
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



                                                                                                                            

 1

  : مقدمه
  

... ، پنومـاتيكي و  هـاي كنترلـي   هـاي سيـستم   اي جهت طراحي و ايجاد نقشه      اي جامع و سريع و حرفه        برنامه Eplanنرم افزار   
  .باشد مي

Eplan    هـاي زيـر را داراسـت كـه           هاي اسكماتيك الكتريكي و پنوماتيكي قابليت ايجاد خودكار خروجي           عالوه بر ترسيم نقشه
  . شود در كار ميباعث سرعت و دقت بيشتر 

  
-Cross–reference  
-Wiring list  
-Terminal diagram 
-Interconnect diagram  
-Terminal overview  
-Cable overview  
-Terminal connection diagram  
-Table of contents (page overview)  
-Table of contents (page overview)  
-Bills of materials  
-Device list  
-Purchase order list  
-Parts list  
-Labeling  

  
   EPLANآغاز به كار با 

  :  مي شويم با صفحه زير روبرو مي شويمEPLANوقتي براي اولين بار وارد محيط 

  
  

مي  EPLANقسمتي كه داراي پيش زمينه .  مي باشد كه خالي استPAGE NAVIGATORدر سمت چپ اين صفحه قسمت 
  .  است كه در حال حاضر هيچ صفحه اي را نشان نمي دهدEPLANباشد، محيط كاري 
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PAGE NAVIGATOR پنجره اي است كه EPLANاين پنجره .  در آن صفحات موجود در پروژه هاي باز شده را نشان مي هد
 در اين پنجره مـي تـوان ويـرايش          .دبه دو صورت درختي و ليست مي تواند صفحات موجود در يك پروژه را به نمايش بگذار                

  . هايي از قبيل كپي، پاك كردن صفحات و يا تغيير ويژگي هاي هر صفحه را انجام داد
  .  استفاده كردF12 مي توان از كليد PAGE NAVIGATOR نمايش پنجره تعيينجهت : نكته

  
  : تنظيم محيط كاري مناسب

مختلف برنامه را به دلخواه تنظيم كرد بـه عنـوان مثـال مـي تـوان       همانند هر برنامه ديگر مي توان قسمت هاي  EPLANدر  
قسمت هاي مختلف صفحه اول را اضافه و يا حذف نمود و يا اين كه از حالت پيش فرض خود برنامه استفاده كرد و يـا ايـن                            

  : زير مي رويمبراي اين منظور به مسير . كه چند محيط دلخواه را براي خود ساخت و يكي را به دلخواه انتخاب نمود
VIEW/WORKPLACE   

  .  باز مي شودWORKPLACEكادر 

  
  

  
  

  .  كردOK ليستي وجود دارد كه مي تواند، حالت دلخواه خود را انتخاب نمود و سپس SCHEMEدر قسمت 
  . خاب نماييم فوق را انتكادر از DEFAULTگشتن به نماي اوليه كافي است گزينه  بازالزم به ذكر است براي

  
  : ايجاد يك پروژه

  .  يك پروژه مجموعه اي است از انواع صفحات اسكماتيكي و گرافيكي و اسناد مرتبط با آنهاEPLANدر 
   PROJECT WIZARDايجاد پروژه جديد با استفاده از 

عنوان يك مبتـدي   به PROJECT WIZARDبا استفاده از .  چندين گزينه جهت ايجاد يك پروژه فراهم شده استEPLANدر 
 ، و صفحات اسكماتيك ساخت و نيز مي توان همـه اطالعـات              TITLEتوان به سرعت و به راحتي يك پروژه شامل صفحه            مي

   PROJECT/NEW WIZARD: مسير مقابل را انتخاب كنيدبدين منظور . اصلي يك پروژه را قدم به قدم وارد نمود
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  : از مي شود بCREATE PROJECT كادر

  
  

   PROJECTدر برگه 
  .  مورد نظر پروژه خود را انتخاب كنيدي الگوTEMPLATEپروژه و در قسمت , PROJECT NAMEدر قسمت 

   (TEMPLATE)پروژه الگوي 
ه ما تنظيمات موجود    با انتخاب يك الگو، پروژ    .  همواره نياز به يك الگو مي باشد       EPLANبه منظور ايجاد يك پروژه جديد در        

. در يك الگو ذخيـره شـده اسـت        ... به عنوان مثال، ساختار صفحه بندي، نام گذاري تجهيزات و           . در الگو را به خود مي گيرد      
ر انتخـاب الگـو، بـه صـورت پـيش      ددر كا )PROJECT TEMPLATEEPLAN=EPT (.  مي باشدEPTپسوند فايل هاي الگو 

  .  را انتخاب نماييدOPENتخاب كرده و پس فرض دو الگو وجود دارد، يكي را ان
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  .  مي توان مكان دلخواه براي ذخيره يك پروژه را انتخاب نمودSTORAGE LOCATIONدر قسمت 
  .  توضيحات الزم براي هر بخش داده شده استDESCRIPTIONدر قسمت 

اين كه براي تعريف تنظيمات ديگـر دكمـه          كليك كرد و پروژه را ايجاد نمود و يا           FINISHدر هر مرحله مي توان روي دكمه        
NEXTرا كليك نمود  .  

