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I. Въведение
Програмируемитe логически контролери VPC притежават галванично разделяне от
външната електрическа среда чрез оптоизолирани дискретни входни линии 24V/10mA, и
оптоизолирани изходни линии 24V/2A.
Програмните модели и структурата на тези контролери е идентична, което създава
удобства на потребителя.
Количеството на входните и изходни линии е с различен брой, съгласно таблицата в
раздел Технически характеристики.
Контролерът VPC3224A63, освен дикретните притежава и 6 аналогови входни линии
0-20mA/0-10V и 3 изходни аналогови линии 0-20mA/0-10V, а VPC108A4 е снабден с 4
аналогови входни линии 0-20mA/0-10V .
Контролерът VPC4030А84 е от разширяем тип, като разширителите са с цифрови или
аналогови входове и изходи.
Всички контролери притежават енергонезависима памет тип EEPROM за
съхраняване на параметрите и FLASH памет за потребителската програма.
VPC контролерите всички типове са с вградена потребителска конзола, с която могат
да се задават технологичните параметри в работен режим или да се въвежда и редактира
потребителска програма в програмиращ режим.
Има възможност за въвеждане на програмата от персонален компютър по
комуникационния интерфейс RS232C. Програмният продукт VPC Host Interface позволява
създаване на потребителски програми както в мнемоничен вид, така и в графична релейноконтакторна среда.
Програмният език на VPC програмируемитe контролери е с подсказваща мнемоника
и богатство на команди, позволяващи бързото изграждане на гъвкави потребителски
програми.

II. Технически характеристики
Тип контролер
VPC106 VPC108A4 VPC1410 VPC1812 VPC2416 VPC3224LVPC3224A63 VPC4030 VPC4030А84
Дискретни входове 10
10
14
18
24
32
32
40
40
Дискретни изходи
10
12
24
30
6
8
16
24
30
Аналогови входове
8*
4
6
Аналогови изходи
4*
3
*С разширителен модул VPC84IO

-Äèñêðåòíè âõîäîâå
- Âõîäíî íàïðåæåíèå
- îò 18 äî 30 VDC
- Âõîäåí òîê
- 10 mA ïðè 24V
-Äèñêðåòíè èçõîäè
- Ìàêñèìàëåí èçõîäåí òîê
- 2À
- Ìàêñ. íàïðåæåíèå, ïðèëîæåíî êúì èçõîä
- 30V
- Ìàêñ. íàïðåæåíèå íà çàäåéñòâàí èçõîä
- 1.4V ïðè 2À
-Аналогови входове
- 0-20mA/0-10V
- Аналогови èçõîäè
- 0-20mA/0-10V
- Òàéìåðè îò 00.00 äî 99.99 s
- 32 áðîÿ ( вж.Забележка)
- Áðîÿ÷è äî 9999
- 32 áðîÿ (вж.Забележка)
- Пîìîùíè ðåãèñòðè (дискретни)
-96 броя
- Пîìîùíè ðåãèñòðè (числови)
-78 броя
- Êàïàöèòåò íà ïðîãðàìíàòà ïàìåò
- 2048 ðåäà
- Ìàêñèìàëíî âðåìå íà öèêúë (çà 2048 êîìàíäè)
- 7 ms
- Ïîòðåáèòåëñêà êîíçîëà
- âãðàäåíà
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- Âèä èíäèêàöèÿ:
-LCD дисплей
- 4 ðåäà с по 16 символа ( за VPC108A4 и VPC3224A63)
- 2 реда с по 16 символа (всички останали модели)
- ñâåòîäèîäíà
- зà задействани âõîäíè è èçõîäíè ëèíèè
(за моделите от VPC2416 нагоре)
- Èíòåðôåéñ çà âðúçêà ñ ÐÑ
- Ðåæèìè íà ðàáîòà:
- ðàáîòåí ñ ìîíèòîðèíã
- ðåäàêòèðàù ñ òúðñåíå
- Çàõðàíâàùî íàïðåæåíèå
- Ðàáîòíà òåìïåðàòóðà
- Òåìïåðàòóðà íà ñúõðàíåíèå

- RS232 C
- RUN & MONITOR
- PROGRAM
- îò 100 äî 250 VAC
- îò 0 äî 50 °Ñ
- îò -10 äî 60 °Ñ

