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  .با ياري پروردگار بي همتا  سرانجام توفيق ارائه اين مجموعه به دست اندركاران  حوزه برق و اتوماسيون كشور فراهم آمد
ي و كاربرد فراوان شبكه صنعتي مدباس در صنايع داخلي و در دسترس نبودن مرجع فارسي انگيزه اي شد تا به جمع آور

  .مهيا گرديدبيش از يك  سال  زمان برد تا مجموعه پيش روي شما .  نگارش مطالبي در اين خصوص اقدام كنيم 
به طور تخصصي  سپس نسخه هاي مختلف مدباس . شده  ابتدا به مطالب اصلي و پايه اي شبكه مدباس پرداختهدر اين كتاب

  . داده شده استتوضيح ها معرفي و نحوه پيكربندي و برنامه نويسي آن 
 شده بررسيهاي عملي   مثال با مراهه  اي   جداگانه هاي در فصل بطور مشروح  زيمنس،پروتكل هاي مدباس  بحث اگر چه 

مشاهده مي  ولي با توجه به كاربرد وسيع مدباس در سيستم هاي كنترل ساير سازندگان  كه به وفور در صنايع داخلي است
  .  نيز توضيحاتي داده شوداين سيستم ها كاربرد مدباس در  بر آن شديم تا در موردشود ،

 DCS كنترلرهاي و  يوكوگاواHIMA،Bently Nevada     وABB مورد بحث قرار گرفتند جداگانه اي هاي  در فصل 
 همراه ملبطور كا در آنهاشبكه صنعتي مدباس  كاربرد بررسي شده و سپس  اين كنترلر ها  ابتداء بطور خالصه در اين فصل ها 

  .  بعنوان پيش نياز  مطالب  محسوب مي شود Step7 در بحث زيمنس آشنايي با نرم افزار . استتشريح شدهمثال هاي عملي 
اين كتاب مي تواند مرجع آموزشي مناسبي براي موسسات و مراكز دانشگاهي كه مجهز به سخت افزار هاي مورد نياز براي 

  .شبكه مدباس هستند قرار گيرد
 ويرايش كلي اين مجموعه كمك شاياني نموده كه در تدوين ويان الزم است از سركار خانم مهندس فرشته خواجه نوري در پا

  . تشكر و قدر داني نمائيمكردند كه مطالب اوليه كتاب را جمع آوري اند و آقاي مهندس عبدالمجيد خدري
مايه .د قه مندان و مشگل گشاي كاربران اتوماسيون صنعتي باشاميد به اينكه نكات مندرج در اين مجموعه بتواند راهنماي عالبا 

 يا  com.gmail@maher.reza    كه نظرات خود را از طريق پست الكترونيكيخواهد بودبسي خوشوقتي 
com.yahoo@121_rafieian  شود  گان محترم توصيه مين به خوانندهمچني.ااز طريق ناشر با ما در ميان بگداريديو 

ديدن  كه بطور تخصصي در زمينه اتوماسيون صنعتي فعاليت مي كند   com.indacts.wwwان وب سايت ماز تاالر گفت
  .دنات خود را با عموم متخصصين اتوماسيون داخلي به اشتراك بگذارظرات و تجربين  پرسش ها ،پاسخ ها،نموده و

  محمد رضا ماهر     حميد رضا رفيعيان
  1390 پاييز             
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   .در اين فصل ديدگاه كلي در مورد شبكه مدباس و انواع آن  و جايگاه آن در اتوماسيون صنعتي به خواننده ارائه مي شود
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1 

 جايگاه مدباس در اتوماسيون صنعتي

  
   1چكيده مطالب فصل 

  .مدباس يكي از قديمي ترين شبكه هاي رايج در اتوماسيون صنعتي است •
روتكل هاي مختلفي است اين پروتكل ها سطوح مختلف اتوماسيون صنعتي را از اليـه فيلـد تـا                   مدباس داراي پ   •

  .سطح مانيتورينگ پوشش مي دهند
  Modbus TCP/IP و  Modbus RTU/ASCII ، Modbus Plusسه پروتكل مدباس عبارتند از  •

ين تجهيزات فيلد با كنترلرها   پر كاربردترين پروتكل مدباس است  كه از آن در ارتباط ب RTU/ASCIIپروتكل  •
 .يا در ارتباط بين كنترلر ها  يا در سيستم هاي اسكادا  استفاده مي شود

 . تحت اترنت كند TCP/IPمدباس  •

 20mA TTY و  RS232 ، RS422 ، RS485 را  مي تـوان بـا بـسترهاي فيزيكـي     RTU/ASCIIمدباس  •
  . پياده سازي نمود

انعطاف پذيري پروتكل ، پشتيباني توسط سازندگان مختلـف ، سـادگي    مي توان به Modbus RTUاز مزاياي  •
  .اتصاالت  اشاره كرد

 . اشاره نمودشبكه هاي صنعتي ديگر از آن نسبت به برخي از معايب مدباس مي توان به كند بودن  •
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 جايگاه مدباس در اتوماسيون صنعتي

  
  
  
  
    مقدمه 1-1

اگر زماني . ماسيون صنعتي بر كسي پوشيده نيست امروزه كاربرد شبكه هاي صنعتي و اهميت آن ها  در سيستم هاي اتو
الزم بود كه براي انتقال سيگنال هاي ديجيتال و آنالوگ از يك سيستم كنترل به سيستم كنترل ديگر بصورت سيم كشي 

 تبادل اطالعات برقرار  سيستمدوبين  عمل شود و با كابل كشي بين كارت هاي ورودي و خروجي  (Hardwire)مستقيم 
بجاي تمام سيم كشي هاي مستقيم حجم  يا يك زوج فيبر نوري  امروزه  با جايگزيني يك كابل دو رشته شبكهشود ، 

اين جايگزيني  در ارتباط بين سيستم هاي كنترل و . زيادي از اطالعات بسهولت بين دو يا چند سيستم رد و بدل مي شود 
به  ) Supervisory Control And Data Acquisitionمخفف  (   SCADAكنترل نظارتيمانيتورينگ و سيستم هاي 

  . نمونه اين جايگزيني را براي سيستم هاي اسكادا در پست هاي برق  نشان مي دهد 1-1  شكل .وفور مشاهده مي گردد
  

  
   مقايسه سيستم اسكاداي قديمي و جديد پست هاي برق1-1شكل 

  
  : از جمله موارد زير .سوم تر هستنددر بين شبكه هاي صنعتي برخي از ديگران متداول تر و مر

• Industrial Ethernet 
• Profibus 
• Modbus 
• Foundation Fieldbus 
• ASI 
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 جايگاه مدباس در اتوماسيون صنعتي

كه با مدباس از قديمي ترين شبكه هاي صنعتي است .   از جايگاه ويژه اي برخوردار است در اين ميانشبكه مدباس      
كه هاي پرسرعت مدرن هنوز نتوانسته اند آن را از ميدان  بدليل  مزاياي منحصر به فرد آن ،  شبوجود برخي كاستي ها 

ترين  رقابت حذف كنند و جاي آن را بخود اختصاص دهند از اين رو در سيستم هاي اتوماسيون جديد كه مجهز به مدرن
ه مي  هستند مي بينيم كه در موارد متعدد از مدباس براي انتقال ديتاهاي اصلي و مهم استفاد PLC و DCSكنترلر هاي 

  .شود
  

 آن در بر Schneider Electric كه امروزه Modicon توسط كمپاني 1979مدباس يك ارتباط سريال است كه در سال 
گرفته است عرضه شد اما در زمان كوتاهي توسط چندين كمپاني كنترلي و ابزار دقيق ديگر مورد استفاده قرار گرفت و 

 توسط يك پروتكل استاندارد بين المللي باز بصورت  مدباس سال هاست كه. ديدتبديل به يك استاندارد بين المللي معتبر گر
 ساپورت مي شود  اين  Modbus IDA توسط سازمان غير انتفاعي  مدباس. سازندگان مختلف بكار گزفته مي شود 

وانند در اين سازمان شركت هاي توليد كننده وسايل مدباس مي ت. سازمان متولي امور مربوط به استاندارد هاي مدباس است
 يا نرم افزار خود را به آن ارسال كنند تا پس از تست  در ليست تجهيزات مدباس   سخت افزاريرجيستر شده و وسيله

اكثر سازندگان اتوماسيون تجهيزات مدباس را   در اين سازمان ثبت كرده اند ليست اين سازندگان را مي توانيد . معرفي گردد
  .فرماييد مشاهده 1 پيوست در 
  

 تنوع زياد  وسايل سازندگان مختلف مدباس است  اين وسايل به سهولت با يكديگر يكي از عوامل موفقيت پروتكل مدباس
 از ديگر عوامل موفقيت آميز اين پروتكل . ارتباط برقرار مي كنند و كاربر را از وابستگي به سازنده خاص بي نياز مي سازند

.  را دارد(Ring, Star, Bus)الت آن اشاره كرد مد باس امكان استفاده در توپولوژي مختلف  مي توان به ساختار ساده اتصا
 استفاده مي كند كه اگرچه محدوديت هايي دارند ولي RS485, RS232در اليه فيزيكي مد باس عمدتا از پروتكل هاي 

  .جزء مرسومترين و شناخته شده ترين اليه هاي فيزيكي شبكه مي باشند 
  

 بود اما با توجه به استاندارد شدن و فراگير شدن آن DCS ها و سيستم هاي PLCبين  د اوليه مدباس براي تبادل ديتاكاربر
 اين امر باعث . شد،   تجهيزات ابزار دقيق وحتي تجهيزات قدرت مانند رله هاي حفاظتي با پورت مدباس به بازار عرضه 

  . قرار بگيرد مد باس در اليه فيلد نيز مورد استفادهگرديد
  . نشان مي دهد براي شبكه سازي وسايل قدرت در اليه فيلد را   نمونه اي از كاربرد مدباس 2-1شكل 
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 جايگاه مدباس در اتوماسيون صنعتي

  
   نمونه كاربرد مدباس در سطح فيلد2-1شكل 

  
با پيشرفت .  كار مي كندRS232 / RS422 / RS485 است كه با استاندارد هاي RTU / ASCIIپروتكل اوليه مدباس 

 عرضه شد كه تحت اترنت كار Modbus TCP/IPشبكه ها و نياز به سرعت باالتر پروتكل ديگري با عنوان روز افزون 
يكي از كاربردهاي اين . مي كند اين پروتكل قادر است با سرعت باال و اطمينان خوب ديتا ها را روي شبكه جابجا كند

  .پروتكل در سطوح مانيتورينگ است 
  

س مي توانند توسط واسط هاي شبكه به يكديگر متصل شده و  بصورت يكپارچه پياده نسخه هاي مختلف پروتكل مدبا
  . كاربرد نسخه هاي مختلف مدباس را در كنار هم نشان مي دهد 3-1شكل . سازي شوند 

  
   كاربرد پروتكل هاي مختلف مدباس در كنار يكديگر3-1شكل 

  
ين بسياري از تجهيزات فيلد را با كامپيوترها و كنترلرها و سيستم به اين ترتيب  ديده مي شود كه  مد باس امكان ارتباط ب

اين امر موجب شده تا كاربرد گسترده آن را  در صنايع مختلف  نظير  نفت، . فراهم مي سازد   SCADAهاي بزرگ نظير 
 . گاز، پتروشيمي، فوالد، ماشين سازي وغيره شاهد باشيم
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 جايگاه مدباس در اتوماسيون صنعتي

 

  نعتي  جايگاه مدباس در هرم اتوماسيون ص1-2
قبل از پرداختن به جايگاه مدباس الزم است با اليه هايي كه براي اتوماسيون صنعتي با عنوان هرم اتوماسيون تعريف مي 

 .شود آشنا شويم
 و DCS و PLCدر سيستم هاي اتوماسيون صنعتي   تجهيزات مختلف و متنوعي بكار مي روند سنسورها و محرك ها و 

HMI  از طريق شبكه هاي صنعتي با يكديگر ارتباط دارندت هستند كه بعضاًاز جمله اين تجهيزا... و .  
 سنسورها و عملگر ها در اليه .  گيرند  در اليه هاي مختلف قرار مي  ، و بر طبق عملكردشده اين تجهيزات دسته بندي 

شكل تشبيه مي كنند كه در آن اين اليه ها يا سطوح را به ساختار هرمي . فيلد و كنترلر ها در اليه كنترل قرار مي گيرند
تجهيزات به صورت دسته بندي شده هر كدام در يك سطح قرار مي گيرند از آنجا كه هر چقدر به سطح باالتر نزديك مي 

  .شويم تعداد وسيله و تمركز ديتا بيشتر مي شود اين ساختار به شكل هرم ترسيم مي گردد
  

امند و همانطوري كه از نامش پيدا است سطحي است كه در آن  مي نSensor/ Actuator پايين ترين سطح را سطح 
وسايل فيلد قرار مي گيرند در اين سطح حجم اطالعات كم ولي زمان دسترسي به اطالعات بايستي كوتاه و در حد چند 

 (Real Time)رو اگر شبكه اي در اين سطح استفاده مي شود بايستي بتواند ديتا را در زمان مناسبي  از اين. باشدميلي 
  .لي در كار كنترل فرايند رخ ندهد مگر در حالتي كه ديتا غير حساس و صرفا جهت مانيتورينگ باشدجابجا كند تا مشك

 كه DCS ها و سيستم هاي PLCسطح بعدي كه در باالي سطح فيلد قرار دارد سطح كنترل ناميده مي شود در اين سطح 
 DCS هاي و سيستم هاي PLCيرند حجم ديتا در اين سطح بدليل ارتباط كار اصلي كنترل را بر عهده دارند قرار مي گ

بيش از سطح فيلد است بنابراين شبكه اي با سرعت باال نياز داريم زمان تبادل ديتا در اين سطح نيز بايستي كوتاه باشد اگر 
 . چه حساسيت به اندازه سطح فيلدنيست

 
 در plantرينگ استفاده مي شود در اين سطح ديتاهاي يك  سطحي است كه عمدتا براي مانيتوLevel Cellسطح 
نياز به شبكه پر سرعت مي باشد ولي  حجم ديتا در اين سطح زيادتر از دو سطح پايين تراست و.  مي شوديوترها مانيتوركامپ

 مشكل ود معموالًكه اگر در شرايطي ديتا با كمي تاخير دريافت ش بطوري.  نيست ترحساسيت به زمان به اندازه سطوح پايين
 حادي براي كنترل فرايند پيش نخواهد آمد 

 
  .  نيز نشان مي دهندCell را بعضاً با عنوان اليه  Monitoring و  Controlسطوح 

 موسوم مي باشد Managementسطوح باالتري نيز وجود دارد كه  عمدتا براي نظارت كلي فرآيند است و به سطح 
در سطوح .وليد و تعميرات و امثال آنها در اين سطح با سطوح پايين تر تبادل مي شودديتاهاي مربوط به سيستم هاي ت

Management حجم ديتا خيلي زياد و حساسيت پايين است يعني تاخير زماني در دريافت سيگنال ها به اندازه سطوح  
 .پايين تر حساس و مهم نيست 
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  يون سطوح قابل پوشش توسط مدباس در هرم اتوماس4-1شكل 

  
  

كنترل و ، فيلد  سطحامروزه شبكه هاي مدباس در سه. سطوح اتوماسيون را نشان مي دهدجايگاه مدباس را در   4-1شكل 
 مي DCS ها و سيستم هاي PLCمانيتورينگ استفاده مي شود هر چند كه جايگاه اصلي آن در سطح فيلد براي ارتباط بين 

اين تجهيزات داراي پورت ...) ترانسميتر ها ورله ها و(زار دقيق و قدرت باشد ولي بدليل حمايت سازندگان تجهيزات اب
 PLC مانيتورينگ اطالعات دريافتي از  براي   نيزنسخه اي از مدباس. .مدباس بوده و قابليت استفاده در اليه فيلد را دارند

  .مي شود استفاده ها DCSها و 
  
 
 

   آشنايي با انواع پروتكل هاي مدباس 1-3
ي مدباس داراي سه نسخه اصلي است كه دو نسخه آن بصورت پايه با يك استاندارد باز و يك نسخه از آن بعنوان بطوركل

  : اين نسخه ها عبارتند از .يك پروتكل انحصاري غير باز طرح شده است
• Modbus RTU / ASCII )  استاندارد( 
• Modbus TCP) استاندارد(  
• Modbus Plus) انحصاري( 

 
 5-1 باس در شبكه صنعتي بسته به نوع شبكه مي تواند به صورت تكي يا تركيبي استفاده شوند شكل پروتكل هاي  مد

  .نمونه اي  از شبكه مد باس كه در آن هر سه نوع پروتكل  بكار رفته را نشان مي دهد



  2فصل 

  
  

 RTU / ASCIIارتباطات فيزيكي در مدباس
 
 

   مقدمه2-1
  RS232   اليه فيزيكي 2-2

 RS232 آشنايي با 2-2-1
  RS232 مشخصات الكتريكي 2-2-2
  RS232 اتصاالت و كانكتور ها در 2-2-3
 RS232 عملكرد پين هاي مختلف در 2-2-4
 RS232 مبدل هاي مختلف 2-2-5
  از به استاندارد هاي ديگرو علت ني  RS232 معايب 2-2-6

  RS422 اليه فيزيكي 2-3
  RS422 آشنايي با 2-3-1
  RS422 مشخصات 2-3-2
 RS422 مزاياي 2-3-3
  RS422در    اتصاالت 2-3-4

  RS485 اليه فيزيكي 4 -2
 RS485  آشنايي با2-4-1
 RS485 مشخصات سيستم هاي 2-4-2
  RS485 توپولوژي اتصاالت  در 2-4-3
  RS485سيمه و چهار سيمه  در  اتصال دو 2-4-4
 RS485 پالريزه كردن خطوط انتقال در 2-4-5

  RS485 و RS232 ، RS442 مقايسه ويژگيهاي 2-5
  20mA TTY  اليه فيزيكي 2-6
  پرسش و تحقيق2-7
  
  

  . كاربرد دارند آشنا خواهيد شد RTU/ASCIIبا استانداردهاي اليه فيزيكي كه در مدباس در اين فصل 
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   2الب فصل چكيده مط

  .ارتباطات ديجيتال نياز به استاندارد براي رمز گذاري و انتقال سيگنال دارد •
• RS232وRS485 RS422 از مهمترين استانداردهاي اليه فيزيكي هستند كه در مدباس نيز بكار مي روند  .  
• RS232فقط ارتباط بين دو وسيله را با سرعت كم و فاصله كم ساپورت مي كند .  
  7ر نياز به كنترل سخت افزاري جريان اطالعات باشد ارتباط بين كانكتور هاي دو وسيله توسـط                   اگ RS232در   •

 رشـته سـيم كافيـست در ايـن حالـت كنتـرل جريـان                3رشته سيم برقرار مي شود  در غير اينصورت استفاده از            
  .اطالعات نرم افزاري انجام مي شود

• RS422        سـرعت و طـول آن نـسبت بـه         .  گيرنده متصل كنـد      10ه   رشته سيم  ب    4 مي تواند يك فرستنده را با
RS232 بيشتر است .  

• RS485   وسيله را بدون تقويت كننده با دو رشته سـيم متـصل كنـد سـرعت و طـول آن مـشابه       32 مي تواند
RS422است   

• RS422 بصورت Full Duplex است  .  
• RS485  بصورت Half Duplex است .  
  . استRS232ضلي است بنابر اين نويز پذيري آن ها بسيار كمتر از   بصورت تفا RS485 و RS422سيگنال  •
• RS422 و RS485 نياز به ترمينيتور در ابتدا و انتهاي باس دارند .  
• 20mA TTY     استاندارد قديمي براي ارتباط بين دو وسيله است كه سرعت آن كم ولي طـول زيـاد را سـاپورت 

  .مي كند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

23  

 

 فصل

2 

   RTU / ASCIIارتباطات فيزيكي در مدباس

  
   مقدمه2-1

نحوه تعريف صفر و يك ها نياز به .  ديجيتال بين دو وسيله  بر اساس رشته اي از صفر و يك ها ست طفيزيك ارتبا
صفر و يك ها مي توانند ولتاژي ، .  برداشت يكساني از آن ها داشته باشند) فرستنده و گيرنده (استاندارد دارد تا هر دو طرف 

  . پديد آمده است  IEC1158 يا  RS232, RS485 مانند ختلفيبراين اساس استانداردهاي م. جرياني ، فركانسي باشند
در ارتباطات شبكه فقط تعريف صفر و يك فيزيكي كافي نيست  . به اين استاندارد ها  ، استاندارد اليه فيزيكي گفته مي شود 

الگوي واحد در نحوه بسته بندي  صفر و يك ها و نحوه رمز گذاري  روي آنها و كارهاي ديگري ايجاب مي كند كه يك 
  .  مورد بحث قرار مي گيرد5 گفته مي شود كه هفت اليه دارد و در فصل  OSIبه اين الگو مدل .  شبكه پياده سازي شود

در اين اليه استاندارد هاي مربوط .  فيزيكي است كه با محيط بيروني وسيله ارتباط دارد ، اليه پايين ترين اليهOSIدر مدل 
  . تقويت كننده رابط مطرح مي گرددنوع كابل و وسايل سرعت ، ، ) نطقي صفر و يك م(به سيگنال 

  
   استاندارد هاي Modbus RTU / ASCIIيه فيزيكي استفاده شده در با توجه به اين كه در حال حاضر پركاربردترين ال

RS232وRS485 RS422 مي گيرددر اين فصل اين استانداردها مورد بررسي قرار . مي باشد.  
 
