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 کامیاب مرام  مهندسی فنی وشرکت  ناشر : درایو ،PLC ،HMI :نوع محصول و مدل

) به همراه  ینورترو ا PLCو  HMI دو ینارتباط مدباس ب یبرقرار یراهنماعنوان : 

 ( یسیماکرو نو

 

 

 مقدمه :

، PLC  ،HMIدر بسییار  ا  موارد در نین ت ویرور  است تا تزهی اخ مف ات اتوماسیون نن  ی ا  ه ا     

ب   HMIمدباس قرار گیرند. اس فاده ا  یک در یک شبک   و غیرهها یا کن رلرها  دما ، کارخسیرووها داریوها، 

تقریبا ت امی مهندسین یا  د وگیربسییار مورد اسی فاده قرار می   Slaveب  عنوان  PLC و یک  Masterعنوان 

حث م است بیش ر مورد بمبحثی ک  ال   اتوماسیون نن  ی با آن آشنایی دارند. ها  ف ال در حو هتکنسیین 

و  دهی  آدرس، نحوه در شیییبک  مدباسSlave ب  عنوان   HMIتنظی اخ ال م برا  اسییی فاده ا  گیرد،قرار 

 این مووییوعب   ی شییده تا با یک مثال هام  سیی ایل آمو شیییاسییت ک  در این فها  Slaveان قال داده بین 

 ود.  پرداخ   ش
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 تنظی اخ شبک  مدباس 1

،  HMIشامل یک  Slaveقرار داده شده و دارا  س   شیبک  مدباس  Masterب  عنوان  HMIیک  اییدر پروژه

 Modbusاند و ارتباط تحت پروتکل م صل HMI Masterا   COM2و یک درایو اسیت. ه یی ب    PLCیک 

ASCII  7> وE1>    38400با سرعت ان قال شبکbps   .است 

 

 

 

 

 
 

 

  RS-485ها در شبک  مدباس  Slaveو   Master ی ا  ارتباط میان: ن ای 1شکل 

 

 

 

 

 

RS-485 
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  HMI Masterتنظی اخ  1-1

و  Manufacturesبفش  شیوید و مااب  تصویر  یر   Communication Settingوارد پنزره   Optionا  منو 

series    را بی  ترتی  روModbus  وASCII Hex Address (Master)  .قرار دهیدInterface   روRS485 

 قرار گیرد.  

 اره شا  آنزایی ک  در شبک  مدباس ه یش   تواند تنها یک مسی ر داش   باشد و هر شیبک  مدباس می  نک  :

 نفر است.   ش اره شناس ب  نورخ پیش فرض دارا   HMI Master ،ها استSlaveمس ر کوچک ر ا  شناس  

 

 HMI Master: تنظی اخ شبک   2شکل 

را ب  نورخ  HMI Masterها محصوالخ شرکت دل ا باشند، تنظی اخ Slave: در نورتی ک  ت امی 1تذکر

                                                                                                Manufactures : Delta یر قرار دهید. 

Series : Delta Controller ASCII 
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 محصوالخ شرکت دل ا باشند Slaveدر حال ی ک  ت ام تزهی اخ   HMI Masterتنظی اخ شبک   : 3شکل 

یسییت اما در باس نها  مددل ا نیا   ب  اسیی فاده ا  آدرس PLCدهی ب  رهیسیی رها  برا  آدرس با این کار

ه چنین این فایل آمو شیییی ب  ههت اینک  ا  کایت مسیییسا  کاسییی   نشیییود و حالت کای ارتباط مدباس،  

و  Modbusرو   HMI Masterنی  بررسیییی شیییود ، تنظی اخ  PLC دهی مدباس ب  رهیسییی رها آدرس

ASCII Hex Address (Master)   .قرار داده شده است 

 HMI Slaveتنظی اخ ال م برا   1-2

بار ه اناور ک  در تصییویر نشییان داده شییوید و این  Communication Settingوارد پنزره   Optionا  منو 

 قرار دهید.   ASCII (Slave)و  Modbusرا ب  ترتی  رو   seriesو  Manufacturesشده است، بفش 

ب  عبارتی وق ی بفش  گیردیک ب  خود می شیی اره شییناسیی  ب  نییورخ پیش فرض مقدار HMI Slaveنک  : 

