
 www.coasam.com شرکت آســــام

 
 

 By m. ghorbani          :www.coasam.com  ططاحی

 

 CMR2020 آموزش فارسی ماژول

 

  

  CMR2020هاغٍل

تَاًس تا  تاضس. ایي اتػال زض سازُ تطیي حالت هی یٌتطًت هی، قاتلیت اتػال تِ ضثکِ هحلی ٍ یا اLOGO! 8 یکی اظ قاتلیت ّای تاضظ

ًت کٌتطلط  تَاى هَزم ضا تِ خَضت خطٍفی کوک یک زستگاُ هَزم تطقطاض گطزز. زض ایي حالت تا استفازُ اظ یک کاتل ضثکِ، هی

ْا تطقطاض کطز. زض زض ضًح آزضس هَزم، یک اضتثاط سازُ ضثکِ ای هاتیي آً IP لَگَ هتػل ًوَز ٍ تا ترػیع زازى آزضس

ّای َّضوٌس، تثلت یا لح تاج ٍ تا کوک اخلیکیطي ّای اضائِ ضسُ ٍ  تَاى اظ ططیق گَضی تاضس هی WIFI غَضتیکِ هَزم اظ ًَع

 .یا ٍب سطٍض تا کٌتطلط اضتثاط تطقطاض ًوَز

ًوَزُ کِ زض ایي  CMR2020 ٍ CMR2040 تا ایي حال ضطکت ظیوٌس تطای کاضتطزّای خیططفتِ تط اقسام تِ ػطضِ زٍ هاغٍل

، هاغٍل ّای اضتثاطی خْت تطقطاضی اضتثاط CMR2020 ٍ CMR2040 ضَز. هاغٍل ّای زازُ هی CMR2020 هطلة آهَظش

تاضٌس. تفاٍت  هی GPS تؼییي هَقؼیت کٌتطلط اظ ططیق سیستن اظ ططیق ضثکِ هَتایل ٍ ّوچٌیي LOGO! 8 تی سین تا کٌتطلط

 CMR2040 استفازُ هی ًوایس حال آًکِ هاغٍل GSM/GPRS (2G )اظ ضثکِ CMR2020 اغلی ایي زٍ هاغٍل زض آى است کِ

 .ًوایس استفازُ هی LTE (4G) اظ ضثکِ
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 LOGO! 8 تَاًٌس تِ زٍ ططیق هَضز استفازُ قطاض گیطًس. زض حالت اٍل تِ ػٌَاى یک هاغٍل اضتثاطی تطای کٌتطلط ایي هاغٍلْا هی

 ًطم افعاض هَتایلّای حافظِ ٍ ٍضؼیت تطًاهِ ضا اظ ططیق  ّا، تیت ّا، ذطٍخی تَاى، تواهی هقازیط ٍضٍزی کِ اظ ایي ططیق هی

(LOGO! App) تَاى اظ ططیق سطٍیس خیام  هاًیتَض ًوَز ٍ یا هقازیط ضا تغییط زاز. ّوچٌیي زض غَضت تطٍظ ّطگًَِ ذطایی هی

 .کَتاُ، اظ ًَع ذطا هطلغ گطزیس

هاغٍل کِ  هَضز استفازُ قطاض گیطز. زض ایي حالت، ایي (Stand Alone) تَاًس تػَضت هستقل زض حالت زٍم، ایي هاغٍل هی

تَاًس تطًاهِ ضیعی گطزیسُ ٍ تستِ تِ هقازیط ٍضٍزی ٍ فطاهیي اضسالی اظ ططیق ضثکِ  زاضای زٍ ٍضٍزی ٍ زٍ ذطٍخی است، هی

 .ّای اضتثاطی ذَز، ذطٍخی ّا ضا ٍغل یا قطغ ًوایس
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هَضز ًظط زضج ضَز ٍ خس اظ آى زض اتتسا تسٍى ضٍضي کطزى هاغٍل تایستی سین کاضت  CMR2020 تطای ضاُ اًساظی هاغٍل

 هحل اتػال آًتي XR01 .تاضس زاضای زٍ ػسز کاًکتَض آًتي هی CMR2020 تغصیِ هاغٍل هتػل گطزز. هطاتق ضکل هاغٍل

GPS ٍ XR02 تاضس هحل اتػال آًتي هَتایل هی. 

