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 هشدار هاي ايمني
  استفاده ايمن و مناسب از محصول را تضمين مي كند و به جلوگيري از  بروز سانحه كمك مي كند و  صدمه رعايت كردن هشدار هاي ايمني

 را تا حد ممكن كاهش مي دهد.هاي احتمالي 
  واژهUاخطارU .در مواردي بكار مي رود كه عدم رعايت موارد ايمني باعث بروز سانحه و صدمه هاي جدي مي شود 
  واژهUاحتياطU .در مواردي بكار مي رود كه عدم رعايت موارد ايمني باعث بروز سانحه و صدمه هاي جزئي مي شود 

 

 اخطار

  نصب كنيد. لنرا بر روي پ دستگاههميشه 
 در صورت عدم رعايت ممكن است سبب بروز شوك الكتريكي شود.

  اقدام به سيم كشي،تعميرو يا بازرسي و باز كردن دستگاه نكنيد. دستگاههرگز هنگام روشن بودن 
 در صورت عدم رعايت ممكن است سبب بروز شوك الكتريكي شود.

 رمينال آن را بررسي كنيد.قبل از اتصال سيم ها،مشخصات تغذيه ورودي و پالريته ت 
 در صورت عدم رعايت ممكن است سبب بروز آتش شود.

  سرويس و يا اعمال تغييردر محصول مي باشد.فقط تكنسين فراروپايا مجاز به 
 در صورت عدم رعايت ممكن است سبب بروز شوك الكتريكي ويا آتش شود.

  احتياط

 .در فضاي باز استفاده نكنيد 
 سبب كوتاه شدن عمر محصول و/يا شوك الكتريكي مي شود.در صورت عدم رعايت 

  0.5هميشه براي سيم كشي ترمينال خروجي رله ها از سيم با قطع 𝑚𝑚2 .و يا باالتر استفاده كنيد 
 آتش سوزي داشته باشد. خطردر صورت عدم رعايت ممكن است 

 .هميشه در محدوده مشخصات درج شده استفاده كنيد 
 مكن است سبب كوتاه شدن طول عمرشود و/يا خطر آتش سوزي خواهد داشت.در صورت عدم رعايت م

 .از بار هاي بيش از ظرفيت سوئيچ كنتاكت  هاي رله جلو گيري كنيد 
 شود. شدن كنتاكت ها تش سوزي يا معيوبآدر صورت عدم رعايت ، ممكن است سبب صدمه عايق،كنتاكت هاي رله و/يا بروز 

 يز كردن محصول استفاده نكنيد.به جاي آن ازيك دستمال خشك استفاده كنيد.از آب يا مواد روغني براي تم 
 در صورت عدم رعايت ، ممكن است خطر آتش سوزي يا شوك الكتريكي در بر داشته باشد.

  ،ر ندهيد است قراتابش گرما،ارتعاش يا فشارمحصول را در مكان هايي كه در معرض ، گاز هاي قابل اشتعال ،رطوبت،نور مستقيم خورشيد. 
 .ممكن است باعث آتش سوزي و يا سوختن دستگاه شوددر صورت عدم رعايت ،

 .اجازه ندهيد گردوخاك يا تكه هاي سيم وارد محصول شود 
 درصورت عدم رعايت،ممكن است خطر آتش سوزي يا نقص عملكرد داشته باشد.

  باشد ،ابتدا پالريته ترمينال ها را بررسي كنيد.براي اتصال سنسورها به ورودي محصوالتي كه داراي كانال آنالوگ مي 
 .ممكن است باعث سوختن دستگاه شود در صورت عدم رعايت ،
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 محصول معرفي -1
 

PACs6131  يكي از محصوالت خانوادهPAC6000  مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جملهRTC  ،Ethernet  ،Internal MMC   ،
MODEBUS RTU با استفاده از نرم افزار  ، برنامه ريزيFBD Editor  به زبانFunction Block  و ...  دارا مي باشد. همچنين دارا بودنWebserver 

. را به كاربر مي دهد Data Loggerكه توانايي استفاده از دستگاه به عنوان  از ديگر امكانات اين دستگاه مي باشد FTPداخلي و امكان ارتباط با پروتكل 
PACs6131 خروجي هاي ديجيتال   كانال خروجي ديجيتال ايزوله شده است. 8كانال ورودي ديجيتال و  8اراي دPACs6131  مي باشد و براي  رلهاز نوع

از نوع  PACs6131اتصال انواع بار مانند رله ، كنتاكتور ، المپ ، شير هاي برقي و ... با سطح ولتاژ مختلف مناسب مي باشد. ورودي هاي ديجيتال دستگاه 
PNP  است و براي اتصال انواع ورودي ها به صورت كليد مناسب مي باشد. ورودي ها و خروجي هاي ديجيتال توسطOpto Coupler  از قسمت هاي

 ديگر دستگاه ايزوله شده اند.

استفاده نمود. مدار فرمان   (ON/OFF)يتالاين دستگاه مي توان براي كاربردهاي كليدزني توان پايين و كنترل سيگنال هاي ديج خروجي هاي ديجيتال از 
 .باشد نيز مي PWM خروجي 6اين دستگاه داراي  .از ديگر قسمت هاي دستگاه ايزوله شده اند oupler C Optoرله هاي اين دستگاه به وسيله

اين دستگاه را   RS-485با استفاده ازدرگاه LookOutو  LabVIEWدستگاه هاي ديگر در يك شبكه و قابليت ايجاد ارتباط با نرم افزار هايي مانند  ارتباط با
 بسيار توانمند ساخته است.

 

 

 كاربرد ها

 )DCSسيستم هاي كنترل گسترده ( •
 كنترل فرآيند هاي صنعتي •
 )SCADAسيستم هاي كنترل و سوپروايزري ( •
 )Data Acquisition(جمع آوري داده  •
 سيستم هاي مديريت انرژي •
 سيستم هاي امنيتي •
 ساختماناتوماسيون  •
 تست محصوالت •
 (Motion Control)  كنترل حركت •
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 ويژگي ها 1-1
 PNP كانال ورودي ديجيتال ايزوله شده 8داراي  •
 ديجيتال ايزوله شده از نوع رله خروجيكانال  8داراي  •
  Vrms 3000ولتاژ ايزوالسيون  •
 روي خروجي هاي ديجيتال PWMتوليد پالس  •
 Ethernet Mbps 100/10ارتباط با شبكه  •
 kbps 250 حداكثر Baud rate با RS-485 ارتباط با شبكه •
  RS-485قابليت ايزوله شدن درگاه  •
 ARM7 بيتي 32بهره گيري از پردازنده  •
•  KB65 حافظه قابل برنامه ريزي 
•  KB8   حافظهSDRAM 
•  KB2  حافظه غير فرار 
 Data Loggingداخلي جهت  GB 1داراري كارت حافظه  •
 داخلي RTCداراي  •
 جهت نمايش وضعيت كانال ها ، ارتباط با شبكه ، خطا و تغذيه ورودي  LEDعدد  20داراي  •
 ولت 36تا  12امكان كار با تغذيه بين  •
 FBD Editorقابل برنامه ريزي بودن با استفاده از نرم افزار  •
 امكان به روز رساني نرم افزار داخلي دستگاه •
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 اجزا و لوازم جانبي 1-2
 اجزا  -1

        

            PACs6131                  مبدل نصب دين ريل                              

 از كامل بودن اجزا در بسته محصول اطمينان پيدا كنيد ، دستگاهقبل از استفاده   توجه

 

 لوازم جانبي -2

 استفاده كرد. FUC485يا  FSC485از مبدل  مي توانبراي برقراري ارتباط بين دستگاه و كامپيوتر 

                                                        
FSC485                             FUC485                           Ferrite Bead                        PROFIBUS Cable 

 )RS-485جهت ايجاد شبکه  PROFIBUS(کابل              هسته فريت برای کاهش نويز                              )RS-485به  USB(مبدل               )              RS-485به  RS-232(مبدل    

 

                                                                                                                                       

 Switchيا  Ethernet                                         HUBكابل      

 توجه
 تصاوير اجزا و لوازم جانبي محصول ممكن است با نمونه حقيقي آن تفاوت داشته باشد 
 همان محصول مراجعه كنيدتر در مورد محصوالت باال به راهنماي كاربري  براي اطالعات دقيق 
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 مشخصات ترمينال ها 1-3
 

و تغذيه دستگاه تقسيم مي شوند كه در  Ethernet، درگاه  RS-485درگاه  ، ورودي ها و خروجي هاي ديجيتالگروه  چهارترمينال هاي اين دستگاه به 
 ترمينال آمده است.در جدول زير  نام و مشخصات هر  قسمت پايين و باالي دستگاه تعبيه شده اند.