  .  را كليك مي كنيمFINISH دكمه , ايجاد پروژه بحث ودر حال حاضر جهت ادامه دادن به
  . ، برنامه، الگوي انتخاب شده را داخل پروژه كپي مي كنددر اين حالت

  

  
  

در اين پنجره با با كليـك  .  ظاهر مي شودPAGE NAVIGATORپس از بسته شدن اين كادر، پروژه ايجاد شده ما در قسمت 
 و ديگري يك صفحه اسكماتيك ايجاد شـده اسـت كـه             TITLE يكي, صفحه 2 مي بينيم كه به صورت پيش فرض         + بر روي 

  . مي توان از آنها استفاده كرد و يا اين كه آنها را پاك كرده صفحات دلخواه خود را بسازيم
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  وژه ايجاد يك صفحه در پر

 را برگزيـد  NEW راست كليك كرده گزينه PAGE NAVIGATORجهت ايجاد يك صفحه در پروژه خود مي توان در قسمت 
  .  استفاده نمود…PAGE/NEWو يا اين كه از مسير 

  

  
  

  

  

  
   . با زمي شودNEW PAGEبا اينكار، كادر 

 FULL وارد كـادر  BROWSتوان نام كامل يك صفحه را نوشت و يا با انتخاب قـسمت   مي FULL PAGE NAMEدر قسمت 

PAGE NAMEشويم و در قسمت هاي فعال نام مورد نظر را وارد كرد  .  
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 TITLE PAGE/COVER SHEET , SCHEMATIC MULTI-LINE (I) نوع صفحه مورد نظر را اعـم از  PAGE TYPEدر قسمت 

 COVER مي توان ساير اطالعات مربوط به صفحه از قبيل كادر صفحه،        PROPERTIES در قسمت    كرد و انتخاب  مي توان   ... و
  . را وارد نمود... صفحه، مقياس، شماره و

 PLOT FRAME و يـا  FORM NAMEيـف هـاي   د دلخواه خود كافي است در فضاي مقابـل ر COVER و يا كادربراي انتخاب 

NAME كليك كرده و از منوي ايجاد شده قسمت BROWSEرا برگزينيم .  
  

  
  

ي جهت نمايش شـكل     يكه در قسمت سمت راست خود فضا      .  در اين صورت كادري جهت انتخاب فرم و يا فريم باز مي شود            
  .  در قسمت باالي خود فعال مي شودPREVIEWكلي آن وجود دارد كه با گزينه 
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  .  را كليك مي كنيم تا تنظيمات الزم انجام شودOPENبا انتخاب فريم و يا فرم دلخواه دكمه 
 را كليك كنيم تـا صـفحه   NEW PAGE در كادر OKويژگيهاي دلخواه خود براي يك صفحه كافي است دكمه پس از تعيين 

  . مورد نظر ايجاد شود
 يا HLD جهت تعيين مكان و ثبت PLACE IDENTIFIER جديد باشند صفحه IDENTIFIERاگر مقادير وارد شده در قسمت 

  : باز مي شود…

  
  
به محض اين  و OKپس از تنظيمات دلخواه و كليك بر روي     . كه در اين كادر مي توان ترتيب قرار گرفتن آنها را تعيين نمود            

  . ده در قسمت محيط كاري به نمايش در مي آيدشكل صفحه ايجاد ش.  بسته شودNEW PAGEكه كادر 
  

 صفحه مورد نظر را انتخاب كرده، دبل PAGE NAVIGATORبراي باز كردن يك صفحه در يك پروژه ابتدا در قسمت : 1نكته
  .  مي كنيمENTERكليك و يا 

در قـسمت  ، نمـاي كلـي از آن صـفحه و يـا صـفحات       PAGE NAVIGATOR در قـسمت  روي هر صفحهبر به محض كليك 
GRAPHICAL PREVIEW واقع شده در زير PAGE NAVIGATORالزم به ذكر است كـه بـا بـاز شـدن هـر      .  ظاهر مي شود
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 روي صفحه مورد PAGE NAVIGATORمگر اين كه در قسمت . صفحه به طور اتوماتيك صفحه باز شده قبلي بسته مي شود
اب كنيم، در اين صورت قسمت صفحه كـاري بـه تعـداد     را انتخOPEN IN NEW WINDOWنظر راست كليك كرده و گزينه 

  . دلخواه كار برگ تبديل مي شود كه در هر كاربرگ يك صفحه از پروژه مورد نظر وجود دارد
  