Series   در پنزره  یر روSlave  ،قرار داده شودHMI Station ا  کاربر وهود ولی این امکان برشود یک می

 ه ان یک قرار داده شده است.  HMI Station دارد ک  آن را تغییر دهد. در این مثال
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 HMI Slaveشبک   تنظی اخ:  4شکل 

ک  ت امی تزهی اخ ا  شییرکت دل ا باشیید، در حال ی HMI Masterتنظی اخ ال م برا   1 در تذکر :  2تذکر 

در این  HMI Slave. تنظی اخ series : Delta Controller ASCIIو  Manufactures : Deltaبیان شییید 

 حالت نی  باید مااب  شکل فوق تنظیم شود.  

 PLC Slaveتنظی اخ ال م برا   1-3

بنابراین باشند. یکسیان داشی     شی اره شیناسی     نباید ها  Slaveدانید در یک شیبک  مدباس  ه اناور ک  می 

قرار دهید. برا  این کار  2را ک  در حالت پیش فرض رو  یک قرار دارد، رو  مقدار  PLC شیی اره شییناسیی  

 31411سییرعت ان قال داده در شییبک  را رو   من قل ن ائید.  D1121را ب  رهیسیی ر  K2ال م اسییت مقدار 

 تنظیم کنید.  

 انزام دهید.   Wizardی توانید این تنظی اخ را ب  سادگی ب  ک ک م WPLSoftدر نرم اف ار 

Wizard >> Program Example Generator >> Communication Program  
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 دل ا :  DVPسر   PLCا   COM2(RS-485)  تنظی اخ مربوط ب 

 

 PLCتنظی اخ پروتکل شبک   برا  انزام Wizard: نفح   5شکل 

 شود.  تولید می کدها   یر Wizard  با انزام این تنظی اخ در نفح 

 

توانید ا  پروتکل ارتباطی نداش ید میبرا  تنظیم  Wizardدر نیورتی ک  ب  هر دلیای ت ایای ب  اسی فاده ا    

Help ها یسیی رره ب چ  کد  را باید  شییبک طی انرم اف ار ک ک بییرید تا بدانید برا  تنظیم پروتکل ارتب 

D1036  تنظیم برا COM1(RS-232)  ،D1120 برا  تنظیم COM2(RS-485) و D1109(RS-485)  برا 

 من قل کنید. COM3 تنظیم

Help  >>  Auxiliary Editing >> ProtocolSetting Code 

 

<7E1 >38400  ارتباط پروتکلتنظیم 

 بی ی 1ان فاب مد 

 ان فاب مد اسکی

 حفظ تنظی اخ مدباس

  2ب  عدد  ش اره شناس  تغییر
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 برا  تبدیل پروتکل شبک  ب  کد مربوط  Helpاب ار   : 6شکل 

ایی پ وارد ن ائید تا کد ال م تولید شود. نک  را در کادر س ت چ مدباس   این اب ار پروتکل شبک با اسی فاده ا 

  ک  راه  ب  این اب ار وهود دارد این اسیت ک  در ههت عک  نی  قابل اس فاده است. فرض کنید در برنام  

دانید ک  این کد مربوط ب  چ  پروتکای است. ش ا ن ی قرار دارد و D1120در رهیسی ر   00CAکد  PLCیک 

و کایک بر رو  فاش ا  چپ ب   کند تا با وارد کردن کد در کادر سیی ت راسییت  این اب ار ب  شیی ا ک ک می

 راست مشفصاخ پروتکل شبک  را در کادر س ت چپ داش   باشید.  

ا  منو  ال م اسیییت  PLCو داناود برنام  رو   PCا  طری   PLCدقیت کنیید ک  ا  این پ  برا  ارتباط با   

Option  وارد پنزرهCommunication setting  شده وStation Address   د.قرار دهی 2را رو 

 

 PLCو  PC: تنظی اخ مربوط ب  ارتباط بین  7شکل 
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 سوم شبک   Slaveب  عنوان  MS300تنظی اخ ال م برا  درایو  1-4

 00-09پارام ر MS300تغییر دهید. در درایو  3دس یاه شوید و آن را ب  شی اره شناس   وارد پارام ر مربوط ب  

 است ک  باید آن را ب  س  تغییر دهید.   Communication Addressمربوط ب  

ویر ه اناور ک  در تص .در یک شیبک  مدباس پروتکل ارتباطی باید برا  ت ام تزهی اخ شیبک  یکسیان باشید    

