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و  استICSdefender.ir  گروهاثر متعلق به  نیای حقوق تماماست.  شدهارائهو  دیتول ICSdefender.irوسط سند ت نیا

ی اجازهتمام آن، منوط به کسب  ابخش ی ترجمه ای و یکیالکترونی بردارنسخه، رونوشتی از آن، اعم از بردارنسخههرگونه 

 صاحب اثر است.

This document may not, in whole or in part, be copied, photocopied, reproduced, translated, 

or reduced to any machine readable form without ICSdefender.ir formal permission. 

Every effort has been made to ensure the accuracy of this document. However, 

ICSdefender.ir shall not be liable for any error or for incidental or consequential damages 

pertinent to the form, performance, or use of this document or the examples within. 
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 کنترل دیجیتال -1

.. کاربرد فراوان .نساجی و، CNC های دستگاهخودروسازی،  پتروشیمی، ،گاز ،نفت امروزه کنترل دیجیتال در اموری چون

کمیتی  بنا به تعریف کمیت آنالوگ شوند.میسیگنالها به  دو دسته دیجیتال و آنالوگ تقسیم بندی  دانیدمیهمانطور که  .دارد

در بازه ی خاصی تغییر کند. و کمیت دیجیتال به کمیتی میگویند که فقط دارای دو وضعیت  دتوانمیاست که مقدار آن 

( بودن است قطع یا وصلکه بیانگر ) 1یا  0است.به عبارت دیگر سیگنال دیجیتال سیگنالی ا ست که فقط می تواند دو مقدار  

است نالی ست که دارای مقادیر مختلف رد. سیگنال آنالوگ سیگآنالوگ بر خالف دیجیتال فقط دو وضعیت ندا .را داشته باشد 

داشته و  1یا  0تنها دو مقدار  هاسیگنال ،ی دیجیتالهادر تمام سیستم است.یك سیگنال آنالوگ  ،مثال یك ولتاژ متغیر

  است.دودویی  آشنایی با دستگاه اعداد ،تم دیجیتاللذا نخستین گام در شناخت یك سیس شوند.میدودویی نامیده 

 عبارتند از: PLCعددی مورد استفاده در  هایسیستمانواع 

  اعدادDecimal 

  اعدادBinary 

  اعدادBCD 

  اعدادHex 

 سیستم عددی دسیمال -1-1

در  .کنیممیاز آنها استفاده که در زندگی روزمره ی خود  باشدمیدر مبنای ده  دسیستم عددی دسیمال همان نمایش اعدا

 ،(هر رقم دارای ارزش خاصی است که یکان ) ،در این اعداد .به وجود می آیند 9تا  0عددهای داد با ترکیبی از این مبنا کلیه اع

  ... نام دارند.( وصدگان ) ،(دهگان)

 سیستم عددی باینری -1-2

  .وجود دارند 1و  0 هایرقمدر این اعداد تنها  است.خاص خود نیز هر رقم دارای ارزش  2در اعداد مبنای  ،همانند مبنای ده

هر هشت بیت  .دیجیتال است. به هر رقم در این مبنا یك بیت میگویند هایکنندهاین مبنا اساس کار کامپیوترها و کنترل 

به  .دهندمی Double Wordنیز تشکیل یك  Wordهر دو  .دهندمی Wordتشکیل یك بایت و هر دو بایت تشکیل یك 

 عبارت دیگر داریم :

 
به صورت متوالی تقسیم نماییم.  2تبدیل یك عدد از مبنای دهدهی به مبنای باینری کافی است  عدد مورد نظر را بر برای 

 زشترین بیت عدد باینری معادلپر ار ،.  این خارج قسمتکوچکتر شود 2دهیم که خارج قسمت از میاین کار را تا جایی ادامه 

برای  .کنیممیبا ارزش کمتر درج های بیترا از انتها به ابتدا به عنوان  هاباقیمانده. لذا ابتدا این عدد را نوشته و پس از آن است
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تبدیل یك عدد از مبنای باینری به مبنای دهدهی نیز کافی است ابتدا حاصلضرب هر عدد در ارزش آن را نوشته و سپس 

 .مود را با هم جمع ن ها حاصلضرب

 BCDسیستم عددی  -1-3

. در واقع هر چهار رقم باینری در کد شودمیهار رقم باینری به صورت یك عدد دسیمال نمایش داده در این سیستم هر چ

BCD  شودمی. از قرارگیری اعداد تبدیل شده، یك عدد چند رقمی حاصل شودمیبه یك عدد دسیمال تبدیل. 

 HEX(Hexadecimal)سیستم عددی  -1-4

رقم یك عدد معادل قرار دهیم،  4تایی جدا کنیم و برای هر  4های د باینری را از سمت راست در دستهیك عد  هایرقماگر 

 شود.میعدد هگز ایجاد 

 : دهدمیآنها را نشان  Hexو معادل باینری و  15تا  1اعداد  . 1 جدول

 (Decimal) 10مبنای  (Binary) 2مبنای  (Hex) 16مبنای 

0 0000 0 

1 0001 1 

2 0010 2 

3 0011 3 

4 0100 4 

5 0101 5 

6 0110 6 

7 0111 7 

8 1000 8 

9 1001 9 

A 1010 10 

B 1011 11 

C 1100 12 

D 1101 13 

E 1110 14 

F 1111 15 
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 منطق دیجیتال : -2

) سطح منطقی منطق، متغیرها دارای دو ارزش هستند. یعنی یا دارای مقدار صفر )سطح منطقی پایین( یا مقدار یك در این 

در   .باال ( هستند.  مدارهایی که در آنها متغیرها دارای چنین خاصیتی هستند را مدارات منطقی یا مدارات دیچیتال میگویند

 : AND , OR , NOTاز  این منطق سه عملیات اصلی وجود دارند که عبارتند

 :    ANDعملگر  -2-1

 ANDیعنی در عملگر  باشند. که هر دو کلید بسته  شودمیچراغ روشن  فقط در زمانی ،همانطور که از مدار معادل مشخص است

 باشند.  خروجی تنها زمانی فعال است که همه ی متغیرهای ورودی دارای ارزش یك

  ORعملگر  -2-2

یعنی  شودمیصورتی که هریك از کلیدها یا هردوی آنها وصل باشند، چراغ روشن همانطور که از مدار معادل مشخص است، در 

 یکی از  متغیرهای ورودی دارای ارزش یك باشند.  خروجی در صورتی فعال است که حداقل ORعملگر  در

  NOTعملگر  -2-3

خروجی صفر است و هرگاه ورودی  ،در این عملگر خروجی عکس ورودی است یعنی هرگاه ورودی دارای ارزش یك باشد

 است.یك  ،خروجی ،صفر باشد

ولی از ترکیب  شوندمیجزء عملگرهای منطقی پایه محسوب  آنها نیز ارند کهعملگرهای منطقی دیگری نیز وجود د

 NAND , NOR , XOR , XNORاین عملگرها عبارتند از : اند.شدهی ساخته عملگرهای اصل

  NANDعملگر  -2-4

 است. بدین معنی که در این ANDاست. لذا عملکرد آن دقیقا عکس عملگر  NOTو  ANDاین عملکر ترکیب عملگرهای  

 عملگر خروجی تنها زمانی صفر است که هر دو ورودی یك باشند. 

  NORعملگر  -2-5

بدین معنی که در این  است. ORلذا عملکرد آن دقیقا عکس عملگر  است. NOTو  ORاین عملکر ترکیب عملگرهای  

  باشند. عملگر خروجی تنها زمانی یك است که هر دو ورودی صفر 

  XNORعملگر  -2-6

  باشند. است و در آن خروجی زمانی یك است که دو ورودی یکسان  NOTو  XORلگرهای این عملگر ترکیب عم 
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 (PLC)کنترل کننده منطقی برنامه پذیر  -3

ی با حجم باال امکان ساخت کنترل هادی در زمینه ساخت ریزپردازنده و حافظههاپیشرفت چشمگیر فن آوری نیمه

و  شودمیپیاده سازی  افزارینرممنطق کنترل به صورت  ،هاکنندهر این کنترل د آورد.منطقی برنامه پذیر را فراهم  هایکننده

فقط  ،، برای تغییر منطق کنترل کافی است بدون تغییر در سیم کشی یا قطعاتهای الکترومکانیکیف کنترل کنندهبر خال

استفاده  هاPLCل شود از انواع مختلف کنتر PLCبسته به حجم پروسه ای که قرار است توسط   .برنامه کنترل را تغییر دهیم

ی با کاربرد محلی استفاده هاPLCی محدود از های کوچك با تعداد ورودی و خروجیهامثال برای کنترل سیستم شودمی

کوچك مجزای صنعتی به کار های دستگاهو یا کنترل  هابرای کنترل همزمان تعداد کمتری از پروسه هاPLCاین  شود.می

 هاPLCیی از این نوع هامثال کنند.میبه بازار عرضه  PLCرا با نام میکرو هاPLCی سازنده این هابرخی از شرکت روند.می

 عبارتند از :

 LOGOساخت زیمنس آلمان با نام  PLCمینی  .1

 Zelioساخت تله مکانیک فرانسه با نام  PLCمینی  .2

3. PLC   مولر آلمان 

4. PLCی هاLG کره 

5. ... 

PLCنیز وجود دارند که  گردندمیسایت کارخانجات بزرگ مانند سیمان، پتروشیمی و... استفاده ی بزرگتر که برای کنترل ها

 ی زیر اشاره نمود :هامی توان به نمونه هاPLCازجمله این 

 زیمنس آلمان S7ی هاPLCخانواده  .1

 ژاپن OMRONی هاPLCخانواده  .2

 ه ی تله مکانیک فرانسهاPLCخانواده  .3

 ی میتسوبیشی ژاپن هاPLCخانواده  .4

5. ... 
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4- PLCی ساخت شرکت زیمنس :ها 

4-1- LOGO! 

 

استفاده ، آنها یهاورودی و خروجی کم با توجه به تعداد های ملی از مینی پی ال سیهاکنترل بزرگ و پروژه هایسیستمدر 

دارای دو یا چند  ی هاپروسه،  هاساختمانن اتوماسیوو عمده ی کاربرد آنها در تاسیسات الکتریکی کوچك مثل   شودمین

 است. LOGO Soft Comfort هانرم افزار برنامه نویسی این مینی پی الی سی  است....موتور، کارگاههای کوچك و

4-2- S5 

 ی زیمنس هستند که در حال حاضر تولید آنها متوقف شده است.هاPLCاز قدیمی ترین  S5خانواده ی 

S5  و نواقص آن، در برخی صنایع  امروزه به دلیل برخی از کمبودا مورد استفاده قرار گرفته است امکشور ما به طور وسیع در

PLC S5 ی جدید هامدلتدریجا کنار گذاشته شده و با   شوندمیتعریف  یی که به عنوان بهینه سازی خط اتوماسیونهاتحت پروژه

 است.در حال جایگزینی 
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 S7خانواده  -5

5-1- S7-200 

نرم افزار برنامه نویسی  .ی محدودی داردهاقیمت آن ارزان است و قابلیت است. Compactغیر ماژوالر و در واقع  PLCاین 

تولید  S7-1200نیز متوقف شده و به جای آن  PLCالبته اخیرا تولید این نوع  است. SIMATIC Micro/Win هاPLCاین 

  شود.می

5-2- S7-300 

 قابل نصب است.در کنار آن  I/Oی مختلف اهو کارت ماژوالر است PLCاین 

PLCی در حد متوسط که های این خانواده برای پروژههاI/O   نسبتا زیاد )ولی نه بسیار زیاد( دارند مورد استفاده قرار می

 .دشومیانجام  Step7، برنامه نویسی و پیکربندی و تنظیمات مربوط به شبکه توسط نرم افزار هاPLCگیرند. در این 

5-3- S7-300F 

به کارمی روند؛ یعنی در مورادی که فرایند خطرناك است و در صورت برزو خطا  Fail Safe هایسیستمبرای  هاPLCاین 

به مهمات سازی  توانمی. به عنوان مثال برای این نوع فرآیندها شوندمیامکان انفجار یا آتش سوزی وجود داشته باشد استفاده 

