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   )Cحافظه نوع ( كانترها و بيت هاي وضعيت كانتر 

بيت هاي وضعيت كانتر . بيت هاي وضعيت كانتر رابطه بين مقدار فعلي و مقدار نهايي كانتر انتخابي را نشان مي دهد

نتاكت  هر بار كه ك,در مثال زير .  مي شودON ,زمانيكه مقدار فعلي مساوي يا بزرگتر از مقدار نهايي كانتر انتخابي است

I04 از حالت OFF به ONمقدار كانتر , مي رود C01مي 2زمانيكه مقدار كانتر به مقدار نهايي .  يكي اضافه مي شود 

اگر .  ريست مي شودC01 , روشن مي شودM02زمانيكه .  را نيز روشن مي كندQ05 روشن مي شود و C01 ,رسد

M09مار تبديل مي شود كانتر از حالت باال شمار به حالت پايين ش, روشن شود.  

  دستورات كانتر

SG2 تا براي شمارش 2 , تا براي شمارش 6 ,يكي براي كانتر پالس.  مد اجرايي دارد9هر كانتر .  كانتر است31 داراي 
  . با سرعت باال
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  )كويل داخلي( كانتر 0مد 

  .نتر مقدار نهايي تعيين نمي شود در اين مد براي كا,كانتر دراين مد به عنوان كويل داخلي استفاده مي شود

  

  
  ) غير نگهدارنده,شمارش ثابت( كانتر 1مد 

 كانتر شمارش را تا مقدار ثابت نهايي تعيين شده ادامه مي دهد و زمانيكه مقدار كانتر به مقدارتعيين شده رسيد يا 1مد

 ندارد و با قطع برق از بين مي  Latchمقدار كانتر قابليت.  شمارش متوقف مي شود, رسيد 0شمارش رو به پايين به 

  . شمارش را متوقف مي كند20 كانتر با رسيدن به مقدار ,در مثال زير. رود
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  ) غير نگهدارنده,ادامه شمارش ( كانتر 2مد 

 , شمارش رو به باال را تا رسيدن به مقدار ثابت نهايي تعيين شده ادامه مي دهد و سپس روشن مي شود2كانتر در مد 

 اما چنانچه شمارش رو به پايين باشد بعد از ,نان به شمارش بعد ازرسيدن به اين مقدار نيز ادامه مي دهدولي همچ

در مثال .  ندارد و با قطع برق از بين مي رود Latchمقدار كانتر قابليت.  شمارش متوقف مي شود, 0رسيدن به مقدار 

 C01=ON 20دامه مي دهد و در لحظه رسيدن به مقدار  همچنان به شمارش ا20 كانتر بعد از رسيدن به مقدار ,زير

  . مي شود,
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  ) نگهدارنده,شمارش ثابت( كانتر 3مد  

كانتر در اين مد .  مي ماندLatch با اين تفاوت كه مقدار كانتر با قطع برق نيز , عمل مي كند1 شبيه مد 3كانتر در مد 

 همچنين چنانچه كانتر پايين شمار باشد با رسيدن , شودتا رسيدن به مقدار نهايي شمارش مي كند و سپس متوقف مي

فعال شده Operation- Module System Setting از منوي  ”C Keep“اگر .  متوقف مي شود0به 

  . باقي مي ماندSTOP به RUN مقدار فعلي با سوئيچ شدن از حالت ,باشد
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  ) نگهدارنده,ادامه شمارش( كانتر 4مد 

كانتر در اين مد .  مي ماندLatch با اين تفاوت كه مقدار كانتر با قطع برق نيز , عمل مي كند2د  شبيه م4كانتر در مد 

 همچنان به شمارش ادامه لي كانتر روشن مي شود و كنتاكت مربوطهتا رسيدن به مقدار نهايي شمارش مي كند و سپس

 .  شمارش را متوقف مي كند0 اما چنانچه كانتر پايين شمار باشد با رسيدن به ,مي دهد

 با ,فعال شده باشدOperation- Module System Setting از منوي   ”C Keep“در اين مد اگر 

 مي  روشن20 كانتر با رسيدن به مقدار ,در مثال زير.  مقدار كانتر باقي مي ماندSTOP به RUNسوئيچ كردن از حالت 

  .شود ولي همچنان به شمارش ادامه مي دهد
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  ) غير نگهدارنده,پايين /  شمارش رو به باال ,ادامه شمارش ( كانتر 5مد 

 نمي ماند و بعد از رسيدن به مقدار نهايي نيز به Latch عمل مي كند ولي مقدار آن 2 همانند مد 5كانتر در مد 

  . شمارش ادامه مي دهد
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  ) نگهدارنده,پايين /  شمارش رو به باال , شمارش ادامه( كانتر 6مد 

 مي ماند و بعد از رسيدن به مقدار نهايي نيز به Latch عمل مي كند ولي مقدار آن 4 همانند مد 6كانتر در مد 

 Operation- Module Systemاز منوي   ”C Keep“در اين مد چنانچه . شمارش ادامه مي دهد

Setting ي كانتر باقي مي ماند مقدار فعل,فعال باشد .  

  

  

   )DCتنها در ورژن هاي ( كانترهاي سرعت باال 
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اين دو ورودي هم .  هستند1KHz ورودي هاي سرعت باال I02 و I01 دو ترمينال ورودي DCدر ورژن هاي تغذيه 

.  مربوط به ورودي هاو هم امكان استفاده در ساير موارد كلي) مثل انكدر( امكان استفاده براي سرعت هاي باال را دارند 

كانترهاي .  يا براي سرعت مرجع ماشين استفاده مي شوند(40Hz<)اين ورودي ها اغلب براي شمارش خيلي سريع 

  . قابل دسترسي هستندEdit Contact/ Coil dialog boxسرعت باال نيز از قسمت 

  )DCتنها در ورژن هاي ( كانتر سرعت باال 7مد  

.  استفاده كرد1KHz براي شمارش رو به باال تا ماكزيمم I01, I02مي توان از ورودي هاي  كانتر سرعت باال 7در مد 

كانتر .  باقي مي ماندON مي شود و ON با رسيدن به مقدارنهايي تعيين شده (C01-C1F)كويل كانتر انتخابي 

 . ريست مي شود,زمانيكه كنتاكت ورودي غير فعال مي شود يا كنتاكت ريست فعال مي شود
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 )DCتنها در ورژن هاي ( كانتر سرعت باال 8مد 

