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 دهیچک

يک  یکه به وسیله کنترل آن یسازی يک خط تولید و پروسه شبیهطراحی و ن پروژه يهدف از انجام ا

PLC يک دستگاه  یوسیلهبه ه ک خط تولید اين 1مانیتورينگ یرد و همچنین طراحی برنامهیگانجام می

HMI است ،گیردانجام می . 

 . استپروسه تولید شکر از چغندر قند ، اين پروژهتولید انتخاب شده برای خط 

است. اين  ته شدهانجام گرف TIA PORTAL v13افزار امه نويسی اين پروژه در بستر نرمطراحی و برن

 PLC، HMI  هایستگاهد ريزیبرای برنامه اختصاصیاست و به صورت 2نرم افزار متعلق به شرکت زيمنس

ريزی رنامهبشود و قادر به ته شده توسط اين شرکت استفاده میساخهای اتوماسیون صنعتی دستگاهديگر  و

شده اين شرکت استفاده  HMIو  PLC. در نتیجه برای اين پروژه نیز از یستها نهای ديگر شرکتهدستگا

ار شبیه سازی شده افزنرم 3التوروها در محیط سیمها و طراحی برنامه برای آنبندی دستگاهبعد از پیکره که

 ی کنترل بوده است.پروسهآمده مطابق با و نتايج به دست
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 هاییازاز ن امروزه مانیتورينگ يکی .مانیتورينگ است، صنعتی ونسیماوتا با مرتبطو مهم  حثمبااز يکی 

روشیمی، يع پتبسیاری از صنايع بزرگ مانند صنااست.  بزرگ صنايع خصوص بهبسیاری از صنايع  اساسی

ورينگ مناسب نیتاو ... بدون استفاده از سیستم م ، صنايع تولید غذايی، صنايع شیمیايیصنايع تولید انرژی

 فمختل هایبخشآوری اطالعات مورد نظر از نیتورينگ عبارت است از جمعام. نیستند خود کار به ادامهقادر 

 : ذيل به اهداف رسیدن برای نظر مورد فرمت با هاآن نمايش و صنعتی واحد يک

 .هادستگاه و آالتماشین از يک هر ایلحظهنمايش وضعیت  .1

 سیستم. يک حیاتی و مهم هایارامترنمايش و ثبت پ .2

 .سیستم در خطا بروز هایزمان در مختلف هایرمآالنمايش و ثبت  .3

 .سیستم اجزای از يک هر محل خرابی و زمان وقوع ايراد در نمايش .4

 مناسب. گرافیکی ابزارهای از استفاده با تولید هایوسهپرنمايش  .5

 ها در حین اجرای پروسه.ست پینت تغییر و اصالح .6

 .نیتورينگبرنامه ما طريق از کنترلی هایدبرخی از فراينامکان تغییر  .7

تولید، میزان  میزان کارکرد، هاینر مديران از قبیل زمانظ مورد رهایثبت اطالعات و پارمت .8

 و... . مصرفی انرژی میزان ، مصرفی ییهمواد اول

1-1   HMI ،ماشین-رابط انسان 

HMI مخفف عبارت Interface Machine Human  است. ماشین و انسان بینو به معنای واسط است 

 قطري اين از و رودمی کار بهاپراتور  به پروسه اطالعات دادن نمايش برایکه ابزاری است  HMI يک سیستم

 مثل صنعتی هایدستگاه یهاپارامتر شاهدهکردن و ماز آن برای مانیتور  د وکنکنترل می را پروسه اپراتور

PLC  شوداينورتر و.... استفاده می و. HMI در واقع يک مانیتور LCD  برای را آن توانمیکه است 

 را سیستم و داد تغییر را مختلف هایرپارامت توانمی آن کمکهمچنین به  و نمود استفاده ريزیبرنامه

 .نمود کنترل

 هستند يرپذآسیب کامپیوتری هایافزارشد ولی نرمتا مدتی پیش برای امور فوق از کامپیوتر استفاده می