  نمود.اشاره 

5-4- S7-300C 

است یعنی  Compactبه صورت  PLCوجود دارد بیانگر آن است که این  Cیی که در انتهای نام آنها حرف هامدل در

 دارد. CPUهای دیگری نیز به همراه یا ماژولماژول 

5-5- C7 

C7  ترکیبی ازS7-300  وOperator Control .بر روی نمایشگر آن ،دهدمییعنی عالوه برآنکه کار کنترل را انجام  است، 

 است.نیز نیاز  Protoolبه نرم افزار  Step7برای برنامه نویسی این خانواده عالوه بر  دهد.می.. را نمایش .و هاپیغام

5-6- S7-400 

ی ویژه نظیر سرعت هادر آنها بسیار زیاد است با توانایی I/Oیی که تعداد هاپروژهنیزبه صورت مدوالر بوده و برای  PLCاین 

نیز برنامه نویسی و پیکر بندی و تنظیمات مربوطه به شبکه توسط  هاPLCدر این  .رودمینیاز است به کار  پردازش باال مورد

 .شودمیانجام  Step7نرم افزار 
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5-7- S7-400F 

به کار می روند؛ یعنی در مورادی که فرایند خطرناك و در صورت برزو خطا امکان  Fail Safe هایسیستمبرای  هاPLCاین 

 . شوندمی آتش سوزی وجود داشته باشد استفاده انفجار یا

5-8- S7-400H 

پروسه ای که اگر متوقف شود یعنی در  شود.میمورد نیازاست استفاده  High Availabilityدر جایی که از این خانواده 

سیستم پس از  جایی که هزینه ی راه اندازی مجددیا .رودمیمثال محصوالت گرانقیمتی از بین  شودمیمنجر به خسارت زیاد 

و  Masterمشابه است که یکی به عنوان  CPUو دارای دو  شودمینیز گفته  Redundantبه این سیستم   رفع عیب باالست.

وارد عمل شده و کنترل فرایند را به  Standbyدچار مشکل شود  Masterکار می کنند. در صورتی که  Standbyدیگری به عنوان 

 Step7نیزنصب گردد یا ازنسخه  H-Systemباید پکیج   Step7ریزی و پیکربندی این سیستم عالوه بر برای برنامه  .گیردمیعهده 

Professional .استفاده شود 

5-9- S7-400FH 

-Hو  Step7را داراست. برای پیکر بندی و برنامه نویسی این سیستم عالوه بر  Hو  F هایسیستماین سیستم خواص 

system  نرم افزارF-System ورد نیازاست.نیز م 
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  HW-Configسخت افزار و نحوه ی پیکربندی آن در  -6

و برخی دیگر  شوندمیارائه  Compactبه صورت  هاPLCبرخی از  ،همانطور که در بخش قبل نیز مختصرا به آن اشاره شد

و سخت افزار به کار رفته در  هادر اینجا ابتدا به تعاریف این لغات می پردازیم و در ادامه به توضیح ماژول .به صورت ماژوالر

 : کنیممیپرداخته و در نهایت نحوه پیکربندی آنها را در نرم افزار بیان  PLCی هاسیستم

6-1- compact 

به سیستمی که اجزای آن به صورت یکپارچه طراحی شده است گفته این واژه که در فارسی به مجتمع نیز معنا شده است 

به صورت محدود امکان پذیر است. در صورت بروز اشکال روی یك و البته ا نصب ماژول اضافی ب  هااین سیستم . توسعهشودمی

 compactمثال لپ تاپ شخصیتان یك نمونه قابل درك از یك سیستم  .کل سیستم بایستی تعویض شود Compactسیستم 

 است.

6-2- module 

مثال و برای هدف خاصی طراحی شده است.  گیردمیماژول کارت الکترونیکی است که در کنار سایر اجزای سیستم قرار 

 ... در کامپیوتر شخصیتان.ت صدا وکار ،چیزی شبیه کارت گرافیك

6-3- modular 

. این سیستم معموال انعطاف شودمیی جداگانه ساخته شده اند ماژوالر گفته هابه سیستمی که اجزای آن از ترکیب ماژول

همان  توانمیه را روی آن نصب کند، بعالوه در صورت بروز اشکال روی یك ماژول ماژول دلخوا دتوانمیپذیر بوده و کاربر 

ی مختلف هاباز هم چیزی شبیه کامپیوتر شخصیتان که از قسمت کارت را تعویض کرد و نیازی به تعویض کل سیستم نیست.

ی هاهستند یعنی از قسمتماژوالر  S7-400و   S7-300ی سری هاPLCگفته شد همانطور که قبال  است.تشکیل شده 

 ی زیر تشکیل شده است:هااز قسمت PLC S7-300یك  اند.شدهمختلفی به نام ماژول تشکیل 

6-4- RACK 

روی آن نصب  PLCی مختلف تشکیل دهنده ی هاو قسمت باشدمیوظیفه ی رك نگهداری ماژول  S7-300در سری 

 .گردندمی

6-5- PS 

ی هاو سایر قسمت CPUوظیفه ی آن تامین ولتاژ و جریان مورد نیاز  یعنی منبع تغذیه است و Power Supplyمعرف 

 .باشدمیسیستم 

6-6- CPU 

 .باشدمیواحد پردازش مرکزی بوده و وظیفه آن پردازش برنامه کاربر 
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6-7- SM 

 .باشدمی)ورودی،خروجی(  I/Oاست و منظور از آن کارت رابط  Signal Moduleمعرف 

6-8- IM 

ی توسعه هاماژول رابط است و وظیفه ی آن بر قراری ارتباط بین رك اصلی و ركبه معنی  Interface Moduleمعرف 

 .باشدمی

6-9- DM 

ی خالی جهت قرار دادن ماژول در هابه معنی ماژول کاذب است و وظیفه ی آن رزرو اسالت Dummy Moduleمعرف 

 .باشدمیآینده 

6-10- FM 

کنترل، موقعیت، شمارش سریع و و...  PIDد انجام است و به منظور انجام مقاصد خاص مانن Function Moduleمعرف 

 طراحی شده است.

6-11- CP 

ی صنعتی طراحی هابا شبکه PLCبه معنی کارت شبکه است و به منظور ارتباط  Communication Processorمعرف 

 شده است.

 و كامپیوتر PLCتنظیم ارتباط بین  -6-12

در آخرین مرحله  دتوانمیبرقرار نماید. این کار  PLCاست با  تعیین کنیم که از چه روشی قرارالزم است  Step7پس از نصب 

این تنظیم را حتی پس از نصب نرم افزار به دو روش زیر  توانمیانجام شود.با این وجود  شودمینصب در پنجره ای که باز 

 تعیین کرد یا تغییر داد:

 ی نرم افزار هااز طریق منوStep7 

  از طریق گزینهSet PG/PC  درControl Panel 

o  با کلیك رویSet PG/PC  که تنظیمات ارتباط بین شودمیپنجره ای بازPLC  و کامپیوتر از طریق آن

 قابل انجام است.

 :شودمیبه دونوع اصلی تقسیم  PLCارتباط بین کامپیوتر و 

  ارتباط بین کامپیوتر و پورت رویCPU  

  ارتباط بین کامپیوتر و کارت شبکه نصب شده رویPLC  
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 CPUرتباط بین کامپیوتر و پورت روی ا -7

CPUی ی خانوادههاS7-300  وS7-400 شامل موارد زیر باشد: دتوانمیی روی آنها هابسیار متنوع هستند و پورت 

MPI:  روی همه ی این پورتCPUموجود است.  300و  400ی هاMPI  اگرچه بر اساسRS485  است ولی به صورت یك

 است. Programmingیمنس طراحی شده است و مهمترین کاربرد آن در پروتکل انحصاری توسط ز

7-1- DP: 

 پروفیباس موجود است. شبکه  300و  400ی هاCPUاست که فقط روی برخی از  پروفیباس این پورت معرف شبکه  

 کرد.از هر سازنده ای را به آن متصل  پروفیباس هر وسیله  توانمیانحصاری نیست و دارای پروتکل بازاست که 

از آن جهت ارتباط با کامپیوتر از طریق رابط  توانمیست. در عین حال هاRemote I/Oکاربرد اصلی این پورت برای ارتباط 

از آن استفاده کرد. الزم  توانمیخاص نیز استفاده کرد. به طور معمول این پورت از ابتدا فعال نیست. بنابراین در اولین دانلود ن

 توانمیفعال شود. پس از آن  DPانجام داد تا پورت  MPIفعال نمود و اولین دانلود را با  Step7در محیط است ابتدا پورت را 

 کامپیوتر را با رابط خاص به این پورت متصل نمود.

7-2- IE: 

 وسایل شبکه اترنت یا پروفی نت را به آن توانمیاین پورت معرف شبکه اترنت صنعتی است که پروتکل استاندارد دارد و  

به  .شودمیدیده  300و  400ی هاCPUمعرف این پورت است که فقط روی برخی از  CPUروی  PNمتصل کرد. حرف 

کامپیوتر یا لپ تاپ را به این پورت متصل نمود و نیاز به رابط خاصی نیست ولی مشروط به اینکه  LANپورت  توانمیسادگی 

شده باشد. بنابراین ممکن است این روش در اولین دانلود قابل  معرفی PLCبه  MPIقبال این پورت تنظیم شده و توسط 

 استفاده نباشد.

 PLCارتباط بین كامپیوتر و كارت شبکه نصب شده روی  -7-3

ازآن برای ارتباط با کامپیوتر استفاده نمود.  توانمی ،CPUدر کنار  پروفیباس شبکه ی با نصب کارت شبکه ی اترنت یا کارت 

در سمت کارمپیوتر خود وجود دارد تا بتواند با آن  پروفیباس موجود باشد نیاز به کرات شبکه  PLCوی ر پروفیباس اگر کارت 

موجود باشد، در سمت کامپیوتر نیاز به کرات خاصی نیست و با پورت  PLCارتباط بر قرار کند ولی اگر کارت اترنت روی 

LAN  متداول تر است. پروفیباس اترنت نسبت به  امروزه استفاده از کارت به آن متصل شد. توانمیمعمولی 
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 و کامپیوتر PLCوسایل رابط  بین  -8

8-1- PC Adapter                                      

موجود است و پورت انحصاری زیمنس محسوب  S7-400وS7-300ی هاCPUکه روی همه ی  MPIاین وسیله روی پورت 

 نمود.یی  که این پورت را دارند نیزمتصلهاCPUدر  DPآن را به پورت  توانمیقابل اتصال است. در عین حال  شودمی

PC Adapter  از نظر ارتباط با کامپیوتر در دو مدل عرضه شده است: یکی نوعUSB  و دیگری نوعCOM باشدمی . 

 متداول تر است. USBو نوع  شودمیکمتر استفاده  COMامروزه نوع 

بایستی نرم افزار  COMیچ دیپ سوئیچی برای تنظیم سرعت نیست ولی بر خالف دارای ه COMبر خالف نوع  USBنوع 

سه گزینه وجود  Set PG/PCدر پنجره  USBداریور آن نصب شود تا توسط کامپیوتر قابل شناسائی باشد. برای تنظیم نوع 

 دارد.

 گزینه ی تنظیم ارتباط آداپتور -8-1-1

Pc Adaptor (MPI):  که آداپتور به پورت  شودمیوقتی از این تنظیم استفادهMPI .متصل باشد 

PC Adaptor (Profibus):  متصل باشد. پروفیباس که آداپتور به پورت  شودمیوقتی از این تنظیم استفاده 

PC Adaptor (Auto):  این تنظیم هر دو حالتMPI  وProfibus .را اتوماتیك شناسایی می کند 

 ری قابل نصب روی مادر برد كامپیوتهاكارت -8-2

 MPI/DPكارت  -8-2-1

CP5611  بر خالفCP5624  وCP5623  نیازبه نصب درایو ندارد و بصورتPlug And Play پس ازنصب این باشدمی .

