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کنترونيک  ١٣٩٠محصول سال  Nمينی پی ال سی های سری 
در ابعاد کوچک و با توانائيهای بسيار باال ساخته  plcاست. اين 

اختار اوليه، عالوه بر  ود. در س  ٣٢و منبع تغذيه،  cpuمی ش
الی ٣٢ورودی و  ا خروجی ديجيت الوگ و  ٨، ت  ۴ورودی آن

شد خروجی آنالوگ ست. در صورت برای آن در نظر گرفته  ه ا
بيشتر می توان ازواحد گسترش های نياز به ورودی و خروجی 

ترش دارای  د گس اده کرد. واح تف  ٣٢ورودی و  ٣٢نيز اس
خروجی ديجيتالی است. انواع ديگری از واحدهای گسترش نيز 

  در دست ساخت است که بتدريج عرضه ميگردند.

ری  ی های س اخته Nمينی پی ال س ود ، با قابليت هايی س می ش
ار ته تنها در انحص تم های بزرگ و  که در گذش يس برخی از س

سباتی سرعت باال، قابليت گسترش، قدرت محا    گرانقيمت بود. 
سيم اعداد صحيح و اعشاری)، توابع  ( جمع، تفريق، ضرب، تق
ه دوم و ...)  ينوس، تانژانت، جذر، ريش ينوس، کس مثلثاتی (س

  سيستمهای رقيب است. تنها بخشی از وجه تمايز آنها با ساير

ری  مارنده Nدر مينی های س ، محدوديتی در تعداد تايمرها و ش
مبوليک نام  امی س ها وجود ندارد. تمام متغيرها در برنامه با اس

ده و حتی مديريت آدرس دهی آنها را نيز به  می توانگذاری ش
  سيستم واگذار کرد.

ند توابعی را برای خود ايجاد نموده و به  کاربر براحتی می توا
 استفاده کند.  را در طول پروژه خودهر تعداد از آنها 

 Libraryکاربر حتی می تواند برای خود توابع کتابخانه ای يا 
Function  ها مام پروژه های آتی خود از آن جاد کرده و در ت اي

  نيز استفاده کند. 

ری  ی های س تم عامل  Nمينی پی ال س يس با دارا بودن س
Multi-Task  تاندارد و با  IEC61131-3و انطباق کامل با اس

تن حافظه ای بزرگ  برای برنامه های کاربر،  (KB 256)داش
  های مينی است. plcعمال سيستمی بدون رقيب در کالس 

اده از پکيج  تف ا اس ی آن ب ه نويس ام  MULTIPROGبرن
رک ول ش آلمان، در مطابقت کامل با  KW_Softwareت محص

  ، به پنج زبان مختلف انجام می شود.IEC61131-3استاندارد 

رکت  انس جامع اين نرم افزار را از ش رکت کنترونيک ليس ش
ی  ان م وان  KW_Softwareآل ن ه ع رده و ب داری ک ري خ

Programming Tool  .والت خود بکار ميبرد بر روی محص
رک دها ش ت که ص ت بين المللی ديگر نيز از همين نرم گفتنی اس

ستفاده کرده اند. ، ABBشرکتهايی مثل  افزار و به همين هدف ا
Mitsubishi ،HITACHI ،omron ،ADVANTECH ،

KUKA  با اين يادگيری وکار  نابراين  ند. ب له ا و ... از آن جم
  نرم افزار دريچه ايست به روی تمامی سيستم های مدرن ديگر.

  

برای گسترش بازار و کاهش هزينه های کاربران، نرم افزار برنامه  
برای توليدات شرکت کنترونيک رايگان  MULTIPROGنويسی 

بوده و با مدارک کامل فنی به زبان های فارسی و انگليسی عرضه 
  می شود.

  

 

32 Digital Inputs – 24Vdc 
32 Digital Outputs – 24Vdc 
8 Analog Inputs: 

– 0..10 V / 0 ..20 mA 
– Thermo-Couple J, K, S 
– RTD – PT100 (3-wire) 
– Other types on request 

4 Analog Outputs: 
– 0..20 mA / 0..10V 
– -20..+20 mA / -10..+10V 
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  برنامه نويسی

  ند از:عبارتبرنامه نويسی با پنج زبان مختلف انجام ميشود. اين زبانها 

 LD )Ladder Diagram( 

 FBD (Function Block Diagram) 

 SFC (Sequential Function Chart) 

 ST (Structured Text) 

 IL (Instruction List)  

و دو زبان ديگر متنی هستند.  یاز ميان آنها سه زبان اول گرافيککه 
متناسب با سليقه و تجربه، کاربر می تواند از هر يک از آنها و يا 

  ترکيبی از آنها استفاده کند.

