
  
MAPNA AUTOMATION & PROCESS CONTROL SYSTEM 

و برنامه نویسی کنترلرهاي و ادوات 

در نرم افزار . فیلدباس در یک محیط مناسب بر پایه فانکشن بالکها، طراحی و پیاده سازي شده است

MAPCS از طریق این . فراهم گردیده است

. ها وکانال ها میتوانند اضافه، حذف و پیکربندي شوند

قابل  HARTخروجی هاي آنالوگ، دیجیتال یا 

 Foundationدر این ابزار نرم افزاري، کتابخانه اي کامل از ادوات ابزار دقیق 

 .تابعی که توسط آنها پشتیبانی می گردند موجود است

  

به طور کامل قابل پیکربندي  H1، ادوات فیلدباس 

امکان تعریف استراتژي هاي کنترلی با استفاده از کامل ترین مجموعه بلوك هاي تابعی استاندارد 

مطابق استاندارد  Flexibleفانکشن بالکهاي 

. قابل برنامه نویسی می باشند) STو همچنین زبان متنی 

می توان به امکان مهندسی همزمان در پروژه هاي بزرگ اشاره کرد که 

اتوماسیون و بخصوص اجزاء  ها ساختارهاي شیء گرایی هستند که ابعاد مختلف اجزاء

، تمام Smart Objectاستفاده از نمونه هاي یک 

script  هاي مربوطه را بصورت اتوماتیک

 و همچنین هر تغییري در نمونه اصلی طراحی شده بصورت 

  
 سیستم اتوماسیون و کنترل فرایند مپنا

 پیکربندي و برنامه نویسی

MAPIDE  جهت پیکربندي ساختار سیستمMAPCS  و برنامه نویسی کنترلرهاي و ادوات

فیلدباس در یک محیط مناسب بر پایه فانکشن بالکها، طراحی و پیاده سازي شده است

MAPCSکلیه امکانات الزم براي پیکربندي سخت افزاري 

ها وکانال ها میتوانند اضافه، حذف و پیکربندي شوندنرم افزار، اجزاء سخت افزاري از قبیل رك ها،کارت 

خروجی هاي آنالوگ، دیجیتال یا /و ورودي MPUکلیه مشخصات و تنظیمات ماژولهاي 

در این ابزار نرم افزاري، کتابخانه اي کامل از ادوات ابزار دقیق . مشاهده و تغییر می باشند

تابعی که توسط آنها پشتیبانی می گردند موجود استبه همراه بلوکهاي 

، ادوات فیلدباس EDDLبه این ترتیب با استفاده از قابلیت هاي پیشرفته 

امکان تعریف استراتژي هاي کنترلی با استفاده از کامل ترین مجموعه بلوك هاي تابعی استاندارد 

فانکشن بالکهاي . وجود دارد Flexibleفیلدباس و همچنین فانکشن بالکهاي 

IEC 61131 ) زبان هاي گرافیکیSFC  ،FBD  و همچنین زبان متنی

می توان به امکان مهندسی همزمان در پروژه هاي بزرگ اشاره کرد که  MAPIDEاز قابلیت هاي پیشرفته 

  امکان پذیر می گردد MAPCSاز طریق سرور پروژه در سیستم 

Smart Objectها ساختارهاي شیء گرایی هستند که ابعاد مختلف اجزاء

استفاده از نمونه هاي یک . را یکپارچه کرده اند HMIمفیدي در نرم افزار ارتباطی 

script، انواع انیمیشن ها، Faceplate ،Symbolامکانات گرافیکی شامل 

و همچنین هر تغییري در نمونه اصلی طراحی شده بصورت ایجاد نموده و در اختیار کاربر قرار می دهد 
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پیکربندي و برنامه نویسی

MAPIDEنرم افزار 

فیلدباس در یک محیط مناسب بر پایه فانکشن بالکها، طراحی و پیاده سازي شده است

MAPIDE  کلیه امکانات الزم براي پیکربندي سخت افزاري

نرم افزار، اجزاء سخت افزاري از قبیل رك ها،کارت 

کلیه مشخصات و تنظیمات ماژولهاي 

مشاهده و تغییر می باشند

Fieldbus  به همراه بلوکهاي

به این ترتیب با استفاده از قابلیت هاي پیشرفته 

امکان تعریف استراتژي هاي کنترلی با استفاده از کامل ترین مجموعه بلوك هاي تابعی استاندارد . میباشند

فیلدباس و همچنین فانکشن بالکهاي 

IEC 61131-3

از قابلیت هاي پیشرفته 

از طریق سرور پروژه در سیستم 

Smart Object

مفیدي در نرم افزار ارتباطی 

امکانات گرافیکی شامل 

ایجاد نموده و در اختیار کاربر قرار می دهد 

 



   
 MAPNA AUTOMATION & PROCESS CONTROL SYSTEM سیستم اتوماسیون و کنترل فرایند مپنا

اتوماتیک در تمام نمونه هاي مشابه موجود آن در پروژه اعمال می شود و نیازي به انجام تغییرات توسط 

 .کاربر نمی باشد

  

1.Flexible Function Block ها :  

و با استفاده از  IEC 61131-3از طریق زبان هاي  Flexible Function Blockقابلیت تعریف 

،  Flexible Function Blocks  ،Structured Textویرایشگرهاي گرافیکی و متنی قوي 

SFC(Sequential Function Charts(حسب نیاز کاربر پیاده سازي شده است ، . 