 .شودمیظاهر  Set PG/PCکارت روی مادربرد به طور اتوماتیك تشخیص داده شده و در پنجره ی 

 رتباط مطمئن شد.از صحت ا توانمی Propertiesدر بخش  Autoبا تنظیم آن روی حالت 
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 (HwConfig)آشنایی با محیط پیکر بندی سخت افزار  -9

اگر روی آن کلیك کنیم در روبروی آن  ،وارد کردیم Static Managerدر محیط پروژه در  Station300یك پس از آنکه 

 باز می گردد. HW Configکه با دوبار کلیك نمودن روی آن پنجره  شودمیظاهر  Hardwareآیکن 

 باز شدن پنجره مشاهده می کنیم که این پنجره دارای سه بخش اصلی زیر است: پس از

  بخشOverview شودمی: در این قسمت سخت افزار وارد شده به صورت کلی و بدون اطالعات جزئی نشان داده. 

  بخشDetail View شودمی: در این قشمت سخت افزار وارد شده با اطالعات دقیق و جزئی تر نشات داده. 

  بخشCatalog.کاتالوگ حاوی اجزای مختلف مورد نیاز پروژه است : 

در این صورت نمایش آن را از طریق آیکون آن بخش کاتالوگ ممکن است غیر فعال شده و نمایش داده نشود 

  نمود.فعال  توانمی

 نحوه ی وارد كردن اجزا -9-1

 وارد کرده: HW Configدر برنامه  توانمیاجزای سخت افزاری مورد نیاز را به سه روش 

  با استفاده از منویInsert  و سپس انتخابInsert Module 

  با کلیك راست در قسمتOverview  و انتخابInsert Module 

 با استفاده از کاتالوگ 

استفاده شود را نشان می دهد. به عنوان  دتوانمیسخت افزاری که  Station با متناسباجزای این است که  2و1مزیت روش 

. ولی در روش دوم همه اجزا شوندمیدر لیست ظاهر ن S7-400باشد، اجزای  S7-300از نوع  Stationل در روش اول اگر مثا

وجود  در آن مزیت روش سوم این است که امکان جستجو تغییر نمی کنند. Stationهستند و متناسب با نوع  کاتالوگدر 

نیز با کلیك روی  های کارتهاخالصه ویژگی توانمیو  شودمیست به صورت کامل لیر اطالعات سخت افزا همچنین .دارد

 :شودمیکاتالوگ  به چندگروه زیر تقسیم  قبل از وارد کردن به محیط چك کرد. هاآن

9-1-1- Profibus DP: 

 دارد زیمنس وجود  پروفیباس به طور پیش فرض در این کاتلوگ اجزای سخت افزاری شبکه ی  

 به این قسمت اضافه کرد. Optionاز منوی  GSDسازندگان دیگر را نیز با نصب فایل   پروفیباسوسایل  توانمی

9-1-2- Profibus PA: 

اگر نرم افزار  .ترانسمیتر یا کنترل ولو هستند PAبیشتر وسایل  است.از پروفی باس  PAاجزای این بخش مربوط به پروتکل  

Simatic PDM د بود.زیمنس نصب شود اجزای این بخش در دسترس خواهن 
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9-1-3- Profinet I/O: 

 دارد. پروفیباس بر پایه ی اترنت صنعتی است که سرعت باالتری نسبت به  profinetساختار فیزیکی اجزای  

9-1-4- SIMATIC 300:  

 موجود است C7و  S7-300در این قسمت کلیه سخت افزاری مورد استفاده در 

9-1-5- SIMATIC 400: 

 موجود است. S7-400در ی مورد استفاده هادر این قسمت کلیه سخت افزار 

9-1-6- SIMATIC PC Based Control: 

  است.موجود  WinLCو  WinAC هایسیستمدر این بخش اجزای مربوط به  

9-1-7- SIMATIC PC Station:  

ی شبکه قابل نصب روی کامپیوتر ها. انواع کارتمثل PCدر این بخش اجزای سخت افزاری و نرم افزاری قابل نصب روی 

 .است آمده



     

20 

 

   PLC S7  ییسنوو برنامه  یکربندیآموزش پ

 باشدمی ICSdefender.irو معنوی این سند متعلق به  کلیه حقوق مادی

 عادی انتشار محدودبندی سند: طبقه

ICSdefender.ir  
 حیدر هژبریان

 PLCنحوه کار  -10

نوشته  OB1برنامه کاربر در بلوك برنامه نویسی  ،همانطور که مالحظه میکنید .را نشان می دهد PLCشکل روبرو نحوه کار 

ثبت  (PII) هاابتدا همه ورودیها را یکجا میخواند و در جدولی به نام جدول تصویر ورودی ،قبل از اجرای برنامه CPU شود.می

نتایج حاصل در برنامه نیز که باید به خروجی  شود.میوضعیت هر ورودی از این جدول خوانده  ،مهدر حین اجرای برنا .کندمی

به طور  PIQمقادیر  ،و در پایان سیکل برنامه شودمینوشته  (PIQ) هادر مکانی به نام جدول تصویر خروجی ،فرستاده شود

  شوند.میفرستاده  هایکجا به خروجی

 مزیت دارد که عبارتند از :دو  PIQو  PIIوجود 

 این روش زمان سیکل  ،به طور مجزا وقت زیادی میگیرد هااز آنجایی که خواندن و نوشتن تك تك ورودی و خروجی

  .برنامه را به شدت کاهش می دهد

  امکانset  وrest  خت و بدون نیاز به تغییر س افزارینرمبه صورت ورودی یا خروجی را های بیتکردن هریك از

  است.که این امر در تست و عیب یابی برنامه بسیار سودمند  کندمیافزاری آنها فراهم 
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 ی برنامه نویسیهازبان -11

 IEC 1131ی مندرج در استاندارد هابا زبان هااکثر این زبان .مختلفی برای  برنامه نویسی وجود داردی هازبان STEP7در 

، ها. عالوه بر این زبانهستند Step7ی پایه ی برنامه نویسی در هابه عنوان زبان STLو  LAD ،FBDمطابقت دارند. سه زبان 

 نیز وجود دارد که کاربرد آنها خاص است. S7-GRAPH و SCLزبان دیگری مانند 

 LADزبان  -11-1

LAD  مخففLadder  است، اکثر برنامه نویسی به این زبان به  روش  نردبانی نیز معروف  است.است که به معنای نردبان

برنامه نویسی  است.رله کنتاکتوری  هایسیستمی مدارفرمان در های نقشههادستورات این زبان گرافیکی است و شبیه طراحی

 .ی مدار فرمان آشنایی دارندهابه این زبان بسیار ساده است و مناسب کسانی است که با نقشه

 FBD(Function Block Diagram)زبان  -11-2

نرمی موجود در کتابخانه هادر این زبان منطق کنترل توسط بلوك .ین زبان نیز به صورت گرافیکی هستنداکثر دستورات ا

 شود.میپیاده سازی   ،ی منطقی و توابع دیگر استهاافزار که شامل گیت

 STL(Statement list)زبان  -11-3

و یا کنند میاربران حرفه ای، از این زبان استفاده گفت اکثر ک توانمیاست و  Step7این زبان قویترین زبان برنامه نویسی در 

دستورات موجود در این زبان به صورت نوشتاری است و باید توسط کاربر تایپ  باشند. الاقل باید با آن آشنایی کامل داشته 

ند و معادلی در زبان کاملتری است و بسیاری از دستورات فقط در این زبان وجود دار FBDو  LADاین زبان نسبت به  .شوند

ی دیگر دشوارتر و پیچیده تر هاولی برنامه نویسی و عیب یابی به این زبان نسبت به زبان .دو زبان قبلی برای آنها وجود ندارد

 .است

 S7-GRARHروش  -11-4

یبی رسم در این زبان منطق برنامه به صورت فلوچارت ترت شود.میی ترتیبی استفاده هازبان به منظور برنامه نویسی پروسه

در  هاFB)در مورد  نمود.می توان از آن استفاده  هاFBالبته این زبان در همه جا قابل استفاده نیست و فقط در  شود.می

 (شود.میی بعد صحبت هافصل

 SCLزبان  -11-5

 

: SCL SCL  مخففStructured Control Language   و یك زبان سطح باال(high level )   و نزدیك به زبان
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از یك   S7-SCL رود.میبه کار  SIMATIC S7در  هاPLCاست که برای برنامه نویسی  (PASCAL-oriented)کال پاس

  اند.شدهتعریف  IEC 61131-3تشکیل شده که در استاندارد   ST  (Structured Text) سری دستورات زبان سطح باال

S7-SCL و بهینه سازی پروسه بسیار مناسب  هامدیریت داده ،توابع ریاضی ،ی پیچیدههابه ویژه در برنامه نویسی الگوریتم

  است.

فرمانهایی  PLCیی است که به سیستم هاپس به طور خالطه می توانیم بگوییم یك برنامه کنترل مجموعه دستورالعمل

 : زیمنس عبارتند از S7سه روش مرسوم برنامه نویسی در خانواده  .جهت کنترل پروسه صادر می کند

  نردبانی(Ladder) LAD 

  فلوچارتی(Control System flowchart) CSF 

  (Statement List) STL 
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 SIMATIC Managerآشنایی با  -12

 

 کلیك نموده و یا از مسیر  desktopبر روی  STEP7یا بر روی آیکن   SIMATIC Managerبرای باز نمودن 

Start>SIMATIC>SIMATIC Manager 

افزار باز بوده است به طور ای که در این نرمنمایید آخرین پروژهرا باز می  SIMATIC Managerمانی که ز  و استفاده نمایید

 استفاده نمایید. File > Openید از منوی توانمیبرای باز نمودن پروژه دلخواه  .شودمیخودکار باز 

  New Project wizard ایجاد پروژه با  -12-1

 ش وجود دارد که این دو روش عبارتند از :برای ایجاد یك پروژه جدید دو رو

 استفاده از ویزارد برنامه 

 ایجاد پروژه جدید به صورت دستی 

 استفاده از ویزارد برنامه: -12-1-1

 برای استفاده از ویزارد برنامه و اعمال تنظیمات دلخواه در هر مرحله به صورت زیر عمل نمایید : 

  باز نمایید. file>"New Project" Wizardرا با استفاده از منوی  wizard پنجره 

در کادر مورد نظر را انتخاب نمایید.   CPU شودمیای که ظاهر در پنجره کلیك نمایید. Nextدر پنجره مذکور روی دکمه  

به حجم و مقتضیات و  CPUانتخاب . شودمیانتخاب شده نمایش داده   CPUتوضیحات مربوط به  ،کوجك پایین پنجره

را انتخاب نموده و  OB1در پنجره باز شده ی بعدی بلوك  .کلیك نمایید Nextی روی دکمه وژه وابسته است.های پرنیازمندی

الزم به ذکر است  .(بعدا سخن خواهیم گفت هاگر بلوكو دی OB1ی برنامه نویسی را انتخاب کنید. )در مورد هایکی از زبان

سازی را انتخاب نموده و ی باز شده بعدی نام پروژه و مسیر ذخیرهدر پنجره .تغییر داد توانمیرا بعدا نیز  زبان برنامه نویسی

finish ی باز شده بعدی دکمه را بزنید. پس از آن در پنجرهOk  .شودمیپروژه  ایجاد شده و باز  با این عمل را بزنید . 

 ایجاد پروژه جدید به صورت دستی : -12-1-2

 Fileاز منوی  توانمیرد برنامه را ببندید سپس برای  ایجاد یك پروژه ی جدید ویزا ،جهت ایجاد یك پروژه به صورت دستی 

اسم  Nameکلیك نمود. سپس باید در کادر باز شده در قسمت  Toolbarsرا انتخاب و یا بر روی آیکن آن در  Newگزینه ی 

شخص است و برنامه نوشته شده فقط در مواردی که سخت افزار پروژه م کلیك نمود. OKپروژه را نوشته و بر روی گزینه ی 

جهت آن پروژه کاربرد دارد بهتر است ابتدا پیکر بندی سخت افزار صورت پذیرد و سپس برنامه نویسی انجام شود. در مورادی 

بدون انتخاب سخت افزار، برنامه را نوشته و سپس در  توانمیی مختلف استفاده شود، هاکه ممکن است از یك برنامه در پروژه

برنامه را اصالح نمود. در کاربردهای متداول، ابتدا پیکربندی سخت افزاری صورت پذیرفته و  هاآدرس کارتهر پروژه با توجه به 
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را وارد کرده و سپس برنامه را ایجاد می کنیم. جهت قرار دادن  (Station). لذا ابتدا سخت افزارشودمیسپس برنامه نوشته 

Station از منو یInsert نه ی گزیStation .زا انتخاب می کنیم 

12-1-2-1- Subnet : 

 ی قابل انتخاب عبارتند از:هایك شبکه ی صنعتی را وارد پروژه کرد. شبکه توانمیاز طریق این زیر منو  

 MPI برای شبکه بندی بین :PLCی هاS7  شودمیاستفاده. 

