
به نام خدا

  :به شرح زير مي باشد با توضيح فارسي  VBمدل  VIGOR هاي PLCماژول هاي 
  . آن كليك نماييد  نامجهت بررسي هر يك از ماژول ها برروي لينك

توضيحاتنام ماژول

Analog ماژول هاي اتصال سيگنال هاي ورودي و خروجي آنالوگ

VB-2DA  بيت12ماژول آنالوگ دوخروجي 

VB-4DA  بيت8 خروجي 4ماژول آنالوگ 

VB-1HC  45ماژول دوكاناله ورودي انكدرKHz

VB-2PT  ماژول سنسورPT100با دو ورودي 

VB-4PT  ماژول سنسورPT100 ورودي4 با 

VB-4T  ماژول ترموكوپلJ&K ورودي4 با 

VB-8T  ماژول ترموكوپلJ&K  ورودي8 با 

VB-CADP  ماژول ارتباط سريالRS232/RS485دو طرفه 

. به فايل ها دسترسي نماييدBrowse CDبراي اطالع از ديگر ماژول ها ، از قسمت 
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 VB-6A خروجي آنالوگ/ ماژول ورودي
 VB-3A خروجي آنالوگ/ ماژول ورودي

 
  :ويژگي ها

 
  بيت رزوليشن با دقت باال12 •
 . خروجي آنالوگ دارد2 ورودي آنالوگ و VB-6A  , 4ماژول •
 . خروجي آنالوگ دارد1 ورودي آنالوگ و VB-3A  , 2ماژول •
 .هر ورودي ولتاژ يا مدار ورودي مجزايي دارد •
   .را  مي پذيرد 20mA  -20 mA+~ و مدار ورودي 10V~ +10V-ي ولتاژ هرورود •
 . ايزوله شده اندPLCاز  سيگنال هاي ورودي به وسيله فوتوكوپلر  •

  
      VB-6A / VB-3Aخروجي آنالوگ / ماژول ورودي 

تي تبديل ي ب12ديجيتال به سيگنال را مي پذيرند و   يا جريان باشد ولتاژ كه ميتواندي هاي آنالوگ سيگنال آنالوگورود
 براي VB هاي سري PLC بعضي از سيگنالهاي ديجيتال را مي توان به , FROM/TO از طريق دستور .مي كنند

  .مانيتورينگ و كنترل ورودي ها ارسال كرد 
 هاي PLC از FROM/TO بيتي را از طريق دستور 12همچنين امكان دريافت داده ديجيتال ورودي هاي آنالوگ 

  ). هم جريان,هم ولتاژ( و مي توانند داده ديجيتال را به سيگنال خروجي آنالوگ تبديل كنند,را دارند VBسري 
  

 ويژگي ها .1

  
  ويژگي هاي تواني

 
    شماره ماژول  ويژگي ها

24VDC ± 20%, 210mA (Max.)  VB-6A 
24VDC ± 20%, 160mA (Max.)  VB-3A  

  توان مصرفي

  
  
  

   تواني 10Vويژگي هاي
 

    ويژگي ها
10VDC ± 0.5%, 60mA (Max.)  توان خروجي  
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  ورودي آنالوگويژگي هاي 
  

  ولتاژ ورودي  جريان ورودي
  .جريان يا ولتاژي كه باحافظه بافر يا ديپ سوئيچ انتخاب شده است

  

-20mA ~ +20mA/ 4 ~ 20mA  -10V ~ +10V رنج ورودي آنالوگ  
   آنالوگرنج خروجي  2000+ ~ 2000-  2000 ~ 0 /2000+ ~ 2000-

250Ω  200KΩ  مقاومت ورودي  
10i A  5mV  رزوليشن  

 ±1%(Max)  دقت نهايي  
  سرعت تبديل  0.5ms × (1 – 4) ورودي 

بين ورودي ها ايزوالسيون انجام   ;ايزوله شده انده وسيله فوتوكوپلر ب PLCورودي هاي 
  .نگرفته است

  ايزوالسيون

32mA±  15V± ماكزيمم رنج ورودي  
 

 
  A/Dحني هاي تبديل دياگرام من

 

  
  

  ويزگي هاي خروجي آنالوگ
  

  ولتاژ خروجي  جريان خروجي
  .جريان يا ولتاژي كه با حافظه بافر و ترمينال هاي مختلف خروجي انتخاب شده است

  

4mA ~ +20mA  0V ~ +10V  آنالوگخروجي رنج  
  آنالوگورودي رنج   4000+ ~ 0  4000+ ~ 0

  500Ω500  زيرΩ ~ 1MΩ   ار خروجيبمقاومت  
5i A  2.5mV  رزوليشن  

±1%(Max) دقت نهايي  
  سرعت تبديل  0.4ms/2 ورودي 

در حاليكه بين  ; ايزوله شده اند از خروجي هاه وسيله فوتوكوپلرب PLCورودي هاي 
  .خروجي ها ايزوالسيون انجام نشده

  ايزوالسيون
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  D/Aدياگرام منحني هاي تبديل 
 

  
  ابعاد و ظاهر خروجي .2

  
  

  خارجيسيم كشي .3
   سيم كشي خارجي ورودي آنالوگ1-3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1  
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  . و سيم دور از خط محرك قرار گيردبهتراست از سيم ايزوالسيون براي ورودي آنالوگ استفاده شود* : 1
  .براي ولتاژ يا جريان ورودي كانال بهتر است به موارد زيرتوجه شود* : 2

 )1- 5مراجعه به بخش . (شد بايد مطابق با مد هر كانال باBFM#0تنظيمات  )1
 .ديپ سوئيچي كه درسمت چپ ماژول قرار دارد بايد مطابق با مد هر كانال تنظيم شده باشد )2

   ,بامراجعه به دياگرام
  . مد ولتاژ است,اگر سوئيچ باال قرار گيرد

  . مد جريان است,اگر سوئيچ پايين قرار گيرد

  
  

  .متصل شود با كمترين نويز   به ترمينال FGترمينال * : 3

 , و سپس; را بايد به زمين سيستم متصل كردVB-6A ماژول  اصلي و ترمينال PLC ترمينال * : 4
  .سومين زمين را براي زمين سيستم انجام داده يا بايد  به رك برد توزيع متصل شود

موازي با ترمينال 0.1u - 0.47u 25V بايد يك خازن  د اگر در ترمينال ورودي نويز يا ريپل وجود دار* : 5
 .ورودي قرار داد

  
  ي آنالوگخروج سيم كشي خارجي 3 -2        
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 . ماژول آسيب ميبيند,اگر ترمينال ولتاژ خروجي به مدار متصل باشد و اتصال كوتاه رخ دهد •
 و در زمان سيم كشي از كابل برق دور  ,استفاده شود سيم ايزوالسيوناز بهتراست براي خروجي آنالوگ * : 1

  ). باشدΩ 100زمين بايد كمتر از مقاومت (  و سيم ايزوالسيون را زمين كرد  ,باشد
موازي با ترمينال 0.1u - 0.47u 25V اگر در ترمينال ورودي نويز يا ريپل وجود دارد بايد يك خازن  * : 2

  .ورودي قرار داد

 , و سپس; را بايد به زمين سيستم متصل كردVB-6A ماژول  اصلي و ترمينال PLC ترمينال * : 3
  .سومين زمين را براي زمين سيستم انجام داده يا بايد  به رك برد توزيع متصل شود

  
  FROM/TOشرح دستور  .4

PLC سري هاي VB براي خواندن و نوشتن داده BFM از VB-6A و VB-3Aات  از دستورFROM/TO 
  .استفاده مي كند

  . اصلي ماژول ويژه گفته مي شود PLC ارسال مي كنند و بهBFMهمه ماژول ها داده را از طريق 

  
  
• PLC سري هايVB خواندن براي BFMاز ماژول ويژه از اين دستور استفاده مي كنند . 
 خوانده مي شود و در 1ره  از ماژول شما, BFM#8   تا  BFM#5 , گروه داده 4 , باشد X0=ONزمانيكه  •

D0~ D3ذخيره مي شود  . 
 . ولي داده اي كه قبال خوانده شده باقي مي ماند, دستور اجرا نمي شود, مي شودX0=OFFزمانيكه  •
 . شروع از ماژول ويژه اي كه نزديك واحد اصلي است, استk8 تا k1 , تعيين مي شودm1ماژول ويژه با  •
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• PLC سري  هايVB از اين دستور براي نوشتن داده BFMدر ماژول ويژه استفاده مي شود . 
 . نوشته مي شود1 از ماژول شماره BFM#0 در D0 مقدار , باشدX0=ONزمانيكه  •
 . باقي مي ماند, ولي داده هايي كه قبال نوشته شده, دستور اجرا نمي شود, مي شودX0=OFFزمانيكه  •
 .از ماژول ويژه نزديك واحد اصلي شروع مي شود.  استK8 تا k1ن مي شود و از  تعييm1ماژول ويژه به وسيله  •
  
 توصيف عملكرد ورودي آنالوگ.5

 , CH1-CH2 , ورودي آنالوگ2 داراي VB-3A و ماژول , CH1-CH4 , ورودي آنالوگ4 داراي VB-6Aماژول 
  . است

  
 (BFM)  حافظه بافر 1-5

  .انتقال مي دهد VB با سري BFM از طريق  داده ها راVB-3A و VB-6Aورودي آنالوگ 
  

  شماره بافر  توصيف
 H0000.   #0=مقدار در زمان انتقال . CH1-CH4تعيين مد ورودي در 

  CH1 #1زمان ميانگين تنظيم  
  CH2  #2زمان ميانگين تنظيم  
  CH3  #3زمان ميانگين تنظيم  

PLC:OFFزمانيكه  • ON32 تنظيمات , مي شود 
 .است

 ,همه تنظيمات خارج رنج ; 32,767-1: رنج تنظيمات •
  CH4  #4زمان ميانگين تنظيم    . در نظر گرفته مي شود32

BFM#1 مقدار ميانگين و زمان ميانگين CH15#  . را تعيين مي كند  
BFM#2 مقدار ميانگين و زمان ميانگين CH26#  . را تعيين مي كند  
BFM#3 مقدار ميانگين و زمان ميانگين CH37#  .ن مي كند را تعيي  
BFM#4 مقدار ميانگين و زمان ميانگين CH48#  . را تعيين مي كند  
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  . تعيين كردVB-6A را براي ماژول  ,CH1-CH4 , ورودي4 مي توان مد BFM#0 رقم 4با  •

  . است10V ~ +10V- مد ورودي ولتاژ , است 0=زمانيكه مقدار ديجيتال
  . است4mA ~ +20mA+ان  مد ورودي جري,است1 =زمانيكه مقدار ديجيتال
  . است20mA ~ +20mA- مد ورودي جريان ,است2 =زمانيكه مقدار ديجيتال
  . غيرفعال مي شودA/D تبديل ,است3 =زمانيكه مقدار ديجيتال

  
  : تنظيم شودH3210 در BFM#0 اگر ,براي مثال

CH1 :  10-ورودي ولتاژV ~ +10V 
CH2 :  4+ورودي جريانmA ~ +20mA 
CH3 : 20-ريان ورودي جmA ~ +20mA   
CH4 : غيرفعال  

 BFM#5~ BFM#8 مي توان از FROM نوشت و با دستور BFM#0~ BFM#4 مي توان در TOبا دستور  •
 .خواند

 BFMشماره   توصيف
  9#  تعيين سيم كشي تنظيمات هر كانال

PLC:OFF زمانيكه ; CH1 كانال OFFSETمقدار داده  ON 10#  . است"0" مقدار, است  
PLC:OFF زمانيكه ; CH1 كانال GAINده مقدار دا ON 11#  . است"5,000" مقدار, است  

PLC:OFF زمانيكه ; CH2 كانال OFFSETمقدار داده  ON 12#  . است"0" مقدار, است  
PLC:OFF زمانيكه ; CH2 كانال GAINمقدار داده  ON 13#  . است"0" مقدار, است  
PLC:OFF زمانيكه ; CH3 كانال OFFSETمقدار داده  ON 14#  . است"0" مقدار, است  
PLC:OFF زمانيكه ; CH3 كانال GAINمقدار داده  ON 15#  . است"0" مقدار, است  
PLC:OFF زمانيكه ; CH4 كانال OFFSETمقدار داده  ON 16#  . است"0" مقدار, است  
PLC:OFF زمانيكه ; CH4 كانال GAINمقدار داده  ON 17#  . است"0" مقدار, است  

زمانيكه .  خصوصيات تبديل به وضعيت زمان انتقال ريست مي شود, استb0=1ه زمانيك
PLC:OFF ONمي شود , b0=018#  . مي شود  

 در غير ; مي شودBFM#19 , OFF در b11 , است32,767-1 =زمانيكه زمان ميانگين
  19#  . مي ماندBFM#19 , ON در b11اينصورت 

  29#-20#  .قطع است
 براي خواندن مي توان بررسي FROMبا دستور .  استVB-6A = K103كد شناسايي براي 

  .كرد آيا ماژول وجود دارد يا نه
 براي خواندن مي توان بررسي FROMبا دستور .  استVB-3A = K104كد شناسايي براي 

  .كرد آيا ماژول وجود دارد يا نه

#30  
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 در ماژول به وضعيت CH1-CH4  خصوصيات تبديل, نوشته شود "1" مقدار BFM#18 از b0زمانيكه در  •
از اين تابع براي ريست كردن در زمان رخ دادن خطا در تنظيمات خصوصيات تبديل  ;انتقال ريست مي شود

 .استفاده مي شود
 بر تنظيمات BFM#10, #18 تنظيمات , نوشته مي شود(1 ,1) مقدار BFM#9 از (b1, b0)زمانيكه در •

 CH2 همين تاثير را بر روي BFM#12-17 و BFM#9 از b2-b7.  تاثير مي گذاردCH1خصوصيات تبديل 
 .مي گذارندCH4 تا 

 
 . تعيين مي شودBFM#0 كه به وسيله مد ورودي ,است uA يا mVرنج  در BFM#10-17تنظيمات  •
 مي توان FROM و با استفاده از دستور , نوشتBFM#9-18 مي توان در TOبا استفاده از دستور  •

BFM#19 و BFM#30  را خواند. 
 , و سپس; نوشتBFM#10-17 را در GAIN و OFFSET نخست بايد مقدار ,براي تنظيم خصوصيات تبديل •

 . را تنظيم كردBFM#9بيت معادل در 

 :توجه
 ذخيره VB-6A ماژول EEPROMرا در  هر كانال  OFFSET, GAIN  و تنظيمات BFM#0مقدار درون  •

 بايد به محدوديت BFM در زمان عملكرد ;دوباره نويسي كرد EEPROM بار مي توان در 10,000تا . مي شود
 .دوباره نويسي توجه داشت

 EEPROM توصيه مي شود كه هر دو دستور نوشتن در , زمان بيشتري مي گيردEEPROMنوشتن داده در  •
 .حداقل با يك ثانيه جدا شود

   عملكرد2-5
  . نوشته مي شودPLC برنامه زير در , زمان ارسال به خصوصيات تبديل درVB-6Aبراي تنظيم ورودي آنالوگ ماژول 
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- به عنوان ورودي ولتاژ CH3, CH4 و 4mA ~ +20mA+ به عنوان ورودي جريان CH1, CH2در برنامه  •
10V ~ +10Vاست32 زمان ميانگين ,و چون زمان ميانگين تعيين نشده .  در نظر گرفته مي شود . 

STEP1 :  برنامه باال درPLCبا فرض اينكه ماژول (.  وارد شودVB-6A نصب شده باشد1 در ماژول ويژه شماره (.  
STEP2 :  ماژولVB-6A نصب مي شود و سيگنال آنالوگ به ماژول VB-6Aمتصل مي شود .  
STEP3 :  بايد منبع تغذيه بهPLC و VB-6A ماژول ( متصل شودVB-6A بايد با منبع DC 24Vو  )  تغذيه شود

PLCراه اندازي شود .  
STEP4 :  تغيير محتوايD0-D3مشاهده شود .  

  
  :مثالي از يك برنامه 

  
  نكات اجرايي

 . و سيم كشي خارجي مطمئن شويدVB-6Aاز اتصال درست ماژول   •
 .شودن بيشتر DC 24V (210mA) دقت شود كه منبع از ; تغذيه شودDC 24Vبايد با منبع  VB-6Aماژول  •
 .شودن بيشتر DC 24V (160mA) دقت شود كه منبع از ;د تغذيه شوDC 24V بايد با منبع VB-3Aماژول  •
 چك VB-6Aدر  BFM#0درستي  و سپس ;و رنج آن وارد شود) ولتاژ يا جريان(نوع سيگنال ورودي آنالوگ  •

 . تنظيمات سوئيچ سمت چپ توجه شود   يهشود و
 

  A/D تنظيمات خصوصيات تبديل  3- 5

  
  

كاربر مي تواند .مد ولتاژ ورودي و مد جريان ورودي را نشان مي دهد A/Dدو دياگرام فوق منحني خصوصيات تبديل 
 تغيير تنظيمات را GAIN و مقدار OFFSET تغيير مقدار تبديل را بسته به نياز تنظيم كند و بامنحني خصوصيات 

  .دهد
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  :تنظيم مقادير به صورت زير است
 . استuA يا mVدي آنالوگ  مقدار ورو, است٠=زمانيكه مقدار خروجي ديجيتال : OFFSETمقدار  •

    ورودي ولتاژ: 5V(-5,000) ~ +5V(+5,000)-                                                             :رنج تنظيمات       
-20mA (-20,000) ~ +20mA (+20,000): ورودي جريان   

 . استuA يا mVدي آنالوگ  مقدار ورو, است1,000+=زمانيكه مقدار خروجي ديجيتال  : GAINمقدار  •
   ورودي ولتاژ: OFFSET+ [ 1V(1,000) ~ 15V(15,000)]                                                 :رنج تنظيمات

                                                         +32mA (+32,000)] +OFFSET [4(4,000) ~:   ورودي جريان  
  

  GAIN  =2.5V و مقدار 0V  = 1 در كانال OFFSETيم مقدار  تنظ :1مثال

  
   :2مثال

  
  
  توصيف عملكرد خروجي آنالوگ .5

   . است, CH1 , خروجي آنالوگ1 داراي VB-3A و ماژول , CH1-CH2 , خروجي آنالوگ2 داراي VB-6Aماژول 
  

 (BFM)حافظه بافر  1-6
  . ارسال مي كنند VB به سري BFM داده ها را از طريق VB-3A و VB-6Aخروجي آنالوگ 

  
 BFMشماره   توصيف

 20#  . در زمان انتقالH00 مقدار ; CH1-CH2تنظيم مد خروجي 
PLC:OFFزمانيكه  •  CH1 #21مقدار خروجي ديجيتال  ONمي شود0 , مي شود .  
  CH2  #22مقدار خروجي ديجيتال 

  23#  . در زمان انتقالH00 مقدار ;تنظيمات تابع خروجي
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 . تعيين كردBFM#20 رقم از 2 را مي توان به وسيله  VB-6A از ماژول, CH1-CH2 , براي مد خروجي •
  . تعيين مي شود0V ~ +10V مد خروجي ولتاژ , 0 =زمانيكه مقدار ديجيتال 
  . تعيين مي شود 4mA ~ +20mA+ مد خروجي جريان , 1 =زمانيكه مقدار ديجيتال 

  :ر گيرد قراBFM#20 در H10 اگر مقدار ,براي مثال
CH1 :  0خروجي ولتاژV ~ +10V 
CH2 :  4+خروجي جريانmA ~ +20mA 

PLC: RUNزمانيكه  •  STOPمقدار , مي شود CH1-CH2 از VB-6A با مقدار درون BFM#23 تنظيم 
 .مي شود

BFM#23=H00 :  مقدار خروجيCH1, CH2حفظ مي شود .  
BFM#23=H01 :  مقدار خروجيCH2و مقدار , حفظ مي شود CH1= OFFSETمي شود .  
BFM#23=H10 :  مقدار خروجيCH1و مقدار , حفظ مي شود CH2= OFFSETمي شود . 
BFM#23=H11 :  مقدارCH1= OFFSET, و مقدار CH2= OFFSETمي شود . 