 IP ضطکت ظیوٌستِ طَض کلی توام تٌظیوات ٍ خیکطتٌسی هاغٍل اظ ططیق هحیط ٍب سطٍض است. تِ غَضت خیطفطؼ 

زض  IP192.168.0.x تایستی تطای سیستن CMR2020 تطای ایي هاغٍل اذتػاظ زازُ ٍ تطای اضتثاط تا هاغٍل 192.168.0.3

هاغٍل ٍاضز ضَز کِ زض غَضت  IP سیستن زض اٍلیي هطحلِ زض غفحِ هطٍضگط ٍیٌسٍظ تایس IP ًظط گطفتِ ضَز. خس اظ تٌظین

 .تاضٌس هی admin تایس ٍاضز ضَز کِ تِ غَضت خیطفطؼ ّط زٍ User ٍ Password تطقطاضی اضتثاط
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تَاى توام تٌظیوات هاغٍل ضا اًدام زاز. اها تطذی اظ تٌظیوات  ضَز، زض هٌَی کٌاضی سوت چح هی هطاّسُ هی ۳هطاتق ضکل 

 .ضَز ای است کِ زض ازاهِ تِ تَضیح آًْا خطزاذتِ هی سیاض اساسی ٍ خایِت

ضا زض ًظط  IP192.168.0.3 ّواًطَض کِ زض اتتسای هطلة شکط گطزیس، ضطکت ظیوٌس تِ غَضت خیطفطؼ تطای ایي هاغٍل

 .خسیسی ضا زض ًظط گطفت IP تَاى تطای هاغٍلهی LAN اظ هٌَی IP گطفتِ است، تطای تغییط ایي
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 زض تٌظیوات ایي. کطز فؼال ضا …کاضت اظ قثیل خیي کس، ضٍهیٌگ ٍ تَاى زض آى تٌظیوات سینتاضس کِ هی هی  WANهٌَی تؼسی

 .است ضسُ آٍضزُ ۵ تػَیط
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تاضس، تسیي ًحَ کِ  ٍخَز زاضز، فؼال ساظی تطای اضتثاط زٍ ططفِ هی  SMSیکی اظ خاضاهتطّای هْن ایي قسوت کِ زض سطتطگ

زازى تِ هاغٍل   SMSتتَاى، اظ ططیقفؼال ضَز تا   Allow Receiptاتتسا تایس  SMSتطای فطهاى زازى تِ هاغٍل اظ ططیق

گطزز، اها زضیافتی غَضت  اظ سوت هاغٍل اضسال هی SMSػولیات هطتَطِ اًدام ضَز. تِ تیاى زیگط اگط ایي قسوت فؼال ًطَز، 

 .گیطز ًوی
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ًیاظ است کِ کاضتطاى ٍ  CMR2020 ٍ هاغٍل LOGO! 8 تطای هؼطفی کاضتطاى ٍ اخاظُ زازى تِ افطازی ذاظ خْت اضتثاط تا

 .هیعاى سطح زستطسی آًاى تطای هاغٍل تؼطیف ضًَس

تطای هاغٍل هؼطفی  User ػسز ۰۲تَاى هاکعیون هی ۷گطزز. هطاتق تػَیط  اًدام هی Users/group ایي تٌظیوات زض قسوت

 .هؼطفی کطز تا اخاظُ زستطسی تِ سیستن ضا زاضتِ تاضس Login ٍ Password تایستی یک User کطز ٍ تطای ّط
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تایستی آًطا خاسد زاز.  Yes ٍ No زٍ ػسز خاضاهتط زیگط ٍخَز زاضز کِ تا Login ٍ Password ػالٍُ تط User زض هؼطفی ّط

 کاضتط اخاظُ فطهاى تِ هاغٍل اظ ططیقکِ تیاًگط ایي هَضَع است، آیا ایي  Allow receipt of SMS message اٍلیي هَضَع