III. Ðåãèñòðè è îïåðàíäè
- цифрови âõîäíè ëèíèè, îáîçíà÷åíè ñ i00,...,i39;
- цифрови èçõîäíè ëèíèè - o00,...,o29;
- òàéìåðи’ ñ âðåìåêîíñòàíòà ìåæäó 00.00 è 99.99 s - t00,...,t31;
- áðîÿ÷и’ äî 9999 - c00,...,c31;
‘ Çàáåëåæêà. Îáùèÿò áðîé íà òàéìåðèòå è áðîÿ÷èòå å 32. Âñåêè åäèí íîìåð íà
ðåãèñòúð 0,...,31 ìîæå äà áúäå íàçíà÷åí èëè çà òàéìåð èëè çà áðîÿ÷. Âæ. â
Ðåäàêòèðàù ðåæèì PROGRAM êàê ñå èçâúðøâà ïðåíàçíà÷àâàíåòî îò áðîя÷ êúì
òàéìåð è îáðàòíî.
- ïîìîùíè ðåãèñòðè (дискретни):
- ïîòðåáèòåëñêè - r00,...,r87;
- ñèñòåìíè:
- r88(RUN) - âèíàãè “on”, ïðè ïðåìèíàâàíåòî ìó â “off” ñå
ïðåêðàòÿâà ðåæèì RUN íà êîíòðîëåðà;
- r89(Err) -”on” ñèãíàëèçèðà àâàðèéíî ñúñòîÿíèå íà ïîòðåáèòåëñêàòà ïðîãðàìà;
- r90(CON) - “on” àêî контролерът å ñâúðçàí êúì äðóãî
óñòðîéñòâî ïî RS232C (напр. PC с VPC Host Interface);
- r91(VPCIO) - “on” àêî контролерът å ñâúðçàí êúì разширителен модул (напр. VPC84IO);
- r92 - èíâåðòèðà ñå âñåêè ïðîãðàìåí öèêúë;
- r93 - öèêúë ñ ïåðèîä 0.01 s;
- r94 - öèêúë ñ ïåðèîä 0.1 s;
- r95 - öèêúë ñ ïåðèîä 1 s.
Âñåêè îò òåçè дискретни ðåãèñòðè (i,o,t,c,r) ìîæå äà áúäå îïåðàíä íà êîìàíäèòå
îò åçèêà çà ïðîãðàìèðàíå (âæ. Êîìàíäè è ìíåìîíèêàòà èì). Èíñòðóêöèèòå çà
изпълнение (край на веригите) от типовете: OUT, OUT NOT или LR ìîãàò äà
èìàò çà îïåðàíä ñàìî èçõîäíà ëèíèÿ или ïîòðåáèòåëñêè ðåãèñòúð.
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- аналогови âõîäíè ëèíèè, îáîçíà÷åíè ñ а00,...,а07;
-аналогови èçõîäíè ëèíèè - d00,...,d03;
- помощни регистри (числови) - p00,...,p77;
- общи числови регистри - p00,...,p75 - стойности от 0000,...,9999,
които могат да се модифицират от потребителя в МОНИТОРЕН РЕЖИМ и програмно да се прехвърлят стойностите им
към/от стойностите на таймерите/броячите;
- специални числови регистри :
- p76(паралелен изход) - стойността му се предава чрез
първите 12 изхода, ако е употребен някъде в програмата.
o00 е младши, а o11 - старши бит, като двата най-старши
бита на p76 се игнорират;
- p77(паралелен вход) - числовия еквивалент на първите 12
входа, i00 - младши бит, i11 - старши бит;
Âñåêè îò òåçè числови ðåãèñòðè (a,d,p) ìîæå äà áúäå îïåðàíä за сравняване или
копиране íà êîìàíäèòå îò åçèêà çà ïðîãðàìèðàíå (âæ. Êîìàíäè è ìíåìîíèêàòà
èì). Èíñòðóêöèèòå çà изпълнение OUT и OUT NOT (=OUT*) върху тези регистри
(без a00-a07 и p77) се нуждаят от втори операнд и служат за прехвърляне на
стойностите на двата операнда.
При отпадане на захранването се запазват стойностите и състоянието на
всички броячи, таймери, числови регистри, както и на r72-r87.

