
   17/02/84:تاريخ                                 زوه آموزشی برنامه مانيتورينگ کوره های واگنی اسفراينج
 9از1:     صفحه                                              شرکت کنترلهای صنعتی کاد : تهيه کننده 

 
 شرح صفحه اصلی: بخش اول

  
 :صفحه اصلی شامل بخش های  مختلفی  ميباشدکه در ذيل به آن می پردازيم

  
  .که شامل گزينه های زيرمی باشد ، که در بخشهای بعدی درموردآن توضيح داده خواهد شدنوار منو .1

  

  
 
 

  : که شامل  چهار بخش می باشدصفحه مونيتورينگ .2
  .بخش مربوط به کوره و اتصاالت آن •
  .بخش کنترل مربوط به دما و فشار •
  .بخش نمايش پيام ها و آالرم •
 .بخش وضعيت کنترلي   •
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  : بخش مربوط به کوره و اتصاالت آن-2-1

  . اين بخش شامل نمای اصلی کوره ، موتورفن هوا، لوله های اتصال به کوره هست که در شکل نمايش داده شده است
ه دو بخش        .هر بخش  يک  زون  حرارتی را تشکيل می دهد           . ت  بخش  تقسيم  شده اس     3کوره به    ن خود ب ه ف لوله اصلی مربوط ب

ه سمت                 ) باال وپايين کوره    (تقسيم شده که هرکدام به يک طرف کوره          اال وديگری ب منتهی می گردد، که درشکل يکی در سمت ب
واو          هرکدام از آنها نيز به سه قسمت تقسيم       .پائين کوره به نمايش در آمده است       ر ه ه دمپ ايی ب ر و   3 شده ،هر قسمت به تنه  عدد برن

  .مشعل های مربوطه  متصل می باشندکه گرمای مطلوب برای کوره را ايجاد می کنند
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : بخش کنترل مربوط به دما و فشار-2-2

وط .هر زون حرارتی واقع در کوره ،توسط دما وفشار کنترل می شوند   شار هر زون ،بخش      برای نمايش اطالعات مرب ا وف ه دم  ب
  .نمايشی در سمت راست صفحه مانيتورينگ در نظر گرفته شده است

ام                             ه ن اه  ب وار کوت دام دون ايين هر ک ده ودر پ ايش درآم ه نم پارامترهای کنترلی دما وفشار با درجات خاص خود،برای هر زون ب
Set point ام ده می شود    Messuring  وديگری  به ن ات   .دي ا شروع عملي ده      ب ين ش ام ثابت تعي ی ،ارق  و (SetPoint) حرارت

 . در سه نقطه  نمايش داده می شوند(Messuring)ارقام متغيير مربوط به فشار ودما
  .م ذآر شده است ادر باالي هر آد (mmwc) وفشار (oC)الرم به ذآر است آه واحد هاي دما

 شددر بخش های بعدی در مورد عملکردآنها بيشتر توضيح داده خواهد 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   17/02/84:تاريخ                                 زوه آموزشی برنامه مانيتورينگ کوره های واگنی اسفراينج
 9از3:     صفحه                                              شرکت کنترلهای صنعتی کاد : تهيه کننده 

 
 
 
 
  :بخش مربوط به آالرمها و پيغام ها -2-3

هيتينگ (پيامها شامل ،پيامهای آالرم وپيامهای مراحل پروسس اعم از  .درنظرگرفته شده است پيام ها برای نمايشاين بخش
  .می باشد...)،پرج،کولينگ و

در صورت قطع .استشود آه همراه با االرم صوتي   ظاهر مي پيام االرم فقط يك بار در محل نمايش االرم ها،به هنگام وقوع االرم
   را clearچنانچه اپراتور دآمه .شد خواهد زده يک تيک  کليه مسيجهای نمايشی آنار ، آردن آالرم  Acknowledgeياصدا
قط يكبار پيام آالرم ظاهر  ف،گر االرم به قوت خود باقي باشدا در اين صورت . از صفحه پاك خواهد شد ها االرم ها و پيام،کليهبزند

يکسری پيام که داللت برآخرين وضعيت پروسه دارند،مجددا . شود يكه آالرم رفع شده باشد پيام االرم ظاهر نميتدر صور.ميشود
  .نمايش داده می شوند

سمت چپ . شوداين نواربه دو بخش تقسيم می.يک بخش نمايشی به صورت نوار آبی رنگ در پايين محل نمايش آالرمها،قرار دارد
  . می باشدModbus وسمت راست شامل پيامهای مربوط به ارتباط با کنترلرهای حرارتPLCشامل پيامهای مربوط به ارتباط با 

 
 
  : بخش وضعيت کنترلي -2-4

اين بخش شامل دکمه هايی می باشد که وضعيت اتومات يا منوال بودن پروسه و استارت واستپ بودن هيتينگ و ايمرجنسی 
 .تاپ را نمايش می دهداس

 
 :نوار منو 

  :که شامل گزينه های ز ير می باشد :Commend)  ( فرمانها-1
  

    
 
 
  
  
1-1- Login: اين  پيام به معنای درخواست نام يوزر برنامه وکلمه عبور . که با فعال کردن آن پيام زير صادر می شود
)Password(  برای ارتباط وشروع پروسه می باشد.  