 ضرر دالر هامیلیون و گشته اشتباه فرامین صدور باعث امر اينکه گردند می ويروس دچار هر از گاهی و

تگاه رل و مانیتورينگ دسرای کنتب لذا. استداشته به همراه اروپايی و آمريکايی هایکمپانی برای اقتصادی

 .طراحی شد HMI نام بهويژه ای 
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 HMIمشخصات کلي  2-1

 و اسکرين تاچ فحهدارای ص LCD نوع TFT  اينچ 12در مدل 

 همزمان باط سريال از طريق دو پورت بصورترتا (RS-232 ،RS-485) 

 سیموالتور(سازی شبیه( on line/off line 

 پورت USB مهبرای ارسال و دريافت برنا 

 به صورت سازی اطالعات هامکان ذخیرRecord 

  قابلیتSlave بودن در شبکه 

  منطقی اعمال و محاسبات انجام جهتدارای ماکرو 

  انواع بهقابل اتصال PLC 

  پورت دارایی وسیله هر و يوسرودرا اينورتر، بهقابل اتصال RS-485 

  صورت منحنی يا نموداربه قابلیت نمايش اطالعات 

 توانايی نمايش انیمیشن 

 دارای RTC به منظور عملکرد در تاريخ و ساعت معین 

 HMIهای مزيت 3-1

 و مپ، بارگراف، بیت ،توان متونمی (HMI)سیستم  با کمک اين :منظوره چند کاربرد 1-3-1

 .ذاشتگ به نمايش را شده نقاشی تصاوير

داد  نمايش توانمی را کاری وضعیت گزارش و ازسیستم دريافتی هایمپیغا :پذيریانعطاف 2-3-1

 .را دارندبرنامه  پذيرفتن قابلیت عملیاتی، هاییه کلیدو درعین حال کل

 بردکار برای که مناسب کرد انتخاب میتوان را کاالئی محصولی، تنوع علت به :قیمت مناسب 3-3-1

 کمتر. نه و نه بیشتر ،کندپرداخت می را است نیازش مورد آنچه بهای کاربر درواقع و است

ساخت  HMIافزاری که هر شرکت برای طراحی برنامه با استفاده از نرم :آسان نويسيمهبرنا 4-3-1

 برداری نمود.مورد نظر را برنامه ريزی و بهره HMIتوان است، به راحتی میخود داده

  HMI  هایانواع نمايشگر 4-1

 که کوچک ابعادی با ساده یهادحلی مناسب و اقتصادی برای کاربرراه :متني هایرنمايشگ 1-4-1 

 آورد.همه جا را به همراه می در نصب قابلیت

 لحاظ به و بوده مدرن طراحی قابلیت یبردارنده در هاراين نمايشگ گرافیکي: هایرنمايشگ 2-4-1

 هستند. صرفه به مقرون کامال قیمتی
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 تا یيهادستگاه از گیریبهره قادر است با اين محصول کاربر در: اسکرينتاچ هایيشگرنما 3-4-1

 .ثرترين شکل خود پديد آوردمؤرنگ دنیائی ازگرافیک را در  256و  TFT نمايشگر –اينچ 4/2

 HMI سیستم اصلي یهابخش 5-1

 (graphice system) سیستم گرافیکي 1-5-1

 ادهد نشان نمايش صفحه در گرافیکی هایل، فرآيند با اشیا و سمبو WinCCگرافیکی درتوسط سیستم 

 دفرآين در تغییری که زمان هر نمايش در حین .کند اهدهجريان فرآيند را مش دتوانمی اپراتور و خواهد شد

 اي گرافیکی یهالشود و با استفاده از سمبومی روز به معین یهازمان در ایدوره صورتبه  گیرد، صورت

تباطات فرآيند ار با اپراتور شوند،می استفاده ويندوز عامل سیستم درکه  ،هادکمه  قبیل از استاندارد اشیای

برای پینت ست يک مثال عنوانبه  نمايد؛می صادر را نیاز مورد هایفرمان آن، کنترل جهتبرقرار میکند و 

