
WinCC 7.3درALarmایجاد )09155011699جزوه کالسی  مهندس توانا ( تلفن تماس :  شرکت مهندسی اندیشه سازان صنعت برق

١

WinCC 7.3درآالرم ایجاد 

توانایی در آشکار سازي آالرمها و پیامهاي مختلف به منظور کمک به روند WinCCیکی از مهمترین قابلیت هاي
Alarm Loggingخطایابی سیستم و مباحث تعمیرات و نگهداري می باشد . این وظیفه بر عهده نرم افزار زیر مجموعه 

نند شکل زیر نمایش هماRuntimeپنجره آالرم در محیط بوده که از صفحه اصلی نرم افزار قابل دستیابی می باشد .
داده می شود که در آن می توان اجزاء مورد نیاز از یک پیام تعریف شده را به نمایش گذاشت .

جهت ایجاد آالرم هاي مورد نیاز  ، پس از تعریف تگ هاي واسط که در ادامه به جزئیاتی در این مورد نیز اشاره خواهد 
بر روي گزینه مربوطه فعال می نماییم . در صفحه باز شده و در را با دابل کلیکAlarm Loggingشد ، محیط 

Navigation Area.در ( گوشه سمت چپ باال ) ، نمودار درختی حاوي اجزاء آالرم ها دراختیار قرار می گیرد
) Message Classesها نمایش داده شده است که در زیر مجموعه آن  کالس هاي خطا (Messageقسمت اول 

گوناگون براي خطاهاي Typeقابل دستیابی است . با توجه به نیاز می توان کالس هاي مختلف و در زیر مجموعه آن 
پروژه تعریف نمود . 

هر پیام مستقل می تواند شامل پارامترهایی از جمله تاریخ ، زمان ،د مدت زمان فعال بودن شرط تریگر ، وضعیت پیام از 
)پیام ، تگ Type) ، شماره پیام ، کالس و نوع ( Went Out) یا اتمام تریگر (Came inنظر زمان آغاز تریگر ( 

Loop Inمربوط به تریگر ، فعال سازي آرشیو شدن پیام  و تعیین صفحه اي از پروژه که پس از وقوع آالرم باز گردد ( 

Alarm. ها در صفحه براي فعال سازي امکان نمایش هر کدام از این ویژگی) و ... باشدRuntime می توان تیک
به یکی از دو روش نمایش داده شده در شکل زیر فعال نمود .Message Blockمربوطه را در صفحه 
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سه نوع کالس پیش فرض براي پیامها در نظر گرفته شده است : 

( Warning( هشدار ) ، Alarmسه نوع خطاي Errorبصورت  پیش فرض در کالس که Errorکالس -1
هاي دلخواه دیگري نیز به Typeبا توجه به نیاز می توان ( خرابی ) تعریف شده است .Failureاخطار ) و 

را براي حالت هاي مختلف این  کالس خطا Acknowledgeاین کالس افزود . همچنین می توان تنظیمات 
Acknowledge Came inان مثال با تیک زدن گزینه با تیک زدن گزینه هاي مربوطه فعال نمود .  به عنو

می توان تنظیمات مربوط به تایید خطاي وارد شده را فعال کرد. در این حالت پس از وارد شدن خطا و نمایش 
سیگنال نمایش داده شده Runtimeدر صفحه Acknowledegeسیگنال آالرم می توان با تحریک گزینه 

فعال شده باشد ، این سیگنال خطا در Archive. البته در صورتی که گزینه را تایید و از صفحه پاك نمود
دیتابیس مربوطه ذخیره خواهد شد.

در Runtimeهمچنین می توان رنگ بندي نمایش وضعیت هاي مختلف را براي نمایش آالرم ها در محیط 
صفحه مشخصات انجام داد .
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که حاوي پیامهاي سیستمی ایجاد شده توسط نرم System , requires acknowledgementکالس -2
بوده و در این کالس پس از ورود پیام ، جهت محو شدن نمایش، نیاز به تایید آن وجود دارد. ( WinCCافزار 

انواع پیامهاي سیستمی در ادامه بررسی خواهند شد . )
که حاوي پیامهاي سیستمی بدون نیاز به تایید می System , without acknowledgementکالس -3

باشد که فقط در آرشیو ذخیره می گردند .

کلیک راست نموده و Messageجهت اضافه نمودن کالس هاي جدید می توان مطابق شکل زیر بر روي گزینه 
را انتخاب نمود .New message classعبارت 
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را از جدول Message Tagایجاد یک پیام ابتدا کالس و نوع مورد نظر را انتخاب نموده و سپس در گام اول براي 
تگ هاي تعریف شده به این پیتم منتسب می کنیم. با توجه به اینکه تنها یک بیت می تواند در تریگر پیام اثر گذار باشد 

بصورت خودکار برابر صفر تنظیم شده و Message bit، ود لذا در صورتی که تگ مورد نظر از نوع باینري انتخاب ش
در صورتی که از تگ هاي بایتی ، کلمه اي یا دوکلمه اي استفاده می شود ، می بایست شماره بیت مورد نظر جهت 