           
 OKدر صورت وارد کردن صحيح پسورد،وزدن دکمه. در نظر گرفته شده استOperatorنام يوزر به صورت پيش فرض 

در غير اين صورت باالی جدول ظاهر شده ،اين پيام می آيد که پسورد اشتباه می .می توان بخشهای ديگر برنامه را استفاده نمود
  .نيدباشد،مجددا آن را وارد ک

  
1-2- Pressuer SetPoint :  

رمز مربوطه .با انتخاب اين گزينه پيام زير صادر می شود که به معنای دريافت رمزعبور به جدول تنظيم ست پوينت است
prstp يا PRSTPمی باشد .  
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پيشنياز ثبت ست پوينت .ای تنظيم ست پوينت ظاهر می شود  جدول تعيين رنج اعداد بر okبا وارد کردن کلمه رمز وزدن دکمه 
  . می باشدPLCاز طريق اين جدول ،اتصال کامل به 

 آخرين ست پوينت PLCدرصورت اتصال به .  زون کوره آمده است 3 مکان برای تنظيم ست پوينت  فشار 3در اين جدول 
توربا دانستن ست پوينت فعلی ،می تواند مقادير جديد را در اپرا.  ،در مکانهای مربوطه نمايش داده می شودPLCثبت شده در 

 ،در OKبا زدن دکمه . ميلی بار می باشد7 تا 0محدوده اعداد وارد شده به عنوان ست پوينت بين .اديت باکسها وارد نمايد
  . وارد می شوندPLCصورت داخل رنج بودن اعدادواردشده،ست پوينتها در 

 
 
 
 
 
 

   
1-3- Data Source   :اين منو ، شامل دو منویModbus و PLC هر کدام شامل منوهای . استConnect  و

Disconnect  هستند، با اين تفاوت که گزينه Modbus  شامل گزينهSetting نيز ميباشد.  
 DisConnectبا انتخاب گزينه . در صورت برقراربودن ستينگ مربوطه ،ارتباط برقرار می شود Connectبا انتخاب گزينه 

  .ارتباط به کلی قطع می گردد
  . در خود سيستم تنظيم می شودPLCستينگ ارتباطی با .از طريق منوی ستينگ می توان ،بخش ارتباطی مادباس را تنظيم نمود

 
 
  
1-4-Exit :   

رنامه آامال د تا ا زخروج بهد ن را ميا آه به اپراتور اين امكقراردارد به معناي خارج شدن از برنامه Exitدر پايان گزينه 
 وبا اطالع ،از برنامه خارج می Exitاپراتور با زدن دکمه. قرارداردCancleديفالت اين پيام روی دکمه .مطمئن باشد

  .گردد
    
  
  
  
  

   :NewRecord منوی  -2
  . می باشدStart Sampling وIntervaltimeاين منو شامل دو گزينه به نام 

  
2-1- Intervaltime:   

الزم در بانکهای اطالعاتی ، الزم هست که زمان مربوط به نمونه برداری ازاطالعات پروسس ،از طريق برای ثبت اطالعات 
   . دقيقه هست،تنظيم شده است5 ثانيه که معادل با 300به صورت پيش فرض اين زمان روی .اين منو تعيين گردد

       
     2-2- Start Sampling:   
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 برای ثبت رکوردها دربانک وقايع می باشد که باتاييد آن ChargeIDبوطه پيامی صادر می شود که به منظوربازدن منوی مر

 داشته باشد تا با وارد کردن در اين IDهر اپراتوری بايد برای خود يک . اطالعات در بانک بر طبق زمان تعيين شده ثبت  ميگردد
اپراتور در هر مرحله . تغيير می يابدStop samplingدن اين منو،عنوان آن به با ز.مکان،اطالعات به نام او در بانک ثبت گردد

  .از کار می تواند با زدن اين منو ثبت ديتا را متوقف نمايد
هزار رآورد در بانك 100 مگابايت ميباشد آه شامل حداآثر 100آه براي ثبت ديتاي پرسس است حدود  Eventsبنک حجم  

) ميباشد DataBaseمسير جاري برنامه در (آر است آه اين فايل هر دو ماه با فايل خالي جايگزين شود اطالعاتي ميباشد الزم به ذ
 .  