  .نوشت BFM#20 ~ BFM#23 مي توان در ,  TOبا استفاده از دستور •
  

 BFMشماره   توصيف
  24#  تعيين تنظيمات سيم كشي هركانال

PLC:OFF زمانيكه ;  CH1 كانالOFFSETقدار داده م ONمي ”0“ اين مقدار , مي شود 
  25#  .شود

PLC:OFF زمانيكه ;  CH1 كانالGAINمقدار داده  ON5,000“ اين مقدار , مي شود” 
  26#  .مي شود

PLC:OFF زمانيكه ;  CH2 كانالOFFSETمقدار داده  ONمي ”0“ اين مقدار , مي شود 
  27#  .شود
PLC:OFF زمانيكه ;  CH2 كانالGAINار داده مقد ONمي ”0“ اين مقدار , مي شود 
  28#  .شود

زمانيكه .  خصوصيات تبديل به وضعيت زمان انتقال ريست مي شود, استb0=1زمانيكه 
PLC:OFF ONمي شود , b0=029#  .  مي شود  

ان بررسي  براي خواندن مي توFROMبا دستور .  استVB-6A = K103كد شناسايي براي 
  .كرد آيا ماژول وجود دارد يا نه

 براي خواندن مي توان بررسي FROMبا دستور .  استVB-3A = K104كد شناسايي براي 
  .كرد آيا ماژول وجود دارد يا نه

#30  

  
 در ماژول به وضعيت ارسال ريست مي CH1-CH2  خصوصيات تبديل , استBFM#29 در b0=1زمانيكه  •

 .ي ريست كردن در زمان رخ دادن خطا در تنظيمات خصوصيات تبديل استفاده مي شوداز اين تابع برا. شود
 بر تنظيمات BFM#25, #26 تنظيمات , نوشته مي شود(1 ,1) مقدار BFM#24 از (b1, b0)زمانيكه در •

 مي CH1-CH2 همين تاثير را بر روي BFM#24 از (b3, b2).  تاثير مي گذاردCH1خصوصيات تبديل 
 .گذارند
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 . تعيين مي شودBFM#20 كه به وسيله مد ورودي , استuA يا mV در رنج BFM#25-28نظيمات ت •
 , و سپس; نوشتBFM#25-28 را در GAIN و OFFSET نخست بايد مقدار ,براي تنظيم خصوصيات تبديل •

 . را تنظيم كردBFM#24بيت معادل در 

 :توجه
 VB-6A ماژول EEPROMنال را در  هر كا FFSET, GAIN و تنظيمات BFM#20, #23مقدار درون  •

 بايد به BFM در زمان عملكرد ; دوباره نويسي كردEEPROM بار مي توان در 10,000تا . ذخيره مي شود
 .محدوديت دوباره نويسي توجه داشت

 EEPROM توصيه مي شود كه هر دو دستور نوشتن در , زمان بيشتري مي گيردEEPROMنوشتن داده در  •
 .جدا شودحداقل با يك ثانيه 

   عملكرد2-6
  .شودنوشته مي  PLC برنامه زير در , به خصوصيات تبديل در زمان ارسالVB-6A آنالوگ ماژول براي تنظيم خروجي

  
  
 4mA ~ +20mA+خروجي جريان  به عنوان CH2و  0V ~ +10V خروجي ولتاژ  به عنوانCH1در برنامه  •

 .در نظر گرفته مي شود
STEP1 :  برنامه باال درPLC با فرض اينكه ماژول . (وارد شودVB-6A نصب شده باشد2 در ماژول ويژه شماره (.  
STEP2 :  ماژولVB-6A نصب مي شود و سيگنال آنالوگ به ماژول VB-6Aمتصل مي شود .  
STEP3 :  بايد منبع تغذيه بهPLC و VB-6A ماژول ( متصل شودVB-6A بايد با منبع DC 24Vو  )  تغذيه شود

PLCي شود راه انداز.  
STEP4 :  تغيير محتوايD0-D1 شودمي  مشاهده. 
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  :مثال از برنامه ديگر

  
  
 و بين ,است  VB-6A ,      2.5V در COM و VOUT1 بين دو ترمينال خروجي ,بعداز اينكه برنامه اجرا شد •

  . است VB-6A ,  5V در COM و VOUT2دو ترمينال خروجي 
  نكات اجرايي

 . و سيم كشي خارجي مطمئن شويدVB-6Aاز اتصال درست ماژول   •
 . بيشتر شودDC 24V (210mA) دقت شود كه منبع از ; تغذيه شودDC 24V بايد با منبع VB-6Aماژول  •
 . بيشتر شودDC 24V (160mA) دقت شود كه منبع از ; تغذيه شودDC 24V بايد با منبع VB-3Aماژول  •
 چك شود و VB-6A در BFM و سپس درستي ;ارد شودو رنج آن و) ولتاژ يا جريان(نوع سيگنال ورودي آنالوگ  •

 . دقت شود كه به بلوك ترمينال سيم ها متصل شود
 

  A/D تنظيمات خصوصيات تبديل  3- 6

  
  

كاربر مي تواند . را نشان مي دهدخروجيي و مد جريان خروج مد ولتاژ D/Aدو دياگرام فوق منحني خصوصيات تبديل 
 تنظيمات را تغيير مي GAIN و مقدار OFFSETتغيير مقدار . نياز تنظيم كندمنحني خصوصيات تبديل را بسته به 

  .دهد
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  :تنظيم مقادير به صورت زير است
 . استuA يا mVآنالوگ خروجي  مقدار , است٠=زمانيكه مقدار خروجي ديجيتال  : OFFSETمقدار  •

   ولتاژخروجي , 0V(0) ~ +5V(+5,000)                                                                 : رنج تنظيمات
                                                                       0mA(0) ~ +20mA(+20,000) , جريانخروجي   

 . استuA يا mV مقدار ورودي آنالوگ , است1,000+=زمانيكه مقدار خروجي ديجيتال  : GAINمقدار  •
   ولتاژخروجي , OFFSET+ [ 1V(1,000) ~ 15V(15,000)]                                     : رنج تنظيمات

                                                [4(4,000) ~ +32mA(+32,000) ] +OFFSET , جريانخروجي  
  

 خصوصيات تبديل   تنظيم:مثال 
 در مد خروجي ولتاژ منحني تبديل در CH2 و GAIN = 10mA و مقدار 0mA  = 1 در كانال OFFSETمقدار 

  .زمان انتقال تنظيم مي شود
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 VB-2DA كاناله 2ماژول آنالوگ خروجي 

  راهنماي كاربر

  ويژگي ها

 .  بيت رزوليشن باال است12ه هر يك  ك   ,استآنالوگ خروجي كانال  2 اين ماژول داراي •

 . است (4mA ~ +20mA+) و جريان (0V ~ +10V)براي هر كانال مقدار خروجي ولتاژ  •

 . جداگانه تنظيم كرد هر كانال خروجي را مي توان به طور gainآفست و  •

 .  اپتوكوپلر ايزوالسيون وجود داردPLCبين سيگنال هاي آنالوگ خروجي و مدارات ديجيتال  •

  دستورالعمل .1

  و , ارسال مي شودVB-2DAبراي مانيتورينگ وضعيت  بعضي از داده هاي ديجيتال , FROM / TOبا اجراي دستور  •

  .وگ خروجي ها ارسال مي شود براي كنترل آنال VB سري PLCداده هاي ديگر از 

 مشخصات .2

ند و مقدار ديجيتال را مي گيركانال هاي خروجي .  دو كانال خروجي داردVB-2DAماژول خروجي آنالوگ  •

 ماكزيمم رزوليشن . گفته مي شودD/Aتبديل  آن  كه به. معادل با آن را خارج مي كند)ولتاژ يا جريان (سيگنال آنالوگ

VB-2DA , 12بيت است . 

 20 ~ 4 يا    10V DC ~ 0رنج آنالوگ . اب ولتاژ يا جريان خروجي را سيم كشي  كاربرتعيين مي كندانتخ •

mAبراي هر كانال انتخاب مي شود . 

 VB-2DAهر .  استفاده مي شودVB هاي سري PLC اكستنشن به عنوان VB-2DAماژول آنالوگ خروجي  •

 و هيچ ورودي يا ,مي كند ارسال FROM /TOه از دستورات استفاد به عنوان ماژول ويژه اي است كه داده ها را با

 ماژول ويژه را مي 2 و تا ; متصل كردVB2 سري PLCمي توان به يك   ماژول ويژه را8 تا .خروجي را اشغال نمي كند

  . متصل كردVB0 سري PLCتوان به 
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  »توان مورد نياز« 

 . كابل آن تغذيه مي شود اصلي يا اكسپنشن ازطريق5V DC PLC,  ورودي  براي كنترل •

o  ازPLCاصلي : 

 x 4 2 ]  ≤) تعداد ماژول ويژه) + ( تعداد ماژول اكسپنشن (                                                               [

o  از اكسپنشن ياVB-PWR: 

  x 12 2 ]  ≤) تعداد ماژول ويژه) + ( كسپنشنتعداد ماژول ا (                                                              [

 

 24Vازطريق منبع تغذيه خارجي يا 24V DC(+20% / -15%) , 100mAبراي سيگنال خروجي آنالوگ  •

DC خروجي PLCمي شود تامين .  

   »ويژگي هاي عملكرد«

  ولتاژ خروجي  جريان خروجي

  . انتخاب مي شوند و ترمينال هاي مختلف BFM#20ولتاژ يا جريان خروجي به وسيله 

  

  مد  ٠  1

+4 ~ +20mA  0 ~ +10V  آنالوگرنج خروجي(DC) 

  رنج ورودي ديجيتال  4000+ ~ 0  4000+ ~ 0

500Ω500   يا كمترΩ ~ 1MΩ  مقاومت بار خارجي  

5µA  2.5 mV رزوليشن  

  دقت نهايي  )با مقياس كامل (1%±

  سرعت تبديل  0.4ms / 2ورودي 

 از منبع توان ايزوله DC/DCتبديل كننده . ود داردپلر ايزوالسيون وج اپتوكو مدارات آنالوگ و ديجيتالبين

  .كانال هاي آنالوگ از هم ايزوله نيستند. است

  ايزوالسيون
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   »D/Aويژگي هاي تبديل «

   )0V ~ +10Vرنج ( ولتاژ خروجي  : ٠مد 

  
   )4mA ~ +20mA+رنج ( جريان خروجي  : 1مد 

 
 اندازه ها .3
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 ترمينال ها .4

  
منبع بهتراست از كابل ايزوالسيون زوج پيچ دار شيلد براي كانال هاي خروجي آنالوگ استفاده شود و كابل دور از * : 1

در سمت بار ) مثالاز خطوط توان يا خطوط ديگري كه ممكن است نويز الكتريكي توليد كنند.(الكترومغناطيسي قرار گيرد

  ) يا كمتر استΩ100اومت زمين مق. ( كابل خروجي يك نقطه را بايد زمين كرد

  . متصل شودµF, 25V 0.47 ~ 0.1 بايد به يك خازن نرم كننده ,اگر در خروجي نويز الكتريكي يا ريپل ولتاژ باشد* : 2

  . متصل كردPLC  را بايد به ترمينال VB-2DA ماژول ترمينال * : 3

 . نيستاز يك كانال مشترك امكان پذير) ولتاژ و جريان (خروجي همزمان  •

اتصال كوتاه ترمينال خروجي ولتاژ يا اتصال بار خروجي جريان به ترمينال خروجي ولتاژ ممكن است به ماژول  •

VB-2DAآسيب وارد كند . 

 . اصلي نيز مي توان استفاده كرد,24V DC PLCاز  •

 .به ترمينال هايي كه غير قابل استفاده اند نبايد چيزي متصل كرد •
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   FROM/ TOدستور  .5

  
• PLC  سريVB  از اين دستور براي خواندن داده BFMاز ماژول ويژه استفاده مي كند . 

 و n=K4 زيرا , قرار دارندBFM #5~#8داده هايي كه در (  گروه داده 4 , مي شود”X0=”ONزمانيكه  •

m2=K5كه در ( از ماژول ويژه )  استm1=K1=1st. ا خوانده مي شود و در رجيسترهاي متوالي كه ب)  قرار دارد

D=D0ذخيره مي شود, شروع مي شود . 

  VB0 K2,در سري (  را مي توان در نظر گرفت K8 تا K1 ماژول ويژه از VB هاي سري PLC در m1براي  •

 . كه با نزديكترين به واحد اصلي شروع مي شود,)  m1=K1 يا

 .باقي مي ماند دستور اجرا نمي شود ولي داده هايي كه قبال خوانده شده , مي شود”X0=”OFFزمانيكه  •
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• PLC هاي سري VB از اين دستور براي نوشتن داده در BFM ماژول PLCاستفاده مي كند . 

 .1st ماژول ويژه نوشته مي شود و در BFM#0 (m2=K0)  در S (D0) محتواي درون ”X0=”ONزمانيكه  •

(m1=k1)از آنجا كه .  قرار مي گيردn=K1تنها در يك  , است BFMنوشته مي شود . 

  VB0 K2,در سري (  را مي توان در نظر گرفت K8 تا K1 ماژول ويژه از VB هاي سري PLC در m1راي ب •

 . كه با نزديكترين به واحد اصلي شروع مي شود,)  m1=K1 يا

 . دستور اجرا نمي شود ولي داده هايي كه قبال نوشته شده باقي مي ماند, مي شود”X0=”OFFزمانيكه  •

•  

 (BFM)حافظه ي بافر 

  . ارسال مي شود(BFM) و واحد اصلي از طريق حافظه بافر VB-2DAه بين داد

 BFM  توصيف

  20#  انتخاب مد خروجي   )Latchبا تابع   ( H00   =مقدار پيش فرض

  ) ON  OFF: PLCزمانيكه ( ٠= مقدار پيش فرض   21#  1داده خروجي كانال 

  22#  2داده خروجي كانال 

  23#  مد نگه دادري داده   )Latchابع با ت  ( H00   =مقدار پيش فرض
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م •

در اين بافر يك عدد هگزادسيمال .  خروجي آنالوگ را بين ولتاژ و جريان در هر كانال تغيير مي دهدBFM#20قدار 

     2  و رقم دوم فرمان مربوط به كانال , است(CH1) 1رقم اول فرمان مربوط به كانال . دورقمي قرار مي گيرد

(CH2)است. 

 )V+10~ V 0(. كانال در مد ولتاژ خروجي تنظيم مي شود : O = 0انيكه زم

 )mA+20~ mA +4 (. كانال در مد جريان خروجي تنظيم مي شود : O = 1زمانيكه 

  . به تنظيمات كارخانه تغيير مي كندI/Oبا ريست كردن مد خروجي خصوصيات 

  BFM #0 = H 1 0: مثال

CH1 =0 :   ولتاز خروجي(0V ~ +10V)  

CH2=1  :  جريان خروجي(+4mA ~ +20 mA)  

  

براي نوشتن .  نگه داشته مي شودRUN مقدار آخرين خروجي در مد , باشدSTOPزمانيكه برنامه كنترلر در مد  •

RUNدر شرايط . ( مي تواند وضعيت خروجي آنالوگ را انتخاب كند BFM#23مقدار هگزادسيمال در  STOP(  

  
 ) STOPRUN :PLCاگر . ( ر خروجي را نگهداري مي كندكانال مقدا : O = 0زمانيكه 

 ) STOPRUN :PLCاگر ( . )OFFSET (تنظيم كانال به كمترين مقدار خروجي : O = 1زمانيكه 

RUN باشد و از حالت PLC , ONزمانيكه : مثال  STOPتغيير كند .  

  .ند مقدار خروجي را نگه مي دارCH1, CH2 هر دو كانال > ==BFM#23= H00اگر 
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 را در خروجي OFFSET مقدار CH1 مقدار خروجي را نگه مي دارند و كانال CH2 كانال > ==BFM#23= H01اگر 

  .قرار مي دهد

 را در خروجي OFFSET مقدار CH2 مقدار خروجي را نگه مي دارند و كانال CH1 كانال > ==BFM#23= H10اگر 

  .قرار مي دهد

 . را نگه مي دارندOFFSET مقدار خروجي CH1, CH2 هر دو كانال > ==BFM#23= H11اگر 

 

 . تنظيم كردTO را مي توان با استفاده از دستور BFM#20 ~ #23مقدار  •

  

BFM  توصيف

  24#  .براي فعال كردن تنظيمات مورد نظر

  K0(   #25= مقدار پيش فرض  ( CH1 كانال OFFSETمقدار 

  K5,000(   #26= مقدار پيش فرض  ( CH1 كانال GAINمقدار 

  K0(   #27= مقدار پيش فرض  ( CH2 كانال OFFSETمقدار 

  K5,000(   #28= مقدار پيش فرض  ( CH2 كانال GAINمقدار 

  29#  . به حالت پيش فرض تغيير مي كندA/D همه خصوصيات تبديل , باشدb0=1زمانيكه 

  30#  )فقط خواندني (K102: كد مدل 

  

به  (CH1 & CH2)ه خصوصيات تبديل آنالوگ به ديجيتال  هم, BFM#29  , b0=1در زمان راه اندازي  •

 براي راه اندازي با , را اشتباه تنظيم كندVB-2DAاگر يك كاربر خصوصيات تبديل . مقادير پيش فرض باز مي گردد

 . مي توان خصوصيات تبديل را به حالت تنظيمات پيش فرض ريست كردBFM#29 در b0=1تغيير 
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كه  ( BFM#26 و BFM#25 مقدار محتواي , = BFM#24 (b1, b0)  (1,1)در زمان راه اندازي  •

 به همين ترتيب و.  ذخيره مي كندEEPROMفعال مي شود و در )  را تنظيم مي كنندCH1خصوصيات تبديالت كانال 

(b3, b2) در BFM#24 همين كار را براي CH2انجام مي دهد . 

 
 . تعيين مي شودBFM#20ه مد ورودي  به وسيلAµ يا mV در واحد  BFM #25 ~ #28تنظيمات  •

• BFM#24 ~ #29  را با دستورTOتنظيم مي شود ; BFM#30 را مي توان با دستور FROMخواند . 