 

 

 

 عملكرد ترمينال شماره

1 DI1  1ورودي ديجيتال 

2 DI2  2ورودي ديجيتال 

3 DI3  3ورودي ديجيتال 

4 DI4  4ورودي ديجيتال 

5 DI5  5ورودي ديجيتال 

6 DI6  6ورودي ديجيتال 

7 DI7  7ورودي ديجيتال 

8 DI8  8ورودي ديجيتال 
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 عملكرد ترمينال شماره

9 DQ1  خروجي  - 1خروجي ديجيتال)PWM 1( 

10 DQ2  خروجي  - 2خروجي ديجيتال)PWM 2( 

11 DQ3  خروجي  - 3خروجي ديجيتال)PWM 3( 

12 DQ4  خروجي  - 4خروجي ديجيتال)PWM 4( 

13 DQ5  خروجي  - 5خروجي ديجيتال)PWM 5( 

14 DQ6  خروجي  - 6خروجي ديجيتال)PWM 6( 

15 DQ7  7خروجي ديجيتال 

16 DQ8  8خروجي ديجيتال 

17 Data(+)  ترمينال مثبت درگاهRS-485  

18 Data(-)  ترمينال منفي درگاهRS-485 

19 Shield  ترمينال شيلد درگاهRS-485 

20 Power (+)  ورودي مثبت تغذيه 

21 Power(-) ورودي منفي تغذيه 

22 Relay 24Vdc (+) ورودي مثبت تغذيه رله ها 

23 Relay24Vdc (-) ورودي منفي تغذيه رله ها 

24 Com ورودي مشترك رله ها 

25 (i)GND ورودي منفي تغذيه ورودي ديجيتال 

 

 

 

 

 

26 Ethernet port  سوكت Ethernet شبكه براي اتصال كابل 
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 نمايشگر و كليد هاي ورودي 1-4
 

و سوئيچ  RUN/STOP) ، كليد و تغذيه ورودي خطا ،، ارتباط با شبكه  هاجهت نمايش وضعيت كانال ( LEDجلوي دستگاه نمايشگر  در قسمت
Configure ID .تعبيه شده است 

 

 

 عملكرد  شماره

  STOPيا  RUNقرار دادن دستگاه در حالت  RUN-STOPكليد  1

 دستگاه  IDتغيير  Configure IDسوييچ  2

 LEDنمايشگر  3
DI1-DI8,DQ1-DQ8 

 ورودي ها و خروجي هاي ديجيتالنشان دهنده وضعيت 

 LEDنمايشگر  4
RX/TX 

 RS-485 نشان دهنده وضعيت شبكه
 ) RS-485 چشمك زدن با ارسال و در يافت داده در شبكه(

 LEDنمايشگر  5
RUN 

 ) STOP، خاموش =  RUNبودن دستگاه (روشن =  STOPو  RUNنشان دهنده وضعيت 

 LEDنمايشگر  6
Power 

 تغذيه دستگاهنشان دهنده وضعيت 

 LEDنمايشگر  7
Fault 

 نشان دهنده خطا 
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 مشخصات-2

 بلوك دياگرام 2-1
 

 

 

رله بوده و ايزوله شده اند. خروجي ها از نوع  Opto Couplerوجود دارد كه توسط  PACs6131خروجي ديجيتال ايزوله شده در دستگاه  8ورودي و  8
 بوده و براي اتصال ورودي هاي كليد مناسب است. PNPمي باشند و ورودي ها از نوع   PWMقابليت توليد پالس  داراي

 ولت داشته باشد.  36-12تامين مي شود كه مي تواند ورودي  DC/DCتغذيه دستگاه توسط يك مبدل 

 يزوله شدن آن وجود دارد.مي باشد و امكان ا براي ارتباط با كامپيوتر و يا ايجاد شبكه با دستگاه هاي ديگر RS-485درگاه سريال 

 و ... به دستگاه اضافه كرده است. Ethernet  ،Webserverدستگاه امكاناتي از قبيل شبكه شدن در بستر  Ethernetبلوك 

در اختيار كاربر قرار   Data Logger دستگاه را به عنوان يكبه عنوان ساعت داخلي سيستم و دارا بودن كارت حافظه داخلي  RTCهمچنين وجود بلوك 
  مي دهد.

يا  RUN(جهت قرار دادن دستگاه در حالت  RUN/STOPكليد و تغذيه ورودي) ،  خطا ،، ارتباط با شبكه  هاوضعيت كانال (جهت نمايش  LEDعدد  20
STOP ( و سوئيچ ،Configure ID  براي تعيين)ID .دستگاه) از ديگر قسمت هاي دستگاه مي باشند 

كه داده هاي آن با  RAM، و حافظه غير فرار از نوع  SDRamبراي برنامه ريزي ،  Flashحافظه  ، ARM7بيتي  32داراي پردازنده  PACs6131دستگاه 
 مي باشد.مي شود ،  باطري ذخيره
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 محدوده پارامتر ها 2-2
 

 نكته توضيحات پارامتر

  DCولت  36-12 ولتاژ تغذيه

  ميلي آمپر 50 جريان تغذيه

 1 ميلي آمپر 100ولت  24  رله ها تغذيه

   LEDعدد  20 نمايشگر

  ............................................... اندازه نمايشگر

 2 15تا  ID 1محدوده 

RS-485 

Baud Rate 9600  ،19200  ،38400  ،57600  ،125000  ،250000  

3 Stop Bit 1 
Parity None 

Data Size 8 بيت 

Ethernet Mbps 100/10   

Program Time out 300 4 ميلي ثانيه 
NVRam Read/ 

Write Cycle 5 نامحدود ، با توجه به عمر باطري 

I/O 
DI 8  كانال ورودي ديجيتالPNP  

DO 8 كانال خروجي ديجيتال ايزوله شده رله  

  KHZ 1پالس تا فركانس قابليت دريافت  نوع ورودي

 ورودي ديجيتال

 ولت 48 - 8:  يك      ولت) ±١( ولت 8 - 0صفر :  ولتاژ ورودي ديجيتال

 ميلي آمپر 70 جريان ورودي ديجيتال 

 Vrms3000  ولتاژ ايزوالسيون

 نوع خروجي ديجيتال
 رله

6 
PWM 32  بيتي– Hz 0.004  تاKHz 4 

 خروجي ديجيتال
 ولت 220 ولتاژ خروجي ديجيتال

 
 ميلي آمپر 500 ديجيتالجريان خروجي 

  درجه سانتيگراد 50تا  -20 دماي كاري

  درجه سانتيگراد 70تا  -40 دماي نگهداري
 

 تغذيه رله كانال هاي خروجي  نبايد با تغذيه دستگاه مشترك باشد.  -1

2- ID .افزار داخلي دستگاه به راهنماي آن مراجعه كنيد.براي اطالعات بيشتردر مورد تغيير نرم  صفر براي تغيير نرم افزار داخلي دستگاه مي باشد 

داراي ايزوالسيون نمي  پيش فرض در كارخانه دستگاه ها RS-485وجود دارد، درگاه  RS-485 با درخواست مصرف كننده امكان ايزوله كردن درگاه -3
 باشند.
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4- Time out Program بوط به تنظيمات شبكه در نرم افزار پارامتري براي پروگرام كردن دستگاه است. اين پارامتر مرFBD Editor  مي باشد و از مقدار
 ذكر شده نبايد كمتر باشد.