پروتکل شبک  ب  نورخ پیش  کنید،دل ا است مشاهده می MS300 یر ک  مربوط ب  پارام رها  شبک  درایو 

قرار دهید تا  2را رو   04-09قرار دارد ک  ال م اسیییت پارام ر  Baud Rate : 9600با   <7N2>رو  فرض 

 تنظیم کنید. 38.4رو   01-09در پارام ر را سرعت ان قال شبک   و تغییر کند <7E1>ب  پروتکل شبک  

 MS300: پارام رها  شبک  درایو 1هدول 
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 ب  نورخ مس قیم     Masterها توسطSlaveکن رل و مانی ور  2
گیرد. نورخ می دسی ال ها در شیبک  مدباس ب  دو نورخ هی  یا عدد  Slaveدهی ب  رهیسی رها   آدرس 

شییود. در این مثال ا  آدرس هی  آدرس هی  یا عدد  رهیسیی رها توسییط شییرکت سییا نده دسیی یاه ارائ  می

   رهیس رها اس فاده شده است.

 HMI Slaveکن رل و مانی ور  2-1

  اس فاده کنید. 2هدول ا   Slaveدل ا در حالت  HMIدهی ب  رهیس رها   آدرسبرا  

 HMIها  داخای هی  حافظ  آدرس  : 2هدول 

 HMIداخای  ها حافظ  آدرس هی 

RW-0 ~ RW-3FF $0 ~ $1023 

RW-7D0 ~ RW-BCF $M0 ~ $M1023 

RWB-0 ~ RWB-3FF $2000.0 ~ $2063.15 

RWB-400 ~ RWB-7FF $M200.0 ~ $M263.15 

 

 HMI Slaveکن رل و مانی ور رهیس رها   2-1-1

کنید، مقدار مشیییاهده می Slaveو  Masterها  HMIها  مربوط ب  در این مثیال ه یاناور کی  در برنیام     

-RWو  RW-0ها  با آدرس 2هدول مااب   HMI Masterتوسط  HMI Slaveا   M0$و  0$رهیس رها  

7D0 ا   50$دهی ب  رهیس ر  برا  آدرسشوند. واوح است ک  مثال یکن رل مHMI Slave  کافیست م ادل

را ب   50اب دا  M50$دگار شیود. یا برا  آدرس دهی ب  رهیس ر مان می RW32را ب  دسیت آوریم ک    50هی  

 شود.  می RW-802ه   کنید ک   7D0 فرم هی  تبدیل کنید و مقدار هی  ب  دست آمده را با

 HMI Slaveها  کن رل و مانی ور بیت 2-1-2

ها  رهیسیی رها  در نییورتی ک  بیت HMI Masterتوسییط  HMI Slaveها  کن رل و مانی ور بیت برا 

 HMI Slaveا   2063$ تا 2000$ ها رهیسییی ر 15تا ع ومی مدنظرتان باشییید، می توانید ب  بیت نیییفر 

هس ند و در نورتی ک   RWB-0 ~ RWB-3FFدارا  آدرس  2هدول سیی داشی   باشیید ک  مااب     دسی ر 

تا   M200$ ها رهیس ر 15تا نیفر  ها  دنظرتان باشیند، می توانید ب  بیت ها  رهیسی رها  ماندگار م بیت

$M263   اHMI Slave   2هدول مااب   دسی رسیی داش   باشید ک  آدرس آنها ،RWB-400 ~ RWB-7FF 

 است.  

  HMI Masterتوسیط   HMI Slaveا   200.0$و  2000.1$، 2000.0$ها  بیت در این مثال کن رل و مانی ور

 نورخ گرف   است.   RWB-400و  RWB-0  ،RWB-1ها  ب  ترتی  با آدرس
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 بدون ماکروها HMI Master: برنام  1شکل 

 

  HMI Slave: برنام   9شکل 
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 HMI Masterبفشی ا  برنام   HMI Slaveبفشی ا  برنام  

 

 

 
 

 

   PLC Slaveکن رل  2-2

 ول  یراهدها  هی  درج شیییده در سییی ون آخر آدرستوانید ا  می PLCدهی ب  رهیسییی رها  برا  آدرس

  اس فاده کنید.