  

  

  

  
 را در قـسمت  Xمـت   استفاده كرد و يا اين كـه عال PAGE/CLOSEجهت بستن يك صفحه دلخواه مي توان از مسير      : 2نكته

  . راست صفحه كليك نمود
  

  : ويرايش ويژگي هاي يك صفحه
 روي صفحه دلخواه راست كليك كرده گزينه PAGE NAVIGATORجهت تغيير ويژگي هاي يك صفحه مي توان در قسمت 

PROPERTIESرا انتخاب نموده و يا اين كه از مسير EDIT/PROPERTIES كليدهاي از   و ياCTRL+Dكرد استفاده  .  
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  توضـيح داده شـده در بخـش قبـل    NEW PAGEشود كـه هماننـد كـادر      باز مي PAGE PROPERTIESدر اين صورت كادر 

  . باشد مي
  

  : باز يا بسته كردن يك پروژه
  . كنيد كليك OPEN PROJECTون يك را انتخاب و يا روي آPROJECT/OPENجهت باز كردن يك پروژه دلخواه مسير 

  

    
  

 و PROJECT/CLOSE، مسير  PAGE NAVIGATORجهت بستن هر پروژه دلخواه پس از انتخاب پروژه مورد نظر در قسمت 
  .  را بر مي گزينيمCLOSE PROJECTيا آيكون 
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 باز شده وجود دارد كه هـر كـدام را           اخير يك ليست از چند پروژه       PRINT در قسمت پايين آيتم      ,PROJECTدر منوي   : هنكت

  . به دلخواه مي توان انتخاب نمود
  :  را در اين قسمت نشان بدهد مسير زير را برگزيدهاخيرجهت تعيين اين كه نرم افزار چه تعداد پروژه 

OPTIONS/SETTINGS/USER/DISPLAY/USER INTERFACE    ــل ــدد مقاب ــمت راســت ع ــپس در س  NUMBER OFس

RECENTLY USED PROJECTرا تعيين نماييد  .  
  

  
  

  : ورق زدن يك پروژه
 و انتخاب هر صفحه جهت نمايش، براي ورق زدن صفحات يك پـروژه بـه   PAGE NAVIGATORعالوه بر استفاده از قسمت 
 PAGE وPAGE UP و يـا كليـدهاي   PAGE/PREVIOUS PAGE ، PAGE /NEXT PAGEزينه هـاي  جلو و عقب مي توان از گ

DOWN يا آيكون هاي  PREVIOUS PAGE و NEXT PAGEاستفاده كرد  .  
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   GRIDروشن و خاموش كردن نمايش 

ر طراحي و رسم نقشه هاي اسكماتيك و يا تهيه و ويرايش، ماكروها، سمبول هـا، فـريم                  جهت ايجاد دقت و افزايش سرعت د      
 بدين منظور جهت انتخاب حالت نمايش و يا عـدم نمـايش آن            .  بسيار به ما كمك خواهد كرد      GRIDوجود   ....  و ها و فرم ها   

  .  استفاده نمودGRID و يا آيكون VIEW/GRIDمي توان از مسير 

  

  
  

  

  
در ضمن جهت ايجاد و افزايش دقت و سرعت در طراحي هـاي گرافيكـي و الكتريكـي مـي تـوان از گيـره هـاي موجـود در                              

EPLAN در منوي OPTION و يا آيكون هاي SNAPاستفاده نمود  .  
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-SNAP TO GIRD به نقاط  ايجاد گيره نسبت GRID   

SMART CONNECTنـشده و مطـابق شـكل تغييـر     ع اين گزينه باعث مي شود كه با تغيير مكان يك تجهيز، اتصال آن قط 
  . كند

  
   هاي مختلف ZOOMاستفاده از 
ولي جهـت بزرگنمـايي و يـا كوچـك          . مي يك صفحه به صورت عادي در يك پنجره ديده مي شود           ، تما EPLANدر نرم افزار    

  .  استفاده كردEPLAN موجود در ZOOMي يك قسمت مي توان از ابزار كردن نما
  .  موجود در روي ماوس مي باشدSCROLLساده ترين روش براي بزرگنمايي و كوچك كردن نما استفاده از  -1
  VIEW/ZOOMاستفاده از منوي  -2

  
 
- WINDOW  Z : با انتخاب اين گزينه و يا انتخاب كليدZكرد كه فقط آن قـسمت  انتخاب توسط ماوس  رايقسمتوان  مي ت 

  . در پنجره ديده مي شود
- IN : مي توان عمل بزرگنمايي را انجام داد+ با انتخاب اين گزينه و يا كليد .  
-OUT : كوچك كردن نما را انجام داد-با انتخاب اين گزينه و يا كليد .  
  . باز گرداند% 100   مي توان نماي صفحه را به حالت 3 با انتخاب اين گزينه و يا كليد : 3   100% -
  

