
Gelişmiş Fonksiyon Komutu 

  

  7-76 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 
 
FUN 91 P                   FUN 91 P 
RSWDT                RESET WATCHDOG ZAMANLAYICI            RSWDT 

 
 
 
 
 
 
 

Bu komutta operand yoktur. 
 
 
 
 
 
 

• Çalışma kontrolü "EN" = 1 veya "EN↑" olduğunda (P komutu) WDR zamanlayıcısı resetlenecektir (örn; 0'dan 
tekrar başlayacaktır). 

• WDT'nin fonksiyonları FUN90'daki istenenlere zaten sahiptir (WDT komutu). 
Watcdog zamanlayıcının çalışma prensibi aşağıdaki gibidir:: 

 

Watchdog zamanlayıcı, bir one-shot zamanlayıcı donanımı tarafından normal bir şekilde uygulanmıştır 
(yazılım olmamalı, aksi takdirde CPU hata verirse zamanlayıcı etkisiz kalır ve koruma imkansızlaşır).  "One-
shot" zamanlayıcı bir kez tetiklendikten sonra zamanlayıcı değeri 0'a resetlenecektir ve zamanlama yeniden 
başlayacaktır. WDT zamanlamaya başladıysa ve kesinlikle tekrar tetiklenmemişse, WDT zamanı aktif  olacak, 
zamanlama N'in değeri önceden belirlenen değere ulaşana kadar birikmeye devam edecektir ve PLC 
kapanacaktır. WDT zamanı N belirlene değere ulaşmadan önce tetiklendiyse, WDT asla aktif olmayacaktır. 
PLC, sistemin güvenliğinden emin olmak için bu özelliği kullanır. Her seferinde PLC I/O yenilendikten ve 
program taraması bittikten sonra sistem toprlamasına girildiğinde genellikle WDT bir kez tetiklenecektir. Bu 
yüzden sistem fonksiyonları normal ve WDT zamanı aşılmamışsa WDT asla aktif olmayacaktır. Ancak, CPU 
hasar görmüş ve WDT'yi tetiklemek olanaksız ise veya tarama zamanı çok uzunsa, N periyodunda WDT 
tetikleme zamanı yeterli olmayacaktır. WDT aktive olacak ve PLC'yi kapatacaktır. 

• Bazı uygulamalarda, istediğiniz WDT zamanını (FUN90) kurduğunuzda belirli durumlarda programınızın 
tarama zamanı WDT'nin önceden belirlenen zamanını geçiçi olarak aşabilir. Bu durum beklenen ve izin verilen 
bir durumdur ve bu sebepten dolayı PLC kapanmayacaktır. Bu komutu WDT'yi bir kez tetiklemek ve WDT'nin 
aktif olmasını önlemek için kullanabilirsiniz. Bu komutun asıl amacı budur. 
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FUN 92 P 
HSCTR 

 

YÜKSEK HIZLI SAYICI GÜNCEL DEĞER (CV) ERİŞİM DONANIMI FUN 92 P 
HSCTR 

 
 

CN : Hardware high speed counter number 
0:  SC0 or HST0 
1:  SC1 or HST1 
2:  SC2 or HST2 
3:  SC3 or HST3 
4:  STA 

 
 

• FBs-PLC'nin HSC0~HSC3 sayıcıları, yukarı/aşağı darbeli, darbe-yönlü, AB-fazlı gibi çeşitli sayma modları ile 
yüksek hızlı sayıcıların 4 tipidir. 4 yüksek hızlı sayıcının tümü ASIC donanımında yerleşiktir ve sayma, 
karşılaştırma ve CPU müdahalesi olmadan bağımsız olarak interrupt gönderimi gerçekleştirebilirler. 
HSC4~HSC7 yüksek hızlı sayıcı yazılımına karşı, CPU işlemi için istenen interrup yöntemini sağlar. Bundan 
dolayı, çok fazla sayma sinyali varsa veya sayma frekansı yüksekse PLC performansı (tarama hızı) dramatik bir 
şekilde azalacaktır. HSC0~HSC3'nin güncel değeri CV, ASIC dahili donanım devresine yerleşik olduğundan 
dolayı kullanıcı kontrol programına (ladder diyagram) ASIC'den direk olarak erişilemeyecektir. Bu yüzden, 
kontrol programından erişilerek HSC donanımından CV değerini alıp register içine yerleştirmek bu komut 
sayesinde yapılır. Aşağıda CV ayarlaması, ASIC'deki PV ve diğer uygun CV, HSC0~HSC3 için PLC'nin PV 
registerları gösterilmektedir. 

 
PLC register ASIC 

DR4096   CV 
CV register H L 

HSC0 DR4098 PV HSC0 
PV register H L 

DR4100 CV 
CV register H L 

HSC1 DR4102 PV HSC1 
PV register H L 

DR4104 CV 
CV register H L 

HSC2 DR4106 PV HSC2 
PV register H L 

DR4108 CV 
CV register H L 

HSC3 DR4110 PV HSC3 
PV register H L 

DR4152 CV 
CV register H L 

HSTA R4154 PV HSTA 
PV register 

 
• Erişim kontrolü “EN” =1 veya “EN↑” (P komutu) 0→1 şeklinde değiştiğinde ASIC'den CN tarafından 

tasarlanmışHSC'nin güncel değeri alınacak ve HSC'de uygun CV registerı içine koyulacaktır (örn; HSC0'ın CV'si 
okunacak ve DR4096 içine koyulacak veya HSC1'in CV'si okunacak ve DR4100 içine koyulacaktır). 

• Her ne kadar ASIC içerisindeki PV CPU'daki uygun PV registerına sahipsede, CPU'daki PV registerından gelen 
ASIC içerisine bu PV değeri için erişmek gerekmemektedir. 

• HSTA bir 0.1ms'lik bir zamanlyıcıdır. CV içeriği, 0.1ms im'de geçen zamanı göstermektedir.. 

• Uygulama detayı için, Bölüm 10'daki "FBs'PLC'nin Yüksek Hızlı Sayıcı ve Yüksek Hızlı Zamanlayıcı" kısmına 
bakınız. 