 PLCها  داخای ها  شبک  مدباس حافظ : آدرس 3هدول 
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کند ک  ت یین می PLCرا با توه  ب  مدل  PLCنی  وهود دارد ک  آدرس هی  هر حافظ  ا   ایینرم اف ارساده

  مربوط ب  این فایل آمو شی آورده شده است و می توانید برا  آگاهی ا  آدرس هی  هر حافظ  ب  در پوشی  

 راح ی ا  آن اس فاده ن ائید.

 قابل کن رل است.     RW-1001و با آدرس   HMI Masterتوسط  PLCا   D1در این مثال مقدار رهیس ر 

 PLCبفشی ا  برنام  
برا   HMI Masterبفشی ا  برنام  

 PLCکن رل و مانی ور رهیس رها  
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  MS300کن رل درایو  2-3

 Slave)و  (Masterشیییبک   HMIدرایو ا  طری  هر یک ا  دو  Operationمثیال فرمیان فرکیان  و     در این

ب   HMI Masterتواند کن رل شییود ک  در این بفش ب  بررسییی ه ئیاخ مربوط ب  کن رل درایو ا  طری   می

 شود.نورخ مس قیم پرداخ   می

درایو اسییت و ب  نورخ  Operationب  ترتی  مربوط ب  فرمان فرکان  و فرمان  21-00و  20-00پارام رها  

را ا  شییبک   هابرا  اینک  ب وان این فرمانشییود. قرار دارد و توسییط کی د کن رل می 0فرض رو  مقدار پیش

RS-485  قرار دهید.   2را رو   21-00و پارام ر  1 را رو  20-00ب  درایو داد، ال م است اب دا پارام ر 

 درایو  Operation: پارام رها  تنظیم فرمان فرکان  و  4هدول 

 

آدرس هی  رهیسی رهایی ک  در این مثال مورد اسی فاده قرار گرف   اند، آورده شده است. مقدار    5هدول در 

شیییود و فرمت آن ب  این نیییورخ اسیییت ک  هر عدد  ک  در این  ریف   می RW-2001فرکان  در آدرس 

دهی ب  رهیس ر برا  مقدارشناسد. وان ارقام ب د ا  م ی  میرهیسی ر وارد شود، دو رقم س ت راست را ب  عن 

RW-2000   اس فاده کنید 5هدول ا  . 
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  MS300درایو  2000H رهیس رها    تنظیم بیتآدرس هی  رهیس رها  مربوط ب  فرمان و فرکان  درایو و نحوه:  5هدول 

 

در  Run، یا راس یرد Forward در ههت  Runرا درنظر بییرید. برا  آنک  دس ور  2000Hبی ی  16رهیسی ر  

این رهیس ر را ب  مااب   ها باید بیت فوقرا ب  درایو بدهید طب  هدول  Stopیا چ یرد یا  Reverseههت 

 هدول نفح  ب د مقداردهی کنید.  
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H12 
K18 

 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 

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

 

Run  

Forward 

 

 
H22 
K34 

 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 

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

 

Run  

Forward 

H1 
K1 

 
b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 

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

 

Stop 

 

در ههت چ یرد یا  Runها  برا  ت یین فرمیان فرکان  و نیییدور فرمان  HMI Masterدر ادامی  برنیامی     

 آورده شده است.   Stopراس یرد و 

 

 برا  کن رل درایو  HMI Master: بفشی ا  برنام  11شکل 
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اس فاده شده است و مقادیر  Set Constantا  باتن  STOPدر ههت راس یرد، چ یرد و  Run ها برا  فرمان

دیر ها مقام ناظر با هر فرمان ک  در هدول قبل محاسییب  شییدند برا  آنها ت یین شیید ک  با تحریک این باتن

 شود و فرمان مربوط  اهرا می شود.  وارد می 2000Hمورد نظر ب  رهیس ر 

رایو ا  طری  هر یک ا  دو د Operationمثال فرمان فرکان  و  نک ی  : ه یاناور ک  قبال گف   شییید در این  

HMI    شیبکMaster)  و(Slave ا   0.0$شود بنابراین ا  بیت کن رل میHMI Master  اس فاده شده است تا

 .  HMI Slaveنادر شود یا ا   HMI Masterا   Operationب  ک ک آن ت یین شود ک  فرمان فرکان  و 