.  استفاده كرد1KHz براي شمارش رو به باال تا ماكزيمم I01, I02 كانتر سرعت باال مي توان از ورودي هاي 8در مد 

 باقي مي ON مي شود و ON تعيين شده ,نهايي روشن شدن  با رسيدن به مقدار(C01-C1F)كويل كانتر انتخابي 

كانتر زمانيكه كنتاكت ورودي غير فعال مي .  مي شودOFF تعيين شده ,ا رسيدن به مقدار نهايي خاموش شدنماند و ب

  .شود ريست مي شود
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   )Tحافظه نوع ( تايمرها و بيت هاي وضعيت تايمر 

بيت هاي وضعيت تايمر . بيت هاي وضعيت تايمر رابطه بين مقدار فعلي و مقدار نهايي تايمر انتخابي را نشان مي دهد

 I03 زمانيكه ,در مثال زير .  مي شودON ,زمانيكه مقدار فعلي مساوي يا بزرگتر از مقدار نهايي تايمر انتخابي است

 روشن T01 ثانيه مي رسد كنتاكت 5و زمانيكه تايمر به زمان .  شروع به شمارش مي كندT01 تايمر ,روشن مي شود

  . تايمر ريست مي شودI03با خاموش شدن .  مي شودON نيز Q04مي شود و به دنبال آن 

 

  دستور تايمر

SG2 تايمر است31 شامل  .T0E و T0Fنانچه رله  مقدار فعلي را در صورت قطع  برق چ“M Keep” فعال شود , 
يكي براي تايمر .  مد اجرايي دارد8هر تايمر . را ندارد مقادير  ساير تايمرها قابليت نگه داشتن اما.در خود نگه مي دارد

  . پارامتر است6هر تايمر داراي ..  تا براي ساير تايمرها است7پالسي و 

  
I. مقدار نهايي تايمر بايد ثابت باشد. 
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  )كويل داخلي( ر  تايم0مد 

  . و تايمر مقدار نهايي ندارد. به عنوان كويل كمكي داخلي استفاده مي شود) كويل داخلي ( 0تايمر در مد 

  

 )ON-Delay(  تايمر 1مد 

كه مقدار فعلي و مقدار نهايي ي شروع به شمارش زمان تا يك زمان ثابت مي كند و زمان(ON-Delay) 1تايمر در مد 
 مقدار , تايمر غير فعال شود,و زمانيكه كنتاكت ورودي تايمر غير فعال شود. ش زمان متوقف مي شود شمار,برابر شوند

  . ثانيه مي رسد متوقف مي گردد5 تايمر زمانيكه به ,در مثال زير .  ريست مي شود0فعلي آن به 
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 )with Reset  ON-Delay( تايمر 2مد 

كه مقدار فعلي و مقدار نهايي ي تا يك زمان ثابت مي كند و زمان شروع به شمارش زمان(ON-Delay) 2تايمر در مد 
 مقدار فعلي آن باقي مي ماند و اگر در حين ,و زمانيكه تايمر غير فعال شود.  شمارش زمان متوقف مي شود,برابر شوند

كنتاكت براي ريست كردن اين تايمر از يك .شمارش كنتاكت ورودي قطع شود در مقدار شمارش شده متوقف مي شود
 T01 ثانيه مي رسد متوقف مي گردد و 5 تايمر زمانيكه به ,در مثال زير . ريست در تنظيمات تايمر استفاده مي شود

  . تايمر را ريست مي كندI01ورودي . روشن مي شود
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 )OFF-Delay(  تايمر 3مد 

 ONز تغيير حالت كنتاكت از با اتصال كنتاكت ورودي تايمر روشن مي شود ولي بعد ا(OFF-Delay) 3تايمر در مد 
 شمارش ,كه مقدار فعلي و مقدار نهايي برابر شوندي مي كند و زمان, شروع به شمارش زمان تا زمان تعيين شدهOFFبه 

در مثال زير .  ريست مي شود0 مقدار فعلي آن به ,و زمانيكه كنتاكت ورودي تايمر غير فعال شود. زمان متوقف مي شود
, I01ايمر  تاين تايمر با اتصال كنتاكت.  مي كند تايمر را ريستT01 خاموش مي شود, ثانيه مي رسد10 زمانيكه به .  
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 )OFF-Delay(  تايمر 4مد 

  روشن مي شود و شروع به شمارش OFF به ON بعد از تغيير حالت كنتاكت از (OFF-Delay) 4تايمر در مد 
و .  شمارش زمان متوقف مي شود, مي كند و زمانكه مقدار فعلي و مقدار نهايي برابر شوند,زمان تا زمان تعيين شده

 تايمر را ريست I01 ,در مثال زير .  ريست مي شود0 مقدار فعلي آن به ,زمانيكه كنتاكت ورودي تايمر غير فعال شود
  . خاموش مي شود, ثانيه مي رسد10 زمانيكه به T01تايمر . مي كند
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 ) بدون ريستFLASH( مر  تاي5مد 

 مي , بعد از اتصال كنتاكت ورودي  روشن مي شود و شروع به شمارش زمان تا يك زمان ثابت  تعيين شده5تايمر در مد 
 وضعيت آن تغيير مي كند و خاموش مي شود و مجددا شروع به ,كه مقدار فعلي و مقدار نهايي برابر شونديكند و زمان

.   ادامه دارد,اين روند تا زمانيكه كنتاكت ورودي تايمر وصل است.  مي كند,ت  تعيين شدهشمارش زمان تا يك زمان ثاب
 بالفاصله T01 تايمر ,در مثال زير .  ريست مي شود0 مقدار فعلي آن به ,و زمانيكه كنتاكت ورودي  تايمر غير فعال شود

دنباله .  خاموش مي گردد, ثانيه برابر شود10 با با برقراري ارتباط كنتاكت ورودي روشن مي شود و زمانيكه مقدار تايمر
  .چشمك زن تا زماني ادامه دارد كه كنتاكت ورودي برقرار باشد
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 ) با ريستFLASH(  تايمر 6مد 

 ,  بعد از اتصال كنتاكت ورودي  روشن مي شود و شروع به شمارش زمان تا يك زمان ثابت  تعيين شده6تايمر در مد 
 وضعيت آن تغيير مي كند و خاموش مي شود و مجددا شروع به ,ار فعلي و مقدار نهايي برابر شوندكه مقديمي كند و زمان