  : تعيين محل نشانگر ماس با استفاده از صفحه كليد
اگر با كليدهاي جهت دار ايـن كـار انجـام شـود، در حالـت                .  نشانگر با ماوس و صفحه كليد مي تواند جابجا شود          EPLANدر  

 . شود  جابجا ميGRIDپيش فرض، نشانگر به اندازه يك نقطه روي 
 شده و مقدار جابجـايي در جهـت   INCREMENT (CURSOR) مي توان وارد كادر Sالزم به توضيح است كه با فشردن دكمه 

  .  را به طور جداگانه تعريف نمودY , Xهاي 
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  .  يك نقطه مي باشدY,Xكمترين مقدار افزايش 

 اسـتفاده كـرد، بـا      P با استفاده از صفحه كليد مي توان از كليد           EPLAN در صفحه    (CURSOR)جهت تعيين مكان، نشان گر      
بـا  . شـود    را كه در حال حاضر مكان نما در آن قراردارد مـشخص مـي              Y,X باز شده و مكان      COORDINATESاين عمل كادر    

  .  به محل مورد نظر منتقل كرد"تغيير اين مقادير مي توان مكان نما را دقيقا
  

  
  

  وارد كردن سمبول هاي اتصال زاويه اي 
براي .  به عنوان سمبول هاي اتصال معروف مي باشند        EPLANدر  ....) گره ها، نقاط و     ( ي از اين قبيل     ي و ساير المانها    ها زاويه

  . استفاده از زاويه ها از مسير زير استفاده كنيد
INSERT/CONNECTION SYMBOL/ANGLE   

  .  موجود استفاده كنيدو يا اين كه از آيكون هاي
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به محض انتخاب يكي از اين سمبول ها، آن سمبول بر روي نشانگر ماوس قرارداده مي شـود تـا ايـن كـه در جـاي مناسـب             

 مي توان جهـت  TABده از كليد نشانگر قرار دارند با استفا  استفاده از اين اتصاالت و زماني كه بر روي           نگامدر ه . كليك كنيم 
  .  مي توان از اين حالت خارج شدESCآنها را تغيير داد و پس از استفاده با استفاده از كليد 

  
  : وارد كردن نقاط اتصال پتانسيلي

 INERT/POTENTIAL بـه عنـوان نقـاط اتـصال پتانـسيلي معـروف هـستند و از مـسير         EPLANورودي هاي پتانـسيلي در  

CONNECTION POINT و يا آيكون POTENTIAL CONNECTION POINTقابل دسترسي مي باشند  .  

  

  
  

  

  
 محاوره اي مربوط به ويژگي هاي سمبول باز مي شود كـه در آن               كادربا انتخاب اين سمبول و قراردادن آن در محل مناسب           

  . ن را تغيير داد آنگ، متن، و ساير ويژگي هايمي توان ويژگي هاي دلخواه سمبول موردنظر، ر



 15

 و نـوع  NAME OF POTENTIAL سمبول را در قـسمت   كافي است نامPOTENTIAL CONNECTION POINTبراي سمبول 
  .  از منوي ايجاد شده تعيين كردPOTENTIAL TYPE و مقابل رديف PROPERTIESآن را در قسمت 

 موجـود   VARIANT محاوره اي باز نشده و يا از طريق قـسمت            كادري كه هنوز     ، زمان  TABجهت اين سمبول يا توسط كليد       
  .  قابل تعيين مي باشدSYMBOL/FUNCTION DATAدر كاربرگ 

  
  

   (T-NODE)استفاده از سمبول اتصال گروه 
  و يـا  INSERT/CONNECTION SYMBOL/T-NODE شـكل وجـود دارد كـه از مـسير     T نوع گـره  ,EPLAN 4,در نرم افزار 

  . آيكون هاي موجود قابل دسترسي است
  



 16

  

  
  

  

  
  . تغيير داد شكل در محل مناسب با دبل كليك بر روي آنها مي توان شكل كلي آن را Tپس از استفاده از گره هاي 

  

  
  

  . شود كه گروه مورد نظر به صورت يك نقطه توپر به نمايش در آيد  مي باعثDRAW AS POINT گزينه كادردر اين 
  

  استفاده از عناصر گرافيكي 
... ، چنـد وجهـي هـا، قـوس هـا و           بيضي عبارتند از خط ها، دايره ها، مستطيل،         EPLANعناصر گرافيكي موجود در نرم افزار       

عنـصر   يا از طريـق آيكـون هـاي گرافيكـي موجـود       و…/INSERT/GRAPHICجهت استفاده از اين عناصر مي توان از مسير       
  . موردنظر را انتخاب و رسم كرد.
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پس از رسم هر عنصر با دبل كليك بر روي هر كدام مي توان ويژگي هاي آن از قبيل، رنگ، اندازه ها، ضـخامت خـط، قابـل                        
  . ي خاص هر عنصر را به دلخواه تغيير داردرويت بودن يا نبودن و ساير ويژگي ها
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  واردكردن سمبول ها و تجهيزات عمومي 
 مـورد   , انتخـاب سـمبول     منـوي   مثل سمبول هاي اتصال، تجهيزات عمومي را مي توان تنها از طريـق             ييبرخالف سمبول ها  