  
  RS232 اليه فيزيكي   2-2
 RS232 آشنايي با 1- 2- 2

 ميالدي معرفي 60 يكي از پركاربردترين استاندارد ها در ارتباط فيزيكي محسوب مي شود كه در دهه RS232  استاندارد 
بنابراين نام  . مطرح گرديد) EIA) Electronics Industry Associationاين استاندارد توسط موسسه آمريكايي .شد
  بخش 1988در سال .    بود كه بعضاً هنوز نيز بكار مي رودEIA-232شد و بصورت    استفاده ميEIA آن با پيشوند اوليه

  و به هم پيوستند     Telecommunications Industry Association مخفف  TIA با موسسه  EIAارتباطات 
   .  نيز بكار رفت  TIA-232 يعني  EIA بدون ذكر  تغيير يافت  حتي بعضاً EIA/TIA-232پيشوند فوق به 

  RS232 همگي معرف يك استاندارد هستند  ولي كلمه  RS232 و  TIA-232 و  EIA-232 بايستي توجه كرد كه 
  . مي باشد Recommended Standard مخفف RSن جا افتاده ومتداول گرديده است كه بيشتر در اذها

مشخصات V.24  است  در اين استاندارد CCITT ارائه كرده است  RS232مشخصاتي مشابه   استاندارد ديگري كه 
 قيد شده  V.24 مشخصات مكانيكي وسيله را معرفي مي كند  بنابر اين هر جا روي پورت وسيله اي V.28عملكردي و 

  . استRS232 منظور همان  بازباشد
  

و .ركاربردترين آنها محسوب مي شود از پRS232-Cكه . استRS232-F تا RS232-Cسير تكاملي اين استاندارد از 
اين استاندارد ابتدا براي انتقال داده بين كامپيوتر و لوازم جانبي مثل ترمينال ها و . بكار مي برندRS232 آن را با نام معموالً

  . پرينتر ها استفاده مي شد ولي امروزه براي ارتباط سريال بين تجهيزات مختلف بكار مي رود
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 . خوانده مي شوند سرو كار داريم DCE و DTEا دو دستگاه كه  بRS232در ارتباط 
• DTE مخفف Data Terminal Equipment  دستگاه ترمينال ديتاست يعني وسيله اي مانند كامپيوتر يا  

  . منتقل مي كندDCEپرينتر كه ديتا را به وسيله 
• DCE   مخفف Data Communication Equipmentت وسيله ارتباطي  و همانطور كه از نامش پيداس

 .ديتا مانند مودم است 
  .   انجام مي شود  1-2 مانند شكل DCE  توسط DTEدر فواصل زياد ارتباط بين دو 

 
 

  
   ارتباط بين دو كامپيوتر از طريق دو مودم 1-2شكل 

  
ه شده  نشان داد2-2 اين اتصال در شكل  مي توانند بصورت مستقيم به هم متصل شوند   DTEدو  وسيله  در فواصل كم 

  . گفته مي شود Null modemاست و به آن اصطالحاً 
  

  
   ارتباط دو كامپيوتر بدون مودم 2-2شكل 

  
  
  RS232 مشخصات الكتريكي 2- 2- 2

ي شبكه اي و طول كابل بعنوان مشخصات الكتريكي هستند ژ توپولوژمواردي نظير سطح ولتا RS232 دراليه فيزيكي  
  .كه  به آنها مي پردازيم 

  
  ژسطوح ولتا)الف

 كه بصورت ولتاژ سيم سيگنال نسبت به سيم زمين  در اين استاندارد از دو سطح منطقي صفر و يك استفاده مي شود
  .سنجيده مي شوند
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 RS232ارتباط الكتريكي  3-2شكل 

  
 نماينگر  ولت15- تا 3- ژ يا صفر منطقي  و سطح ولتاSpace ولت نماينگر وضعيت 15+ تا 3+ ژ بصورت كلي سطح ولتا

Mark ولي با توجه به اين كه معموالً در سمت فرستنده سطوح ولتاژي كمي بيشتر منظور مي شود تا .  يا يك منطقي است
  :بتواند بر افت ولتاژ خط غلبه كند در اين حالت بطور دقيق صفر و يك منطقي بصورت زير خواهد بود 

  :در سمت فرستنده 
  ولت 25- ولت تا  5-ولتاژ بين : يك منطقي  •
   ولت25+ ولت تا 5+ولتاژ بين : صفر منطقي  •
  ولت 5+ ولت تا 5-ولتاژ بين : تعريف نشده  •

  
  :و در سمت گيرنده 

  ولت 25- ولت تا  3-ولتاژ بين : يك منطقي  •
   ولت25+ ولت تا 3+ولتاژ بين : صفر منطقي  •
  ولت 3+ ولت تا 3-ولتاژ بين : تعريف نشده  •

  

  
 RS232 سطوح ولتاژ در  4-2شكل 

  



  3فصل 

  
  
  

 تجهيزات سخت افزاري مدباس
  
  
  
    مقدمه 3-1
  كارت هاي شبكه مدباس3-2
   سنسور و عملگر هاي مدباس3-3
   درايوها3-4
   دژنكتور ها و تجهيزات  قدرت3-5
3-6 Remote Terminal Unit  
3-7 I/O Modules  
3-8   Modem )   واسط بين بسترهاي فيزيكي مختلف(  
3-9 Gateway  ) ن پروتكل هاي مختلفواسط بي(  
  پرسش و تحقيق3-10
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  . استفاده مي شوند معرفي شده اند Modbus RTU برخي از تجهيزات مهم  كه در شبكه در اين فصل 
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   3چكيده مطالب فصل 

  
  تجهيزات قابل اتصال به شبكه مدباس بسيار متنوع هستند •
  .شبكه مدباس متصل مي شوندبيشتر سيستم هاي كنترل از طريق كارت اينترفيس خاص به  •

با اين ارتباط ديتاهاي مختلف . درايو ها ، دژنكتور ها و رله هاي قدرت را مي توان به شبكه مدباس متصل كرد  •
جهت نمايش در سيستم مركزي توسط شبكه مدباس انتقال مي يابد و فرامين سيستم كنترل نيز از طريق شبكه 

  .مدباس به تجهيزات قدرت ارسال مي گردد

  .ترانسميتر ها و عملگر هايي با قابليت اتصال به مدباس عرضه شده اند •
• RTUيا ترمينال دوردست يكي از وسايل مهم در شبكه مدباس بوِيژه در كاربرد اسكادا محسوب مي شود .  
مودم هاي مختلف براي اتصال سيگنال الكتريكي مدباس به ساير واسط هاي انتقال نظير فيبر نوري و امواج  •

  .وي عرضه شده استرادي
  . عرضه شده است Gatewayبراي تبديل بين پروتكل مدباس به ساير پروتكل ها وسايل  •
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    مقدمه 3-1

 در اين فصل نگاهي داريم به مهمترين اجزاي قابل اتصال به  .تجهيزات متنوعي را مي توان به شبكه مدباس متصل نمود 
Modbus RTU  .  ورد بحث قرار مي گيرند عبارتند از تجهيزاتي كه م:  

 ... ) و  DCS و PLC(  سيستم هاي كنترل    نصب روي  مدباس براي  اينترفيسكارت •
  ترانسميتر و عملگر  با اتصال مدباس •
• Remote Terminal Unit 
  درايو با اتصال مدباس •
 تجهيزات قدرت با اتصال به مدباس •
 مودم هاي مدباس  •
  ر شبكه هامبدل هاي بين مدباس و ساي •

  
  
  كارت هاي شبكه مدباس3-2

 .  عرضه كرده اند Modbus RTUاكثر سازندگان سيستم هاي كنترل  كارت اينترفيس مدباس را براي اتصال به شبكه 
بنابراين در بيشتر كاربردها  نصب كارت جداگانه . اند  طراحي كرده   CPU  خود  مدباس را روياينترفيس تعداد محدودي

  . براي ارتباط مدباس مورد نياز است CPUدر كنار 
  .در اينجا با كارت مدباس در برخي از سيستم هاي كنترل معروف آشنا مي شويم

  
  Allen Broadly) الف

 فراهم ميشوند به عنوان نمونه كارت PROSOFTكارت هاي مد باس استفاده شده براي اين نوع كنترلر ها توسط كمپاني 
-MCM 3100/3150هاي معروف خانواده  يكي از كارتPLC-5 و به صورت ستا بوده كه داراي دو پورت Master و 
Slaveقابل پياده سازي مي باشد .  

  
  

 Allen Bradley كارت مدباس در كنترلر  1-3شكل 
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  HIMA) ب
ي دو  مي باشد كه داراF8621A   كارت H51Q و H41Q از معروفترين و پركاربردترين كارت استفاده شده در مدل هاي 

  . بكار مي رودSlave  مي باشد و به صورت RS485پورت 
  

  
 HIMA كارت مدباس در كنترلر 2-3شكل 

  
  YOKOGAWA) ج

 مي باشد كه فقط قابليت ALR121 يوكوگاوا كارت DCSمعروفترين و پركاربردترين كارت استفاده شده در سيستم 
Modbus به صورت Masterرا دارد.  

  

  
  Yokogawa كارت مدباس در كنترلر 3-3ل شك

  
  Bently Nevada) د

 3500/92اين كمپاني كه يكي از بزرگترين و مشهورترين سازندگان سيستم هاي اندازه گيري لرزش مي باشد از كارت 
 RS232 / 422اين كارت قابليت مدباس سريال با بسترهاي فيزيكي . خود استفاده مي كند3500براي مدباس در سيستم 

  . را داردBently Nevada هاي PLC و پروتكل مخصوص TCP/IP  و مدباس 485 /
  

 
  Bently Nevada كنترلر 4-3شكل 
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  Siemens)  ه
 مي CP441كارت  400 وبراي خانواده CP341 كارت 300معروفترين و پركاربردترين كارت استفاده شده براي خانواده 

  . و غيره بكار مي رودSlaveو Masterباشد كه به صورت 

 
  كنترلر زيمنس5-3شكل 

  GEFANUC) و
  مخفف CCM .   است IC693CMM311  كارت90-30معروفترين و پركاربردترين كارت استفاده شده براي خانواده 

)Communications Coprocessor Module (پروتكل ين كارت ا.ست ا RTU و SNPهمچنين . را ساپورت مي كند
   وRS232 و ديگري با بستر هاي فيزيكي RS232 با بستر فيزيكي قطفه يكي از آن اين كارت داراي دو پورت است ك

RS485كار مي كند .  
  

 
 GE FANUC كنترلر 6-3شكل 

   ABB) ز
 مي باشد كه توسط بستر هاي فيزيكي FI820F كارت AC 800Fمعروفترين و پركاردبرترين كارت استفاده شده در مدل 

RS485وRS422وRS232 به صورت Masterو Slave بكار مي رود . 

 
 ABB كنترلر 7-3شكل 



  4فصل 

  
  
  
  

  شبكه مدباس زيمنسكارت هاي 
  
 
    مقدمه4-1
  S7-300 كارت هاي مدباس 4-2

  CP341 كارت مدباس 4-2-1
  CP340 كارت مدباس 4-2-2

  S7-400  كارت هاي مدباس  4-3
  CP441-1  كارت مدباس 4-3-1
  CP441-2  كارت مدباس 4-3-2
 CP440 كارت مدباس 4-3-3

  رت هاي مدباس   مقايسه بين كا4-4
 CP441-1/2 با CP341  مقايسه كارت مدباس 4-4-1
  CP440  باCP340  مقايسه كارت مدباس 4-4-2

    ET200 كارت هاي مدباس روي 4-5
  ET-200M  كارت هاي مدباس در 4-5-1
  ET-200S  كارت هاي مدباس در 4-5-2

   پرسش و تحقيق4-6
 

  
 
 
 

 
  
  

  . بكار مي روند آشنا مي شويدS7-400 و S7-300منس كه در دراين فصل با كارت هاي شبكه هاي مدباس زي
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 كارت هاي  شبكه مدباس زيمنس

   4چكيده مطالب فصل 
  

  .براي اتصال كنترلر هاي مختلف زيمنس به شبكه مدباس كارت هاي خاصي عرضه شده است •
 را سـاپورت مـي   ASCII مجهز به پورت مدباس هستند ولي فقط  پروتكـل   Compact هاي  CPUبرخي از  •

  كنند
  . عرضه شده است CP341 و  CP340 دو كارت S7-300براي خانواده  •
• CP341 تمام پروتكل هاي مدباس را پشتيباني مي كند ولي CP340  پروتكل  RTU را ندارد .  

• CP341 براي پروتكل RTU نياز به دانگل دارد .  
  . عرضه شده است CP441-2 و  CP441-1 و CP440  سه كارت  S7-400براي خانواده  •
   اينترفيس جداگانه اي بايستي نصب شود CP441روي كارت هاي  •

   همه پروتكل هاي مدباس را پشتيباني مي كند CP441-2فقط كارت  •
 PLC قرار داد اين دو وسيله با شبكه پروفي باس به  ET200S يا  ET200Mكارت مدباس را مي توان روي  •

  . متصل مي شوند
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   مقدمه4-1
برخي از اين تجهيزات  مي توانند . براي مدباس ارائه داده است متنوع و گسترده هستند سخت افزار هايي كه زيمنس 

  . كار كنند كه در اين ميان مي توان به درايو ها ، كليدها و رله هاي قدرت اشاره كرد Modbus Slaveبعنوان 
ارتباط برقرار كنند پنل هاي اپراتوري  با كنترلر ها يا وسايل ديگر  PtPبرخي ديگر مجهز به پورت سريال هستند تا بصورت 

  . است يا اتصال مستقيم بين دو وسيله Point to Point همان PtP منظور از .از اين دسته هستند
اما در اين بين يكي از مهمترين سخت افزار هاي مدباس زيمنس كارت هاي شبكه مدباس هستند كه روي كنترلرها نصب 

 بسته به نوع كارت در دسترس  خواهد  Master / Slave يا ارتباط PtPستند ارتباط كارت هاي شبكه متنوع ه. مي شوند 
   .با استفاده از اين كارت ،  كنترلر مي تواند با كنترلر هاي ديگر يا وسايل مدباس ارتباط برقرار كند.  بود

  
 ، خانواده S7-300 ، خانواده  S5خانواده . كنترلر هاي زيمنس متنوع هستند و به خانواده هاي مختلف تقسيم مي شوند 

S7-400  خانواده ، S7-1200 خانواده ، TI 505 در برخي از آنها پورت سريال .   از جمله كنترلر هاي زيمنس هستند
 برخي از 1-4شكل .  تعبيه شده و در برخي ديگر كارت سريال بطور مجزاست كه روي رك نصب مي شود  CPUروي 

  :اين موارد را نشان مي دهد 
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  كارت  هاي مدباس در كنترلر هاي زيمنس 1-4شكل 
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  : مدباس عبارتند از  بكهي شكارت ها كاربردهاي اصلي 
  ) يا ساير كنترلر ها  S7 ، S5(ارتباط بين دو يا چند كنترلر  •
  ارتباط با مودم •
  ارتباط با تجهيزات قدرت مانند رله هاي حفاظتي ،دژنكتورها ، وسايل اندازه گيري  •
   (Soft Starter)ارتباط با درايوها و راه اندازهاي نرم  •
   كدخوانارتباط با پرينتر ، اسكنر ، بار •
 و بطور كلي ارتباط با ديگر وسايل مدباس •

  
 

   معرفي شده اند1-4 در جدول S5كارت هاي مدباس قابل استفاده در سيستم 
  1-4جدول 

System  Modules  Modbus Protocol  
S5 95/100U  CP 521  3964 (R), ASCII  
S5 115/135/155U  CP 523 CP 524/525  

CP 544 CP 544 B  
3964 (R), RK 512, ASCII, RTU 
 
 

 
 است كه به سه دسته زير تقسيم S7-400 و S7-300آنچه در اين فصل مورد بحث قرار مي گيرد شبكه مدباس مربوط به 

  :مي شود 
1. CPU  با پورت مدباس بصورت on board  
  نصب مي شود PLCكارت مدباس كه روي رك  .2
 . نصب مي شود ET200كارت مدباس كه روي  .3

  
 هاي كمپكت وجود دارد مانند دو  CPU و براي برخي از S7-300 با پورت مدباس فقط در خانواده CPUني مورد اول يع

CPU زير :  
• CPU 313C – 2 PtP 
• CPU 314C – 2 PtP 

 
 را   RTU را دارد ولي ASCIIامكانات پورت مدباس در اينجا  . را نشان مي دهدCPU 313C-2 PtP  2-4شكل 

  .ساپورت نمي كند



 

 

79  

 

 فصل

4 

 كارت هاي  شبكه مدباس زيمنس

    
   با پورت مدباس   CPU313C-2PtP  2-4شكل 

 ها كاربرد خاص دارند آنچه بيش از همه براي شبكه مدباس متداول است كارت هاي شبكه مدباس است كه  CPUاين 
در اين فصل به ويژگي هاي اين كارت ها مي پردازيم و در فصل . بكار مي روندET200 يا روي  PLCمي تواند روي رك 

  . ذكر خواهيم كردStep7اي بعد نحوه پيكر بندي آنها را توسط نرم افزار ه
  
 CP.  است Communication Processor عرضه مي شوند كه مخفف   CPكارت هاي شبكه در  زيمنس با عنوان  

  . و مدباس ارائه شده اندASIهاي مختلف براي شبكه هايي همچون اترنت ، پروفي باس و 
 خوانده ميشود قرار PtP كه به اختصار  Point to Pointوالت زيمنس كارت هاي مدباس در دسته در تقسيم بندي محص

  . كارت هاي مدباس خاص خود را دارند 400 يا 300هر كدام از كنترلر هاي . داده شده اند
  

  . عرضه شده اند 2-4مندرج در جدول  در مدل هاي  S7-400  و S7-300ي شبكه مدباس در كارت ها 
  2-4جدول 

 S7-400كارت هاي مدباس  S7-300دباس كارت هاي م
CP341  
CP340 

CP441-1 
CP441-2 
CP440 

 
 زيمنس كه براي ارتباط با پروفي باس  Remote I/O تجهيزات عالوه بر موارد فوق  مي توان كارت هاي مدباس را روي

دباس نصب كرد و  معروف هستند كه روي برخي از آنها مي توان كارت مET200اين تجهيزات به . است نصب كرد 
ET200 را از طريق شبكه پروفي باس به S7-300  يا S7-400 متصل نمود  .ET200M  و ET200S  داراي اين 

 كارت هاي خاصي براي  ET200S است ولي در  S7-300 كارت هاي مدباس مشابه  ET200Mقابليت هستند در 
  . نيز مي تواند به كارت مدباس مجهز شود Profinet با قابليت اتصال به  ET200S. مدباس عرضه شده است 

  . نشان مي دهد CP341 را همراه با كارت مدباس  ET200M  3-4شكل 



  5فصل 

  
  
  
  

  مفاهيم پايه در ارتباط سريال
  
 
  
   مقدمه5-1
    ارتباط سريال از ديدگاه همزماني  5-2

  )       Asychronous(   ارتباط آسنكرون5-2-1
  )      Sychronous(   ارتباط سنكرون5-2-2

   آشكار سازي وتصحيح خطا5-3
    Parity  كنترل خطا با 5-3-1
    checksum  كنترل خطا با 5-3-2

   UART آشنايي با فريم 5-4
  OSI مدل 5-5
   پرسش و تحقيق5-6

 
  

    
  
  

 
 
 
  

به اختصار با مفاهيم پايه اي كه در ارتباطات سريال  بويژه از نظر كاربرد در مدباس استفاده مي شوند در اين فصل 
   .آشنا مي شويد
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   5چكيده مطالب فصل 
  

يه فيزيكي   استاندارد هاي ديگـري  مـورد نيـاز اسـت كـه زبـان             در ارتباط ديجيتال  عالوه بر استاندارد هاي ال         •

 .مشتركي بين فرستنده و گيرنده ايجاد نموده و يك ارتباط مطمئن را تضمين كند

روش . سنكرون سازي بين فرستنده و گيرنده مي تواند بصورت زماني باشد كه به آن ارتباط سنكرون مي گويند                    •
 .اين روش ارتباط آسنكرون گفته مي شوديان قبل و بعد از ديتاست كه به ديگر استفاده از كدهاي شروع و پا

روش ديگر استفاده از رمز گـذاري روي  .  انجام شود Parityكنترل خطا روي بيت ها ديتا مي تواند توسط  بيت  •
 .ديتاست كه روش مطمئن تري است

ارهاي متفاوت از نظر شـروع و پايـان و    كه در ارتباط آسنكرون استفاده مي شود مي تواند با ساخت UARTفريم  •

 .پريتي باشد

بـسياري  .  ارائه شده است كه هفت اليه دارد  OSI مدلي با عنوان  ISOبراي ارتباطات شبكه  توسط استاندارد  •

  .از پروتكل هاي شبكه براي اليه بندي ديتا از اين مدل استفاده مي كنند
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  مقدمه 5-1

از لحاظ تئوري تنها اتصال سيم .العات بيت به بيت از طريق يك كانال ارتباطي ارسال مي شوند در ارتباط سريال اط
ارتباطي  براي انتقال اطالعات سريال كافي است اما در عمل صرف ارتباط فيزيكي كافي نيست و نياز به استانداردهايي 

 در هنگام ارسال يك بيت از اطالعات بر اثر خطا يا نويز به عنوان مثال اگر. است تا امكان ارتباط قابل اطمينان رافراهم كند 
  .تغيير كند و گيرنده قادر به تشخيص آن نباشد  پس از تفسير و تبديل نهايتا كل اطالعات مخدوش خواهد بود 

 مورس در سيستم. مي توان گفت كه پايه ارتباط ديجيتال از زماني كه مورس الفباي سيستم تلگراف را ارائه كرد بنا گرديد
 يعني وصل ماندن (-) يعني وصل شدن لحظه اي سيگنال و ديگري خط تيره  (.)دو عالمت وجود داشت يكي نقطه

بعنوان مثال كلمه . سيگنال به مدت زمان مشخص با تركيب نقطه و خط  در حالت هاي مختلف  حروف الفبا ساخته شد
NOWHEREدر الفباي مورس بصورت زير تبديل مي گردد  .  