اين روند حتي با قطع كنتاكت ورودي تايمر ادامه دارد و تنها با .  مي كند,شمارش زمان تا يك زمان ثابت  تعيين شده
بالفاصله با برقراري ارتباط كنتاكت ورودي روشن  T01 تايمر ,در مثال زير .  اتصال كنتاكت ريست تايمر ريست مي شود

دنباله چشمك زن تا زماني ادامه دارد كه .  خاموش مي گردد, ثانيه برابر شود10مي شود و زمانيكه مقدار تايمر با 
  . تايمر ريست مي شودI01با فعال شدن كنتاكت . كنتاكت ريست  برقرار باشد
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 )ست زن آبشاري بدون ريFLASH(  تايمر 7مد 

تايمر دوم با فعال .  شروع به شمارش زمان تا يك زمان ثابت به صورت چشمك زن بدون ريست مي كند7تايمر در مد 
تايمر دوم شروع به شمارش تا مقدار نهايي مي كند و پس از رسيدن به اين . شدن تايمر اول شروع به شمارش مي كند

 ريست مي 0 مقدار فعلي آن به , زمانيكه تايمر غير فعال شودو.  مي زند و تايمر اول را فعال مي كندFLASHمقدار 
 ثانيه مي 1 ثانيه روشن مي شود و تايمر دوم شروع با شمارش تا 2,5 بعد از رسيدن به T01 تايمر ,در مثال زير . شود
اين مد .  مي كند دوباره شروع به شمارش1 فلش مي زند و تايمر T02 , ثانيه مي رسد1زمانيكه مقدار تايمر دوم به . كند

  .  مناسب است,استفاده از تايمر اغلب به عنوان جايگزين كانتر در مواردي كه محاسبه سيكل زمان ضروري است

  . استفاده مي شوند را ديگر نمي توان در ساير مدهاي برنامه استفاده كرد7تايمرهايي كه در مد 
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)1( RTC SET  

 

    .زمستان /  يا تنظيمات تابستانRTCوارد كردن تنظيمات 

 SEL  .شروع وارد كردن پارمترها

  .جابجايي مكان نما 
“SEL”, 

  

  
“SEL”,   

: زمستان / تنظيمات تابستان
 

“SEL”, “SEL” 

  OK .ذخيره داده ورودي

1   .Cancel كردن تنظيمات زمانيكه “SEL”فشرده شود . 

  .بازگشت به منوي اصلي .   2
ESC  

 

I.  دقتRTC 
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 RTCزمستان / تنظيمات  تابستان

  . اروپا و آمريكا وجود دارد,زمستان /  دوحالت ثابت تابستانSG2در 

  . است0 فرض يكشنبه به صورت پيش) 1: (قوانين ويرايش

   .23~1: رنج ساعت) 2                   (

 .             ساعت تابستان و ساعت زمستان مثل هم است) 3                 (  

 

  RTCدستورات 

SG2  دستور 31 داراي  RTCهر دستور .  استRTC 5تنظيم ساعت و تقويم در منوي .  مد اجرايي دارد
Operation/ RTC Set است در دسترس.  
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  )كويل داخلي ( RTC در 0مد 

RTC به عنوان كويل كمكي داخلي استفاده مي شود0 در مد  .  
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  )روزانه  ( RTC در 1مد 

در اين مد . و در زمان تعييني نيز غيرفعال مي كند  فعال مي كند, را در زمان تعيين شده Rxx كويل RTC در 1مد 
 شده دوم از ساعت تعيين شده اول تا ساعت تعيين شده دوم روشن است و هر روز  از روز تعيين شده اول تا روز تعيين

  .در بقيه ساعات و روز ها خاموش است
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  )هفتگي  ( RTC در 2مد 

.  فعال مي كند و در زمان تعييني نيز غيرفعال مي كند, را در زمان تعيين شده در هر هفته Rxx كويل RTC در 2مد 
يعني تايمر از ساعت تعيين شده اول در روز تعيين شده اول روشن مي شود و تا ساعت تعيين شده دوم در روز تعيين 

  .و در خارج اين بازه خاموش است. شده دوم روشن مي ماند
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  ) روز - ماه -سال  ( RTC در 3مد 

و در زمان تعييني نيز غيرفعال مي .  روز  فعال مي كند, ماه , را در زمان تعيين شده در سالRxxيل  كوRTC در 3مد 

  .كند
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  )ثانيه اي  30تنظيمات  ( RTC در 4مد 

و به .  ثانيه  فعال مي كند, دقيقه, ساعت , را در زمان تعيين شده در روز تعيين شده از هفتهRxx كويل RTCدر 4 مد 
 30sزمانيكه مدت زمان تعيين شده بيشتر از . تعييني نيز روشن مي ماند و در خارج اين بازه خاموش استمدت  زمان 

  . براي يك پالس روشن مي شودRTCباشد 
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 روشن مي شود و زمانيكه به مقدار R01 , زمانيكه براي بار اول به اين مقدار مي رسد , است 8:00:00زمان تعيين شده 

  . ثانيه روشن مي ماند21 به مدت RTCدر واقع . اموش مي شود خ, مي رسد 8:00:20

  

و .  مي شودR01=ON و   تغيير مي كند8:01:00 مي رسد به مقدار 8:00:40مقدار تعيين شده زمانيكه به ساعت 

  . براي يك پالس روشن مي ماندRTCاين به اين معني است كه .  مي گرددOFF دوباره R01سپس 

 



 دستورات شبكه 

 1 

 PLSYمد 

فركانس و تعداد پالس مي توانند هم ثابت باشند و .  استQ01 و خروجي آن ,تواند در اين مد كار كند  ميP01تنها 
و در .  خروجي را متوقف مي كند,برسد) 4( در صورتي كه به تعداد پالس PLSYدستور . هم به صورت تابع باشند

  .ي كند دوباره شروع به اجرا م,صورتيكه دوباره فعال شود 

  سمبل  توصيف

  )PLSY) 2(  )1مد 

  )DRC9(   )2ذخيره در (تعداد كل پالس ها 

  )PLSY (1 ~ 1000Hz) )3فركانس 

  )PLSY (0 ~ 32767) )4تعداد پالس 

  )5( (Q01)پورت خروجي 

  )PWM  (P01) )6كد 

  

 :مثال

)3 (= 500Hz ,) 4 (= 5  ,خروجي به صورت زير است  .  
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  SG2-20Vxxx)تنها مدل (Data Link و I/Oدستورات كنترل 