  . مي گيرنداستفاده قرار 
 INSERT و يا استفاده از كليـد  SYMBOL و يا آيكون INSERT/SYMBOL از مسير SYMBOL SELECTION ركاداستفاده از 

  . ميسر مي باشد

  
  

  

  
  . در اين كادر طريقه نمايش سمبول ها مي تواند به صورت درختي و يا ليست باشد

  . وه هاي مختلف سمبول به صورت شاخه شاخه و مجزا گروه بندي شده انددر حالت درختي، كتابخانه هاي مختلف و گر

  
چيده شده اند و ...)  و   سمبول حروف الفبا، شماره  ( در حالت ليست همه سمبول ها به صورت ليست و با ترتيب هاي دلخواه               

  . امكان جستجوي سمبول با استفاده از تايپ وجود دارد
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 مـي تـوان فقـط    ACTIVE وجود دارد كه با انتخاب هر كتابخانه و انتخاب گزينـه  يدر قسمت باالي اين دايركتوري ها فيلتر   
  . كتابخانه مذكور را به نمايش درآورد

  .  باعث به نمايش درآمدن نماي كلي از هر سمبول و يا كتابخانه مي شود PREVIEW گزينه  انتخابدر قسمت پايين نيز
 باعث مي شود كه در قـسمت  ONLY DISPLAY SYMBOL OF THE SAME SYMBOL REPRESENT TYPEانتخاب گزينه 

PREVIEWفقط يك نوع سمبول به نمايش درآيد  .  
  .  انتخاب نمودPREVIEWپس از انتخاب سمبول مورد نظر مي توان جهت و راستاي قرارگرفتن هر سمبول را از قسمت 

مبول دلخواه بر روي مكان نماي ماوس قرار مي گيرد تا اين كه در نقطه دلخواه كليك كنيم در                    ، س  OKپس از كليك كردن     
، نام تجهيز، باز مي شود كه در آن اطالعات مختلفي از قبيل     مربوط به آن سمبول      PROPERTIESاين حالت كادر محاوره اي      

 نبودن المان، رنگ، جهت و راستا، قطعات و شماره شماره ورودي ها و خروجي هاي تجهيز، نحوه نمايش، قابل رويت بودن يا        
  . سفارش تجهيزات وجود دارد و قابل ويرايش مي باشد

در ضـمن بـراي ايـن كـه بتـوان          . سمبول تجهيز مورد نظر در جاي خود قرار مـي گيـرد           , پس از تكميل اطالعات و تاييد آن      
لذا جهت خارج شدن از اين حالت مـي         . شانگر وجود دارد  سمبول را در  جاي ديگري نيز قرار داد هنوز اين سمبول بر روي ن              

  .  استفاده كردESCتوان از كليد 
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   :(TERMINALS & TERMINAL STRIP)واردكردن ترمينال ها و رشته هاي ترمينال 
 SYMBOL SELECTIONدر ترمينال ها نوعي از تجهيزات هستند كه همانند تجهيزات عمومي تنها مي تواننـد از طريـق كـا   

  . فراخواني شوند
  و در شـاخه IEC SYBMOL مـي شـويم در كتابخانـه    SYMBOL SELECTIONجهـت فراخـواني يـك ترمينـال وارد كـادر      

TERMINALS AND PLUG همانطور كه مشاهده مي شـود نـام همگـي ايـن     . انواع ترمينال ها و سوكت ها را يافت مي توان
  .  شروع مي شودXشاخه با حرف 

  



 21

 مربوط به آن باز مي شود كه در         PROPERTIESپس از انتخاب يك نوع ترمينال و قراردادن آن در صفحه اسكماتيك، صفحه              
در ضمن اگر ترمينال بعدي در راسـتاي  .  آن را انتخاب مي نمايد    )STRIP( رشته  ، نرم افزار به صورت هوشمند نام       DTقسمت  

  .  نمي باشدDTرشته ترمينال قرار خواهد گرفت و نيازي به تايپ دوباره همان  ترمينال جزء ترمينال قبلي باشد، اين
  

  
  

  در دياگرام هاي ترمينال جهت توضيح اين رشته بيايد         "براي وارد كردن توضيحي در مورد رشته ترمينال به قسمتي كه بعدا           
  . استفاده مي كنيم INSERT/TERMINAL STRIP DEFINITION از مسير
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پس يـك   سـ در اين صورت عالمتي روي نشانگر ماوس ايجاد مي شود كه جاي دلخواه را تعيين و در آنجا كليك مـي كنـيم                        
  .  نمايان مي شودPROPERTIESكادر محاوره اي 