  

  
   نمونه كد مورس 1-5ل شك

  
اما مشكلي كه وجود داشت اين بود كه اگر حروف بدنبال هم مخابره شوند ممكن است گيرنده تعبيري ديگري از حروف 

 يكسان است NOWHEREدريافتي داشته باشد شكل زير حالت هاي ديگري را نشان مي دهد كه كد آن با كدهاي كلمه 
  .ولي حروف ديگري بدست آمده است

  
    تعابير مختلف از يك كد مورس2-5ل شك

  
عالوه بر اين الزم بود كه ابتدا و انتهاي پيام . بديهي است براي رفع اين مشكل نياز به ايجاد فاصله زماني بين حروف بود 

  .مخابره شده نيز توسط كدهاي خاصي مشخص گردد
ايگزين نقطه و خط تيره هاي مورس شده اند و دنياي ارتباطات ديجيتال نيز بر همين اساس استوار است صفر و يك  ها ج

براي اين . وقتي رشته اي از آنها ارسال مي گردد بايستي ترتيب آنها  طبق الگوي خاصي باشد كه گيرنده به خطا نيفتد
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و رمز گذاري شود  و ديگري ارائه  منظور دو گام مهم مورد نياز بود يكي ارائه يك مدل كه ديتا طبق آن قالب بندي
  .نداردهايي كه بر اساس آن  گيرنده و فرستنده بتوانند به يك زبان مشترك دست پيدا كنند استا

وجود اين استاندارد براي ارتباط كافي نيست و الزم است .  استاندارد هاي اليه فيزيكي مدباس را مرور كرديم 2ما در فصل 
كلي در ارسال سري اطالعات مفاهيم زير بايستي از به طور .  هستند آشنا شويم OSI كه پايه مدل  ديگربا برخي مفاهيم

  .قبل روشن شده باشد
  سنكرون يا آسنكرون بودن ارتباط  •
 نحوه آشكار سازي خطا و تصحيح آن •
 UARTفريم بندي  •
  OSIمدل اليه هاي  •

  
   ارتباط سريال از ديدگاه همزماني   5-2

ازاين رو نوع ارسال را .ني يا غير همزماني وجودداشته باشددرارتباط سريال بين اطالعات فرستنده و گيرنده مي تواند همزما
در نوع سنكرون گيرنده و فرستنده با هم همزمان مي شوند و براساس آن . به آسنكرون و سنكرون تقسيم بندي مي كنند

د  ولي طبق نظم خاصي ارسال و دريافت صورت مي گيرد ابتدا و انتهاي كاراكترها بر اساس فاصله زماني مشخص مي گرد
در نوع آسنكرون همزماني وجود ندارد وتشخيص ابتدا و انتهاي كاراكتر توسط گيرنده براساس كدهاي خاصي است كه در 

  .جزئيات در ادامه آمده است. سمت فرستنده  به كاراكتر اضافه شده است
  
  )       Asynchronous( ارتباط آسنكرون  1- 2- 5

ويژگي هاي اين ارتباط را .پر استفاده ترين روشها در ارتباط سريال محسوب مي شودارتباط غيرهمزمان يا آسنكرون يكي از 
  :مي توان بصورت زير ليست نمود 

در اين نوع ارتباط همچنان كه از اسمش پيداست نياز به همزماني بين فرسنتده و گيرنده نمي باشد به همين  •
  .علت  شيوه اي ارزان در ارتباط سريال محسوب مي شود

ن ارتباط در موقع ارسال هر كاراكتر بيت هايي براي كنترل به ابتدا و انتهاي كاراكتر اضافه مي شود   بيت در اي •
 . موجب ايجاد اين همزماني مي شود (stop bit)بيت توقف  و (start bit)آغاز

  
  

    كاراكترهاي  ديتا در ارتباط آسنكرون3-5شكل 
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 ولتاژ  idle  همچنان منتظر است تا بيت شروع را بگيرد در حالت  (idle) در اين ارتباط گيرنده در حالت بيكار  •

باس منفي است وقتي اين ولتاژ به مثبت تغيير وضعيت دهد نشانگر بيت شروع است گيرنده پس از رسيدن بيت 
 .شروع خودش را آماده مي كند تا بيت هاي بعدي را كه بعنوان ديتا هستند از روي باس بردارد

 انجام مي شود طبق يك پالس زماني در لبه هاي پالس گيرنده  Clockكيك بيت ها  بر اساس شناسايي و تف •
 باس ديتا را بصورت صفر و يك تشخيص داده و آنرا در بافر  وضعيت باس را چك مي كند و با توجه به ولتاژ 

 .ذخيره مي كند
  

 
    سطح ولتاژ بيت هاي يك كاراكتر ديتا4-5شكل 

 
الوه بر بيت شروع و پايان و ديتا ممكن است حاوي بيت پريتي نيز باشد  اين ساختار كه فريم يك كاراكتر ع •

پريتي دارد يا ندارد و اگر دارد فرد است يا زوج بايستي قبالً در تنظيمات فرستنده و گيرنده بطور يكسان انجام و 
وضيحات مربوط به پريتي و ت. تنظيم شده باشد در صورت عدم تطابق ديتا در سمت گيرنده مخدوش خواهد بود

 .نحوه آشكار سازي خطا در ادامه خواهد آمد
وقتي تنظيم دو طرف يكسان باشد گيرنده از قبل مي داند كه چند بيت براي ديتاست و پس از آن منتظر پريتي  •

ه است مي ماند و پس از آن با رسيدن بيت پايان كه ولتاژ منفي است گيرنده مي فهمد كه كاراكتر به پايان رسيد
 .و منتظر دريافت بعدي مي ماند. آنرا بافر و تفسير مي كند. 

ارتباط آسنكرون به دليل استفاده از بيت هاي كنترلي فوق نسبت به نوع سنكرون داراي اطمينان باالتري است   •
. ولي نسبت به آن كند تر است علت كند بودن آن در بيتهاي باالسري اضافي است كه بايستي تفسير شود 

 درصد بيست بيت براي شروع و پايان وجود دارد و پريتي نيز ندارد 2 بيتي كه 10نوان مثال در يك فريم بع
 .ظرفيت خط انتقال صرف همزمان نمودن فرستنده و گيرنده خواهد شد

كاربرد عمده اين روش در شرايطي است كه استفاده بهينه از خط ارتباطي موردنظر نبوده و تاكيد بيشتر روي  •
 .اال در ارسال باشددقت ب

دراين ارتباط نرخ مبادله ارتباط به طور معمول نسبتا پايين بوده و بررسي خطا يا به شيوه بسيار ساده  نظير چك  •
 .كردن بيت پريتي صورت گرفته ويا اصال صورت نمي گيرد

 
  
  )      Synchronous( ارتباط سنكرون  2- 2- 5

 ولي نيازي به بيت هاي   وجود همزماني بين فرستنده و گيرنده الزامي است در اين نوع ارتباط بر خالف ارتباط آسنكرون
  :ويژگي هاي اين ارتباط عبارتند از .كنترلي شروع و پايان ندارد 
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در ارتباط سنكرون ابتدا فرستنده و گيرنده توسط كاراكتر هاي خاصي كه به آن كاراكتر هاي سنكرون مي گويند  •
 .تا ارسال مي گردد سپس يك فريم دي،همزمان شده 

كاراكتر هاي قبل از ديتا به مفهوم شروع  هستند پس از .  فريم ديتا مي تواند حاوي يك بلوك بزرگ ديتا باشد  •
 كه براي  CRCسپس ديتا و در نهايت . آن كاراكترهاي ديگري براي ساير اطالعات مورد نياز ارسال مي گردد

 .كنترل خطا در فريم ديتاست فرستاده مي شود

 
    فريم كلي ديتا در ارتباط آسنكرون5-5شكل 

  
 

در اين حالت بر خالف حالت قبلي به دليل عدم نياز به بيتهاي آغاز و توقف مي توان از خط ارتباطي باراندمان  •
 .بلوك هاي ديتا مي تواند بزرگ باشد و سرعت نيز نسبت به حالت آسنكرون بيشتر است. باال استفاده كرد

 است بعنوان مثال براي ارتباط سنكرون در  (timing)كرون با آسنكرون در زمان بندي ديتا مهمترين تفاوت سن •
RS232  كه با عنوان 15 پين از پين شماره 25 بايستي در كانكتور Clock  در اين .  معرفي شد استفاده شود

 . كرون مي كندخط ارتباطي يك موج مربعي مشاهده خواهد شد كه بطور مداوم گيرنده را با فرستنده سن
 .روش سنكرون بدليل نياز به سخت افزار پيچيده تر كمتر از نوع آسنكرون بكار مي رود •

  
 

   آشكار سازي وتصحيح خطا5-3
   پس بايد به نحوي اين خطارا كنترل كرد.عواملي مانند نويز و تضعيف مي توانند موجب خراب شدن بيتهاي ارسالي شوند

  
    Parity  كنترل خطا با 1- 3- 5
  6-5  همرا با ديتا مي باشد در اين روش چنانچه در شكل Parityيك روش براي آشكار سازي خطا استفاده از بيت.

  . اضافه مي شودParityمشاهده مي شود در انتهاي هر بايت از ديتا يك بيت بنام 
  

  
    بيت پريتي در كاراكتر ديتا6-5شكل 
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  :به طور كلي پريتي ميتواند زوج يا فرد باشد

    (Even Parity)   پريتي زوج- لفا
 توجه 1-5 جدول به مثال.  ميشود1 زوج باشد اين بيت Parityاگر تعداد يكهاي موجود در بايت ديتا با احتساب خود بيت 

  :شود
  1-5جدول 

  بيت پريتي
  )پريتي زوج(

  ديتا

1  1  1  0  0  1  1  1  0 
0  0  1  1  0  1  1  1  1  

  
  (Odd Parity)  پريتي فرد-ب

لت بيت پريتي مقداري خواهد داشت كه  تعداد يك هاي موجود در بايت ديتا  با احتساب بيت پريتي فرد باشد  در اين حا
  : خواهد بود2-5جدول مثال قبلي با پريتي فرد بصورت 

  2-5جدول 
  بيت پريتي

  )پريتي فرد(
  ديتا

0 1  1  0  0  1  1  1  0 
1 0  1  1  0  1  1  1  1  

 
. اند انتخاب شود ولي بايستي تنظيم پريتي در سمت فرستنده و گيرنده يكسان باشد  مي تو فوق هر كدام از دو نوع پريتي

پس از آن اگر يكي از بيت هاي ديتا در اثر نويز خراب شود و بعنوان مثال يك نويز قوي ولتاژ خط انتقال كه منفي است را 
را از روي بيت پريتي تشخيص خواهد در يك لحظه مثبت كند موجب تغيير يك بيت خواهد شد در اين حالت گيرنده خطا 

  .داد

  
    تشخيص خطا با استفاده از بيت پريتي7-5شكل 

   
مشكل آنجايي رخ مي دهد كه دو بيت بطور همزمان در اثر نويز تغيير وضعيت دهند در اين شرايط ديتا خراب است ولي 

 يا بهتر است بگوئيم خطاها همزمان كه تعداد آنها   بنابر اين با پريتي دو خطاي همزمان. پريتي آن را درست نشان مي دهد 
 . قابل تشخيص نيست زوج باشد
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    checksum  كنترل خطا با 2- 3- 5

اكتفا كردن به كنترل خطا با بيت پريتي روش قابل اعتمادي نيست از اين رو معموالً  پروتكل هايي بيشتر استفاده مي شوند 
ي ديگري نيز براي كنترل خطا مجهز هستند دو روش زير كه در مدباس نيز كه عالوه بر پريتي به مكانيسم هاي كنترل

  :كاربرد دارند از اين جمله اند 
• BCC) Block Check Character(   
• CRC) Cyclic Redundancy Check(  

ز  يك فانكشن خاصي روي بايت هاي ديتا  انجام مي شود و با تركيب آن ها يك عدد هگ رمز گذاري با در اين روش ها
گيرنده پس از .  در انتهاي فريم ديتا قرار مي گيرد و همراه با آن به گيرنده ارسال مي شود)رمز (بدست مي آيد اين عدد
 اگر نتيجه اي كه بدست )رمز گشايي ( به محاسبه كد هگز با تركيب ديتا هاي دريافتي مي پردازددريافت فريم ديتا شخصاً

كسان بود دليل بر صحت اطالعات است در غير اينصورت ديتاي دريافتي قابل قبول  دريافت شده از فرستنده يرمزآورد با 
 عمليات BCC نسبت به CRC استفاده مي شود با يكديگر متفاوت است CRC و BCCفانكشن هايي كه در .  نخواهد بود

 پيچيده تر باشد اطمينان از پيچيده تري را براي تركيب كد ها استفاده مي كند  واقعيت اينست كه هر چقدر رمز گذاري فوق
  .اطالعات دريافتي بيشتر خواهد بودصحت 

  .  آشنا خواهيد شدCRC و BCCدر فصل هاي بعدي با جزئيات  روش هاي 
  

   UART  آشنايي با فريم5-4
 UART مخفف كلمات Univeral Asynchronous Reciever Transmiter دو كاره   وبه معناي فرستنده و گيرنده

 در عمل تبديل بيتهاي دريافتي از پورت سريال ويا هر نوع اطالعات سريال ديگر و تبديل UARTكار .ن ميباشدغير همزما
  . آن به اطالعات پارالل مي باشد

اطالعات در پورتهاي سريال به صورت بيتهاي پشت سر هم دريافت مي شوند و چنانچه ميدانيم يك بيت به تنهايي معنايي 
مشاهده مي شود بيتها تك به تك به پورت سريال وارد ميشوند  8-5چنانچه در شكل .كه مفهوم دارندندارد و بايتها هستند 

) تبديل به پارالل( شده و پس از بافر شدن به هشت بيت مجزا تبديل به يك بايت كاملUARTسپس به  صورت مجزا وارد 
  .ميشوند

  

  
 UART  بافر شدن فريم 8-5شكل 

    
  .  تشكيل گرديده استUARTتعدادي بسته ديتا از نوع پس هر فريم اطالعاتي از 

 



  6فصل 

  
  
  
  

 پروتكل هاي مدباس زيمنسپيكربندي 
  
 
 
 
 
    ليست پروتكل هاي مد باس زيمنس 6-1
  (R)3964 آشنايي با پروتكل 6-2
   ASCII  آشنايي با پروتكل 6-3
   RK512 آشنايي با پروتكل  6-4
  )RTU) Master/Slave  آشنايي با پروتكل 6-5
  زيمنسنرم افزارهاي مورد نياز براي كار با مدباس  6-6
 Step7 نحوه پيكر بندي سخت افزار مدباس از طريق 6-7

  S7-300 پيكر بندي مدباس در 6-7-1
  ET200Mپيكر بندي مدباس در  6-7-2
  ET200S پيكر بندي مدباس در 6-7-3
   S7-400 پيكر بندي مدباس در 6-7-4

   پرسش و تحقيق6-8 
 
  
 
 
 
 
  
  

 و برنامه تنظيمات جزئيات  آشنا مي شويد Step7وه پيكربندي  آنها در  و نحدر اين فصل با پروتكل هاي مد باس زيمنس
  . نويسي آن ها در فصل هاي بعد خواهد آمد
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  چكيده مطالب 
  

 تنها پروتكل .كليه پروتكل هاي زيمنس به دو دسته يكطرفه و دوطرفه تقسيم مي شوند  •

 .پرينتر است كه يكطرفه مي باشد

 .است كه براي كنترل خطا بكار مي رود BBCر فيلد  د3964R  و3964تفاوت پروتكل  •

 . كليه بسترهاي فيزيكي پروتكل مدباس را ساپورت مي كندASCIIپروتكل فقط  •

 . براي تبادل ديتا استفاده مي كندOSI از چهار اليه مدل RK512پروتكل  •

 نياز به نصب نرم افزار Slave   وMasterهاي   براي پيكربندي هريك از حالتRTUدر  •

 . مي باشدخاص

 است كه نياز به CP441هاي خانواده مختلف زيمنس تنها كارت  در بين كليه كارت •

 .  داردNetproپيكربندي در 
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  پروتكل هاي مد باس زيمنس ليست   6-1

  . نشان داده شده است1-6 در شكل    زيمنسS7تقسيم بندي كلي پروتكل  مد باس خانواده هاي 
  

  
   پروتكل هاي مدباس زيمنس1-6شكل 

  
 تقيسم (Bidirectional) و دو طرفه (unidirectional)همانطور كه مشاهده مي شود پروتكل ها به دو دسته يك طرفه 

در اين پروتكل سيستم . مي باشدPrinterتنها پروتكل يكطرفه در بين انواع پروتكل هاي زيمنس پروتكل .بندي مي شود
PLCيا  DCSبه ارسال ديتا به تنها قادر Printerمي باشد و قابليت برگشت ديتا وجود ندارد  .  

  :و عبارتند از . بر خالف پروتكل هاي يكطرفه پروتكل هاي دوطرفه از تنوع زيادتري برخودار هستند
  
  (R)3964پروتكل آشنايي با  6-2

انتقال ديتا در اين . استفاده مي شود Point to Pointاز اين پروتكل براي اتصال و تبادل ديتا بين فقط دو تجهيز بصورت 
 آورده شده است و مفهوم آن اينست كه (R) در نام اين پروتكل با عالمت  . مي باشد Half Duplexپروتكل به صورت 

  :به دو صورت مي توان از آن استفاده نمود 
 . نمي باشد (BCC)اين پروتكل داراي فيلد كنترل خطا  : 3964 •
• 3964R: ل داراي فيلد كنترل خطااين پروتك(BCC)مي باشد . 

  . كندتر ولي اطمينان باالتر داردASCIIنسبت به .  استفاده مي كند OSI مدل 2 و 1اين پروتكل از اليه هاي 
  :بستر هاي فيزيكي كه در اين پروتكل مي تواند استفاده شده عبارتند از 

• RS232   
• 20ma TTY  
• RS422   

  . قابل پياده سازي نيست RS485روتكل با همانطور كه مشاهده مي شود اين پ
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   ASCIIپروتكل آشنايي با   6-3
انتقال ديتا در اين . به كار مي رودPoint to Pointاين پروتكل نيز براي اتصال و تبادل ديتا بين فقط دو تجهيز بصورت 

ي فيزيكي مدباس يعني اين پروتكل همه بسترها. امكان پذير مي باشدFull Duplex و Half Duplexحالت به صورت 
  .موارد زير را ساپورت مي كند

• RS232   
• 20ma TTY  
• RS422  
• RS485 

  
 استفاده مي كند به همين علت ساده و سريع است ولي اطمينان كافي  OSI فقط از اليه يك مدل ASCIIپروتكل 

  .نداردزيرا كنترل خطا در آن فقط با بيت پريتي است
  

  
 ASCII  اليه هاي پروتكل 2-6شكل 

  
   RK512پروتكل  آشنايي با  6-4

انتقال ديتا در اين .اين پروتكل مانند پروتكل هاي فوق  براي اتصال و تبادل ديتا بين فقط دو تجهيز استفاده مي شود
 مي (R)3964 مي باشد و بستر هاي فيزيكي استفاده شده در اين پروتكل مانند پروتكل Half Duplexپروتكل به صورت 

  :د زير يعني موار.باشد
• RS232   
• 20ma TTY  
• RS422 

  
به همين علت امكانات بيشتري نسبت به دو پروتكل قبلي . استفاده مي كند  OSI مدل 4و 2 و 1اين پروتكل از اليه هاي 

  . از جمله اين امكانات استكه دو روش مختلف تبادل ديتاست  FECH وSENDدارد قابليت 
  
  



 

 

115 

 

 فصل

6 

  پروتكل هاي مدباس زيمنس

  )RTU) Master/Slaveپروتكل آشنايي با   6-5
 براي اتصال Multidropو برخالف پروتكل هاي ديگر به صورت .از پر كاربردترين پروتكل هاي مدباس محسوب مي شود

 Full و Half Duplexانتقال ديتا در اين پروتكل به صورت . استفاده مي شود) تجهيز247ماكزيمم تا (بين چندين تجهيز 

Duplexاين پروتكل با بستر هاي فيزيكي . مي باشدRS485 و RS422بكار ميرود .  
  . ارتباط بين انواع پروتكل هاي زيمنس و بستر هاي فيزيكي نشان داده شده است1-6در جدول 

 
 1-6جدول 

RS 422/485 
RS 422 RS 485 

20 mA TTY RS 232C Function 

YES NO YES YES 3964(R) 
YES NO YES YES RK 512 
YES YES YES YES ASCII 
YES YES YES YES Printer 
YES YES NO NO RTU(Master/Slave) 

 
  . بجز اليه هاي پنجم و ششم استفاده شده استOSI از كليه اليه هاي مدل RTU در پروتكل 

 
 
  
 

   براي كار با مدباس زيمنسنرم افزارهاي مورد نياز 6-6
 استفاده مي شوند قبل از هر  S7-400 و S-300براي پيكر بندي و تنظيمات و برنامه نويسي كارت هاي مدباس كه در 

  . مورد نياز است Step7چيز نرم افزار 
Step7 نرم افزاري است  كه براي پيكر بندي سخت افزار و تنظيمات  سيستم هاي S7-300 و S7-400  استفاده مي 

ه شده توسط زيمنس  تاليف اين كتاب آخرين نسخه ارائناين نرم افزار داراي نسخه هاي مختلفي است كه در زما. شود  
Step7 V5.5  براي كار با شبكه مدباس  ابتدا بايستي .  بوده استStep7  نصب شده باشد و از آنجا كه اين نرم افزار نياز 

  . مربوط به آن نيز بدرستي نصب شده تا بتوان از آن عمالً استفاده نمودLicense دارد الزم است Authorizationبه 
 از كارت هاي شبكه مدباس را انجام داد ولي براي بيشتر برخي پيكر بندي  مي توان تنهايي فقط   بهStep7با استفاده از 

اين نرم افزارها از سايت اتوماسيون . كارت هاي شبكه مدباس زيمنس  نياز به نصب نرم افزار هاي جداگانه وجود دارد
 بصورت آزاد قابل دانلود هستند و براي اجرا نياز به  http://support.automation.siemens.comزيمنس به آدرس 

license  نرم افزارهاي مدباس مربوط به  خاصي ندارند S7عباتند از :  
1. Setup Point to Point 
2. Modbus Master 
3. Modbus Slave  

 استفاده مي شود كاربرد RK512 و (R)3964 و ASCII هاي  كه در پروتكل Point to Point براي ارتباطات 1مورد 
  . مورد نياز هستند RTU براي  استفاده از پروتكل 3 و 2دارد موارد 
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 امكان تنظيم پارامترهاي كارت هاي مدباس وجود خواهد داشت  بعالوه فانكشن هاي خاصي  با نصب نرم افزارهاي فوق
  . اضافه خواهند شد Step7 به كتابخانه كه براي تبادل ديتاي مدباس طراحي شده اند

  . ضميمه كتاب ارائه شده اند DVD در  اين نرم افزارها
   Simatic ويندوز و مسير شاخه  Startبراي بررسي اينكه آيا نرم افزارهاي فوق نصب شده اند يا خير مي توانيد از مسير 

  . آنها را مشاهده نماييد 3-6مانند شكل  

  
 ار مورد نياز براي كار با مدباس  نرم افز3-6شكل 

  
  :نكاتي كه الزم است به آن ها توجه شود 

 . بدون نرم افزارهاي فوق قابل پيكر بندي نيستندCP400 و CP300كارت هاي شبكه مدباس  •
 نصب مي شوند نيازي به نرم افزارهاي فوق براي تنظيمات ET200Sكارت هاي شبكه مدباس كه روي  •

 . به تنهايي قابل انجام است Step7ترهاي آنها توسط و پارام. مربوطه ندارند
• CPU كه داراي پورت  300 هاي كمپكت خانواده PtP بصورت Onboard  هستند مانند CPU313C-2 

PtP و CPU314C-2 PtP  نيازي به نرم افزارهاي فوق براي پارامتردهي ندارند و Step7 براي تنظيمات 
 است كه در SFB ها بصورت  CPUرنامه نويسي مدباس در اين بعالوه فانكشن هاي ب. آنها كافي است

  . موجود هستندStep7 نرم افزار  Sysytem Functionكتابخانه 
 در محيط برنامه نويسي در زير شاخه توابع CP PTP فولدري تحت عنوان Setup PtPبا نصب نرم افزار  •

 .ر آن وجود دارند زيمنس ظاهر مي شود كه بالك هاي برنامه نويسي دكتابخانه اي
 فولدر ديگري با عنوان مدباس حاوي بالك هاي مورد نياز در توابع  Slave و  Masterبا نصب  دو برنامه  •

 كتابخانه اي ظاهر مي گردد
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   كتابخانه فانكشن هاي مدباس4-6شكل 

 
 موجود Step7در كاتالوگ  حك شده روي آن  Order Number كارت مدباس با  Step7اگر پس از نصب  •

 ارائه  Service Pack شود يا آخرين   update از سايت زيمنس  onlineنبود الزم است كاتالوگ بصورت 
 .شده در سايت زيمنس دانلود و نصب گردد

 قابل نصب است قادر به سيموله سازي  Step7 Proffessional كه همراه با  PLCsimبرنامه سيموالتور  •
براي تست شبكه مدباس نياز به .  را ساپورت مي كند PLCست زيرا اين سيموالتور فقط يك شبكه مدباس ني

 .سخت افزار واقعي وجود دارد
  
 Step7 نحوه پيكر بندي سخت افزار مدباس از طريق 6-7

نبال  ظاهر مي شود مراحل كار را د Descktop روي  Simatic Manager كه آيكون آن با عنوان  Step7با استفاده از 
 و S7-400 بررسي شده سپس مراحل پيكر بندي با  S7-300ابتدا مراحل پيكر بندي و تنضيمات براي . مي كنيم

ET200M   و ET200S توضيح داده مي شود .  
 