IV. Команди и мнемониката им
Командите и операндите (регистрите) се визуализират с подходяща мнемоника за
LCD индикация, като смисълът им е следният:
- “END” - край на програмата:
- “LD”/”LD NOT” (LoaD/LoaD NOT) - начало на верига с нормално отворен/
затворен контакт (или числово сравнение, когато се използват числовите регистри) ;
- “AND“/”AND NOT” - последователно свързване на нормално отворен/ затворен
контакт (или числово сравнение) ;
- “OR”/”OR NOT”- паралелно свързване на нормално отворен/ затворен контакт
(или числово сравнение) ;
- “OUT”/”OUT NOT” - изход/инверсен изход (край на верига) или инструкция за
прехвърляне на стойност от един регистър в друг при изпълнение на условията във веригата
за него;
- “LR” (Latching Relay) - изход тригер тип R-S. Изходът от този тип се включва и
изключва по две независими вериги, като приоритетна е нулиращата верига, т.е. ако е
изпълнено условието за нулиращата верига, изходът “LR” няма да се задейства при никакви
условия;
- “TIM00 до TIM31” (Timer) - изход таймер. Този изход се задейства, когато изтече
времето, зададено като числова стойност при условие, че веригата за него е с изпълнени
условия и не прекъсва през това време. Прекъсване на веригата установява таймера в
изходно положение;
- “CNT00 до CNT31” (Counter) - изход брояч. Изходът от този тип се включва след
отброяване на зададеното число импулси по броящия вход и се нулира след изпълнение на
условието/условията по нулиращия вход;
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- “IL” (InterLock) - начало на разклонение. Тази команда създава възможност за
осъществяване на разклонение със серия изходи, чийто вериги ще могат да ги задействат
при изпълнение на собствените си условия и условията до тази команда;
- “ILC” (InterLock Clear) - край на разклонение;
- “JMP” (JuMP) - условен преход. Инструкциите, затворени в областта от командата
“JMP” до “JPE” се изпълняват само, ако текущото състояние на веригата до “JMP” е с
изпълнение условия за включено “on”;
- “JPE” (JumP End) - край на прехода. Командата “JMP” изисква задължително
употребата на “JPE”, с което се постига прескачане на веригите между тях при неизпълнено
условие на веригата до “JMP”;
- “AND LD” (AND LoaD) - последователно въвеждане на група контакти, когато
между тях има и паралелни клонове;
- “OR LD” (OR LoaD) - паралелно въвеждане на група контакти;
- “??? ???” - непозната команда.

V. Режими на работа
Êîíòðîëåðиòе VPC ðàáîòят â äâà îñíîâíè ðåæèìà - ðàáîòåí ñ
ìîíèòîðèíã (RUN & MONITOR) è ðåäàêòèðàù (PROGRAM) ñ âúçìîæíîñòè зà
òúðñåíå íà èçõîäíè âåðèãè.
Работният режим е основния режим на контролера, тъй като в този
режим се изпълнява потребителската програма и съответното управление на
елементите, свързани към входовете и изходитe му.
Редактиращият режим е спомагателен и е основно предназначен за
използване от специалисти с необходимата квалификация за потребителско
програмиране, например за незначителни промени в потребителската програма
директно в контролера без да се ползва персонален компютър и
специализираната програма VPC Host Interface.
Ïðåâêëþ÷âàíåòî ìåæäó ðåæèìèòå ñå îñúùåñòâÿâà ÷ðåç ïîñëåäîâàòåëíî
íàòèñêàíå íà áóòîíà “Esc” , äîêàòî íà äèñïëåÿ ñå ïîÿâè ñúîáùåíèå, ÷å ìîæå äà ñå
ïðåìèíå êúì äðóãèÿ ðåæèì - “Çà ïðåõîä êúì RUN íàòèñíåòå <Ins>” èëè “Çà èçõîä
îò RUN íàòèñíåòå <Ins>”. Ïðåõîäúò îò PROGRAM â RUN å âúçìîæåí ñàìî àêî
ïîòðåáèòåëñêàòà ïðîãðàìà å êîðåêòíà, â ïðîòèâåí ñëó÷àé êîíòðîëåðúò óêàçâà
êàêâà ãðåøêà å îòêðèòà è îñòàâà â PROGRAM (âæ. Ïðîãðàìíè ãðåøêè).
Êîíòðîëåðиòе ïðèòåæàâàт âúçìîæíîñò è çà äèñòàíöèîíåí äîñòúï äî
ïîòðåáèòåëñêàòà ïðîãðàìà â ðåäàêòèðàù ðåæèì, ako êîíòðîëåðúò å ñâúðçàí ïî
èíòåðôåéñåí êàáåë RS232C êúì ïåðñîíàëåí êîìïþòúð ñúñ ñòàðòèðàíà
êîìóíèêàöèîííà ïðîãðàìà VPC Host Interface.