تعریف نمود .message bitتریگر پیام را در قسمت 

cameجهت تعیین وضعیت یک پیام از نظر Status tagاز  in ،Went OutوAcknowledge می توان بهره
گرفت . در این تگ از دو بیت استفاده می شود یکی براي نشان دادن فعال شدن یا غیر فعال شدن پیام و بیت دیگر براي 

جه به توتوسط برنامه نویس تعیین شده و بیت دوم با Status Bitنشان دادن تایید یا تایید نشدن پیام . بیت اول در گزینه 
بصورت خودکار با تعدادي بیت فاصله نسبت به بیت اول تعریف می گردد .Status tagنوع تگ تعریف شده براي  

تعریف می گردد .Status bitبا دوم با چهار بیت فاصلهبیت: Status tagبیتی بودن 8در صورت -1
تعریف می گردد .Status bitبیت فاصله با هشت:  بیت دوم با Status tagبیتی بودن 16در صورت -2
تعریف می گردد .Status bitبیت فاصله با شانزده:  بیت دوم با Status tagبیتی بودن 32در صورت -3

Status Bit :  6

Status tag :16 Bit
Acknowledge Bit :14
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همچنین در تعیین تگ هاي یک پیام و جهت تایید نمودن یک پیام بواسطه تغییر وضعیت یک بیت در سیستم کنترل  یا  
استفاده نمود . در Acknowledge Bitو Acknowledge Tagنیز می توان از WinCCیک بیت داخلی در 

نیز Status tagیت تایید یا عدم تایید در صورت تعیین این بیت پس از تحریک شدن آن عالوه بر تایید یک پیام وضع
مشخص خواهد شد . 

ایجاد می شوند . WinCCتوسط ابزارهاي دیگر Runtime) در محیط System Messageپیام هاي سیستمی  (
می توان لیست پیامهاي سیستمی فعال را بروز رسانی نمود.Updateپس از انتخاب پیامهاي مورد نظر با زدن گزینه 

بررسی بیشتر عملکرد هر یک از این پیامهاي سیستمی به راهنماي نرم افزار مراجعه نمایید .جهت 

می توان براي تگ هاي غیر باینري محدوده دلخواهی تعریف نمود که با رسیدن Analog  Alarmsبا  استفاده از 
قایسه اي را می توان از یک تگ دیگر نیز بدست مقدار داخلی تگ به این حد ، آالرم مربوطه نمایش داده شود . مقدار م

آورد . 

:Runtimeنحوه نمایش آالرم در محیط 

در محیط ActiveX controlاز مجموعه ابزارهاي WinCC Alarm Controlجهت نمایش آالرمها از ابزار 
Smartاز مجموعه Controlگرافیک استفاده می نماییم. این ابزار همچنین از طریق ابزار  Object هم قابل دسترسی

می باشد .با قرار دادن این ابزار در صفحه طراحی پنجره مشخصات آن مطابق با شکل زیر باز می شود .
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می توان گزینه هاي مورد نظر براي Message Listو Message Blockدر پنجره مشخصات باز شده از برگه هاي 
همانگونه که توضیح Alarm Loggingنمایش در حالت آنالین را فعال نمود . البته این موارد می بایست قبال در محیط 

. از جمله براي نمایش انتخاب نمودمی توان برخی عملیات محاسباتی را Hit Listداده شد ، فعال شوند . در سربرگ 
Operatorدر سربرگ مشخص نمود .Frequencyگزینه ت ثبت یک پیام را با استفاده ازفعامی توان د

Message می توان تنظیماتی انجام داد که اگر اپراتور در محیطRuntime فعالیتی از جمله تایید پیام ها را انجام داد
،  در اثر این عمل ، پیام دیگري در صفحه  یا بصورت آرشیو ثبت گردد .
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تمرین یک :

با تعریف یک تگ باینري داخلی با عنوان آالرم و یک عدد کلید جهت تحریک نمودن این تگ ، تنظیمات آالرم را به 
نمایش داد . با قراردادن یک Runtimeنحوي انجام دهید که با هر بار تحریک کلید بتوان آالرم مربوطه را در محیط 

دو مقدار یک تگ داخلی را نمایش می دهند ، تنظیمات آالرم آنالوگ را که هرI/O filedعدد یک عدد اسالیدر و 
یک آالرم نمایش داده شود .200به نحوي انجام دهید که با رسیدن مقدار داخلی تگ به عدد 

می بایست، فعال سازي آنرا با زدن  تیک مربوطه در تنظیمات Runtimeتوضیح : جهت نمایش آالرم ها در محیط 
ت زیر انجام داد.سیستم بصور

تمرین دو :

شود .بر روي گیج نمایش دادهشده خروجی Scaleفشار - 1
دستی درشیر خروجی توسط مقدار دهیManualدر حالت - 2

درصد باز شود100صفر تا WinCC0محیط 
شیر خروجی متناسب با سرعت میکسر Automaticدر حالت - 3

درصد سرعت موتور باز می شود)40( شیر متناسب باکم و زیاد شود .
100مابین صفر تا WinCCسرعت میکسر توسط اپراتور در محیط و 

درصد وارد می شود .
بار  آالرم مربوطه روشن60در صورت افزایش فشار از - 4

شده و وضعیت آالرم از جهت تایید شدن یا تایید نشدن توسط 
بصورت نمایشگر ، نمایش داده می شود.WincCاپراتور 