   S7-300 پيكر بندي مدباس در 1- 7- 6

رت مدباس به شبكه وصل  با كا CPUيكي سيستمي كه . در اينجا پيكر بندي دو نوع سيستم را مورد بحث قرار مي دهيم 
  . داراي پورت مدباس است CPUمي شود و ديگري سيستمي كه 

  
   با كارت شبكه مدباس300پيكر بندي سيستم ) الف

 .ير را قدم به قدم انجام مي دهيمبراي پيكربندي  اين سيستم مراحل ز
1- Simatic Manager  را اجرا مي كنيم و يك پروِِِژه جديد ساخته سپس Staion 300 وارد مي 5-6مانند شكل  را 

 .كنيم



  10فصل 
  

  
  مدباس در RTUپروتكل 

  
  
  

 RTU مروري بر ويژگي هاي مدباس 10-1
 RTU نحوه تبادل ديتا در پروتكل 10-2
 RTU فريم اطالعات در پروتكل 10-3
  RTU دياگرام وضعيت در پروتكل 10-4
   RTU در پروتكل CRC نحوه رمز گذاري 10-5

   RTU فانكشن كدها در پروتكل 10-6
  شنايي با فانكشن كدها آ10-6-1
   شناخت رجيستر هاي مدباس 10-6-2
 RTU  انواع فانكشن كدها در پروتكل10-6-3

   پرسش و تحقيق10-7
  
 
   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

نحوه پيكر بندي  و برنامه نويسي مدباس و انواع فانكشن كدهاي آن آشنا مي شويم  در RTUدر اين فصل با پروتكل 
RTU د آمده استدر فصل بع مدباس زيمنس  در .  
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  چكيده مطالب
 .  كار مي كند  Master /Slave بصورت  RTUمدباس  •

 . استفاده مي كند OSI  مدل 7و 2 و 1از اليه هاي  •

 . متصل نمود Master به يك  Slave وسيله را بعنوان 247مي توان تا  •

• Masterروي باس آدرس ندارد . 

 . رزرو شده است Broad cast ارتباط  دارد آدرس صفر براي247 تا 1 آدرسي بين Slaveهر  •

• Master  فريم درخواست را به Slave  مي فرستد و Slave فريم پاسخ را اعالم مي كند . 

 . و كد دستوري كه بايد اجرا شود همراه با فرامين ارسال مي گردد Slave آدرس  Masterدر فريم درخواست  •

 . بيتي است8در آن ها  هستند  كه ديتا  UARTفرامين يا ديتا بصورت بسته  •

 .استفاده از پريتي و نوع آن به تنظيمات كاربر بستگي دارد •

 . قرار مي گيرد CRCدر انتهاي فريم فيلد كنترل خطاي  •

 . بيت ديتا طبق يك عمليات نسبتاً پيچيده محاسبه مي شود8 با توجه به فقط CRCرمز  •

 .ارائه شده استكد فرامين مدباس با عنوان فانكشن كد با شماره هاي خاصي  •

 wordبرخي از فانكشن كد ها روي بيت كار مي كنند و برخي ديگر روي  •
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 RTU مروري بر ويژگي هاي مدباس 10-1
• RTUاز پركاربردترين پروتكل هاي مدباس در صنايع مي باشد . 
 . قابل اجراستmA TTY 20 و  RS232 ، RS422  ، RS485با همه بسترهاي فيزيكي  •
 . استفاده شود مي توان بيش از دو وسيله را به باس متصل نمود RS422 / RS485اگر از  •
 . است Master / Slave بصورت  RTUارتباط در  •
 . مي تواند تعريف شود Masterروي باس فقط يك وسيله بعنوان  •
 . وسيله برسد247 ها  ماكزيمم مي تواند به  Slaveتعداد  •

 
  
 
  

 RTU در پروتكل  نحوه تبادل ديتا10-2
اين تكنيك با روش هاي .  استوار است   Master/Slave براساس تكنيك  RTUنحوه دسترسي به اطالعات در پروتكل 

.  وجود نداشت Slaveدر اين پروتكل ها مفهوم .  متفاوت استASCII و  RK512  ،  3964بكار رفته در پروتكل هاي 
  . محسوب مي شدند Masterام مي دادند هر دو دو وسيله اي كه با يكديگر تبادل ديتا انج

 اگر از بستر فيزيكي  RTUدر .  داشته باشد  Slave مي تواند چندين  Master يك  Master / Slaveدر روش 
RS485  وسيله ي 247 استفاده شود مي توان تا Slave را به باس متصل نمود .  
 ها  Slave درخواستي از  Master است و تا  Masterر   باس بطور انحصاري در اختيا Master / Slaveدر روش 

 داراي  Slaveهر .   ها نيز نمي توانند با هم ارتباط برقرار كنند Slave در ضمن نكرده آنها مجاز به ارسال ديتا نيستند 
  . روي باس آدرس ندارد Master باشد ولي 247 تا 1يك آدرس خاص است كه مي تواند بين 

 مي تواند روي باس وجود داشته باشد نياز به آدرس ندارد ولي در شبكه هايي  Masterون فقط يك  در شبكه مدباس چ
  Master اجازه مي دهد كه روي باس  چند   كار كنند  Master / Slave كه مي توانند بصورت  Profibus-DPمانند 

  . ها نيز در پروفي باس آدرس دارند Masterوجود داشته باشند به همين جهت 
  

  Slave از  Master.  استوار است  Request  / Reply براساس روش  Master / Slaveبطور كلي نحوه ارتباط 
  .  پاسخ مي دهد Master به  Slaveخاصي درخواست مي نمايد و 
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Master در درخواست خود  مي تواند هم فرمان read  و هم فرمان write  را از  بدهد يعني مي تواند وضعيت سيگنال ها
Slave  بخواند يا اينكه فرماني را براي تغيير وضعيت خروجي ها به Salve  در هر دو حالت فوق .  ارسال كندSlave  

  . اعالم مي كند Masterدستور را اجرا كرده و نتيجه را به 
  

  
 Unicast بصورت  Master/Slave  ارتباط 1-10شكل 

  
  

     . مي گويند Unicast فرمان مي دهد را مد  Slave در هر لحظه به يك  Masterمد كاري كه 
 ها الزم نيست  Slave پاسخي از طرف  Masterتنها يك مد كاري وجود دارد كه با وجود ارسال فرمان از طرف  : تذكر

 در اين . ها مي فرستد Slave فرماني را به تمام  Master مي گويند و حالتي است كه  Broadcastبه اين مد كاري . 
 ها پيام  Slave رزرو شده و تمام  Broadcast فرمان خود را به آدرس صفر مي فرستد اين آدرس براي  Masterلت حا

Master را با اين آدرس دريافت مي كنند .  

  
 Broadcast بصورت  Master/Slave  ارتباط 2-10شكل 

 
  .د انجام مي شو OSI توسط اليه دوم مدباس از مدل  Master / Slaveمديريت 

با توجه .  است Masterاين فلوچارت در سمت .  در شكل زير ترسيم شده است  Master /Slave فلوچارت نحوه ارتباط 
  .به فلوچارت نكات زير قابل توجه است

• Master  پس از وصل تغذيه در مد Idle قرار مي گيرد .  
  Idle از مد  Master در اين شرايط    مورد نياز باشد Slaveوقتي توسط فانكشن برنامه نويسي ارتباط با يك  •

  .خارج شده و درخواست خود را بصورت فريم ديتا  روي باس قرار مي دهد
• Master همزمان با ارسال درخواست يك زمان سنج را فعال مي كند   
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 كه اين  Slave هاي روي باس فريم ارسال شده را مي بينند ولي با چك كردن فيلد آدرس فقط  Slaveتمام  •
  . را دارد كل فريم را دريافت مي كند و پاسخ خود را مي فرستدآدرس

 رسيد در اين صورت به بررسي فيلد هاي كنترل خطا  Masterاگر پاسخ قبل از اتمام زمان سنجي به دست  •
  . باز مي گردد Idleدر اين شرايط به مد . مي پردازد تا مطمئن شود پاسخ بدون مشكل رسيده است

  Slaveيا اينكه دستور توسط يين شده نرسيد يا  در پاسخ دريافتي رمز  ها صحيح نباشند اگر پاسخ در زمان تع •
 را در فانكشن كاربر فعال مي كند و اطالعات  Error خروجي  Masterقابل اجرا نبوده است در اين شرايط

  .خطا را در بافر كارت مدباس مي نويسد

  
  
  

 Master/Slave  فلوچارت ارتباط 3-10شكل 
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 RTU فريم اطالعات در پروتكل 10-3
  . است 4-10كل شهاي ساده اي مانند  )PDU) Protocol Data Unit داراي Modbusپروتكل 

  

 
 RTU در پروتكل PDU  4-10شكل 

  
 . ساخته مي شودMasterاين فريم در سمت . جمع شده و فريم ديتا را مي سازندPDUديتاهاي ديگري نيز با 

  

  
 RTU  فريم ديتا در 5-10شكل 

  
  .فيلدهاي فريم فوق به شرح زير مي باشند

 آدرس Unicast در ارتباط  Master. باشد247 تا 1 است و ميتواند بين Slaveفيلد آدرس صرفا حاوي آدرس  •
 نيز وقتي پاسخ مي دهد آدرس خودش را در اين فيلد مي گذارد تا Slaveرا در اين فيلد قرار مي دهد و 

 .ده است پاسخ داSlave كدام مشخص شود
 .)Action(فيلد فانكشن كد نشان دهنده عملي است كه بايد انجام شود •
 . براي چك كردن خطا بكار مي رود كه تشريح خواهد شدCRCفيلد  •

  
اين ويژگي باعث افزايش چگالي ديتا . بيتي هگزل دسيمال است4 هر هشت بيت از بايت پيام شامل دو كاراكتر RTUدر مد 

هر پيام به صورت رشته ايي از كاراكترها ارسال مي . بهتر باشدASCIIرخ ديتا نسبت به مي شود و باعث مي شود ن
  . بصورت زير مي باشدRTU بيت بسته ديتا در مد 11فرمت .گردد

 يك بيت براي شروع ديتا .1
 هشت بيت براي ديتا .2
 Parityيك بيت براي  .3
 يك بيت براي پايان ديتا .4

  

 
   با استفاده از پريتيRTU  ساختار كاراكتر ديتا در 6-10شكل 
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 نيز Parity فرد يا حتي بدون چك Parityاگرچه . زوج به صورت پيش فرض مورد استفاده قرار مي گيردParityمعموال 
در اين حالت دو .اري با محصوالت مختلف پيشنهاد مي شودخير براي اطمينان از ماكزيمم سازگحالت ا.مي تواند بكار رود

  .تبيت پاياني مورد نياز اس
 

  
   بدون استفاده از پريتيRTU  ساختار كاراكتر ديتا در 7-10شكل 

  
در صورت لزوم چندين كاراكتر مي تواند .   نيز موسوم است UARTبه ساختار فوق يك كاراكتر  گفته مي شود كه به 

 به صورت RTUمد كترهاي مختلف است در افرمت كلي فريم كه شامل كار.  را تشكيل دهد Dataبدنبال هم قرار گيرد و 
 بايت مي باشد و ماكزيمم مقدار 256ماكزيمم طول فريم در اين مدل برابر  همانطوري كه مشاهده مي شود.زير مي باشد

  .است بايت 253ديتا 
  

  
  RTU  فريم كلي در 8-10شكل 

  
  

  فاصله زماني بين فريم ها 
 نيز گفته مي ياراكتر مي باشد كه به آن فاصله خاموش ك3,5بين فريم ها يك فاصله زماني وجود دارد كه حداقل به اندازه 

  )Silent Interval.(شود
  

 
 

  
    فاصله زماني بين فريم ها9-10شكل 
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  . كاراكتر پيش بيايدنشان دهنده اشكال است1,5ش از كاراكتر متوالي يك فريم تاخيري بياگر بين دو 
  
  

 
    فاصله زماني بين كاراكتر ها10-10شكل 

  
براي كنترل نياز به وقفه هاي زياد دارد كه در سرعت   نيز معروف استt3.5 و t1.5ماني كه به تايمرهاي اين فواصل ز

پيشنهاد .اين تايمر ها فيكس شوندزياد  زمان هاي   بهتر است در سرعت. تحميل مي كند CPUهاي باال بار زيادي را به 
  . ميلي ثانيه بكار برده شود1750  زمانt3.5 ميكرو ثانيه و براي 750 زمان t1.5مي شود براي 

  
  RTU دياگرام وضعيت در پروتكل 10-4

  11-10كلشدر ارتباط مدباس شرايط مختلف آن را مي توان توسط دياگرام نمايش داده با توجه به اين دياگرام كه در 
  .نشان داده شده است نكات زير را مي توان مشاهده نمود

 . دارد تا تاخير الزم بوجود آيدt3.5ذشت زمان  نياز به گIdle به Initialگذر از وضعيت  •
 .به عنوان وضعيت نرمال تلقي مي شود. وقتي كه ارسال يا دريافتي انجام نمي شودIdleوضعيت  •
 است هر كاراكتري كه پس از آن ارسال شودبه عنوان شروع فريم محسوب شده Idleوقتي سيستم در وضعيت  •

به عنوان پايان فريم . كاراكتري ارسال نشدt3.5اگر با گذشت زمان سپس . مي بردActiveو سيستم را به حالت 
 .تلقي مي گردد

تا مشخص .و به دنبال آن فيلد آدرس آناليز مي شود. چك مي شودCRCپس از آشكار شدن پايان فريم فيلد  •
 براي كاهش زمان.اگر تطابق نداشت فريم حذف مي شود.شود كه فريم مربوط به همين وسيله است يا خير

تظار براي پايان آن آناليز شود بديهي است و بدون اند آدرس مي تواند به محض دريافت فريم لپردازش في
CRCدر صورتي محاسبه و چك مي شودكه فريم مربوط به همين وسيله باشد .  
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 RTU  دياگرام وضعيت در پروتكل 11-10شكل 

  
   RTU در پروتكل CRC رمز گذاري نحوه 10-5

 در نهايت  منجر به خراب  و  عواملي مانند نويز و تضعيف مي توانند منجر به خراب شدن بيتهاي ارساليچنانچه مي دانيم
 نحوي بايد اين خطا را كنترل كرد تا اگر ديتا در حين انتقال مشكل پيدا كرد گيرنده  پس به.شدن بسته هاي ديتا مي شوند

  . متوجه اشكال شود
 اضافه CRC فيلد  RTU به ديتا اضافه مي شد ولي در BCCن منظور يك فيلد  براي اي RK512 و  3964Rدر پروتكل 

 متفاوت و پيچيده تر است بدليل اين پيچيدگي اطمينان بيشتري براي انتقال BCCمي شود كه نحوه رمز گذاري آن با 
  . نسبت به پروتكل هاي ديگر وجود دارد RTUصحيح ديتا در 

 مربوط Parityو مستقل از چك .اين فيلد محتويات داخل پيام را چك ميكند.مي شود در انتهاي فريم استفاده CRC فيلد 
مقدار .كه اين دو بايت به انتهاي پيام افزوده ميشود. بيت يعني دو بايت استفاده ميكند16 از CRC.به كاراكترها عمل نمايد

CRCيرنده نيز پس از گ.ام اضافه ميشوده و به پيدر موقع ارسال توسط فرستنده محاسب. به روشي كه بيان خواهد شد
اگر مقدار محاسبه شده با آنچه در فريم ديتا موجود است . را به همان روش از نو محاسبه ميكندCRCدريافت پيام مقدار 

 بيت ديتاي موجود در بسته ديتا ساخته ميشود و به بيتهاي 8 بر اساس CRC.تناقض داشت سيگنال خطا آشكار ميگردد
Startو    Stop وParityالگوريتم ايجاد . كاري نداردCRC  نشان داده شده است 12-10 در شكل .  
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  CRC  فلوچارت نحوه محاسبه 12-10ل شك

  
  . آن را با  يك مثال بطور دقيق بررسي مي كنيم CRCبراي فهم عملكرد 

  
  

   1- 10مثال
  است  1-10ت جدول در فريم مدباس  ديتا در دو كاراكتر متوالي بصور

  1-10جدول 
 باينري زهگ  

  0010 0000  02  ديتا در كاراكتر اول
 0111 0000     07  ديتا در كاراكتر دوم
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  CRC محاسبه حوه ن

 
  :مراحل كار بصورت زير است

  .  يعني همه بيتها يك شوندCRC هگز به رجيستر FFFFبار كردن مقدار  .1
2. XOR بيت رجيستر 16ش كمتر از  بيت مربوط به بايت با ارز8 با ديتا  بيت مربوط به بايت 8 كردن CRC 

 .CRC بيت سمت راست و قرار دادن نتيجه در 8يعني 
  

  
    CRCرحله اول محاسبه م 13-10ل شك

  
  
  

  يك بيت به راست و وارد كردن صفر از سمت ديگر يعني سمتCRCشيفت دادن رجيستر  .3
  
  

.  
 CRCمرخله دوم محاسبه   14-10ل شك

  
  

  . بيرون مي افتدLeast Significant Bit يا LSBچك كردن آنچه از  .4
  A001 با مقدار هگز XORك بود  يLSBو اگر . صفر بود تكرار قدم سومLSBاگر  .5

  

  
 CRC محاسبه دامها  15-10ل شك
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 .كار روي تمام بايت ها انجام شود  تا اينكه اينديتا بيت بعدي از بايت هاي 8 براي 5 تا 2تكرار قدم هاي  .6

  1  بيرون افتاده مجدداً شيفت تكرار شده تا  0همانطور كه مشاهده مي شود هر گاه با شيفت راست مقدار 
 .بيرون بيفتد

  
 CRC محاسبه دامها  16-10ل شك

  
  . شده و مجدداً مراحل فوق تكرار مي شود XOR بيت ديتاي كاراكتر دوم 8 آمده فوق را با  مقدار بدست-7
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 CRC محاسبه دامها  17-10ل شك

  
با ارزش پس از اتمام اين كار بايتهاي . استCRCهمان مقدار محاسبه شده . باقي مي ماندCRC آنچه در رجيستر نهايتاً

 به فريم ديتا اضافه شده و ارسال مي  CRCاين .   قرار مي گيرند CRCبيشتر و بايت با ارزش كمتر جابجا شده  و  در 
  .گردد

  

 
 CRC محاسبه تيجه نهايين  18-10ل شك
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   RTU فانكشن كدها در پروتكل 10-6
   آشنايي با فانكشن كدها10-6-1

 بسيار مهم است  زيرا ارسال و دريافت براساس آنها انجام مي RTU هاي مدباس در ارتباط  Function Codeشناخت 
  .شود

 Masterبه عنوان مثال وقتي . انجام شود توسط فانكشن كدها مشخص مي گرددبايست نوع عملي كه در ارتباط مدباس 
خاصي را بخواند اين عمل را توسط كد خاصي كه در فيلد فانكشن كد از فريم ديتا قرار  I/O مقدار Slave  بخواهد از روي 

 اين رو اطالعات مورد نظر را با همان فانكشن كد  نيز شناخته شده است ازSlaveاين كد براي .مي دهد درخواست مي كند
  . بر ميگرداندMasterبه 

 ديتا روي شبكه مدباس تاحدودي Transactionانكشن كدها بپردازيم الزم است نحوه تبادل با از اينكه به تشريح فقبل 
تا عالوه بر فيلد ديتا فيلد همانطوري كه قبال اشاره شد در فريم دي.تا جايگاه فانكشن كدها بهتر مشخص شود.روشن شود

 PDU) Protocol Dataاگر فيلدهاي شروع و پايان و فيلد آدر س را در نظر نگيريم با بسته .هاي ديگري نيز وجود دارند

Unit( و بستهADU) Application Data Unit( سرو كار داريم 19-10مانند شكل .  
  