V.a. Ðåæèì RUN & MONITOR
Â ðåæèì RUN & MONITOR êîíòðîëåðúò èçïúëíÿâà ïîñëåäîâàòåëíî
èíñòðóêöèèòå íà ïîòðåáèòåëñêàòà ïðîãðàìà çàïî÷âàéêè îò èíñòðóêöèÿòà íà
àäðåñ “0000” (íà÷àëî íà ïðîãðàìåí öèêúë) äî ïúðâàòà ñðåùíàòà èíñòðóêöèÿ
“END” (êðàé íà ïðîãðàìåí öèêúë). Òîçè ðåæèì ñå âèçóàëèçèðà íà ÷åòèðè
ïîñëåäîâàòåëíè ïðîçîðåöà íà äèñïëåÿ, êîåòî äàâà âúçìîæíîñò íà ïîòðåáèòåëÿ
çà êîíòðîë íàä ðåãèñòðèòå è ïðîãðàìàòà íà êîíòðîëåðà. Ïîñëåäîâàòåëíîòî
ïðèäâèæâàíå îò ïðîçîðåö â ïðîçîðåö ñå îñúùåñòâÿâà ÷ðåç áóòîíà [Esc]:
- Ïúðâè ïðîçîðåö íà ðåæèì RUN & MONITOR.
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Òîé èçîáðàçÿâà ñúñòîÿíèåòî íà âõîäíèòå è èçõîäíèòå ëèíèè íà VPC
контролерите, êàòî ïúðâèòå äâà ðåäà èçîáðàçÿâàò âõîäîâåòå, a ïîñëåäíèòå äâà èçõîäèòå, ïîäðåäåíè â ïîñëåäîâàòåëåí ðåä. Ïëúòåí êâàäðàò îçíà÷àâà âêëþ÷åíî
(“on”), à ïðàçåí - èçêëþ÷åíî (“off”) ñúñòîÿíèå. Â ïðèìåðà îò ôèãóðàòà âõîäîâåòå i01,
i07, i20, i34 è èçõîäèòå o00, o18 ñà “on”, à âñè÷êè îñòàíàëè âõîäîâå è èçõîäè ñà “off”.
Изходи:

o00
o16

...
...

o15
o29

Входове:

i00
i16
i32

...
...
...

i15
i31
i39

ïúðâè ïðîçîðåö íà RUN&MONITOR

- Âòîðè ïðîçîðåö íà ðåæèì RUN & MONITOR. Â òîçè ïðîçîðåö ñå èçîáðàçÿâà
ìîíèòîðíèÿò ïîäðåæèì íà êîíòðîëåðà, â êîéòî ïîòðåáèòåëÿò ìîæå äà íàáëþäàâà
ñúñòîÿíèåòî íà âñåêè ðåãèñòúð. ×ðåç áóòîíà [8 ] ñå èçáèðà (ïîñòàâÿ â ìèãàù ðåæèì)
òèïà íà ðåãèñòúðà çà íàáëþäåíèå, íîìåðà ìó è ïðè÷èñëåíàòà ìó êîíñòàíòà (çà
òàéìåðèòå è áðîÿ÷èòå). Èçáðàíèÿò åëåìåíò ìîæå äà ñå ïðîìåíÿ ÷ðåç ñòðåëêèòå
[!] è ["] è ïî òàêúâ íà÷èí íà äèñïëåÿ äà ñå âèçóàëèçèðà ïðîèçâîëåí ðåãèñòúð íà
êîíòðîëåðà. Òåêóùîòî ñúñòîÿíèå íà òàêà èçáðàíèÿ ðåãèñòúð ñå èíäèêèðà âäÿñíî îò
íåãî - “on” çà âêëþ÷åíî è “off” çà èçêëþ÷åíî, à çà òàéìåðèòå è áðîÿ÷èòå ñå èíäèêèðà è
òåêóùàòà èì ñòîéíîñò. Â òîçè ïîäðåæèì ïî ãîðåïîñî÷åíàòà ïðîöåäóðà å âúçìîæíà
è ñìÿíà íà âðåìåêîíñòàíòèòå íà òàéìåðèòå è êîíñòàíòèòå íà áðîÿ÷èòå.
{i,o,r,c,t,p}
тип регистър

номер на регистър

Мониторен режим:
t19 -> off 23.88
състояние на регистъра
{ on, off }

текуща стойност на таймер,
брояч или p (, ако не е избрана)

времеконстанта, която може да се променя
(, когато е избрана в мигащ режим)

- Òðåòè ïðîçîðåö íà ðåæèì RUN & MONITOR. Íà ïðàêòèêà òîâà å
ðåäàêòèðàùèÿò ðåæèì (âæ. Ðåäàêòèðàù ðåæèì PROGRAM) на контролера, íî áåç
âúçìîæíîñòòà ïîòðåáèòåëÿò äà ïðîìåíÿ ïðîãðàìàòà, òúé êàòî â ìîìåíòà òÿ ñå
èçïúëíÿâà. Последните три символа на втория ред отразяват моментната
стойност на операнда:

0002 LD

ïðîãðàìàòà ìîæå äà ñå ðàçãëåæäà ÷ðåç áóòîíèòå

p01<p00
on

[] и [¯], êàêòî è äà ñå òúðñÿò èçõîäíè âåðèãè

(Âæ.SEARCH â Ðåäàêòèðàù ðåæèì PROGRAM)

- ×åòâúðòè ïðîçîðåö íà ðåæèì RUN & MONITOR. Òîçè ïîñëåäåí ïðîçîðåö
ñëóæè çà èçõîä îò ðàáîòíèÿ ðåæèì íà êîíòðîëåðà è ïðåõîä êúì ðåäàêòèðàù ðåæèì
÷ðåç íàòèñêàíå íà áóòîíà [Ins]. Ïîòðåáèòåëÿò ìîæå äà ñå âúðíå êúì ïúðâèÿ
ïðîçîðåö íà RUN & MONITOR ÷ðåç áóòîíà [Esc]:

<INS> спира RUN
<DEL> вкл.ПАРОЛА

[Esc]

последен прозорец на RUN & MONITOR

първи прозорец на RUN & MONITOR

С цел да се защити програмата от нежалателни промени, потребителят
може да избере ‘ПАРОЛА’ чрез бутона [Del] и оттук нататък излизането от
режим RUN & MONITOR става само след избиране паролата ‘числото след VPC’ например: ‘4030’ от четвъртия прозорец.

6

V.b. Ðåäàêòèðàù ðåæèì PROGRAM
Òîçè ðåæèì ñëóæè çà âúâåæäàíå è êîðèãèðàíå íà ïîòðåáèòåëñêàòà ïðîãðàìà
÷ðåç âãðàäåíàòà êîíçîëà íà VPC контролерите. Íà äèñïëåÿ ñå èçâåæäàò êîìàíäèòå
íà ïðîãðàìàòà âúâ ñëåäíèÿ ôîðìàò: òåêóù àäðåñ íà êîìàíäà , ìíåìîíèêà íà
êîìàíäàòà è íåéíèÿ îïåðàíä (, àêî òàêúâ ñúùåñòâóâà):
àäðåñ
(0000-2047)

0011 LD NOT r12

íîìåð íà îïåðàíä
òèï íà îïåðàíäà{i,o,r,c,t,a,d,p}

ìíåìîíèêà íà êîìàíäàòà

Ïîòðåáèòåëÿò ìîæå äà ðàçãëåæäà ïðîãðàìàòà ñúñ ñòðåëêèòå: [#] íàìàëÿâà
òåêóùèÿ àäðåñ, à [$] ãî óâåëè÷àâà. Ñòðåëêèòå ñà ìíîãîñêîðîñòíè, êîåòî ïîçâîëÿâà
áúðçî äîñòèãàíå äî ïðîèçâîëåí àäðåñ íà ïðîãðàìàòà. Êîìáèíàöèÿòà çàäúðæàíå íà
[#] è [!] ïîñòàâÿ íà äèñïëåÿ íà÷àëîòî íà ïðîãðàìàòà (àäðåñ 0000), à êîìáèíàöèÿòà
[$] è [!] - êðàÿ íà ïðîãðàìàòà, ò.å. ïúðâîòî ñðåùàíå íà êîìàíäàòà ‘END’.
Òåêóùèÿò ïðîãðàìåí ðåä ìîæå äà ñå ðåäàêòèðà êàòî ÷ðåç [8 ] ñå èçáèðà êîé
êîìïîíåíò íà êîìàíäàòà (ìíåìîíèêà, òèï îïåðàíä, íîìåð íà îïåðàíä, êîíñòàíòà)
äà ñå ïðîìåíè . Òîçè êîìïîíåíò ñå ïîñòàâÿ â ìèãàù ðåæèì, à ñúäúðæàíèåòî ìó ìîæå
äà ñå ïðîìåíÿ ÷ðåç ñòðåëêèòå [!] è ["]. Ïðîìåíåíîòî ñúäúðæàíèå ñå çàïèñâà ñ
áóòîíà [8 ]. Â êðàÿ íà ïðîãðàìàòà çàäúëæèòåëíî òðÿáâà äà ïðèñúñòâà êîìàíäàòà
‘END’ çà êðàé íà ïðîãðàìíèÿ öèêúë.
Ïðè èçïîëçâàíåòî íà áðîÿ÷èòå è òàéìåðèòå êàòî îïåðàíäè íà êîìàíäè
òðÿáâà äà ñå ïîìíè, ÷å åäèí íîìåð 00,...,31 ìîæå äà å èëè ñàìî çà áðîÿ÷ èëè çà òàéìåð.
Ïðåíàçíà÷àâàíåòî íà äàäåí ðåãèñòúð, íàïð. t03 îò òàéìåð êúì áðîÿ÷ c03, èëè
îáðàòíî, ñå èçâúðøâà êàòî íà ïðîãðàìíèÿ ðåä, êúäåòî òîé ó÷àñòâà ñå íàòèñíå è
çàäúðæè [8 ] è ñå íàòèñíå åäíîêðàòíî [!] :

1057 TIM03 60.70

0341 LD

NOT t03

[8 ] +[!]