PLC  مدل SG2-20Vxxx امكان برقراري ارتباط از طريق RS-485فرمت ارتباط و .  را داردbaud rate مي 

اين تنظيمات را مي توان از طريق كي پد .   تنظيم كردOption/ Module System Setتوان از طريق منوي 

 .نيز انجام داد
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Data Link  

و .  است0 برابر Master PLC در IDشماره استيشن .  استفاده كرد Slave را مي توان به عنوان SG2 8 عدد تا 

مثال اگر .  بايد متوالي باشدSlave PLC در IDشماره .  شروع مي شود1 از Slave PLC در IDشماره استيشن 

ID باشد05 ,04 ,02 ,01 ها به صورت , Master تنها دو slaveد و ارتباط برقرار ميكند اول را مي شناس.  
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  . باشند2 بايد در مد Data Link و بقيه دستورات , كار كند1 مي تواند در مد Data Linkتنها يك دستور 
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 Data Link 1مد  : 1مثال 

ست حافظه ارسال  به ليI03 ~ I07 وضعيت ترمينال هاي , I03) = 3( و نقطه اوليه , 5) =2 (, 1) = 1(با قرار دادن 

  ..مي شود

 : ترمينال هاي ارسال به صورت زير است, باشدW09 ~ W13 و محل حافظه متناظر ID= 1اگر 
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 Data Link 2مد  : 2مثال 

 وضعيت Data Link با فعال شدن  4= (W17 (, M03) = 3( و نقطه اوليه , 5) =2 (, 2) = 1(با قرار دادن 

“ON/ OFF” كويل هاي M03~M07 وسيله حافظه هاي  بهW17~W21كنترل مي شود . 

  

 I/ Oكنترل 

بايد توجه داشت كه .  متصل كرد Master و به يك , استفاده كردI/ O را مي توان به عنوان كنترل SG2تنها دو 

  . استفاده كردDI/ DO نمي توان از ماژول اكسپنشن , فعال استI/ Oزمانيكه تابع كنترل 
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MU (MODBUS))  مد تنها برايV(  

 ~ MU01:  وجود داردMODBUS تابع 15.  برقرار مي كند485 را از طريق پورت RTU ارتباط MODBUSتابع 
MU0F.   

 زماني اجرا مي شود كه تنظيمات سيستم MODBUS.  مقدم اندMODBUS نسبت به Data Link و IOكنترل 
  . برابر نباشد0 با IDو )  نباشدIOكنترل (  باشد Nبه صورت 

  
. برنامه مي توان از چندين دستور ارتباطي استفاده كرد ولي به صورت همزمان نبايد پورت ارتباطي را اشغال كننددر يك 

  .در يك زمان تنها يكي از آنها مي تواند فعال باشد

  
   :MODUSكويل استفاده شده در تابع 

و اگر .  سپس خطا را چك مي كند, مي شودM3D= ONبعد از دريافت داده 
 (M3D)دريافت   . داده به آدرس هدف ارسال مي شود,باشدخطايي ن

 

  فلگ خطاي ارتباط
 (M3E)فلگ خطا 

 مي M3F =1 ,زمانيكه زمان بين ارسال و دريافت بيشتر از زمان تعيين شده باشد
 .شود

 Time outفلگ 
(M3F) 
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 :مثال
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HMI/ TEXT 

نمايش اطالعات مي تواند مقدار فعلي .  نمايش دهدLCD 16x4اين بلوك تابع مي تواند اطالعات را بر روي يك صفحه 

 كانتر و , براي تغيير مقدار نهايي تايمر , runدر مد . گر آنالوگ باشده  و مقايسRTC , تايمر,يا مقدار نهايي كانتر 

 M, N و ترمينال (I, Z, X) مي تواند وضعيت ترمينال ورودي HMI. ه مي شود استفادHMIمقايسه كننده آنالوگ از 

  . را نمايش دهد  )FBDتنها در (
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   :HMI/TEXTتنظيمات 

  

 H01وارد كردن كويل  .1

 HMI/ TEXTوارد شدن به فريم  .2

 ”T“انتخاب  .3

 ”E“انتخاب  .4

  T01 Currentانتخاب  .5

  T01 Current (unit)انتخاب  .6

بر  فعال است و H زمانيكه كويل  T01 كاربر مي تواند مقدار فعلي , T01 Current (unit)با انتخاب  .7

 ”SEL“ قرار دارد 1 در مد H يا اگر كويل , روشن شودI01 و ; تغيير دهد نمايش مي ده راLCDروي 

 . را مانند شكل زير نمايش دهدH text اولين SG2 LCD سپس ,فشرده شود
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I. يل براي انتخاب نزديكترين كوH  فشرده شود  يا  كليد . 

II.  براي آپديت كردن مقدار فعليT01 در . ( فشرده شود و  يا  +   كليدهاي

 .) بستگي داردHMI/ TEXT به تنظيمات فريم T01 مقدار فعلي ,مي تواند آپديت شود 050,0 ,اين مثال
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 . مكان نما نمايش داده مي شود”SEL“با فشردن  .1

 . مكان نما جابجا مي شود   , , , با فشردن  .2

 . محل مورد نظر انتخاب مي شود”SEL“با فشردن دوباره  .3

 . مكان نما جابجا مي شود   , شماره تغيير مي كند و با فشردن  , با فشردن  .4

 . تغييرات مقدار اعمال مي شود”OK“با فشردن  .5

  

  .  تغييرات مقادير اوليه را نشان مي هدLCD و , غيرفعال مي شودH03 كويل   (Z02)با فشردن
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  . ريست مي شوند, مطابق با برنامه طراحي شده(T01, T02, T03) تايمرهاي با فشردن 

  

 

 HMIدستورات نمايش 

SG2 دستور 31 داراي HMI 4 است كه قابليت نمايشx16 كاركتر اطالعات را بر روي يك LCD به صورت پيام 

 در HMIدستورات . خروجي دارد/  بيت هاي ورودي,راي توابع مقدار نهايي و مقدار فعلي  يا به فرمت بيتي ب, عدد,متن

  . قابل دسترسي استEdit>> HMI/Textمنوي 

  . فعال مي كند, غير فعال باشدHxx را چنانچه LCD پيام هاي انتخابي روي SG2 بر روي كي پد SELدكمه 