5- NV Ram .اين دستگاه با باطري ذخيره مي شود و تا زماني كه عمر باطري تمام نشود محدوديت نوشتن و خواندن نداريم 

 با فركانس باال توليد كرد. PWMبايد توجه داشت به دليل وجود رله در خروجي هاي ديجيتال نمي توان پالس هاي  -6
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3- Ethernet 
،  Ethernetمي باشند. اين سخت افزار امكاناتي مانند شبكه شدن دستگاه ها با كابل  Ethernetداراي سخت افزار داخلي  6000دستگاه هاي سري 

WebServer  داخلي را در اختيار كاربر قرار مي دهد. تمام سرويس هاي ذكر شده از پروتكل  حافظهداخلي و ارتباط با كارتTCP  در بسترEthernet 
 استفاده مي كنند.

و  Ethernetرهاي را انجام داد. در جدول زير پارامت Ethernetمي توان تنظيمات  …Device >> Ethernet Settingدر مسير  FBD Editorدر نرم افزار 
 مقادير پيش فرض آن آمده است.

 مقدار پيش فرض پارامتر شماره

1 IP Address 192.168.1.100 

2 Subnet Mask 255.255.255.0 

3 Default Gateway 192.168.1.254 

4 Primary DNS 192.25.2.129 

5 Secondary DNS 192.25.2.130 

6 MAC Address 1.48.108.162.69.94 

7 FTP/HTTP 
Password 0000 

 

 توجه

  بايد توجه داشت كه پارامتر هايEthernet  فقط نوشتني مي باشند و نمي توان مقادير آنها را از
 دستگاه خواند

  پارامتر هايEthernet از طريق پروگرام كردن در دستگاه قرار مي گيرد 
  پس از تنظيم پارمتر هايEthernet  و دانلود آن روي دستگاه توسط نرم افزار ، بايد دستگاه را

 يكبار خاموش و روشن كرد تا تغييرات اعمال شود
 

 توجه
  مقادير پيش فرض پارامتر هايEthernet همه دستگاه ها با هم برابر مي باشد 
  براي استفاده از چند دستگاه در يك شبكه بايد هر دستگاهMAC Address  وIP د منحصر بفر

 داشته باشد 
 

 در ادامه هر پارامتر به اختصار توضيح داده شده است.
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MAC Address: 

 6يك كد  MAC Addressت. منحصر به فرد در شبكه اس MAC Address ، داراي يك را داشته باشد Ethernet به شبكه هر دستگاهي كه قابليت اتصال
هر دستگاه منحصر بفرد  MAC Addressبايتي است و براي هر دستگاه يك مقدار ثابت و معين است. در صورت استفاده از چند دستگاه در يك شبكه بايد 

.( براي اطالعات   = Multicast 1و  Unicast = 0بودن آن مي باشد.  Unicastيا  Multicastتعيين كننده  MAC Addressبيت اول از بايت اول  باشد.
 بيشتر به پروتكل هاي مربوطه مراجعه شود)

IP Address : 

IP  بايتي است كه آدرس دستگاه در شبكه مي باشد.  مقدار اول تا سوم  4يك كدIP ) در يك شبكه محليLAN بيانگر كد شبكه اي است كه دستگاه در (
) به صورت پيش فرض برابر LANدر شبكه مورد نظر مي باشد. كد شبكه هاي محلي (آن قرار گرفته است و مقدار بايت چهارم كد آن دستگاه خاص 

 است. 192.168.1

Subnet Mask : 

يك كد  Subnet Maskاستفاده مي شود.  Subnet Maskداده شده در شبكه محلي قرار دارد يا در شبكه خارجي ، از  IPبراي تشخيص اينكه دستگاهي با 
 است. 255.255.255.0) مقدار آن برابر LANهاي محلي (بايتي است كه براي شبكه  4

Default Gateway : 

ارتباط دستگاه هاي قرار گرفته در آن شبكه شناخته مي شود.  Gatewayدستگاهي كه در يك شبكه محلي با شبكه خارجي ديگري ارتباط دارد با عنوان 
هنگامي كه دستگاهي بخواهد با دستگاه ديگري در  .برقرار مي شود Gateway ه وسيله، ب گرفته اند قرار ييك شبكه با دستگاه هايي كه در شبكه ديگر

گرفته است يا در يك شبكه  بررسي مي كند كه دستگاه مقصد در شبكه محلي قرار Subnet Mask ابتدا با استفاده از ، ارتباط برقرار كند Ethernet شبكه
 باشد مستقيما با آن ارتباط برقرار مي كند. اما در صورتي كه دستگاه مقصد در شبكه ديگري ، قرار دارد خارجي قرار دارد. اگر دستگاه مقصد در شبكه محلي

 Gateway خارجي ديگري ارتباط دارند تعيين بنابراين در شبكه هايي كه با شبكه .با آن دستگاه ارتباط برقرار مي كند Gateway ، دستگاه مبدأ از طريق

 .ضروري نيست Gateway با شبكه ديگري ارتباط ندارد، تعيين (LAN) شبكه الزم است. اما اگر شبكه محلي دستگاه هاي اين دو براي برقراري ارتباط بين

FTP/HTTP Password : 

 )مشترك مي باشد HTTPو  FTPبراي  Passwordد. (دستگاه  مي باش HTTPو  FTPسرويس هاي  Passwordمقدار اين پارامتر ، 

 

3-1 Webserver 
را بر روي دستگاه قرار دهد  html با فرمت Web اين دستگاه ها، اين امكان را براي كاربر فراهم مي آورد كه بتواند صفحات داخلي در Web Server وجود

 د.كن با دستگاه ارتباط برقرار HTTPل پروتك و سپس از طريق

 Web بر روي دستگاه از طريق نرم افزارهاي بارگذاري شده html ، محتويات صفحاتHTTP با برقراري ارتباط با دستگاه از طريق پروتكل

Browserمانند)internet Explorerكاربر مي تواند صفحات) قابل مشاهده است . html صفحات متغيرهاي  دلخواه خود را طراحي كند و نيز از طريق اين
قادر است حتي از طريق شبكه اينترنت و از هر مكاني به  ، يك اپراتور با اين امكان. دهد موجود در برنامه دستگاه را مانيتور نمايد و مقادير آنها را تغيير

فرامين مورد نظر خود را از اين  روي آن را مشاهده كند و بدين وسيله وضعيت متغيرهاي مختلف دستگاه را ببيند و يا html دستگاه متصل شده و صفحات
 .طريق براي دستگاه ارسال نمايد

 

 



PACs6131                              فراروپايا     

 

FararoPayaCo                                                                                14                  PAC (Programmable Automation Controller)            
 

 : تواند وجود داشته باشد وب در سيستم ميدو نوع صفحه 

  :) Static Web Pages( صفحات وب استاتيك

 اين صفحات به زبان استاندارد .اند نمايش داده مي شوند صفحاتي هستند كه محتويات آنها تغيير نمي كند و هميشه به همان صورتي كه طراحي شده
html  نوشته مي شوند و با پسوند.htm  يا.html  ذخيره مي شوند. براي طراحي صفحات وب استاتيك مي توان از يك نرم افزار ساده ويرايش متن مانند

Notepad  و يا نرم افزار هاي طراحي صفحاتhtml .استفاده نمود 

 

 

  :) Dynamic Web Pages( صفحات وب ديناميك

سيستم را در هر لحظه به عنوان مثال صفحاتي كه مقدار متغيري از يك  تي هستند كه در هر بار نمايش ، محتويات آنها ممكن است تغيير كند.صفحا
  .فحات ديناميك هستندد صنشان مي دهن