[8 ] +[!]

Ðåãèñòúð 03 å áèë íàçíà÷åí êàòî òàéìåð

1057 CNT03 v6070

0341 LD

NOT c03

ðåãèñòúð 03 ñå ïðåíàçíà÷àâà êàòî áðîÿ÷

Çà âìúêâàíå ïðåäè èëè èçòðèâàíå íà òåêóùèÿ ïðîãðàìåí ðåä ñå èçïîëçâàò
áóòîíèòå [Ins] è [Del]. Ñëåä åäíîêðàòíîòî èì íàòèñêàíå êîíòðîëåðúò î÷àêâà
êàòî ïîòâúðæäåíèå ïîâòîðíîòî èì íàòèñêàíå. Íà äèñïëåÿ ñå ïîÿâÿâà ñúîáùåíèå
“Äîáàâÿíå...” èëè “Èçòðèâàíå...” ñ ìèãàùî ìíîãîòî÷èå äîêàòî òðàå ñúîòâåòíàòà
îïåðàöèÿ è áóòîíèåðàòà å áëîêèðàíà. Ïðè âìúêâàíå íîâàòà êîìàíäà íà òåêóùèÿ
ïðîãðàìåí ðåä å ‘END’:

0052 OR NOT r17
Добавяне на ред?

[Ins]
...

0052 END

íà àäðåñ 0052 ñå âìúêâà èíñòðóêöèÿòà ’END’, à ‘OR NOT r17’ ïðåìèíàâà íà àäðåñ 0053
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0611 LD NOT i08
Изтриване на ред

[Del] 0611 OR
...

r11

инструкцèÿòà íà íà àäðåñ 0611 ñå èçòðèâà è íà íåéíî ìÿñòî ïðåìèíàâà òàçè îò àäðåñ 0612

Ðåäàêòèðàùèÿò ðåæèì PROGRAM ïðèòåæàâà è ïîäðåæèì SEARCH çà òúðñåíå
íà èçõîäíè âåðèãè â ïîòðåáèòåëñêàòà ïðîãðàìà. SEARCH ñå èçâèêâà ÷ðåç çàäúðæàíå íà
[8 ] è íàòèñêàíå íà áóòîíà ["]. Ïðè òîâà íà âòîðèÿ ðåä íà äèñïëåÿ ñå èçïèñâà ‘Òúðñåíå
íà t00 *’. Îòíîâî ñ áóòîíà [8 ] è ñòðåëêèòå [!] è ["] ñå èçáèðà ïðîèçâîëåí íåâõîäåí
ðåãèñòúð - èçõîäíà ëèíèÿ, òàéìåð, áðîÿ÷ èëè âúòðåøíî ðåëå. Çà âñåêè òàêà èçáðàí
ðåãèñòúð íà ïúðâèÿò ðåä íà äèñïëåÿ ñå èçïèñâà ïðîãðàìíèÿ ðåä, íà êîéòî çàâúðøâà
èçõîäíàòà âåðèãà çà èçáðàíèÿ ðåãèñòúð, èëè òîçè ðåãèñòúð ñå ìàðêèðà ñ “*” íà âòîðèÿ
ðåä, àêî òàêàâà âåðèãà íå ñúùåñòâóâà â ðàìêèòå íà ïðîãðàìíèÿ öèêúë. Çà èçõîä îò
SEARCH ñå íàòèñêà áóòîíà [Esc]:

2011 OUT NOT o12 [8 ]+["] 2011 OUT NOT o12
kúì SEARCH
Търси t00 *
Íå ñúùåñòâóâà èçõîäíà âåðèãà çà t00
[Esc] çà êðàé íà SEARCH

[!],["] è [8 ] çà èçáîð íàðåãèñòúð â SEARCH

0133 CNT02 v8711
Търси c02

1478 OUT o05
Търси o05 *

íàìåðåíà èçõîäíà âåðèãà çà c02

èçõîäíàòà âåðèãà çà o05 å ñëåä’END’