 Profibus ا سایر سازندگان را به آن متصل کرد.وسایل مختلف از زیمنس ی توانمی: شبکه ای استاندارد است که 

 Industrial Ethernet شبکه ی استاندارد که به طور عمده برای شبکه بندی :PLC(S7  و غیرهS7)  رودمیبه کار .

 .شودمینیز به اترنت صنعتی متصل  پروفیباس وسایل شبکه ی 

 PTP:  .شبکه ی استاندارد برای ارتباطی نظیر مدباس است 

12-1-2-2- Program   

 نمود.ی مختلف برنامه نویسی را ایجاد هابدون پیکر بندی سخت افزاری، بالك توانمیط این زیر منو توس

 ی زیر قابل انتخاب می باشند :هادر این زیر منو، گزینه

12-1-2-3- S7-Program : 

  .شودمیاستفاده   S7-400و S7-300ی هاPLCی برنامه نویسی جهت هااز این گزینه برای قرار دادن بالك

12-1-2-4- M7-Program 

پس از ایجاد پروژه برای شروع کار برنامه نویسی   رود.میبه کار  M7ی هااین گزینه به منظور برنامه نویسی کنترل کننده 

ی موجود در این پوشه در ها. با این عمل بلوكرا انتخاب نمایید  Blocksباید ابتدا پوشه  ،باید در شاخه سلسله مراتبی پروژه

 توانمیکه در آن  شودمیباز  LAD/STL/FBD، ابزار OB1با کلیك کردن بر روی  شوند.میراست نمایش داده پنجره سمت 

 .برنامه مورد نظر را نوشت
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 LAD/FBD/STLویرایشگر  -13

 همانطور .دابل کلیك نمایید ،برای باز کردن این ویرایشگر کافی است بر روی بلوکی که میخواهید در آن برنامه نوسی کنید

ی مورد نیاز هاوجود دارد که المان  Program Elementپنجره ای به نام  ،در این ویرایشگر ،که در شکل باال مالحظه میکنید

همانطور که در شکل باال نشان داده شده است نمایش این پنجره را با استفاده از آیکن  شوند.میبرنامه نویسی در آن دیده 

 < Viewاز طریق منوی  توانمیدر این ویرایشگر زبان برنامه نویسی را  نمود.عال فعال یا غیر ف ،مربوط به آن

LAD/FBD/STl  : انتخاب نمود 
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 شروع کار برنامه نویسی  -14

 از دو بخش اصلی تشکیل شده است : ،شودمیگفته   Statementهر خط برنامه که یك  ، STLدر برنامه نویسی به زبان 

 مانند دهدمیاست که عملی منطقی را بر روی عملوندی که پس از آن نوشته شده انجام : بخشی از خط برنامه عملگر .

 … , AND , ORعملگر 

 د یك ورودیتوانمیعملوند  .کندمی: بخشی از خط برنامه است که عملگر قبل از آن بر روی آن عمل عملوند ،

 :عملوند خود شامل دو بخش زیر است .حافظه باشدهای بیتخروجی یا 

o  مثال ورودی یا خروجی یا بیت  است.که عملوند از چه نوعی  کندمیشناسه عملوند : این بخش مشخص

 حافظه 

o آدرس عملوند : این بخش آدرس و محل عملوند را مشخص می کند. 

    Step 7برخی از انواع عملوندهای مورد استفاده در . 2 جدول

 كاربرد عالمت اختصاری در برنامه نوع متغیر حافظه

Input I ی دیجیتال و آنالوگهاورودی 

Output Q خروجی دیجیتال و آنالوگ 

Memory Bit M نتایج میان برنامه 

Timer T زمان سنجی 

Counter C شمارش 

I،Q،M ند به صورت بیت یا توانمیByte  یاWord  یاDouble .آدرس دهی شوند 
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 دهیهای آدرسانواع روش -15

  .ی مختلفی برای آدرس دهی وجود داردهاروش ،اشدچه نوعی ببسته به آنکه عملوند از 

 روش آدرس دهی عملوندهای پرکاربرد  . 3 جدول

 مثال نحوه نمایش نوع داده 

Input 

Bite I I 0.1 

Byte IB IB 1 

Word IW IW 2 

DWord ID ID 8 

Output 

Bite Q Q0.1 

Byte QB QB 1 

Word QW QW2 

DWord QD QD8 

Memory 

Bit 

Bite M M 0.1 

Byte MB MB 1 

Word MW MW 2 

DWord MD MD 8 

 

( I  /M  /Qابتدا نوع عملوند )ورودی/بیت حافظه/خروجی(  را با استفاده از حروف )  ،: برای آدرس دهی دیجیتال 1نکته 

نقطه از یکدیگر جدا   که این دو عدد با یك شودمی( از دو عدد استفاده I  /M  /Q: پس از حرف )  2نکته  .کنیممیمشخص 

 Wordهر  دانیدمیهمانطور که  دهد.می. عدد سمت چپ شماره بایت و عدد سمت راست شماره بیت را نشان شوندمی

لذا در آدرس دهی  است. Byte2و  Byte1شامل  W1است و  Byte1و  Byte0شامل  W0مثال  است. Byteمجموع دو 

Word ه داشته باشند تا با یکدیگر تداخل نداشته باشند. لذا معموال آدرس دهی دو واحد از یکدیگر فاصل هاباید آدرسWord 

نیز  Double Wordبه طور مشابه در آدرس دهی  Word. نکته گفته شده در مورد آدرس دهی دهندمیرا با اعداد زوج انجام 

 Hwconfigدر  MD4و MD0مثال ه باشند. واحد فاصله داشت 4باید با یکدیگر  هاوجود دارد با این تفاوت که در اینجا آدرس

 Addressیا انتخاب گزینه ی  Viewی از طریق منو توانمیی دیجیتال و آنالوگ وارد گردید هاپس از اینکه کارت

Overview را مشاهده نمود. هالیست آدرس کارت 

 ی دیجیتالهاآدرس دهی كارت -15-1

بنابراین به هشت کانال  .شودمیاختصاص داده  هایت از ناحیه ی آدرسی دیجیتال به ازای هر هشت کانال یك باهادر کارت

 اختصاص داده شده است. Byte 1و به هشت کانال دوم کارت، آدرس Byte 0اول کارت، آدرس بایت 

 HW Configوقتی کارت دیجیتال در محیط  خواهد بود. I 1.7و آدرس کانال آخر این کارت  I 0.0پس آدرس کامل کانال اول 

، برنامه به طور خودکار آدرسی را به آن اختصاص می دهد. این آدرس یك عدد شروع و یك عدد پایان دارد. طول این بازه به شودمیوارد 
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بستگی  گیردمیبه اسالتی که کارت در آن قرار  شودمیآدرسی که به طور خودکار توسط برنامه داده  تعداد کانال کارت بستگی دارد.

 .خواهیم مراحل انجام یك پروژه را در قالب یك مثال ساده نشان دهیماکنون می  دارد.

 تست برنامه با سیموالتور -15-2

 PLC SIMاستفاده نمود. به منظور دانلود برنامه به  (PLC SIM)از شبیه سازی نرم افزاری  توانمیبه منظور تست برنامه 

یا  Stopبا اطمینان از اینکه حالت  ،پس از اجرا شدن این ابزار  .ییدابتدا این برنامه را از طریق آیکن آن در نوار ابزار اجرا نما

RUN-P بر روی گزینه دانلود از منوی  ،فعال استPLC  یا نوار ابزار کلیك نمایید. در پنجرهPLCsim  از طریق منوی

Insert>Input Variable  یك بایت ورودی و از طریق منویInsert>Output variabe جی وارد نماییدیك بایت خرو .

، از اینرو هر کدام باشدمیوارد شده است که بیانگر آدرس بایت صفر ورودی و بایت صفر خروجی  OB0و خروجی  IB 0آدرس ورودی 

ی مورد نظر را عالمت زده، در اینصورت مقدار یك هاهر کدام از خانه توانمیبیت( می باشند. توسط موس  8خانه ) 8از آنها دارای 

در حالت  CPUباید وضعیت کاری  PLC SIM. اکنون برای اجرای برنامه توسط شودمیبرای این بیت در نرم افزار در نظر گرفته  منطقی

RUN  یاRUN-P .قرار داشته باشد 

اگر بخواهیم  شود.میفعال  Q0.0مربوط به خروجی  خانه یبدین ترتیب  نمایید.را فعال  I0.1بیت  خانه ی مربوط بهاکنون 

برای این منظور آیکن مربوطه را در نوار ابزار  .استفاده کنیم (monitor)تغییر را در مدار نیز مشاهده کنیم باید از امکان  این

 شود.میسبز رنگ در مدار نیز خروجی که  شودمیمشاهده  .کلیك نمایید LAD/FBD/STLپنجره 

 : تغییر رنگ می  سبزخط می گذرد آن خط به رنگ  در محیط شبیه سازی نرم افزار هنگامی که جریان از یك نکته

 است.نیز صادق  هااین تغییر رنگ در مورد فعال و غیر فعال شدن ورودی و خروجی .دهد

خروجی   I0.1موازی بودن کنتاکت کویل با به علت  شودمیهمانگونه که مشاهده  را غیر فعال کنید. 10.1 ورودی حال

خروجی خاموش  فعال کنیدرا  I0.0 کنتاکتحال اگر  است.همان مفهوم دائم کار بودن مدار  و اینکماکان فعال باقی می ماند.

 .کندمیکه مدار به درستی و مطابق با انتظار کار  دهدمیلذا شبیه سازی به ما نشان  .شودمی
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 و تمرینات  هامثال -16

 دانلود و آپلود نمودن برنامه  -16-1

 .شودمیاز کابل رابط استفاده  ،شودمیگفته اصطالحا پروگرام و یا دانلود کردن برنامه  که LOGOبرای انتقال برنامه نوشته شده به 

)ارتباط با پورت  USB PC cableکامپیوتر( و  COM)ارتباط باپورت  PC cableدر دو نوع  PCبه  LOGOی رابط هاکابل

USB .شده از به منظور انتقال دادن برنامه نوشته  کامپیوتر( در دسترس می باشندPC  بهLOGO( به مسیر )Tools -> 

Transfer: PC -> LOGO برنامه از  آپلود( بروید و همچنین به منظورLOGO  بهPC ( به آدرسTools -> Transfer: 

LOGO -> PC )ی پروژه اکنون که با کلیات مراحل برنامه نویس  شود.می.. انجام .ایجاد تغییرات و ،آپلود برنامه برای بازبینی .بروید

از چهار  LAD/STL/FBDمحیط نرم افزار  توضیح دهیم : LAD/FBD/STLکمی دیگر در مورد پنجره  دانیممیآشنا شدید الزم 

 قسمت اصلی تشکیل شده است:

 Menu / Toolbar 

 Declaration Section 

 Code Section 

 Program Element 

16-2- Program Element 

انجام  هابرنامه نویسی توسط این المان FBDو  LADی هارار گرفته اند. در زبانی برنامه نویسی قهادر این قسمت المان

از مسیر  توانمیدر صورت غیر فعال بودن این قسمت  باید دستورات را تایپ نمود. STL، ولی در زبان شودمی

Insert>Program Element .همچنین در این بخش  آنرا فعال نمودLibraries)افزار نیز قرار گرفته است که نرم   )کتابخانه

ی موجود در کتابخانه را هابر حسب نیاز، بالك دتوانمیی دیگر قرار دارند،کاربر های سیستمی و برخی از بالكهادر آن بالك