 

 Set Constantا  ال ان  Detail: نفح   11شکل 

ا  ال ان،   Detailدر بفش  ک  مربوط ب  کن رل درایو هسی ند  HMI Masterها  برنام  برا  هر یک ا  ال ان

InterLock State   را روOff  وInterLock Address   قرار دهید. بفش  0.0$را روDetail  ا  یکی ا  این

 HMIت. ب  این ترتی  کاید هایی ک  برا  کن رل درایو در ها ب  عنوان ن ون  ن ایش داده شیییده اسیییال ان

Master غیر ف ال یا  0.0$ کنند ک انید فقط  مانی ع ل می دهقرار داده شیییOff  مربوط ب  باشییید. برنام  

، کن رل درایو توسط  0.0$ایی نوشی   شیده اسیت ک  با یک شدن    ب  گون  HMI Slaveکن رل درایو توسیط  

HMI Slave  شود.  گیرد ک  توویحاخ مربوط ب  آن در ادام  آورده مینورخ می 

 ان قال داده بین اسایوها  3
 اس فاده کرد.  HMI Masterبرا  ان قال داده بین اسایوها  م فاوخ ح  ا باید ا  ماکرونویسی در 

 PLCب   HMI Slaveان قال داده ا   3-1

اس فاده  HMI Masterباید ا  ماکرونویسیی در    HMI Slaveتوسیط   PLC Slaveبرا  کن رل رهیسی رها   

ک  در هدول شود توسط ماکرویینوش   می HMI Slaveا   100$کنید. در این مثال مقدار  ک  در رهیس ر 

ها  تواند در هر یک ا  محیطرو میشییود. این ماکمن قل می PLCا   D0 یر آورده شییده اسییت ب  رهیسیی ر 

در این مثال ت امی ماکروها در محیط  ظر برنام  نوی  نوشییی   شیییود.بی  کیارکرد مدن   میاکرونویسیییی بنیا  

Background Macro اند. نوش   شده RW-64   ا   100$آدرس هیHMI Slave  یک است  ش اره شناس با
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شود. س   من قل می دو استش اره شناس  ک  دارا   PLCا   (D0)آدرس هی   RW-1000ک  ب  رهیس ر 

   اس فاده شود. PLCر برنام  تواند داین مقدار می

قرار داده شییده اسییت ک   PLCا   1000Hبا آدرس  Numeric Displayیک   HMI Masterنک  : در برنام   

 . یر امکان پذیر نیست دو دلیلب   HMI Masterا   D0مقدار تغییر نرفا نقش مانی ورینگ دارد، 

 Background Macroدر محیط  PLCا   D0در رهیسیی ر  HMI Slaveا   100$ماکرو مربوط ب  نوشیی ن -1

 شود.نوش   شده است و ماکرویی ک  در این محیط نوش   شده باشد ب  طور مداوم اهرا می

هیچ شیرطی برا  اهرا  ماکرو درنظر گرف   نشیده و این ان قال بدون نیا  ب  برآورده شدن هیچ شرطی،    -2

 شود.اهرا می

 

برنام  بفشی ا  
HMI Slave 

 

({Link2}2@RW-1000) = ({Link2}1@RW-64) 
 

 

 بفشی ا  ماکرو 
HMI Master 

 

 
 

 PLCبرنام  

 

 
 

 بفشی ا  برنام 
HMI Master 
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 MS300ب  درایو  HMI Slaveان قال داده ا   3-2

پرداخ   شد. مالحظ   HMI Masterب  نورخ مس قیم توسط ب  بررسی چیونیی کن رل درایو  3-2در بفش

برا  این در نظر گرف   شیییده بود ک  ت یین کند فرمان فرکان  و  HMI Masterا   0.0$کردیید کی  بیت   

Operation  درایو توسط کدامHMI ها ا  نادر شود. آگر این بیت نفر باشد، فرمانHMI Master  و اگر یک

 نادر شود. HMI Slaveباشد ا  

 HMI Masterبفشی ا  ماکرو 
مربوط  HMI Slaveبفشی ا  برنام  

 MS300ب  کن رل درایو

({Link2}1@RW-1E) = ({Link2}3@RW-2103) 

IF $0.0 == ON  

({Link2}3@RW-2001) = ({Link2}1@RW-A) 