استفاده مي  CGIبراي اين كار از زبان اسكريپت نويسي  PACبراي طراحي صفحات ديناميك بايد از يك زبان اسكريپت نويسي استفاده نمود. در سيستم 
ارتباط برقرار كند و يك صفحه وب ديناميك را ببيند ، صفحه مورد نظر توسط  PACبا يك دستگاه  HTTPشود. هنگامي كه اپراتوري بخواهد با پروتكل 

 ه اعمال مي شود و سپس نمايش داده مي شود.حدستگاه پردازش مي شود و محتويات ديناميك در صف

FBD Editorنرم افزار  1THelp فحات وب به براي آشنايي با نحوه طراحي ص 1T .مراجعه كنيد 
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 :  HTTPنحوه برقراري ارتباط با دستگاه از طريق پروتكل 

، يك نرم افزار  HTTPاطمينان حاصل نماييد. براي برقراري ارتباط با دستگاه از طريق پروتكل  Ethernetابتدا از اتصال سخت افزاري دستگاه به شبكه 
وارد نماييد.  HTTPدستگاه مورد نظر را با پروتكل  IPرا باز كنيد. سپس در قسمت آدرس اين نرم افزار ،  Internet Explorerجستجوي صفحات وب مانند 

 دستگاه را وارد نماييد. IPرا در اين قسمت وارد كرده و سپس  //:httpبراي اين كار ابتدا عبارت 

 

 

 ، پنجره ي زير نمايش داده مي شود. Enterدستگاه و زدن كليد  IPپس از وارد نمودن 

 

 

 مقدار پيش فرض مي باشد و قابل تغيير نيست. adminهمه دستگاه ها عبارت   User nameرا وارد كنيد. Passwordو  User nameدر اين پنجره بايد 
Password  مي باشد و مي توان در قسمت  0000برابر براي دستگاه هاEthernet Setting داد. با وارد كردن  آن را تغييرUser name   وPassword 

 داخلي دستگاه نمايش داده مي شود. htmlصفحه 
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 پيش فرض دستگاه نمايش داده مي شود. htmlدر صورتي كه كاربر هيچ صفحه اي بر روي دستگاه قرار نداده باشد ، صفحه 

 

 

صفحه اي باز مي شود كه در آن مي توان متغير هاي مربوط به ورودي و خروجي هاي دستگاه را  Diagnosticدر اين صفحه با كليك بر روي لينك 
  انتقال داد.كارت حافظه دستگاه  فايلي را بهوان مي تنيز صفحه اي باز مي شود كه در آن صفحه  Uploadمانيتور كرد. همچنين با كليك بر روي لينك 

 

 

 

استفاده كرد و لينك آن را در صفحه مورد نظر  upload.cgiايجاد شده توسط كاربر بايد از فايل  htmlدر صفحات  File Uploadبراي استفاده از سيستم 
 قرار داد.
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 FTPارتباط با پروتكل  3-2
FTP  يك پروتكل استاندارد است كه براي انتقال و مديريت فايل ها و پوشه ها در شبكهEthernet  استفاده مي شود. با استفاده از اين پروتكل مي توان

 پذير مي شود.فايلي را به سيستم انتقال داد يا فايلي را از سيستم دريافت نمود. همچنين حذف و ايجاد پوشه ها و فايل ها و تغيير نام آنها امكان 

 مي توان به روش هاي زير عمل كرد. FTPبا استفاده از پروتكل  PACيك دستگاه  حافظهبراي انتقال و دريافت فايل از كارت 

 

 : )Windows Explorer )My Computerارتباط از طريق 

 IPدر نوار آدرس  ) را در كامپيوتر باز كنيد.Windows Explorer )My Computer، پنجره  Ethernetپس از اتصال دستگاه به كامپيوتر از طريق شبكه 
 وارد كنيد.  ftp:// IPدستگاه را به صورت 

 

 كامپيوتر با دستگاه ارتباط برقرار مي كند و پنجره زير نمايش داده مي شود. Enterبا زدن كليد 

 

 مي باشد و قابل تغيير نيست. مقدار پيش فرض adminهمه دستگاه ها عبارت   User nameرا وارد كنيد. Passwordو  User nameدر اين پنجره بايد 
Password  مي باشد و مي توان در قسمت  0000برابر براي دستگاه هاEthernet Setting داد. با وارد كردن  آن را تغييرUser name   وPassword  و
 ود.دستگاه نمايش داده مي ش حافظه، فضاي كارت  Log Onزدن كليد 
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كليك راست كرده و روي  Explorerپس از اينكه فايلي را بر روي حافظه جانبي دستگاه كپي كرديد ، براي اطمينان از انتقال درست فايل ، در پنجره 
ا با حجم مي توانيد حجم فايل كپي شده ر Propertiesكليك كنيد. سپس با كليك راست كردن بر روي فايل مورد نظر و انتخاب گزينه   Refreshگزينه 

 فايل اصلي مقايسه كنيد.

 

  : SD Explorerارتباط از طريق 

و عمليات انتقال و دريافت فايل و يا حذف دستگاه ارتباط برقرار كرد  حافظهمي توان با كارت  FBD Editorدر نرم افزار  SD Explorerبا استفاده از گزينه 
 انجام داد. حافظهت و ايجاد فايل را در كار

 FBDبرقرار نماييد و تنظيمات شبكه را در نرم افزار  Ethernetرا از طريق شبكه  PACبراي اين كار ابتدا ارتباط سخت افزاري بين كامپيوتر و دستگاه 

Editor  1 انجام دهيد. (براي اطالعات بيشتر بهTHelp  نرم افزارFBD Editor 1T (مراجعه شود 

 

) كليك …SD Explorer )Device >> SD Explorerروي گزينه  Deviceمنوي انتخاب كنيد ، سپس در  Hardware Configurationدستگاه را در محيط 
مي باشد و قابل تغيير نيست. مقدار پيش  adminهمه دستگاه ها عبارت   User nameرا وارد كنيد. Passwordو  User nameبايد  كنيد.در پنجره باز شده

و   User nameداد. با وارد كردن  آن را تغيير Ethernet Settingمي باشد و مي توان در قسمت  0000برابر براي دستگاه ها  Password فرض
Password  و زدن كليدLog On  ود.دستگاه نمايش داده مي ش حافظه، فضاي كارت 
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كامپيوتر نشان داده مي شود. كاربر از طريق اين پنجره مي  Explorerو در قسمت باال فضاي  حافظه، فضاي كارت  SD Explorerدر قسمت پايين پنجره 
 تواند فايل هاي مورد نظر خود را بين كامپيوتر و كارت حافظه دستگاه انتقال دهد.

 

را به صورت  Passwordو   User nameمي توان  SD Explorerدر نوار آدرس   توجه
ftp://admin:Password@IP .وارد كرد 
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 )Domainدامين دستگاه ( 3-3
 

از  IPمي توان بجاي استفاده از  FTPو  Webserverمي باشند ، داراي دامين نيز هستند و در سرويس هاي   Ethernetدستگاه هايي كه داراي سيستم 
 مي باشد . "PAC"دامين دستگاه استفاده كرد. دامين دستگاه ها به صورت پيش فرض عبارت 

كردن آن ، اسم دستگاه در پروژه به عنوان دامين دستگاه در نظر گرفته مي  RUNروي دستگاه و  FBD Editorپس از دانلود كردن برنامه توسط نرم افزار 
روشن شود ، دامين دستگاه مقدار پيش  STOPشود ، دامين آن تنظيم مي شود و اگر دستگاه در حالت  RUNشود. بايد توجه داشت تنها زماني كه دستگاه 

برود ، دامين دستگاه تنظيم شده خواهد ماند(اسم دستگاه در پروژه نرم افزار  STOPبه  RUNخواهد بود. همچنين اگر دستگاه از حالت  "PAC"فرض آن 
FBD Editor.( 

 مي باشد. "PAC6131_0"در اين نمونه دامين دستگاه با كادر قرمز نشان داده شده است. FBD Editorدر شكل زير ، نام دستگاه در نرم افزار 

 

 

 

 مي شود RUNوصل نباشد با كمي تاخير  Ethernetدر صورتي كه دستگاه به شبكه   توجه
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4- RTC  ،MMC و باطري دستگاه 
 

4-1 RTC (ساعت داخلي سيستم) 
 

) تاريخ و ساعت جاري را در خود نگهداري كند و با Backup Batteryمي باشد و مي تواند با استفاده از باطري پشتيبان( RTCداراي  PACs6131دستگاه 
 خاموش و روشن شدن دستگاه تغييري نمي كند. 