  . مد اجرايي است2 داراي HMIهر دستور 

ولي .  مي تواند در صورت وقوع خطا با اپراتور براي اعالم اخطار تماس گيردPLCلفن روي صفحه نمايش با شماره ت

 .امكان ارتباط با مودم وجود ندارد
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 HMIدستور تابع 

1. HMIاين اطالعات را نمي توان از طريق كي پد ويرايش كرد. كتر را داردا قابليت نمايش كار. 

2. HMIلي توابع  قابليت نمايش مقدار فعT, C, R, G, DRاين اطالعات را نمي توان از طريق كي پد .  را دارد

 .ويرايش كرد

3. HMI قابليت نمايش مقدار نهايي توابع T, C, R, G, DRمي توان از طريق كي پد اين اطالعات را . رد را دا

 .ويرايش كرد

4. HMI قابليت نمايش وضعيت كويل هاي I, X, Z, M, N تنها در ( را دارد (FBD . وضعيتM, N را مي 

 .توان از طريق كي پد ويرايش كرد
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 HMIوضعيت 
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 Vدستورات ماژول هاي نوع 

  . را دارندV توابع ويژه نوع SG2-20VR-D, SG2-20VT-D, SG2-20VR-12Dماژول هاي 

  خالصه توابع

  پارامتر ارتباط baud rateپارامتر مد ارتباط و 

 IOتابع كنترل   . استفاده مي شودSG2براي برقراري ارتباط بين دو 

 I/ O Linkتابع   . ارتباط برقرار كنندI/O Link مي توانند از طريق V نوع SG2 عدد 8تا 

SG2 به عنوان masterاستفاده مي شود .  Modbus RTU 
master  

SG2 را مي توان از طريق پورت RS485 و پروتكل Modbus بوسيله كامپيوتر و ساير 
 Modusارتباط   .كنترل كننده ها كنترل كرد

  جزئيات دستور

  پارامترهاي ارتباطي 

 SG2ارتباطي پارامترهاي  .1

I.  كابل برنامه نويسيPLC را به پورت RS232 كامپيوتر و پورت برنامه ريزي PLCوصل كنيد . 

II.  در نرم افزارSG2 Client منوي Operation/ Module System Setرا انتخاب كنيد . 

 

III.  در قسمت مناسب شكل فوق مد ارتباط وBaud Rateرا تنظيم كنيد . 

IV. مد مناسب را انتخاب كنيد. 
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 Stop             8/N/2بيت  Parity , 2 بدون ,يت داده ب8

  Stop              8/E/1بيت  Parity , 1 زوج , بيت داده8

  Stop               8/O/1بيت  Parity , 1 فرد , بيت داده8

  Stop             8/N/1بيت  Parity , 1 بدون , بيت داده8

  مد ارتباط

4800bps 

9600bps 

19200bps 

38400bps 

57600bps 

115200bps  

Baud Rate 

I.  تنظيم فرمت ارتباط وBaud Rate  در SG2           

  .SG2 Clientتنظيم پارامترهاي ارتباط از طريق 

I. ESCرا فشار دهيد تا وارد منوي اصلي شود . 

II. UP/ DOWN را فشار دهيد تا منوي SETو با فشردن , انتخاب شود OKآن را انتخاب كنيد . 

III. UP/ DOWN را فشار دهيد تا LCDبه صورت زير شود . 

 

IV.  تغيير بيت باال مد ارتباط را تنظيم مي كند و تغيير بيت پايينBaud Rateرا تنظيم مي كند . 
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  محتوا  داده معني

  Stop             8/N/2  0بيت  Parity , 2 بدون , بيت داده8

  Stop              8/E/1  1بيت  Parity , 1 زوج , بيت داده8

  Stop               8/O/1  2بيت  Parity , 1 فرد , بيت داده8

  Stop             8/N/1  3بيت  Parity , 1 بدون , بيت داده8

  بيت باال

4800bps  0 

9600bps 1 

19200bps 2 

38400bps 3 

57600bps 4 

115200bps 5 

 بيت پايين

 

 .ا به صورت پيش فرض زير تنظيم مي كند پارامترها رSG2 در RS485پورت  .2

 

 

38400bps Baud Rate  

  بيت داده  8

  Stopبيت   2

NO  Parity  

128 byte  ماكزيمم طول فريم  

  

  

  



 

 4 

 IOتابع كنترل 

 :توصيف تابع

 مي تواند برنامه را  Master.  متصل كردMaster و به يك , استفاده كردI/O را مي توان به عنوان كنترل SG2 2تا  
 مي Q Slave , اكسپنشنش را در كويل خروجي Y وضعيت كويل خروجي Master.  نمي تواندSlave اما ,كنداجرا 
  . مي نويسدMaster اكسپنشن X را در كويل ورودي I وضعيت كويل ورودي Slave. نويسد

Slave Master   آدرسI/O 

  I01 ~ I0C كويل ورودي  

  Q01 ~ Q08  كويل خروجي  

I01 ~ I0C  X01 ~ X0C  كويل ورودي اكسپنشن  

Q01 ~ Q08  Y01 ~ Y0C  كويل خروجي اكسپنشن  

  :ساختار سخت افزار

 . را همانند شكل به هم متصل كنيدV نوع SG2  عدد2 .1

2. SG2 سمت چپ شكل را به عنوان Masterدر نظر بگيريد . 

3. SG2 ديگر را به عنوان Slaveدر نظر بگيريد . 

  

  .يسيد زير را بنوLadder برنامه SG2 Masterدر 

  

 در Y01, Y02و اگر .  مي شودON نيز Master در X02, X03.  روشن باشدSlave در I02, I03اگر كويل ورودي 
Masterروشن شود , Q01, Q02 در Slaveنيز روشن مي شود . 
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 IO Linkتابع 

  :ساختار سخت افزار

 . را ماننذ شكل به هم متصل كنيدV نوع SG2 8تا  .1

 . تنظيم كنيدNo Remote IO به حالت SET ها را در منوي SG2همه  .2

 . استID= 07 ماكزيمم شماره , تنظيم كنيد… ,02 ,01 ,00 ها را به ID SG2شماره  .3

  

  :مثال

 .خروجي به هم متصل كنيد/  نقطه ورودي20 با V نوع SG2 تا 8 .1

 . بنويسيدSG2 8 مطابق با شكل زير را در Ladderبرنامه  .2

 

3. L1 را در SG2( ID=7 )رت شكل زير  به صوSetكنيد . 
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4. L1 7 را در SG2 ديگر به صورت شكل زير Setكنيد . 