  
  RTU در ADU و PDU  19-10شكل 

 
   بصورت زير. دسيمال باشد255 تا 1 است كه مي تواند بين فيلد فانكشن كد يك بايت

  براي كار نرمال127 تا 1كد  •
 . است  كه براي شرايط خطا طراحي شدهException براي پاسخ هاي 255 تا 128كدهاي  •

 به Action اين در مواردي است كه ارسال)طول صفر(فيلد ديتا در برخي در خواست هاي خاص ممكن است خالي باشد
  . كفايت ميكند و اطالعات اضافي مورد نياز نيستSlaveتنهايي براي 

 را انجام داده و در پاسخ خود به همان كد فانكشن اشاره مي Master درخواست Slaveوقتي خطايي وجود نداشته باشد 
 نتواند Slaveته باشد و ولي وقتي اشكال وجود داش اصطالحا گفته مي شود در كد فانكشن اكو صورت گرفته است.كند

 آمده و Exception را انجام دهد در اين حالت پاسخي كه در آن بجاي كد فانكشن كد Masterعمل مورد درخواست 
  .  اين دو حالت نشان داده شده است21-10 و 20-10در شكل هاي . از بروز خطا مطلع شودMasterبرگشت داده ميشود تا 
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  . يش ميدهد تبادل ديتا بدون خطا را نما 20-10شكل 

 
    تبادل ديتا بدون خطا20-10شكل 

  
  .  را نمايش ميدهد نتوانسته دستور را اجرا كند  Slave و  تبادل ديتا وقتي كه خطا وجود دارد21-10شكل 

  
    تبادل ديتا با خطا21-10شكل 

 
  . وجود داردPDUبطور كلي در پروتكل مدباس سه نوع 

• Request PDU 
• Response PDU 
• Exception Response PDU 

  
  
  
  

  شناخت رجيستر هاي مدباس  10-6-2
 را ايفا كند بايستي در  Slave طراحي شده باشد براي اينكه بتواند نقش  RTUهر وسيله اي كه براي ارتباط با مدباسريال 

  .آن رجسترهايي تعريف شده باشد
    از طريق فانكشن كدها مقادير را از اين رجيستر  Master در واقع . بكار مي رود  Masterاين رجيسترها براي ارتباط با 

  .ها مي خواند يا فرمان خود را براي آنها ارسال مي كند
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   دسته تقسيم مي شوند4 به 22-10اين رجيسترها مانند شكل 

  
    رجيستر هاي مدباس22-10شكل 

 
بخش ديگر مي دو  ولي  هستندفقط خواندني  Input Registers  و  Input Discrete  هاي  از اين چهار ناحيه بخش

  . خوانده يا نوشته شوند Masterتوانند توسط 
  . بخش در جدول زير آمده است4توضيحات بيشتر در مورد اين 

  2-10جدول 
  
  

  
 توضيحات

  
  نوع دسترسي

  
  نحوه دسترسي

  
Discrete  Input 

  
  بيت Read Only   سيستم هستندI/Oاين دست از داده ها متعلق به 

Coil 
  

اين دسته از دادها توسط برنامه هاي اجرايي مي توانند 
  .تغيير كنند

Read-Write  بيت  

Input Register   اين دسته از دادها متعلق بهI/Oسيستم هستند   Read Only 16بيت   

Holding Register 
  

اين دسته از دادهاي توسط برنامه اجرايي مي توانند 
  . تغيير كنند

Read-Write  16بيت   

  
  :نكات قابل توجه 

 مقدار مي  Slaveهاي سمت  I/Oقابل تغيير توسط برنامه نبوده و توسط ها  Inputچنانچه مشاهده مي شود  •
 . فقط مي تواند آنها را بخواند Master. گيرند 
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• Coil ها وHolding Register ها توسط برنامه تغيير مي كنند و الزاما همI/Oنمي باشند  . 
 بيتي 16 به رجيسترهاي فوق در برخي شرايط بيت به بيت است و در برخي شرايط ديگر Masterي دسترس •

 . است word به  wordيعني 
  
 
  
 
  

 RTU انواع فانكشن كدها در پروتكل 10-6-3
 بطور كلي فانكشن كدها را مي توان به دو دسته زير تقسيم بندي كرد

 :)Public(فانكشن هاي عمومي)1
  . به صورت استاندارد از قبل تعريف شده هستند و براي مقاصد مشخص بكار مي رونداين فانكشن ها

  
 :)User Defined(فانكشن هاي خاص)2

كد فانكشن هاي كاربر . ندارند modbus.orgاين فانكشن ها مي توانند توسط كاربر تعريف شوند و نيازي به تاييد موسسه 
 .فانكشن كدها نشان داده شده است  دسته بندي23-10در شكل . باشد110 تا 100 يا 72 تا 65مي توانند در محدوده 

 
  

 
    انواع فانكشن كدها23-10شكل 

  
  

 در ارتباط هستند براي تبادل ديتا از فانكشن هاي عمومي استفاده مي RTUكليه سيستم هايي كه توسط پروتكل مدباس 
  . نشان داده شده اند3-10 جدولكنند اين فانكشن ها در 
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  3-10جدول 
 

شماره فانكشن 
  كد

  نوع دسترسي  ديتاي قابل دسترس  عملكرد

02 Read Input Discrete 
Physical Discrte Input  

01  Read Coils 

05  Write Single Coil 

15  Write Multiple Coils 

Internal Bits 
Or 

Coils  
Bit Access 

04  Read Input Register  
Physical Input Register 

03  Read Holding Register  

06  Write Single Register  

16  Write Multiple Registers  

23  Read / Write Multiple Registers  

22  Mask Write Register  

Internal Registers 
Or 

Physical Output Registers 
  

Word Access  

20 Read File Record 

21 Write File Record File Record  

 
  .تشريح عملكرد اين فانكشن كدها در ادامه آورده شده است

  
  

 Read Coils يا 01فانكشن كد 
 PDUدر بسته . خروجي از روي وسيله متصل به باس شبكه بكار مي رود2000 تا 1اين فانكشن براي خواندن وضعيت 

بعنوان مثال خروجي .آدرس خروجي از صفر شروع مي شود. شود آدرس اولين خروجي و تعداد آنها داده مي01عالوه بر كد 
  . خواهد بود4-10دول ج مربوط به درخواست به صورت  PDUبنابراين.گيرند  آدرس مي15 تا 0 بصورت 16 تا 1هاي 

  4-10جدول 

  
  

ت  وضعيLSBبيت . است توسط بيت هاي ديتا مشخص ميگرددOFF براي 0 و ON براي 1در پاسخ وضعيت خروجي كه 
خروجي با آدرس پايين تر را مشخص ميكند و همين طور ساير بيتها به ترتيب وضعيت ساير خروجي ها را مشخص مي 
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ولي از . نباشد در اين صورت در بايت آخر ساير بيتهاي باقي مانده با صفر پر مي شوند8اگر تعداد خروجي ها مضرب از .نمايند
  . متوجه مي شود كه تا آنجا مربوط به خروجي هاستMaster شود آنجايي كه تعداد خروجي ها نيز برگردانده مي

  5-10جدول 

  
  

 :  پيش  بيايد كدها به صورت زير خواهند بودerrorاگر 
 6-10دول ج

 
  
  
  

با توجه به پاسخ مشاهده مي . خروجي بكار رفته است19  يعني 38 تا 20بعنوان مثال جدول زير براي خواندن خروجي هاي 
  .ه در سه بايت ريخته شده استكنيم كه نتيج

  7-10جدول 

  
  

 يعني 11001101ها   از چپ به راست است كه با توجه به وضعيت خروجي 27-20نشان دهنده آدرس هاي :بايت اول
 را نشان مي 20 وضعيت خروجي LSB و بيت 27 وضعيت خروجي MSB هگز بوده است در اين بايت بيت CDمعادل 

  .دهد
  

  . است6Bكه با توجه به وضعيت خروجي ها معادل هگر آن . از چپ به راست است35-28 آدرسهاي نشان دهنده:بايت دوم
  

 8و معادل هگز . كه فقط سه بيت هستند مي باشد ساير بيتها با صفر پر شده اند38-36نشان دهنده آدرسهاي :بايت سوم
   .0000 0101 است يعني 05بيت عدد 
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همانطوري كه مالحظه مي شود در هر . را براي خواندن خروجي نشان ميدهد01 نحوه عملكرد فانكشن كد زيرفلوچارت 

  : اين كدها عبارتند از . مربوطه گزارش مي شودExceptionمرحله اگر خطايي پيش بيايد كد 
 . خواهد بود 01اگر شماره فانكشن كد غلط باشد  كد برگشتي در پاسخ  •
 . خواهد بود 03رگشتي در پاسخ كد ب.  درخواست شده باشد2000اگر تعداد بيش از  •
 . خواهد بود 02اگر آدرس اولين يا آخرين خروجي معتبر نباشد كد برگشتي  •
 . خواهد بود 04اگر همه موارد فوق درست باشد ولي  بدليل مشكلي امكان خواندن خروجي نباشد  كد برگشتي  •

  
  

  
  01  كد  فلوچارت اجراي فانكشن24-10شكل 

  
 
 
  

 Read Input discrete يا 02فانكشن كد 
وضعيت . ورودي ديجيتال از روي وسيله متصل به باس شبكه استفاده ميشود2000 تا 1اين فانكشن براي خواندن تعداد 

  . ذكر شد مي باشد01 آنچه براي خروجيها در فانكشن كد ها شبيه آدرسها و بيت
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 .يدهد نشان م197-218هاي  ديومثال زير درخواست وپاسخ را براي خواندن ور
  8-10جدول 

  
  
 
  

   )Read Input Register( 04و   )Read Multiple Register( 03 كد هاي فانكشن 
اصول كار اين فانكشن .ها از روي رجيستر وسيله بكار ميرود  نيز براي خواندن وروديها و خروجي04  و03فانكشن كدهاي 

و صرفا به ذكر مثالي .ا از تشريح آن خوداردي مي كنيملذ.ته شد يكي استف گ02 01كدها با آنچه براي فانكشن كدهاي 
  . بسنده مي كنيمهر يك از آن هابراي 

 . نشان ميدهد03 رجيستر را توسط مستر با فانكشن كد 110 تا 108مثال زير خواندن آدرس هاي 
  9-10ل جدو

  
  

 255 آمده گزارش شده كه معادل  هگز022B با دو بايت كه در آن مقدار 108چنانچه مشاهده ميشود محتويات رجيستر 
 دسيمال گزارش 100 هگز يعني 0064 معادل 110 هگز و رجيستر 0000 معادل 109محتويات رجيستر .دسيمال است

  .ميگردد
  

محتويات اين رجيستر به صورت دو بايت حاوي . نشان ميدهد04 را توسط فانكشن كد 9 شماره Input Registerمثال زير 
000A دسيمال گزارش شده است10 هگز يعني عدد . 
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  10-10جدول 

  
  
  

 Write single Coil يا 05فانكشن كد 
 و براي FF00 كردن مقدار ONبراي . روشن يا خاموش كردSlaveنكشن ميتوان يك خروجي را روي وسيله توسط اين فا

  . ارسال ميگردد0000خاموش كردن مقدار 
  11-10جدول 

  
  . روشن ميگردد173ي  خروج05در مثال زير توسط فانكشن 

  12-10جدول 
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 Write Single Register يا 06فانكشن كد 
  ميباشد با اين تفاوت كه از اين فانكشن كد براي نوشتن روي يك بيت از رجيستر 05اين  فانكشن كد  مانند  فانكشن كد 

 همراه با ت از رجيستر را  براي نوشتن روي يك بي06فلوچارت صفحه بعدي نحوه عملكرد فانكشن .استفاده مي شود
  .شان مي دهد ن Exceptionكدهاي خطاي 

  

  
  06 د ك  فلوچارت اجراي فانكشن25-10شكل 

  
  
  

 Write Multiple Coil يا 15فانكشن كد 
خروجي ها از آدرس صفر شروع ميشوند . كندOFF يا ONاين فانكشن كد ميتواند بطور همزمان وضعيت چندين خروجي را 

  .منطقي روشن وبا ارسال صفر خاموش ميشوندو با ارسال يك 
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  13-10جدول 

  
  

  

  
  

 شروع 20روجي كه از آدرس  روي ده خ 1100110100000001 هگز كه معادل CD01بعنوان مثال براي ارسال مقدار 
  .ه صورت زير انجام ميشودبميشوند 

  
  

  
   26-10ل شك

  
  

 .ي استفاده نشده با صفر پر ميشود ارسال ميگردد و ساير بيتها29 و 28 هگز روي آدرسهاي 01بايد توجه شود كه مقدار 
  
  
  

  Write Multiple Register يا 16فانكشن كد 
 ميباشد با اين تفاوت كه توسط اين فانكشن كد ميتوان براي نوشتن روي 15عملكرد اين فانكشن كد شبيه فانكشن كد 

ي چندين  بيت از رجيستر را براي نوشتن رو 16فلوچارت زير نحوه عملكرد فانكشن . چندين بيت از رجيستر استفاده كرد
  .نشان مي دهد
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  16   فلوچارت اجراي فانكشن كد27-10شكل 

 
 

 Read File Record يا 20فانكشن كد 
يك ) ركورد10000تا (مجموعه ايي از ركوردها.در رجيستر هر وسيله آدرسهايي از حافظه كه به آنها ركورد ميگوييم وجو دارند

 ميتواند 20فانكشن كد ). هگز270F تا 0000از ( دسيمال هستند9999 تا 0دها از آدرس فايل را تشكيل ميدهنداين ركور
براي اينكار هر گروه نياز به رفرنس هايي در هفت بايت به .چندين گروه از ركوردهاي مختلف را از فايلهاي مختلف بخواند

  :صورت زير دارد
 نوع:  بايت 1 •
 شماره فايل:  بايت 2 •
 كوردهاآدرس شروع ر:  بايت 2 •
 طول ركوردها:  بايت 2 •

 . ميگويندSub-Request ارسال ميشوند و به آنها Requestاين موارد همراه با 
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  14-10جدول 

  

  

  
  . در خواست ميشودRemoteبعنوان مثال در زير دو ركورد با رفرنس هاي زير از روي وسيله 

 .ع ميشوند شرو1 كه از آدرس 4شامل دو رجيستر از فايل شماره  : 1گروه  •
 . شروع ميشوند9 كه از آدرس 2شامل دو رجيستر از فايل شماره  : 2گروه  •

  15-10جدول 
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 Write File Record يا 21فانكشن كد 
 20 اين فانكشن كد براي نوشتن در ركوردهايي از فايل بكار ميرود همچنين عملكرد اين فانكشن كد مانند فانكشن كد 

براي  21 نحوه عملكرد فانكشن 28-10كل شفلوچارت . جاي خواندن كار نوشتن را انجام مي دهدميباشد با اين تفاوت كه ب
  نوشتن در ركوردها فايل را  نشان مي دهد

  
  

  
  21   فلوچارت اجراي فانكشن كد28-10شكل 
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   پرسش و تحقيق10-7
  . آن را صدا بزند Master سمت  طراحي كند و از Slaveكاربر چگونه مي توان فانكشن كد دلخواهي براي يك وسيله 

 
  



  11فصل 
  

   زيمنسPLC در RTUپروتكل 
 

   مقدمه11-1
  سخت افزار و نرم افزار مورد نياز11-2
    فانكشن كدهاي قابل استفاده11-3
    بار گذاري درايور11-4
 CP341 پيكر بندي و تنظيمات 11-5

  Master بعنوان  CP341 پيكر بندي  كارت 11-5-1
  Slave بعنوان  CP341 پيكر بندي  كارت 11-5-2

 CP441-2 پيكر بندي و تنظيمات 11-6
 ET200M پيكر بندي و تنظيمات 11-7
 ET200S پيكر بندي و تنظيمات 11-8
 CP341 در RTU  بالك هاي برنامه نويسي11-9
  FC01  برنامه نويسي با فانكشن كد 11-10
  FC05  برنامه نويسي با فانكشن كد 11-11
  FC15  برنامه نويسي با فانكشن كد 11-12
  FC02  برنامه نويسي با فانكشن كد 11-13
  FC03  برنامه نويسي با فانكشن كد 11-14
  FC06  برنامه نويسي با فانكشن كد 11-15
  FC16  برنامه نويسي با فانكشن كد 11-16
  FC04  برنامه نويسي با فانكشن كد 11-17
 CP441-2  برنامه نويسي  11-18
   پرسش و تحقيق11-19
 
 
 
 
  

  . زيمنس مورد بررسي قرار مي گيرد RTU پروتكل جزئيات پيكر بندي و برنامه نويسي ل در اين فص
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  چكيده مطالب
  
  

  . وجود دارد CP441-2 و  CP314 روي كارت  Dongleاز به نصب ي ن RTUكار با پروتكل راي ب •

  . نصب شوند Step 7 بايستي روي  Slave و  Masterفزار هاي مربوط به نرم ا •

  . امكان پذير خواهد بود RTUنصب نرم افزار پيكر بندي كارت مدباس  و تنظيم آن بصورت با  •

  . انجام مي شود Slaveفانكشن كدها در تنظيمات سمت تنظيمات  •

  . قابل استفاده هستند 16 تا  01كدهاي فانكشن  •

  . نيز مورد نياز است Netpro ايجاد اتصال در  CP441-2در •

  ايـن   S7-400در   صـدا زده شـود    Mod-341 الزم اسـت فانكـشن    Slaveسـمت   در S7-300در  •

  . است Mod_441فانكشن 

  . صدا زده مي شود P_RCV_RK و  P_SND_RK فانكشن هاي  Master در سمت s7-300 در •

  . صدا زده مي شود BRCV و  BSEND فانكشن هاي  Master در سمت s7-400 در •
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  مقدمه 11-1
 پر كاربردترين پروتكل مدباس در RTU  مورد بحث قرار گرفت و ذكر شد كه  RTU در فصل قبل ويژگي هاي پروتكل 

  : اتوماسيون زيمنس نيز اين پروتكل موارد استفاده زيادي دارد از جمله در. صنايع مي باشد
  ارتباط بين دو يا چند سيستم كنترل زيمنس •
  ارتباط بين سيستم كنترل زيمنس با سيستم كنترل سازنده ديگر •
  ارتباط بين سيستم كنترل زيمنس و تجهيزات فيلد يا تجهيزات قدرت  •

  
ارتباط مربوط به سازندگان ديگر مانند .  زيمنس مي پردازيم  PLC در  RTUدر اين فصل بطور خاص به ارتباطات 

Yokogawa  و ABB  و HIMA در فصل هاي بعد آمده است .  
  
  

 سخت افزار و نرم افزار مورد نياز 11-2
  : قبل از شروع پيكر بندي الزم است نكات زير را ياد آور شويم

 است كه با بسترهاي  CP341 كارت  S7-300 در  RTU براي پياده سازي پروتكل مورد استفادهكارت •
 . مي باشد RS422/RS485 با پورت CP341دترين آن ها برفيزيكي مختلف عرضه شده است ولي پركار

 . قابل استفاده استمي باشد)داراي دو پورت مدباس(CP441-2 فقط كارت S7-400در  •
 تكل استفاده كرد و از اين پر CP341 مي توان با استفاده از كارت ET200Mدر  •
 .كارت هاي خاصي با حجم ديتاي مشخصي براي اين پروتكل عرضه شده اند ET200Sدر  •

 1-11جدول 
CPs R3964(R) RK512 ASCII Printer Driver RTU 

(Master-Slave) 
S7-300/CP 340 X - X X - 
S7-300/CP 341 X X X - X 
S7-400/CP 440 X - X - - 

S7-400/CP 441-1 X - X X - 
S7-400/CP 441-2 X X X X X 

 
 يا قفل سخت افزاري Dongleبراي پياده سازي اين پروتكل نياز به ) CP341  ، CP441-2(هاي مدباس  كارت
  .قفل سخت افزاري در پشت كارت قرار داده مي شود.دارند

  : به نكات زير توجه كنيد  (Dongle)در ارتباط با قفل سخت افزاري 
 يا  Master يكيست  و مي توان آن را براي  CP441-2 و  CP341دانگل مورد استفاده  در از نظر فيزيكي  •

Slave كد دانگل .  بودن بكار بردC79459-A1715-B21 مي باشد . 
 استفاده از آن يا  Certificateاگر چه دانگل براي استفاده هاي مختلف از نظر فيزيكي يكي است ولي  •

 متفاوت است از اين رو زيمنس دانگل را با  Slave و  Masterآن براي حالت باصطالح اليسنس نرم افزاري 
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.   ارائه مي دهد RTU Slave و ديگري را با گواهينامه  RTU Masterدو بسته بندي مجزا يكي با گواهينامه 
 : سفارش بصورت زير استدو كدبه همين علت داراي 

  
• RTU Master License : 6ES7 870-1AA01-0YA01  
• RTU Slave License : 6ES7 870-1AB01-0YA01  

 
.  را برقرار كرد Master/Slave  بدون دانگل نيز ارتباط  ASCIIمي توان با برنامه نويسي تحت پروتكل  •

 .برنامه نويسي  پيچيده اي مورد نياز است
 نصب  Modbus_Slave و  Modbus_Master  نرم افزارهاي Step7 الزم است عالوه بر  RTUبراي كا با پروتكل 

 . همراه با كتاب موجود هستندDVD در  ها اين نرم افزار.شده باشد
  

    فانكشن كدهاي قابل استفاده11-3
   ها Slave   مستر مي تواند توسط فانكشن كدها اطالعات مختلفي را از  CP441-2 و CP314با استفاده از كارت هاي 

  :به نكات زير توجه كنيد. بخواند يا بنويسد
 . مي تواند فقط خوانده شود Master توسط  Slave سمت  Inputآدرس هاي  •
 . يا نوشته شود  مي تواند خوانده Master توسط  Slave سمت  Outputآدرس هاي  •
 . مي تواند فقط خوانده شود Master توسط  Slave سمت   Timer , Counterآدرس هاي  •
 . يا نوشته شود  مي تواند خوانده Master توسط  Slave سمت  Memory Bitآدرس هاي  •
 . يا نوشته شود  مي تواند خوانده Master توسط  Slave سمت  Data Blockآدرس هاي  •

 
  . آمده است 2-11با توجه به موارد فوق  ليست فانكشن كدهاي قابل استفاده و عملكرد آنها در جدول 

  
 2-11جدول 

Function code  MODBUS data type  Data type Type of access 
Memory bit  Read bit by bit  

Outputs  Read bit by bit  
Timers  Read bit by bit (16-bit interval)  

01  Coil status  

Counters  Read bit by bit (16-bit interval)  
Memory bit  Read bit by bit  02  Input status  

Inputs  Read bit by bit  
03  Holding registers  Data block  Read word by word  
04  Input register  Data block  Read word by word  

Memory bit  Write bit by bit  05  Single coil  
Outputs  Write bit by bit  

06  Single (holding)register  Data block  Write word by word  
08  - - Mirror reception  

Memory bit  Write bit by bit  15  Multiple coils  
Outputs  Write bit by bit  

16  Multiple (holding) registers  Data block  Write word by word  
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    بار گذاري درايور11-4
بسته به اينكه  CP441-2�  CP341هاي  تتوسط كار RTUعالوه بر قفل سخت افزاري براي پياده سازي پروتكل 

بارگذاري شود براي   در كارتSlave يا Master مدباس Driverبايست مي   Slave باشد يا  Masterكارت قرار است 
 :اين كار مراحل زير را انجام ميدهيم

  .كنيم ي را مطابق با آنچه در فصل نصب نرم افزار گفته شده نصب مSlave يا Master نرم افزار مدباس
 CP كارت Properties كليك ميكنيم سپس در پنجره ر دو باCP روي كارت Hwconfigدر پنجره 

  .  را انتخاب ميكنيم…Parameterقسمت
 1-11در اين حالت چنانچه در شكل .كنيم  را انتخاب ميSlave يا  Masterدر پنجره ايجاد شده در حالت قبل  پروتكل 

 يا Masterبايد توجه شود كه اين آيكون فقط با انتخاب پروتكل .( ظاهر مي شودLoad Driverآيكون .شود مشاهده مي
Slaveشود  ظاهر ميشود و براي ديگر پروتكل ها نشان داده نمي( 

  
 RTU  گزينه درايور در پروتكل 1-11شكل 

  
 Driverن  ظاهر مي شود كه در آن ورژ2-11شكل  به صورت Load Drivers پنجره Load Driversبا انتخاب 