  

  
  

 نام رشته ترمينال مورد نظر را كه مي خـواهيم  TERMINAL STRIP DEFINITION در كاربرگ DISPLAYED DTدر قسمت 
  .  ، رشته ترمينال مورد نظر را انتخاب مي نماييمBROWSEتوضيحي در مورد آن دهيم نوشته و يا از طريق 

  
  
  .  ، توضيح دلخواه خود را وارد مي كنيمFUNCTION TEXTپس در قسمت س

  رسم خطوط معرف كابل 
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بدين صورت كه پس از ايجـاد اتـصال         .  استفاده كنيم   خط  بايستي از المان گرافيكي    EPLAN و تعريف كابل در      جهت نمايش 
بين ورودي ها و خروجي هاي سمبول هاي تجهيزات، به صورت خودكار خط معرف كابل براي تعيين كابل مـورد نظـر بايـد                  

  . اتصال مورد نظر را از نظر گرافيكي قطع كند

  
  

 را برگزيـده و يـا از   CABLE DEFINITION  و يـا آيكـون   INSERT/CABLE DEFINITIONجهت تعريف كابل دلخواه مـسير  
  .  استفاده مي كنيمSHIFT+F5كليدهاي 

  
  

  

  

  

  
يش و تعريف اتـصال هـاي دلخـواه بـه           براي نما . در اين صورت شكل نشان گر ماوس به صورت آيكون فوق الذكر در مي آيد              

در اين حالت نشانگر به سريك خط وصل مي شود كه    . عنوان كابل مورد نظر نشانگر ماوس را در كنار آن ها كليك مي كنيم             
خط را بايد در جايي انتخاب كنيم كـه خـط مـورد نظـر بـه صـورت كـامال                     نقطه دوم اين    . مبدا خط محل كليك اوليه است     

 جهـت   PROPERTIES و سپس كليك ميكنـيم در ايـن هنگـام كـادر محاورهـاي                دكر شده را قطع كن    عمودي اتصال هاي ذ   
  .نمايش كابل ظاهر ميشود
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  .اطالعات مهمي كه بايستي به كابل داده شوند بدين صورت ميباشند
  :CABLEدر كاربرگ 

 بايستي تعداد هادي هـاي  NO OF CONDUCTORSمت  نام كابل دلخواه را وارد ميكنيم در قسDISPLAYED DTدر قسمت 
  .كابل را وارد كنيم

  .2.5MM سطح مقطع هادي ها را وارد ميكنيم مثال CONDUCTOR CROSS-SECTIONدر قسمت 
  واحد اندازه گيري سطح مقطع را برگزيده:UNITدر قسمت 
  .طول كابل را وارد ميكنيم: LENGدر قسمت 
  . ميتوان نوع مصرف كابل را وارد كردREMARK و در رديف PROPERTIESدر قسمت 

  .زاويه و ساير ويژگي هاي نمايشي كابل و متن تعريفي آن را وارد كرد.راستا.رنگ.ميتوان فونت متن DISPLAYدر كاربرگ 
  .نوع خط و شكل خط معرف كابل را به دلخواه تعريف نمود.ضخامت.هم ميتوان رنگ FORMATدر كار برگ 

  . اطالعات وارد شده بر روي خط كابل به نمايش در خواهد آمدOKوي پس از كليك كردن برر
در اين حالت برنامه به طور خودكار اتصاالتي را كه با خط معرف كابل در تقاطع ميباشد را به عنوان كابـل بـا ويژگـي هـاي                            

  .ين تقاطع ها نمايان خواهند شدا. را بزنيد تا نقاط ورود تجهيزات نمايان شود I اگر كليد. تعريف شده در باال خواهد شناخت
نمـايش نقطـه    . ضروريست كه نقطه ورودي آنهـا انتخـاب شـود          EPLANبمنظور ويرايش ويژگيهاي سمبولها و متنها در        :نكته

 كافيست از مـسير  يجهت نمايش نقطه ورود.  باعث ميشود كه سمبولها و نقاط ورودي راحتتر پيدا شوند       EPLANورودي در   
VIEW/INSERTION POINTSاستفاده مجدد از اين مسير يا كليد . و يا كليد استفاده كرد I باعث خاموش شدن نقاط ورودي 

  .نقاط ورودي به شكل مربع هاي تو پر مشكي به نمايش در مي آيند .ميشوند
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 (INTRUPTION POINTS)آدرس دهي بين سيمها و اتصاالت بين صفحات 
 اسـتفاده  INTRUPTION POINTS جهت آدرس دهي اتصاالت بين صفحات مختلف از سمبولي به نـام  EPALNدر نرم افزار  

  .ميشود
INTRUPTION POINTS  را سمبولهايي هستند كه ادامه اتصاالت بين صفحات و يا چندين بخش از يك صـفحه اسـكماتيك  