 

 . خواهد شدON نيز M01 ~ M08وضعيت .  را روشن كنيدSG2( ID=7) از I01و . برنامه را اجرا كنيد .5

 كنترل SG2( ID=7 ) در M01 ~ M08 ديگر به وسيله SG2 7 در M01 ~ M08خواهيد ديد كه وضعيت  .6
 .مي شود

Modbus RTU master 

 Data و IOكنترل  .MU01 ~ MU0F:  تابع مدباس وجود دارد15.  اجرا مي شودRS485تابع مدباس از طريق پورت 

Link نسبت به MODBUSمقدم ترند . 

  . تنظيم شودID ≠ 0 و N Remote IO زماني اجرا مي شود كه سيستم به صورت MODBUSتابع 

در . ارتباطي استفاده كرد ولي به صورت همزمان نبايد پورت ارتباطي را اشغال كننددر يك برنامه مي توان از چندين دستور 
  .يك زمان تنها يكي از آنها مي تواند فعال باشد

  

   :MODUSكويل استفاده شده در تابع 

و اگر خطايي .  سپس خطا را چك مي كند, مي شودM3D= ONبعد از دريافت داده 
  .ي شود داده به آدرس هدف ارسال م,نباشد

 (M3D)دريافت 

 (M3E)فلگ خطا   فلگ خطاي ارتباط

 Time outفلگ  . مي شودM3F =1 ,زمانيكه زمان بين ارسال و دريافت بيشتر از زمان تعيين شده باشد
(M3F) 
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  :مثال
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   مدباسRTUپروتكل 

  :توصيف تابع

PLC هاي سري SG2كامپيوتر وساير كنترل كننده ها مي .  كنترل كرد,ترلرها  را مي توان از طريق كامپيوتر و يا ساير كن
  . را كنترل كردRUN/ STOPو مي توان مقدار فعلي بلوك تابع را خواند و مد . را بخوانند و بنويسندIOتوانند وضعيت 
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  :ساختار سخت افزاري

 . را مطابق شكل به هم متصل كنيدB و SG2 , A در  RS485پورت .1

 . تنظيم كنيدNo Remote IOحالت  را به SG2 در SETمنوي  .2

3. SG2 ID تنظيم كنيد99 ~ 01 را به صورت ) .IDها بايد باهم متفاوت باشند (. 

 

 SG2 Modbusپروتكل 

ولي اگر .  كد اجراي درست را به كامپيوتر يا كنترل كننده هاي ديگر مي فرستد, دريافت را به درستي انجام دهدSG2اگر 
  . كد خطا را به كامپيوتر يا كنترل كننده مي فرستد,شود به درستي انجام نSG2دريافت 

 فرمت فرمان و فرمت پاسخ •

 

 فرمت فرمان و پاسخ در صورت عدم دريافت صحيح •

 

  :فرمت فرمان
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  :  كد خطا

  . را به سيستم اصلي اضافه مي كند80H ,در صورت رخ دادن خطا كد خطايي كه به كنترلر پاسخ داده مي شود

  اكد خط  شرح

 خطاي اندازه , خطاي كدينگ رجيستر,تابع كد خطا( خطا 
  )داده

51  

  52   و فرمان غيرفعالRUNمد 

  53   و فرمان غيرفعالSecretمد 

  54  مقدار داده بيشتر از رنج

  SG2 55 سيستم ROMخطاي 

SG2 RTCنمي تواند , وجود ندارد RTC56  . را اجرا كند  

  SG2 57ساير خطاهاي 

  58  . تنظيم نباشدSG2مد تنظيمات 

  ID 59خطاي شماره 
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  ماژول اكسپنشن

  خالصه

 SG2-8ER-A, SG2-8ER-D, SG2-8ET-D, SG2-8ER-24A: خروجي ديجيتال/ماژول ورودي 

  SG2-4PT, SG2-4AI : ماژول ورودي آنالوگ
  SG2-2AO: ماژول خروجي آنالوگ 

  MBUS, DNET, PBUS, TCP/IP: ماژول ارتباطي

SG2 نوع V , H, Kاكزيمم اكسپنشني كه مي تواند به م.  مي توانند به ماژول اكسپنشن متصل شوندSG23 , متصل شود 
ترتيب .  ماژول ارتباطي است1و  ) 4AI و 4PTمانند (  ماژول ورودي آنالوگ 2 , ماژول خروجي آنالوگ 2 ,ماژول ديجيتال 

  . آنالوگ و ارتباطي , اكسپنشن ديجيتال ماژول:  ها به اين صورت است اتصال ماژول

  .باشدد آخرين ماژول آنالوگ اتصالي در قسمت ماژول هاي آنالوگ  بايSG2-4AI توجه شود كه 

  .3.0 و ورژن   1,2ورژن :  نوع ماژول ديجيتال وجود دارد2 

  :مثال از اتصال ماژول اكسپنشن

Mainframe + digital IO (V1.2/V3.0) * 3 + 4AI*1+COMM.*1  

  
Mainframe + digital IO (V1.2/V3.0) * 3 + 2AO*1/4PT*1  
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Mainframe + digital IO (V3.0) * 3+2AO*2+4PT*1+4AI*1+ COMM.*1  

  

  :روش اتصال اكسپنشن ها

  

 :IOماژول ديجيتال 

 در زير IOروش تنظيم تعداد .  اكسپنشن را تنظيم كندIO بايد تعداد SG2 ,زمانيكه ماژول اكسپنشن متصل مي شود
  .نمايش داده شده است

 :كي پد )1
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 :SG2 Clientنرم افزار )2

 

  :وضعيت نمايش اكسپنشن

  

  :نصب و سيم كشي

  E : SG2-8ER-D/8ET-D, SG2-8ER-A/8ER-24Aماژول اكسپنشن نوع 
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  سايز ماژول اكسپنشن

  .سايز همه ماژول هاي اكسپنشن به صورت زير است

  

  نصب

  .روش نصب همه ماژول هاي اكسپنشن به صورت زير است

  .قبل از نصب بايد از برق قطع شود •
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  سيم كشي

 24V DCبرق ورودي  )1

 

 24V/100 ~ 240V ACبرق ورودي  )2
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 رله خروجي )3

 

 خروجي ترانزيستور )4

 