 .نمايدمیته برقی را باز و بسکند يا يک شیر یپارامتری مانند دما تعريف م

ازای شرايط  به، HMI برای دينامیک کردن و افزودن قابلیت تاثیر پذيری اشیای موجود در صفحات

چندان پیچیده  که يیهاکبرای ايجاد دينامی .وجود دارد WinCC مختلفی در یهاابزار وها مختلف، روش

سرعت  به هانسازی را با استفاده از آعمل دينامیک توانمی کهد دار وجود یهايرابزا WinCC در ،نیستند

 یهاتوان از قابلیت کدنويسی در محیطاجرای دينامیک مورد نظر پیچیده باشد،می کهانجام داد. در شرايطی 

C و Visual basic  بردبهره. 

طراحی و  WinCC در (Designer Graphic) توسط ويرايشگر طراح گرافیکی HMI صفحات گرافیکی

 WinCC. است HMI صفحات ساختن برای مختلفی یهارو ابزا ءويرايشگر دارای اشیا اين.شوندمیخته سا

 کردن کامل جهتقدرتمند را  HMI شرکت زيمنس اين نرم افزار windows center control عبارت است از

ارتباط بین اپراتور در واقع برقراری Wincc .است کرده همفرا صنعت در اپراتور يک دسترس قابل یهاابزار

  .کندمیاهم را فر PLC و يک سیستم اتوماسیون صنعتی مثل

 و پروژه یهاساختار قسمت اين در که دهدتشکیل می  WinCC explorer را افزار نرم اين اصلی هسته

 در محیط اين در خاصی یهااديتور پروژه گسترش و بندیهپیکر جهتشود. می داده نمايش آن مديريت

 .بندی استهاين نرم افزار قابل پیکر در فرعی سیستم يک هاآن از يک هر با که شده گرفته نظر

 TIA Portalافزار در اين پروژه توسط نرم HMIالبته الزم به ذکر است که، طراحی گرافیگی صفحات 

 شود.است. که در فصول بعد به طور مختصر توضیح داده میانجام شده

 :از عبارتند (WinCC)افزارنرم اين در فرعی یهاماما سیست
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 designer graphics سیستم اين اديتور که هانمايشگر ايجاد جهتسیستم گرافیکی  -1

 .شودنامیده می

 alarmآن  اديتور هک شدهگرفته نظر در هابندی آالرمهسیستم آالرم برای اديت و پیکر -2

logging  شودنامیده می. 

 tag اديتورش نام و رودمی کار به اطالعات بايگانی و ذخیره جهت کهسیستم آرشیو  -3

logging است. 

 ادهاستف صنعتی اتوماسیون یهاسیستم از گیریگزارش طرح جهت که هاشسیستم گزار -4

 است. repport Designer  اديتورش نام و شده

 .قابل دسترسی است WinCC explorer  از مستقیم صورت به کهسیستم ارتباطی  -5

 .شودذخیره می 4CS بندی در يک ديتا باسهکرپی از پس فوق یهاتمتمامی سیساطالعات 

  (Message System) سیستم پیام 2-5-1

ا ب فتد، مديريت کرد.ايک آالرم در آن اتفاق می کهوان شرايط اظطراری و شرايطی را تمی WinCC در

 نمايش هحاعالن اين وضعیت در صفیامی برای آمده، توسط سیستم پیام، پپیش شرايط حساسیت به وجهت

حدی از پیش تعیین شده عبور کند، يک پیام  مقدار از يندیآفر مقدار يک اگر مثال شود،میداده نشان

 .شد خواهد ظاهر نمايش صفحه در هشدار

ش ند، يک پیام آالرم نمايست نیز عبور کا تربحرانی شرايط بیانگر کهاگر اين مقدار از مقدار حدی دوم 

 .شد هدخو داده

ود. در شمی انجام  (alarm logging) توسط ويرايشگر ثبت آالرم ،WinCC مديريت سیستم آالرم در 