  .پتانسيل خاصي يا سيگنالها بايستي در چند صفحه گسترده شوندمشخص ميكنند اين عناصر زماني استفاده ميشوند كه 
 و يـا آيكـون   INSERT/CONNECTION SYMBOL/INTRUPTION POINTS سمبولها كافيست از مسير جهت استفاده از اين

INTERRUPTION POINT  كليد تركيبي  ازبرگزيده و يارا SHIFT+F4استفاده كنيم .  
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 بر روي نشانگر و موس قرار خواهد گرفت جهت تعيـين جهـت آن ميتـوان از    INTRUPTION POINTپس از انتخاب عالمت 
 را نگه داشته و موس را حول نقطه مورد نظر بچرخانيد و يـا اينكـه در كـادر                    CTRL  استفاده كرد و يا اينكه كليد      TABكليد  

 را انتخـاب  د جهت دلخـواه خـو  VARIANT از قسمت SYMOL/FUNCTION DATA در كار برگ PROPERTIESمحاوره اي 
  .كنيم

  . مربوط به اين سمبول نمايان شودPEROPETIESپس از كليك بر روي محل دلخواه كادر 
  

  
  

ا هر چيـز  ي  نام سيم و, كه ميتواند اسم يك سطح ولتاژي را نامDISPLAY DT در قسمت INTRUPTION POINTدر كاربرگ 
 INTRUPTION POINTS از  را در همـين قـسمت اسـم دلخـواه    BROWSEمعرف ديگري باشد وارد شود و يا اينكه از قسمت

  .هاي قبلي برگزيد در اين صورت آدرس به نمايش در آمده به سمبول انتخاب شده در باال اشاره خواهد داشت
  .اد را انجام دINTRUPTION POINTمتنهاي  هم ميتوان تنظيمات مربوط به نمايش DISPLAYدر كاربرگ 

  .سمبول مورد نظر با نام انتخابي خود در صفحه اسكماتيك به نمايش در خواهد آمد, OK ي آيكنپس از كليك رو
براي اولين بار استفاده شود ويا اينكه با سطح ولتاژ ويا سيگنال ديگري هم نام نباشـد هـيچ   INTRUPTION POINT حال اگر

 INTRUPTION POINT ديگر كه به اين INTRUPTION POINTولي به محض ايجاد يك . ن نوشته نخواهد شددرسي كنار آآ
  . به صورت خودكار در كنار هر دو عنصر آدرسهاي عنصر ديگري را به نمايش در خواهد آوردEPLANاشاره كند نرم افزار 

  (CROSS-REFERENCE) ارجاع اجزاي المانها به هم 
CROSS-REFERENCE فهومي است در   مEPLANبه اجزاي ديگر خـود در يـك پـروژه مـرتبط ميـسازد بـه        را كه يك المان 

كنتاكتهاي يك رله در صفحات ديگر را به بوبين رله مربوطـه ارجـاع ميدهـد و آدرس آن را در زيـر بـوبين درج                          :عنوان مثال 
قرار دادن المانهاي مرتبط بـه هـم    ميشود و به محض مجابصورت خودكار انCROSS-REFERENCE  عملEPLANدر . ميكند

  . المانها را به هم ارجاع داده و بصورت گرافيكي در كنار هر المان نمايش ميدهدON-LINEبرنامه بصورت 
زا داراي يـك نـام يـا        ت ميگيرد كه همه اين اج      از اين حقيقت نشا    EPLANزاي مختلف يك تجهيز به هم در برنامه       ط اج ارتبا

(DEVICE TAB)DTمشخصه يكساني شناخته ميشوند بوده توسط .  
  . عامل بستگي دارد2 به CROSS-REFERENCEنمايش 

  ساختار و طراحي فريم-1
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  CROSS-REFERENCEتنظيمات مربوط به -2
 تـاثير بـسزاي     CROSS-REFERENCE در كـار     دبسته به فريم استفاده شده و اينكه عنصرها داخل فريم باشد ويا خير ميتوان             

 حتما داخل فريم  بايستيكاملي داشته باشدCROSS-REFERENCE دقت كرد كه هر عنصر براي اينكهداشته باشد و بايستي 
  .قرار گيرد

  
  

  EPLAN موجود در CROSS-REFERENCEانواع 
CROSS-REFERENCE هايي كه در EPLANانجام ميشود به شرح زير است .  