VI. Ïðîãðàìíè ãðåøêè
Ñëåä ðåäàêòèðàíå íà ïðîãðàìàòà è ïðåäè âñÿêî íåéíî èçïúëíåíèå ïðè ïðåõîä êúì
ðàáîòåí ðåæèì (RUN & MONITOR), ñå èçâúðøâà ïðîâåðêà íà ïðîãðàìàòà è ïðè íàëè÷èå
íà ãðåøêè, òå ñå âèçóàëèçèðàò, à êîíòðîëåðúò ïðåìèíàâà (îñòàâà) â ðåäàêòèðàù
ðåæèì. Ïðîãðàìíèòå ãðåøêè, êîèòî ñå îáðàáîòâàò îò VPC контролерите ñà:
- “Ãðåøêà ñ EEPROM!” - ãðåøêà ñ EEPROM;
- “Ãðåøêà ïî RS232!” - ãðåøêà ïðè êîìóíèêàöèÿ ñ PC â êîìóíèêàöèîíåí ðåæèì;
- “Äóáëèðàí èçõîä!” - ïîâå÷å îò åäíà èçõîäíà âåðèãà çà äàäåí ðåãèñòúð;
- “Íåïðàâèëåí êîä!” - ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà, íåïîçíàòà èíñòðóêöèÿ;
- “Грешен операнä!” - неправилен за текущата инструкция операнд;
- “Грешна стойност!” - неправилна стойност на таймер/брояч или индекс на
регистър;
- “Ëèïñâàù ‘END’!” - ëèïñâàùà èíñòðóêöèÿ “END” çà êðàé íà ïðîãðàìàòà;
- “Ëèïñâàù IL (JMP)” - êîìàíäàòà “IL”/“JPE” íÿìà ïðåäèøíà ñúîòâåòñòâàùà
“ILC”/“JMP” ;
- “Ïðåñè÷àíå IL-JMP” - ïðåïëèòàíå íà êîìàíäèòå “IL”-”ILC” è “JP”-”JPE”.
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VII. Примери на релейно-контакторна аналогия
Инструкции LD; LD NOT; AND; AND NOT; OR; OR NOT; OR LD; AND LD; OUT; OUT NOT:
i00

i01

i01

LD

NOT i00

LD
i01
AND NOT c03

c03

LD
AND
OR

o02

r00

i01
o02
r00
o00

i01

o02

r03

t04

r02
i01

o02

r00

t03

i05

i04

c07

r06

LD
AND NOT
LD
AND
OR LD
OUT

i01
o02
r03
t04

LD
AND
LD
AND
OR LD
AND NOT
LD
AND
OR NOT
AND LD
OUT NOT

i01
o02
r00
t03

o00

i04
i05
c07
r06
r02

Инструкция IL (INTERLOCK) и ILC (INTERLOCK CLEAR) начало на разклонение
и край на разклонение:
i00

r03

IL

LD
AND
IL
LD
...
LD
...
ILC

i06
o04

ILC

i00
r03
i06
o04

Инструкция LR (Latching Relay) реле със задържане, еквивалентно на RS тригер:

LR
i00
i02

o03

S

r13
R

LD
AND
LD
LR
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i00
o03
i02
r13

Инструкции CNT (Counter) брояч:
i00

CNT00
o03

clock
reset

i02

5120

LD
i00
AND
o03
LD
i02
CNT00 v5120

Инструкции за числово сравнение, изискващи два числови операнда:
LD; LD NOT (=LD *); AND; AND NOT (=AND*); OR; OR NOT (=OR*):
p00<p52

p01<p13

LD *p00<p52
p01=c03

LD p01<p13
AND*p01=c03

Прехвърляне на стойност от един регистър (p12) в друг (p21), ако е
изпълнено някакво логическо условие с командите OUT и OUT NOT (=OUT*):

p01>p02

r03

p21,p12
r02

t04

LD p01>p02
AND NOT r02
LD
r03
AND
t04
OR LD
OUT p21,p12

Прехвърлянето на числови стойности с командите OUT и OUT* се извършва само, ако
входът на командата е логическа единица, т.е. веригатa е осъществена независимо по кой
клон.
Прехвърлянето се извършва от втория към първия операнд (съдържанието на р12 се
прехвърля като съдържание на р21).
Когато като първи операнд е посочен таймер или брояч, прехвърлянето е към зададената
му стойност. В случай, че вторият операнд е таймер или брояч, взима се неговата текуща
стойност за прехвърляне.
Например:

t00,p00
p01>p02

r02

t00 приема стойността на р00
t01,c05
i03

r04

t01 приема стойността на c05, до която е достигнал
броячът в момента на осъществена верига
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Инструкции за аритметични действия на числови стойности с командите OUT и OUT* .