راجعه ی پر کاربرد برنامه نویسی در نوار ابزار موجود هستند و نیازی به مهادر برنامه خویش استفاده نماید. برخی از المان

Program Element .نیست 

16-3- Declaration Section 

 OB1ی ورودی و خروجی را تعریف نمود. تا اینجا شما فقط با بلوك های محلی و پارامترهامتغیر توانمیدر این قسمت  

بعدی در مورد آنها  یهای دیگری نیز برای برنامه نویسی وجود دارند که در فصلهابلوك ،عالوه بر این بلوك .آشنا شده اید

  .ی برنامه نویسی مشخص خواهد شدهالذا کاربرد این قسمت نیز پس از معرفی دیگر بلوك نمود.صحبت خواهیم 

16-4- Code Section 

جدید نیز وجود دارد. انتخاب زبان برنامه  Network. برنامه ی کاربر در شودمیاز این بخش برای برنامه نویسی استفاده 

 .باشدمیامکان پذیر  Viewنویسی از منوی 
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 نکات: -16-5

  بهتر است به ازای هر خروجی از یكNetwork .استفاده شود 

 ی هادر زبانLAD  وFBD ی مورد نظر را از قسمت هاالمان توانمیProgram element  انتخاب نمود و در

Network .قرار داد 

  در زبانSTL  باید دستورات را در هرNetwork  نمود.به صورت دستی تایپ 

 ی دپگر از منوی هابرای انتخاب زبان برنامه نویسی یا تبدیل برنامه نوشته شده به زبانView  مثال  شود.میاستفاده

  شود.میاستفاده   View>STLاز منوی  STLبرای تبدیل برنامه به زبان 

  تبدیل هر برنامه نوشته شده به زبانLAD  یا FBD به زبانSTL  ولی عکس این مطلب همواره امکانپذیراست

  .همیشه امکانپذیر نیست
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 دستورات برنامه نویسی  -17

 Normally closeو  Normally openی هاكنتاكت -17-1

ی در حالت عادی باز و در حالت هارا بررسی کنیم نحوه مدل کردن کنتاکت Step7پیش از آنکه برنامه نویسی و دستورات 

  .هیمتوضیح می د Step7عادی بسته را در نرم افزار 

 :  Normally Openی هاكنتاكت -17-1-1

یی چون هااست که در مدارات رله کنتالکتوری به کار میروند و همچنین المان Normally Openی هامنظور همان کنتاکت

 ANبا دستور  STLدر زبان  هااین کنتاکت شوند.میفیوز و بی متال که در حالت عادی بسته اند و پس از فعال شدن باز 

  شوند.میامه نویسی برن

 :  Normally Closeی هاكنتاكت -17-1-2

یی چون هااست که در مدارات رله کنتالکتوری به کار میروند و همچنین المان Normally Closeی هامنظور همان کنتاکت

Switch، ال مشخص استهمانطور که از شکل با شوند.می.. که در حالت عادی باز هستند و پس از فعال شدن بسته .شستی و، 

فقط یك یا صفر بودن سیگنالی که به ورودی آن متصل است را  PLC .مهم نیست PLCبرای  PLCنوع کنتاکت متصل شده به 

  .لذا نوع کنتاکت باید توسط برنامه مشخص گردد .میبیند

 ORو  ANDدستورات  -17-1-3

به صورت زیر برنامه  PLCدر برنامه نویسی  ،که در ابتدای امر در مورد صحبت نمودیم ORو  ANDمنطقی پایه  دستورات

 شوند.مینویسی 

 RLO (Result of Logic Operation)بیت  -17-2

همواره یکسری توابع منطقی بر روی متغیرهایی  ،مالحظه نموده اید ،یی که تاکنون بررسی شده اندهابرنامههمانطور که در 

نحوه این عمل بدین صورت است که  شود.میخروجی انتساب داده  عملکرده و در پایان حاصل این عملیات منطقی مثال به یك

PLC  مقدار عملوند اولین خط برنامه را در بیتی به نامRLO  سپس در هر سطر این بیت با متغیر آن سطر طبق  .دهدمیقرار

قرار داده  RLOبیت  و حاصل مجددا در همان شودمیترکیب  ،مطابق قوانین جبر بول و عملیات منطقی ،عملگر همان سطر

 ،پس از رسیدن برنامه به دستور انتساب .که برنامه به یك دستور انتساب برسد کندمیاین عمل تا جایی ادامه پیدا  شود.می

  شود.می منتقل ،به عملوند موجود در سطر انتساب RLOمقدار 
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 SRتابع  -17-3

را در خروجی  I0.0مقدار ورودی  ،از دستور انتساب فرض کنید  با استفاده SRو  RSبرای درك کاربرد و عملکرد تابع 

Q0.0 شود.میخروجی نیز صفر  ،و با صفر شدن آن شودمیخروجی نیز یك  ،در این برنامه با یك شدن ورودی .قرار میدهید 

 شود.میمدار قطع  ،ی لحظه ای در مدارات رله کنتاکتوری که با رها کردن شستیهایعنی چیزی شبیه عملکرد شستی

خروجی قطع نگردد و قطع شدن خروجی به کلید قطع  ،همانطور که به خاطر دارید در آنجا برای آنکه با قطع شدن ورودی

  اند.شدهیی با این نوع عملکرد تعبیه هانیز بلوك PLCدر برنامه نویسی  شود.میاز خود نگهدار استفاده  ،دیگری وابسته گردد

 است.مدار معادل رله کنتاکتوری این بلوك اینچنین  است.کنتاکتوری رله نگهدار در مدارات مانند خود  RSعملکرد تابع 

نیز قطع شود مدار به کار خود  S1خروجی فعال شده و حتی اکر کلید  S1همانطور که مالحطه میکنید با فعال شدن کلید 

دو بصورت کادری با  SRتابع   ،و نردبانی یدر روش بلوک شود.میخاموش  S2و فقط با فعال شدن کلید   .ادامه می دهد

و یا در اصطالح ست کردن خروجی به منظور فعال کردن خروجی  Sورودی  شود.میداده ورودی و یك خروجی نمایش 

 .رودمیکردن خروجی بکار یا ریست جهت غیر فعال R ورودی 

 SRاستفاده از تابع  . 4 جدول

 LAD زبان  FBDزبان  STLزبان 

 
  

 

نیز   I0.0 لذا اگر ورودی  ،دستور ست به پایان برنامه نزدیکتر است شودمیمالحظه این بلوك  STLدر زبان که همانطور 

 لذا در شود.میاین بیت حافظه ست  ،با یك شدن پایه ست ،ریست شده باشد M0.0فعال باشد و در نتیجه بیت حافظه 

 یكغالب بوده و خروجی  Sارجحیت دارد یعنی اگر بطور همزمان هر دو فعال باشند.  Rنسبت به  S که شودمیاصطالح گفته 

 .بود خواهد

 نکته : به طور کلی ارجحیت همواره با دستوری است که به پایان برنامه نزدیکتر باشد. 

 RSتابع  -17-4

 .ارجحیت دارد Rنسبت به پایه  Sتفاوت که در این بلوك پایه  دقیقا مشابه بلوك قبلی است با این RSعملکرد بلوك 

 RSاستفاده از تابع  . 5 جدول

 LAD زبان  FBDزبان  STLزبان 
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 NOP 0دستور  -17-5

استفاده  SRخشی از برنامه تابع در صورتی که مثال بخواهیم از ب STLبا استفاده از این دستور در برنامه نویسی به روش 

یم به جای آن بخش از برنامه از دستور توانمی ،به عنوان مثال نخواهیم که مقدار تابع را به خروجی ای اختصاص دهیم ،نکنیم

NOP 0  که تبدیل برنامه از  شودمیاین دستور سبب  .استفاده کنیمSTL  بهLAD/FBD امکانپذیر شود.  
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 وع داده()نData Typeانواع  -18

 به سه گروه تقسیم بندی نمود: توانمیرا  STEP7ی قابل تعریف در هاانواع داده

 Elementary Data Types ی پایههایا داده 

 Complex Data Types ی مختلطهایا داده 

 Parameters Types ی پارمتریهایا داده 

18-1- Elementary Data Types ی پایه(ها)داده 

 .باشدمی STEP7ی پایه و بسیار پر کاربرد در هااع دادهاین گروه شامل انو

 STEP7ی پایه و بسیار پر کاربرد در هاداده . 6 جدول

 نوع داده  اندازه بر حسب بیت  مثال

1 or 0 

    B#16#A9 

    W#16#12AF 

    DW#16#ADAC1EF5     

    ' W ' 

 

1 

8 

16 

32 

8 

 

BOOL 

BYTE 

WORD 

DWORD 

CHAR 

S5T#5s_200ms  16  S5TIME 

123 

    65539     

    1.2 or 34.5E-12 

 
16 

32 

32 

 
INT 

DINT 

REAL 

T#2D_1H_3M_45S_12MS    

    D#1993-01-20    

    TOD#12:23:45.12 

 
32 

16 

32 

 
TIME 

DATE 

TIME_OF_DAY 

 BOOLنوع داده ی  -18-1-1

ی دیجیتال مورد استفاده هاالعات سیگنالاین نوع داده که اندازه ی آن یك بیت است، به منظور نمایش یا ذخیره سازی اط

مقدار صفر  دتوانمیکه در آن  باشدمی PLCی هابیانگر آدرس یك بیت از حافظه ی مربوط به ورودی 10.0مثال  قرار میگیرد.

 یا یك منطقی قرار گیرد.

 BYTEنوع داده ی  -18-1-2

 .باشدمی Hexت باینری و بیت بوده و فرمت مقدار دهی یك بایت به صور 8اندازه ی این نوع داده، 

 قرار داد. Hexدیتایی را به فرم باینری یا  توانمیکه در آن  باشدمی  PLCبیانگر یك بایت از حافظه  MB0مثال 
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 WORDنوع داده ی  -18-1-3

یا دسیمال بدون  Hex،BCDباینری، دنتوامیبیت )معادل دو بایت( بوده و فرمت مقدار دهی  16اندازه ی این نوع داده 

 باشد.عالمت 

 Double Wordنوع داده ی  -18-1-4

 .باشدمیبیت  32یعنی  Wordبوده با این تفاوت که اندازه ی آن دو برابر  Wordاین نوع داده همانند نوع داده ای 

 Integer(INT)نوع داده ی  -18-1-5

امکان قرار گیری اعداد صحیح عالمت دار وجود نداشت از اینرو در جهت  Double Wordو  Wordدر نوع داده ای 

 .شودمیبیتی میباشد استفاده  16که بیانگر عدد صحیح  INTمحاسبات از نوع داده ای دیگر به نام 

 ...و 7،456،12به صورت معمولی آدرس دهی نمود، مثال  توانمیرا  INTیك عدد  STEP7در نرم افزار 

 .باشدیم 32767در یك عدد صحیح شانزده بیتی قرار گیرد، عدد  دتوانمیبیشترین مقداری که 

 خواهد بود. 32768برابر با  INTکمترین عدد 

 Double Integerِ(D.INT)نوع داده ی  -18-1-6

بیت، از  32است. یعنی  INTبا این تفاوت که اندازه ی آن دو برابر یك داده  باشدمی INTاین نوع داده مانند نوع داده ی 

 در آن قرار داد. توانمیاین رو مقادیر بزرگتری را 

قرار داد.مثال  #L( در برنامه نویسی باید قبل از عدد، عالمت INT)دابل D.INTص نمودن یك عدد به فرم جهت مشختذكر:

نوشت، در غیر این صورت عدد به  L#23000باید عدد را به صورت  INTبه فرم دابل   23000جهت مشخص نمودن عدد 

قرار داد عبارت است از:  توانمی D.INTك داده ی . بیشترین مقداری که در یشودمیدر نظر گرفته  INTعنوان یك داده ی 

(2^31)-1 = +2147483647 

 REAL(Floating-point Number,32 Bit)نوع داده ی  -18-1-7

به  شودمیپردازش  PLCیی که در هابسیاری از کمیت باشدمیبیت بوده و مخصوص اعدا اعشاری  32این نوع داده اندازه ی 

 به دما، فشار، ارتفاع سطح  و... اشاره نمود. توانمی هااین نوع کمیتصورت اعداد اعشاری می باشند. از 