همواره امکان پذير  FBDو  LDترکيبی از زبانهای بکارگيری 
  .است

  

ای ب ه ه ام ان ه در برن ايی از  SFCزب ب ه و  LDنيز ميتوان ترکي
FBD .را بکار برد  

  

ان  ه  SFCزب ده ای ک ای پيچي ده ی فراين ه نويس ام برای برن
ورت زنجيره ای از مراحل ده  (STEP) کاری بص کيل ش تش

  بسيار مناسب است. 
ان  ارا، زب ار ک ي ای بس انه  مخفف STيکی ديگر از زب

(Structured Text)  بيه يار ش طح باال بس ت. اين زبان س اس
طح باال را  انی که زبانهای س کال بوده و برای کس زبان پاس
ت برای  ت. از اين زبان بهتر اس يار مفيد اس تجربه کرده اند بس
ساخت توابع پيچيده محاسباتی که توابع عادی جوابگوی خواسته 

  های ما نيستند استفاده کرد.

  

کل زير چگونگی ايجاد تابعی بنام  و  STزبان  هب XSELش
تفاده از آن در بخش ديگری از برنامه  که با  FBDبزبان اس

  رنگ سبز ديده ميشود را نشان ميدهد.

  

ت که محيط کار  MULTIPROGيکی از مزايای  در اين اس
ورت  يعنی چند  MDI (Multi Document Interface)بص

بلوک های مختلف  ،توان در آن واحدست و همواره می ا مدرکی
اهده و ويرايش کرد. هنگام  برنامه  Debuggingبرنامه را مش

ورت همزمان زير  Statusنيز ميتوان  ها را بص مام آن زنده ت
  نظر گرفت.

ورت  plcويرايش و انتقال برنامه به  ده و  on-lineبص انجام ش
ت به  هايی از برنامه الزم اس ود که  plcفقط بخش ال ش ارس

  دستخوش تغييراتی شده اند. 

دن برنامه ها، کل پروژه را می توان  کرده  zipپس از نهايی ش
ه  د  plcو ب ا زدن کلي ا ب ال نمود. در انته در پنجره  Fixارس

وص ارتباط با  الی درحافظه ی plcمخص ، کل داده های ارس
Flash .کپی شده و در دراز مدت باقی می ماند  

  

  

  

  

  

ورت کاملاز اين  امل بلوکهای برنامه،  ،پس تمام پروژه بص ش
ها  I/Oو حتی نامگذاری  (Comment)توابع و متون راهنما 

سامی متغيرها در حافظه  برای آينده در دسترس خواهند  plcو ا
  بود.

  

  

  

  

 

 Fixکليد 
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  سخت افزار    

لی  خت افزار اص امل منبع تغذيه،  MiniPLC Nseriesس و  cpuش
ته بندی به ابعاد  I/O هایکارت  ميلی متر  285x110x80در يک بس

  قرار دارد. 

های بيشتر ميتوان از راک گسترشی به همين  I/Oدر صورت نياز به 
  ابعاد استفاده کرد.

مايش  LEDتمام وروديها و خروجی ها ايزوله بوده و دارای  برای ن
د.  عيت آنها می باش بز و  LEDوض های  LEDهای ورودی برنگ س

  خروجی برنگ قرمز می باشند.

عيت  ط  Stopو  Runوض تگاه نيز توس بز و  LEDدس دو رنگ س
  قرمز مشخص شده است.

ام  ه  I/Oتم ذي ا منبع تغ الی ب ای ديجيت د.  24Vdcه ار می کنن هر ک
  ميلی آمپر جريان می کشد. ١٠ورودی ديجيتالی حدود 

ا  ه ت ت د بطور پيوس امين  500mAهر خروجی می توان ان را ت جري
دارای فيوز الکترونيکی بوده و در  plcنمايد. تک تک خروجی های 

  و اتصال کوتاه محافظت شده است. بارمقابل اضافه 

ب  تاندارد  plcنص ادگی و بر روی ريلهای اس انجام  DINدر تابلو بس
ی  يم کش ود. س ط کانکتورهای گروهی  I/Oميش که از قبل ها نيز توس

  رد.يميگشده اند انجام سيم کشی و سربندی 

  

  پورت اترنتدرگاه يا 

ول دارا بودن پورت  د اين محص اکي ل ت اب ای ق يکی از مزاي
Ethernet  ال ت. بنابراين برای اتص برنامه  و کامپيوترِ  plcاس

ه آداپتور نيازی بمونيتورينگ يا پانل اپراتوری کامپيوترِ  نويسی،
وص ی  یمخص ت. برای برنامه نويس ت  plcنيس کافی اس

  نيدوصل ک plcکامپيوتررا مستقيما به 

، برقراری ارتباط با کامپيوترهای  plcاترنتی در  درگاهوجود 
يا تعميرات فنی و...) را  يد  مديريت تول تاق  راه دور (مثال در ا

ورت همزمان  بکه بص امکانپذير می کند. از اين  LANدر ش
تم توليد  يس ازی س ف و قابل انعطاويژگی می توان برای پياده س

  سفارشی نيز بهره برد.