  

    
  
   :Profiles منوی -3

  : ميباشد که با انتخاب آن صفحه زير نمايان می شود جدول پروفايل )Profile Table(اين منو تنها شامل يک گزينه به نام
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
ع را مشخص    .اين جدول برای رسم پروفايل حرارتی وکولينگ در نظر گرفته شده است          د منب برای قرائت و يا نوشتن پروفايل ،ابتدا باي

ام      .نمود ا ن و باکسی ب اال کمب ه شامل    Device Nameدر ب ی و 3 وجود دارد ک  می  File Saving وPLC Cooling زون حرارت
  .باشد

  . قابل تنظيم است10 تا 1شماره پروگرام از . در نظر گرفته شده استProgramی شماره در پائين آن کمبو باکسی برا
  ستون اول پارامتر زمان و ستون دوم پارامتر . سطر قرار دارد16 ستون و 2در سمت راست جدول پروفايل ،يک جدول با 

  . سطر برای حداکثر نقاط يک پروفايل در نظر گرفته شده است16.دما می باشد
  .تعيين شده ثبت نمود Program  و  Deviceمی توان اطالعات موجود در جدول را درWriteتخاب گزينه  باان

  . اطالعات پروفايل در جدول سمت چپ مشاهده خواهد شدRead با انتخاب گزينه 
  . پروفايل مورد نظر در جدول سمت چپ ترسيم خواهد شدRedrowبا انتخاب گزينه 

  . از نمودار ترسيم شده درسمت راست يک گزارش يا يک پرينت تهيه نمود ميتوانReportبازدن دکمه 
  . می توان اطالعات موجود در بانک اطالعاتی را در پروفايلهای قبل و بعد مشاهده نمود Previouseو  Nextبا انتخاب گزينه 

 از دماي فعلي نمايشي آنترلرصورت مي  درجه وبراي پرفايل هيتينگ 600در مورد پروفايل آولينگ شروع ترسيم پروفايل از نقطه        
  .پذيرد

  . درجه ای تقسيم شده است100نمودار عمودی که برای دما می باشد،به  واحدهای 
  
  :Calibration منوی -4

ه رمز را             Zone   Pressureاين منو دارای يک گزينه به نام د کلم ه در آن باي د ک د ش امی صادر خواه ا انتخاب آن پي ه ب  ميباشد ک
  .با تاييد آن پنجره ای باز خواهد شد که جدول کاليبراسيون نام دارد.  می باشدcalib يا CALIBذکرنمودواين کلمه 

  



   17/02/84:تاريخ                                 زوه آموزشی برنامه مانيتورينگ کوره های واگنی اسفراينج
 9از6:     صفحه                                              شرکت کنترلهای صنعتی کاد : تهيه کننده 

 

        
  

ين می شود         Deviceبرای تنظيم ضرايب کاليبراسيون فشارسنجها ،ابتدا نام اکس مربوطه تعي و ب ورد نظر از کمب ه    . م ه ب ار گزين چه
ای  ود داردMinRV,MaxRV,MinPU,MaxPUنامه ه  . وج وط ب دی مرب ه بع ال ودو گزين ادير فيزيک ه مق وط ب ه اول مرب دوگزين

  .می باشد)قرائت شده از پورت(مقادير واقعی 
وردر     Writeخواند و با زدن دکمه مقدار مربوطه را 4 می توان از منبع انتخاب شده    Readبا زدن    ق اپرات ده از طري ادير وارد ش  مق

رد    4اگر اعداد وارد شده در      .منبع تعيين شده نوشته شود     االی     . اديت داخل رنج باشند عمل نوشتن صورت می گي ن صورت ب ر اي درغي
  .مربوطه پرينت تهيه کرد  ميتوان ازگزارش Reportبا زدن دکمه . جدول پيامی ظاهر می شود که اعداد داخل رنج نيستند

  
  
  

  :ليست مسيجها
  
1- heat treatment started  
2- heat treatment stoped   
3- cooling started  
4- cooling stoped  
5-    Purge started  
6- Purge stoped  
7-  Air fan started  
8- Air fan stoped   
9-  Wagon  Motor started 

10- Wagon  Motor stoped 
11- go on outomatic controls 
12- go on Manual controls 
13- Door is down and lock 
14- Door is down and unlock 
15- Door is up and lock 
16- Door is up and unlock 
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  :ليست االرمها 

  
هم زمان اآتيو شوند اين بدان معناست آه سيك اشكال  )  I0.4يا I0.5(ويكي از وروديهاي ) IO.3يا I0.2(وديهاي راگر يكي از و -1

 رت گرفته هست براي اين منظور االرم زبر نمايش داده شده است در حرآت واگن صو
Alarm in wagon place or wagon moving is occurred 

  باشد در اين حين حداقل يكي از برنر ها  روشن باشند آالرم زير اعالم مي شود) پائين و غير قفل ( اگر درب آوره باال و قفل با  -2
• Door is up and lock ,one of burners is on 
• Door is up and unlock ,one of burner is on 
• Door is down and unlock, one of burner is on 

 ها ميباشد مقدار صفر بگيرد به معناي غير نرمال بودن فشار پيلوت مي باشد     PILOTآه مربوط به نرمال بودن فشار       )I1.1(اگر   -3
  آه پيام هاي زير ظاهر ميشود

• Pilot  line  high  pressur  switch alarm 
• Pilot  line  low  pressur  switch alarm 

  آه مربوط به االرم موتور فن هواميباشد يك شود االرم زير نمايش داده ميشود ) I1.3(اگر  -4
Air fan motor Alarm 

   هست يك شود پيام زير مي ايد Police manآه مربوط به االرم ) I1.5( اگر  -5
Police man  

  هست يك شود پيام زير صادر ميشود Emergency stop آه مربوط به I1.6)(اگر  -6
Emergency   Stop 

  آه مربوط به االرم موتور واگن ميباشد يك شود پيام زير صادر ميگردد) I1.7(اگر  -7
Wagon  Motor Alarm 

  فر شود پيام زير صادر ميشود آه مربوط به االرم موتور درب نرمال بودن فشار هواست ص) I2.0(اگر  -8
Door Motor  Alarm 

  آه مربوط به نرمال بودن فشار هواست صفر شود پيام زير صادر ميشود )I4.7(اگر  -9
Air low Pressure switch alarm 

  يشودفعايل شود به محض اآتيو شدن هر يك پيام زير با توجه به شماره برنر مربوطه ظاهر م) I12.5(تا ) I10.4( اگر -10
Burner 1  Alarm 
Burner 2  Alarm 

  :صفر شوداالرم ) I12.6(اگر  -11
• Gas low  Pressure  Alarm 
• Gas low  Pressure  Alarm 

  مربوطه االرم هاي زير خواهيم داشت  zoneاگر فشار زونها از حد مربوطه  پائين بيايد متناسب با  -12
• 1-Low  level  alarm pressure1  
• 2-Low  level  alarm pressure 2 
• 3-Low  level  alarm pressure 3 

   مربوطه االرم هاي زير را داريم Zoneاگر فشار زونها از حد مربوطه باالتر برود متناسب با شماره  -13
• 1- High   level  Alarm  temprature 1 
• 2- High   level  alarm  temprature 2 
• 3- High   level  alarm  temprature 3 

  
ر  -14 اي 3اگ رم در ادرس ه ورو ت ر ي تگاه آنترل ست در بخش  4و3و2 دس ود ني ه موج تگاهي آ ه ازاء دس د ب ود نياش دار موج در م

شي  دام  ) SP,MS(نماي ه هرآ ه ب ه   مربوط داد   error آلم صورت اع ر اين ود در غي ي ش ايش داده م ايش نم و  Mearing نم
Setpointقرائت و نمايش داده ميشود .  
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  :شرح برخی نکات الزم برای اجرای برنامه مانيتورينگ  : بخش دوم
  

 UserName شده وCommands/Login ه  بايد وارد گزينModbus و PLCدرابتدای کار ، اپراتورقبل ازاتصال به  •
,Password  کدهای موردنظر به ترتيب .  را وارد نمايدالزم براي لوگين  شدنOperatorد ميباش8870831و.                        