در حالتي كه كارت مدباس درايوري در آن بارگذاري نشده ( قابل مشاهده استOnlineبارگذاري شده روي كارت در قسمت 
 ميباشد و ميخواهيم آنرا دانلود كنيم در PCايي كه در Driverهمچنين ورژن و مشخصات )باشد اين قسمت خالي ميباشد

 .ل مشاهده است قاب Offlineقسمت 
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 RTU  بارگذاري درايور در پروتكل 2-11شكل 

  
شكل  پنجره Yesشود كه پس از انتخاب  يد براي انجام اين عمل ظاهر مي پنجره هاي تايLoad Driversبا انتخاب  

 . ظاهر خواهد شدSTOP به مد CPU ن براي قرار داد11-3

  
   براي بارگذاري درايور CPUشدن  Stop  نياز به 3-11شكل 

  
  . به كارت بارگذاري ميشودPC موجود در  Driver كردن پنجره فوق OK و STOP به مد CPUبا قرار دادن 

  
  Driverنكات قابل توجه در هنگام كار با 

استفاده   متصل است  CPU كردن درايور  از همان رابط هاي معمول مانند آداپتور كه به پورت  Loadبراي  •
  .لود كردن برنامه است كردن درايور مانند دان Loadدر واقع . مي شود

 داده مي CP به كارت  CPU منتقل شده سپس از CPU وقتي درايور بارگذاري مي شود ابتدا به S7-400در  •
 فضاي خالي داشته KB 25 حداقل به اندازه    CPU مربوط به  Load Memoryبايد توجه كرد كه. شود
 و كارت مشابه جديد نصب شود نيازي به لود با اين شرايط اگر كارت مدباس از روي رك برداشته شود. باشد

 . انتقال مي دهدCP درايور را به كارت  CPUكردن درايور نيست و 
 نياز ندارد ولي با  CPU انتقال مي يابد پس حافظه خاصي در CP  درايور مستقيما به كارت S7-300در  •

 . شود Loadض كارت الزم است دوباره درايور يتعو
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در موقع تعويض كارت مدباس بايد . بسته به نرم افزار نصب شده متفاوت ميباشدDriverورژن و مشخصات  •
درايوري كه پروژه قبال با آن ساخته شده نصب شود و آن درايور به كارت جديد بار  نرم افزار دقت شود تا 

 .گذاري شود در غير اين صورت ارتباط شبكه مدباس برقرار نخواهد شد
 كارت قبال بارگذاري شده Driverاگر . در كارت بارگذاري شودSlave  مستر يا Driverط يكبار نياز است قف •

 است ظاهر شده و Driver كه بيان كننده موجود بودن 4-11شكل دوباره بخواهيم آنرا بارگذاري كنيم پنجره 
 .شود عمل بارگذاري متوقف مي

  

 
   بارگذاري درايور بصورت تكراري4-11شكل 

  
  Step7\S7fptp\S7Driverسيرمهاي زير در   فايل  Modbus_slave و Modbus_master  پس از نصب نرم افزار

 . كه مربوط به درايور هستند قرار داده ميشوند
• S7wfpa1a.dll 
• S7wfpa1x.dll 
• S7wfpa2x.dll 

  
  
  
  

 CP341 پيكر بندي و تنظيمات 11-5
- 11ورت مي كنند اگر همانطور كه در شكل  را ساپ RTU پروتكل  Step7 موجود در كاتالوگ  CP341همه كارت هاي 

 را باز كنيم روي هر كدام از كارت ها كه كليك كنيم در مشخصات آن در  CP341 نشان داده شده است در كاتالوگ  5
  . مي باشد RTUاين به مفهوم پشتيباني كارت از پروتكل .  را مي بينيم  Loadable Driverپايين پنجره  عبارت 



  12فصل 
  
  
  

 S7در تست و عيب يابي مدباس 
  
  
  

   مقدمه12-1
   هاي كارت هاي مدباسLED بررسي هاي 12-2

  S7-300 هاي  كارت مدباس LED  بررسي 12-2-1
  S7-400 هاي  كارت مدباس LED بررسي 12-2-2

   عيب يابي از طريق  بافر كارت مدباس12-3
  نامه نويسي عيب يابي از طريق خروجي هاي فانكشن هاي بر12-4
   OB82  مديريت فالت  از طريق 12-5
  كار با سيموالتور مدباس12-6
   پرسش و تحقيق12-7
  
 
  
  
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  . مورد بحث قرار مي گيرد S7-400 و S7-300نحوه عيب يابي شبكه مدباس در در اين فصل 
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 چكيده مطالب
  

بودن آن نشانگر بروز مشكل در شبكه مدباس  هاي فالت هستند كه روشن  LEDكارت هاي مدباس داراي  •

 .است

اشكاالت شبكه مدباس در بافر كارت شبكه ثبت مي گردد كه با مراجعه به آن و رد يابي كد خطا مي توان  •
 .مشكل را پيدا كرد

 .در فانكشن هاي ارسال و دريافت خروجي هايي براي خطا يابي وجود دارد •

 از مشكالت مانند قطعي كابل مدباس و قطع شدن آن را آشكار  مي توان برخي OB82با فعال سازي وقفه  •

 .نمود و مديريت كرد

  .با استفاده از نرم افزار هاي شبيه ساز مي توان بين كامپيوتر و تجهيزات مدباس تست عملي انجام  داد •
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   مقدمه12-1
  . نحوه رفع عيب آن هاست  شناخت اشكاالت و شبكه مدباس در كار با يكي از موارد مهم 

  :ابزارهايي كه براي شناخت عيب وبرطرف كردن مشكل وجود دارد عبارتند از 
• LED هاي روي كارت مدباس   
  بافر كارت مدباس •
 CPUبافر  •
  در فانكشن هاي ارسال و دريافت Errorخروجي هاي مربوط به  •

 
  . موارد فوق در ادامه بترتيب تشريح مي شوند 

ه بر روي كارت هاي مد باس بر خالف كارت هاي  پروفي باس و اترنت هيچگونه سوئيچي براي تغيير الزم به ذكر است ك
در كارت هاي پروفي باس و اترنت از طريق سوئيچ روي كارت يا از طريق نرم افزار مي توان .  مد كاري كارت وجود ندارد

 كارت هاي شبكه پروفي باس و  Diagnostic نمود به عالوه پنجره  Run يا  Stopسرويس هاي ارتباطي كارت را 
  .اترنت داراي اطالعات بيشتري نسبت به كارت مدباس هستند و عيب يابي آن ها ساده تر انجام مي شود

  
  

   مدباس هاي هاي كارتLED بررسي هاي 12-2
  

  S7-300 هاي  كارت مدباس LEDبررسي   12-2-1
  : است كه عبارتند از LED داراي سه  300  مشاهده مي شود هر كارت مدباس1-12چنانچه در شكل 

• SF  
• TXD  
• RXD  

  
بيان كننده ارسال و ( به صورت فلشينگ RXD و TXD خاموش و چراغ هاي SFدر صورت تبادل ديتا بدون خطا چراغ 

 خاموش و TXD و RXD قرمز رنگ مي شود و چراغ هاي SFدر صورت وجود خطا چراغ .سبز مي باشد) دريافت ديتا
  .دروشن نمي شون
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 CP341 هاي كارت LED  1-12شكل 
  

  . به وضعيت قرمز رنگ قرار گيرد به شرح زير مي باشدSFبه طور كلي مواردي كه منجر مي شود چراغ 
 .خطاهاي سخت افزاري •
 . كارت خطا هاي ناشي از تخصيص پارامتر هاي •
 ) در پيوست آمده است Firmwareنحوه تغيير  ( . كارتFirmwareخطا هاي ناشي از  •
 .قطع شدن كابل شبكه ارتباطي •

 
در هر يك از موارد فوق بااستفاده از بافر كارت مدباس كه در صفحات بعد توضيح داده شده است مي توان علت بروز خطا را 

  .مشاهده كرد
ك در موقع اتصال دو كارت مدباس به يكديگر با توجه به اينكه تنظيمات سخت افزاري روي كارتها صورت گرفته شده و بال

 هاي دو كارت بسته به شرايط آن متفاوت خواهد بود كه در زير LEDهايي براي تبادل ديتا برنامه ريزي شده باشد وضعيت 
  .بررسي شده است

   روشن مي شود SFاگر كارت داراي مشكل داخلي باشد چراغ  .1
 روشن SFود كنيم چراغ  بدون تعيين پارامتر هاي كارت پيكر بندي سخت افزار را دانل كارت سالم بوده ولياگر .2

 .مي شود
 . روشن مي شود SF پارامتر ها تنظيم شده باشد ولي كابل قطع باشد چراغ كارت سالم و اگر .3
 پارامترها تعيين شده باشد و كابل نيز متصل باشد ولي پارامتر هاي دو طرف يكسان نباشد باز كارت سالم،اگر .4

 . روشن مي شود SFچراغ 
 . خاموش هستند TX و RXهاي  حالت فوق چراغ 4در تمام 

  در PLCاگر تنطيمات سخت افزاري دو طرف صحيح باشد و كابل ارتباطي متصل باشد و هيچ فانكشن تبادل ديتا بين دو 
 . روي كارت ها خاموش مي باشدLED كليه   برنامه فراخوان  نشده باشد در اين حالت
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 با برنامه نويسي تبادل PLCباطي متصل باشد و ديتا بين دو اگر تنطيمات سخت افزاري دو طرف صحيح باشد و كابل ارت
 . به صورت فلشينگ سبز رنگ مي باشدRXD   وTXD خاموش و چراغ هاي SF چراغ   شده باشد در اين حالت

  
  

  S7-400 هاي  كارت مدباس LED بررسي 12-2-2
 در كارت)External Fault( بيرونيو خطاهاي ) Internal Fault( چنانچه در قسمت قبل مشاهده شد خطاهاي داخلي

 براي هر يك از اين خطاها چراغ جداگانه ايي 400در كارتهاي . تشخيص داده مي شدSF تنها توسط چراغ 300هاي 
 جداگانه ايي كه بر روي آن پورت مدباس قرار ماژول داراي 300 برخالف 400همچنين كارتهاي . اختصاص داده شده است
در .ال در اين كارت نيز چراغ جداگانه ايي روي كارت قرار داده شده استكه براي بروز اشك) IF(داده شده است مي باشد

  . هاي خطايابي نشان داده شده استLED و 400هاي مد باس   كارت2-12شكل 
  

  
 CP441 هاي كارت LED  2-12شكل 

يق آن مي توان همزمان با دو  مي باشد كه از طرIF داراي دو CP441-2 مشاهده مي شود كارت 2-12چنانچه در شكل
  اي هاي جداگانهLED ها IFبراي مشخص شدن وضعيت تبادل ديتا در هر يك از .سيستم زير دست اطالعات تبادل كند

  :در نظر گرفته شده است كه در ادامه بررسي آن مي پردازيم
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TXD :در موقعي كه اطالعات توسط كارت . كننده ارسال اطالعات مي باشدنبياInterface در حال ارسال است روشن مي 
  .باشد

RXD :توسط كارت  در موقعي كه اطالعات. كننده دريافت اطالعات مي باشدنبياInterface دريافت شود روشن مي 
 .باشد

INTF :كننده نبيا Internal Faultدر صورت وجود خطاي برنامه نويسي يا اشكال در تنظيمات سخت افزاري . مي باشد
در صورت بروز اين فالت بايد فانكشن بالكهاي سيستمي براي .غ به رنگ قرمز تغيير وضعيت مي دهددر كارت اين چرا

  .انتقال ديتاي مدباس و بافر كارت مدباس چك شود تا علت وجود خطا مشخص شود
: EXTFكننده ن بيا External Faultين در صورت وجود خطاي بيروني مانند قطعي در كارت مدباس و غيره ا. مي باشد

LEDبراي تشخيص خطا در اين حالت مانند حالت قبل بايد فانكشن بالكهاي . اي به رنگ قرمز تغيير حالت مي دهد
  .سيستمي براي انتقال ديتاي مدباس و بافر كارت مدباس چك شود تا علت وجود خطا مشخص شود

Fault : بيان كننده فالت در كارتInterfaceاين .  مي باشدLEDرا داردهاي زير  ا حالت بسته به نوع خط:  
 آماده براي ارسال ديتا است يا اتصال به سيستم زير دست بر IFدر صورتي كه كارت :Fault چراغخاموش بودن  •

 . خاموش مي باشدFault اي LEDقرار نباشد 
  باس امكانطريق از آماده ارتباط بوده ولي تبادل ديتا IFدر اين حالت كارت :Fault چراغچشمك زدن آهسته  •

در اين حالت ) انجام مي شودK-Bus توسط 400تبادل ديتا توسط كارتهاي شبكه در رك هاي (پذير نمي باشد
 . و غيره توصيه مي شودIDچك كردن كل پيكر بندي مانند اسالت و شماره 

 ماژول اختصاص داده شده به كارت اشتباه بود يا در اين حالت پارامتر هاي:Fault چراغچشمك زدن سريع  •
 پارامترهاي اختصاص داده شده به كارت در ،براي بر طرف شدن اشكال. همخواني نداردIFس با كارت مدبا

 . بايد چك شودIF يا كارت Assigning Parameterپنجره 
كارت در  دچار اشكال سخت افزاري شده يا IFدر اين حالت ممكن است كارت :Fault  ماندن چراغروشن •

براي برطرف شدن اشكال پارامترهاي اختصاص داده شده به . ده استانجام نشتخصيص پارامترها مدباس 
 . بايد چك شودIF يا كارت Assigning Parameterكارت در پنجره 

  
  

  مدباس عيب يابي از طريق  بافر كارت 12-3
 مي CP استفاده از بافر خطاياب كارت 400 و 300بهترين و اصلي ترين روش براي مشاهده علت خطا در كارتهاي مدباس 

در هر كارت مدباس بافري براي ثبت و ذخيره خطا هاي ناشي از ارتباط مدباس قرارداده شده است بطوري كه با .باشد
  .  مورد نظر علت وجود خطا در ارتباط مدباس قابل مشاهده و عيب يابي مي باشدEventمراجعه به آن و مشاهده شماره 

حال با دو بار كليك روي . مي شويمOnline رفته و .HW Config پنجره  كافي است ابتدا بهCPبراي مشاهده بافر كارت 
ثبت خطا براي كارت   پنجره3-12در شكل . علت وجود خطا قابل مشاهده استDiagnostic و انتخاب تب CPكارت 

CP341شرايطي كه ديده مي شود نشان دهنده عدم وجود خطا و سالم بودن ارتباط است. نشان داده شده است .  
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   بافر كارت مدباس در شرايط نرمال3-12شكل 

  
 مشخصي ظاهر خواهد شد كه Event ID   كارت مدباس يكDiagnostic Bufferخطاي رخ داده شده در  به ازاي هر
 علت خطا و نحوه بر طرف كردن آن را CP كارت Document در اين پنجره و يا استفاده از Help on Eventبا انتخاب 

  .مشاهده كرد
اين فايل راهنما پس از نصب نرم .  مورد نظر آورده شده استCPت كلي اين خطا ها در فايل راهنماي  مربوط به كارت ليس

  .افزار مدباس روي سيستم نصب خواهد شد
 . آورده شده استادامه نمونه اي از پيغام هاي خطاي بافر در 

 
  پيغام بافر در صورت قطع ارتباط

  .مي شود قطعي در كابل ارتباطي مد باس باعث عدم ارسال يا دريافت ديتا شده استچنانچه در شكل قبلي مشاهده  
   را داريم4-12شكل در صورتي كه پارامتر ها بدرستي تنظيم و دانلود شده باشند ولي كابل ارتباطي قطع باشد در بافر پيغام 

 
   بافر كارت مدباس در شرايط قطع خط ارتباطي4-12شكل 
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 را براي آن 1-12جدول  مي باشد در فايل راهنما مشاهده كنيم متن  080Dد خطاي پنجره فوق را كه بعنوان مثال اگر ك
 :مي بينيم

  1-12جدول 
Event no.  Event  Remedy  

(08)0DH  BREAK: Break in receive line to partner. Reconnect or switch on partner.  
   

  
  

   در آن ديده مي شود5-12شكل  را مشاهده كنيم پيغام  Diagnostic Interrupt اگر سربرگ شرايطدر اين 
 

 
   در شرايط قطع شدن كانكتورDiagnostic Interrupt   سربرگ 5-12شكل 

 
  

  پيغام بافر قبل از تخصيص پارامتر ها 
ده و پيكر بندي را   نوع پروتكل و ساير پارامتر را تعيين نكر parametersاگر پس از پيكر بندي كارت مدباس در بخش 

 No Parameterدر اين شرايط در بافر كارت پيغام  .  كارت مدباس روشن مي شود SF دانلود كنيم چراغ  CPUبه 

Assignedرا مي بينيم  .  
  

 Acknowledge Delay Time  خطاي پيغام
 منتظر  STXوع كار با ارسال   تشريح شد بخاطر داشته باشيد فرستنده در شر 3964اگر از تنظيماتي كه در بحث پروتكل 

DLE  در بافر ثبت مي گردد6-12 از طرف مقابل مي ماند اگر در زمان تعيين شده در پارامتر ها پاسخ نرسيد پيغام شكل .  



 

 

371 

 

 فصل

12 

  تست و عيب يابي  در مدباس

  
 Connection Setup  بافر كارت مدباس در شرايط خطاي 6-12شكل 

  
 Number of Buildup Attempts  خطاي پيغام

مدباس ذكر شد كه وقتي فرستنده فريم را بطور كامل فرستاد منتظر تاييديه از طرف گيرنده مي  در تنظيم پروتكل هاي 
 در پارامترها تنظيم  Setup Attemptتعداد دفعات تكرار با عنوان .شود اگر پاسخ نرسيد مجددا كار ارسال را تكرار مي كند 

  .افر ثبت مي گردد در ب7-12شكل اگر از حد تعيين شده تجاوز كرد پيغام . مي شود 
  

 
   بافر كارت مدباس در شرايط عدم ارسال تاييديه توسط گيرنده7-12شكل 
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  UARTپيغام خطاي متفاوت بودن فريم 
 در بافر كارت 8-12شكل  يا تعداد بيت ديتا در دو طرف يكسان نباشد با پيغام خطاي  Stop bit يا  Parityاگر تنظيمات 

  .مواجه مي شويم

  
   در دو طرفUARTفر كارت مدباس در شرايط يكسان نبودن فريم   با8-12شكل 

  
  پيغام خطاي  پر شدن بافر گيرنده

 با P_RCV_RK  با فاصله كوتاه صدا زده شود يا اگر  P_SND_RKدر تبادل ديتا با فانكشن هاي ارسال و دريافت اگر  
سايز بافر محدود و در تنظيمات كارت قابل مشاهده  . فاصله زياد فراخوان شود با پيغام پر شدن بافر گيرنده مواجه مي شويم

  .است

 
   بافر كارت مدباس در شرايط پر شدن بافر دريافت9-12شكل 
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   پيغام خطاي نوع ديتاي معرفي شده در فانكشن هاي ارسال و دريافت
.  مواجه مي شويم 8-12شكل اگر نوع ديتا در ورودي فانكشن هاي تبادل ديتا درست تعريف نشده باشد با پيغام خطاي 

  . باشد’D‘ كاراكتري بجز  Send در حالت R_TYP ورودي RK512 بعنوان مثال براي پروتكل
  

 
   بافر كارت مدباس در شرايط صحيح نبودن نوع ديتا10-12شكل 

 
  RTU  فانكشن كدآدرسپيغام خطاي 

 آدرس آن ديتا وجود نداشته باشد  Slave  درخواست كند كه براي Slaveاز   ديتايي را  Masterبرنامه نويسي اگر در 
  . ارسال مي گردد Slave  از طرف Exception Code 02پاسخ 

 
 Master توسط Slave  بافر كارت مدباس در شرايط درخواست آدرس غلط از 11-12شكل 
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   عيب يابي از طريق خروجي هاي فانكشن هاي برنامه نويسي12-4
  : خروجي هايي براي خطا يابي وجود دارد شامل در همه فانكشن هاي ارسال و  دريافت

  اگر مشكلي در تبادل ديتا وجود داشته باشد اين بيت يك مي شود: Errorخروجي  •
 . يك است كد خطا در اين خروجي ظاهر مي شود Errorدر شرايطي كه :  Statusخروجي  •
  Errorهمانطور كه ديده مي شود خروجي .  نشان مي دهد  online را در حالت  P_SND_RK فانكشن 12-12شكل 

  . مي باشد0709يك شده و كد خطا   

  
  خروجي هاي خطا در فانكشن  ارسال  12-12شكل 

  
 بعنوان مثال براي برنامه  .در اين شرايط براي عيب يابي به فايل راهنما مراجعه كرده و كد خطا را در آن جستجو مي كنيم

   خواهد بود2-12جدول ات اين كد بصورت   توضيح12-12شكل 
 2-12جدول 

Event no.  Event  Remedy  

(07)09H  Not possible to connect. Number of permitted 
setup attempts exceeded.  

Check the interface cable or the transmission  
parameters.  

Also check whether the receive function between the CPU 
and CP is assigned correctly in the partner device.  
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 آالرم توليد كرده و پيغام مناسب را در محيط مانيتورينگ  Status و  Errorبرنامه نويس مي تواند با استفاده از دو خروجي 
  .نمايش دهد

  .  در بافر كارت نيز ثبت مي شود Status شايان ذكر است در شرايط بروز خطا بطور معمول كد ظاهر شده در خروجي
  

  OB82 از طريق   مديريت فالت 12-5
 Diagnostic ها وقفه اي با عنوان  PLC آشنا هستند مي دانند كه در اين  PLC S7خوانندگاني كه با امكانات 

Interruptاين وقفه بصورت پيش فرض غير فعال است و در اين شرايط .  وجود داردCPU برخي اشكاالت  به بروز 
  فعال شود در صورت بروز مشكل روي كارت  CPUولي اگر اين وقفه روي يك كارت جنبي كنار . واكنش نشان نمي دهد

 ،CPU  بالك OB82  بديهي است اگر .  را صدا مي زند كه توسط آن مي توان آالرمي ايجاد نمود يا خطا را مديريت كرد
OB82باشد در شرايط بروز فالت  توسط كاربر ايجاد و دانلود نشده CPU  دچار Stop خواهد شد .  