  ماژول آنالوگ

. است 4AI و يك عدد 4PT، يك عدد ، يك عدد  2AO  عدد2 , متصل شودSG2ماكزيمم ماژول آنالوگي كه مي تواند به 
.  استAQ3 ~ AQ4وجي هاي آنالوگ ماژول دوم  و خر, استAQ01 ~ AQ02خروجي هاي آنالوگ ماژول اول 

  . استA05 ~ A08 از 4AIورودي هاي آنالوگ 

  . به صورت زيرنمايش داده مي شود2AOمقدار فعلي خروجي 

  
 . به صورت زيرنمايش داده مي شود4PTمقدار فعلي ورودي 

  
 . به صورت زيرنمايش داده مي شود4AIمقدار فعلي ورودي 
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 سيم كشي

  

 

    محتوا  دارداستان

-100°C ~ 600°C رنج ورودي دما  

-100.0°C ~ 600.0°C  خروجي ديجيتال  

2.5mV  Diferentiation 

  تلرانس  ± 0.5%

4PT  

 2AO    ولتاژ  جريان
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0mA ~ 20mA 

  . كمتر باشد500Ωامپدانس بار بايد از 

0V ~ 10V 

  . بيشتر باشد500Ωامپدانس بار بايد از 
  رنج خروجي آنالوگ

10µA  10mA  Diferentiation 

0.00mA ~ 20.00mA  0.00V ~ 10.00V  خروجي ديجيتال  

  اندازه مقاومت  1000 ~ 0  500 ~ 0

 تلرانس  2.5%±  2.5%±

  

در اين شرايط .  بيشتر از رنج مي شودSG2-4PT مقدار ورودي ,اگر سيم كشي مشكل داشته باشد يا ورودي نداشته باشد 
SG2و كويل ,ذخيره نمي كندنيز كانال را  و مقدار  دريافتي ندارد M كانال مربوطه ONمي شود .  

  

  كويل  AT شماره   

 SG2-4PT AT01  M34 ,1خطاي كانال 

 SG2-4PT AT02  M35 ,2خطاي كانال 

 SG2-4PT AT03  M36 ,3خطاي كانال 

 SG2-4PT AT04  M37 ,4خطاي كانال 
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  ماژول ارتباطي

  ModBusماژول 

  خالصه

 /Master به  مد , هايي را كه توانايي برقراري ارتباط با ساير كنترل كننده ها را ندارندSG2-MUS , SG2ماژول 

Slaveتبديل مي كند  .SG2-MBUS به عنوان RTU Slave و به , كار مي كند RTU Masterپاسخ مي دهد .  

SG2-MBUS پريود اسكن SG220اين افزايش زمان كمتر از . را طوالني مي كندms اما اگر تابع دوباره اجرا شود , است 
  . مي شود100msاين زمان 
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 SG2-MBUSساختار 

 

 پورت ارتباطي )1(

 برق )2(

 )ترمينال انتخاب مقاومت (SW2 بيتي 2سوئيچ  )3(

  RUNچراغ  )4(

 COMM  چراغ ارتباط )5(

 چراغ وضعيت خطا )6(

 RS 485پورت  )7(

 )تنظيم فرمت ارتباط (SW1 بيتي 8سوئيچ  )8(
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  اتصال با واحد الكتريكي

SG2-MBUS 24  ازVبراي تغذيه خود استفاده مي كند .  

  

  تنظيم ارتباط

Baud Rateفرمت ارتباطي    وSG2-MBUS بيتي 8 را مي توان از طريق سوئيچ SW1تنظيم كرد  .  

Baud Rate  

SW1-1 ~ SW1-3 , Baud Rate57.6 ارتباط به مقاديرK, 38.4K, 19.2K, 9.6K, 4.8K  تنظيم مي  
  . كند

  

  . باشدOFF يا ONند مي توا* : 

  تنظيم بيت توقف و بيت تائيد

SW1-4 ~ SW1-5 ,بيت توقف و بيت تائيد را تنظيم مي كند .  

SW1-6 ,تنظيم جفت كردن   

SW1-7 ~ SW1-8 ,ذخيره   
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  SW1-8  SW1-7  SW1-6  SW1-5  SW1-4   بيت جفت شدن , بيت تائيد,تنظيم بيت توقف 

  OFF  OFF  OFF  *  *   بدون بيت تائيد, بيت توقف2

  OFF  ON  OFF  *  *   بدون بيت تائيد, بيت توقف1

  OFF  OFF  ON  *  *   بيت تائيد فرد1 , بيت توقف1

  OFF  ON  ON  *  *   بيت تائيد زوج1 , بيت توقف1

SW1-1 ~ SW1-5فرمت ارتباط به , تاثيري ندارند 
 بدون , بيت توقفKbps , 2 38.4صورت پيش فرض 

  .بيت تائيد است
*  *  ON  *  *  

  . باشدOFF يا ONند مي توا:  •

  وضعيت خطاها

  كد خطا  توصيف وضعيت  نوع خطا و دليل  روش مديريت  توضيحات

اگر اكسپنشن هاي 
 ,زيادي وجود دارد
ارتباط بدون 

  .اكسپنشن چك شود

 , SG2چك كردن اتصاالت 
 ..COMM و مد IOمد 

 و مد SG2ارتباط بين 
COMM.درست نيست . 

چراغ خطا آرام چشمك 
 (2Hz). مي زند

56H 

  SG2چك كردن تنظيمات   
تنظيم  : SG2تنظيم خطاي 

 با مقدار واقعي فرق IOشماره 
  .مي كند

 مي ONچراغ خطا 
  55H  .شود

  
چك كردن تنظيمات ارتباطات 

 ..COMMو پروتكل 

 ,فريم هاي داده: خطاي مدباس
 CRC , رجيستر آدرس,كد تابع

 , خطاي تائيد, عدم انطباق داده,
  .غيره

چراغ خطا آرام چشمك 
  (2Hz). مي زند

51H ~ 
54H  

  
  و SG2ازدرستي ارتباط بين 

 مطمئن .COMMمد 
 .شويد

خطاي  :.COMMخطاي داده 
 خطاي طول داده ,بيت تائيد
   .CRC خطاي ,پاسخ

چراغ خطا به سرعت 
. چشمك مي زند

(5Hz)  
59H  
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  ماژول شبكه 

SG2-DNET , SG2شبكه مي كند,د هايي را كه قابليت شبكه شدن ندارن  .  