 S5 Timeنوع داده ی  -18-1-8

است و کاربرد  Step7بیت تشکیل شده است. این فرمت خاص  16، از شودمیاین نوع داده برای محاسبه ی زمان استفاده 

دقیقه  46ساعت و  2معادل  S 9990حاسبه مقدار حداکثر  زمان قابل م .باشدمیی برنامه هاآن به طور عمده در تایمر

 جهت آدرس دهی این نوع داده باید به یکی از دو روش زیر عمل کرد: .باشدمی
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1. W#16#txyz که در آن 

 tپله ی زمانی : 

 Xyz مقدار زمان به فرم :BCD 

 می باشندضریب  dو  cو  bو  a، و در آن باشدمی aH bM cS dMSکه در آن زمان به فرم  #S5Tزمان  .2

ثانیه دارد. از آنجا که زمان قابل محاسبه  CPUاشاره به زمان دو ساعت و چهل  و شش دقیقه و  S5#2H46M30Sمثال 

ی باالتر هاایجاد شده است که توانایی محاسبه ی زمان Timeتوسط این نوع دادهمقدار کمی است.لذا نوع داده دیگری به نام 

 .باشدمیرا دارا 

 TIMEنوع داده ی  -18-1-9

بیت تشکیل شده است. محاسبه ی زمان توسط آن به سادگی انجام می پذیرد.مقدار عدد موجود در این 32این نوع داده از 

 .شودمیضرب  ms 1خوانده شده و در زمان  D.INTداده به فرم 

ط این نوع داده لذا بیشترین زمان قابل محاسبه توس باشدمی 1 – (31^2)عدد  D.INTاز آنجا که بزرگترین عدد در فرم 

24d20h31m23s647ms که به فرم  باشدمیT#24d20h31m23s647ms  در زمان نشان داده شده شودمینمایش داده .

به ترتیب بیانگر روز،ساعت،دقیقه،ثانیه،و میلی ثانیه  msو  d،h،m،sبوده و حروف  Timeمبین نوع داده ای  #Tعالمت 

اضافه گردیده است و زمان بسیار وسیع تر  dدر اینجا استفاده از  S5TIMEفرمت  نسبت به شودمی.همانطور که دیده باشدمی

 شده است.

 .باشدمی IECی های این نوع داده در تایمرهایکی از کاربرد

 DATEنوع داده ی  -18-1-10

 TIME OF DAYنوع داده ی  -18-1-11

به  Msو  H،M ،Sکه در آن  رودمیبه کار  TOD#H:M:S:Msاین نوع داده به منظور نمایش زمان مشخصی از روز به فرم 

است. مثال  Time of dayنشان دهنده ی داده از نوع  #TODو عالمت  باشدمیترتیب بیانگر ساعت، دقیقه،ثانیه و میلی ثانیه 

بیتی  32به ساعت ده و دوازده دقیقه و بیست و سه ثانیه اشاره دارد. این داده دارای اندازه ی  TOD# 10:12:23:000مقدار 

 .اشدبمی

 )كاراكتر(CHARنوع داده ی  -18-1-12

پیامی را ایجاد و استفاده  توانمیدر این نوع داده، امکان ایجاد و ذخیره سازی کاراکتر وجود دارد. توسط تعدادی کاراکتر 

نشان داده  گیردمیقرار  ' 'بیت فضا مصرف یم کند و به صورت یك حرف یا عدد که بین دو عالمت  8هر کاراکتر  نمود.

 'E'یك حرف دلخواه باشد؛مثال  دتوانمیکه در آن کاراکتر  شودمی
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 (Accumulator)انباره یا آكوموالتور  -18-2

ی مختلف به یك حافظه ی میانی احتیاج است که عمل تبادل اطالعات از طریق آن انجام هابرای تبادل اطالعات بین قسمت

 S7-300های CPUدر  .هستند (Register)التورها از نوع ثبات آکومو شود.میبه این حافظه ی میانی آکوموالتور گفته  .پذیرد

  .بیتی هستند 32عدد آکوموالتور  4دارای  S7-400های CPU .بیتی وجود دارد 32دو عدد آکوموالتور 

 L (Load)دستور  -18-3

مقدار قبلی  د.شومیمنتقل  1به آکوموالتور  (PII) هااطالعات از حافظه یا از جدول تصویر ورودی ،Loadدر دستور 

  رود.مینیز از بین  2انتقال می یابد و آخرین مقدار آکوموالتور  2به آکوموالتور  1آکوموالتور 

 T (Transfer)دستور  -18-4

البته بهتر است  .انتقال می یابد (PIQ)به حافظه یا جدول تصویر خروجی  1اطالعات از آکوموالتور  ،Transferدر دستور 

در زبان . کندمیبا دستور انتقال تغییر ن 1زیرا مقدار آکوموالتور شودمیبه این نقطه کپی  1وموالتوربگوییم اطالعات از آک

LAD  وFBD  دستوری به نامMOVE  وجود دارد که عملکرد آن مجموع عملکرد دو دستورL  وT  در زبانSTL : است 

 توابع تایمر  -18-5

و   S5ی سری هاPLCاربردترین تایمرهایی که در برنامه نویسی پنج عدد از پرک .تایمرهای متعددی وجود دارد Step7در 

S7  عبارتند از :به کار میروند 

 تایمرپالسی 

  تایمر پالسی گسترده 

  تایمر تاخیر در وصل 

  تایمر تاخیر در قطع 

 تایمر تاخیر در وصل ماندگار 

 موارد زیر در همه تایمرها مشترك است : .تایمر را خوب به خاطر بسپارید 5که عملکرد دقیق این  کنیممیتوصیه اکید 

 :  Sپایه  -18-5-1

  شود.میتایمر استفاده به منظورفعال کردن  S (Set) پایه از

18-5-2- TV  : 

 PV: دو فرمت برای وارد کردن زمان در پایه ی  شودمیعددی است که توسط برنامه نویس به عنوان زمان تایمر تعریف 

 : وجود دارد که این دو فرمت به صورت زیر است
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 W#16#txyz  در این قالب که فقط در زبان :STL قابل استفاده است، t،  مقیاس زمانی(Base time)  است وxyz  مقدار

 است. BCDبیتی در فرمت  12که یك عدد  دهدمیزمان را نشان 

 0بیت  بیت است که 14شامل  ACCUدر  TV .قرار میگیرد ACCU 1-Lدر  Lپس از بارگذاری توسط دستور  TVمقدار 

در فرمت  999تا  0نمایش داده شده است و عددی بین  xyzمربوط به مقدار زمان است که در قالب باال به صورت  11تا 

BCD .باشد مقیاس  3تا  0بیتی که می تواند یکی از اعداد  2این عدد  است.نیز مربوط به مقیاس زمانی  13و  12بیت  است

 :کندمیمانی را به صورت زیر تعیین ز

 13، بیت 12قیاس زمانی، بیت م . 7 جدول

T  مقیاس زمانی 13بیت  12بیت 

 ثانیه 0/01 0 0 0

 ثانیه 0/1 0 1 1

 ثانیه 1 1 0 2

 ثانیه 10 1 1 3

 

 S5T#aH_bM_cS_dMS  ولی  نمود.ثانیه تا میلی ثانیه تعریف  ،دقیقه ،زمان مورد نظر را به ساعت توانمی: در این فرمت

  شود.میتوسط خود سیستم تعیین در این فرمت مقیاس زمانی 

 :  Rپایه  -18-5-3

 .کردن یعنی صفر کردن زمان سنجی تایمر Resetدیده میشود  Resetدر نمودار زمانی تایمرها مفهومی به نام 

که این زمان یك عدد است که  .زمان تایمر را در هر لحظه در بر دارند BCDو  BIی هاخروجی : BCDو  BIی هاخروجی

 BCDدر مبنای باینری است و  اگر از پایه  ،خوانده شود BIاگر این عدد از پایه  .از آن استفاده کرد توانمی Wordبه فرمت 

  شود.میاستفاده  LCاز دستور  BCDبرای خواندن زمان تایمر از پایه  STLلذا در زبان  است. BCDبه صورت  ،خوانده شود

  یادآوری : برایLoad  کردن اعداد با فرمتBCD  از دستورLC  شود.میاستفاده  

 در زبان  ،استفاده نشود هااگر از هریك از پایهSTL  به جای آنهاNOP 0  شود.میقرار داده  

زمان فعال و غیر فعال شدن  .آن را به یك خروجی یا یك بیت حافظه نسبت داد توانمیخروجی تایمر است که  Q :Qپایه 

نامگذاری  Tnتا  T1تایمرها به صورت  وت است که در ادامه توضیح خواهیم داد.این خروجی در تایمرهای مختلف متفا

 است.متفاوت  هاcpuدر انواع مختلف  ،که تعداد تایمرهای در دسترس شوندمی

 (Pulse Timer-SP)تایمر پالسی یا پله ای  -18-5-4

 TVشد و پس از گذشت مدت زمان فعال و خروجی یك خواهد  TVبه مدت  Sدر این تایمر خروجی با لبه ی باالرونده ی 

یعنی این تایمر هم به  .خروجی صفر خواهد شد ،غیر فعال شود Sنیز  TVدر صورتی که قبل از اتمام زمان  شود.میغیر فعال 

 .حساس است هم به لبه ی پایین رونده ی آن Sلبه ی باالرونده ی 
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 (Extended Pulse Timer-SE)تایمر پالسی یا پله ای گسترده  -18-5-5

یعنی تایمر در  .حساس نیست Sعملکرد این تایمر مشابه تایمر قبل است با این تفاوت که این تایمر به لبه ی پایین رونده ی 

لبه ی پایین رونده داشته باشیم یا  Sخواه در  ،شودمیغیر فعال  TVفعال و پس از گذشت مدت زمان  Sلبه ی باال رونده ی 

 .نه

 (ON-Delay Timer-SDتایمر تاخیر در وصل ) -18-5-6

ولی در این تایمر برخالف تایمرهای قبل،  .حساس است هم به لبه ی پایین رونده Sاین تایمر نیز هم به لبه ی باالرونده ی 

 TVزمانسنجی آغاز و پس از گذشت مدت زمان  Sفعال نمیگردد بلکه با لبه ی باالرونده ی  Sخروجی با لبه ی باالرونده ی 

شایان  .Rصورت میگیرد یا با فعال شدن پایه  Sشدن خروجی نیز یا با لبه ی پایین رونده ی  صفر شود.میخروجی یك 

 .نباید لبه ی پایین رونده داشته باشد Sورودی  ،TVذکراست  که قبل از گذشت مدت زمان 

 (OFF DELAYتایمر تاخیر در قطع ) -18-5-7

با لبه ( Qخروجی ) در این تایمر .شودمیه ای غیر فعال با استفاده از این بلوك، خروجی پس از سپری شدن زمان تعیین شد

، خروجی نیز صفر می TVتاخیر زمانی آغاز و پس از طی شدن مدت زمان  Sبا لبه پایین رونده  وفعال   Sی باال رونده ی 

ف شده زمانسنجی متوقورودی مجددا فعال شود.  TVدر صورتیکه پس از صفر شدن ورودی و پیش از طی شدن زمان  .گردد

 شود.میآغاز  Sدر این صورت زمان سنجی با قطع شدن بعدی  ،و خروجی فعال میماند

 (Stored On-Delay Timer-SSتایمر تاخیر در وصل ماندگار ) -18-5-8

  شود.میتایمر غیر فعال ن ،Sبا این تفاوت که با قطع شدن ورودی بوده  On Delayعملکرد این بلوك مشابه با تابع 

در این  یعنی  .شودمی( آغاز شده و پس از سپری شدن زمان تعیین شده خروجی فعال Sلبه  مثبت ورودی )تاخیر زمانی از 

حساسیت نسبت به اولین لبه باال رونده است که پس از آن شمارش زمان تاخیر آعاز و پس از طی شدن مدت زمان  تایمر

از نمودار عملکرد  باقی می ماند. همانطور که 1د خروجی فعال نشو Rپایه و تا زمانی که  شودمی 1( خروجی TVشده ) تعیین

 تاثیری یر روی زمان تاخیر ندارد. TVفعال شدن ورودی و یا کلید زنی مجدد در بازه زمانی  شودمیمالحظه  این تایمر
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  هاشمارنده -19

وع شمارنده وجود دارد که سه ن Step7در  استفاده کرد. هاشمارندهدر صورت نیاز به شمارش تعداد رخداد می توان از 

 عبارتند از :

  کاهشی  –شمارنده افزایشی(Up-Down Counter) S-CUD 

  شمارنده افزایشی(Up Counter) S-CU 

  شمارنده کاهشی(Down Counter) S-CD 

 مشترک است : هاموارد زیر در همه شمارنده

 از  هانامگذاری شمارندهC1  تاCn در  ،ی در دسترسهادهامکان پذیر است که تعداد شمارنCPUی مختلف متفاوت ها

 است.