  

  
 Diagnostic ناشي از وقفه Stop در شرايط  CPU  بافر 13-12شكل 

  
 روي  Hwconfigاگر در .  كارت هاي شبكه مدباس گزينه وقفه فوق وجود دارد كه بصورت پيش فرض غير فعال است در 

   مشاهده خواهيم كرد14-12شكل كارت دوبار كليك كنيم اين وقفه را  مانند 
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    تنظيم غير فعال سازي وقفه براي كارت مدباس14-12شكل 

 
 OB82 تغيير وضعيت نمي دهد و CPUاگر كابل مدباس قطع شود  باشد NOيعني وقتي تنظيم وقفه روي در اين حالت 

 CP و يا مشاهده بافر كارت CPرت كه براي مطلع شدن از قطعي كابل از چراغهاي خطا يابي كا.نيز صدا زده نمي شود
  .استفاده مي شود

 را صدا مي زند و  OB82 بالك  CPU در شرايط بروز فالت يعني قطع شدن كابل مدباس  Yesبا تنظيم گزينه فوق روي 
 در اين حالت هيچگونه تبادل ديتايي توسط شبكه مدباس انجام نمي . نيز روشن مي شود CPU روي EXTF يا SFچراغ  

 .و ديتا هايي شبكه مدباس همان مقادير قبل از قطع كابل باقي مي ماندشود 
  CPU مي گردد و در بافر  CPU دانلود نشده باشد قطع شدن كابل منجر به توقف  CPU به  OB82در صورتي كه 

  . را داريم15-12پيغام شكل 
  

  
 Diagnostic براي وقفه CPU مورد نياز OB  15-12شكل 
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 كه روشن كندمشخص  آالرمي  توليد كرد تا مي توان متوقف نشده  بلكه  CPUنه تنها  OB82  دانلود وبا برنامه ريزي
  . بخاطر قطعي كابل شبكه مدباس مي باشدSFبودن چراغ 

 وجود دارد كه هر يك از اين متغير ها براي Temp متغيير هاي OB82 مشاهده مي شود در 16-12 چنانچه در شكل 
با برنامه ريزي و استفاده از اين متغير ها مي توان علت وجود خطا را در .استفاده قرار مي گيرندكارهايي مختلف مورد 

كمترين زمان ممكن عيب يابي كرد همچنين مي توان با استفاده از اين متغير ها در سيستم مانيتورينگ بروز خطا و زمان 
  .رخداد آن را مشاهده كرد

  

  
 OB82  پارامتر هاي 16-12شكل 

 
  . فوق مي پردازيم و برنامه نمونه اي با آن ها مي نويسيم tempر اينجا ما به معرفي دو متغير از متغيرهاي د
 

  OB82_EV_CLASS )الف
 مي باشد كه توسط آن مي توان رخداد دادن خطا و برطرف OB82 در TEMPاين متغير يكي از پر كاربردترين متغير هاي 
 57 هگز يا 39اين متغيير مقدار )در اينجا قطع شدن كابل مدباس(ر خطا رخ دهدشدن خطا را مشخص نمود بطوري كه اگ
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اين متغير ) در اينجا رفع اشكال در كابل مد باس(دسيمال را به خود اختصاص مي دهد و در موقعي كه خطا برطرف شود
  . دسميمال به خود اختصاص مي دهد56 هگز يا 38مقدار 

  
  OB82_MDL_ADDR )ب

 معادل آدرس پايه ايي است كه در CPآدرس بيس كارت . مي باشدCP كننده آدرس بيس كارت اين متغير بيان
HwConfig در جلوي كارت CPآدرس كارت  17-12در شكل . به صورت دسيمال نوشته شده استCP مي 256 برابر 

  .وان آن را تغيير بدهيماين آدرس به موقعيت كارت در اسالت مربوطه وابسته مي باشد همچنين به صورت دستي مي ت.باشد

  
   بيس كارت مدباسس  آدر17-12شكل 

  
 و نحوه برنامه نويسي آن در جهت قطع ارتباط فيزيكي شبكه مدباس OB82حال به منظور آشنايي بيشتر خواننده محترم با 

  .با ذكر مثال زير آن را بررسي مي كنيم
  

  1-12مثال 
آدرس بيس ( متصل شده اندر به يكديگ18-12شكل  به صورت  توسط شبكه مدباسS7-300 از نوعPLCفرض كنيم دو 

 سمت چپ ايجاد PLC اگر كابل مدباس قطع شود يك چراغ آالرم به صورت چشمك زن در الزم است)  مي باشد256آن 
 چراغ Resetدر صورت برطرف شده آالرم با زدن كليد . چراغ آالرم ثابت شودAcknowledgeدر صورت زدن كليد . شود

  . شودخاموش 
   

  
  1-12  ارتباط مورد نظر در مثال 18-12شكل 

  
  .در نظر گرفته شده است 3-12جدول در اين مثال آدرس ورودي و خروجي هاي استفاده شده به صورت 
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  3-12جدول 
RESET Bush  Button I126.3 

Acknowledge  Bush Button I126.6 

Alarm Lamp Q124.0 
  

 و كامپايل كردن Save كرده و پس از YES را Interrupt Generation سمت چپ PLCبراي حل اين مثال ابتداء در 
 نيز مشاهده مي شود آدرس بيس كارت كه در برنامه 19-12چنانچه در شكل . بارگذاري مي كنيمPLCتغييرات را در 

  .  مي باشد256نويسي از آن استفاده مي كنيم 
 

 
  1-12  تنظيمات مثال 19-12شكل 

  
ه اينكه مي خواهيم در صورت قطع كابل مدباس آالرمي به صورت فلشينگ ايجاد شود نياز به پالس با با فركانس با توجه ب

 و غيره وجود CPU و يا كالك پالس OB35ثابت داريم براي ايجاد اين پالس راه هاي گوناگون مانند استفاده از تايمرها يا 
  .مه ايده كرد استفاCPUكه در اين مثال ما از كالك پالس . دارد

 دو بار كليك مي CPU روي Hwconfig مشاهده مي شود در پنجره 20-12براي ايجاد اين پالس چنانچه در شكل 
 را فعال كرده و Clock memory تيك Clock memory در قسمت Cycle/Clock memory در تب مربوط به.كنيم

Memory byteحال با )ب شده است انتخا90در اينجا .( را به دلخواه وارد مي كنيمOk كردن پنجره تغييرات را Save و 
  . بارگذاري مي كنيمPLCكامپايل مي كنيم و به 
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  1-12  فعال سازي پالس در مثال 20-12شكل 

  
  . ايجاد كرد21-12 شكل پالس هايي با فركانس يا پريود 90مي توان توسط بيت هاي بايت اكنون 

  

  
 CPUس   بيت هاي مختلف كالك پال21-12شكل 

  
 متغير  OB82كه براي نوشتن برنامه ابتدا در ) M90.3( استغاده شده است2HZدر اين مثال از بيت چهارم يعني فركانس 

 با استفاده MW70   وMW20 را در  OB82_MDL_ADDR  و OB82_EV_CLASS گفته شده شامل TEMP هاي 
  . به اين فضا منتقل مي كنيم22-12 صورت شكل   بهMOVEاز دستور 

  
  1-12 در مثال OB82  برنامه 22-12شكل 
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 مي Integer استفاده از مقايسگر Word  در فضاهايي از جنس TEMPر هاي بايد توجه شود علت انتقال متغي
.  و غيره استفاده كردData Block از فضاهاي ديگر مانند Memory bitهمچنين مي توان بجاي  استفاده از فضاي .باشد

  . مي نويسيمOB1 در 23-12شكل  برنامه را به صورت مقايسه و فيليپ فالپ دستورات حال با استفاده از
  

  
  1-12 در مثال OB1  برنامه 23-12شكل 

  
در اين حالت .( مي باشد24-12شكل  برنامه فوق به صورت Network  مربوط به Onlineدرصورت قطع كابل مدباس 

  .) مي كند فلشينگ2 با فركانس Q124.3خروجي 

 
   در شرايط بروز خطاOnline  در حالت 1-12 در مثال OB1  برنامه 24-12ل شك
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 مي 25-12شكل  به صورت Online در حالت OB1 برنامه ACK ، Networkحال با وجود قطع كابل مدباس و زدن 

  .)   به صورت ثابت روشن مي باشدQ124.3در اين حالت خروجي .(باشد
  

  
 Acknowledge در شرايط فعال شدن Online  در حالت 1-12 در مثال OB1  برنامه 25-12شكل 

  
 26-12شكل  به صورت Online در حالت OB1  برنامهReset ، Network كابل مدباس و زدن يدرصورت رفع قطع

  .) به خاموش مي باشدQ124.3در اين حالت خروجي .(مي باشد

  شرايط رفع فالت و ري ست شدن خطا در Online  در حالت 1-12 در مثال OB1  برنامه 26-12شكل   
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  : نكات قابل توجه

 سمت چپ نوشته شده اگر بخواهيم با قطع كابل PLCبرنامه فوق براي وجود آالرم حاصل از قطعي كابل مدباس در )1
  PLC سمت راست نيز مانند سمت چپ نوشته و به PLC سمت راست ظاهر شود بايد برنامه فوق را براي PLCآالرمي در 

  .گذاري كنيمبار 
 ايي توسط كارت مدباس با يكديگر شبكه شده باشند براي تشخيص  قطع كابل شبكه مدباس در آنها PLCاگر چندين )2

  . كارتهاي مدباس  مختلف با آدرس  بيس متفاوت تكرار كنيمCP را براي OB1بايد برنامه نوشته شده در 
 و غيره آالرم حاصل Protool يا Winccهاي مانيتورينگي مانند  در نرم افزارQ124.0مي توان با تعريف تگي با آدرس )3

  .از قطعي كابل شبكه مدباس را در صفحه گرافيكي نمايش داده و زمان دقيق اين آالرم را ثبت كرد
 Back بخاطر نداشتن رك 400 برخالف كارتهاي 300هاي PLCكليه كارتهاي (اگر تغذيه كارت مدباس قطع شود )4

Plainعالوه بر در اين حالت) سيمي براي تغذيه مي باشند داراي زوج OB82 بالك  OB122 توسط سيستم عامل CPU 
  . مي رودSTOP به مد CPUدر خواست مي شود كه در صورت عدم وجود آن 

 

   سيموالتور مدباس12-6
است كه  توسط شركت هاي مختلف عرضه شده  Modbus Tester يا  Modbus Simulatorنرم افزارهايي با عنوان 

  .توسط آن ها مي توان پروتكل مدباس را تست كرد
 را اجرا كرد  و  Master به كامپيوتر ،نرم افزار شبيه ساز  Slave مي توان  با اتصال وسايل  PLCبعنوان مثال بدون وجود 

افزار مدباس  را به كامپيوتر متصل نمود و نرم  PLCبعالوه مي توان .  فانكشن كدهاي مختلف را توسط آن تست نمود
Slave  را روي كامپيوتر نصب نمود و فرمان هاي PLC را تست نمود .  

 را روي آن ASCII يا  RTUبراي كارهاي آموزشي  مي توان دو كامپيوتر را بصورت سريال به هم متصل كرد و پروتكل 
  .ها تست نمود

ه در اينجا كار با يكي از آن ها را توضيح مي  ضميمه كتاب نمونه هايي از نرم افزارهاي تست مدباس وجود دارد كDVDدر 
 .دهيم

  
  Modbus Slave و  Modbus Pullكار با نرم افزار شبيه ساز 

  : استRS232توسط اين نرم افزار ها مي توان تست هاي زير را انجام داد در تمام موارد ارتباط با 
در اين . روي آن نصب شده است  Modbus Slave به كامپيوتر كه نرم افزار  PLCاتصال كارت مدباس  .1

  . استMaster در نقش  PLCشرايط 
در اين شرايط .  روي آن نصب شده است Modbus Pull به كامپيوتر كه نرم افزار  PLCاتصال كارت مدباس  .2

PLC  در نقش Slaveاست . 
 Modbus و روي ديگري نرم افزار Modbus Pullكه روي يكي نرم افزار اتصال دو كامپيوتر به يكديگر  .3

Slave نصب شده است .  
  : را تشريح مي كنيم3در اينجا مراحل تست 

  . به هم متصل كنيدRS232 دو كامپيوتر را توسط كابل Com پورت هاي -1 
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 trialاين دو برنامه بصورت .  را نصب كنيد Modbus Slave و روي ديگري Modbus Pull روي يك كامپيوتر -2

mode اجرا مي شوند .  
  . يكسان وارد كنيد تا ارتباط برقرار شود27-12امه را در دو طرف اجرا كنيد و پارامترها را در دو طرف مانند شكل  دو برن-3

  
   تنظيمات ارتباط در برنامه سيموالتور 27-12شكل 

  
ان بعنو.  ديده مي شود Slave  در دو طرف فانكشن كد  دلخواهي را انتخاب و در سمت مستر مقدار بدهيد در سمت -4 

  . را انتخاب و تست كنيد FC03  ،28-12 مانند شكل  Setupمثال در سمت مستر از منوي 

  
   تنظيمات فانكشن كد در برنامه سيموالتور 28-12شكل 

 



 

 

385

 

 فصل

12 

  تست و عيب يابي  در مدباس

  اقدام كنيد  Hyper Terminal  از طريق  Slave در سمت كامپيوتر   براي مشاهده جزئيات فريم مدباس مي توانيد-5
   را اجرا كنيد Hyper Terminal  ، 29-12سير شكل براي اين منظور از م

  
   براي تست فريم مدباسHyperTerminal استفاده از  29-12شكل 

  
در اين شرايط هر .  را انتخاب كنيد ASCII گزينه  Connectپنجره  در سمت كامپيوتر مستر برنامه را از نو اجرا و در -6

 را  FC16بعنوان مثال .  خواهيد ديد HyperTerminalيم را در پنجره فانكشن كدي از سمت مستر فعال شود جزئيات فر
  . تست كنيد Quantity=10در سمت مستر براي 

  
   پرسش و تحقيق12-7

سيستم مانيتورينگ را بصورتي طراحي كنيد كه در صورت بروز هر گونه اشكال در شبكه مدباس كد خطا و توضيحات آن در 
  .دمحيط مانيتورينگ نمايش داده شو
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  13فصل 
  
  

   و كاربرد مدباس در آن يوكوگاواDCS آشنايي با
  

    
  :مشتمل بر 

  
   مقدمه 13-1
   يوكوگاواDCS سخت افزاري در ء اجزا13-2

  )FCS) Field Control Station كنترلر 13-2-1
 Vnet/IP و Vnet  شبكه  13-2-2
  )HIS)Human Interface Station   مانيتورينگ 13-2-3
13-2-4 BCV) Bus Converter(  
13-2-5 CGw) Communication Gateway Unit(  
13-2-6 SCS) Safety Control Station( 
13-2-7 SIOS) System Integration OPC Station (  

   يوكوگاواDCS شبكه فيلدباس در 13-3
   آشنايي با نرم افزار يوكوگاوا13-4

 CENTUM 3000 نحوه نصب نرم افزار 13-4-1
   پروژه   نحوه ايجاد13-4-2
  و آشنايي با قسمت هاي مختلف آنFCS ايجاد 13-4-3
   و آشنايي با قسمت هاي مختلف آنHIS ايجاد 13-4-4
  يوكوگاوا DCS نحوه كار با سيموالتور نرم افزار 13-4-5

   يوكوگاواDCS كاربرد شبكه مدباس در 13-5
  

   يوكوگاوا DCS در  شبكه مدباس  افزاي  اجزاي سخت13-6
   يوكوگاواDCSدر   ارتباط فيزيكي شبكه مدباس انواع13-7

 RS232C بستر فيزيكي 13-7-1
 RS422/RS485 بستر فيزيكي 13-7-2
 10BaseT  بستر فيزيكي 13-7-3
   يوكوگاوا توسط شبكه مدباسDCS نحوه تبادل ديتا در 13-8
  ALR121  نحوه ايجاد و تنظيمات كارت مدباس13-8-1  
 Communication I/O Builderط  نحوه تبادل ديتا توس13-8-2  

   يوكوگاواDCS فريم ديتاي مدباس در 13-8-3
   عيب يابي شبكه مدباس يوكوگاوا از طريق كدهاي خطا13-8-4
 يوكوگاوا در شبكه DCS چند مثال از تبادل ديتا در 13-9

  مدباس
 ABB يوكوگاوا با سيستم DCS تبادل ديتاي ديجيتال 13-9-1
 S7-400H يوكوگاوا با سيستم DCSوگ  تبادل ديتاي آنال13-9-2
 يوكوگاوا با سيستم DCS تبادل ديتاي آنالوگ و ديجيتال 13-9-3

HIMA 
    پرسش و تحقيق13-10

  

  
  
  
  

 و ABBارتباط بين يوكوگاوا و زيمنس و .  آشنا مي شويد يوگوكاوا و كاربرد مدباس در آن DCSسيستم در اين فصل با 
HIMA با مثال تشريح شده است .  
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    چكيده مطالب
  

  . تقسيم بندي مي شوندFFCS,KFCS,LFCS,PFCS يوكوگاوا به چهار دسته DCS ها در FCSعموما  •
  . هستندRIO از نوع LFCS ، PFCS و FIO از نوع FFCS ، KFCSساختارهاي  •
ته  ارتقاء يافVnet/IP مي باشد كه در سالهاي اخير به Vnet يوكوگاوا DCS ها و FCSباس ارتباطي بين  •

  .است
  . مي باشد1Gbps برابر Vnet/IP و در 10Mbps برابر Vnetسرعت انتقال ديتا در  •
• Vnet/IP از لحاظ functionally با Vnetسازگار مي باشد .  
 استفاده Vnet/IP يا Vnet از ديپ سوئيچ هاي روي كارت HIS در Station و Domainبراي آدرس دهي  •

  .مي شود
جهت يكپارچگي سيستم استفاده  BCVاز   CS3000 مختلف در Domainدر دو  Vnetبراي اتصال شبكه  •

  .مي شود
و امكان است  مي باشداين پروتكل بصورت مستر RTU يوكوگاوا DCSپروتكل مدباس قرار داده شده در  •

Slaveشدن در آن وجود ندارد .  
 RS422 و RS485 يوكوگاوا با بستر فيزيكي DCS از پركاربردترين كارتهاي مدباس در ALR121كارت  •

  .همچنين اين كارت مي تواند بصورت معمولي و در ساختار افزونگي استفاده شود. محسوب مي شود
 داراي دو پورت مدباس مي باشد كه در اين صورت امكان اتصال به دو شبكه مدباس مجزا ALR121هركارت  •

  .امكان پذير مي باشد
  . استفاده مي شودA,B,C,X,Y,Z يوكوگاوا از شش فانكشن كد 10DCS/ 10/ 2011 براي تبادل ديتا در  •
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   مقدمه 13-1
بيشترين استفاده اين سيستم كنترلي در صنايع . در دنيا محسوب مي شودDCSشركت ژاپني يوكوگاوا از پيشگامان اوليه 

 DCSيكي از مزيت هاي مهم .ن بيشتر استنفت ، گاز و پتروشيمي مي باشد بطوريكه سهم كشورهاي آسيايي در اين ميا
اين . از سطح فيلد تا سطوح باالي مديريت توليد و برنامه ريزي مي باشدPlantيوكوگاوا وجود مدلي براي اتوماسيون كامل 

  .  نام داردETS يا به اختصار Enterprise Technology Solutionسيستم به اختصار 
 هاي Subsystemبيشتر در سطح كنترلي براي تبادل ديتا بين اين سيستم و در سيستم يوكوگاوا شبكه صنعتي مدباس 

 از اهميت زيادي برخوردار DCSبه كار مي رود لذا شبكه مدباس در اين )  سازندگان مختلفPLC و DCSشامل (ديگر
  .اده شده استاز خانواده آلن بردلي نشان د) PLC) PLC-5 يوكوگاوا با DCSدر شكل زير نمونه ايي از ارتباط .است

  

  ارتباط سيستم كنترلرهاي يوكوگاوا و آلن بردلي از طريق مدباس  1-13شكل     
 
  

 CENTUM را در دنيا با نام DCS اولين سيستم 1975 تاسيس شد و در سال 1915 در سال  YOKOGAWAشركت 
 CENTUM CS ترين آنها كه تا چند سال قبل مدرن.اند خانواده عرضه شدهاين تاكنون نسل مختلفي از .عرضه نمود

امروزه جديدترين . بود كه در صنايع مختلف داخلي بخصوص صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي به وفور يافت مي شود3000
 سير تحول سيستم 2-13در شكل . عرضه شده است2008  نام دارد كه در سال CENTUM VP يوكوگاوا DCSسيستم 
DCS است نشان داده شده 2001 يوكوگاوا تا سال.  