SMS ضا زاضز؟ 

کٌس آیا تِ ایي کاضتط اخاظُ  کِ تیاى هی Phone number of this user can be changed using SMS زٍهیي هَضَع

 تغییط ضواضُ هَتایل زازُ ضَز ؟

تط  SMS َاى ًحَُ اضسال ٍ زضیافتتتاضس، زض ایي قسوت هی هی Monitoring تطیي ترص تٌظیوات هطتَط تِ قسوتاها هْن

 .ّا فطستازُ ضَز User تطای SMS اساس ضٍیسازّای هرتلف ضا تٌظین ًوَز. ّوچٌیي هتٌاسة تا ّط ضٍیساز چِ هتٌی زض قالة
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زض  AI1 اظ زیگط اهکاًات ایي غفحِ افعٍزى خاضاهتطّای هرتلف خْت کٌتطل است، تِ ػٌَاى هثال یک حافظِ تطای شذیطُ هقساض

هتٌاسة تا ایي تغییطات ًیاظ است، ایي حافظِ  SMS طفتِ ضسُ است، تطای تطضسی هقساض ایي حافظِ ٍ تغییطات آى ٍ اضسالًظط گ

 .گیطز تطای هاغٍل هؼطفی ضَز، کِ فطایٌس شکط ضسُ زض ّویي غفحِ اًدام هی

 

هَضز ًظط خْت اضتثاط هطرع ضَز. ایي ػول   LOGO! 8، کٌتطلط  CMR2020اها قثل اظ ّط ػولیاتی الظم است تطای هاغٍل

 .ًوایی اظ ایي سطتطگ آهسُ است ۹ضَز. زض ضکل  اًدام هی  LOGO! BMزض سطتطگ

 

ضٍیسازّای هرتلف  SMS ّای هرتلف هطرع ضَز، تِ ػثاضتی زیگط تایستی هتي  SMSًیاظ است، هتي  LOGOخس اظ هؼطفی

 .تطای هاغٍل هؼطفی ضَز
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 : ای یک سطی اظ خاضاهتطّا ًیاظ تِ کٌتطل زاضًس، خاضاهتطّایی اظ قثیلزض ّط خطٍغُ

  

 I – Digital Input 
 Q – Digital Output 
 M – Digital Flag 
 AI – Analog Input 
 AQ – Analog Output 
 F – Function Key 
 C – Cursor Key 
 S – Digital Shift Register 
 PS – Program Status 
 CS – Communication Status 
 VM – Variable Memory 

 .قاتل تؼطیف ّستٌس Signal definitions توام ایي خاضاهتطّا زض سطتطگ

 ّط یک هؼطفی ضَز، تِ تیاًی زیگط زض غَضت چِ تغییطی تط ضٍی ایي خاضاهتط Evenاها خس اظ تؼطیف خاضاهتطّا ًیاظ است، 

Event ضخ زّس. هثال اگط I1  یک خاضاهتط تؼطیف ضَز، تطایتِ ػٌَاى I1 ِسEvent  تِ غَضت ظیط ٍخَز زاضز : 
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 Change to 0 
 Change to 1 
 Change 

 .تاضس هی Event تطای توام خاضاهتطّای زض سطتطگ Event تٌظیوات

 

، فؼال ٍ   SMSتَاًس اضسال هی Action .ػولیات هَضز ًظط تؼطیف ضَز  Actionsتایستی زض سطتطگ  Eventاها خس اظ تؼطیف

 .تاضس …یا غیط فؼال ضسى یک ذطٍخی ٍ 



 www.coasam.com شرکت آســــام

 
 

 By m. ghorbani          :www.coasam.com  ططاحی

 

 

 تایستی قسوت ایي زض زیگط تیاًی تِ تاضس، ّا هی  Actionّا ٍ  Eventهطتَط تِ اضتثاط زازى  Assignmentsزض اًتْا سطتطگ

 .ضخ زّس  Actionچِ  Eventّط تا هتٌاسة ًوَز تؼطیف
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 .هطاخؼِ ًواییس ظیوٌس لیٌک تَاًیس تِ خْت کسة اطالػات تیطتط هی

http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/modular-communication-variants/Pages/Default.aspx
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/modular-communication-variants/Pages/Default.aspx