مي توان  …Device >> Date & Time Settingانجام مي شود و در نرم افزار در مسير  FBD Editorتنظيم كردن ساعت و تاريخ دستگاه توسط نرم افزار 
 اين كار را انجام داد.

 پنجره زير نمايش داده مي شود. Date & Time Setting با كليك بر روي

 

ساعت  ، فرمان تنظيمOK  با زدن كليد .پنجره وارد مي شود ، ساعت و تاريخ كنوني كامپيوتر شما در بخش هاي اينLoad current Time  با زدن كليد
 .پيامي به صورت زير نمايش داده خواهد شد ، براي دستگاه ارسال مي شود. در صورتي كه ساعت دستگاه به درستي تنظيم گردد

 

 توجه
 .ساعت و تاريخ دستگاه را با روش ذكر شده فقط مي توان تنظيم كرد و نمي توان آن را خواند 
 براي خواندن ساعت و تاريخ دستگاه مي توان از منوي تنظيمات دستگاه استفاده كرد 
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4-2 MMC (كارت حافظه دستگاه) 
و يا مصارف ديگر مي باشد. براي ارتباط با كارت حافظه و  Data Loggingداخلي جهت استفاده به عنوان  1GBاي كارت حافظه دار PACs6131دستگاه 

 )مراجعه شود FTP1Tارتباط با پروتكل  1T3-2استفاده مي شود. (به قسمت  FTPانتقال اطالعات بين دستگاه و كامپيوتر از پروتكل 

مي توان اين كار  Device >> Format SD Cardگزينه اي براي فرمت كردن كارت حافظه در نظر گرفته شده است . در مسير  FBD Editorدر نرم افزار 
 را انجام داد. 

 

 باشد STOPبراي فرمت كردن كارت حافظه ، دستگاه بايد در حالت   توجه

 

 

 پيام زير نمايش داده مي شود. Format SD Cardبا كليك بر روي گزينه 

 

را بزنيد و براي لغو  OK نمودن حافظه جانبي دستگاه كليد با فرمت نمودن حافظه جانبي دستگاه، تمامي اطالعات روي آن پاك خواهد شد. براي فرمت
 كه فرمت با موفقيت انجام شود، پيامي مبني بردستگاه فرستاده مي شود و در صورتي  فرمان فرمت براي OK با زدن كليد .بزنيد را Cancel فرمت، كليد

انجام نشود، پيامي مبني بر عدم موفقيت در فرمت حافظه  در صورتي كه عمليات فرمت به درستي .موفقيت آميز بودن فرمت به شما نشان داده مي شود
 .مي شود جانبي دستگاه به شما نشان داده

 :كنيد بررسير را نشد نكات زي در صورتي كه فرمت با موفقيت انجام

 .كامپيوتر برقرار باشد ارتباط سخت افزاري بين دستگاه و •

• ID يا IP دستگاه در نرم افزار با ID يا IP آن بر روي خود دستگاه يكي باشد. 

 .باشد قرار داشته Stop دستگاه در وضعيت •

 .كامپيوتر و نرم افزار درست باشد Ethernet يا RS-485 تنظيمات شبكه •

تا  500را بين  كم نباشد (براي فرمت نمودن حداقل آن Time out ، مقدار گزينهFBD Editor در نرم افزار (PG) پورت كامپيوتردر تنظيمات  •
 ).قرار دهيد 1000

 در صورت صحت موارد فوق ، كارت حافظه داراي مشكل مي باشد و بايد تعويض شود. 

 مه خود از توابع فايل استفاده كنيم دستگاه ريست مي شود.اگر كارت حافظه داراي مشكل باشد ، در صورتي كه در برنا

 توجه
  براي بررسي سالمت كارت حافظه ، مي توان كارت حافظه را چند بار فرمت كرد. در صورتي كه

 كارت حافظه با موفقيت فرمت شود سالم مي باشد.
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 )Backup Batteryباطري پشتيبان ( 4-3
 

و اطالعات حافظه غير فرار توسط باطري داخلي  Ethernet، تنظيمات  RTCان داخلي مي باشد و اطالعات داراي باطري پشتيب PACs6131دستگاه 
 سيستم نگهداري مي شود. در صورت بروز مشكل براي باطري اطالعات ذكر شده از بين مي رود .

 

 توجه
  سالمت باطري دستگاه را مي توان با تنظيم كردن و خواند نRTC از  و بررسي صحت آن پس

 خاموش و روشن كردن دستگاه ، بررسي كرد
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 سيم كشي و اتصاالت -5

 و شبكه دستگاهتغذيه  5-1
 

 

 

 هنگام اتصال سيم هاي تغذيه به قطب هاي آن دقت كنيد  توجه
  سيم هاي تغذيه را نزديك سيم شبكهRS-485  قرار ندهيد و سيم هاي ورودي هاي آنالوگ 

 

 توجه

  سيستم شبكهEthernet  هم با كابل كراس كار مي كند هم با كابل ساده 
 براي سيم كشي شبكه RS-485  از كابلPROFIBUS يا از سيم به هم تابيده استفاده كنيد 
 ي شبكهبراي كاهش نويز ،در ابتدا وانتهاي سيم كش RS-485 از فريت بيد استفاده كنيد 
 غذيه و ولتاژ باال دور نگه داريدسيم كشي شبكه را از خطوط ت 

 

 توجه

  در شبكهRS-485 به طور طبيعي بدون استفاده از Repeater  استفاده كرد دستگاه 32مي توان تا 
را داشته باشد ، در يك شبكه تنها مي  15تا  ID 1مي تواند   PACsهاي سري  دستگاهبا توجه به اينكه 

 استفاده كنيم دستگاه 15توانيم 
  هايي كه  دستگاهدر صورت استفاده ازID  يك شبكه مجزا  را در دستگاه 32نرم افزاري دارند مي توان تا

 به كار برد
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بايد از براي سيم كشي تغذيه دستگاه هايي كه داراي ايزوالسيون براي ورودي ها و خروجي ها مي باشند و تغذيه آنها مجزا است بايد توجه داشت كه 
اي استفاده از تغذيه مشترك بر ...  . و PACs5100،PACs5120،PACs6131،PACs6380منابع تغذيه جدا گانه استفاده شود ، دستگاه هايي مانند 

 .قسمت هاي ايزوله شده باعث وارد شدن نويز  به داخل دستگاه ها مي شود و ممكن است خطر عدم عملكرد درست دستگاه ها را در بر داشته باشد

 

 

 

 اين نوع سيم كشي براي تغذيه دستگاه ها مناسب نمي باشد و توصيه نمي شود.
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 و  توصيه مي شود اين نوع سيم كشي براي تغذيه دستگاه ها مناسب مي باشد
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 ورودي ديجيتال 5-2

 

داراي توانايي اتصال انواع سنسور هاي از نوع كليد مي باشد. در شكل زير نحوه اتصال كليد به ورودي هاي  PACs6131ورودي هاي ديجيتال دستگاه 
 اده كرد.ديجيتال نشان داده شده است. براي اتصال كليدها مي توان از منبع تغذيه مشترك يا مجزا استف

 داراي ايزوالسيون مي باشند. PACs6131ورودي هاي ديجيتال دستگاه 

 

 مراجعه كنيد. FBD Editorبراي اطالعات بيشتر درباره نوشتن برنامه به فايل ها و فيلم هاي آموزشي و راهنماي نرم افزار 
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 خروجي ديجيتال  5-3
  

 

از نوع رله مي باشند. رله ها با تغذيه خارجي راه اندازي مي شوند و سيگنال فرمان آن ها داراي ايزوالسيون  PACs6131خروجي هاي ديجيتال دستگاه 
 انواع بار مانند رله ، كنتاكتور ، المپ ، شير هاي برقي و ... با سطح ولتاژ مختلف را مي توان به خروجي هاي ديجيتال وصل كرد. مي باشند.

