PLC Program With CICON

انواع محیط های برنامه نویسی در  PLCسایمون
Scan program
فراخوانی برنامه در  PLCهای سایمون به  5صورت میتواند انجام شود .در این متن سعی شده است به صورت مختصر و مفید انواع این
فراخوانی ها توضیح داده شود تا کاربر با توجه به نیاز خود و الزامات پروژه  ،محیط مناسب را برای برنامه نویسی انتخاب کند.
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Scan
برنامه ای که در این محیط نوشته میشود  ،به عنوان برنامه اصلی  PLCبه صورت دائم اجرا میشود Pointer .پی ال سی از چپ به راست و از
باال به پایین برنامه ای که در این محیط نوشته شده است را اجرا میکند و بعد از اجرای آخرین دستور  ،دوباره  pointerبه مکان اولیه خود
برگشته و این روند را تکرار میکند.

Subroutine
در برنامه های بزرگ و پیچیده نوشتن برنامه در یک صفحه کار درستی نیست و بهتر است برنامه را به بخش های کوچکترتقسیم کرد به
طوریکه هر بخش ( )subroutineوظیقه کنترل قسمت خاصی را بر عهده داشته باشد از این گذشته امکان د ارد برنامه نویس بخواهد ،قسمت
خاصی از برنامه به طور دائم و در تمام سیکل ها اجرا نشود و فقط با برقرار شدن شرایط خاصی اجرا شود ،استفاده از  Subroutineاین امکان
را به راحتی برای برنامه نویس فراهم میکند.

ساختار فراخوانی یک  Subroutineدر  PLCسایمون به صورت زیر
است:

همانطور که مشاهده میکنید در یک  subroutineنیز میتوان زیر تابع های مختلف با شماره  IDهای متفاوت ایجاد کرد .بنابر این در هنگام
فراخوانی  subroutineباید شماره زیر تابع مورد نظر مشخص شود.
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همانطور که در شکل فوق نشان داده شده است ،برای فراخوانی یک زیرتابع از  Subroutineباید از دستور  ECALLاستفاده کنیم.

Cold Start Initialization
زمانی که  PLCاز مد  STOPبه مد  RUNمیرود و یا زمانی که ( Repowerروشن) میشود PLC ،در اصطالح استارت سرد شده ،در این حالت
مقدار تمام رجیستر هایی که  Latchنشده اند ،به مقدار اولیه ( )Int. Valueبرگردانده میشوند .
در حالت فوق اگر برنامه ای در این محیط ( )Cold Start Initializationنوشته شده باشد ،اجرا گردیده و تا زمانی که دستور INITEND
اجرا نشده Pointer ،پی ال سی از این محیط خارج نگشته و برنامه اصلی ( )Scan Programاجرا نخواهد شد.

برای مثال اگر دستورات زیر در محیط  Cold Start Initializationنوشته شود ،با روشن کردن  ،)Cold Start( PLCبعد از سپری شدن
زمان تایمر( )15 secدستور  INITENDاجرا شده و پس از آن برنامه اصلی  PLCکه در محیط ( )Scan programنوشته شده اجرا خواهد
شد.

Hot Start Initialization
اگر در تنظیمات ( )PLC Parameterویژگی  Hot Restartفعال شده باشد  ،زمانی که برق  PLCبرای مدت معینی قطع میشود (این زمان
در پنجره  Basicدر قسمت  PLC Parameterتنظیم میشود)  PLCدر اصطالح استارت گرم میشود .در این حالت مقدار تمام رجیسترها
مقدار قبلی خود را حفظ میکنند و اگر برنامه ای که در محیط  Hot Start Initializationنوشته شده باشد اجرا میشود و تا زمانی که
دستور  INITENDاجرا نشده Pointer ،پی ال سی از این محیط خارج نشده و برنامه اصلی ( )Scan Programاجرا نخواهد شد.

Page 3 of 15
qs-CICON- 920709

PLC Program With CICON

Periodic interrupt
برنامه ای که در این محیط نوشته میشود با فاصله زمانی ( )Intervalمشخص اجرا میشود .در  PLCهای سایمون حداکثر میتوانم  15تابع
 Periodicداشته باشم .در صورتی که زمان اجرای برنامه ها یکسان باشد
برنامه با اولویت بیشتر (برنامه ای که عدد اولویت آن کمتر است) اجرا خواهد
شد.
دستورات مورد استفاده در فراخوانی تابع پریودیک
)GEI(Group enable Interrupt
با اجرای این دستور اجازه فراخوانی هر یک از توابع پریودیک داده میشود.
)GDI(Group Disable Interrupt
با اجرای این دستور فراخوانی همه توابع پریودیک متوقف میشود.
)EI(enable Interrupt
با اجرای این دستور  ،تابع پریودیک مورد نظر با فاصله زمانی تعیین شده اجرا میشود GEI(.باید فعال شده باشد).
)DI(Disable Interrupt
با اجرای این دستور  ،تابع پریودیک اجرای تابع پریودیک مورد نظر متوقف میشود.