  SG2-DNETساختار 

 

 اتصاالت)  6    (                         24V DCپورت برق  )1(

  SG2ارتباط با  پورت )7       (                          چراغ وضعيت شبكه )2(

  )Baud Rateتنظيم شماره شبكه و  (SW1 بيت 8سوئيچ )  8       (                              چراغ وضعيت مد )3(

 )انتخاب مقاومت ترمينال شبكه (SW2 بيت 2سوئيچ )  9   (                               پين- 5پورت شبكه  )4(

 نقاط نصب) 10    (                                                 دكمه )5(

 DeniceNetاتصال با شبكه 

  .  استفاده مي شودDeviceNet به گذرگاه SG2-DNET پين براي اتصال 5از شبكه 

  توصيف پورت ها

  
1 ( GND  - --<3                                    سياه  (Shield  - - -<بدون رنگ   

2  (CAN_L   - - -<4                                آبي  (CAN_H   - - -<سفيد  

5  (24V   - - -<قرمز   
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   و آدرسBaud rateتنظيم 

آدرس را مي توان در .  استID , 64  (0 ~ 63) و ماكزيمم تعداد ,تفاوتي دارد مID شماره slave هر ,در هر شبكه 
SW1-1 ~      SW1-6 مد SG2-DNETو .   تنظيم كردBaud Rate ارتباط مي تواند در SW1-7 و SW1-8 

  . بايد همانند ساير ابزارهاي شبكه تنظيم شودBaud rate ,تنظيم شود

 SW1تنظيم 

ID: 0 000000  

ID: 1 100000  

------- -------  

ID= 62 011111  

ID= 63 111111  

SW1-1 ~ SW1-
6  

ID در 
  شبكه

Baud rate: 125K  00  

Baud rate: 250K  10  

Baud rate: 500K  01  

Standby ) baud rate پيش فرض  :
125K(  

11  

SW1-7 ~ SW1-
8  

Baud 
rate 

  LED  نمايش وضعيت

SG2-DNETغ  داراي دو چراLEDوضعيت گذرگاه , است COMM. و خود PLCرا نشان مي دهد .  

  LED وضعيت مد) 1

   وضعيت ماژولLED  اكسپنشن  رفع خطا يا تصحيح

 OFF  قطع برق  روشن كردن برق

  سبز روشن  وضعيت عملكرد نرمال  _

  سبز چشمك زن SG2عدم اتصال با   .SG2اتصال درست با 

  قرمز چشمك زن   و وجود خطاي ارتباطSG2اتصال با   SG2 IOتنظيم صحيح شماره 

  قرمز روشن  خطاي سخت افزاري  .استفاده از يك ماژول جديد
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2 (LEDوضعيت شبكه   

LEDبا دو رنگ قرمز و سبز وضعيت گذرگاه شبكه را نشان مي دهد   .  

   وضعيت شبكهLED  اكسپنشن  رفع خطا يا تصحيح

  .روشن كردن برق

  .اضافه كردن ابزار ديگر به شبكه

  .طع برقق

 .دستگاه تنها ابزار موجود در شبكه است
OFF 

_  
 و اتصال به ,مد عملكرد نرمال

master.   
  سبز روشن

_  
 و عدم اتصال به ,مد عملكرد نرمال

masterيا تنظيمات جداگانه . 
  سبز چشمك زن

_  
Time out در اتصاالت IO , و بعد 

  .از چند ثانيه سبز چشمك زن
  قرمز چشمك زن

دن آدرس و روشن جايگزين كر
  .كردن دوباره

   .IDخطاي

  .ريست كردن و خطاي ارتباط
  قرمز روشن

 ProfiBusماژول 

SG2-PBUS , SG2 هايي را كه قابليت كار در شبكه ProfiBusبراي كار در شبكه , را ندارند ProfiBusآماده مي كند  .  

  SG2-PBUSساختار 

  SG2پورت ارتباطي ) 5(     )انتخاب مقاومت ترمينال ( بيتي 2سوئيچ ) 1(

 IDتنظيم (بيت - 8سوئيچ ) 6(                 24V DC پورت تغذيه ) 2(

Slave(  

 پين مادگي 9ت كسو) 7(                          چراغ نمايشگر برق) 3(
ProfiBus  

  چراغ نمايشگر گذرگاه) 4(
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  ProfiBusاتصال با شبكه 

 توصيف پورت ها

  

 شماره  نام  توصيف

  1  يرهذخ  

  2  ذخيره  

 RxD/ TxD-P  )مثبت(دريافت داده / ارسال
(B_Line) 

3  

  4  ذخيره  

GNDديجيتال   DGND (2M) 5  

+5V DC) تغذيه 
  VP(2 P5)  6  )اكسپنشن

  7  ذخيره  

 RxD/ TxD-N  )منفي(دريافت داده / ارسال
(A_Line)  8  

  9  ذخيره  
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 Baud rateتنظيم آدرس و انطباق 

 مي تواند به طور اتوماتيك , حداقل يك پيام صحيح ارسال كردmaster روشن شد و SG2-PBUSپس ازاينكه مد 
Baud rate را در Profibusرنج .  شناسايي كندBaud rate 9.6 ازKbit/s 6 تاMbit/sدر شبكه هر . است

slave شماره IDو ماكزيمم تعداد , متفاوتي دارد ,ID (0 ~126) 127شماره . استID بيتي 8با يك سوئيچ  را مي توان 
  .تنظيم كرد

  . بيت ذخيره است, SW_8بيت 

  

LED   نمايش وضعيت:  

SG2-PBUS داراي دو LED است كه وضعيت گذرگاه ) سبز و قرمز( دو رنگCOMM. و PLCرا نشان مي دهد .  

1 (LEDبرق مصرفي   

 LEDوضعيت   توصيف

  سبز روشن  طبيعي

 (4Hz)زن چشمك ) قرمز و سبز( زرد   خطاي سخت افزاري

 (2Hz)چشمك زن ) قرمز و سبز( زرد  IOخطاي تعداد 

  (2Hz)قرمز چشمك زن  SG2خطاي ارتباط با 

 با گذرگاه .COMMنوشتن / خطاي  دستور خواندن
  شبكه

  (1Hz)قرمز چشمك زن 

  OFF  قطع بودن
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2 (LED گذرگاه   

 LEDوضعيت   توصيف

  سبز روشن   و ارتباط درستDP Netاتصال با 

 DP Net OFFصال با عدم ات

  برنامه نويسي كي پد

   :Ladderبرنامه نويسي 
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