 ين خروجي هاي ديجيتال براي كنترل يك المپ ساده و كنترل يك موتور سه فاز به طور جدا گانه نشان داده شده است.در ادامه نحوه استفاده از ا
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در اين  شكل باال نحوه اتصال يك المپ ساده را به عنوان خروجي ديجيتال نشان مي دهد. ولتاژ و جريان منبع تغذيه متناسب با بار انتخاب مي شود.
 DQ1ولت انتخاب شده است. با توجه به شكل ، يك سر المپ به خروجي ديجيتال  12ولت تغذيه خروجي ديجيتال نيز  12فاده از المپ شكل ، بدليل است

 و سر ديگر به ترمينال منفي منبع تغذيه وصل مي شود. منبع تغذيه نيز به ترمينال هاي تغذيه خروجي ديجيتال وصل مي شود.

  مي باشد و مي توان از اين خروجي استفاده هاي متنوعي كرد. PACs6131استفاده از المپ كاربردي ساده از خروجي ديجيتال دستگاه 
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ولت  220نشان داده شده است. اتصال تغذيه سه فاز به موتور توسط كنتاكتور  PACs6131در شكل باال كنترل موتور سه فاز با خروجي ديجيتال دستگاه 
 ام مي شود. انج

سري براي كاهش نويز و امواج مغناطيسي استفاده شده است. اين كنتاكتور توسط رله خروجي دستگاه كنترل مي  RCروي بوبين كنتاكتور از يك مدار 
 شود.

مطابق  RCمدار توصيه مي شود براي كاهش نويز و امواج مغناطيسي حاصل از تحريك شدن بوبين كنتاكتور و باال بردن پايداري سيستم از  *
 شكل استفاده شود.

 مراجعه كنيد. FBD Editorبراي اطالعات بيشتر درباره نوشتن برنامه به فايل ها و فيلم هاي آموزشي و راهنماي نرم افزار 
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 PWMخروجي  5-4
 

PWM  ، مينيمم آن است. يك سوئيچ قدرت ساده در يك راه بسيار موثر براي فراهم كردن مقدار مطلوبي توان بين ماكزيمم و يا مدوالسيون پهناي پالس
د و با تنظيم زمان روشن و خاموش بودن آن مي توان مقدار مشخصي توان را به بار منتقل كرد. اين تمامي ولتاژ منبع را عبور مي ده زماني كه روشن است

 انجام مي شود.  PWMكار توسط پالس 

مي تواند فعال يا غير فعال شود. از  FBD Editorمي باشد كه توسط نرم افزار  PWMليد پالس داراي قابليت تو PACs6131خروجي هاي ديجيتال دستگاه 
 SSRها  ،  Proportional Valveدر خروجي مي باشد و توسط آن مي توان انواع  Duty Cycleدستگاه متغير بودن فركانس و  PWMويژگي هاي خروجي 

در  Pull Downكلكتور باز مي باشد و بايد از مقاومت  PACs6131ها و ... را كنترل كرد. بايد توجه داشت كه خروجي هاي ديجيتال  DC Motor،  ها
 خروجي استفاده كرد.

 

ن پارامتر به طور تنظيم مي شود. بايد توجه داشت كه براي هر كانال اي PWM_CHx_Dutyتوسط متغير  PWMپالس  Duty Cycleبا توجه به نمودار باال ، 
. اين پارامتر براي تمام كانال ها قابل تظيم است FBD Editorدر نرم افزار  PWM_Periodتوسط متغير  PWM Periodجداگانه قابل تنظيم است. همچنين 

 مشترك مي باشد.

 

 : Duty Cycleو  PWMمحاسبه فركانس پالس 

𝐹𝑃𝑊𝑀    از رابطه روبرو محاسبه مي شود. PWMفركانس پالس  = 18000000
𝑃𝑊𝑀_𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

 

 قرار گيرد. 360000بايد برابر  PWM Periodمقدار  Hz 50با توجه به رابطه باال ، براي بدست آوردن فركانس 

 Duty Cycle  تا  0مي تواند مقداري بينPWM Period-1  داشته باشد. در صورت قرار دادنDuty Cycle  برابرPWM Period ر مي شود خروجي برابر صف
 خروجي يك (برابر سطح ولتاژ خروجي ديجيتال) مي شود. PWM Periodو در صورت قرار دادن اين مقدار بيشتر از مقدار 

 

 : PWMنرخ تغيير تنظيمات 

ير جديد در متغير هاي بار مي توان مقاد 4ميلي ثانيه مي باشد. به عبارت ديگر در هر ثانيه  PWM  ،250زمان مورد نياز براي اعمال تغييرات در خروجي 
PWM  قرار داد. در صورت ايجاد تغييرات متناوب و سريع در بلوكPWM  اين تغييرات در خروجي اعمال نمي شود و تنها با گذشت زمان مورد نياز پس از ،

 با مقادير جديد در خروجي توليد مي شود. PWMآخرين تغيير ، پالس 
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 مثال:

 را بدست مي آوريم. PWM Periodابتدا مقدار  % Duty Cycle  50و  Hz 1با فركانس  PWMبراي توليد پالس  

                                                                                      𝑃𝑊𝑀_𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 18000000
𝐹𝑃𝑊𝑀

=  18000000
1

= 18000000  

𝑃𝑊𝑀𝐶𝐻𝑥𝐷𝑢𝑡𝑦                را بدست مي آوريم. PWM Dutyسپس مقدار  =  𝑃𝑊𝑀𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 ×25
100

= 180000×50
100

= 9000000 
 

 

د. استفاده نمو  (ON/OFF)سيگنال هاي ديجيتالمي توان براي كاربرد هاي كليد زني سرعت پايين و كنترل  03PACs61دستگاه  PWMاز خروجي 
دستگاه اين امكان را مي دهد كه به جاي نوشتن برنامه ، به صورت سخت افزاري عمليات كليد زني را انجام داد و تنها با قرار دادن  PWMاستفاده از 

 يجيتال را كنترل كرد.دستگاه خروجي د PWMمقادير مورد نياز در متغير هاي 

 با فركانس باال توليد كرد. PWMهاي  بايد توجه داشت به دليل وجود رله در خروجي هاي ديجيتال نمي توان پالس
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 راه اندازي-6

 فلوچارت مراحل روشن شدن و  6-1
 

. توسط و در متغيري در حافظه كد مربوط به آن را ذخيره مي كند با روشن كردن دستگاه ، نرم افزار داخلي نوع ريست شدن  دستگاه را بررسي مي كند
 Powerup(براي اطالعات بيشتر در مورد  .دادنوع ريست شدن را تشخيص  اين كد را خواند و مي توان FBD Editor در نرم افزار Powerup Statusتابع 

Status   به نرم افزارFBD Editor (مراجعه كنيد 

در اين حالت مي توان  د.مي شو Boot Loaderبرابر صفر باشد دستگاه وارد حالت  IDاگر  خوانده مي شود. IDدستگاه از كليد تعيين  IDبعد از اين مرحله 
براي خارج شدن از اين حالت بايد دستگاه ريست شود (براي اطالعات بيشتردر مورد تغيير نرم افزار داخلي  نرم افزار داخلي دستگاه را بروز رساني كرد.