ريع  يار س ورت  (Mbps 100)ارتباط اترنتی بس بوده و بص
Multi-Master  له می ي کار می کند. يعنی همزمان چند وس

به مبادله اطالعات بپردازند. کامپيوترهای برنامه  plcتوانند با 
ی، پانلهای اپراتوری   SCADAی و کامپيوترها (HMI)نويس

تقالل کامل مونيتوري يا نگ همگی می توانند در آن واحد و با اس
  ارتباط داشته باشند. plcبا 

ريع و امروزی،  گرهای س  cpuبدليل برخورداری از پردازش
می تواند در آن واحد پاسخگوی تمام تجهيزات پيرامونی باشد و 
در عين حال اجرای برنامه کنترلی را در اولويت اول خود قرار 

  دهد.

 HMIپانل های اپراتوری 

ين، از تمام پانل های اپراتوری که  برای ارتباط اپراتور با ماش
تفاده  Modbus-TCPپروتکل  ند، می توان اس ته باش را داش

ر پانلهای اپراتوری  اخت  EasyViewکرد. در حال حاض س
لمسی هستند  LCDکه دارای صفحه رنگی  Weintekشرکت 

ه می به باال ت ”5در ابعاد مختلف از  رکت عرض ط اين ش وس
ت  وند. بديهی اس والتش ازندگان ديگر نيز با اين  محص اير س س

plc .ها سازگارند   

       

کافی است متغييرهايی را که مايليد در  plcهنگام برنامه نويسی 
فح ای ناحيه  HMI اتص يد در فض ته باش ی داش ترس به آنها دس
M1   .تم قرار دهيد يس ی س نيز همين  HMIهنگام برنامه نويس

تگاه برقرار  ینکته را رعايت کنيد. ارتباط خودکار بين دو دس
  شده و اطالعات بين دو وسيله مبادله می شوند.

 SCADAو  مونيتورينگ پکيج هایارتباط با 

ت ارتباطی بين  تمهای کنترلی گاهی الزم اس يس ها  plcدر برخی از س
ده و داده هايی بين  و  آنهاو کامپيوترها برقرار ش د. برنامه مبادله ش

بعنوان رابط اپراتور با ماشين يا فرايند تحت کنترل  مونيتورينگهايی 
ده  PCدر کامپيوترهای  ان بهره بردار و امکانات زير را برایاجرا ش

  ديريت سطح باالتر فراهم می آورد:مو

  اد محيطی ايشبرای ايج ای نم د متغيره ان،  فراين ل زم مث
های د، نماداعداو ... بصورت ، جابجايی دما، فشار، سطح

 (trends) گرافيکی يا منحنی های مناسب

  تنظيمات ماشين يا  وارد کردنفراهم آوردن امکاناتی برای
 (settings)فرايند 

  تم در بازه داده ها وقايع، ثبت و نگهداری يس و عملکرد س
 های زمانی (آرشيو)

  دار دهنده با متون تم های گرافيکی هش يس ازی س پياده س
 (annunciator)راهنمای مناسب 

 انتخاب برنامه کاری ماشين يا فرايند 

  ماشين يا فرايندسريع عيب يابی تحليل وقايع، کمک به 
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رکت های مختلفی در جهان  نرم افزارهای مونيتورينگ را ش
ی طراحی و  ص ورت تخص ه می کنندبص . طراحان اين عرض

تند ليکن برنامه  ازنده تجهيزات کنترلی نيس تمها الزاما س يس س
ايرهای آنان بايد بتوانند با توليدات  ازندگان س ارتباط  plcس

  برقرار نمايند.

اطی  ل ارتب د پروتک ا چن الب گ غ ای مونيتورين نرم افزاره
اربرد نظير  د. در  Modbus-TCPپرک انی می کنن تيب را پش

ورت از اين نر تقيما و بدون ی مونيتورينگ م افزارهااينص مس
طه  د. در غير  plcبا ميتوان واس های کنترونيک مرتبط ش

ورت و يا به  يد از نرم  یدليل ديگر هراينص چنانچه مايل باش
  استفاده کنيد.کنترونيک نيز ميتوانيد  OPC-Serverافزار 

ک  ه کم ک OPC-Serverب اط بين  کنتروني و پکيج  plcارتب
ادگی فراهم  WinCC ،Citectمثل  یهای مونيتورينگ و ... بس

  می شود.