قسمت Special Configuration
این قسمت شامل ابزارهای آماده ( )Wizardبرای  Configureکردن ماژول های خاص  ،تنظیمات بالک  PIDو  ...میباشد .برای
اطالعت بیشتر به  Documentمربوطه مراجعه نمایید.

قسمت Communication Configuration
این قسمت شامل ابزار های آماده ( )wizardبرای برقراری ارتباط در بسترهای متفاوت (شامل انواع پرتکل های سلایر اترنت)
میباشد .برای اطالعات بیشتر به  Documentمربوطه مراجعه نمایید.
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SFC Program
این محیط برنامه نویسی در حال حاضر تنها برای  PLCسری  )CM3( Sفراهم میباشد .برای دریافت اطالعات بیشتر در این رابطه لطفا به
داکیومنت مربوطه مراجعه فرمایید..
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نحوه کانکت شدن ( )Onlineبه PLC
ارتباط با پی ال سی که به منظور دانلود برنامه و یا مانیتورینگ آنالین برنامه صورت میگیرد ،برای تنظیم پارامتر های ارتباطی
باید از منو  Toolوارد قسمت  Connection Setupشد و با توجه به نوع بستر ارتباطی تنظیمات الزم را انجام داد.

اگر ارتباط با پی ال سی از نوع سلایر باشد  ،ابتدا گزینه  Serial Portو سپس  Portمورد نظر انتخاب میکنیم( .از قسمت Device
 Managerکامپیوتر میتوان متوجه شد ارتباط روی کدام پرت برقرار شده است).
میتواید انتخاب کنید که همراه با برنامه  Commentها و  Variable Tableهم به  PLCدانلود شود .

Page 7 of 15
qs-CICON- 920709

PLC Program With CICON

نحوه  Uploadکردن برنامه از پی ال سی به کامپیوتر
یکی از مهمترین ویژگی هایی یک پی ال سی توانایی آن در یک آپ گیری و آپلود برنامه از پی ال سی به کامپیوتر است.
در پی ال سی  Cimonامکان آپلود از تمام پارامتر های برنامه  Comment ،ها و  Variable Tableبه راحتی امکان پذیراست.
برای این کار کافی است برنامه  Ciconرا اجرا نموده و یک پروژه جدید ایجاد کنید( .در هنگام ایجاد پروژه دقت کنید که مدل پی ال
سی را درست انتخاب کنید)

از منوی  Toolsگزینه  Connection setupرا انتخاب کنید و تنظیمات الزم را با توجه نوع بستر ارتباطی مورد نظر انجام دهید.

از منوی  Onlineگزینه  Connectرا انتخاب کنید  .بعد از کانکت شدن به پی ال سی از منوی  Onlineگزینه Upload(PLC-
) >PCرا انتخاب کنید.

در این مرحله پرسیده خواهد شد که میخواهید پروژه جدید ایجاد کنید و یا این که برنامه روی پروژه جاری آپلود شود .با توجه به این
که پروژه جاری را به منظور آپلود برنامه ساخته اید گزینه  Noرا و سپس گزینه  Okرا انتخاب کنید تا آپلود برنامه انجام پذیرد.
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چیدمان سخت افزاری ماژول ها Hardware Configuration
بر خالف  PLCزیمنس که ابتدا باید کانفیگوریشن سخت افزاری ماژول ها انجام شود بعد امکان ارتباط با پی ال سی برقرار میگردد،
در  PLCهای سایمون ،کافی است  PLCرا روشن کرده و به آن کانکت ( )Onlineشوید ،نرم افزار به طور خودکار تمام ماژول هایی
که روی رک قرار گرفته اند را شناسایی میکند ،این ماژول ها را میتوان در پنجره  Project Windowمشاهده کرد.
با کلیک روی هر کدام از ماژول ها (به جز ماژول های دیجیتال ) پنجره تنظیمات ماژول باز میشود که در آن پارامتر های ماژول
از قبیل :وضعیت جاری کانال ها ،کالیبراسیون  ،فعال و یا غیر فعال کردن کانال های و  ...قابل دسترسی میباشد.
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ورودی آنالوگ
با دو بار کلیک روی ماژول آناوگ در برنامه  ،پنجره مربوط به تنظیمات کارت آنالوگ باز میشود که شامل قسمت های زیر است:

 : Setupدر این قسمت انتخاب  :نوع ورودی  ،عدد دیجیتال وابسته به ورودی و انتخاب نحوه میانگین گیری از ورودی انجام
میگیرد.

 : Writeبا انتخاب این دکمه ،اعمال تغییرات به ماژول صورت میپذیرد.
 : Readتنظیمات از ماژول خوانده میشود.
: Statusدر این قسمت مقدار جاری هر یک از کانال های ورودی نمایش داه میشود .اگر در ماژول خطایی وجود داشته باشد (در
این حالت چراغ  Runدر باالی ماژول به حالت چشمک زن در میاید) کد مربوط به آن در قسمت  Error codeنمایش داده میشود و
با فشار دادن دکمه  Reset Errorمیتوان آن را ریست کرد.
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د س ت و ر From
برای قرائت دیتا ازآنالوگ ورودی باید از دستور  Fromاستفاده کرد.