 مي شود. دستگاه در نظر گرفته IDمخالف صفر باشد آن عدد به عنوان  IDدستگاه به راهنماي آن مراجعه كنيد). اگر 

تبه سپس كارت حافظه داخلي راه اندازي مي شود. در صورت عدم موفقيت در راه اندازي كارت حافظه سيستم تالش مجدد مي كند و اين عمل تا سه مر
(در  طا صادر مي كند.تكرار مي شود. در اين مرحله اگر كارت حافظه ، بدليل خراب بودن كارت و يا عدم وجود كارت در دستگاه راه اندازي نشود دستگاه خ

 اين ورژن اين خطا در دسترس كاربر نمي باشد)

،  Ethernetدستگاه راه اندازي مي شود. در صورت عدم وجود دستگاه در شبكه و نداشتن اتصال به كابل  Ethernetپس از بررسي كارت حافظه ، در گاه 
 را راه اندازي مي كند.  Ethernetدستگاه با كمي تاخيير در گاه 

هاي دستگاه  I/Oباشد در يك حلقه قرار مي گيرد و تنها  STOPدستگاه بررسي مي شود. اگر دستگاه در حالت  RUN/STOPسپس وضعيت كليد 
Refresh ودرگاه سريال دستگاه با  دنمي شوBaud Rate bps 38400  در حالتslave با قرار مي گيرد .RUN  شدن دستگاه ، برنامه نوشته شده توسط نرم

توليد مي كند و همراه با  CRCبراي برنامه نوشته شده يك كد تشخيص خطاي  FBD Editorروي دستگاه بررسي مي شود. نرم افزار  FBD Editorار افز
ه اين به نشان Faultشده و نشان دهنده  STOPدر صورت داشتن خطا در برنامه دستگاه وارد حالت  CRCبرنامه روي دستگاه دانلود مي شود. با بررسي كد 

صحيح و كامل كه برنامه داراي مشكل مي باشد(دانلود شدن ناقص برنامه يا داليل ديگر) روشن مي شود. براي خارج شدن از اين حالت بايد برنامه به طور 
رنامه نوشته شده در ها به روز رساني مي شوند و سپس ب I/Oدر برنامه ، تنضيمات داخلي پورت ها و  CRCروي دستگاه دانلود شود. در صورت صحت كد 

 دستگاه اجرا مي شود.

ها به روز رساني مي شوند ، برنامه كاربر اجرا مي شود و در صورت  I/O(چرخشي)  Cyclicبه صورت  و در اين مرحله سيستم در يك حلقه قرار گرفته
Master   بودن دستگاه تبادل اطالعات انجام مي شود. تنها باSTOP ه متوقف مي شود و وارد حلقه كردن دستگاه اجراي اين حلقSTOP  مي شود. در

 ادامه فلوچارت مراحل روشن شدن دستگاه و نحوه اجراي برنامه داخلي دستگاه  آمده است.
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  FBDدر نرم افزار  PACs6131 متغير هاي  6-2
 

 مقدار پيش فرض نوع متغير آدرس نام متغير
DI1 1 Bit 0 

DI2 2 Bit 0 

DI3 3 Bit 0 

DI4 4 Bit 0 

DI5 5 Bit 0 

DI6 6 Bit 0 

DI7 7 Bit 0 

DI8 8 Bit 0 

DO1 9 Bit 0 

DO2 10 Bit 0 

DO3 11 Bit 0 

DO4 12 Bit 0 

DO5 13 Bit 0 

DO6 14 Bit 0 

DO7 15 Bit 0 

DO8 16 Bit 0 

DIs 1 Unsigned Char 0 

DOs 2 Unsigned Char 0 

PowerMonitor 17 Bit 0 

PWMs_Enable 4 Unsigned Char 0 

PWM_CH09_Enable 25 Bit 0 

PWM_CH10_Enable 26 Bit 0 

PWM_C11_Enable 27 Bit 0 

PWM_CH12_Enable 28 Bit 0 

PWM_CH13_Enable 29 Bit 0 

PWM_CH14_Enable 30 Bit 0 

PWM_Period 2 Unsigned Long 50000 

PWM_CH09_Duty 3 Unsigned Long 0 

PWM_CH10_Duty 4 Unsigned Long 0 

PWM_CH11_Duty 5 Unsigned Long 0 
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PWM_CH12_Duty 6 Unsigned Long 0 

PWM_CH13_Duty 7 Unsigned Long 0 

PWM_CH14_Duty 8 Unsigned Long 0 
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 FBDدر نرم افزار  PACs6131توضيح متغير هاي 

 

 ورودي ديجيتال

DIx مقدار اوليه توضيحات بيت 
Digital Input 

Value 0 0 بيت  مقدار خوانده شده از هر ورودي ديجيتال 

 

DIs مقدار اوليه توضيحات بيت 
Digital Inputs 

Value [0:16] 0 متغير مقدار خوانده شده از ورودي هاي ديجيتال 

 

 

 خروجي ديجيتال

DOx مقدار اوليه توضيحات بيت 
Digital Output 

Value 0 0 بيت  مقدار هر خروجي ديجيتال 

 

DOs مقدار اوليه توضيحات بيت 
Digital Outputs 

Value [0:16] 0 متغير مقدار خروجي هاي ديجيتال 

 

PowerMonitor مقدار اوليه توضيحات بيت 
Isolation Power 

Monitor 0 
اين بيت وضعيت تغذيه خروجي هاي ديجيتال را نشان مي دهد. يك بودن اين بيت نشان مي 

 0 هاي ديجيتال وجود دارد.دهد كه تغذيه ورودي 

 

 

 PWMخروجي 

PWM_CHx_Enable مقدار اوليه توضيحات بيت 

Enable PWM 
Output [0] 

را در خروجي ديجيتال مورد نظر فعال مي كند. صفر  PWMيك كردن اين بيت توليد پالس 
 كردن اين بيت خروجي هاي ديجيتال را به حالت عادي بر مي گرداند.

 فعال شود. PWMبراي عملكرد اين بيت ،ابتدا بايد بلوك 
0 

 

PWM_Period مقدار اوليه توضيحات بيت 

PWM  Pulse 
Period [31:0] 

 را مشخص مي كند و مي تواند مقدار بين PWMاين متغير زمان تناوب پالس 
𝐹𝑃𝑊𝑀را داشته باشد. فركانس از رابطه  4294967296تا  0  = 18000000

𝑃𝑊𝑀_𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
 محاسبه 

 مي شود. 
0 
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PWM_CHx_Duty مقدار اوليه توضيحات بيت 

PWM Duty Cycle [31:0] 

 را مشخص مي كند و مي تواند مقدار بين PWMپالس  Duty Cycleاين متغير 
 را داشته باشد.  4294967296تا  0 

 صفر مي شود. PWM برابر باشد خروجي  Periodبا  Duty Cycleدر صورتي كه مقدار 
برابر سطح ولتاژ  PWMبيشتر باشد خروجي  Periodاز  Duty Cycleدر صورتي كه مقدار 

 خروجي ديجيتال مي شود.

0 

 

PWMs_Enable مقدار اوليه توضيحات بيت 

Enable PWM 
Block [0] 

را در خروجي هاي ديجيتال فعال مي كند. صفر كردن  PWMيك كردن اين بيت توليد پالس 
 اين بيت خروجي هاي ديجيتال را به حالت عادي بر مي گرداند.

 بايد توسط بيت مربوطه نيز فعال شود. PWMهر كانال 
0 
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 FBD Editorبرنامه ريزي با نرم افزار  6-3
 به ترتيب زير عمل كنيد: RS-485با شبكه  FBD Editorو نرم افزار  PACs6131براي برقراري ارتباط بين دستگاه 

). دستگاه را تا انجام كامل 1Tتغذيه دستگاه و شبكه1T5-1را بين دستگاه و كامپيوتر ايجاد كنيد( RS-485سيم كشي ولتاژتغذيه دستگاه را انجام دهيد و  شبكه 
را اجرا كنيد ،   FBD Editorقرار دهيد. نرم افزار  Stopانتخاب كنيد و دستگاه را در حالت  Config IDدستگاه را توسط كليد  IDمراحل زير روشن نكنيد. 