  دو ورودیS (Set)  وPV (Preset Value)  با فعال شدن  روند.میبه یکدیگر وابسته اند و با هم به کارS،  مقدار

  .در شمارنده قرار میگیرد PVاولیه شمارنده یعنی 

  برای بارگذاری مقدار اولیه درPV  از دستورL C#<value> بیتی به فرمت  12یك عدد  ،این عدد شود.میتفاده اس

BCD  است که در  999تا  0و بینACCU 1 قرار میگیرد.  

  ورودیR  برایreset  رودمیکردن مقدار شمارنده بکار. 

 ی هاپایهCV  وCV_BCD ی هاعملکردی مشابه با پایهBI  وBCD در تایمرها دارند.  

  خروجیQ این خروجی  ،یك است و با پایان یافتن عمل شمارش ،نی که عمل شمارش ادامه داردتا زما هادر شمارنده

 .نیز صفر خواهد شد

  با هر لبه ی باالرونده درCU،  شود.مییك واحد به مقدار شمارنده افزوده  

  با هر لبه ی باال رونده درCD،  شود.مییك واحد از مقدار شمارنده کاسته 
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 (Comprators) هاکنندهمقایسه  -20

البته بهتر  .مقایسه گرها عملگرهایی هستند که دو متغیر یا عدد به عنوان ورودی میگیرند و آنها را با هم مقایسه میکنند

و در صورتی که نتیجه کنندمیدر واقع مقادیر موجود در دو آکوموالتور را با یکدیگر مقایسه  هاکنندهاست بگوییم که مقایسه 

  .د به یك خروجی یا بیت حافظه انتساب داده شودتوانمی RLOبیت  .را یك میکنند RLOبیت  ،ی مقایسه درست باشد

 عملگرهای مقایسه کننده . 8 جدول

 عملکرد نماد عملگر

EQ = =  در این عملگر در صورتی کهACCU2=ACCU1 بیت  ،باشدRLO  شود.مییك 

NE <>  بیت  ،در این عملگر در صورتی که مقدار دو آکوموالتور نامساویRLO  شود.مییك 

GT >  در این عملگر در صورتی کهACCU2>ACCU1 بیت  ،باشدRLO  شود.مییك 

LT <  در این عملگر در صورتی کهACCU2<ACCU1 بیت  ،باشدRLO  شود.مییك 

GE =>  در این عملگر در صورتی کهACCU2=>ACCU1 بیت  ،باشدRLO  شود.مییك 

LE <= تی که در این عملگر در صورACCU2<=ACCU1 بیت  ،باشدRLO  شود.مییك 

که بیانگر نوع متغیر   شودمیدیده  Rیا  I، Dدر انتهای دستورات مقایسه کننده یکی از حروف  ،همانطور که مالحظه میکنید

 تفسیر این حروف عبارتست از : نمود.آنها را با هم مقایسه  توانمییا عددی است که 

  حرفI : نوع  متغیرهای ازInteger  بیتی 16یعنی اعداد صحیح 

  حرفD :  متغیرهای از نوعDouble Integer  بیتی 32یعنی اعداد صحیح 

  حرفR :  متغیرهای از نوعReal  بیتی 32یعنی اعداد اعشاری 
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 دستورات محاسبات ریاضی  -21

د و پس از انجام یك عمل ریاضی بر میگیرن IN2و  IN1ی های مربوط به دستورات ریاضی دو ورودی به نامهاهریك از بلوك

ی هادو پایه ی دیگر به نام هاهریك از این بلوك ،عالوه بر این سه پایه.قرار می دهند OUTحاصل را در خروجی  ،روی آن دو

EN  و ENO مشابه و به شرح زیر است : هانیز دارند کاربرد این دو پایه در همه ی بلوك 

ولی در صورتی که این  دهدمیبلوك همواره فعال بوده و عمل مورد نظر را انجام  ،ستفاده نشودا ENدر صورتی که از پایه 

نیز در صورتی  ENOخروجی   .باشد "یك"که این پایه  شودمیبلوك تنها زمانی فعال  ،پایه به کنتاکت یا مداری متصل باشد

. این دستورات بر روی شودمییك  ،ز فراتر نرودکه بلوك بدون مشکل عمل کند و حاصل عمل ریاضی نیز از رنج مجا

 که از حرفی که در ادامه  هر دستور می آید مشخص است  .متغیرهای مختلفی عمل میکنند

  حرفI  حرف :I  بیانگر ادادInteger   است.بیتی  16است و نشانگر اعداد صحیح  

  حرفDI  حرف :DI  بیانگر ادادDouble Integer  است.بیتی  32داد صحیح است و نشانگر اع  

  حرفR حرف :R  بیانگر ادادReal  است. 

 این دستورات عبارتند از :

 دستورات محاسبات ریاضی . 9 جدول

نوع متغیر 

 ورودی

عنوان 

 دستور
 عملکرد عنوان كامل دستور

Integer 

ADD-I Add Integer  جمع کننده دو عددINT 

SUB-I Subtract Integer  تفریق کننده دو عددINT 

MUL-I Multiply Integer  ضرب کننده دو عددINT 

DIV-I Divide Integer  تقسیم کننده دو عددINT 

Double 

Integer 

ADD-DI Add Double Integer  جمع کننده دو عددDINT 

SUB-DI Subtract Double Integer  تفریق کننده دو عددDINT 

MUL-DI Multiply Double Integer عدد  ضرب کننده دوDINT 

DIV-DI Divide Double Integer  تقسیم کننده دو عددDINT 

MOD-DI Fraction Double Integer  باقیمانده تقسیم دو عددDINT 

Real 

ADD-R Add Real  جمع کننده دو عددReal 

SUB-R Subtract Real  تفریق کننده دو عددReal 

MUL-R Multiply Real  ضرب کننده دو عددReal 

DIV-R Divide Real  تقسیم کننده دو عددReal 

ABS Absolute  قدر مطلق یك عددReal 

SQRT Square Root  جذر یك عددReal 

SQR Square  توان دوم یك عددReal 
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LN Normal Logarithm  لگاریتم طبیعی یك عددReal 

EXP Exponential  Value عدد نپرین به توان دلخواه 

SIN Sine Value  سینوس یك عددReal 

COS Cosine Value  کسینوس یك عددReal 

TAN Tangent Value  تانژانت یك عددReal 

ASIN Arc Sine Value  آرك سینوس یك عددReal 

ACOS Arc Cosine Value  آرك کسینوس یك عددReal 

ATAN Arc Tangent Value  آرك تانژانت یك عددReal 
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 تبدیلدستورات  -22

  است.قابل دسترسی هستند و عملکرد آنها در حدول زیر آمده  Converterاین دستورات در پوشه 

 دستورات تبدیل . 10 جدول

عنوان  گروه

 دستور

 عملکرد عنوان كامل دستور

ی هامبدل

 فرمت اعداد

BCD-I BCD to Integer  تبدیل فرمتBCD  به فرمتInteger 

I-BCD Integer to BCD  تبدیل فرمتInteger  به فرمتBCD 

I-DI Integer to Double Integer  تبدیل فرمتInteger  به فرمتDouble 

Integer 
BCD-DI BCD to Double Integer  تبدیل فرمتBCD  به فرمتDouble 

Integer 
DI-BCD Double Integer to BCD  تبدیل فرمتDouble Integer  به فرمت

BCD 
DI-R Double Integer to Real  تبدیل فرمتDouble Integer  به فرمت

Real 

متمم 

 هایكننده

 اعداد

INV-I Ones Complement 

Integer 
 16یك عدد صحیح های بیتمعکوس کردن 

 بیتی

INV_DI Ones Complement 

Double Integer 
 32یك عدد صحیح های بیتمعکوس کردن 

 بیتی

NEG-I Tows Complement 

Integer 
 بیتی 16یك عدد صحیح  قرینه کردن

NEG_DI Tows Complement 

Double Integer 
 بیتی 32قرینه کردن یك عدد صحیح 

NEG_R Tows Complement Real قرینه کردن یك عدد اعشاری 

رند 

 هایكننده

 اعداد

ROUND Round to Double lnteger  رند کردن یك عدد اعشاری به نزدیکترین عدد

 صحیح

TRUNC Trancate Double Integer 

Part 
حذف کردن قسمت اعشاری یك عدد صحیح و 

 بیتی 32تبدیل آن به یك عدد صحیح 

CEIL Ceiling رند کردن یك عدد اعشاری به عدد صحیح باالتر 

FLOOR Floor  رند کردن یك عدد اعشاری به عدد صحیح پایین

 تر
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 دستورات شیفت و چرخش -23

  .قابل دسترسی هستند و عملکرد آنها در جدول زیر آمده است Shift/Rotateاین دستورات در پوشه 

 دستورات شیفت و چرخش . 11 جدول

 گروه
عنوان 

 دستور
 عملکرد عنوان كامل دستور

 شیفت

SHR_I Shift Right Integer  بیتی به راست 16عدد صحیح های بیتجابجایی 

SHR_DI Shift Right Double Integer  بیتی به راست 32عدد صحیح های بیتجابجایی 

SHL_W Shift Left Word  یك های بیتجابجاییWord به چپ 

SHR_W Shift Right Word  یك های بیتجابجاییWord به راست 

SHL_DW Shift Left Double Word  یك های بیتجابجاییWord Double  به چپ 

SHR_DW Shift Right Double Word  یك های بیتجابجاییWord Double  به راست 

 چرخش
ROL_DW Rotate Left Double Word  یك های بیتچرخشWord Double  به چپ 

ROT_DW Rotate Right Double Word  یك های بیتچرخشWord Double  به راست 

 Wordاین عدد را باید به فرمت  .کندمیتعداد جابجایی یا چرخش را مشخص  Nپایه  ،در همه دستورات شیفت و چرخش

 .به این پایه داد
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 Word Logicدستورات  -24

ی با هارا بر روی داده XORو  AND، ORاعمال منطقی  توانمیتوابعی هستند که توسط آنها  Word Logicدستورات 

 شوندمیمتناظر با یکدیگر به صورت منطقی ترکیب های بیتبا این عمل تك تك  .انجام دادDouble Wordو  Wordفرمت 

قابل دسترسی هستند و عملکرد آنها در جدول زیر  Word logicاین دستورات در پوشه  .قرار میگیرد خروجی و حاصل در 

  است.آمده 

 Word logicدستورات  . 12 جدول

 عملکرد عنوان كامل دستور عنوان دستور

WAND_W WAND word  دو متغیر های بیتتك تكword  با یکیگر AND شوند.می 

WOR_W WOR word  دو متغیر های بیتتك تكword  با یکیگر OR شوند.می 

WXOR_W WXOR word  دو متغیر های بیتتك تكword  با یکیگر XOR شوند.می 

WAND_DW WAND Double word  دو متغیر های بیتتك تكDouble word  با یکیگر AND شوند.می 

WOR_DW WOR Double word  دو متغیر های بیتتك تكDouble word  یکیگر با OR شوند.می 

WXOR_D

W 
WXOR Double word  دو متغیر های بیتتك تكDouble word  با یکیگر XOR شوند.می 
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 Jumpدستورات پرش  -25

این دستورات در هر بخشی از برنامه  شوند.میی غیر شرطی تقسیم های شرطی و پرشهادستورات پرش به دو دسته پرش

 .از برنامه پرش کرده و قسمتی از برنامه که در بین این دو محل وجود دارد اجرا نمیگردند برنامه به خط دیگری ،که بیایند

 .شودمیدستور پرش شرطی : این دستور در صورتی که شرط موجود باشد انجام 

  شود.میدستور پرش غیر شرطی : این دستور شرط خاصی ندارد و دائما انجام 

 ز دو قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از :همانطور که مشخص است هر دستور پرش ا

 "یك"برابر با RLO که بیت  شودمیزمانی پرش انجام  JMPدر دستور  است. JMPNو  JMPدستور پرش : منظور همان دستور 

 .باشد "صفر"برابر با  RLO که بیت  شودمیدر صورتی پرش انجام  JMPNباشد و در دستور 

  .ای قرار میگیرد که میخواهیم پرش به آنجا انجام شود Network ای است که در   LABLE مقصد پرش : منظور همان 

  کاراکتر داشته باشد  4د توانمیلیبل حداکثر.  