 نوشته BFM#25 ~ #28 كانال در GAIN و OFFSET نخست بايد مقدار ,براي تنظيم خصوصيات تبديل •

 . راه اندازي مي شودBFM#24 سپس بيت مربوط به آن در ;شود

  :توجه 

درهر كانال  OFFSET (BFM#25 ~ #28) و GAIN تنظيمات , BFM#20, BFM#23مقدار محتواي  •

  BFM#29همچنين براي ريست كردن تنظيمات به وسيله .  نگه داري مي شودVB-2DA ماژول  EEPROMدر 

 .  بار مي تواند دوباره نويسي شود10000 حدود EEFROMهر .  نوشته مي شودEEPROMداده ها مجددا در 

 بنابراين بين دو فرمان دوباره نويسي در , زمان بيشتري مي گيردEEPROMدوباره نويسي داده در  •

EEPROMبيش از يك  ثانيه( بايد وقفه قرار گيرد.( 
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  مثال از برنامه و عملكرد .6

  : 1#مثال 

  
 :BFM#20 = H10  در اين برنامه  •

  . گيرد قرار مي10V+ ~ 0 در مد خروجي ولتاژ CH1 , 0 = 1#رقم 

  . قرار مي گيرد20mA+ ~ 4+ در مد خروجي جريان CH2 , 1 = 2#رقم 

  :روند عملكرد

1( PLCسپس , بايد خاموش باشد VB-2DA را متصل شود ) 2در اين برنامه اين ماژول در محل ماژول ويژهnd 

 .  سيم كشي مي شودVB-2DA به خطوط توان I/Oسپس از ). نصب مي شود

2( PLC در حالت  STOPپس  باشد سONبراي دانلود برنامه باال سوئيچ .  شودRUN در PLCفعال شود . 

 فرستاده مي VB-2DA به ترتيب به كانال هاي خروجي D1 (BFM#2) و D0 (BFM#1)مقادير آنالوگ از  )3

 تنظيم مي STOPاين مقادير قبل از (باقي مي مانند  خروجي هاي آنالوگ , استSTOP در حالت PLCزمانيكه . شود

 ).شوند

 . از ورودي هاي ديجيتال تبعيت مي كنندVB-2DA خروجي هاي آنالوگ , D1 و D0راي تنظيم مقادير ب )4
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   :2 مثال

 

  
  :VB-2DA ترمينال هاي ,راي برنامه باالجبراي ا •

  . است2.5V خروجي COM و VOUT1بين 

 . است5V خروجي COM و VOUT2بين 

  :توجه 

 . چك شودVB-2DA به ماژول خروجي آنالوگ اتصاالت سيم كشي خروجي و كابل هاي اكسپنشن )1

 . تا شود8 تعداد ماژول ها نبايد بيش از ; چك شودVBرعايت قوانين ساختار سيستم  )2

 .مد خروجي درست انتخاب شود )3

 به تعداد اكسپنشن ها و تابع ويژه ها بستگي PLC مقدار ولتاژ , )overload( چك شود  24V  يا5Vولتاژ  )4

 .دارد

5( PLCدر حالت RUN اشد ب. 

 ثانيه نوسان 1 ممكن است خروجي آنالوگ به مدت , براي سيگنال هاي آنالوگ 24V كردن OFF يا ONبعد از  )6

 .  يا تفاوت در زمان شروع استPLCكه اين به دليل تاخير زماني بين منبع تغذيه از . كند
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 GAIN و  OFFSETتعريف  .7

  
  

 .ين زير توجه كرد بايد به قوانGAIN و مقدار OFFSETبراي تغيير مقدار 

  

• OFFSET   واحد آن .  است0محل خط  در ورودي ديجيتالmV  يا Aµاست . 

)a( Offsetمثبت   

)b( Offsetصفر  

   :OFFSETرنج مجاز 

 V(0) ~ +5 V (+5,000) 0: خروجي ولتاژ

 mA(0) ~ +20 mA (+20,000) 0: خروجي جريان
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• GAIN واحد .  تعيين مي كند2000دي ديجيتال را در  در واقع مقدار ورو,شيب و زاويه خط را تعيين مي كند

 . استAµ يا  mVآن 

   :OFFSET=0مقدار 

(C) gain گام هاي بزرگ در خروجي آنالوگ=  بزرگ  

(d) gainمتوسط   

(e) gain گام هاي كوچك در خروجي آنالوگ=  كوچك  

   :GAINرنج مجاز 

 OFFSET + [1V(+1,000) ~ 15V(+15,000)]:ولتاژ خروجي 

  OFFSET + [4mA(+4,000) ~ 32mA(+32,000)]:جي جريان خرو
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 و اين مقادير را مي توان در برنامه كاربر .تنظيم كرد  را ميتوان با هم يا به صورت مستقلGAIN و OFFSETمقدار 

PLC سري VBتنظيم كرد .  

  

   :3#مثال 

  در حالت (CH2) 2 و تنظيمات كانال  (CH1) 1 در كانال GAIN=10mA و OFFSET=0mAدر برنامه زير 

  .تنظيمات پيش فرض مي ماند
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 VB-2DA كاناله 4ماژول آنالوگ خروجي 

 دستورالعمل .1

كانال هاي خروجي مقادير ديجيتال مي گيرند و سيگنال .  كانال خروجي است4 داراي  VB-4DAماژول خروجي آنالوگ  •

 VB-4DAماكزيمم رزوليشن.  گفته مي شودD/A كه به آن تبديل .معادل با آن را خارج مي كنند) جريان يا ولتاژ(آنالوگ 

 . بيت است8 , 

 است كه 20mA~ 0 و يا 10V DC ~ 0رنج خروجي آنالوگ . سيم كشي كاربر خروجي جريان يا ولتاژ را تعيين مي كند •

 .به طور مستقل انتخاب شود مي تواند در هر كانال

 4DA ماژول ويژه     . متصل مي شودVB هاي سري PLC به عنوان اكسپنشن به VB-4DAماژول خروجي آنالوگ  •

VB-  اطالعات را با استفاده از دستورFROM/ TO به PLCو هيچ ورودي يا خروجي را اشغال نمي كند, مي فرستد  .

 PLC ماژول ويژه را نيز مي توان به 2 و تا ; متصل كردVB2 هاي سري PLC ماژول ويژه را مي توان به 8حداكثر تا 

 . متصل كردVB0سري 

 ويژگي ها .2

  >> توان مورد نياز<<

• 5V DC, 30mA ) براي كنترل داخلي( 

  .تغذيه مي شود ) VB-PWR/  يا از طريق اكسپنشن  (PLC  كابلاز طريق

o  ازPLC:  

  X 2[  ≥  4) تعداد ماژول ويژه) + ( تعداد ماژول اكسپنشن( [

o  از طريق اكسپنشن ياVB-PWR:  

  X 2[  ≥  12) تعداد ماژول ويژه) + ( تعداد ماژول اكسپنشن( [

• 24V DC(+20% / -15%), 120 mA Max.) براي سيگنال آنالوگ خروجي( 

 . تغذيه مي شودPLC خارجي 24V DCاز طريق تغذيه خارجي يا 
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 »ويژگي هاي عملكرد«

  ولتاژ خروجي  جريان خروجي

  . و ترمينال هاي مختلف انتخاب مي شوند BFM#0ولتاژ يا جريان خروجي به وسيله 

  

  مد  ٠  1  2  4  5

+4 ~ +20mA  0 ~ +20mA  +1 ~ +5V 0 ~ +5V 0 ~ +10V رنج خروجي آنالوگ(DC) 

  رنج ورودي ديجيتال  250+ ~ 0  250+ ~ 0

500Ω500   يا كمترΩ ~ 1MΩ  مقاومت بار خارجي  

64µA  80µA  16 mV 20 mV 40 mV رزوليشن  

  دقت نهايي  )با مقياس كامل (1%±

  سرعت تبديل  0.8ms / 4ورودي 

 از منبع توان DC/DCتبديل كننده . ر ايزوالسيون وجود داردبين مدارات آنالوگ و ديجيتال اپتوكوپل

  .كانال هاي آنالوگ از هم ايزوله نيستند. ايزوله است

  ايزوالسيون

  

   »D/Aويژگي هاي تبديل «

   )0V ~ +10Vرنج ( ولتاژ خروجي  : 0مد 
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  )0V ~ +5Vرنج ( ولتاژ خروجي  : 1مد 

 
 ) 1V ~ +5V+رنج ( ولتاژ خروجي  : 2مد 

 
  )0mA ~ +20mAرنج ( جريان خروجي  : 4مد 
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  )4mA ~ +20mA+رنج ( جريان خروجي  : 5مد 

 
 اندازه ها .3
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  سيم كشي .4

 
بهتراست از كابل ايزوالسيون زوج پيچ دار شيلد براي كانال هاي خروجي آنالوگ استفاده شود و كابل دور از منبع * : 1

در سمت بار كابل خروجي ) مثالاز خطوط توان يا خطوط ديگري كه ممكن است نويز الكتريكي توليد كنند.(الكترومغناطيسي قرار گيرد

  ) يا كمتر استΩ100مقاومت زمين . ( يك نقطه را بايد زمين كرد

  . متصل شودµF, 25V 0.47 ~ 0.1 بايد به يك خازن نرم كننده ,اگر در خروجي نويز الكتريكي يا ريپل ولتاژ باشد* : 2

  . متصل كردPLC  را بايد به ترمينال VB-4DA ماژول ترمينال * : 3

 .از يك كانال مشترك امكان پذير نيست) ولتاژ و جريان (خروجي همزمان  •

 VB-4DAاتصال كوتاه ترمينال خروجي ولتاژ يا اتصال بار خروجي جريان به ترمينال خروجي ولتاژ ممكن است به ماژول  •

 .آسيب وارد كند

 . اصلي نيز مي توان استفاده كرد,24V DC PLCاز  •

 .به ترمينال هايي كه غير قابل استفاده اند نبايد چيزي متصل كرد •
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 FROM/ TOدستور  .5

 
 
 

• PLC سري VB  از اين دستور براي خواندن داده BFMاز ماژول ويژه استفاده مي كند . 

)  استm2=K30 و n=K1 زيرا , قرار دارندBFM #30داده هايي كه در (  گروه داده 1 , مي شود”X0=”ONزمانيكه  •

 . ذخيره مي شودD=D10خوانده مي شود و در رجيستر )  قرار دارد .m1=K1=1stكه در ( از ماژول ويژه 

   ياVB0 K2,در سري (  را مي توان در نظر گرفت K8 تا K1 ماژول ويژه از VB هاي سري PLC در m1براي  •

m1=K1  (,اصلي شروع مي شود كه با نزديكترين به واحد . 

 . دستور اجرا نمي شود ولي داده هايي كه قبال خوانده شده باقي مي ماند, مي شود”X0=”OFFزمانيكه  •
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• PLC هاي سري VB از اين دستور براي نوشتن داده در BFM ماژول PLCاستفاده مي كند . 

 شروع مي BFM#1 (m2=K1)كه از اژول ويژه از مهايي  BFM  در S (K0) محتواي درون ”X0=”ONزمانيكه  •

 . نوشته مي شود متواليBFM  4در  , استn=K4از آنجا كه .  قرار مي گيرد1st. (m1=K1)نوشته مي شود و در  ,شود

   ياVB0 K2,در سري (  را مي توان در نظر گرفت K8 تا K1 ماژول ويژه از VB هاي سري PLC در m1براي  •

m1=K1  (,كه با نزديكترين به واحد اصلي شروع مي شود . 

 . دستور اجرا نمي شود ولي داده هايي كه قبال نوشته شده باقي مي ماند, مي شود”X0=”OFFزمانيكه  •

BFM  توصيف

PLC: OFFزمانيكه   ( H0000   =مقدار پيش فرض ON(  0#  انتخاب مد خروجي  

  1#  1ده خروجي كانال دا

  2#  2داده خروجي كانال 

  3#  3داده خروجي كانال 
PLC: OFFزمانيكه   ( 0   =مقدار پيش فرض ON(  

  4#  4داده خروجي كانال 

PLC: OFFزمانيكه   ( H0000   =مقدار پيش فرض ON(  5#  مد نگه داري داده  

  30#  )فقط خواندني (K106: كد مدل
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  :[BFM#0]انتخاب مد خروجي  
در اين بافر يك عدد هگزادسيمال . اژ و جريان در هر كانال تغيير مي دهد خروجي آنالوگ را بين ولتBFM#0مقدار  

 رقم , (CH2)     2 و رقم دوم فرمان مربوط به كانال  ,(CH1) 1رقم اول فرمان مربوط به كانال . رقمي قرار مي گيردچهار

 .ست ا(CH4)   4 و رقم چهارم فرمان مربوط به كانال  (CH3) 3سوم فرمان مربوط به كانال 

  
 )V+10~ V 0(. كانال در مد ولتاژ تنظيم مي شود : O=0زمانيكه 

 )V+5~ V 0(. كانال در مد ولتاژ تنظيم مي شود : O=1زمانيكه 

 )V+5~ V +1(. كانال در مد ولتاژ تنظيم مي شود : O=2زمانيكه 

  )mA+20~ mA +4 (. كانال در مد جريان تنظيم مي شود : O=3زمانيكه 

 )mA+20~ mA 0 (. انال در مد جريان تنظيم مي شودك : O=4زمانيكه 

  . به تنظيمات كارخانه تغيير مي كندI/Oبا ريست كردن مد خروجي خصوصيات 

  BFM #0 = H 5 2 1 0: مثال

CH1 = 0 :   ولتاز خروجي(0V ~ +10V)  

 CH2 = 1 :  ولتاز خروجي(0V ~ +5V)  

CH3 = 2 :   ولتاز خروجي(+1V ~ +5V)  

 CH4 = 5 :ان خروجي جري(+4mA ~ +20 mA)  

  :[BFM#1, #2, #3, #4]انتخاب كانال داده خروجي  
 

BFM#1 :  0:مقدار اوليه  ( 1داده خروجي كانال(   
BFM#2 :  0:مقدار اوليه  ( 2داده خروجي كانال(   
BFM#3 :  0:مقدار اوليه  ( 3داده خروجي كانال(   
BFM#4 :  0:مقدار اوليه  ( 4داده خروجي كانال(  
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  :[BFM#5]مد نگه داري داده  

 
 رقم عدد 4براي نوشتن .  نگه داشته مي شودRUN مقدار آخرين خروجي در مد , باشدSTOPزمانيكه برنامه كنترلر در مد 

RUNدر شرايط . (  مي تواند وضعيت خروجي آنالوگ را انتخاب كندBFM#5هگزادسيمال در  STOP(   

  
 ) STOPRUN :PLCاگر . ( وجي را نگهداري مي كندكانال مقدار خر : O = 0زمانيكه 

 ) STOPRUN :PLCاگر . ( )OFFSET (تنظيم كانال به كمترين مقدار خروجي : O = 1زمانيكه 

 مثال از برنامه و عملكرد  .1

   : 1#مثال 
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 :BFM#0 = H1245  در اين برنامه  •

  .يرد قرار مي گ20mA+ ~ 4+ در مد خروجي جريان CH1 , 5 = 1#رقم 

  . قرار مي گيرد20mA+ ~ 0 در مد خروجي جريان CH2 , 4 = 2#رقم 

  . قرار مي گيرد5V+ ~ 1+ در مد خروجي ولتاژ CH3 , 2 = 3#رقم 

 . قرار مي گيرد5V+ ~ 0 در مد خروجي ولتاژ CH4 , 1 = 4#رقم 

  :روند عملكرد

1( PLCسپس , بايد خاموش باشد VB-4DAسپس از .  شود را متصلI/O توان  به خطوطVB-4DAسيم كشي مي شود  . 

2( PLC در حالت  STOP باشد سپس ONبراي دانلود برنامه باال سوئيچ .  شودRUN در PLCفعال شود . 

به ترتيب به كانال هاي  D3 (BFM#4( و , D0 (BFM#1) D2 (BFM#3) ,D1 (BFM#2)مقادير آنالوگ از  )3

اين مقادير قبل ( خروجي هاي آنالوگ باقي مي مانند , استSTOP در حالت PLCزمانيكه .  فرستاده مي شودVB-4DAخروجي 

 ). تنظيم مي شوندSTOPاز 

 . مد باشد(OFFSET) خروجي مي تواند كمترين مقدار , استSTOP اصلي PLCزمانيكه  )4

 .  از ورودي هاي ديجيتال تبعيت مي كنندVB-4DAخروجي هاي آنالوگ  D3 و D0 D1, , D2براي تنظيم مقادير  )5

 :2#مثال 
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  :VB-4DA ترمينال هاي ,براي اجراي برنامه باال •

  . است10V خروجي COM1 و VOUT1بين 

  . است5V خروجي COM 2 وVOUT2بين 

  . است20mA خروجي COM3 و IOUT1بين 

 . است12mA خروجي COM 4 وIOUT2بين 

  :توجه 

 .شود چك VB-4DAاتصاالت سيم كشي خروجي و كابل هاي اكسپنشن به ماژول خروجي آنالوگ  )1

 . تا شود8 تعداد ماژول ها نبايد بيش از ; چك شودVBرعايت قوانين ساختار سيستم  )2

 .مد خروجي درست انتخاب شود )3

 . به تعداد اكسپنشن ها و تابع ويژه ها بستگي داردPLC مقدار ولتاژ , )overload( چك شود  24V  يا5Vولتاژ  )4

5( PLCدر حالت RUN باشد . 

كه .  ثانيه نوسان كند1 ممكن است خروجي آنالوگ به مدت ,اي سيگنال هاي آنالوگ  بر24V كردن OFF يا ONبعد از  )6

 .  يا تفاوت در زمان شروع استPLCاين به دليل تاخير زماني بين منبع تغذيه از 



      VB-1HC 

 1 

VB-1HC 

 دستورالعمل )1

• VB-1HC 150 مد چندگانه دارد و مي تواند تاKHz) اين يك . كانتر سرعت باال شمارش باالرونده داشته باشد) 1-فاز

 هاي PLC با سرعت باالتري از كانتر سرعت باالي VB-1HC.  است VB0, VB2 هاي سري PLCفانكشن ويژه براي 

 . ها را انجام داده و خروجي مي دهد  و مستقيما مقايسه) 10kHz 1- فاز, AB 5kHz-فاز( مي شمارد VBسري 

 PLCرا مي توان از طريق برنامه  , بيتي 32 بيتي يا 16 مدهاي , AB– يا فاز ,  2-  فاز, 1- مدهاي مختلف كانتر مثل فاز •

 . تنها بعد از تنظيم اين پارامترها مي تواند كار كند  VB-1HC. انتخاب كرد

 فرمان . مي توان استفاده كرد5V, 12V ,24Vاز تغذيه .  باشدAB يا 1 فاز اينكدريد يك سيگنال ورودي مرجع با •

 .  در دسترس قرار دارند(DISABLE) و فرمان توقف شمارش (PRESET)تنظيم مقدار اوليه 

• VB-1HCخروجي مورد نظر ,زمانيكه مقدار كانتر با مقدار خروجي مورد مقايسه برابر شد. د دو خروجي دار ONمي  

 .را برقرار كنند  سورس باط سينك  و ارت هم ايزوله شده اند تا بتوانند هر دو نوعترانزيستورهاي خروجي از. شود

 VB-1HC , 32در . توسط جابجايي حافظه بافر انجام مي شودVB هاي سري PLC و VB-1HCانتقال داده بين  •

 .وجود دارد)  بيت16هر كدام (حافظه بافر 

• VB-1HCوجي از باس اكسپنشن خر/  هيچ وروديPLCرا اشغال نمي كند . 