  



 

 

390 

 

 فصل

13 

   يوكوگاوا و كاربرد مدباس در آنDCSآشنايي با

  
 2-13شكل 

  
از آنجا كه ممكـن اسـت   . در اين فصل سعي بر اين است كه ارتباط اين سيستم كنترل با شبكه مدباس مورد بحث قرار گيرد               

ابتدا به تـشريح ايـن مـوارد پرداختـه      و اصطالحات بكار رفته آشنا نباشد  خواننده محترم با اين سيستم كنترل و نرم افزار آن
  .ارتباط شبكه مدباس در يوكوگاوا مي پردازيمسپس بطور تخصصي به 

  
  

   يوكوگاواDCS سخت افزاري در ء اجزا13-2
 ءبرخي از اين اجزا. يوكوگاوا به تجهيزات سخت افزاري متفاوتي نيازمنديمDCSبراي برقراري و پياده سازي سيستم 

 طراحي آن مورد استفاده قرار مي  وPlant يوكوگاوا محسوب مي شوند و برخي ديگر بسته به نوع DCSقسمتهاي اصلي 
  .گيرند
FCS) Field Control Station (كامپيوتر مهندسي و بهره برداري و )Engineering / Operating sation (ءاجزا 
 يا Vnet به نام شبكه Real Time اصلي توسط يك شبكه ءاين دو جز. يوكوگاوا محسوب مي شوندDCSاصلي 

Vnet/IP پس مي توان گفت حداقل سخت افزار ممكن براي پياده سازي .مي باشند با يكديگر در ارتباطDCS يوكوگاوا 
براي پياده سازي .  مي باشد ) Vnet/IP يا Vnet( و شبكه ارتباطي) HIS) Human Machin Interface و FCSيك 

  . ار گيرد يوكوگاوا سيستم مانيتورينگ و مهندسي مي تواند به صورت مشترك مورد استفاده قرDCSمينيمم 
  . نشان داده شده استVnet/IP  يوكوگاوا با شبكه DCS مينيمم پيكربندي 3-13در شكل 
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   يوكوگاوا و كاربرد مدباس در آنDCSآشنايي با

  
 3-13شكل 

  
  : يوكوگاوا را توضيح مي دهيم  اجزاي اصلي عبارتند از DCS مختلف ءدر ادامه اجزا

 FCSكنترلر •
  Vnet/IP و Vnetشبكه  •
  HISمانيتورينگ  •
  BCVمبدل هاي شبكه  •
• Gateway هاي شبكه CGw  
  SCSسيستم كنترل ايمن  •

  
  

  )FCS) Field Control Station كنترلر 13-2-1
 4-13همانطوري كه در شكل . يوكوگاوا محسوب مي شودDCS در ءترين جز  از مهمترين و اصليFCSكنترلر اصلي يا 

رودي خروجي ، كارت هاي و) FCU)Field Control Unit به كابينتي گفته مي شود كه شامل FCSمشاهده مي شود هر 
  .  و شبكه ارتباطي است
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   يوكوگاوا و كاربرد مدباس در آنDCSآشنايي با

  
 4-13شكل 

  
اين سخت افزار نسبت به بروز فالت مقاوم . استHigh Availability داراي درجه بااليي از FCSسخت افزار  •

و در صورت وقوع فالت ،هدايت سيستم و كنترل آن از دست نمي رود بعالوه به محض بر طرف شدن است 
 . درصد مي باشد99,9999به همين دليل ميزان در دسترس بودن سيستم .رددفالت به شرايط نرمال باز مي گ

 . از چپ به راست استFCSچيدمان كارتهاي در  •
در عين حال . در پنل كنترلي استفاده شودFCU  در كنار  Localكارتهاي ورودي خروجي مي توانند به صورت  •

  .        نيز امكان پذير مي باشدRemote I/Oاستفاده از 
در اين حالت يك قسمت كار كنترلي را انجام مي دهد . پياده سازي شود Redundantستم مي تواند كامال سي •

 كار Standbyدر صورت بروز خطا در كمترين زمان سيستم . قرار داردStandbyو قسمت ديگر در حالت 
 .كنترلي را انجام مي دهد و هيچ گونه توقفي در كنترل فرآيند ايجاد نمي شود

هر . داراي دو كارت پروسسور مي باشد يك كارت  سمت چپ و ديگري سمت راست مي باشدCPUرت هر كا •
اين دو پروسسور كارت توسط . مي باشدV net I/F و ECC مجزا ، حافظه CPUپروسسور كارت شامل دو 

  . متصل شده استRI/Oهمچنين اين دو باس به باس .باس مشتركي به يكديگر متصل شده است
  



 
 14فصل 

  

   آن در مدباسكاربرد وPLC HIMAآشنايي با 
  

  مقدمه14-1
  هاي ايمني در اتوماسيون صنعتي  جايگاه سيستم14-2
   ايمنييها  استانداردهاي مهم سيستم14-3
   و انواع آنHIMA هاي PLCير تكاملي  س14-4

  )HIMA  )Hard Wire Systemsافزاري ها سخت  سيستم14-4-1
  HIMA نويسي ابل برنامه قيها  سيستم14-4-2
  H41Qهاي  سازي سيستم نحوه طراحي و پياده 14-4-3
  H51Qهاي  سازي سيستم  نحوه طراحي و پياده14-4-4

  H51-Q / H41-Qهاي سيستم   بررسي كارت14-5
  )CU) Central Unit كارت كنترلر 14-5-1
 )I/O) INPUT / OUTPUTهاي ورودي و خروجي  كارت 14-5-2

 )CoM )Communication Moduleاي شبكه ه كارت 14-5-3
   HIMAافزار   آشنايي با نرم14-6

   و نحوه نصب آنHIMAافزار  هاي نرم نسخه 14-6-1
   و محيط كار آنHIMAنويسي  هاي برنامه انواع زبان 14-6-2
 ELOP IIدر ساختار برنامه )OBJECT( نواع اشياءا بررسي 14-6-3
  نويسي آن  نحوه ايجاد پروژه و برنامه14-6-4
  HIMA  نحوه اتصال كامپيوتر به كنترلر14-6-5
  تست آن گذاري برنامه به كنترلر و  نحوه بار14-6-6

  HIMA هاي PLC شبكه مدباس و 14-7
  HIMAافزاري شبكه مدباس در كنترلرهاي   اجزاء سخت14-7-1
 HIMA در س انواع ارتباط فيزيكي شبكه مدبا14-7-2

  توسط شبكه مدباسHIMA نحوه تبادل ديتا در 14-8
  تحقيقپرسش و  14-9
 
  
 

 و انواع پيكربندي آن HIMAسپس سيستم ايمني  .شويم انداردهاي آن آشنا ميتهاي ايمني و اس در اين فصل ابتدا با سيستم
 .شود تكل مدباس در آن بررسي ميورگيرد و در ادامه پ مورد بررسي قرار مي
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   و كاربرد مدباس در آن PLC HIMAآشنايي با

  
  چكيده مطالب 

  
• SIL مخفف Safety Integrated System  ميزان اطمينان به سيستم در زمان تغيير در  است و معياريست كه 

  . با آن سنجيده مي شودفرآيند
  . مي باشندSIL4اين سيستم ها داراي . است ارائه شده PLANR  مدل باHIMAسيستم هاي سخت افزاري  •
  . ميلي ثانيه مي باشد20كمتر يا مساوي   زمان پاسخ HIMatrixدر سيستم هاي  •

اين خانواده به دو .  محسوب مي شودHIMA از پركاربردتري سيستم هاي برنامه ريزي در PESسيستم هاي  •
 . تقسيم بندي مي شوندModular و Compactدسته 

مي  A تنها با Aهاي نوع  CPU بعالوه يكسان باشند OS بايد داراي CPUدو Redundant در سيستم هاي  •
 . همخواني دارندX و هم با نوع E هم با نوع Eنوع  هاي CPU ولي توانند بكار روند 

• CPU  ها داراي خاصيت  كارت و سايرHot Swapشرايط برق دار بودن رك مي توان آنها را در ند مي باش 
 .تعويض نمود

اين .  داراي نسخه هاي متعددي است كه هركدام بر روي سيستم عامل خاصي نصب مي شودHIMAنرم افزار  •
 . موسوم است Hard Key يا Dongle اين قفل  به.  داردقفل سخت افزاري جرا نياز بهنرم افزار براي ا

• RTU 3964 وR  درهستند كه   مدباسپروتكل هايتنها PLC هاي HIMAاستفاده شده اند . 

مي توان استفاده  Slave  به صورت TCP/IPبراي برقراي شبكه مدباس روي F8628X  و F8627Xاز كارت  •
 .كرد

 قرار داده PESسيستم هاي  مربوط به  OS در  Modbus Slave  ارتباطن هاي الزم براي برقراريكليه فانكش •
 پياده HK-MMT-3 و بايد توسط فانكشن vn وجود نداOS اين فانكشن ها در Modbus Masterدر .شده است
 .دنسازي شو
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  مقدمه14-1
در  .هاي مورد انتظار از سيستم افزايش يافته است يتقابل همگام با افزايش سطح اتوماسيون در صنايع و فرآيندها،

ها و   از افزونگي در كنترلر، سيستم كنترل مورد توجه استدر سطح زياد براي) availabity(پذيري  هايي كه دسترس فرآيند
ط زيست در برابر آالت و محي ماشين در برخي ديگر از فرآيندها كه ايمني افراد، .شود ده ميااستفتمام اجزاء سيستم كنترلي 

در مواردي  .شود استفاده مي) Fail Safe(هاي ايمني  از سيستممورد توجه است  اشتباه و يا خرابي تجهيزات ناشي ازخطرات 
 بصورت تركيبي بكار مي  و ايمني ههاي افزون  سيستم،اي برخوردار است  از اهميت ويژه هر دو پذيري و ايمني دسترسكه 
 ،ه هنگام وقوع خطا يا توقف عملكرد از اهميت زيادي برخوردار است بهاهايي كه ايمني آن  فرآيندشايان ذكر است در.رود 

ها  دستگاه محيط زيست، سيستم كنترلي بايد تجهيزات را به يك حالت ايمن از پيش تعيين شده ببرد تا خسارتي متوجه افراد،
  .ها نگردد و فرآيند

  
  :موارد زير اشاره نمودها در  توان به استفاده از اين سيستم يهاي ايمني م بردهاي سيستم از جمله كار

• ESD )Emergancy Shut Down(  
• F&G )Fire And Gas System(  
• BMS )Boiler Management System(  
• HIPPS )High Integrated Pressure Protection System(  

 .استفاده مي شودكوهاي دريايي و غيره س ،خطوط لوله پتروشيمي، ،گاز ، در صنايع نفتها بيشتر از اين سيستم

 
 هاي ايمني نمونه كاربرد سيستم 1-14شكل 

 

  هاي ايمني در اتوماسيون صنعتي  جايگاه سيستم14-2
 پتروشيمي و غيره سبب شده است كه ، خطرپذير همانند صنعت نفت، گازامروزه حساسيت و اهميت فرآيندهاي ذاتاً

به موازات  )شود  گفته ميSafety Integrated System يا SIS ها اصطالحاً آنبه كه ( هاي ابزار دقيق ايمن سيستم
با استفاده  .دن مطرح شو )شود  گفته ميProcess Control System يا PCS ها اصطالحاً كه به آن( هاي كنترلي سيستم

د و ايمني محيط زيست و نيروي توان از عملكرد ايمن سيستم كنترل و ابزار دقيق اطمينان حاصل نمو  مياز اين سيستم ها 
 PCS يا DCSشود وظيفه سيستم   مشاهده مي2-14چنانچه در شكل  .انساني را در برابر خطرات احتمالي بيمه نمود
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عادي  هاي اضطراري و غير  در حالتSIS سيستم DCSو به موازات سيستم  باشد كنترل ايمن فرآيند در حالت عادي مي
  .ها نگردد ها و فرآيند دستگاه محيط زيست، تي متوجه افراد،كند تا خسار  مييتهدافرآيند را به حالت ايمن 

  
  با فرآيند SIS و DCSهاي  ارتباط سيستم 2-14شكل 

  
از . باشند  در حال ارتقاء مي است و روز به روزعرضه شده و  ها توسط سازندگان مختلف اتوماسيون توليد اين سيستم

 F، سيستم HIMAسيستم   يوكوگاوا،Prosafeتوان به سيستم  ها مي تمسن اين سيترين سازندگا ترين و معروف مهم
   .و غيره اشاره نمودPILZ ، زيمنس

 

   ايمنييها  استانداردهاي مهم سيستم14-3
 اين . صورت گرفته استاتفاق افتاده  در واحدها صنعتيي كه حوادثبراساس ايمني هايطور كلي روند تاريخي استاندارد  هب

استانداردهاي  و  شدهبندي  كه نهايتا تمامي آنها جمعگرديده استهاي ايمني  منجر به پيدايش قوانين و دستورالعمل حوادث
  . اين روند نشان داده شده است3-14در شكل  .ايمني را شكل داده اند
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 هاي ايمني سازي سيستم روند استاندارد 3-14شكل 

  
  .باشد  ميISA S84.1 و  IEC61508،IEC61511استانداردهاي هاي ايمني رين استانداردت ترين و رايج مهم

 IEC61511باشد و استانداردهاي   مي كنترلي الزم االجرايها كنندگان سيستم  بيشتر براي توليدIEC61508استاندارد 
 يك واحد صنعتي ياجرا  مهندسي و، زمان طراحي  ها دررعايت اصول آن هايي هستند كه استاندارد ISA S84.1و
  . نشان داده شده استIEC61511  وIEC61508 دو استاندارد د كاربر4-14در شكل  .باشد روري ميض
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 IEC61511 و IEC61508كاربرد استانداردهاي  4-14شكل 

  
 Safety Instrumentationهاي ايمني هاي كنترل طراحي و نحوه كاركرد كليه سيستم  مشخصات فني،اگر چه 

System )SIS( دارد بر پايه استانIEC61508با استاندارد استاندارداينباشد ولي   مي  IEC61511  ارتباط تنگاتنگ دارد و
  .در بسياري از موارد  مطالب را به آن ارجاع مي دهد
   . خواهد بودISA S84.1 يا IEC61511 بر پايه يكي از استانداردهاي بايد توجه نمود كه طراحي يك واحد صنعتي لزوماً

 .اند  در يك نگاه با يكديگر مقايسه شدهIEC61511  وIEC61508هاي ندارد استا5-14در شكل 
 
  :باشد  داراي سه قسمت اصلي زير ميIEC61511شود استاندارد  نانچه مشاهده ميچ
 به بررسي چگونگي كه عمدتاً شود ها را شامل مي افزار افزار و نرم سخت ها، تعريف ،كالبد اصلي ):Part1( بخش اول •

  .شود همچنين تعاريف و اصطالحات در اين بخش عنوان مي .پردازد  مي سيستمي مختلف چرخه عمرعملكرد فازها
  .بخش اول استمورد شامل رهنمودهايي در  ):Part2( بخش دوم •
  .باشد  ميSIL براي تعيين سطح ايمني و هايي العمل دستورشامل  ):Part3( بخش سوم •
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    BENTLY NEVADA لرزشحفاظت سيستم
  باس در آنمدكاربرد و 

  مقدمه15-1
  جايي هگيري جاب دهنده حلقه اندازه  اجزاء تشكيل15-2
 B.N-3500 لرزشگيري   بررسي انواع سنسورهاي اندازه15-3
 B.N-3500 لرزش بررسي پراكسيمتر در سيستم 15-4

   نحوه كار پراكسيمتر و پروب15-4-1
   در پراكسيمترهاASF بررسي 15-4-2
  TK3 آشنايي با دستگاه 15-4-3

 Key phasorفيزور  كي  آشنايي با15-5
 Safety Barrier نحوه اتصال به زمين و استفاده از 15-6
   B.N-3500ي سيستم وايبريشن ها كارت آشنايي با 15-7

 B.N-3500 نكات مهم پيكربندي سيستم 15-7-1
 B.N-3500ي سيستم اه كارت بررسي اهم 15-7-2

  B.N-3500برقراري ارتباط با رك   نحوه15-8

   از طريق سريالB.N-3500 ارتباط با رك 15-8-1
   از طريق اترنتB.N-3500 ارتباط با رك 15-8-2
  از طريق مدباسB.N-3500 ارتباط با رك 15-8-3

  B.N-3500نويسي سيستم  پيكربندي و برنامه  نحوه15-9
  B.N-3500 در سيستم  پروتكل مدباس15-10

  B.N-3500 انواع بسترهاي فيزيكي مدباس در سيستم 15-10-1
 B.N-3500 نحوه تبادل ديتا در شبكه مدباس سيتم 15-10-2
 3500/92دهي كارت مدباس    نحوه پيكربندي و آدرس15-10-3

   پرسش و تحقيق15-11
  

 پس از آن نحوه پيكربندي .شود  بررسي ميB.N-3500 سيستم ي ها كارتها و  تري، پراكسيمها در اين فصل ابتدا پروب
 بحثروتكل مدباس در اين سيستم مورد پ و Rack Configuration Moduleافزار   از طريق نرمB.N-3500سيستم 
 .گيرد قرار مي
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  چكيده مطالب 
  

راحي شده و تحليل ارتعاش در آنها ط هاي دوار  براي حفاظت لرزش ماشين Bently Nevadaسيستم وايبرشن •
 .است

 : تقسيم كرد كه عبارتند از چهار دسته به جايي را  هگيري جاب توان اجزاء يك حلقه جهت اندازه طور كلي مي هب •
 Proximity)، ترانسديوسر(Extension Cable)، كابل رابط (Proximity Probe)پروب و يا سنسور

transducer)دهنده   و نشان(monitor)   
تماسي براساس  شود كه نوع غير تماسي تقسيم مي نوع تماسي و غير ي اين سيستم به دوگير هاي اندازه سنسور •

 .كند جريان گردابي كار مي
توسط اين مشخصه  .باشد  ميAverage Scale Factor ياASFهاي مهم ترانسديوسر  كي از مشخصهي •

  .گيري نمود  را اندازهGapتوان ميزان تغيير ولتاژ به ازاء تغيير در  مي
  .شود  استفاده ميTK3 دستگاه زي سيموله كردن وايبريشن اابر •
 و مي باشدهاي مختلفي  بندي  كه داراي پيكرهاي لرزش بنتلي نواداست اي از سيستم  نمونه B.N 3500سيستم •

  .كار برد ه ب TMRگانه صورت سيستم افزونه سه هتوان آن را ب مي
  .يال يا شبكه اترنت انجام شودتواند از طريق ارتباط سر  مي B.N 3500ارتباط با رك •
 Full و ) اسالتMini Rack )8 بوده و از لحاظ اندازه به دو دسته Back Plane از نوع B.N-3500رك در  •

Rack )15شود بندي مي دسته ) اسالت. 
دار بودن رك امكان تعويض يا  بديهي است در برق .دن را دارHot Swap خاصيت B.N-3500هاي  كارت •

 .آنها وجود داردجايي در  هجاب
 Transient Data( TDMيا  ) RIM )Rack Interface Moduleاز طريق  B.N-3500اتصال به رك  •

Interface (پذير است و با كارت مدباس امكان. 
 .توان شبكه كرد  را ميRS422 با بستر فيزيكي B.N-3500 رك 12ماكزيمم تا  •
 .شود  استفاده ميB.N-3500ي  براي پيكربندRack Configuration Moduleافزار  نرم •
 .توان استفاده كرد  ميRTU با پروتكل 3500/92براي ارتباط مدباس از كارت  •
 .توسط سازنده قرار داده شده استي آدرس مدباس ثابت خاص B.N-3500ك از مشخصات سيستمي يبراي هر  •
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  مقدمه15-1
هاي   كه كاربرد اصلي آن در سيستماست GEت خانواده  يكي از محصوالBently Nevadaسيستم وايبريشن مانيتورينگ 

دست  ه ضمن بتوان  ميB.N-3500با استفاده از . باشد مي )axial( محوري و) Radial(دوار براي حفاظت از لرزش شعاعي 
توان با استفاده   توسط اين سيستم ميبعالوه . انجام دادنيز ها را   ارتعاشات در اين سيستم  تحليل ، آوردن سرعت ماشين دوار

 وگيري  را اندازهدر نقاط مختلف  ...هاي آنالوگ و  مقدار حسگر و جريان ولتاژ دما و )TC يا RTD( دما ي خاص ها كارتاز 
توجه شود  .ن دوار يا فرآيند متوقف شوديريزي كرد كه اگر دما يا مقدار حسگر آنالوگ از حدي باالتر رود ماش طوري برنامه

هاي كنترلي و  باشد و لوپ اين سيستم يك سيستم حفاظتي مي . آنالوگ در اين سيستم وجود نداردهاي خروجي سيگنال
PIDباشد سازي نمي  كنترلر و غيره توسط آن قابل پياده.  

اين سيستم بيشتر در  .ستها پمپ  وژنراتورهاي توليد برق ،توربو كمپرسورها ها،اصلي اين سيستم در انواع كمپرسوركاربرد 
 و B.N-3300ترين خانواده آن  شود كه معمول هاي خطوط انتقال نفت و گاز ديده مي هپتروشيمي و ايستگا گاز، فت،صنايع ن

 B.N-3500سيستم  .باشد ميB.N-3500 از B.N-33001-15در شكل  .باشد هاي بيشتري مي تر و داراي قابليتد جدي 
  . از اين دو سيستم نشان داده شده استاي نمونه

  

 
 يتورينگ سيستم مان3500

  
   مانيتورينگ سيستم3300

  
    1-15شكل 
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  جايي هگيري جاب دهنده حلقه اندازه  تشكيل اجزا15-2
  :بندي كرد صورت زير تقسيم هجايي را ب هگيري جاب  يك حلقه جهت اندازهتوان اجزا طور كلي مي هب

  (Proximity Probe)پروب و يا سنسور  •
 (Extension Cable)كابل رابط  •
 (Proximity transducer)ديوسر ترانس •
 (monitor)دهنده  نشان •

  . نشان داده شده استB.N-3500گيري براي سيستم  حلقه اندازه اين 2-15در شكل 
  

  
 B.N-3500 مدل نشان دهنده ترانسديوسر+ كابل + پروب 

   2-15شكل 
  

 B.N-3500 لرزشگيري   بررسي انواع سنسورهاي اندازه15-3
در مدل كنتاكتي  .شوند بندي مي  به دو صورت سنسورهاي كنتاكتي و غير كنتاكتي تقسيملرزشگيري  سنسورهاي اندازه

سنسورهاي  .شود گيري سرعت و شتاب استفاده مي از اين سنسورها بيشتر براي اندازه .استسنسور به بدنه چسبيده 
از اين سنسورها براي  .كنند ابي كار ميهاي گرد اساس جريان نيز معروف هستند برEddyكنتاكتي كه به سنسورهاي  غير

  .اي از اين سنسورها نشان داده شده است  نمونه3-15در شكل  .شود  استفاده ميGapگيري  اندازه
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None Contact Sensor Contact Sensor 

   3-15شكل 
  

اين  .آيند حساب مي ههاي دوار ب گيري مقدار لرزش در سيستم كاربردترين سنسورها براي اندازه  از پرEddyسنسورهاي 
ها چنانچه در شكل  براي افزايش طول اين پروب .هاي مختلف وجود دارند  مختلف و قطردهاي استاندار سنسورها در طول

  .باشد  ميكه اين كابل نيز در طول و قطرهاي مختلف موجوداستفاده كرد  Extensionتوان از كابل  شود مي  ميمشاهده
  

  
   4-15شكل 

  
در اين صورت با توجه به طول و قطر پروب و  .باشد صورت تست مقاومتي مي ه بExtensionنحوه تست پروب و كابل 

 اين روش معيوب بودن و سالم بودن آن با .كنيم گيري مي مدارك فني آن مقاومت بين جاكت و هسته داخلي را اندازه
 و 8mm با قطر 3300XLهاي  هاي براي ترانسديوسر  طول كابل پروب1-15در جدول طور نمونه  هب .شود مشخص مي
Extensionهمراه مقاومت آن نشان داده شده است ه كابل آنها ب.  

  1-15جدول 
3300 XL 8mm Proximity Transducer System 
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 B.N-3500 لرزشبررسي پراكسيمتر در سيستم  15-4

هر ترانسميتر شامل اسيالتور و  .باشد  ترانسديوسر ميB.N-3500گيري ارتعاشات  هاي اندازه  مهم سيستمكي ديگر از اجزاي
 براي اتصال رشته سيمشود و طرف ديگر آن توسط سه  يك طرف ترانسديوسر به پروب متصل مي .باشد دي موديالتور مي
Signal Output،Signal Command  و تغذيه ترانسميتر به سيستم B.N-3500البته در برخي از ( شود  متصل مي

هاي اتصالي به   سيگنال5-15در شكل  .)گيرد  نيز مورد استفاده قرار ميShieldها يك رشته سيم ديگر براي اتصال  سيستم
Transducer330هاي   مدلXL نشان داده شده است7200 و .  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transducer                                                                 3300 XL Transducer                              7200  
    5-15شكل 

  .شود  تامين ميB.Nباشد كه اين تغذيه از رك   مي26- تا 17.5- بين Transducerتغذيه 
  
  