Open System 
سيستم هايی  ،Nهمانطور که مالحظه شد مينی پی ال سی های سری 

اير توليد کنندگان بين المللی  بوده (Open)باز  و بخوبی با تجهيزات س
  می شوند. مرتبط

  
  DCS (Distributed Control System)سيستم کنترل گسترده 

نعتی فرايندهای بزرگ در های مختلفی بوده ودر ص امل بخش که ش
ورها و  نس ترده ای توزيع گرديده اند، يا بايد از تمام س ای گس فض

لی  ی کرد (که هزينه زيادی  کابلعملگرها تا تابلوی کنترل اص کش
رل ) يا بايد بخشی از سيستم کنتو ... داردکابل کشی کندن کانال، برای 

آن منطقه برد و عمليات کنترلی آن ناحيه را در همانجا را به نزديکی 
لی کنترل محدود  تم اص يس روری با س امان داد. تنها ارتباط ض رو س س
ات کاری و دريافت فرامين از راه دور خواهد بود. در  به ارائه گزارش

ورت تنها با يک کابل ظريف مخابراتی مي تم کنتراينص يس ل توان س
  مرتبط نمود.اصلی  plcمحلی را به سيستم 

ری  ی های س ريع و  Nمينی پی ال س با دارا بودن توابع ارتباطی س
  د.نممکن می سازبخوبی را  DCSمطمئن، پياده سازی سيستم های 

  
  آموزش

ه دارترين مرکز آموزش  ک ريش ت کنتروني رک مرکزآموزش ش
سال سابقه نه  ٣۶در ايران با  اتوماسيون صنعتی وسيستم های کنترل

تنها برگزار کننده کالسهای آموزشی برای کاربران اين محصول است 
تم مورد نياز تا اجرا و تحويل  آنانبلکه  يس ی س را از اولين فاز بررس

  کار مشتاقانه پشتيبانی می کند.

 

  مشخصات فنی:

  توضيح  مشخصات  آيتم

  ورودی ديجيتالی ٣٢
24Vdc جريان مصرفی ،
10mA برای هر ورودی 

  ايزوله

  خروجی ديجيتالی ٣٢
24Vdc جريان خروجی ،

500mA پيوسته  

دارای فيوز  ايزوله 
الکترونيکی مستقل 
  برای هر خروجی

  ورودی آنالوگ ٨تا 

  ولت ١٠تا  ٠ ولناژی
 mA ٢٠تا  ٠جريانی 

 J, K رموکوپلت
PT100 سه سيمه  

  خريدار سفارشبا 
  )برای هر کانال(

  خروجی آنالوگ ٤تا 

  يا ١٠تا  ٠
  +١٠تا  -١٠

V 
  با سفارش خريدار

  يا ٢٠تا  ٠
 +٢٠تا  -٢٠

mA 

 5Vdc ،500mA± 24  تغذيه مورد نياز
محافظت کامل در 
  برابر اضافه بار

درگاه ارتباطی 
Communication 

Port 
 (Ethernet)اترنت 

 100با سرعت 
Mbaud  

نرم افزار برنامه 
 نويسی

Programming 
Tool  

Multiprog  رايگان بدون
قفل نرم افزاری يا سخت 

 افزاری

  شرکتمحصول 
KW-Software 

  آلمان

  زبانهای برنامه نويسی
LD, FBD, SFC, ST, 

IL 
سه زبان گرافيک و 

  متنی دو زبان

استاندارد برنامه 
  نويسی

IEC61131-3 
بصورت کامل تمام 
توابع استاندارد را 

  پوشش ميدهد

 نامحدود  تعداد تايمرها
تنها با حجم حافظه 

  محدود ميشود

 نامحدود  تعداد شمارنده ها
تنها با حجم حافظه 

  محدود ميشود
قابليت گسترش 

ورودی ها و خروجی 
  ها

 ٣٢ورودی و  ٣٢تا 
 ديجيتالیخروجی 

با استفاده از راک 
  گسترش

  زمان سيکل پردازش
تا   10قابل تنظيم از 

2550 mS 
  توسط برنامه

  بصورت اتوماتيک HMIارتباط با 
با استفاده از پروتکل 

Modbus TCP 

ارتباط با پکيج های 
SCADA 

  با استفاده از نرم افزار
OPC-SERVER 

اين نرم افزار توسط 
کنترونيک ارائه 

  ميشود

  بصورت اتوماتيک
با استفاده از پروتکل 

Modbus TCP  

  شرکت کنترونيک
  ١٢پالک   تهران، ولنجک، بلوار دانشجو ساختمان کنترونيک

  ٢٢۴٣١۴١۴   تلفن:
  ٢٢۴٣١٣١٣  فاکس:

    www.contronic.net  وبسايت:


