
 مقدمه -1

PLC ق بل برنامه ریزی دستتتتهای ای ایا کنترل کننده منطقی 

صتتنیتی ینتتتند که به بای بدا مدمرنرما  در ستتینتتت  ای 

ریزی، ستتتدف منزمریای قابل برنامه مین  .کنترلی قرمر گرنته مند

حویکتته قتتادر ن ر دی   خر بی بوده بتته  یتتای دمرمی متتال ل

ه   رم مز ستتننتتوریای محیطی مخد کرد Fieldدمده یای  ینتتتند 

با  طاب   ناستتت  رم ق م کارر خر بی خود نرمان ای م توستتتا 

مه  ملهوی نا به تج یزمر در   بر ند. یر  Fieldریزی (  مع ال ک

توسا شرکف بنرمل  1969چند میده ساخف مین تج یز در سال 

با توبه به قابلیف یا   موتور ممریکا گدمشتتته شتتد. مما ین مکنو  

مطرح دیهری نیز در ساخف یای تولیدکنندهمزمیای مین تج یزمر 

که شرکف زی نس آل ا  در کشور ما  دمرند  نیالیف مرمین تج یز

یا  PLCبرمی کنترل مین یکی مز مطرح ترین تولیدکننده یاسف . 

ند .  یای  PLCمپرمتور برنامه مورد نظر خود رم در بلوک ایی مینوی

سا  ضی تو شتیبانی میکنند که بی زی نس مز بلوک ای مدتلفی پ

شوند قمانند  کاربر یا (    بیضی توسا  FC   FBبرنامه ریزی می

شده مند قمانند  صی برنامه ریزی  صد خا سازنده برمی مقا شرکف 

SFC   SFB  یا( . در مین مقاله به میرنی   نحوه مستفاده بلوک ای

ستتینتتت ی که توستتا شتترکف زی نس برنامه ریزی شتتده مند 

 میپردمزین . 

 بدون حافظه  معرفی بلوکهای سیستمی -2

System Functions تومبع مز تیدمدی شامل SFC   SFB که مسف 

 نظر در S7-400 یا S7-300 برنامه در مدتلف، مقاصد برمی

 Standard Library قن ف در تومبع مین لینف که مندشدهگرنته

 غیرمزبه Library Standard در مسف،ملبته موبود S7 منزمرنرم

System Function Blocks نام با دیهری بدا IEC 

Function Block توبه با تومند می کاربر یر .ض نا دمرد  بود نیز 

 میجاد S7 منزمر نرم محیا در خاصی( Functionق تومبع خود نیاز به

 در تا ن ود ذخیره دیهری خاص Libraryنایل در رم آن ا   ن اید

 در موبود یای نانکشن مز یک یر. ن ود مستفاده آن ا مز لز م مومقع

 مثال شود می میرنی نانکشن ش اره یک با مستاندمرد کتابدانه

SFC80   عال ه برآ  یر نانکشن یک نام س بلیک دمرد که نشا  

دینده قابلیف آ  قبطور خالصه( مسف که مثال نام س بلیک 

SFC80 ،RSET  مسف. 

. که تیدمدی مز وجود دارد S7-300/400 در  SFC 95حد د 

 پرکاربرد ترین آن ا به شرح زیر میباشند . 

2-1- SFC0 (SET_CLK CLK_FUNC Set System Clock ) 

رم میتوم  تنظین ن ود . به طور  plcتوسا مین بلوک زما  سینتن 

توسا آ  برنامه  PLCکه  PGپیا نرض مین زما  با سینتن یا 

نیز  set time of dayریزی میشود سنکر   میهردد . مز بدا 

 میتوم  به صورر دستی مین زما  رم تنظین ن ود .

 های زیمنس PLCبررسی بلوکهای سیستمی پرکاربرد در برنامه ریزی 
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زی نس بایهاه  یژه می در صنیف کشوما  دمرند . مین شرکف برمی یک سری مز کاریا بلوک ایی رم آماده ی شرکف یاPLC  :چکیده

تنوع مین بلوگ ا زیاد بوده    یر کدمم ن ا رمحتتر میدمف خود رم در برنامه نوینی پیاده سازی کند . آکرده که مپرمتور با مستفاده مز 

در مین مقاله بد   حانظه .  SFCبلوک ای حانظه دمر ینتند    SFB، بلوک ای مین بلوک ا میا  ند خاصی رم کنترل میکنند . مز ینرم

 . نوع بلوک ا میپردمزین  پرکاربرد ترین مین به بررسی نحوه مستفاده مز 
 

 PLC  ،system function block(SFC) بلوک ای سینت ی ،  :کلید واژه



 

دمرد که تاریخ   زما   PDTیک  ر دی به نام   SFC01بلوک  

به بلوک  DATE_AND_TIMEمورد نظر مز طری  آ  به صورر 

   DT#1990-1-1-0:0:0.0. محد ده مجاز مین  ر دی معالم میشود

برمی مقدمر دیی میباشد . DT#2089-12-31-23:59:59.999تا 

 .مبتدم باید یک دیتا بلوک برمی نهه دمری عدد میجاد کنین 

 
دیتا بلوک رم  symbol tableسپس مز بدا برنامه نوینی توسا 

 مسن گدمری میکنین تا بتومنین آنرم نرمخومنی کنین . 

 
برمی مقدمر دیی به بلوک  system_time".settime"حال متغیر 

آماده شده . برمی دمد  معدمد تاریخ   ساعف به مین متغیر مز بد ل 

 متغیریا مستفاده میکنین . 

 
 

 modifyبرمی دمد  زما  مورد نظر باید مقادیر مناس  رم در بدا 

value . بنوینین 

یر کدمم مز بایف یای مین متغیر میرف یکی مز پارممتریای تاریخ   

 به شرح زیر میباشد .مسف که ع لکرد آن ا زما  

 مثال پارامتر شماره بایت

 14B#16# سال 0

 01B#16# ماه 1

 02B#16# روز 2

 03B#16# ساعت 3

 05B#16# دقیقه 4

 11B#16# ثانیه 5

 5854W#16# میلی ثانیه 6

7 
LSB*)(4  

 روز هفته 
  1: Sunday 

2: Monday 

 3: Tuesday 

 4: Wednesday 

 5: Thursday 

 6: Friday 

7: Saturday 

5B#16#4 

 Thursday, January 2, 2014 3:05:11.854 AM 
  RET-VALخر بی . ن ایتا نرمخومنی بلوک به صورر زیر مسف 

 چنانچه در خالل مبرمی مسف    کد خطابرمی دریانف 

خطایی رخ دید در مین متغیر کدی قرمر می گیرد که میرف دستور

مستفاده  Help نوع خطاسف که ب ف بررسی آ  می تومنید مز

 .ن ایید

 
 

2-2- (READ_CLK CLK_FUNC Read System Clock) SFC1 

SFC1  با نام س بلیک READ_CLK   مسف   برمی خومند  زما

  .مستفاده می شود CPU  تاریخ نیلی



 

 IECبرمی بدم کرد  متغیر یای خر بی مین دستور مز بدا 

 میتوم  مز دستورمر زیر مستفاده کرد .  تومبع سینت ی

(  FC8ق    یفته ( مستدرمج ر ز FC7ق   ( مستدرمج تاریخ  FC6ق

شانزده  FC6   FC7. خر بی  مستدرمج زما  مز متغیر نوع تاریخ

میزم  ساعف  FC8بیتی میباشد .  32مز نوع  FC8بیتی   خر بی 

مختیار کاربر قرمر میدید خر بی خود در رم بر حن  میلی ثانیه در 

 . 

 
با دمشتن مین زما  کاربر به رمحتی با دستورمر مقاینه کننده 

میتومند مز یک ساعف دقی  در پر له خود مستفاده کند مثال مگر 

به طور متوماتیک  صبح 8ا ش  ت 8زمانی بدومید یک چرمغ در بازه 

ر شن شود کانی مسف دستورمر مقاینه زیر رم در یک نتورک قرمر 

 دید 

 

3-2-SFC46 

SFC46  با نام س بلیک STP برمی تغییر مد ، CPU به حالف 

STOP برنامه کنترل ر شن   خاموش کرد  مثال در  .بکار می ر د

مزیر موتور یک سیهنال خطا  کهموتور به صورر ی زما   16

ر شن   startموتوری که خطا دمرد با نرما   میدومیینبرمیهردد 

به حالف   plcیک ساعف برطرف نشد  در مدرمگر خطا   نشود 

stop   . بر د 

 

 

3-2-SFC14   وSFC15 

دمده یای ی زما  برمی خومند   SFC 14 (DPRD_DAT DP ) مز 

 SFC15 (DPRW_DAT)  مز  پر نیباسبایف در شبکه  4بزرگتر مز

به یک  بایف در شبکه پر نیباس 4بزرگتر مز  برمی مرسال مطالعار

Node   . مین بلوک ا کاربر میتومند مطالعار توسا مستفاده میشود

ظه در بلوک ای حان دریانف کند   PROFIBUS_DPرم مز شبکه 

DB  . دیتا  یک دریک مرمیه  باید  برمی مین منظورذخیره ن اید

 تیریف میکنین بلوک 



 

بدومنین با  256حال مگر بدومیین مطالعار رم مثال مز مدرس 

بلوک به صورر  100میشود  256یادل یهزتوبه به مینکه م

  مطالعار در دیتابلوک تیریف شده نرمخومنی میشود زیر 

 ند . ذخیره میشو

 

4-2-SFC28  و SFC29 و SFC30 و SFC31 

 تا  OB10 در میینی برنامه مبرمی برمی Time-Of-Day یای  قفه

OB17توسا که OS  می قرمر مستفاده مورد شود می نرمخومنده 

 صورر به مشدص زما  در تومنند می یا  قفه مین.گیرند

مین  .گردند مبرم(سال   دقیقه،ساعف،یفته،ماه در یکبارقتنا بی

به پیکربندی ن ود  HWconfig توسا نرم منزمرتوم  یرم م قفه یا 

می توم   OB10 به منظور منتداب   نیال کرد ثال عنوم  م

  CPU Day Interups>>Object Properties >>Time Of Day  مز

 .تنظی ار الزم رم منجام دمد

مطاب  OB10   زده شود بلوک Active چنانچه تیک مربوط به خانه

 TODبا زما  تنظین شده، قادر مسف مبرم گردد.  قفه یای زمانی

می تومنند در زما  مبرم توسا بلوک یای سینت ی زیر کنترل 

 :شوند

 SFC28  SET-TNT   شر ع تاریخ   تنا ب د ره   زما  تنظین 

SFC29  CAN-TNT   قفه غول  Time-Of-Day 

SFC30  ACT-TNT   قفه کرد  نیال  Time-Of-Day 

SFC31  QRY-TN     قفه بررسی  Time-Of-Day 

 قفه  I0.0ل به نشرد  کلید متص به عنوم  مثال مگر بدومیین با

ه صورر زیر به صورر دقیقه می یک بار نیال شود ب 10ش اره 

ش اره بلوک  قفه    OB-NRتوبه شود که  ع ل میکنین .

PERIOD شده میادل  نحوه مبرمی برنامه مسف که کد یهز دمد

 مبرمی برنامه به صورر دقیقه می یک بار مسف . 

 
 

 

 

ل ال با نشرد  کلید متصحال مگر بدومیین ر مل مین  قفه رم مث

 غیر نیال کنین به صورر زیر ع ل میکنین  I0.1به 

 

  قفه یای سیکلی نیز میتوم  مز بلوک ای  برمیبه به طور مشا

SFC32   برمی نیال سازی SFC33    برمی غیرنیال کرد    مز

SFC34  مستفاده کرد برمی بررسی  قفه زمانی 

5-2-SFC79  و SFC80  

کرد  تیدمد مشدصی مز خر بی یا    SETبرمی   SFC79ز م

ی یا کرد  تیدمد خاصی مز خر بRESETبرمی   SFC80مز 

به عنوم  ن ونه در نتورک زیر با نیال شد   شود .  مستفاده می

I0.0  عدد مز خر بی یای  30تیدمدPLC  مز مدرسQ0.0  به

 بید ر شن میشوند 



 

N یی مسف که میدومیین نیال شوندتیدمد خر بی یا 

SA گر میرنی شده آدرس شر ع میباشد که به صورر مشاره 

RET_VAL کد خطا در صورر بر ز مشکل میباشد. 
 

5-2-SFC47  

امه میجاد کرد . میزم  وک میتوم  یک تاخیر در برنتوسا مین بل

مین بلوک دمده میشود  WT  میکر ثانیه به  ر دی ر حنتاخیر ب

. حدمکثر زما  تاخیری که میتوم  توسز مین بلوک میجاد کرد 

لی می 10م  مثال بلوک زیر به عنو  میکر ثانیه میباشد . 32767

 ثانیه تاخیر میجاد میکند .

 
  

 معرفی بلوکهای سیستمی حافظه دار -3

 IECشمارنده های  -1 – 3

یا ع لیار ش ارش رم به صورر صیودی یا نز لی ش ارندهمیدمنین 

ش ارش  S7 یای می ولی موبود دردیند در ش ارندهمنجام می

دیهر  یژگی تن ا در محد ده معدمد مثبف ممکا  پدیر مسف. 

یا به محض نیال خر بی ش ارندهمین مسف که  S7 یا درش ارنده

با رسید  به  ش ارنده. بال مگر بدومیین  شودشد  برمبر یک می

  میمز تومبع کتابدانه مقدمر خاصی خر بی آ  نیال گردد

SFB2,SFB1,SFB0   . باید مستفاده ن ود 

 

SFB0 رش ارنده باال ش ا  SFB1    ش ارنده پایین ش ارSFB2 

به عنوم  مثال در شکل زیر با  ش ارنده باال   پایین ش ار میباشد .

خیره میشود ذMW0مقدمر خر بی که در  I0.0   ر دی نیال شد

  مین مقدمر به مقدمر تنظین با رسیدیک  محد منزمیا پیدم میکند 

خر بی نیال میشود   نیال باقی می اند تا رینف  PVشده در پایه 

 بازنشانی کند ش ارش شده    ضییف خر بی رممع ال شود   مقدمر

 

 IEC سنجهای  زمان -2 – 3

   تای ر تاخیر در  صل  SFB4 ای ر تولید پالس ت SFB3 بلوک ای

SFB5 تفا ر مین تای ریا رم با  میباشد . تای ر تاخیر در قطع

د ل زیر میتومنید ی مز بود در بدا برنامه نوینبلوک ای تای ر موب

 مشایده کنید .

 

تای ر شر ع  I0.2در نتورک زیر با نیال شد   ر دی به عنوم  مثال 

دشف زما  معالم شده به پایه گ به زما  سنجی میکند   پس مز

PT خر بی Q0.1  نیال میشود . میزم  زما  سپری شده نیز بر

 کاربر قرمر میهیرد  ردر مختیا  ETیه مز طری  پایه حن  میلی ثان

 



 