IF {Link2}1@RWB-2 == ON 

({Link2}3@RW-2000) = 18 

endif 

IF {Link2}1@RWB-3 == ON 

({Link2}3@RW-2000) = 34 

endif  

If {Link2}1@RWB-4 == ON 

({Link2}3@RW-2000) = 1 

endif 

ENDif 

 

  

 

قرار دارند و آدرس  Offرو  حالت  HMI Masterها  کن رل درایو در ت امی ال ان InterLockا  آنزایی ک  

ها اخ صییاد داده شییده اسییت، با یک شییدن این بیت، ت امی این ال ان ها در  Interlock Addressب   $0.0

HMI Master شوند و در عوض کن رل درایو ب  غیر قابل اع ال میHMI Slave  شود.واگذار می 

شود. ن ایش داده می HMI Slaveا   30$ک  در آدرس مربوط ب  فرکان  خروهی درایو است  2103Hآدرس 

کافیسیت ش اره رهیس ر را   Slaveدر حالت  HMI: برا  محاسیب  آدرس هی  رهیسی رها  داخای    یادآور 

 ب  فرمت هی  تبدیل ن ائید.

شود ب  ریف   می AHبا آدرس  10$یک باشید، مقدار  را ک  در رهیسی ر    HMI Masterا   0.0$اگر بیت  

 HMIا   2000.2$شود. حال اگر بیت ا  درایو ک  مربوط ب  فرمان فرکان  است من قل می 2001H ر رهیس

Slave  با آدرسRWB-2  یک شییود، برا  اهرا  دسیی ورRun   در ههت راسیی یرد مقدارK18  ب  رهیسیی ر

2000H ا   2000.3$اگر بیت  شود،ا  درایو من قل میHMI Slave  با آدرسRWB-3   یک شود، برا  اهرا

  2000.4$شود و اگر بیت ا  درایو من قل می 2000Hب  رهیسی ر   K34در ههت چ یرد مقدار   Runدسی ور  
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ا   2000Hب  رهیسیی ر  K34مقدار  Stopیک شییود، برا  اهرا  دسیی ور   RWB-3با آدرس  HMI Slaveا  

 شود.درایو من قل می

 ها  مدباسبررسی آدرس 4
  ک شیود بیت با یک آدرس مدباس مشیف  می   یم در شیبک  مدباس هر رهیسی ر و هر  ه اناور ک  قبال گف

توانند ب  نورخ هی  یا عدد  باشند. ها  مدباس میشود. آدرساین آدرس توسیط شیرکت سیا نده ارائ  می   

 در ه ین مثال امکانها  هی  اسی فاده شد.  در مثالی ک  در این فایل مورد بررسیی قرار داده شید، ا  آدرس  

 دهی عدد  نی  وهود دارد.  برقرار  ارتباط مدباس و آدرس

 ها  دل ا  HMIها  عدد  مدباس در آدرس 4-1

مااب   HMI Masterایی ک  در این فایل آمو شی مورد بررسی قرار گرفت، در نورتی ک  تنظی اخ در شبک 

   ها باید ب  نورخ آدرس عدد  مدباس وارد شوند.شکل  یر قرار گیرد، ت امی آدرس

 

  HMI Master : تنظی اخ شبک   12شکل 
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آورده شده است.  HMIها  عدد  مدباس رهیس رها  داخای آدرس 6هدول درسی ون اول ا  س ت چپ ا   

شییبک  قرار گیرد و نیا  باشیید ب    Slaveب  عنوان  HMIگیرند ک  ها  مانی مورد اسیی فاده قرار میاین آدرس

 دهی شود.   آدرس HMI Masterدر   HMI Slaveرهیس رها  داخای 

 HMIها  داخای ها  عدد  مدباس حافظ : آدرس 6هدول 

 

ب  آن پرداخ   شد، امکان  2-1-2در بفش ک  دهی هی  آدرس مشاب  HMI Slaveدهی بی ی ب  برا  آدرس

تییا   M200.0$هییا ا  رهیسییی رهییا  ع ومی و بییت  2063.15$~ 2000.0$هییا  کن رل و مییانی ور بیییت

$M263.15 آورده شده است.   6هدول عدد  مدباس آنها در  ا  رهیس رها  ماندگار وهود دارد ک  آدرس 

ا هم اخ الف دارند. ب  عنوان ب، یک شیی اره  HMIها  عدد  مدباس و آدرس هی  مدباس بیت آدرسنکته : 

بیان  2-1-2ک  در بفش  اسییت و آدرس هی  آن ه اناور ، یک  2000.0$ بیت ن ون  آدرس عدد  مدباس

آورده شده  7هدول در  HMIها  ها  هی  و عدد  مدباس بیتبرابر نفر است. برا  درک به ر آدرسشد، 

 است.  