کد مربوط به پسورد برای لوگين شدن حائذ اهميت . همواره نمايش داده می شودOperatorبه صورت ديفالت يوزرنيم،به نام 
درغير اين . ،اپراتور با موفقيت لوگين می شودOKدر صورت وارد کردن صحيح کدها وزدن دکمه .می باشد

  . ظاهر می شود که ،پسورد اشتباه می باشدومجددا تايپ نماييدصورت،درباالی پنجره لوگين ،اين پيام
،که بيانگر اين مطلب هست پيام زير صادر خواهد شدزده شود، Connect هر کدام از منوهای چنانچه قبل از  لوگين شدن 

  .که شما بايد قبل کانکت شدن ،لوگين شويدوحق دسترسی به برنامه راپيدا کنيد
  

  
  
  
  
  
  

 . وسپس به مادباس وصل شويدPLC که بعد از لوگين شدن ،از طريق منوهای کانکت ،ابتدا به پيشنهاد می شود •
  

 PLC ست آردن پورت مربوطه براي .آابل ارتباطي را وصل نمود،Come2   براي ارتباط  با پي ال سي بايد به پورت  •
 .می گيرد صورت  Set PG/PC interface ,Control Panelاز طريق  

 
در صورت تغيير .ست شده است com3/9600kbit/s  به ارتباط با مادباس،به صورت پيش فرض روی ستينگ مربوط •

 اين ستينگها از نو ست ،دادن اين پورت به صورت سخت افزاری،می بايست از طريق منوی ستينگ مربوط به مادباس
 .شوند

  
 Please wait some،با مضمون ،پيامی در بخش آبی رنگ پايين صفحه PLCبه هنگام انتخاب منوی کانکت به  •

minutes...چون ارتباط با . ظاهر می شودPLC دقيقه طول می کشد،برای جلوگيری از خطای اپراتور اين 5 زمانی حدود 
به محض . به صورت کامل برقرار شودPLCدر اين فاصله هيچ عملی صورت نمی گيرد تا ارتباط با .پيام ظاهر می شود

 . ظاهر می شودConnect to PLCقبلی حذف وپيامبرقراری ارتباط کامل،پيام 
  

 .شود به فشار سنج ها در مكان خود نمايش داده مي  مربوطSetPoint,Messuring به هنگام اتصال به پي ال سي  •
  

مقادير مربوط به دما در محلهای خود .  ظاهر می شود Connected to Modbusبه هنگام اتصال به مادباس هم پيامی با •
 .ه می شودو برطبق دمای قرائت شده ،بارگراف دما ترسيم می شودنمايش داد

  
 عنوان مي آيد آه بيانگر منفي Messuring در بخش اگر دماي مربوط به آنترلرهاي دما منفي شود،در برنامه مانيتورينگ •

 .شدن دما خواهد بود
  

به هنگام زدن اين منوها .طع نمودمي توان ارتباط رابا انها ق PLC,Modbus  براي  disconnectاز طريق منوهاي  •
 . ظاهر می شودDisconnect from PLC or Modbusپيام

  
اگر در مرحله سرمايش . باشيم ، ست پوينت مربوط به گرمايش نمايش داده می شودHeatingاگر در مرحله گرمايش يا  •

 . ، نمايش داده می شودHeating  در محل ست پوينت Coolingباشيم ،ست پوينت 
  



   17/02/84:تاريخ                                 زوه آموزشی برنامه مانيتورينگ کوره های واگنی اسفراينج
 9از9:     صفحه                                              شرکت کنترلهای صنعتی کاد : تهيه کننده 

 
 ES_Database  در مسير بانكهاي اطالعاتي سيستمMsgLogFile به نام جدول دسته پيامهاي پروسس ، يك براي •

 مربوطه آه بيانگر شيفت آاري جاري UserId وبا زمان وقوع آنها آه قبال معرفي شده اند، آليه مسيجها.قرارداده شده است
 .اين بانك ثبت مي شونداست در

  
  زمان وقوع آالرم -پيام آالرم به محض وقوع آالرمي ،. قرار داده شده است LogFileه نام  ببراي االرمها نيز يك جدول •

 فيلد زمان رفع آالرم براي آالرم نشود،اگر رفع .دربانك ثبت مي شودآالرم  شود ،زمان رفع رفعاگر االرمي .ثبت مي شود
 .مربوطه ،خالي مي ماند

  
 01/01/2001 تاريخدر بانك مربوطه ، بارفع االرم  خالي  فيلدهاي  ،برنامه  اجرايبه محض روشن شدن مجدد سيستم و •

  .وقايع را در حين آار پيگيري نموداز اين طريق مي توان يك سري .پر مي شوند 
  

هزار رآورد در 100 مگابايت ميباشد آه شامل حداآثر 100سس است حدود وآه براي ثبت ديتاي پر Eventsنک ابحجم  •
مسير جاري برنامه در ( الزم به ذآر است آه اين فايل هر دو ماه با فايل خالي جايگزين شود بانك اطالعاتي ميباشد

DataBase ميباشد(. 
  

 calib     يا     CALIB   : به صورت  Calibrationپسورد الزم براي جداول  •
  prstp   يا    PRSTP            :جدول تنظيم ست پوينت پسورد الزم براي  •

  