  

  

  :زمانبندي اجراي بالکها.2

امکان تنظیم نحوه و ترتیب اجراي فانکشن بالکهاي برنامه کنترلی و قابلیت زمانبندي  Scheduleدر قسمت 

 . وجود دارد Autoو  Manualاجراي بالکها بصورت 
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 :صورت آفالین و آنالین به پیکربندي.3

فانکشن بالکهاي فیلدباس و انعطاف پذیر بصورت  صورت آفالین و انجام تنظیمات به پیکربندي امکان

همچنین مانیتورینگ مقادیر واقعی جهت انجام فعالیتهاي راه اندازي و .  براي کاربر مهیا شده است آنالین

 .  عیب یابی امکانپذیر می باشد

  

 

  :کتابخانه جامع تجهیزات فیلدباس و فانکشن بالکهاي فیلدباس.4

جهت  EDDLکتابخانه اي جامع از تجهیزات فیلدباس و بالکهاي استاندارد فیلدباس و پشتیبانی از زبان 

اضافه و شناسایی کردن تجهیزات فیلدباس به همراه پشتیبانی از بالکهاي فیلدباس موجود در کنترلرها 

)MPU (و تجهیزات فیلدباس تدارك دیده شده است. 
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  :پارامتردهی و تنظیمات پیشرفته .5  

شامل  Property Gridقابلیت پارامتر دهی و تنظیمات پیشرفته انواع فانکشن بالکها با استفاده از ابزار 

جهت مدیریت تمام پارامترهاي فانکشن بالك در دسترس می  Parametersتنظیمات کلی بالکها و پنجره 

 . باشد

  

  گرافیک پیشرفته .6  

با  SFC  ،FBDاز جمله  IEC61131-3ویرایشگر گرافیکی نیرومند جهت انواع زبانهاي برنامه نویسی 

 .قابل استفاده می باشد FFBقابلیتهاي باال در چک و خطایابی برنامه هاي 

  

  :ویرایشگرهاي پرقدرت .7

از جمله نشان دادن کلمات کلیدي بصورت رنگی، تکمیل خودکار عبارتها و  STقابلیتهاي الزم در ویرایشگر 

 . قابلیت چک کردن کد بصورت لحظه اي جهت طراحی و پیاده سازي سریع کدها مهیا گردیده است
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  :Trendنمایشگر . 8

  . بصورت آنالین جهت مانیتورینگ پارامترهاي دلخواه در یک بازه زمانی وجود دارد Trendقابلیت نمایش 

  

  

  :مدیریت تجهیزات هوشمند .9

، مانیتورینگ و مدیریت آنها وجود دارد و از Hartو  FFقابلیت برقراري ارتباط با تجهیزات هوشمند 

می توان جهت نگهداري، عیب یابی، کالیبراسیون و انجام تنظیمات  Asset Managementسیستم 

 .استفاده کرد Foundation Fieldbusتجهیزات 
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و استفاده از قابلیت + MAPVIEWجهت یکپارچگی با نرم افزار 

 

  
 سیستم اتوماسیون و کنترل فرایند مپنا

Smart Objectها:  

جهت یکپارچگی با نرم افزار  Smart Objectامکان تعریف برچسب و 

 . وجود دارد HMIبالکهاي گرافیکی آماده در سیستم 
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10.Smart Object

امکان تعریف برچسب و 

بالکهاي گرافیکی آماده در سیستم 
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  :Excelقابلیت تبادل اطالعات پیکربندي با فرمت .11

جهت امکان پذیرکردن اجرا و پیاده سازي  MS Excelوارد کردن پیکربندي با فرمت / قابلیت استخراج

 .پروژه هاي بزرگ مهیا شده است

  

 

  :پیکربندي کلیه اجزاء در یک محیط یکپارچه.12

 gatewayو ماجولهاي  H1از جمله تجهیزات فیلدباس  MAPCSقابلیت پیکربندي کلیه اجزاء سیستم 

  . در کنار هم گنجانده شده است Project Explorerو الگوریتمهاي کنترلی در قسمت  Modbusپروتکل 

  