p15+p17
p01>p02

r02

r03

t04

LD p01>p02
AND NOT r02
LD
r03
AND
t04
OR LD
OUT p15+p17

Сумирането се извършва, като към съдържанието на първия операнд се добавя това на
втория операнд (съдържанието на р15 се сумира с това на р17 и резултата остава като
съдържание на р15).
Когато като първи операнд е посочен таймер или брояч, сумата става негова нова
зададена стойност. В случай, че вторият операнд е таймер или брояч, се взима неговата
текуща стойност за сумиране.
Например:
t00+p00
p01>p02

r02

t01-c05
i03

r04

LD p01>p02
AND NOT r02
OUT t00+p00
t00 приема стойността на сумата от собствената си зададена
стойност и стойността на р00
LD
i03
AND
r04
OUT t01-c05
t01 приема стойността на разликата от собствената си зададена
стойност и стойността до която е достигнал с05 до момента и
тази разлика става новата му зададена стойност

Трябва да се има предвид, че аритметичната операция се извършва непрекъснато, докато
условието е налице. Ето защо внимателно трябва да се подбира условието, особено за
случаите, когато аритметичната операция трябва да се извърши еднократно.
Например:
r88

LD
r88
OUT p00+p01

p00+p01

p00 ще нараства със стойността на p01 всеки програмен цикъл
r04
r95

p02+p01
r04

LD
r95
IL
OUT NOT r04
LD
r04
OUT p02+p01
ILC
p02 ще нараства със стойността на p01 всяка секунда
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Работа с аналоговите параметри:
Аналоговите входове се интерпретират по същия начин, както числовите параметри.
p00<a00

p01<a03

LD *p00<a00
p01=a05

LD p01<a03
AND*p01=a05

Прехвърляне на стойност от аналогов вход (а02) в регистър (p21), ако е изпълнено
някакво логическо условие с командите OUT и OUT NOT (OUT*):
LD p01>p02
AND NOT r02
LD
r03
AND
t04
OR LD
OUT p21,a02

p21,a02
p01>p02

r03

r02

t04

Прехвърлянето на числови стойности с командите OUT и OUT* се извършва само, ако
входът на командата е логическа единица, т.е. веригата е осъществена независимо по
кой клон.
Прехвърлянето се извършва от втория към първия операнд (съдържанието на a02 се
прехвърля като съдържание на р21).
Когато като първи операнд е посочен таймер или брояч, прехвърлянето е към
зададената му стойност.

Например:
t00,a00
p01>p02

r02

t00 приема стойността на аналоговия вход a00
c01,a05
i03

r04

c01 приема стойността на a05 в момента на
осъществена верига

Инструкции за работа с аналоговите изходи:
p01>p02

i03

d00,p00

LD
p01>p02
AND NOT r02
OUT
d00,p00

При изпълнение на условието
р01>р02 и незадействано реле
r02 аналоговият изход d00 приема
стойността на параметъра p00

d01+c05

LD
AND
OUT

При изпълнение на условието
задействан вход i03 и реле r04
аналоговият изход d01 приема
сумата от собствената си стойност
и стойността, до която е достигнал
до момента броячът с05

r02

r04

i03
r04
d01+c05
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VIII. Начин на свързване на контролерите VPC
Входовете и изходите стандартно се изпълняват с NPN логика. Това означава, че

Fuse 3A

активните нива са 0V.

V- 07 06 05 04 V- 03 02 01 00 V+

220 220
VAC VAC

O U T PU T S

VPC xxxx
I N P U T S

11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 V+

SW1

SB4

~
~
~

SB5

Стабилизатор
24VDC

SW2

4700uF

SB3

Fuse 2A

C1

220VAC
Примерна схема за свързване на датчици и бутони към входовете и
електромагнитни клапани и други товари към изходите на контролер
от типа VPC.

Когато нестабилизираното напрежени e от токоизправителя има вероятност
да превиши допустимото за електронни датчици е необходимо да се
стабилизира с подходящ стабилизатор на 24 VDC, като в този случай се
свързва общата входна шина V+ към стабилизирания източник, а общата
изходна шина V+ към нестабилизирания източник.
Всички VPC контролери имат достатъчно мощни изходни транзистори и могат да се
свързват директни товари с ток на консумация до 2 ADC с активен или индуктивен
характер. Желателно е да се включват между изходите и товарите бързи предпазители за да
се избегне дефектиране при евентуални къси съединения.
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