 HMI Slaveها  مدباس مقایس  آدرس ها  هی  با آدرس :7هدول 

 HMIها  بیت آدرس هی  آدرس عدد  مدباس

B1~B1024 RWB-0 ~ RWB-3FF $2000.0 ~ $2063.15 
B1025~B2048 RWB-400 ~ RWB-7FF $M200.0 ~ $M263.15 

 400Hاسیییت.  RWB-400و آدرس هی  آن  M200.0 ،B1025$ایی دییر آدرس مدباس بیت ب  عنوان ن ون 

اسیت. بنابراین ه اناور ک  ان ظار داش یم آدرس عدد  مدباس و هی  یک ش اره با هم اخ الف  1024م ادل 

 دارند.  
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 ها  دل ا PLCها  عدد  مدباس در آدرس 4-2

 PLCها  ها  عدد  مدباس برا  ت امی حافظ مشیییاهده خواهید کرد ک  آدرس 3هدول بی    بیا مراه ی    

 است.  توسط شرکت دل ا ارائ  شده

است. این  414197ها  دل ا مقدار  PLCا   D0کنید ک  آدرس عدد  رهیسی ر  در این هدول مشیاهده می 

ب  این نورخ ک  اب دا آدرس  .نی  ب  دسیت آورد  D0توان با محاسیب  ا  رو  آدرس هی  رهیسی ر   عدد را می

 کنید.  ه   می  411111یا  41111کنید س   آن را با یکی ا  اعداد هی  را ب  آدرس عدد  تبدیل می

(1000)16 = 4096
                         
→        {

4096 + 400001 = 404097
4096 + 40001 = 44097    

 

 شود.  یکی ا  این اعداد ب  عنوان آدرس مدباس رهیس ر مورد نظر توسط نرم اف ار پذیرف   می

 MS300ها  عدد  مدباس در درایو آدرس 4-3

دل یا ب  آدرس عدد  مدباس گف یم، برا    PLC  تبیدییل آدرس هی  رهیسییی رهیا     آنچی  در مورد نحوه 

 نی  نادق است.   MS300  رهیس رها  درایو دهی عدد  بآدرس

 شود :  طب  نک   فوق ب  نورخ  یر محاسب  می 2000Hآدرس رهیس ر   ب  عنوان ن ون 

(2000)16 = 8192
                         
→        {

8192 + 400001 = 408193
8192 + 40001 = 48193    

 

 (Calculator)حسییاب سیییسیی م خودتوانید ا  ماشییین دیل اعداد دسییی ال ب  اعشییار  میبرا  تبیادآور  : 

 شود.  ن ایش داده می Standardاس فاده ن ائید. در حالت پیش فرض ماشین حساب ب  فرم 

 

 ماشین حساب Standard: ن ا  13شکل 
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 ان فاب کنید.   Programmer را نوع ن ایشماشین حساب ،  Viewا  بفش 

 

  Viewا  منو   Programmer: ان فاب  14شکل 

است عدد  Decوق ی نوع عدد رو  حالت در این محیط شوید. ماشین حساب می Programmerوارد ن ایش 

فرمت هی  آن عدد را مشاهده خواهید کرد. ب  ه ین  Hexمدنظر را ب  دسیی ال وارد کنید سی   با ان فاب   

 مااب  این روش هی  ، دسییی ال، اک ال و باینر شییامل  اعداد ها  رایج توانید برا  تبدیل فرمتترتی  می

   اقدام ن ائید.  

 

 ماشین حساب  Programmer: ن ا  محیط  15شکل 
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   مرام کامیاب مهندسی و فنی شرکت

 

 : ما با ت اس

 

 :  تافن

021 : 66703344 , 66711526-7 

 : سایت آدرس

http://deltakaran.com 

 : تایرام کانال

@delta_karan 
 

http://deltakaran.com/
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