 : N1آدرس ماژول را مشخص میکند .این آدرس دقیقا شماره اسالتی است که ماژول روی آن قرار گرفته است.
 : N2آدرس رجیستری که باید از آن خوانده شود را مشخص میکند.
 : Dرجیستری که مقدار آنالوگ قرائت شده از ورودی در آن ذخیره میشود .همان طور که در جدول زیر مشاهده میکنید ،مقدار
آنالوگ ورودی کانال یک روی رجیستر شماره  ، 11کانال دو روی رجیستر شماره  12و  ..ریخته میشود.
 : N3تعداد رجیستر هایی که میخواهیم قرائت شود.

رجیستر های مربوط به کارت آنالوگ ورودی
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سایر تنظیمات مربوط به آنالوگ ورودی از جمله ؛ زمان میانگین گیری  ،نوع ورودی  ،مینیمم و ماکزیمم دیجیتل مربوط به ورودی
و  ...هم از طریق رجیستر های فوق و هم از طریق پنجره تنظیمات برنامه قابل دسترسی و تنظیم است.
مثال :در صورتی که ماژول آنالوگ وردی روی اسالت چهارم نصب شده باشد  ،مقدار کانال اول ورودی را قرائت کنید و در
رجیستر  D0ذخیره کنید.

خروجی آنالوگ
با دو بار کلیک روی ماژول آناوگ در برنامه  ،پنجره مربوط به تنظیمات کارت آنالوگ باز میشود که شامل قسمت های زیر است:

 : Setupدر این قس مت میتوان کانال خروجی را فعال یاغیر فعال کرد ،رنج عدد دیجیتال خروج را تعیین کرد و تعیین کرد که در
زمان توقف  PLCخروجی آنالوگ مورد نظر صفر بشود یا همان مقدارفعلی خود را حفظ کند.

 : Writeبا انتخاب این دکمه ،اعمال تغییرات به ماژول صورت میپذیرد.
 : Readتنظیمات از ماژول خوانده میشود.
: Statusدر این قسمت مقدار جاری هر یک از کانال های خروجی نمایش داه میشود .اگر در ماژول خطایی وجود داشته باشد (در
این حالت چراغ  Runدر باالی ماژول به حالت چشمک زن در میاید) کد مربوط به آن در قسمت  Error codeنمایش داده میشود و
با فشار دادن دکمه  Reset Errorمیتوان آن را ریست کرد.
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در قسمت  Set Valueمیتوان عدد مربوط به خروجی آنالوگ را نوشت و در به پی ال سی وارد کرد Force( .کردن)

دستور To
برای قرائت دیتا ازآنالوگ ورودی باید از دستور  Toاستفاده کرد.

 : N1آدرس ماژول را مشخص میکند .این آدرس دقیقا شماره اسالتی است که ماژول روی آن قرار گرفته است.
 : N2آدرس رجیستری که باید مقداردهی شود را مشخص میکند.
 : Dرجیستری که مقدار آن باید خوانده شود و در آنالوگ خروجی ریخته میشود .همان طور که در جدول زیر مشاهده میکنید،
مقدار آنالوگ ورودی کانال یک روی رجیستر شماره  ، 11کانال دو روی رجیستر شماره  12و  ..ریخته میشود.
 : N3تعداد رجیستر هایی که میخواهیم روی آنها بنویسیم را مشخص میکند.
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رجیستر های مربوط به کارت آنالوگ خروجی

سایر تنظیمات مربوط به آنالوگ خروجی از جمله ؛ زمان میانگین گیری  ،رنج دیجیتال  ،پارامتر های کالیبراسیون و  ...هم از
طریق رجیستر های فوق و هم از طریق پنجره تنظیمات برنامه قابل دسترسی و تنظیم است.
مثال :در صورتی که ماژول آنالوگ خروجی روی اسالت سوم نصب شده باشد  ،میخواهیم ولتاژ  5ولت در کانال اول ایجاد شود.

نکته :اگر ماژول آنالوگ خروجی ما  -10تا  +10ولت باشد و رنج دیجیتال مربوط به آن  0تا  10000باشد ،زمانی مقدار  D0صفر
باشد ،خروجی  -10ولت است و زمانی که  10000 D0باشد مقدار خروجی  +10ولت است ،پس برای این که در خروجی مقدار 5
ولت را داشته باشیم باید عدد  12000را در رجیستر  D0لود کنیم.
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دستورات فراخانی یک تابع
در برنامه های بزرگ و پیچیده نوشتن برنامه در یک صفحه کار درستی نیست و بهتر است برنامه را به بخش های کوچکت رتقسیم
کرد که هر بخش ( )Functionوظیقه کنترل قسمت خاصی را عهده دار باشد.این شیوه برنامه نویسی را برنامه نویسی شی گرا یا
فانکشن بیس میگویند.
در پی ال سی سایمون برای ایجاد فانکشن باید از  Subroutineاستفاده کرد .ساختار فراخانی یک  Subroutineدر سایمون به
صورت زیر است:

همانطور که در شکل فوق نشان داده شده است ،برای فراخانی یک تابع از  Subroutineباید از دستور  ECALLاستفاده کنیم.
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