 RS-485را تنظيم كنيد. نوع شبكه را  FBD Editorدستگاه در نرم افزار  IDرا به پروژه اضافه كنيد.  PACs6130يك پروژه جديد ايجاد كنيد و دستگاه 
 1THelp (به بنويسيد.  FBD Editorب كنيد و تنظيمات مربوط به شبكه و درگاه سريال را براي ارتباط با دستگاه انجام دهيد. برنامه خود را در نرم افزار انتخا

FBD Editorنرم افزار  1T (مراجعه كنيد 

باشد و سپس آن را روش كنيد. برنامه را Stop تغذيه و شبكه را بررسي كنيد  و از درستي آن اطمينان حاصل كنيد. توجه كنيد دستگاه در حالت  سيم كشي
 قرار دهيد.  RUNروي دستگاه دانلود كنيد و پس از اتمام دانلود ،دستگاه را در حالت 

 خوبي روي دستگاه دانلود نشده است و اجرا نمي شود. بايد برنامه را دوباره روي دستگاه دانلود كرد. روشن شود برنامه به Faultدر اين حالت اگر نمايشگر 

 

 به ترتيب زير عمل كنيد: Ethernetبا شبكه  FBD Editorو نرم افزار  PACs6131براي برقراري ارتباط بين دستگاه 

). دستگاه را تا انجام كامل 1Tتغذيه دستگاه و شبكه1T5-1را بين دستگاه و كامپيوتر ايجاد كنيد( Ethernetسيم كشي ولتاژتغذيه دستگاه را انجام دهيد و  شبكه 
اه در دستگIPرا به پروژه اضافه كنيد.  PACs6130را اجرا كنيد ، يك پروژه جديد ايجاد كنيد و دستگاه   FBD Editorنرم افزار   مراحل زير روشن نكنيد.

را براي ارتباط با دستگاه انجام دهيد.  Ethernetانتخاب كنيد و تنظيمات مربوط به شبكه  Ethernetرا تنظيم كنيد. نوع شبكه را  FBD Editorنرم افزار 
FBD Editorنرم افزار  1THelp (به بنويسيد.  FBD Editorبرنامه خود را در نرم افزار  1T (مراجعه كنيد 

باشد و سپس آن را روش كنيد. برنامه را Stop سيم كشي تغذيه و شبكه را بررسي كنيد  و از درستي آن اطمينان حاصل كنيد. توجه كنيد دستگاه در حالت 
 قرار دهيد.  RUNروي دستگاه دانلود كنيد و پس از اتمام دانلود ،دستگاه را در حالت 

 روشن شود برنامه به خوبي روي دستگاه دانلود نشده است و اجرا نمي شود. بايد برنامه را دوباره روي دستگاه دانلود كرد. Faultدر اين حالت اگر نمايشگر 

 

 دستگاه خاموش و روشن شود. IDدستگاه ، با يد پس از تغيير  IDبراي تغيير دادن   توجه

 

 مي باشد. FBD Editorدر نرم افزار  PACs6131معادل دستگاه  PACs6130دستگاه   توجه
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 مشخصه مكانيكي  -7
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 مرتبط منابع -8
 

 PACs6131  برنامه نوشته شده با ،LabView  براي مانيتورينگ دستگاه 
  برنامه هاي آماده و مثال هاي برنامه نويسي با دستگاهPACs6131  در نرم افزارEditor FBD 
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 واژه نامه
A/D   Analog To Digital مبدل آنالوگ به ديجيتال ، 

AD7714  آي سي مبدل آنالوگ به ديجيتال 

AVR    بيتي كه توسط شركت  8ميكروكنترلر خانواده اي ازATMEL ساخته شده است 

Backup Battery   باطري پشتيبان براي نگه دراي اطالعاتRTC و حافظه غير فرار 

Baud rate    نرخ ار سال و در يافت داده در ارتباط سريالRS-232  وRS-485 

Boot Loader  نرم افزاري كوچك در دستگاه كه براي بروز رساني نرم افزار داخلي دستگاه استفاده مي شود 

Cold Junction   هاي وروديجبران ساز خطا در دماي خوانده شده از سنسور ترموكوپل ناشي از اتصاالت سنسور با ترمينال 

CRC    cyclic redundancy check كد تشخيص خطا ، 

DC/DC     مداري كه سطحي از ولتاژDC   را به سطحي ديگر تبديل مي كند 

EEPROM   Electrical Erasable Read Only Memory نوعي حافظه قبال خواندن و نوشتن با تعداد محدود ، 

Ethernet   شبكه بين دستگاه هاي مختلفبستري سخت افزاري براي ايجاد 

Excitation Voltage كه نياز به تحريك دارند استفاده مي شود ولتاژ تحريك ، براي تحريك سنسور ها يي 

Fault   خطا 

FBD Editor  Function Block Diagram Editor  نرم افزار نوشتن برنامه براي دستگاه هاي ،PAC   شركت فرارو پايا 

Ferrite Bead   فريت كه براي كاهش نويز روي كابل ها و سيم ها استفاده مي شود هسته 

Fieldbus   نام يك خانواده از پروتكل هاي شبكه كامپيوتري صنعتي مي باشد كه براي كنترل توزيع شدهReal-Time استفاده مي شود 

Flash Memory    حافظه كم مصرف و غير فرار 

FTP   File Transfer Protocol براي انتاق فايل ها در اينترنت  ، پروتكلي 

Function Block  زبان برنامه نويسي كه از بلوك هاي توابع استفاده مي كند و ظاهري گرافيكي دارد 

HUB   دستگاهي براي ايجاد شبكه 

ID   عددي كه به هر دستگاه داده مي شود تا در يك شبكه شناسايي شود 

IP Address  Internet Protocol Address ،  آدرس شناسايي دستگاه ها در اينترنت با پروتكلTCP 

I/O   INPUT/OUTPUT ورودي و خروجي هاي يك سيستم ، 

Kbps   Kilo Bit Per Second واحد ارسال و دريافت داده در ثانيه ، 

LabVIEW  Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench زبان برنامه نويسي گرافيكي كه براي نوشتن برنامه به جاي ، 

 استفاده از خطوط متني از آيكون ها استفاده مي كند.   
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LoadCell  سنسور اندازه گيري وزن 

LookOut  سيستم نرم افزاريHMI  وSupervisory control and data acquisition (SCADA)  ساخت براي كاربرد هاي اتوماسيون
 مي باشد National Instrument شركت

MODEBUS RTU   پروتكل ارتباط سريال 

MMC   Multi Media Card كارت حافظه جانبي كه براي افزايش حافظه در دستگاه هاي مختلف استفاده مي شود ، 

NV Ram  Non Volatile Ram حافظه غير فرار ، 

ORP     سنسور اندازه گيري سختي آب 

PAC Programmable Automation Controller  كنترل كننده هاي اتوماسيون قابل برنامه ريزي ، واژه بكار برده شده توسط ،
  شركت فرارو پايا براي محصوالت خود

PH    سنسور اندازه گيريPH 

PROFIBUS  Process Field Bus  استانداردي براي ارتباط ،field bus در اتوماسيون 

 PROFIBUS Cable  كابل مخصوص استفاده براي پروتكل ارتباط سريالPROFIBUS 

PT100   سنسور اندازه گيري دما 

Reference Voltage ولتاز مرجع  

Repeater  تكرار كننده 

RS-485   استاندار ارتباط سريال كه مشخصات الكتريكي گيرنده و فرستنده را تعريف مي كند 

RTC   Real Time Clock  دستگاه هاي مختلف كه براي نگه داري ساعت و تاريخ استفاده مي شود، سخت افزاري در 

RTD   Resistance Temperature Detectors  ،دما  مقاومت حساس به 

Sample Rate  نرخ نمونه گيري 

SDRAM  Synchronous dynamic random access memory حافظه فرار ، 

SPI   Serial Peripheral Interface پروتكل ارتباط سريال ، 

Switch   دستگاهي براي ايجاد شبكه 

Thermocouple  سنسور اندازه گيري دما 

Watchdog  نگ كردن سيستم آن را ريست مي كندسخت افزاري براي جلوگيري از متوقف شدن سيستم كه در صورت ه 
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