 است ازنی پیام ايجاد به هاآن در که را شرايطی و کرد ايجاد مختلفی پیام هایساين ويرايشگر می توان کال

 .کرد تعیین

 ((Archiving system سیستم آرشیو سازی 9-5-7

 ازهب يک در فرآيند عملکرد مالحظه برای توانمی را آن در مختلف یهاراطالعات فرآيند و مقادير پارامت

 شود.از سیستم آرشیو برای اين منظور استفاده می WinCC در .بعدی، آرشیو کرد یاههاستفاد و زمانی

سیستم برای نمايش مقادير  اين .نجام دادا توانمی خاص شرايط در يا ایدوره طوربه عمل آرشیو را 

 در ((tag logging تگ ثبت ويرايشگر. رودمی کار به نیز جدول يا نمودار يک صورت به فرآيند یهارپارامت

WinCC رودمی کار به فرآيند یهاربرای ثبت پارامت. 

                                                           
4 Configuration Software 
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 ((Report system سیستم گزارش 4-5-7

 سیستم، اين در .کرد تهیهاطالعات پروژه گزارش توان از می ،WinCC در با استفاده از سیستم گزارش

 حالت در چه و آن بندیهپیکر حالت در چه پروژه، مختلف یهاشگزارش از بخ تهیه برای مختلفی اشیاء

 ،چاپگر طريق از را هاآن و کرد تهیهتوان مشخصی می یهازمان در را هاشگزار اين. دارند وجود آن اجرايی

 .لکترونیکی ذخیره کردا فايل يک صورت به يا نمود چاپ

اين ويرايشگر از  گزارش است. برای طراحی WinCC در( (Report Designer ويرايشگر طراح گذارش

 .است شده تشکیل پروژه مختلف یهابخش از گزارش تهیه جهتمختلفی  اشیاء وها رابزا

 ((Script Processingپردازش کد  5-5-1

 توسط هایبندهبسیاری از اين پیکر د.وجود دار HMI بندیهپیکر جهت مختلفی یهارابزا WinCC در

 یهاتر، از قابلیتعملیات پیچیده سازیبرای پیاده ،WinCC ؛ ولی درهستندسازی پیاده قابل هاابزار اين

 برای يیهارافزار ويرايشگين نرما در شود.استفاده می Visual Bsic و C یهابه زبان نويسیبرنامه

 .نوشترا  الزم یهاکد توانمی هاآن از استفاده با کهوجود دارند  Visual Bsic و C یهازبان به نويسیبرنامه

 ((Process Communicationsهای فرآيند رابط 6-5-1

WinCC برای ارتباط با PLC  هاستفاد مختلفی افزاریسخت یهارابط از فرآيند، اطالعات بهو دستیابی 

 (CP  Processم اختصارینا با و دارند نام ارتباطی یهاپردازنده که ،هارابط اين .کندمی

Communications)  هستند. متفاوت رفته کاربه  شبکه نوعتوجه به  با شوند،میته شناخ 

 ((Standard Interfaces استاندارد یهاطواس 7-5-1

WinCC برای نمايش HMI م مرسو یهالاز سیستم عامWindows XP  چنینهمو Windows 2000  

 و نايندآش هاآن با کاربران اکثر دارند، را استفاده بیشترين هالعامسیستم اين کهاز آنجا  کند.استفاده می

 .است آسانتر هاآن با ارتباط برقراری

  ((Programming Interfaces نويسيبرنامههای واسط 8-5-1

 یهاطهتوان از واسمی WinCC در رفته کار به یهانويسیمهپذيری در برنابرای افزايش قدرت و انعطاف

 .استفاده کرد COMء و اشیا ها OLE قبیل از مختلفی

  HMI بودننه قابلیت چند زبا 9-5-1

 چند بهطراحی شده را  HMI توانمی ((Library Text نه متنخابا استفاده از قسمت کتاب WinCC در

 دنش زبانه چند برای تا کرد وارد مختلف یهازبان به توانمی را عبارات ، نهکتابخا اين در. داد نمايش زبان

HMI استفاده شوند. 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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