  د به خطوط قبلی برنامه نیز انجام شودتوانمیپرش. 
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 MCRدستورات  -26

MCR ه  کار میرود یعنی چیزی شبیه کلیدهای که به رله اصلی کنترل مشهور است برای غیر فعال کردن  بخشی از برنامه ب

دستور است که به همراه هم مورد استفاده قرار  4مجموعه از  MCR .کندمیقطع اضطراری در مدارات رله کنتاکتوری عمل 

 این چهار دستور عبارتند از :.میگیرند

 MCRA  این دستور جهت فعال کردن :MCR  رود.میبه کار  

 MCR<  وMCR> د نظر یعنی بخشی از برنامه که میخواهیم تحت تاثیر : برنامه مورMCR  قرار گیرد، در بین این دو دستور

 .قرار میگیرد

 MCRD  این دستور جهت غیرفعال کردن و در واقع پایان :MCR  رود.یمبه کار  

  فقط در صورتیMCR  که قبل از آن بیت  کندمیو عمل  شودمیفعالRLO  نصورت تمامی دستورات در ای .باشد "یك"برابر با

  .غیر فعال میگردند MCRنوشته شده در ناحیه 



     

49 

 

   PLC S7  ییسنوو برنامه  یکربندیآموزش پ

 باشدمی ICSdefender.irو معنوی این سند متعلق به  کلیه حقوق مادی

 عادی انتشار محدودبندی سند: طبقه

ICSdefender.ir  
 حیدر هژبریان

 هاایجاد سمبل -27

یعنی هر عملوند به صورت  .به روش مستقیم بود هاهمه ی آدرس دهی ،یی که بررسی کردیمهاتا اینجا در همه ی برنامه

 ،بسیار زیاد است هاه تعداد متغیرها و آدرسی بزرگ کهاولی این روش خصوصا در برنامه .شناسه و آدرس آن نوشته میشد

روش دیگری نیز جهت آدرس دهی وجود دارد که آدرس دهی  .خواندن و عیب یابی برنامه را بسیار مشکل می کند ،نوشتن

ده در این روش به هر آدرس یك نام سمبولیك معنی دار اختصاص داده و در آدرس دهی از این نام استفا .سمبولیك نام دارد

در این جدول امکان درج توضیحات برای هر آدرس  شوند.مینوشته  هادر جدولی به نام جدول سمبول هااین آدرس .کنیممی

روی  S7 Programمثال می توان  در پوشه ی  .وجود دارد های مختلفی برای باز کردن جدول سمبلهاروش  .نیز وجود دارد

در محیط نرم افزار  Optionدر منوی  Symbol Tableو یا از گزینه ی  ود.نمدوبار کلیك  Symbolsگزینه ی 

LAD/STL/FBD استفاده کرد. 

 این جدول دارای چند ستون است که عبارتند ا ز :

27-1- Symbol :  

 نام سمبلیك را برای یك آدرس مشخص نمود. توانمیدر این ستون 

27-2- Address :  

از هر آدرس مجاز دلخواهی  توانمی.در اینجا شودمیاختصاص پیدا می کند،نوشته  در این ستون آدرسی را که نام سمبلیك به آن

 استفاده نمود.

27-3- Data Type  : 

 .. باشد..و INTیا  Byteیا  Boolکه مثال  شودمیدر این ستون نوع داده مشخص 

27-4- Comment :  

 نظر وارد نمود.توضیحاتی را به زبان فارسی یا انگلیس برای آدرس مورد  توانمیدر این ستون 

  هنگامی که برنامه بهPLC  شودمیدانلود ن هاجدول سمبل شودمیدانلود. 

  اگر برنامه ازPLC ی استفاده شده در برنامه ی آن نمایش داده نخواهد شد.هابه کامپیوتر منتقل نماییم سمبل 

 : انجام داد عبارتند از توانمیمهمترین اعمالی که در محیط ویرایشگر این جدول 

 Find and Replace  : این گزینه که در منویEdit برای یافتن و جایگزین کردن یك سمبول در  ،قابل دسترسی است

  .مورد استفاده قرار میگیرد هاجدول سمبول

 فیلتر کردن 
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ن امر در جدول ای شود.مییی که معیار خاصی دارند را مشاهده کنیم از این امکان استفاده هادر صورتی که بخواهیم سمبول

 شود.میاستفاده  …View > Filterبرای این منظور از منوی   .ی آن زیاد است کاربرد داردهایی که سمبولهاسمبول

  مرتب سازیSort 

ی ستون توانمیدر این امکان  نمود.را بر اساس حروف الفبا به صورت صعودی یا نزولی مرتب  هاسمبل توانمیبا استفاده از این امکان 

استفاده  View > Sortبرای استفاده از این امکان از منوی  .را که میخواهید مرتب سازی بر اساس آن انجام شود را انتخاب نمایید

 : شودمی

 Export 

ی جاری را در مسیر دلخواه ذخره نمود تا در هاجدول سمبل ، Symbol Tableاز منوی  Exportبا انتخاب گزینه ی  توانمی

  .ی دیگر از آن استفاده شودهاوم یا در برنامهمواقع لز

 Import 

ی دیگر با انتخاب گزینه ی هاآنها را از یك جدول سمبل توانمیی سمبولیك از پیش ذخیره شده نیز  هابرای وارد کردن آدرس

Import  از منویSymbol Table .وارد نمود 

 LAD/FBD/STLدر ویرایشگر  هااصول استفاده از سمبل -27-5

ی اختصاص داده شده است باز هاحال اگر بخواهیم در برنامه به المانی ادرسی را اختصاص دهیم یك کادر که حاوی سمبل

 Symbol Selectionالبته برا ی آنکه این امکان فعال باشد باید گزینه  نمود.جا سمبل مورد نظر را انتخاب از آن توانمیشده و 

 انجام داد که عبارتند از : توانمیدر این منو تنظیمات دیگری را نیز  .خورده باشد تیك View > Display Withدر منوی 

  گزینهSymbolic Representation به صورت سمبولیك نمایش  هاآدرس ،: در صورتی که این گزینه تیك خورده باشد

  شوند.میبه صورت مطلق نمایش داده  هادر غیر اینصورت آدرس شوند.میداده 

 نه گزیSymbolic Information هم به صورت مطلق و هم به صورت  هاآدرس ،: در صورتی که این گزینه تیك خورده باشد

 شوند.مینمایش داده  Networkو در زیر  STLدر زبان  هااین آدرس .سمبولیك نمایش داده خواهند شد
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 variable table (VAT)جدول متغیرها  -28

استفاده از جدول  .هستند modify و  Force، Monitorابزارهای   PLCو بهره برداری از چند ابزار مهم در کار کردن 

  است.متغیرها بهترین روش برای استفاده از ابزارهای فوق 

 ایجاد و كاركردن با جدول متغیرها : -28-1

 Insertشده راست کلیك نموده و از منوی باز  Simatic Managerبرای ایجاد جدول متغیرها کافی است در محیط 

New Object > Variable Table پس از ایجاد این جدول با دوبار کلیك کردن بر روی بالك آن .را انتخاب کنید، 

که در آن برای تعریف یك متغیر جدید کافی است بر روی سطر دلخواه کلیك نموده  شودمیمحیط ویرایشگر آن باز 

 ی دیگر به شرح زیر است :هاکاربرد ستون .یدو آدرس مورد نظر را در ستون آدرس وارد نمای

  ستونSymbol شود.میدر این ستون نمایش داده  ،: اگر نام سمبولیکی به آدرس مورد نظر اختصاص داده شده باشد 

   ستونDisplay format  شود.می: در این ستون فرمت اطالعات متغیر وارد 

  ستونStatus Value نمود.متغیر را مشاهده  : در این ستون می توان وضعیت  

  ستون Modify value  در این ستون می توان مقدار متغیر مورد نظر را تغییر داد یعنی می توان  مقدار دلخواهی :

  .را وارد نمود تا به متغیر مورد نظر اختصاص داده شود

28-2- Modify   و Monitor  كردن 

 Variableرا از منوی    Modifyباید گزینه   Modifyنجام عمل و برای ا Monitorباید گزینه  Monitor برای انجام عمل 

ی موجود در نوار ابزار ویرایشگر هاعملکرد آیکن نمود.از آیکن مربوطه نیز در نوار ابزار استفاده  توانمیبرای سهولت کار  نمود.انتخاب 

 جدول متغیرها در شکل زیر نشان داده شده است :

 

 

 وان تعیین نمود که متغیر در یك سیکل به روز شود یا این کار به طور مکرر و مداوم انجام در تنظیم نحوه تریگر می ت

  .همچنین می توان تعیین نمود که متغیردر ابتدای سیکل برنامه به روز شود یا در انتهای سیکل .گیرد

 

 ی ابتدایی به خاطر دارید نحوه کار هاهمانطور که از فصلPLC را یکجا  هاتدا همه ورودیبدین صورت است که اب

از این مکان خوانده شده  هاسپس در حین اجرای برنامه ورودی کندمیذخیره  هاخوانده و در جدول تصویر ورودی
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از جدول تصویر  هاهمه خروجی ،و در پایان سیکل شودمینوشته  هاو نتایج حاصل شده در جدول تصویر خروجی

را ببینیم  Modifyاگر بخواهیم نتیجه عمل  ،با توجه به این توضیحات شوند.میده فرستا هابه خروجی هاخروجی

 .را انتخاب نماییم End of Cycleگزینه  هاو برای خروجی Beginning of Cycleگزینه  هاباید برای ورودی

28-3- Force كردن 

همانطور که از معنوی لغوی آن  Force است.ردن کForce ابزار  ،زیادی در تست و بهره برداری داردابزار دیگری که کاربرد 

مقداری را به متغیر اختصاص  ،بدون توجه به منطق برنامه توانمییعنی با این ابزار  است.اعمال زور! به برنامه  ،مشخص است

قت و احتیاط استفاده لذا در همین ابتدای امر متذکر میشویم که از این ابزار خصوصا در فاز بهره برداری باید با نهایت د .داد

 Forceرا    هابلکه بهتر است ورودی ،استفاده نشود هاحتی االمکان از این ابزار برای خروجی شودمیشود و حتی پیشنهاد 

فقط برای ورودی و  S7-300در  .هدتغییر د ،شده Forceرا با این ورودی  هانمایید و اجازه بدهید منطق برنامه خروجی

حافظه نیز های بیتاین ابزار را برای  ،هاعالوه بر ورودی و خروجی S7-400در حالی که در  ،ابل استفاده استق هاخروجی

 کردن یك متغیر مراحل زیر را دنبال نمایید : Forceبرای  .به کار برد توانمی

  در پنجره ویرایشگرVAT  به منویVariable  رفته و گزینهDisplay Force Variable نتخاب نمایید.را ا 

  مشابه با عملی که برایmodify در اینجا نیز آدرس مورد نظر را وارد نموده و  ،نمودن یك متغیر انجام میدادید

 .وارد نمایید Force Valueمقدار مورد نظر را در ستون 

  از آنجا كهForce  و آموزش  توضیحات ،د خسارات مالی و جانی بسیاری به بار آوردتوانمیكردن ناآگاهانه

  .كامل نکات آن در سطح پیشرفته بررسی خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


