي در خروجي صورت مي گيردكنترل دراين رو

 ,خروجي كنترلي در صورتيكه مقدار پردازش مطابق با ضرايب باشد.  حاصل مي شود كه مقدار پردازش كمتر از ضرايب باشد

  .دار نهايي و مقدار پردازش يكسان باشندمق خروجي در صورتي حاصل مي شود كه% 50 و كنترل .كاهش مي يابد

  

  

  

  

  

 )3(شماره نمودار  )2(شمارهنمودار  )1(نمودار شماره 



 PID Controller 

  

2(  I) انتگرال كنترلي( 

  . دراين روش كنترلي خروجي انتگرال ثابت زماني ورودي است

 آفست به مرور , اگر از كنترل با ضريب ثابت و انتگرال همزمان استفاده شود,بنابراين.  يك آفست ايجاد مي كندPكنترل 

  .مي يابد تا در نهايت دماي كنترلي با مقدار نهايي برابر شوند و آفست خارج مي شودزمان كاهش 

  

3( D) مشتق كنترلي(  

  . دراين روش كنترلي خروجي مشتق ثابت زماني ورودي است

لي ضريب ثابت روش كنتر.  تغييرات سريع دردماي واقعي صورت مي گيرد دما واين روش جابجايي ناگهاني سطح خروجيدر 

روش كنترلي مشتق . و انتگرال تغييرات دما را به كندي انجام مي دهد به همين دليل از روش كنترلي مشتق استفاده مي شود

  .با اضافه كردن خروجي كنترلي به شيب تغييرات دما كنترل را انجام مي دهد

  . شود تا دما رابه سرعت تحت كنترل قراردهدتعداد زيادي خروجي كنترلي براي كاهش اختالالت خروجي در نظرگرفته مي
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 PIDكنترل ) 4(

 كنترل نرم دما با كنترل ضريب ,را براي كنترل درنظر مي گيرد) مشتق( Dو ) انتگرال (I ,) ضريب ثابت( P  تلفيقي ازPIDكنترل 

  . سريع به اختالالت خارجي با كنترل مشتق انجام مي شودثابت انجام مي شود و تنظيم اتوماتيك آفست با كنترل انتگرالي و پاسخ

 
 

 سيكل كنترلي و روش كنترل نسبت زماني •

 يا ”ON“ به طور متناوب در زمان هاي خاصي سيكل زماني , خروجي را كنترل مي كندSSRزمانيكه كنترل دما با رله يا 

“OFF” رلي گفته مي شود و به اين روش كنترل روش كنترل نسبت زماني  سيكل كنت,به اين تنظيم سيكل .  مي شود

 . دائما از اين روش براي كنترل دما استفاده مي كندPLCيك سيستم  .گويند

  

 تعريف انتگرال زماني •

رف براي اين انح) در گراف زير انحراف نشان داده شده است . (  مدت زمان انحراف پله اي براي كنترل انتگرال است,انتگرال زماني 

اگرچه انتگرال زماني كوتاه تر مناسب تر است ولي اگر انتگرال زماني خيلي كوتاه .كنترل خروجي در روش كنترل نسبت زماني است

  . بنابراين ممكن است باعث موجي شدن دما شود,باشد باعث مي شود كنترل و تصحيح خيلي سريع اتفاق بيافتد
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 تعريف مشتق زماني •

اين انحرف براي ) در گراف زير انحراف نشان داده شده است . ( مان انحراف شيبي براي كنترل مشتق است مدت ز,مشتق زماني 

  . مشتق زماني طوالني عملكرد كنترلي مناسب تري دارد. كنترل خروجي در روش كنترل نسبت زماني است
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 تنظيمات اتوماتيك •

روش هاي .  و ساير پارامترها نيازمندندP,I,Dنظيم پارامترهاي  براي كنترل به ت PIDپردازش / همه كنترل كننده هاي دما

 به موارد مختلف به طور اتوماتيك PIDكنترلي متفاوتي وجود دارد اما روش هاي تنظيمات اتوماتيك امكان دادن ضرايب مناسب 

  .را ايجاد مي كند

 PIDتنظيم پارامترهاي  •

معموال .  بيشتر از تنظيمات دستي درست و مناسب است,يم مي شود به طور اتوماتيك و نرمال تنظPIDزمانيكه ثابت هاي 

به جزدر موارديكه به ثابت هاي . تنظيمات اتوماتيك مشكلي ايجاد نمي كند و براي تنظيم پارامترها اين روش پيشنهاد مي شود

  .دقيق تري نيازباشد

 پاسخ به تغييرات ثابت ها

  

  
 پاسخ به تغييرات انتگرال زماني
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  سخ به تغييرات مشتق زمانيپا

  
  

 توصيف انتگرال زماني •

  . بيش از مقدارنهايي استئابن روش براي افزايش كنترل بر خروجي عملكرد در زماني است كه دماي شي

  
 توصيف مشتق زماني •

  . كمتر از مقدارنهايي استئابن روش براي افزايش كنترل بر خروجي عملكرد در زماني است كه دماي شي

  
   دماPIDاز كنترل  مثالي 

 .  پيشنهاد مي شودPID روش زير با استفاده از دستور , دما PIDبراي طراحي يك برنامه كنترل  •
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 ساختار سيستم كنترل دما •

 

 

 

 امهبرنمثال  •

 در ; مي كندPID و سپس شروع به اجراي دستور كنترل , تابع تنظيمات اتوماتيك اجرا مي شود, باشد”X0=”ONزمانيكه 

  . مستقيما اجرا مي شودPID تابع , مي شود”X0=”OFF زمانيكه ,ينصورتغير ا

اين برنامه  زمانيكه. ثانيه اي كنترل مي كند5 بودن گرم كننده را در بازه هاي زماني ”ON”/ “OFF“اين برنامه مدت زمان 

در غير .  تنظيم شودPIDيك  تا پارامترهاي تنظيمات اتومات, شود ”X0=”ON بايد ,براي اولين بار شروع به كار مي كند

  . زيرا پارامترهاي مربوطه آماده نيست, خطا رخ مي دهدPIDاينصورت در كنترل 
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