
PLCساختمان داخلي 
كم و بيش شبيه ساختمان داخلي هر سيستم   PLCساختمان داخلي يك •

.  ديگر است Microprocessorريزپردازنده 



بيت هاي حافظه، تايمرها و شمارنده ها•

رخي بيت هاي حافظه محل هايي از حافظه ميباشند كه جهت نگهداري وضعيت ب
به  CPUتعداد بيت هاي حافظه از يك مدل . نتايج يا خروجي ها استفاده ميشوند

 CPU 312بايت و  2048داراي  CPU 315‐2DPمدل ديگر متغير است مثالً 
.بايت مكان حافظه مختص بيت هاي حافظه است 128داراي 

.بستگي دارد CPUتايمرها و شمارنده ها نيز به مدل 
CPU  هاي سريS7   تايمر و شمارنده ميباشند 512، يا 256، 128داراي.

 Systemبيت هاي حافظه تايمرها و شمارنده ها در بخش سيستمي حافظه 
Memory  ز  قابليت ذخيره انها در قسمت ماندگار حافظه ني. ذخيره ميشوند

موارد مورد نظر  CPUوجود دارد براي اين منظور در هنگام تنظيم پارامترهاي 
.جهت ذخيره در قسمت ماندگار حافظه تعيين ميشود



ثبات ها•
انباره ها•

انباره ها ثبات هايي هستند كه جهت بارگذاري داده ها مبادله داده ها بين 
.آدرسهاي مختلف و انجام عمليات رياضي و مقايسه اي بكار ميروند

CPU  هايS7‐300   بيتي و  32داراي دو انبارهS7‐400   يا چهار   2داراي
انباره

:ACUU 1  موسوم به انباره مركزيCPU   است و وقتي دستور بارگذاري اجرا
، محتويات  (T)ميشود داده مورد نظر در آن نوشته ميشود، همچنين دستور انتقال 

ACCU 1 را انتقال ميدهد.
ACCU2:  وقتي كه دستور بارگذاري اجرا شود، ابتدا محتوياتACCU1  به
ACCU2  منتقل مي گردد سپسACCU1   پاك و مقدار جديد در آن نوشته

.ميشود



PLCنحوه كار 
وضعيت تمام ورودي ها را بطور  CPUدر هر سيكل اسكن قبل از اجراي برنامه 

)  جدول تصوير وروديها( PIIيكجا مي خواند و در مكاني از حافظه موسوم به 
نوشته   OB1برنامه در ( سپس شروع به اجراي برنامه ميكند. ذخيره مي نمايد

 در حين اجراي برنامه به ورودي ها مراجعه نميكند براي اطالع از CPU) ميشود
.  وضعيت هر ورودي از داده هاي جدول تصوير ورودي استفاده مينمايد
ات تا  اگر در طول سيكل اسكن تغييراتي در ورودي ها حاصل شود اين تغيير

.سيكل اسكن بعدي به مكان تصوير وروديها منتقل نميشود
PLC  را در مكاني از حافظه به ) خروجيها(در حين اجراي برنامه نتايج حاصل

مي نويسد و در پايان برنامه بعد از اجراي   PIQنام جدول تصوير خروجي ها 
كامل برنامه نتايج را بطور يكجا به خروجي ها ارسال ميكند  
.بعد از آن سيكل اسكن بعدي به همين ترتيب آغاز ميشود





 	Resetيا بازنشاني  Setاستفاده از جدولهاي تصاوير ورودي و خروجي، امكان نشاندن  
.  ازدهر يك از بيت هاي ورودي و خروجي را مستقل از وضعيت فيزيكي آنها فراهم مي س

ود  اين كار به هنگام عيب يابي يا آزمايش يك برنامه مزيت بزرگي محسوب ميش

بل از  به بعد يك تغيير انجام شد بدين ترتيب كه ق 1998از سال  CPUدر سيكل اسكن 
ده اجراي برنامه ابتدا خروجي ها بطور يكجا ارسال و سپس وروديها بطور يكجا خوان

.ميشوند بعد از آن برنامه اجرا ميشود
وليد شده و در تغيير بوجود آمده باعث ميشود كه در ابتداي اولين سيكل اسكن خروجي ها ت

و اين امر يك بهبود  . اثر اجراي دستورات راه اندازي به ماژولهاي خروجي ارسال گردد
بحساب مي ايد



S7هاي  PLCدر وضعيت هاي كاري 

.در شرايط مختلف مي باشد CPUوضعيت كاري بيانگر رفتار 
عبارتند از 400و  300سري   Cpuوضعيت هاي كاري 

STOPوضعيت 
STARTUPوضعيت 
RUN‐Pو  RUNوضعيت 
HOLDوضعيت 
  Memory Reset (M RES)وضعيت 

ارتباط   PGيا   PCبا  MPIميتواند از طريق درگاه  CPUدر تمامي وضعيت هاي فوق 
داشته باشد  

 PLC>>Operation Modeبا استفاده از گزينه  LAD/STL/FBDدر ويرايشگر 
وضعيتهاي فوق قابل مشاهده است



  STOPوضعيت •
.  ها وجود ندارد I/Oدر اين مد پردازش برنامه متوقف ميشود دسترسي به 

CPU  بصورتRead   وWirteنرا قابل دسترسي است يعني ميتوان برنامه آ
.خواند يا برنامه جديدي به آن انتقال داد

STARTUPوضعيت •
برنامه كاربر را اجرا كند الزم است برنامه راه اندازي اجرا   CPUقبل از اينكه 

هاي   OBبا برنامه نويسي . هاي راه اندازي نوشته ميشود OBشود اين برنامه در 
راه اندازي كاربر ميتواند دخالتهاي مورد نظر را اعمال نمايد

قابل اجراست  Warm،Cold،Hotراه اندازي به يكي از سه روش 
 RUN‐Pو  RUNوضعيت 

 CPUها دسترسي دارد برنامه  I/Oبه  CPUدر اين مد برنامه اجرا ميشود 
  .است يعني نميتوان برنامه جديدي به آن دانلود كرد Read Onlyبصورت 

.قابل دسترسي است Wirteو  Readبصورت  Run‐P CPUدر وضعيت 



M RESوضعيت •
يعني هم مقادير  . بكار ميرود CPUكردن حافظه   Resetاين وضعيت براي 

اك  متغيرهاي حافظه و هم برنامه اي كه توسط كاربر به حافظه ارسال شده پ
.ميشود
Rest  كردن از طريق نرم افزاري و سخت افزاري قابل اجراست

دوبار  STOP LEDدر روش سخت افزاري سلكتور وضعيت را تا زماني كه 
نگه داريد، سپس آنرا رها كنيد تا به  M RESچشمك بزند در وضعيت 

.بازگردد  Stopوضعيت 
به اندازه اي نگه داريد كه   M Resبار ديگر سلكتور وضعيت را در وضعيت 

STOP LED  چشمك سريع بزند، حال آنرا رها كنيد تا به وضعيتStop  
.بازگردد بدين ترتيب عمليات بازنشاني حافظه تكميل ميشود

قرار دهيد سپس از   Stopدر روش نرم افزاري سلكتور وضعيت را در حالت 
ود را انتخاب كنيد و در پنجره اي كه باز ميش Clear/Resetگزينه  PLCمنوي 

.دكليك نماييد تا بازنشاني نرم افزاري حافظه انجام پذير OKروي دكمه 