   :كابل شو استفاده از 

   )kg.cm 8 تا 0.8N.m) 5 تا  0,5با محكم كردن نيروي گشتاور 

  . ترمينال ها ايمن مي شوند
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  اندازه هاي خارجي 1,1

 

 سيم كشي )2

 NPNنكدرهاي خروجي يا
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  . توجه شودVB-1HC اينكدر استفاده شده است بايد به پالريته ترمينال هاي PNP خروجي اينكدراگر از 

  هاي خروجي خط درايواينكدر

  

 ويژگي ها

  ويژگي هاي محيطي  2,1

  آيتم  ويژگي
  ويژگيهاي محيطي   هاي اصليVBهمانند 

500 V AC, 1min)ولتاژ تحمل عايق  )بين همه ترمينال ها و زمين  
 

  كردويژگي هاي عمل  2,2

  آيتم  ويژگي
 AB -ورودي فاز 

  1- ورودي فاز  2- ورودي فاز  1شمارش لبه   2شمارش لبه   3شمارش لبه 

10KHz  22KHz  30KHz  20KHz  45KHz  
  فركانس ماكزيمم

A :  فازA [A24+],[B24+],[P24+],[D24+]:DC24V  ±10% 
B :  فاز[A12+],[B12+],[P12+],[D12+]:DC12V  ±10%            B 
P : [A5+],[B5+],[P5+],[D5+]:DC5V  ±5%                  PRESET 
D : DISABLE                                      14: جريان كارmA  ±10%  
 ) تنها يك ترمينال مي تواند در يك زمان نوشته شود,براي ترمينال هاي مثبت هر سيگنال (

  جزئيات سيگنال

t1 : 3پايين رونده / اال روندهزمان بmsيا كمتر است . 
t2 :  مدتON/ OFF 12 پالسµSيا بيشتر است .  

t3 :  اختالف فاز بين فازA و فاز B , 6µSيا كمتر است .  
PRESET) :  فازZ (  6وروديµSيا بيشتر است .  

DISABLE) : 6ورود ) توقف شمارشµSيا بيشتر  

  
  

  شكل پالس

سيگنال 
  ورودي

 از ترمينال ورودي يا UP/DOWN ,1-  در مد فاز,اگرچه(  اتوماتيك كاهش/  افزايش
BFM#1ويژگي هاي   فرمت  .) تعيين مي شود
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 2,147,483,647+ تا 2,147,483,648-:  بيت 32
  رنج  .)حد باالتر را كاربر مي تواند تعيين كند ( 65,535 تا 0:  بيت 16

اين (لي كانتر با مقدار مورد مقايسه برابر باشد مقدار فعمي شود كه روشن خروجي زماني 
  . خاموش مي شودPLC از طريق reset و با فرمان ,) فرستاده مي شودPLCمقدار از 

  . به وسيله سخت افزار خارج مي شوندYH2 و YH1هر دو 
  نوع مقايسه

  شمارش

YH1+ :  ترانزيستور خروجي براي خروجيYH1 
YH1- :  ترانزيستور خروجي براي خروجيYH1 
YH2+ :  ترانزيستور خروجي براي خروجيYH2 
YH2- :  ترانزيستور خروجي براي خروجيYH2 

  نوع خروجي ها

24V DC   0.5A5     تاV  ظرفيت خروجي ها  

سيگنال 
  خروجي

0  I/Oاشغال شده   
5V  DC  85mA )تغذيه اصلي  )تغذيه داخلي از واحد اصلي يا تغذيه اكستنشن  

 

 (BFM)حافظه هاي بافر  2,3

 BFMشماره   محتوا

  K0 #0:   پيش فرض                                                 K11 تا K0مد كانتر 

  K0  #1 :پيش فرض                                         )   1- مد فاز(پايين / فرمان باال

  K65,536  #3, #2:   پيش فرض          Upper/lower           طول زنگ              

 K0  #4:       پيش فرض                                       فرمان                          

  K0  #11, #10:    پيش فرض                 Upper/lower                          داده فعلي

  K32,767  #13, #12:    پيش فرض         YH1      Upper/lowerمقدار مورد مقايسه 

  K32,767  #15, #14:  پيش فرض           YH2      Upper/lowerمقدار مورد مقايسه 

  نوشتن

 K0  #21, #20:    پيش فرض                  Upper/lower                 مقدار فعلي كانتر

  K0  #23, #22:    پيش فرض                  Upper/lower        ماكزيمم مقدار شمارش 

  K0   #25,#24:     پيش فرض                 Upper/lower        مينيمم مقدار شمارش  

/ نوشتن
  خواندن

 26#  نتايج مقايسه

  27#  وضعيت ترمينال

  29#  وضعيت خطا

  K4010 #30كد شناسايي مدل 

  خواندن
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  .اشته مي شود نگه د#31 , #28 ,#19 - #16 ,#9 - #5

1( BFM#0 كد كانتر )K0 تا K11 ( , BFM#1پايين/  فرمان باال 

  مدهاي شمارش   بيت32   بيت16

K1 K0   1شمارش لبه  

K3  K2   2شمارش لبه  

K5  K4   4شمارش لبه  

 AB-ورودي فاز

  )پالس هاي مختلف فاز(

K7  K6  2 - تفاضل پالس/ جمع( فاز(  

K9  K8  UP/Down يسخت افزار  

K11  K10  UP/Down ينرم افزار  
  ورودي- 1فاز   - 1

زمانيكه مقداري .  نوشته مي شودPLC حافظه بافر BFM#0 در K11 و K0مقادير بين .  انتخاب مي كندPLCمد كانتر را 

 TOP زمانيكه از دستور . به مقادير پيش فرض ريست مي شودBFM#31 تا BFM#1 مقدار , نوشته مي شودBFM#0در 

 استفاده TOبراي دستور ) پالس راه اندازي (M9002ظيم مقادير استفاده مي شود مانند حالتي است كه از براي تن) پالس(

  . استفاده از فرمان به طور پيوسته مجاز نيست.شود

a(  بيتي-32مدهاي كانتر 

  شمارش, يكه از مقدار نهايي بيشتر مي شود بيتي باينري است كه زمان32يك كانتر 

 حد باال .يين به حد باال يا از حد باال يه حد پايين جابجا مي شودپايين از حد پا/ باال
- و حد پايين 2,147,483,647+حد باال  :يا حد پايين مقدار ثابت هستند

  . است2,147,483,648

b(  بيتي-32مدهاي كانتر 

 65,535يا از  65,535 به 0از پايين / شمارش باال,  بيتي باينري است كه زمانيكه از مقدار نهايي بيشتر مي شود 16يك كانتر 

 تعيين BFM#3, 2 حد باال در ;ر ثابت هستندحد باال يا حد پايين مقدا.  جابجا مي شود0ه ب

  .مي شود
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c(  1-كانتر فاز) K8 تا K11(  

• Up/Downيسخت افزار (K8, K9) 

 

d( 2-كانتر فاز) K7 , K6(  

 ,افت شود به طور پيوسته دريB و هم ازفاز Aاگر ورودي هم ازفاز 

رش پايين رونده كانتر نخست شمارش باال رونده دارد و سپس شما

  . دارد

e( كانتر فاز- AB 

 

2(  BFM #3, #2طول زنگ  

 ) K65,536: پيش فرض. ( بيتي را ذخيره مي كند16داده هاي مربوط به ويژگي هاي طول كانتر 
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 ,BFM#3= 0) بيتي 32ك مقدار باينري  به صورت ي2 از بلوك ويژه شماره BFM#3, #2 در K100 ,در مثال باال

BFM#2= 100) مقادير مجاز .  نوشته مي شود:K2 تا K65,536.   

  . استروبرودار تغييرات كانتر مانند شكل  مق, تعيين مي شودK100زمانيكه طول زنگ 

  . بنويسيدTO(D)داده كانتر را با دستور : توجه

 بيتي 16مقدار كامل  دو مقدار . تي در بلوك تابع ويژه رفتار مي كند بي16شمارش داده هميشه به صورت جفتي از مقادير  •

 . كه قابل استفاده نيستند ذخيره مي شوندPLCدر رجيسترهايي از 

 بيتي رفتار شود حتي 32 با داده بايد مثل يك مقدار , نوشته مي شودK65,535 و K32,768زمانيكه مقدار مثبتي بين  •

 . بيت باشد16اگر زنگ كانتر 

 (DFROM/  DTO) بيتي 32به بلوك تابع ويژه داده مي شود بايد از دستورات به فرم /زمانيكه فرمان داده ارسالي از •
 .استفاده كرد

 BFM#4 (OFF) "0"زمانيكه   (ON) "1"زمانيكه 

  b0  توقف شمارش  توقف شمارش

  YH1 b1توقف خروجي   YH1توقف خروجي 

  YH2  b2توقف خروجي   YH2توقف خروجي 

  YH1/ YH2 b3مستقل از  YH1/ YH2ت متقابل ريس

  b4  توقف اجرا  اجازه اجرا

 b7 تا b5  تعيين نشده

  b8  .اجرا نمي شود  ريست فلگ خطا

  b9  .اجرا نمي شود YH1ريست خروجي 

  b10  .اجرا نمي شود  YH2ريست خروجي 

  b11  .اجرا نمي شود YH1راه اندازي خروجي 

  b12  .داجرا نمي شو  YH2راه اندازي خروجي 
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 . كانتر اجازه شروع شمارش پالس هاي ورودي را دارد,)غير فعال مي شود (OFF و ترمينال ورودي b0=ONزمانيكه  .1

2. YH1 مانيكه ز تنهاb1=ONاست مي تواند روشن شود . 

3. YH2زمانيكه تنها  b2=ONاست مي تواند روشن شود . 

 راه اندازي شده باشدYH2 اگر خروجي  و , ريست مي شودYH2 و B3= ON , راه اندازي شودYH1اگر خروجي  .4

 . ريست مي شودYH1جي خرو

  . و يكديگر را ريست نمي كنند, به طور مستقل عمل مي كنندYH1, YH2 خروجي , باشدB3=OFFاگر 

 . غيرفعال استPRESET تنظيم مجدد از طريق ترمينال ورودي , استb4=OFFزمانيكه  .5

 .شوند همه فلگ هاي خطا ريست مي , باشدb8=ONزمانيكه  .6

 . ريست مي شودYH1 خروجي , باشدb9=ONزمانيكه  .7

 . ريست مي شودYH2 خروجي , باشدb10=ONزمانيكه  .8

 . مي شودYH1=ON خروجي , باشدb11=ONزمانيكه  .9

 . مي شودYH2=ON خروجي , باشدb12=ONزمانيكه  .10

3( PRESET داده       BFM#11, #10  

 وتغييرات BFM#4در  b4=ON و زماني اين كار انجام مي شود كه تنظيم مجدد داده مقدار فعلي كانتر را تنظيم مي كند

  .باشد ON به OFF از PRESETترمينال ورودي 

4( BFM#13, #12 مقايسه مقدار براي خروجي YH1 , BFM#15, #14 مقايسه مقدار براي خروجي YH2 

 نتيجه مقايسه در , BFM#13, #12 , BFM#15, #14پس از مقايسه مقدار فعلي كانتر با مقدار نوشته شده در 

  . مي رودVB-1HCخروجي 
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 YH1,YH2 خروجي,  استفاده شود, براي تنظيم مقدار كانتر به مقدار مقايسه شدهTO يا دستور PRESETاگر از 

  . تنها زماني روشن مي شود كه با مقدار پالس ورودي شمارش شده برابر باشد.روشن نمي شود

 . خروجي حاصل مي شود, روشن باشندBFM#4 در b1, b2ونده برابر باشد و زمانيكه مقدار فعلي با مقدار مقايسه ش

 در b3زمانيكه .  ريست شودBFM#4 در b10 يا b9 مي ماند تا زمانيكه  به وسيله ONزمانيكه خروجي حاصل شد 

BFM#4يكي از خروجي ها ريست مي شود و ديگري روشن است, روشن باشد .  

  (BFM#21, 20)مقدار فعلي كانتر  )5

مقداراوليه كانتر مي ) مقدار فعلي كانتر (BFM#21 ,#20 بيتي در 32با نوشتن مقدار . مقدار پيش فرض كانتر صفر است

مقدار فعلي در وضعيت عملكرد سرعت باال به دليل .  خواندPLCمقدار فعلي كانتر را مي توان به وسيله .تواند تنظيم شود

  .تاخير در ارتباط درست نيست

  (BFM#25, #24) مينيمم مقدار شمارش , (BFM#23, #22)ر شمارش ماكزيمم مقدا )6

 داده ,اگر خاموش شود.  را ذخيره مي كنند, ها ماكزيمم و مينيمم مقداري را كه كانتر تا كنون شمارش كردهBFMاين 

  .هاي ذخيره شده پاك مي شود

 (BFM#26)وضعيت مقايسه  )7

  BFM#26 (OFF)"0"زمانيكه   (ON)"1"زمانيكه 

  b0    مقدار فعلي≤مقدار تنظيم شده     مقدار فعلي<ر تنظيم شده مقدا

  b1    مقدار فعلي≠مقدار تنظيم شده   مقدار فعلي=  مقدار تنظيم شده 

  b2    مقدار فعلي≥مقدار تنظيم شده     مقدار فعلي>مقدار تنظيم شده 

YH1  

  b3    مقدار فعلي≤مقدار تنظيم شده   قدار فعلي  م<مقدار تنظيم شده 

  b4    مقدار فعلي≠مقدار تنظيم شده   مقدار فعلي=  مقدار تنظيم شده 

  b5    مقدار فعلي≥مقدار تنظيم شده     مقدار فعلي>مقدار تنظيم شده 

YH2  
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 (BFM#27)وضعيت ترمينال  )8

  BFM#27 (OFF)"0"زمانيكه   (ON)"1"زمانيكه 

  b0  . باشدPRESET , OFFورودي   . باشدPRESET , ONورودي 

  b1  . باشدDISABLE , OFFورودي   . باشدDISABLE , ONورودي 

  b2  . باشدYH1 , OFFخروجي   . باشدPRESET , ONورودي 

  b3  . باشدDISABLE , OFFورودي   . باشدDISABLE , ONورودي 

 b4-b15  تعريف نشده

 (BFM#29) خطاوضعيت     )9

 PLC و به رله هاي كمكي  را كنترل كردVB-1HC مي توان وضعيت خطا در BFM#29 در b0 ~ b7با چك كردن مقدار 
  .منتقل كرد 

 BFM#29  وضعيت خطا

  b0  . مي شودSet , باشندb7 , ON تا b0 از بيت هاي يكزمانيكه هر

  K65,536(   b1 تا K2خارج از رنج . ( مي شودSet ,زمانيكه طول زنگ نوشته شده درست نباشد

  b2  . مي شودSet , نوشته شده درست نباشدpresetزمانيكه مقدار 

  b3  . مي شودSet , درست نباشد, نوشته شده,زمانيكه مقدار مقايسه شونده
 طول زنگ در مد ≥زمانيكه مقدار 
  .بيتي باشد16كانتر 

  b4  . مي شودSet ,باشدزمانيكه مقدار فعلي نوشته شده درست ن

 32كه حد باال يا پايين از كانتر زماني  b5  . مي شودSet ,زمانيكه مقدار كانتر از باالترين حد مجاز بيشتر شود
  b6  . مي شودSet ,زمانيكه مقدار كانتر ازكمترين حد مجاز كمتر شود  .بيتي بيشتر باشد

بيت قابل دستيابي 32داده كانتر با 
  .نباشد

 مي Set , به طور نادرست استفاده شودFROM/ TOكه از فرمان زماني
  b7  .شود

 K11 تا K0زمانيكه خارج از محدوده 
  b8  . مي شودSet , شده نادرست باشد نوشته(BFM#0)زمانيكه مد كانتر   .است

 K31 تا K0زمانيكه خارج از محدوده 
  b9  . مي شودSet , نوشته شده نادرست باشدBFMزمانيكه شماره   .است

  b10-b15  تعريف نشده
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 b9 ,دستيابي به ناحيه ذخيره شده يا خواندن از ناحيه فقط نوشتني يا نوشتن در ناحيه فقط خواندني   در زمانهمچنين: توجه

  . شودSetمي تواند 

 BFM#30 شماره كد شناسايي مدل   )10

  . خواند شماره شناسايي براي بلوك تابع ويژه را مي توانFROMبا استفاده از دستور 

  . استVB-1HC , K4010شماره شناسايي براي 

  مثال از برنامه. 4

 وضعيت ها ,دستورات ديگر براي خواندن مقدار فعلي كانتر .  مي تواند از برنامه زير استفاده كردVB-1HCدر صورت استفاده از 

  .را مي توان در صورت نياز به برنامه زير اضافه كرد
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  مشخصات.  5

  وليه  چك كردن ا5,1

  . چك شودVB-1HC و كابل اكستنشن I/Oدرستي سيم كشي ) 1

چك شود كه برق اضافي .  اصلي يا واحد اكستنشن استفاده شود5V /85mA   PLC  تغذيه  ازVB-1HCبراي تغذيه ) 2

  .وارد نشود

به طور مناسب  ... ,ه  مقدار مورد مقايس, TO فرمان ,) مي شودsetكه با فرمان پالس ( زمانيكه داده هايي مثل مد كانتر ) 3

  .كانتر به درستي كار مي كند ,تعيين شده باشند

    چك كردن خطا5,2

LED هاي پانل اصلي VB-1HCمي تواند در حل كردن مشكل كمك كند .  

ØA, ØB : off  /on   مي شود باoff  /on   شدنØA, ØB .  به آرامي چك مي شوداينكدركه با چرخاندن .   

• UP, DN : باالزمانيكه كانتر (UP)يا پايين (DN)روشن مي شود, مي رود . 

• PRESET و DIS :  زمانيكه ترمينالPRESET يا ترمينال DISABLEروشن مي شود , LEDروشن مي شود . 

• YH1, YH2 :  زمانيكه خروجيYH1/YH2روشن است , LEDآن روشن مي شود . 

  . مي توان وضعيت خطا را چك كردPLC از BFM#29با خواندن مقدار 

  

  

  

  

  



      VB-1HC 

 13 

    دياگرام بلوك سيستم. 6

  

  

  

  

  



 VB-2PT 

 1 

VB-2PT 

 دستورالعمل .1

• VB-2PT 100 ,3پالتين  2 قابليت اندازگيري دما را در ورودي آنالوگ ازΩ, 3850PPM/°C) RTDسيم   

(PT100,   را بهPLC سري VBبيتي تبديل مي كند و 18بعد از اندازگيري دما آن را به داده ديجيتال .  مي افزايد 

 و هم به صورت (C°)ليت اندازگيري دما را هم به صورت سانتيگراد  قاب .سپس مقدار ديجيتال را به دما تبديل مي كند

 . است0.1°C ( F°0.18)رزوليشن خواندن داده .  را دارند(F°)فارنهايت 

 توليد مي شود را Hz 50/60و همچنين مي تواند نويز سفيدي كه از منبع .  باال استVB-2PTگيري در ه دقت انداز •

 .حذف كند

 استفاده VB هاي سري PLC در نرم افزار FROM/TO از دستور VB-2PTيم پارامترهاي براي ارسال داده و تنظ •

 .مي شود

• VB-2PTنقاط   هيچ يك ازI/O از باس اكسپنشن VBرا اشغال نمي كند  .VB-2PT5 ازVمربوط به  MPU يا واحد 

 . جريان مي كشد45mAتغذيه اكستنشن 

  اندازه هاي خارجي 1,1
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 سيم كشي .2

كابل ورودي آنالوگ بايد به .  يا كابل شيلد پيچ دار براي ارتباط با ورودي آنالوگ استفاده كردPT100ر بايد از كابل سنسو )1(

روش سيم كشي سه تايي با جبران كاهش ولتاژدقت را باال . طور مجزا از خط تغذيه يا ساير خطوط نويزدار سيم كشي شود

 .مي برد

 . را به ترمينال زمين متصل كرد (FG)ل زمين بدنه بايد ترمينا,اگر نويز الكتريكي وجود داشته باشد )2(

 كالسه استفاده 3و در صورت امكان از زمين كردن .  متصل كردPLC را به ترمينال زمين VB-2PTبايد ترمينال زمين  )3(

 .كرد

 . يا تغذيه خارجي بايد استفاده كرد24V PLC,از تغذيه )4(
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  :ابل شو كاستفاده از  2,1

 . استفاده شودمثل شكلابل شو كاز  •

  انتهاي آن8kg و 5بايد با محكم كردن نيروي گشتاور بين  •

 . را ايمن كرد

 نحوه نصب و استفاده .3

  ويژگيهاي محيطي 3,1

    ويژگي ها

  ويژگي هاي محيطي VBهمانند ويژگي هاي سري 

500V AC,1 min ) ولتاژتحمل عايق  )بين همه ترمينال ها و زمين  

  

  ويژگي هاي منبع تغذيه 3,2

    ي هاويژگ

24V DC   +5%   ~   -10%,45mA مدارات آنالوگ  

5V DC, 45mA )  تغذيه داخلي ازPLC(   مدارات ديجيتال  
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  ويژگي هاي عملكرد 3,3

  ورودي آنالوگ

  سانتيگراد  فارنهايت

  . با سيم كشي مناسب امكان خواندن حافظه بافر مد انتخابي را دارندC, °F°هر دو واحد 

  

 -RTD )JIS C1604-1989 ,3850 PRM/°C –DIN 43760, 3 كاناله 2پالتين 
 ),PT 100, 100Ω  سيم

سيگنال ورودي 
  آنالوگ

0.27 mA. 100:سنسورΩ  PT  100 جريان سنسور  

-328°F ~ +1094°F  -200°C ~ +590°C رنج جبران  

-3280 ~ 10940  -2000 ~ 5990  

   خواندن200,000
  خروجي ديجيتال

0.18°F  0.1°C  كمترين دما  

  دقت  )رنج جبران( مقياس كامل ±0.3%

0.5S ~ 2S)سرعت تبديل  .)مطابق با كانالي كه استفاده مي شود  

 

  متفرقه

    ويژگي  ها

 آن ايزوله DC/DC دارد و تغذيه PT100 كانال ورودي آنالوگ VB-2PT , 2مدار آنالوگ  .1
 .است

 .بين مدارات آنالوگ و ديجيتال اپتوكوپلر ايزوالسيون قرار دارد .2
  . ايزوالسيون وجود ندارد در يك گروه كانال آنالوگبين .3

  ايزوالسيون

 I/Oتعداد نقاط   0
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 (BFM)حافظه بافر 

  . از طريق حافظه بافر استVB-2PT و PLCارتباط بين 

  شماره بافر  محتوا  رنج مجاز  مقدار اوليه  دسترسي

R/W  302  
0,300 ~ 307 

  )1جدول (
 CH1~ CH2 #0 ~ #1مد انتخابي 

  7# ~ 2#  ير قابل استفادهغ  -  -  -

R/W  4  1 ~ 256  زمان ميانگينCH1~ CH2 #8 ~ #9  

  15# ~ 10#  غير قابل استفاده  -  -  -

R/W  0  100±  100.0يا± PV باياس CH1~ CH2  #16 ~ #17  

  23# ~ 18#  غير قابل استفاده  -  -  -

R/W  0  0,1  
 تنها لبه باال رونده EEPROMفرمان نوشتن 

  24#  . را دارد

  26# ~ 25#  غير قابل استفاده  -  -  -

R  -1  0 ~ 33  
 تنظيم مقدار رنج ,آدرس تنظيم مقدار رنج خطا 

خروجي يا نوشتن در ناحيه فقط خواندني يا 
  دستيابي به ناحيه محدود 

#27  

R/W  0   قطع سنسورها يا اندازه مقدار رنج دماي پايين تر از   2جدول
  28#   از بيشترين مقداردماكمترين مقدار يا باالتر

R  0   29#  وضعيت ها و فلگ خطا  3جدول  

R  2041  -  ID30#   مدل  

  31#  ذخيره  -  -  -

R  0    PV كانال CH1 ~CH2 #32 ~ #33  
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• BFM #0 ~ 1  
   1جدول 

 

 . درسه مرحله زير انجام مي شودBFMانتخاب مد  •

   )C يا F(واحد دما  .1

  )°0.1 يا °1(رزوليشن خواندن  .2

 (R1 ~ R2)گيري رنج انداز .3

 ~ PV (#16و باياس .  تاثير مي گذاردPV (#32 ~ #33) هاي مناسب در BFM بر روي 2 و آيتم1تغيير آيتم •

  . دقت باالتر مي رود (R2) اگر رنج باريكتري انتخاب شود3 در آيتم . بايد تغيير كنند, برابر نباشند٠ اگر با (#17 

 .زگيري كانال مورد نظر و افزايش نرخ نمونه برداري جلوگيري مي كند از انداBFM در مد انتخابي 0نوشتن مقدار  •

• BFM#8 ~#9 

مقدار خارج از اين رنج حذف .  است256 تا 1و رنج مجاز از .  تعيين مي شود9# تا 8# هاي BFMتعداد ميانگين نمونه ها در 

  .خوانده شده مي تواند خروجي را نرم تر كندميانگين مقاديري كه اخيرا .  استفاده مي شود4به طور پيش فرض مقدار . مي شود
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• BFM#16 ~#17 

كاربر مي تواند از . سنسورها ممكن است تا حدودي با هم فرق كنند .  سنسور خودش مدرج مي شودVEC با VB-2PTهر 

 . ها تنظيم كندBFMسنسور مناسب خودش استفاده كند و دماي سرد را كاليبره كند و سپس مقدار مناسب را در اين 

• BFM#24 

مقادير درون .  مي نويسد EEPROM را در BFM#0 ~ #23 مقدار فعلي  BFM#24در  b0لبه باال رونده 

EEPROMاگر .  زمانيكه براي دفعه بعدي روشن مي شود به عنوان مقدار پيش فرض در نظرگرفته مي شودb12 در 

BFM#29 در وضعيت Standbyنباشد , VB-2PTفرمان را حذف مي كند .  

• BFM#27 

و نمي تواند در محل هايي كه .  دسترسي داشته باشد, است"ذخيره" يا "غير قابل استفاده"كاربر نمي تواند به محل هايي كه 

“R”) اگر هر يك از اين اتفاقات رخ . همچنين نمي تواند مقاديري خارج از رنج مجاز را بنويسد. بنويسد,هستند) فقط خواندني

 تنظيم ON به مقدار BFM#29 در b11 نوشته مي شود و  ”BFM#27 “NO. of access location در ,دهد

  .مي شود

• BFM#28 :خطاي رنج ديجيتال را نگه مي دارد. 

  b10 درBFM#29)اينكه آيا اندازه دما درون رنج مجاز قرار دارد يا نه نظارت مي كند بر) خطاي رنج ديجيتال.  

BFM#28 مي تواند براي چك كردن قطع بودن سنسور  وضعيت خطاي هر كانال را نگه مي دارد وRTDاستفاده شود .  

  2جدول 

 

Low : زمانيكه اندازه دما كمتر از كمترين مقدار مجاز دما باشد, ONمي ماند .  

High : زمانيكه اندازه دما بيشتر از بيشترين مقدار مجاز دما باشد يا اينكه سنسور ترموكوپل قطع شود, ONمي ماند .  
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 در PV BFMs مقدار دما در ,و سپس اگر مقدار مجددا درون رنج مجاز قرار گيرد. دن خطا بيت خطا روشن مي ماندپس از رخ دا

  . نگه داشته مي شود BFM#28 سپس خطا در ,حالت نرمال قرار مي گيرد

  . يا خاموش كردن مي توان خطا را پاك كردTOبا استفاده از دستور BFM#28  در K0با نوشتن 

BFM#29 : ضعيت خطاو.  

  3جدول 

OFF  ON BFM#29  
-  -  b0  

-  -  b1  

  24V DC b2خرابي منبع تغذيه    نرمال24V DCمنبع تغذيه 

H/W يا ADCنرمال   H/W يا ADCخراب باشد .  b3  

-  -  b4  تا b9 

  b10  . روشن مي شودBFM#28همه بيت ها در   .مقدار خروجي ديجيتال نرمال است

  b11 . قرار گيردBFM#27 در 35 و 0مقادير بين  دستيابي نرمال

EEPROM در وضعيت Standby   اجراي عمليات نوشتن درEEPROM  b12  

-  -  b13  

  b14  كامل شدن راه اندازي  . نمي تواند اجرا شودFROM/ TOدستور

-  -  b15  
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 كد شناسايي حافظه بافر : 30 •

اين . خوانده مي شودFROM با استفاده از دستور BFM#30 براي يك بلوك ويژه از حافظه بافر IDكد شناسايي يا شماره  

 مي تواند از اين امكان براي شناسايي بلوك ويژه قبل از شروع ارسال داده ها و يا PLC.  استVB-2T , K2041شماره براي 

  .دريافت داده از بلوك ويژه استفاده كند

• BFM #32 ~ #33  

  .د ذخيره مي شوPV (#32 ~ #33)مقدار ميانگين دما در 

 يا   C°1زمانيكه كاربر واحد .مقدار به فارنهايت به وسيله فرمول تبديل مي شود. است VB-2PT C ,º0,1زيرا رزوليشن پايه در 

1°Fرا انتخاب مي كند VB-2PT فرمت نمايش ( به باال يا پايين رند مي شود مي شودInteger.(   

 بلوك دياگرام سيستم .4
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 مثال از برنامه .5

. مقدار ميانگين چهار است ). PLCنزديكترين بلوك به (  را اشغال مي كند1 بلوك ويژه شماره VB-2PT بلوك , در برنامه زير  

 . ذخيره مي شودD32 ~ D33 به ترتيب در رجيسترهاي داده CH2 تا CH1 كانال هاي ورودي C°0.1مقدار ميانگين در 
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 مشخصات .6

    چك كردن ابتدايي 6,1

 . چك شودVB-2PTيا كابل هاي اكستنشن به / خروجي و/ درستي اتصاالت سيم كشي ورودي )1(

 تا براي 2 و VB2 تا براي 8تعداد بلوك هاي تابع ويژه بيشتر از : مثال.  چك شودVBرعايت قوانين ساختاري سيستم  )2(

VB0نشود . 

 .بايد از درستي رنج عملكرد انتخابي براي اجرا مطمئن شد )3(

 يا منبع اكستنشن به تعداد بلوك هاي اكستنشن MPU بار ,) د نباشOverload( منبع چك شود 24V يا 5Vتغذيه  )4(

 .يا بلوك هاي تابع ويژه وابسته است

 . قرار گيردRUN در حالت (MPU)واحد پردازش اصلي  )5(

  چك كردن خطا 6,2

  . بايد آيتم هاي زير را چك كرد,اگر اجرا بلوك تابع ويژه نرمال نبود

 . چك شودPOWER LEDوضعيت  •

  . به درستي متصل است كابل اكستنشن:روشن

  . اتصاالت كابل اكستنشن چك شود:در غير اينصورت

 .سيم كشي خارجي چك شود •

 . چك شودLED 24V,وضعيت  •

  . روشن است24V DC و منبع تغذيه , روشن استVB-2PT :روشن

  . خراب باشدVB-2PT يا 24V DC ممكن است منبع تغذيه :در غير اينصورت
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  چك كردن تعداد بلوك هاي تابع 6,3

 بلوك هاي خروجي آنالوگ , مثل بلوك هاي ورودي آنالوگ , استفاده مي كنندFROM/ TOديگر بلوك هاي ويژه كه از فرمان 

هر بلوك .  يا به سمت راست بلوك هاي اكستنشن ديگر متصل شوندVB مي توانند مستقيما به  ,و بلوك هاي كانتر سرعت باال 

  . مي توانند متصل شوند(VB2)ماكزيمم هشت بلوك ويژه . هستند ن واحدها به واحد اصلي نزديكتري8 تا 1ويژه به طور متوالي از 

  

  
 مالحظات ظرفيت الكترومغناطيسي .7

  . در نظر گرفته شوندVB-2PT بايد قبل از اتصال به EMCظرفيت هاي الكترومغناطيسي يا 

VEC توصيه مي كند كه سنسورهاي PT 100يا صفحه نمايش مطابق باشد تا در مقابل نويز  بايد با فرم شيلد , استفاده شده

EMCمحافظت شود . 

  . منتهي شود شيلد بايد به ترمينال هاي ,اگر از كابل هاي محافظت استفاده مي شود

 اين خطا مي . به وجود آوردECM مي تواند خطاي نويز ECM نبودن حافظت مناسب ,به دليل حساسيت سيگنال هاي آنالوگ 

  . دار واقعي باشد مق%10±تواند تا 

  . جلوگيري شودECMبايد از كابل هاي با كيفيت خوب استفاده شود و اين كابل ها از منبع پتانسيل نويز دور باشد تا از نويز 

  . مي شود”spike“عالوه بر اين استفاده از ميانگين سيگنال ها براي كاهش تاثير نويز تصادفي 
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VB-4PT  

 دستورالعمل .1

• VB-4PT 100 ,3 پالتين 4 قابليت اندازگيري دما را در ورودي آنالوگ ازΩ, 3850PPM/°C) RTDسيم   

(PT100,   را بهPLC سري VBبيتي تبديل مي كند و 18بعد از اندازگيري دما آن را به داده ديجيتال .  مي افزايد 

 و هم به صورت (C°)ليت اندازگيري دما را هم به صورت سانتيگراد  قاب .سپس مقدار ديجيتال را به دما تبديل مي كند

 . است0.1°C ( F°0.18)رزوليشن خواندن داده .  را دارند(F°)فارنهايت 

• VB-4PTدو گروه مدار آنالوگ ايزوله ازهم دارد كه اندازگيري را انجام مي دهد . 

 توليد مي شود را Hz 50/60سفيدي كه از منبع و همچنين مي تواند نويز .  باال استVB-4PTدقت اندازگيري در  •

 .حذف كند

 استفاده VB هاي سري PLC در نرم افزار FROM/TO از دستور VB-4PTبراي ارسال داده و تنظيم پارامترهاي  •

 .مي شود

• VB-4PTنقاط   هيچ يك ازI/O از باس اكسپنشن VBرا اشغال نمي كند  .VB-4PT5 ازV ريل MPU يا واحد 

 . جريان مي كشد70mAن تغذيه اكستنش

  اندازه هاي خارجي 1,1
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 سيم كشي .2

كابل ورودي آنالوگ بايد به .  يا كابل شيلد پيچ دار براي ارتباط با ورودي آنالوگ استفاده كردPT100بايد از كابل سنسور  )1(

دقت را باال  روش سيم كشي سه تايي با جبران كاهش ولتاژ. طور مجزا از خط تغذيه يا ساير خطوط نويزدار سيم كشي شود

  .مي برد

 . را به ترمينال زمين متصل كرد (FG) بايد ترمينال زمين بدنه,اگر نويز الكتريكي وجود داشته باشد )2(

 كالسه استفاده 3و در صورت امكان از زمين كردن .  متصل كردPLC را به ترمينال زمين VB-4PTبايد ترمينال زمين  )3(

 .كرد

 .د استفاده كرد يا تغذيه خارجي باي24V PLC,از تغذيه )4(
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  :كابل شو استفاده از  2,1

 .مثل شكل استفاده شودكابل شو از انتهاي  •

  انتهاي 8kg و 5بايد با محكم كردن نيروي گشتاور بين  •

  .آن را ايمن كرد

 

 نحوه نصب و استفاده .3

  ويژگيهاي محيطي 3,1

 

    ويژگي ها

  ويژگي هاي محيطي VBهمانند ويژگي هاي سري 

500V AC,1 min ) ولتاژتحمل عايق  )ن همه ترمينال ها و زمينبي  

 

  ويژگي هاي منبع تغذيه 3,2

    ويژگي ها

24V DC   +5%   ~   -10%,70mA مدارات آنالوگ  

5V DC, 70mA )  تغذيه داخلي ازPLC(   مدارات ديجيتال  
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  ويژگي هاي عملكرد 3,3

  ورودي آنالوگ

  سانتيگراد  فارنهايت

  .اسب امكان خواندن حافظه بافر مد انتخابي را دارند با سيم كشي منC, °F°هر دو واحد 

  

 -RTD) JIS C1604-1989 ,3850 PRM/°C –DIN 43760, 3 كاناله 4پالتين 

 ),PT 100, 100Ω  سيم
  سيگنال ورودي آنالوگ

  0.27 mA. 100:سنسورΩ  PT  100 جريان سنسور  

-328°F ~ +1094°F  -200°C ~ +590°C رنج جبران  

-3280 ~ 10940  -2000 ~ 5990  

   خواندن200,000
  خروجي ديجيتال

0.18°F  0.1°C  كمترين دما  

  دقت  )رنج جبران( مقياس كامل ±0.3%

0.5S 1   ياS)سرعت تبديل  .)مطابق با كانالي كه استفاده مي شود  
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  متفرقه

    ويژگي  ها

 كانال ورودي آنالوگ 2 هر گروه.  از دو گروه مدار آنالوگ تشكيل شده است, VB-4PTمدار آنالوگ  .1

PT100 دارد و تغذيه DC/DCآن ايزوله است . 

 .بين مدارات آنالوگ دو گروه ومدارات ديجيتال اپتوكوپلر ايزوالسيون قرار دارد .2

 .بين گروه ها ايزوالسيون وجود دارد .3

  .بين كانال آنالوگ در يك گروه ايزوالسيون وجود ندارد .4

  ايزوالسيون

 I/Oتعداد نقاط   0

  

 (BFM)ه بافر حافظ

 . از طريق حافظه بافر استVB-4PT و PLCارتباط بين 

  شماره بافر  محتوا  رنج مجاز  مقدار اوليه  دسترسي

R/W  302  
0,300 ~ 307 

  )1جدول (

 CH1~ CH4مد انتخابي 
#0 ~ #3 

  7# ~ 4#  غير قابل استفاده  -  -  -

R/W  4  1 ~ 256  زمان ميانگينCH1~ CH4 #8 ~ #11  

  15# ~ 12#  ل استفادهغير قاب  -  -  -

R/W  0  100±  100.0يا± PV باياس CH1~ CH4  #16 ~ #19  

  23# ~ 20#  غير قابل استفاده  -  -  -

R/W  0  0,1   فرمان نوشتنEEPROM 24# تنها لبه باال رونده  
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  . را دارد

  26# ~ 25#  غير قابل استفاده  -  -  -

R  -1  0 ~ 35  
 تنظيم مقدار ,طا آدرس تنظيم مقدار رنج خ

رنج خروجي يا نوشتن در ناحيه فقط خواندني 
  يا دستيابي به ناحيه محدود 

#27  

R/W  0   2جدول  
قطع سنسورها يا اندازه مقدار رنج دماي پايين 
تر از كمترين مقدار يا باالتر از بيشترين 

  مقداردما
#28  

R  0   29#  وضعيت ها و فلگ خطا  3جدول  

R  2040  -  ID30#   مدل  

  31#  ذخيره  -  -  -

R  0    PV كانال CH1 ~CH4 #32 ~ #33  

 

• BFM #0 ~ 3  
 1جدول 
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 . درسه مرحله زير انجام مي شودBFMsانتخاب مد  •

   )C يا F(واحد دما  .1

  )°0.1 يا °1(رزوليشن خواندن  .2

 (R1 ~ R2)رنج اندازگيري  .3

 ~ PV (#16و باياس . گذارد تاثير مي PV (#32 ~ #35) هاي مناسب در BFM بر روي 2 و آيتم1تغيير آيتم •

  . دقت باالتر مي رود (R2) اگر رنج باريكتري انتخاب شود3 در آيتم . بايد تغيير كنند, برابر نباشند0 اگر با (#19

 . از اندازگيري كانال مورد نظر و افزايش نرخ نمونه برداري جلوگيري مي كندBFMs در مد انتخابي 0نوشتن مقدار  •

• BFM#8 ~#11 

مقدار خارج از اين رنج حذف .  است256 تا 1و رنج مجاز از .  تعيين مي شود11# تا 8# هاي BFMنگين نمونه ها در تعداد ميا

  .ميانگين مقاديري كه اخيرا خوانده شده مي تواند خروجي را نرم تر كند.  استفاده مي شود4به طور پيش فرض مقدار . مي شود

• BFM#16 ~#19 

كاربر مي تواند از . سنسورها ممكن است تا حدودي با هم فرق كنند . مدرج مي شود سنسور خودش VEC با VB-4PTهر 

 . ها تنظيم كندBFMسنسور مناسب خودش استفاده كند و دماي سرد را كاليبره كند و سپس مقدار مناسب را در اين 

• BFM#24 

مقادير درون .  مي نويسد EEPROM را در BFM#0 ~ #23 مقدار فعلي  BFM#24در  b0لبه باال رونده 

EEPROMاگر .  زمانيكه براي دفعه بعدي روشن مي شود به عنوان مقدار پيش فرض در نظرگرفته مي شودb12 در 

BFM#29 در وضعيت Standbyنباشد , VB-4PTفرمان را حذف مي كند .  

• BFM#27 

و نمي تواند در محل هايي كه . ي داشته باشد دسترس, است"ذخيره" يا "غير قابل استفاده"كاربر نمي تواند به محل هايي كه 

“R”) اگر هر يك از اين اتفاقات رخ . همچنين نمي تواند مقاديري خارج از رنج مجاز را بنويسد. بنويسد,هستند) فقط خواندني

 تنظيم ON به مقدار BFM#29 در b11 نوشته مي شود و  ”BFM#27 “NO. of access location در ,دهد

  .مي شود
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• BFM#28 :خطاي رنج ديجيتال را نگه مي دارد. 

  b10 درBFM#29)اينكه آيا اندازه دما درون رنج مجاز قرار دارد يا نه نظارت مي كند بر) خطاي رنج ديجيتال.  

BFM#28 وضعيت خطاي هر كانال را نگه مي دارد و مي تواند براي چك كردن قطع بودن سنسور RTDاستفاده شود .  

 2جدول 

 

Low : اندازه دما كمتر از كمترين مقدار مجاز دما باشدزمانيكه , ONمي ماند .  

High : زمانيكه اندازه دما بيشتر از بيشترين مقدار مجاز دما باشد يا اينكه سنسور ترموكوپل قطع شود, ONمي ماند .  

 در PV BFMsقدار دما در  م,و سپس اگر مقدار مجددا درون رنج مجاز قرار گيرد. پس از رخ دادن خطا بيت خطا روشن مي ماند

  . نگه داشته مي شود BFM#28 سپس خطا در ,حالت نرمال قرار مي گيرد

  . يا خاموش كردن مي توان خطا را پاك كردTOبا استفاده از دستور BFM#28  در K0با نوشتن 

BFM#29 : وضعيت خطا.  

  3جدول 

OFF  ON BFM#29  

-  -  b0  

-  -  b1  

  24V DC b2منبع تغذيه خرابي    نرمال24V DCمنبع تغذيه 
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H/W يا ADCنرمال   H/W يا ADCخراب باشد .  b3  

-  -  b4  تا b9 

  b10  . روشن مي شودBFM#28همه بيت ها در   .مقدار خروجي ديجيتال نرمال است

  b11 . قرار گيردBFM#27 در 35 و 0مقادير بين  دستيابي نرمال

EEPROM در وضعيت Standby   اجراي عمليات نوشتن درEEPROM  b12  

-  -  b13  

  b14  كامل شدن راه اندازي  . نمي تواند اجرا شودFROM/ TOدستور

-  -  b15  

 

 كد شناسايي حافظه بافر : 30 •

اين . خوانده مي شودFROM با استفاده از دستور BFM#30 براي يك بلوك ويژه از حافظه بافر IDكد شناسايي يا شماره  

مي تواند از اين امكان براي شناسايي بلوك ويژه قبل از شروع ارسال داده ها و يا  PLC.  استVB-4PT , K2040شماره براي 

  .دريافت داده از بلوك ويژه استفاده كند

• BFM #32 ~ #35  

  . ذخيره مي شودPV (#32 ~ #35)مقدار ميانگين دما در 

 يا   C°1زمانيكه كاربر واحد .يل مي شودمقدار به فارنهايت به وسيله فرمول تبد. است VB-4PT C ,º0,1زيرا رزوليشن پايه در 

1°Fرا انتخاب مي كند VB-2PT فرمت نمايش ( به باال يا پايين رند مي شود مي شودInteger.(   
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 بلوك دياگرام سيستم .4
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 مثال از برنامه   .5

. مقدار ميانگين چهار است).  PLCنزديكترين بلوك به (  را اشغال مي كند1 بلوك ويژه شماره VB-4PT بلوك ,در برنامه زير   

 . ذخيره مي شودD32 ~ D35 به ترتيب در رجيسترهاي داده CH4 تا CH1 كانال هاي ورودي C°0.1مقدار ميانگين در 
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 مشخصات .6

    چك كردن ابتدايي 6,1

 . چك شودVB-4PTيا كابل هاي اكستنشن به / خروجي و/ درستي اتصاالت سيم كشي ورودي )1(

 تا براي 2 و VB2 تا براي 8تعداد بلوك هاي تابع ويژه بيشتر از : مثال.  چك شودVBي سيستم رعايت قوانين ساختار )2(

VB0نشود . 

 .بايد از درستي رنج عملكرد انتخابي براي اجرا مطمئن شد )3(

 يا منبع اكستنشن به تعداد بلوك هاي اكستنشن MPU بار ,)  نباشدOverload( منبع چك شود 24V يا 5Vتغذيه  )4(

 . تابع ويژه وابسته استيا بلوك هاي

  . قرار گيردRUN در حالت (MPU)واحد پردازش اصلي  )5(

  چك كردن خطا 6,2

  . بايد آيتم هاي زير را چك كرد,اگر اجرا بلوك تابع ويژه نرمال نبود

 . چك شودPOWER LEDوضعيت  •

  . كابل اكستنشن به درستي متصل است:روشن

  . اتصاالت كابل اكستنشن چك شود:در غير اينصورت

 .م كشي خارجي چك شودسي •

 . چك شودLED 24V,وضعيت  •

  . روشن است24V DC و منبع تغذيه , روشن استVB-4PT :روشن

  . خراب باشدVB-4PT يا 24V DC ممكن است منبع تغذيه :در غير اينصورت

  

  



 VB-4PT 

 13 

  چك كردن تعداد بلوك هاي تابع 6,3

 بلوك هاي خروجي آنالوگ , هاي ورودي آنالوگ  مثل بلوك, استفاده مي كنندFROM/ TOديگر بلوك هاي ويژه كه از فرمان 

هر بلوك .  يا به سمت راست بلوك هاي اكستنشن ديگر متصل شوندVB مي توانند مستقيما به  ,و بلوك هاي كانتر سرعت باال 

  .متصل شوند مي توانند (VB2)ماكزيمم هشت بلوك ويژه . هستند  نزديكترين واحدها به واحد اصلي8 تا 1ويژه به طور متوالي از 

 

 مالحظات ظرفيت الكترومغناطيسي .7

  . در نظر گرفته شوندVB-4PT بايد قبل از اتصال به EMCظرفيت هاي الكترومغناطيسي يا 

VEC توصيه مي كند كه سنسورهاي PT 100بايد با فرم شيلد يا صفحه نمايش مطابق باشد تا در مقابل نويز , استفاده شده 

EMCمحافظت شود . 

  . منتهي شود شيلد بايد به ترمينال هاي , هاي محافظت استفاده مي شوداگر از كابل

 اين خطا مي . به وجود آوردECM مي تواند خطاي نويز ECM نبودن حافظت مناسب ,به دليل حساسيت سيگنال هاي آنالوگ 

  .  مقدار واقعي باشد%10±تواند تا 

  . جلوگيري شودECM ها از منبع پتانسيل نويز دور باشد تا از نويز بايد از كابل هاي با كيفيت خوب استفاده شود و اين كابل

  . مي شود”spike“عالوه بر اين استفاده از ميانگين سيگنال ها براي كاهش تاثير نويز تصادفي 
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VB-4T 

   دستورالعمل .1

• VB-4T نوع  ( ترموكوپل 4 قابليت اندازگيري دما را در ورودي آنالوگ ازKيا J (   را بهPLC سري VBبعد از .  مي افزايد

اين ترموكوپل .  بيتي تبديل مي كند و سپس مقدار ديجيتال را به دما تبديل مي كند18اندازگيري دما آن را به داده ديجيتال 

خواندن داده رزوليشن .   را دارند(ºF) و هم به صورت فارنهايت (ºC)ازگيري دما را هم به صورت سانتيگراد ها قابليت اند

(0.18ºF ) 0.1ºCاست . 

 . توليد مي شود را حذف كندHz 50/60و همچنين مي تواند نويز سفيدي كه از منبع .  باال استVB-4Tدقت اندازگيري در  •

 . استفاده مي شودVB هاي سري PLC در نرم افزار FROM/TO از دستور VB-4Tرهاي براي ارسال داده و تنظيم پارامت •

• VB-4Tنقاط   هيچ يك ازI/O از باس اكسپنشن VBرا اشغال نمي كند  .VB-4T5 ازV ريل MPU يا واحد تغذيه 

 . جريان مي كشد45mAاكستنشن 

  اندازه هاي خارجي 1,1
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 سيم كشي

 .ي ارتباط با ترموكوپل استفاده مي شودكابل هاي ارتباطي جبران كننده برا  )1(

  K:  KX-G, KX-GS, KX-H, KX-HS, WX-G, WX-H, VX-Gنوع 

 J : JX-G, JX-Hنوع 

 قبل از استفاده بايد مقاوت خط چك . باالتر از مقدار واقعي نشان مي دهد 0.1ºCدما را كابل جبران ,Ω 32مقومت خط  براي هر

  .توصيه مي شود ) 100mكمتر از (  بنابراين كابل كوتاه , مي كندكابل بلند نويز بيشتري دريافت.  شود

 .ترمينال زمين متصل كرد  را به (FG) ترمينال زمين بدنه بايد,اگر نويز الكتريكي وجود داشته باشد )2(

 .د كالسه استفاده كر3و در صورت امكان از زمين كردن .  متصل كردPLC را به ترمينال زمين VB-4Tبايد ترمينال زمين  )3(

 . يا تغذيه خارجي بايد استفاده كرد24V PLC,از تغذيه )4(
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  :ابل شو كاستفاده از 

 .مثل شكل استفاده شودكابل شو از  •

 8kg و 5بايد با محكم كردن نيروي گشتاور بين  •

 . انتهاي آن را ايمن كرد

 

 نحوه نصب و استفاده .2

 ويژگيهاي محيطي  2,1

    ويژگي ها
  ويژگي هاي محيطي VB سري همانند ويژگي هاي

500V AC,1 min ) ولتاژتحمل عايق  )بين همه ترمينال ها و زمين  
 

  ويژگي هاي منبع تغذيه 2,2

    ويژگي ها
24V DC   +5%   ~   -10%,45mA مدارات آنالوگ  

5V DC, 45mA )  تغذيه داخلي ازPLC(   مدارات ديجيتال  
 

  ويزگي هاي عملكرد 2,3

  ورودي آنالوگ

  گرادسانتي  فارنهايت
  .نتخابي را دارندا با سيم كشي مناسب امكان خواندن حافظه بافر مد ºC, ºFهر دو واحد 

  

  سيگنال ورودي آنالوگ )J, K, JIS 1602-1981نوع  ( كاناله 4ترموكوپل 
-454ºF ~ 2498ºF  -270.0ºC ~ 1370.0ºC نوعK 
-346ºF ~ 2192ºF  -210.0ºC ~ 1200.0ºC  نوعJ  رنج اندازگيري 

  خروجي ديجيتال   خواندن200,000
0.18ºF  0.1ºC  كمترين دما  

  دقت  )رنج جبران( مقياس كامل ±0.3%
0.5S ~ 2S)سرعت تبديل  .)مطابق با كانالي كه استفاده مي شود  
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  متفرقه

    ويژگي  ها

 .ستا آن ايزوله DC/DC كانال ورودي ترموكوپل دارد و تغذيه VB-4T , 4مدار آنالوگ  .1

 .اپتوكوپلر ايزوالسيون قرار داردآنالوگ و ديجيتال بين مدارات  .2

  .بين كانال آنالوگ ايزوالسيون وجود ندارد .3

  ايزوالسيون

 I/Oتعداد نقاط   0

  

 (BFM)حافظه بافر 

  . از طريق حافظه بافر استVB-4T و PLCارتباط بين 

  شماره بافر  محتوا  رنج مجاز  مقدار اوليه دسترسي

R/W  7  0,1 ~ 32 
 CH1~ CH4 #0 ~ #3د انتخابي م  )1جدول (

  7# ~ 4#  غير قابل استفاده  -  -  -
R/W  4  1 ~ 256  زمان ميانگينCH1~ CH4 #8 ~ #11  

  15# ~ 12#  غير قابل استفاده  -  -  -

R/W  0  100±  يا
100.0± 

PV باياس CH1~ CH4  #16 ~ #19  

  23# ~ 20#  غير قابل استفاده  -  -  -

R/W  0  0,1  
ا لبه باال رونده  تنهEEPROMفرمان نوشتن 

  . را دارد
#24  

  26# ~ 25#  غير قابل استفاده  -  -  -

R  -1  0 ~ 35  
 تنظيم مقدار رنج خروجي يا ,آدرس تنظيم مقدار رنج خطا 

   دستيابي به ناحيه محدودنوشتن در ناحيه فقط خواندني يا 
#27  

R/W  0   ي پايين تر از كمترين قطع سنسورها يا اندازه مقدار رنج دما  2جدول
  مقدار يا باالتر از بيشترين مقداردما

#28  

R  0   29#  وضعيت ها و فلگ خطا  3جدول  
R  2030  -  ID30#   مدل  
  31#  ذخيره  -  -  -
R  0    PV كانال CH1 ~CH4 #32 ~ #35  

  



     VB-4T 

 5

• BFM #0 ~ 3  
  1جدول 

  
 . درچهار مرحله زير انجام مي شودBFMانتخاب مد  •

  )J يا K (نوع سنسور ترموكوپل .1

   )C يا F(واحد دما  .2

  )0.1º يا 1º(رزوليشن خواندن  .3

 (R1 ~ R6)رنج اندازگيري  .4

 0 اگر با PV (#16 ~ #19)و باياس .  تاثير مي گذاردPV (#32 ~ #35) هاي مناسب در BFM بر روي 3 و آيتم2تغيير آيتم •

  . بايد تغيير كنند,برابر نباشند

 .جلوگيري مي كنداندازگيري كانال مورد نظر و افزايش نرخ نمونه برداري از  BFMs در مد انتخابي 0نوشتن مقدار  •

• BFM#8 ~#11 

مقدار خارج از اين رنج حذف مي .  است256 تا 1و رنج مجاز از .  تعيين مي شود11# تا 8# هاي BFMتعداد ميانگين نمونه ها در 

  . كه اخيرا خوانده شده مي تواند خروجي را نرم تر كندميانگين مقاديري.  استفاده مي شود4به طور پيش فرض مقدار . شود
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• BFM#16 ~#19 

كاربر مي تواند از سنسور . سنسورها ممكن است تا حدودي با هم فرق كنند .  سنسور خودش مدرج مي شودVEC با VB-4Tهر 

  .نظيم كند ها تBFMمناسب خودش استفاده كند و دماي سرد را كاليبره كند و سپس مقدار مناسب را در اين 

• BFM#24 

مقادير درون .  مي نويسد EEPROM را در BFM#0 ~ #23 مقدار فعلي  BFM#24در  b0لبه باال رونده 

EEPROMاگر . زمانيكه براي دفعه بعدي روشن مي شود به عنوان مقدار پيش فرض در نظرگرفته مي شود b12 در BFM#29 در 

  . فرمان را حذف مي كندVB-4T , نباشدStandbyوضعيت 

• BFM#27 

فقط  (”R“و نمي تواند در محل هايي كه .  دسترسي داشته باشد, است"ذخيره" يا "غير قابل استفاده"كاربر نمي تواند به محل هايي كه 

 BFM#27در  ,هداگر هر يك از اين اتفاقات رخ د. همچنين نمي تواند مقاديري خارج از رنج مجاز را بنويسد. بنويسد,هستند) خواندني

“NO. of access location”  نوشته مي شود و b11 در BFM#29 به مقدار ONتنظيم مي شود .  

• BFM#28 :خطاي رنج ديجيتال را نگه مي دارد. 

  b10 درBFM#29)ينكه آيا اندازه دما درون رنج مجاز قرار دارد يا نه نظارت مي كندي ابرا) خطاي رنج ديجيتال.  

BFM#28ي هر كانال را نگه مي دارد و مي تواند براي چك كردن قطع بودن سنسور يت خطا وضعRTDاستفاده شود .  

  2جدول 

  
  

Low : دشزمانيكه اندازه دما كمتر از كمترين مقدار مجاز دما با, ONمي ماند .  

High : شود يا اينكه سنسور ترموكوپل قطعدشزمانيكه اندازه دما بيشتر از بيشترين مقدار مجاز دما با , ONمي ماند .  

 در حالت PV BFMs مقدار دما در ,و سپس اگر مقدار مجددا درون رنج مجاز قرار گيرد. پس از رخ دادن خطا بيت خطا روشن مي ماند

  . نگه داشته مي شود BFM#28 سپس خطا در ,نرمال قرار مي گيرد

  .ان خطا را پاك كرد يا خاموش كردن مي توTOبا استفاده از دستور BFM#28  در K0با نوشتن 
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BFM#29 : وضعيت خطا.  

  3جدول 

OFF  ON BFM#29  
-  -  b0  
-  -  b1  

  24V DC b2خرابي منبع تغذيه    نرمال24V DCمنبع تغذيه 
H/W يا ADCنرمال   H/W يا ADCخراب باشد .  b3  

-  -  b4   ياb9 
  b10  . روشن مي شودBFM#28همه بيت ها در   .مقدار خروجي ديجيتال نرمال است

  b11 . قرار گيردBFM#27 در 39 و 0مقادير بين  دستيابي نرمال
EEPROM در وضعيت Standby   اجراي عمليات نوشتن درEEPROM  b12  

-  -  b13  
  b14  كامل شدن راه اندازي  . نمي تواند اجرا شودFROM/ TOدستور

-  --  b15  
• BFM#30 : كد شناسايي حافظه بافر 

اين شماره . خوانده مي شودFROM با استفاده از دستور BFM#30اي يك بلوك ويژه از حافظه بافر  برIDكد شناسايي يا شماره  

بلوك ويژه قبل از شروع ارسال داده ها و يا دريافت داده از  مي تواند از اين امكان براي شناسايي PLC.  استVB-4T , K2030براي 

  .بلوك ويژه استفاده كند

• BFM #32 ~ #35  

  . ذخيره مي شودPV (#32 ~ #35)ن دما در مقدار ميانگي

 را 1ºF يا   1ºCزمانيكه كاربر واحد .مقدار به فارنهايت به وسيله فرمول تبديل مي شود.  استVB-4T C ,º 0. 1زيرا رزوليشن پايه در 

   ).Integerفرمت نمايش ( به باال يا پايين رند مي شود مي شود VB-4Tانتخاب مي كند
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 مبلوك دياگرام سيست .4
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 مثال از برنامه .5

مقدار . مقدار ميانگين چهار است  ).PLCنزديكترين بلوك به (  را اشغال مي كند1 بلوك ويژه شماره VB-4T بلوك , زير  زيردر برنامه  

  . ذخيره مي شودD32 ~ D35 به ترتيب در رجيسترهاي داده CH4 تا CH1 كانال هاي ورودي 0.1ºCميانگين در 
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 مشخصات .6

  ن ابتدايي  چك كرد 6,1

 .چك شود VB-4Tيا كابل هاي اكستنشن به / خروجي و/ درستي اتصاالت سيم كشي ورودي )1(

 VB0 تا براي 2 و VB2 تا براي 8تعداد بلوك هاي تابع ويژه بيشتر از : مثال.  چك شودVBرعايت قوانين ساختاري سيستم  )2(

 .نشود

 .اجرا مطمئن شدبراي درستي رنج عملكرد انتخابي بايد از  )3(

 يا منبع اكستنشن به تعداد بلوك هاي اكستنشن يا بلوك MPU بار ,)  نباشدOverload( منبع چك شود 24V يا 5Vه تغذي )4(

 .هاي تابع ويژه وابسته است

 . قرار گيردRUN در حالت (MPU)واحد پردازش اصلي  )5(

 چك كردن خطا  6,2

  . بايد آيتم هاي زير را چك كرد,اگر اجرا بلوك تابع ويژه نرمال نبود

 . چك شودPOWER LEDت وضعي •

  . كابل اكستنشن به درستي متصل است:روشن

  . اتصاالت كابل اكستنشن چك شود:در غير اينصورت

 .سيم كشي خارجي چك شود •

 . چك شودLED 24V,وضعيت  •

  . روشن است24V DC و منبع تغذيه , روشن استVB-4T :روشن

  . باشد خرابVB-4T يا 24V DCممكن است منبع تغذيه  :در غير اينصورت

   چك كردن تعداد بلوك هاي تابع 6,3

 بلوك هاي خروجي آنالوگ و بلوك , مثل بلوك هاي ورودي آنالوگ , استفاده مي كنندFROM/ TOديگر بلوك هاي ويژه كه از فرمان 

ژه به طور هر بلوك وي. متصل شوند اكستنشن ديگري  يا به سمت راست بلوك هاVB مي توانند مستقيما به  ,هاي كانتر سرعت باال 

  . نزديكترين واحدها به واحد اصلي هستند8 تا 1متوالي از 
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 مالحظات ظرفيت الكترومغناطيسي .7

  . در نظر گرفته شوندVB-4T بايد قبل از اتصال به EMCالكترومغناطيسي يا ظرفيت هاي 

VECش مطابق باشد تا در مقابل نويز  بايد با فرم شيلد يا صفحه نماي, توصيه مي كند كه سنسورهاي ترموكوپل استفاده شدهEMC 

  .محافظت شود

  . منتهي شودشيلد بايد به ترمينال هاي  ,اگر از كابل هاي محافظت استفاده مي شود

  . به وجود آوردECM مي تواند خطاي نويز ECM نبودن حافظت مناسب ,به دليل حساسيت سيگنال هاي آنالوگ 

  . مي شود”spike“ها براي كاهش تاثير نويز تصادفي عالوه بر اين استفاده از ميانگين سيگنال 
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VB-8T 

  دستورالعمل .1

• VB-8T نوع (  ترموكوپل 8 قابليت اندازگيري دما را در ورودي آنالوگ ازKيا J (  را به PLC سري VB مي 

 بيتي تبديل مي كند و سپس مقدار ديجيتال را به دما 18بعد از اندازگيري دما آن را به داده ديجيتال . افزايد

 و هم به صورت (ºC)زگيري دما را هم به صورت سانتيگراد اين ترموكوپل ها قابليت اندا. تبديل مي كند

 . است0.1ºC ( 0.18ºF)رزوليشن خواندن داده .   را دارند(ºF)فارنهايت 

• VB-8Tو اندازگيري را به طور پيوسته انجام مي .  با دو گروه از مدارات آنالوگ ايزوله از هم تشكيل شده است

 .دهد

 توليد مي Hz 50/60و همچنين مي تواند نويز سفيدي كه از منبع .  باال استVB-8Tدقت اندازگيري در  •

 .شود را حذف كند

 VB هاي سري PLC در نرم افزار FROM/TO از دستور VB-8Tبراي ارسال داده و تنظيم پارامترهاي  •

 .استفاده مي شود

• VB-8Tنقاط   هيچ يك ازI/O از باس اكسپنشن VBرا اشغال نمي كند  .VB-8T5 ازV ريل MPU  يا

 . جريان مي كشد70mAواحد تغذيه اكستنشن 

  اندازه هاي خارجي 1,1
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 سيم كشي .2

 .كابل هاي ارتباطي جبران كننده براي ارتباط با ترموكوپل استفاده مي شود  )1(

  K:  KX-G, KX-GS, KX-H, KX-HS, WX-G, WX-H, VX-Gنوع 

 J : JX-G, JX-Hنوع 

قبل از استفاده بايد .  باالتر از مقدار واقعي نشان مي دهد 0.1ºC كابل جبران دما را,Ω 32مقومت خط  براي هر

توصيه  ) 100mكمتر از (  بنابراين كابل كوتاه ,كابل بلند نويز بيشتري دريافت مي كند.  مقاوت خط چك شود

  .مي شود

 .ترمينال زمين متصل كرد  را به (FG) بايد ترمينال زمين بدنه,اگر نويز الكتريكي وجود داشته باشد )2(

 كالسه 3و در صورت امكان از زمين كردن .  متصل كردPLC را به ترمينال زمين VB-8Tايد ترمينال زمين ب )3(

 .استفاده كرد

 . يا تغذيه خارجي بايد استفاده كرد24V PLC,از تغذيه )4(
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  استفاده از انتهاي خم دار 2,1

 .از انتهاي خم دار مثل شكل استفاده شود •

  و 5 بايد با محكم كردن نيروي گشتاور بين •

8kgانتهاي آن را ايمن كرد . 

 نحوه نصب و استفاده  .3

 ويژگيهاي محيطي 3.1      

    ويژگي ها
 ويژگي هاي محيطي VBهمانند ويژگي هاي سري 

500V AC,1 min ) ولتاژتحمل عايق  )بين همه ترمينال ها و زمين  
  

 ويژگي هاي منبع تغذيه 3,2

    ويژگي ها
24V DC   +5%   ~   -10%,70mA دارات آنالوگم  

5V DC, 70mA )  تغذيه داخلي ازPLC(   مدارات ديجيتال  
 

  ويزگي هاي عملكرد 3,1

 ورودي آنالوگ

  سانتيگراد  فارنهايت
  . با سيم كشي مناسب امكان خواندن حافظه بافر مد انتخابي را دارندºC, ºFهر دو واحد 

  

   آنالوگسيگنال ورودي )J, K, JIS 1602-1981نوع  ( كاناله 8ترموكوپل 
-454ºF ~ 2498ºF  -270.0ºC ~ 1370.0ºC نوعK  
-346ºF ~ 2192ºF  -210.0ºC ~ 1200.0ºC  نوعJ   

  رنج اندازگيري

  خروجي ديجيتال   خواندن200,000
0.18ºF  0.1ºC  كمترين دما  

  دقت  )رنج جبران( مقياس كامل ±0.3%
0.5S ~ 2S)سرعت تبديل  .)مطابق با كانالي كه استفاده مي شود  
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  متفرقه

    ويژگي  ها

 كانال ورودي ترموكوپل دارد و 4  گروه مدار آنالوگ دارد كه هر گروهVB-8T ,2مدار آنالوگ  .1

 . آن ايزوله استDC/DCتغذيه 

 .ديجيتال اپتوكوپلر ايزوالسيون قرار داردمدارات مدارات آنالوگ و  گروه از 2بين  .2

 .بين گروه ها ايزوالسيون وجود دارد .3

  . ايزوالسيون وجود ندارد در يك گروه آنالوگي هابين كانال .4

  ايزوالسيون

 I/Oتعداد نقاط   0

  

 (BFM)حافظه بافر 

  . از طريق حافظه بافر استVB-4T و PLCارتباط بين 

  شماره بافر  محتوا  رنج مجاز  مقدار اوليه  دسترسي

R/W  7  0,1 ~ 32 
  )1جدول (

 CH1~ CH8مد انتخابي 
#0 ~ #7 

R/W  4  1 ~ 256 ميانگين زمان CH1~ CH8  #8 ~ #15  

R/W  0  100±  يا
100.0± 

PV باياس CH1~ CH8 
#16 ~ #23  

R/W  0  0,1  
 تنها لبه باال رونده EEPROMفرمان نوشتن 

  24#  . را دارد

  26# ~ 25#  غير قابل استفاده  -  -  -

R  -1  0 ~ 39  
 تنظيم مقدار رنج ,آدرس تنظيم مقدار رنج خطا 

يا نوشتن در ناحيه فقط خواندني يا دستيابي خروجي 
  به ناحيه محدود 

#27  

R/W  0   قطع سنسورها يا اندازه مقدار رنج دماي پايين تر از   2جدول
  28#  كمترين مقدار يا باالتر از بيشترين مقداردما

R  0   29#  وضعيت ها و فلگ خطا  3جدول  
R  2030  -  ID30#   مدل  
  31#  ذخيره  -  -  -
R  0    PVانال  كCH1 ~CH8 #32 ~ #39  
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• BFM #0 ~ 7  
  1جدول 

 
 

 . درچهار مرحله زير انجام مي شودBFMsانتخاب مد  •

  )J يا K(نوع سنسور ترموكوپل  .1

   )C يا F(واحد دما  .2

  )0.1º يا 1º(رزوليشن خواندن  .3

 (R1 ~ R6)رنج اندازگيري  .4

 ~ PV (#16و باياس . اثير مي گذارد تPV (#32 ~ #39) هاي مناسب در BFM بر روي 3 و آيتم2تغيير آيتم •

 دقت باالتر , انتخاب شود(R3 ~ R7) اگر رنج باريكتر , 4در آيتم .  بايد تغيير كنند, برابر نباشند0 اگر با (#23

 .كاربر بايد از رنج دماي شي مورد نظر مطمئن باشد. مي رود

 افزايش نرخ نمونه برداري جلوگيري مي  از اندازگيري كانال مورد نظر وBFMs در مد انتخابي 0نوشتن مقدار  •

 .كند
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• BFM#8 ~#15 

مقدار خارج از اين .  است256 تا 1و رنج مجاز از .  تعيين مي شود15# تا 8# هاي BFMتعداد ميانگين نمونه ها در 

ميانگين مقاديري كه اخيرا خوانده شده مي تواند .  استفاده مي شود4به طور پيش فرض مقدار . رنج حذف مي شود

  .خروجي را نرم تر كند

• BFM#16 ~#23 

كاربر مي تواند . سنسورها ممكن است تا حدودي با هم فرق كنند .  سنسور خودش مدرج مي شودVEC با VB-8Tهر 

 ها تنظيم BFMاز سنسور مناسب خودش استفاده كند و دماي سرد را كاليبره كند و سپس مقدار مناسب را در اين 

  .كند

• BFM#24 

.  مي نويسد EEPROM را در BFM#0 ~ #23 مقدار فعلي  BFM#24در  b0لبه باال رونده 

.  زمانيكه براي دفعه بعدي روشن مي شود به عنوان مقدار پيش فرض در نظرگرفته مي شودEEPROMمقادير درون 

  . فرمان را حذف مي كندVB-8T , نباشدStandby در وضعيت BFM#29 در b12اگر 

• BFM#27 

و نمي تواند در محل .  دسترسي داشته باشد, است"ذخيره" يا "غير قابل استفاده" نمي تواند به محل هايي كه كاربر

اگر هر يك از . همچنين نمي تواند مقاديري خارج از رنج مجاز را بنويسد. بنويسد,هستند) فقط خواندني (”R“هايي كه 

 به مقدار BFM#29 در b11 نوشته مي شود و  ”BFM#27 “NO. of access location در ,اين اتفاقات رخ دهد

ONتنظيم مي شود .  

• BFM#28 :خطاي رنج ديجيتال را نگه مي دارد. 

  b10 درBFM#29)اينكه آيا اندازه دما درون رنج مجاز قرار دارد يا نه نظارت مي كند براي) خطاي رنج ديجيتال.  

BFM#28براي چك كردن قطع بودن سنسور  وضعيت خطاي هر كانال را نگه مي دارد و مي تواند RTD استفاده 

  .شود
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  2جدول 

  
Low : زمانيكه اندازه دما كمتر از كمترين مقدار مجاز دما باشد, ONمي ماند .  

High : زمانيكه اندازه دما بيشتر از بيشترين مقدار مجاز دما باشد يا اينكه سنسور ترموكوپل قطع شود, ONمي ماند .  

 PV مقدار دما در ,و سپس اگر مقدار مجددا درون رنج مجاز قرار گيرد.  بيت خطا روشن مي ماندپس از رخ دادن خطا

BFMsسپس خطا در , در حالت نرمال قرار مي گيرد BFM#28 نگه داشته مي شود .  

  . يا خاموش كردن مي توان خطا را پاك كردTOبا استفاده از دستور BFM#28  در K0با نوشتن 

BFM#29 : طاوضعيت خ.  

  3جدول 

OFF  ON BFM#29  
-  -  b0  
-  -  b1  

  24V DC b2خرابي منبع تغذيه    نرمال24V DCمنبع تغذيه 
H/W يا ADCنرمال   H/W يا ADCخراب باشد .  b3  

-  -  b4  يا b9 
  b10  . روشن مي شودBFM#28همه بيت ها در   .مقدار خروجي ديجيتال نرمال است

  b11 . قرار گيردBFM#27در  39 و 0مقادير بين  دستيابي نرمال
EEPROM در وضعيت Standby   اجراي عمليات نوشتن درEEPROM  b12  

-  -  b13  
  b14  كامل شدن راه اندازي  . نمي تواند اجرا شودFROM/ TOدستور

-  -  b15  
  

• BFM#30  :كد شناسايي حافظه بافر 

 خوانده مي FROMبا استفاده از دستور  BFM#30 براي يك بلوك ويژه از حافظه بافر IDكد شناسايي يا شماره  

 مي تواند از اين امكان براي شناسايي بلوك ويژه قبل از شروع PLC.  استVB-8T , K2030اين شماره براي .شود

 .ارسال داده ها و يا دريافت داده از بلوك ويژه استفاده كند

•  
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• BFM #32 ~ #39  

  . ذخيره مي شودPV (#32 ~ #39)مقدار ميانگين دما در 

زمانيكه كاربر واحد .مقدار به فارنهايت به وسيله فرمول تبديل مي شود. است VB-8T C ,º0,1زيرا رزوليشن پايه در 

1ºC   1 ياºFرا انتخاب مي كند VB-8T فرمت نمايش ( به باال يا پايين رند مي شود مي شودInteger.(  

 

 بلوك دياگرام سيستم 4
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  ثال از برنامهم .5

مقدار ميانگين چهار   ).PLCنزديكترين بلوك به (  را اشغال مي كند1 بلوك ويژه شماره VB-8Tلوك  ب,در برنامه زير   

 ذخيره D32 ~ D39 به ترتيب در رجيسترهاي داده CH8 تا CH1 كانال هاي ورودي 0.1ºCمقدار ميانگين در . است

  .مي شود
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 مشخصات .6

    چك كردن ابتدايي 6,1

 . چك شودVB-8Tيا كابل هاي اكستنشن به / ي وخروج/ درستي اتصاالت سيم كشي ورودي )1(

 تا 2 و VB2 تا براي 8تعداد بلوك هاي تابع ويژه بيشتر از : مثال.  چك شودVBرعايت قوانين ساختاري سيستم  )2(

 . نشودVB0براي 

 .بايد از درستي رنج عملكرد انتخابي براي اجرا مطمئن شد )3(

 يا منبع اكستنشن به تعداد بلوك هاي MPUبار  ,)  نباشدOverload( منبع چك شود 24V يا 5Vتغذيه  )4(

 .اكستنشن يا بلوك هاي تابع ويژه وابسته است

 . قرار گيردRUN در حالت (MPU)واحد پردازش اصلي  )5(

  

 چك كردن خطا  6,2

  . بايد آيتم هاي زير را چك كرد,اگر اجرا بلوك تابع ويژه نرمال نبود

 . چك شودPOWER LEDوضعيت  •

  .رستي متصل است كابل اكستنشن به د:روشن

  . اتصاالت كابل اكستنشن چك شود:در غير اينصورت

 .سيم كشي خارجي چك شود •

 . چك شودLED 24V,وضعيت  •

  . روشن است24V DC و منبع تغذيه , روشن استVB-8T :روشن

  . خراب باشدVB-8T يا 24V DC ممكن است منبع تغذيه :در غير اينصورت

  

   چك كردن تعداد بلوك هاي تابع 6,3

 بلوك هاي , مثل بلوك هاي ورودي آنالوگ , استفاده مي كنندFROM/ TOلوك هاي ويژه كه از فرمان ديگر ب

 يا به سمت راست بلوك هاي اكستنشن VB مي توانند مستقيما به  ,خروجي آنالوگ و بلوك هاي كانتر سرعت باال 
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ماكزيمم هشت بلوك .  به واحد اصلي هستند نزديكترين واحدها8 تا 1هر بلوك ويژه به طور متوالي از . متصل شوند ديگر

  . مي توانند به هم متصل شوند (VB2)ويژه 

  

  
  

 مالحظات ظرفيت الكترومغناطيسي .7

  . در نظر گرفته شوندVB-8T بايد قبل از اتصال به EMCالكترومغناطيسي يا ظرفيت هاي 

VECيا صفحه نمايش مطابق باشد تا در  بايد با فرم شيلد , توصيه مي كند كه سنسورهاي ترموكوپل استفاده شده

  . محافظت شودEMCمقابل نويز 

  . منتهي شود شيلد بايد به ترمينال هاي ,اگر از كابل هاي محافظت استفاده مي شود

  . به وجود آوردECM مي تواند خطاي نويز ECM نبودن حافظت مناسب ,به دليل حساسيت سيگنال هاي آنالوگ 

  . مي شود”spike“نگين سيگنال ها براي كاهش تاثير نويز تصادفي عالوه بر اين استفاده از ميا
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VB-CADP 

  ماژول اكسپنشن ارتباطي دو كاناله

 متصل مي VH و VB سري PLCاين ماژول به سمت چپ .  يك ماژول اكسپنشن ارتباطي چندگانه استVB-CADPماژول 

  . اصلي سه پورت ارتباطي داردPLC سپس , متصل مي گرددMاز يك كابل خاص به سري  استفاده شود يا با

  ويژگي ها* 

• CP2 و CP3 سپنشن هستنداك ماژول. 

• CP2 ارتباط با RS-232 يا RS-485  فاصله ارتباط با حداكثر. را پوشش مي دهدايزوله RS-485 , 1000mاست . 

• CP3 ارتباط با RS-485حداكثر فاصله ارتباط با .  ايزوله را پوشش مي دهدRS-485 1000 تاmاست . 

• CP2رقرار كند مثل يك پورت ارتباطي چندگانه است كه با انواع مختلف ارتباط بLink  CPU Link  ,Computer , 

Parallel Link , Easy Link , MODBUS Communication , MODEM Communication و Non-

Protocol Communication.  
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  :مشخصات* 

CP3  CP2*  CP1 پورت/ آيتم  
RS-485  RS-485  RS-232C  RS-232C  ارتباط با  

  روش ايزوالسيون  تايزوله نيس  اپتوكوپلر ايزوالسيون
RX, TX  RX, TX  RX, TX  سيگنالLED 

1000M  1000M  15M  15M  
ماكزيمم فاصله 

  ارتباط
Semi-duplex  روش ارتباط  

19200 bps  300/600/1200/2400/9600/19200/38400 bps  19200 bps  Baud Rate 
Computer Link: 

M, VB, VH پروتكل

  ارتباطي

Baud Rate: 

19200bps 

 :Data Lengthبيت 7

(ASCII) 

 :Parity زوج 

  :Stop bit 1بيت

  

Computer Link} 
Easy Link} 

MODEM(RS-232)} 
 M, VB, VHپروتكل ارتباطي 

CPU Link(RS-485)} 
Parallel Link} 

 پروتكل ارتباطي اختصاصي
  :MODBUS سومين پروتكل ارتباطي  

Non Protocol:  
 و با , كند تكميل مي PLC برنامه,كاربر تعيين مي كند

  .    با ساير ابزارهاارتباط برقرار مي كندRSدستور 
  

Computer Link: M, 

VB, VHپروتكل ارتباطي  

Baud Rate: 19200bps 

 :Data Lengthبيت 7

(ASCII) 

 :Parity زوج 

  :Stop bit 1بيت

 

  پروتكل ارتباطي

24 V DC ±10% 70mA)تغذيه مورد نياز  )تغذيه خارجي موردنياز  

   بلوك اتصالي ترمينال

 يا كانكتور USB-Aبه وسيله 
JST 4P 

  اتصال

تنظيم شماره استيشن 
كه با چرخاندن : ارتباطي
 سمت چپ  knob سوئيچ

 (99~0).تعيين مي شود

 و تنظيم پارامترهاي CP2براي انتخاب انواع كاربردهاي 
 System-2nd COM Port“ بايد از ,ساختاري مناسب 

Setting…” در نرم افزار Ladder Master استفاده 
  .كرد

تنظيم شماره استيشن 
 Ladderكه با : ارتباطي
Master تعيين مي شود 

(00~255).** 

تنظيم پارامتر 
  ساختاري
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 *CP2 مي تواند هم براي ارتباط با RS-232 و همچنين براي RS-485هر كدام انتخاب شوند تحت پوشش  , استفاده شود

  .پروتكل اند

 بهتر است شماره استيشن به طور , طراحي شده استNeo-Touch يا Ladder Master براي اتصال با CP1از آنجا كه ** 

  . قرار داده شود"٠"پيش فرض 

 COMدستورالعمل پورت * 

 COM1 (CP1)پورت  •

CP1 براي ارتباط با RS-232كه مي تواندهم از . طراحي شده استUSB-A و هم از كانكتور JST 4Pتفاده كند اس.  

كه هدف اصلي . استفاده مي كندM , VB , VH كه از پروتكل ارتباطي سري , استCP1 Computer Link ,نوع ارتباط براي 
  :آن

   Computer + Ladder)يا (PDA + NeoTouch ارتباط با ابزارهاي قابل برنامه ريزي   .1
 )كنترل ناظر و گرفتن داده (SCADAيا HMI  با ارتباط .2
 . تغييرات برنامه و مانتيتورينگ داده ها به مودم متصل شودبراي كنترل .3

 جايگزين مي VB-CADP در CP1 و تابع آن با  , درواحد اصلي غيرفعال مي شودVB-CADP , CP1بعد از اتصال ماژول  ◙
  .شود

   COM2 (CP2)پورت 

CP2تباطات استفاده شود يك پورت ارتباطي اكسپنشن چندگانه است و مي تواند براي پياده سازي انواع ار.  

1. Computer Link- از پروتكل ارتباطي سري M, VB, VH استفاده مي كند و همان هدف استفاده از CP1 در 
RS-232در ارتباط با .  را داردRS-485 , كامپيوتر و چندين PLCيك شبكه محلي مانيتورينگ را تشكيل مي دهند  .   

2. CPU Link – كند و تنها براي ارتباط با از پروتكل تعيين شده استفاده مي RS-485مناسب است  .CPU Link 
 . استفاده مي شود)DCS(معموال براي سيستم كنترل توزيع شده.  جابجا شوندPLC 8 تا 2اجازه مي دهد داده بين 

3. Parallel Link– از پروتكل تعيين شده استفاده مي كند و هدف يكساني با CPU Linkولي تنها تفاوتش در , دارد 
 . با استفاده يكسان را مي دهدPLC 2ن است كه اجازه جابجايي داده بين اي

4. Easy Link – از پروتكل ارتباطي سري هاي M, VB, VHدر واقع شبيه .  استفاده مي كندComputer Link 
   , استفاده مي كندSCANA يا HMI ، به جاي كامپيوترVB (Master PLC) يا M  به جز اينكه از  ,عمل مي كند

 LINKاز دستور  در شبكه براي جابجايي داده Slave PLC براي دسترسي به داده هاي Master PLCر برنامه د
(FNC89)استفاده مي كند . 

5. MODBUS – از پروتكل ارتباطي MODBUSاستفاده مي كند  .MODBUS يك پروتكل ارتباطي استاندارد 
 MODBUSاز پروتكل ارتباطي ها  HMIو  ) ناظر كنترلي و دريافت داده ( هاSCADA  يمعموال همه. است
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 هاي سري PLC  به  مي توان,را ندارند  VB پروتكل ارتباطي سري مثال براي دستگاه هايي كه . استفاده مي كنند
VB  دهستند  مرتبط ش اين پروتكل كه داراي. 

6. MODEM Communication –  زماني كهPLC  بوت مي شود با MODEMعالمت ( ارتباط برقرار مي كند
“AA” در MODEMپروتكل ارتباطي سري هاي ,) بايد روشن شود M, VB, VHبا ارتباط .  عمل مي كند

MODEM ها , PLCمي تواند تغييرات برنامه يا مانيتوريگ داده را كنترل كند . 
7. MODEM Dialing –  از تابع ارتباطMODEM اگر تابع (  در باال استفاده مي كندdialing) شماره گيري (

PLC هاي سريVBارتباط سپس )  فعال باشدdial-up در PLC را براي ارتباط با ساير PLCها راه اندازي مي كند  .
 . امنيت سيستم و جمع آوري داده بسيار مناسب است,اين تابع براي كنترل گزارشات غير نرمال

8. Non Protocol – همه پروسه هاي ارتباطي . داين پروتكل از هيچ يك از پروتكل هاي ارتباطي خاص تبعيت نمي كن
. دريافت و ارسال استفاده مي كند براي RS (FNC80)و از دستور .  تعيين و تكميل مي شودPLCبه وسيله برنامه 

 مبدل فركانسي يا دستگاه , مثل كنترلر دما,شوداين نوع ارتباط معموال براي ارتباط با ساير تجهيزات جانبي استفاده مي 
 .تشخيص باركد

   COM2 (CP2)پورت 

CP3 يك پورت ارتباطي RS-485 است كه به وسيله ماژول اكسپنشن VB-CADP اضافه مي شود و نوع ارتباط را 
Computer Link از پروتكل ارتباطي سري هاي ( تعيين مي كندM,VB, VHكه معموال با رابط انسان).  استفاده مي كند - 

  .تبط مي شود تا بتواند شبكه محلي را مانيتور كندمر) ناظر كنترلي و دريافت داده (  SCADAماشين يا 

  :پيوست* 

PLC هاي سري VBكه چندين مد ارتباطي دارند كه مقاصد مختلفي را دنبال مي كنند مثل .  تابع ارتباطي قوي دارند
  .رآمده است در زيVB هاي سري PLCمد ارتباطي .  ارتباط با ابزارهاي جانبي و ارتباط با مودم,كنترل , LANمانيتورينگ 

 Computer Link  

 . ممكن مي سازدVB, Mرا پروتكل ارتباطي سري هاي  HMI كامپيوتر و , PLCارتباط بين  •
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  آيتم  ويژگي

RS-422/ RS-485  RS-232 رابط  

  پروتكل ارتباطي VB, M, VHپروتكل ارتباطي سري هاي 

  روش ارتباط  دوگانه

  پارامترارتباط  1بيت  : Stop Bit           ;زوج  : Parity       ; (ASCII) بيت 7: طول داده

19200 bps :CP1 , CP3      ;  4800/9600/19200/38400 bps :CP2 Baud Rate 

) 1000M اگر در حلقه ارتباطي يكVB-485 
  فاصله رابط  50M ,  15M)باشد

 استيشن 32زمانيكه بيش از  ( استيشن256ماكزيمم 
شماره استيشن هاي   استيشن 1  ) نياز به تغذيه اضافي استوجود دارد

  مرتبط

CP2 :  VB-485, VB-485A  ياVB-CADP 

CP3 : VB-CADP سري M : VB-485R  

CP1:   ساخته شده در 
  واحد اصلي

CP2 : VB-232 يا 
VB-CADP 

  امكان اتصال با

PLCسري   هايM,VH, VB0, VB2 PLCهاي قابل ارتباط   

  داده هاي ارساليرنج  X,Y, M, S, T, D, Cل همه  شام,قابل ارسال

  

 Easy Link  

• PLC پروتكل ارتباطي سري VB را زمانيكه برنامه PLC master ارسال داده بين PLCفعال مي , ها را كنترل مي كند 

 .كند
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  آيتم  ويژگي

RS-422/ RS-485 رابط  

  پروتكل ارتباطي   )Mمثل پروتكل ارتباطي سري هاي  ( VBپروتكل ارتباطي سري هاي 

  روش ارتباط  دوگانه

  پارامترارتباط  1بيت  : Stop Bit           ;زوج  : Parity       ; (ASCII) بيت 7: طول داده

4800/9600/19200/38400 bps Baud Rate 

) 1000M اگر در حلقه ارتباطي يكVB-48550) باشدM ,  فاصله رابط  

شماره استيشن هاي   ) استيشن وجود دارد نياز به تغذيه اضافي است32از زمانيكه بيش ( استيشن 256ماكزيمم 
  مرتبط

VB-485, VB-485A  ياVB-CADP امكان اتصال با  

PLCسري   هايM, VB0, VB2 PLCهاي قابل ارتباط   

  رنج داده هاي ارسالي X,Y, M, S, T, D, C شامل همه ,قابل ارسال

  

 Parallel Link  

• PLC و بين دو ,تعيين شده را فعال مي كند پروتكل ارتباطي  PLC مطابق با تنظيمات ساختاري به طور اتوماتيك داده 
 . ارسال مي شود

  



     VB-CADP 

 7 

 

 CPU Link  

• PLCبين دو  و, پروتكل ارتباطي تعيين شده را فعال مي كند PLC مطابق با تنظيمات ساختاري به طور اتوماتيك در 

 . شبكه داده ارسال مي شود

 

  آيتم  ويژگي

RS-422/ RS-485  RS-232 رابط  

  پروتكل ارتباطي پروتكل ارتباطي تعيين شده

  روش ارتباط  دوگانه

4800/9600/19200/38400 bps Baud Rate 

) 1000Mقه ارتباطي يك اگر در حلVB-48550) باشدM ,  15M  فاصله رابط  

  تعداد استيشن هاي مرتبط  استيشن 2

 VB-CADPيا  VB:    VB-485, VB-485Aسري 

  M:   M-485Rسري 

  VB-CADP يا VB:   VB-232سري 

 M:   M-232Rسري 
  امكان اتصال با

PLCسري   هايM, VB0, VB2 PLCهاي قابل ارتباط   

Master Slave: M800 ~ 899, D490 ~ 499  

Slave  Master: M900 ~ 999, D500 ~ 509 
  سرعت پايين

Master Slave: D490 , D491  

Slave  Master: D500 , D501 
  سرعت باال

رنج داده هاي 
  ارسالي

73ms + Master Scan Time + Slave Scan Time )  زمانيكهBaud Rate= 19200 bps(   سرعت پايين  

ms + Master Scan Time + Slave Scan Time 14)  زمانيكهBaud Rate= 19200 bps(   سرعت باال  
  زمان ارتباط
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  آيتم  ويژگي

RS-422/ RS-485 ابطر  

  پروتكل ارتباطي پروتكل ارتباطي تعيين شده

  روش ارتباط  دوگانه

38400 bps Baud Rate 

) 1000M اگر در حلقه ارتباطي يكVB-48550) باشدM ,  فاصله رابط  

تعداد استيشن هاي   استيشن  8 ~ 2
  مرتبط

   اتصال باامكان M:   VB-485Rسري            VB-CADP ;يا  VB:    VB-485, VB-485Aسري 

PLCسري   هايM, VB0, VB2 
PLC هاي قابل 

  ارتباط

7 (Slave) 6 (Slave) 5 (Slave) 4 (Slave) 3 (Slave) 2 (Slave) 1 (Slave) 0 (Master) 
شماره 
  استيشن

D70~73 D60~63 D50~53 D40~43 D30~33 D20~2 3 D10~13 D0~3 1 مد  

D70~73 

M1448~1
479 

D60~63 

M1384~1
415 

D50~53 

M1320~1
351 

D40~43 

M1256~1
287 

D30~33 

M1192~1
223 

D20~2 3 

M1128~1
159 

D10~13 

M1064~1
095 

D0~3 

M1000~10
31 

  2 مد

D70~77 

M1448~1
511 

D60~67 

M1384~1
447 

D50~57 

M1320~1
383 

D40~47 

M1256~1
319 

D30~37 

M1192~1
255 

D20~2 7 

M1128~1
191 

D10~17 

M1064~1
127 

D0~7 

M1000~10
63 

  3مد 

رنج 
داده 
هاي 
  ارسالي
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   استيشن2   استيشن3   استيشن4   استيشن5   استيشن6   استيشن7   استيشن8

تعداد 

استيشن هاي 

  ارتباطي

31 ms  27 ms  23 ms  19 ms  15 ms  11 ms  7 ms 1مد  

40 ms  35 ms  30 ms  25 ms  20 ms  15 ms  10 ms  2مد  

68 ms  59 ms  50 ms  42 ms  33 ms  24 ms  16 ms  3مد  

پريود 

  ارتباط

 

 MODBUS Communication 

 . انجام مي شودMODBUS كامپيوتر و رابط انسان ماشين از طريق پروتكل ارتباطي , PLCارتباط بين  •
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 MODBUS و VB-PLCتعداد اجزا متقابل بين 

  اجزاي بيتي  اجزاي كاركتري

 VB-PLCشماره اجزا  MODBUSشماره اجزا   VB-PLCشماره اجزا   MODBUSشماره اجزا 

40000~48191  D0~D8191  10000~10127  X000~X177  

48192~48447  T0~T255  00000~00127  Y000~Y177  

48448~48647  C0~C199  00512~05631  M0~M5119  

48648~48759  C200~C255  05632~06631  S0~S999  

48760~49015  D9000~D9255  06656~06911  T0~T255  

06912~07167  C0~C255  
    

07424~07679  M9000~M9255  

 

  آيتم  ويژگي

RS-422/ RS-485  RS-232 رابط  

  روش ارتباط  دوگانه

 RTU يا ASCII: مد ارتباطي

   بيت8/  بيت7: طول داده

Parity : هيچي/ فرد/ زوج  

Stop Bit : 1بيت2/  بيت   

  پارامتر ارتباطي

300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps Baud Rate 

50M) 1000M برايVB-485 (  15M  فاصله رابط  

  تعداد استيشن هاي مرتبط  استيشن 1   استيشن247تا 

  ان اتصال باامك VB-CADP يا VB-CADP VB-232يا ; M:   M-485R    VB-485, VB-485Aسري 

PLCسري   هايM, VB0, VB2 PLCهاي قابل ارتباط   
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 MODEM Communication 

 PLC استفاده از اين مد براي مانيتوركردن كامپيوتر اجازه كنترل . برقرار مي شودVBسري اين ارتباط با پروتكل ارتباطي  •

 .و يا جمع آوري داده ها  را مي دهد داده ها تغييرها از طريق خطوط تلفن يا 

 
 MODEM Dialing 

• PLC هاي سري VB يك رجيستر شماره تلفن دارد كه مي تواند تابع MODEM dialingانيتورينگ  م. را فعال كند

VB-PLC از طريق MODEM dialing داده ها را به مركز مانيتورينگ اصلي VB-PLC ارسال مي كند تا داده ها 

 .  و موبايل براي نمايش تماس گيرنده تماس بگيرند (BB CALL) يا با پيجر, جمع آوري شوند

 
 Non Protocol Communication 

• PLC  همه پروسه هاي ارتباطي توسط برنامه . فعال نمي كنددر اين حالت پروتكل ارتباطي خاصي راPLC تعيين و كامل 

 . مي شوند
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  CP2 Non Protocolويژگي هاي ارتباطي 

  آيتم  ويژگي

RS-422/ RS-485  RS-232 رابط  

Non Protocol  پروتكل ارتباط  

  روش ارتباط  دوگانه

300/600/1200/2400/4800/9600/19200 bps  Baud Rate 

  طول داده   بيت8/  بيت7

  Parity  هيچي/ فرد/ زوج

  Stop Bit   بيت2/  بيت1

  اه اندازيكد ر  هيچي يا داده قراردادي

  كد انتها  هيچي يا داده قراردادي

   ارتباطيپارامتر

 و CP2براي انتخاب انواع كاربردهاي (
 ,تنظيم پارامترهاي ساختاري مناسب 

 System-2nd COM Port“بايد از 
Setting…” در نرم افزار Ladder 

Masterاستفاده كرد (.  

 در حلقه VB-485 اگر VB-485) (50Mبراي M1000)  50M تا 
 فاصله رابط M15تا   )ارتباطي باشد

VB-485, VB-485A  ياVB-CADP VB-232 يا VB-CADP امكان اتصال با  

PLCسري   هايM, VB0, VB2 PLCهاي قابل ارتباط   

 

 

  