1-DEVICE CROSS-REFERENCE:  
عناصر و اجزاي مختلف يك تجهيز را به هم شامل ميشود به قسمي كـه المـان اصـلي بـه همـه المانهـاي                         اين حالت ارجاع     

  .كمكي و هر المان كمكي هر يك به المان اصلي ارجاع داده ميشوند

  
  
  
2-PAIR CROSS-REFERENCE :  

كـه ميتوانـد در   ) بركر(بار موتور يا يك كليد قدرت     در اكثر مواقع مطلوب ما اينست كه كنتاكتهاي كمكي يك سوئيچ اضافه             
 اين EPLANبراي اين منظور    .هر جاي ديگري قرار بگيرند بصورت كامل در صفحه اسكماتيك و در يك جا نمايش داده شوند                

 يك جا در كنار عنصر اصلي ودر مكان مشابه خود به قسمي كـه هـيچ اتـصالي بـه سـاير                     .كنتاكتها را در دو جا نشان ميدهد      
مكان دوم ميتواند در هـر جـاي ديگـري از پـروژه             .تجهيزات ندارد و فقط به صورت مكانيكي متصل به كليد اصلي خود است            

  .است) از نظر الكتريكي( واقعي روي آن انجام ميشود و به ساير تجهيزات قابل اتصال WIRINGاسكماتيك واقع شود كه 
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PAIR CROSS-REFERENCEتحت شرايط زير كار ميكند تنها :  

  .واقع باشند) نه در تك خطي(هر دو جزء اصلي و كمكي در صفحات اسكماتيك چند خطي-1
  . باشندFUNCTION DEFINATIONهر دو جزء اصلي و كمكي داراي تعريف -2
  . باشندDISPLAY DTهر دو جزء اصلي و كمكي داراي يك نام در -3
 جفـت آن در جـاي ديگـر جهـت وايرينـگ              و ر عنصر اصلي تنها جهـت آدرس دهـي        كنتاكتهاي نمايش داده شده در كنا     -4

  .استفاده شود
  : PAIR CROSS-REFERENCE در حالت  نمايش تصوير كنتاكتها

براي هر تجهيـز ميتـوان ايـن ويژگـي را           .در نمايش تصوير كنتاكتها همه اجزاي استفاده شده يك تجهيز به نمايش در ميايد             
 ميتوان CONTACT IMAGE از ليست DISPLAY مربوط به عنصر اصلي و در كاربرگ PROPERTIES تعيين كرد كه در كادر

  . زا به نوع المان برگزيدMOTOR OVER SWITCH ويا COILانتخاب 
  . باعث ميشود كه نمايش گرافيكي از ارجاعها حذف و تنها آدرس ارجاع در زير نام عنصر به نمايش در آيدNONEگزينه 

  

  
  

3-: INTRUPTION POINTS CROSS-REFERENCE  
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  : در دو نوع قابل تشخيص استINTRUPTION POINTSارجاع 

  .در اين حالت از يك نقطه ميتوان به چند نقطه آدرس دهي كرد: حالت ستارهاي-1
 STAR و در كار برگ اول كافيست گزينه INTRUPTION POINTSمربوط به  PROPERTIESر كادر براي انتخاب اين حالت د

SOURCE را انتخاب نماييم .  
  . به نقطه بعدي فقط آدرس ميدهدINTRUPTION POINT در اين حالت هر :حالت زنجيره اي-2
4-PLC CROSS-REFERENCE:  

 بـه صـفحه نمـاي كلـي آن و بـرعكس آدرس دهـي                BYTE-ORIENTED در حالـت نمـايش       PLCدر اين حالت نقاط اتصال      
  .ميشوند

 و قـسمتهاي   OVER VIEW در صفحات اسـكماتيك و صـفحات   PLCبين نقاط  CROSS-REFERENCES جهت ايجاد عمل 
FUNCTION DEFINITION,CONNECTION POINT NO,DEVICE TAGهر دو نقطه اتصال بايستي يكسان باشد .  

  
   :DEVICE TAGيست  به لCROSS-REFERENCE عمل

مكان وجود دارد كه قسمتهاي آنرا از صفحات اسكماتيك به ليست تجهيزات و بر عكـس ارجـاع                  ابراي همه عناصر اصلي اين      
  :دهيم اين ارجاع توسط يك پيش وند خاص در تنظيمات پروژه در مسير زير تعريف شده است

OPETIONS/SETTING/PROJEVTS/" PROJECT NAME" / CROSS-REFERENCE/CONTACT IMAGE/GENERAL  
  : در اين حالت در مسير زير رفتهCROSS-REFERENCEجهت اين عمل 

OPETIONS/SETTING/PROJEVTS/" PROJECT NAME"/ CROSS-REFERENCE/CONTACT IMAGE/DISPLAY 
  . را فعال كنيدDEVICE TAG LIST,MULTI-LINE DISPLAYنمايش بين نوع صفحه هاي 

  : بين تجهيزاتCROSS-REFERENCEايجاد 
 و  )به عنوان مثـال يـك بـوبين       (تجهيزي را كه داراي چند جزء است از كتابخانه انتخاب و در صفحه اسكماتيك قرار دهيد                 -

  .يك نام براي آن تعيين كنيد
  .در جاي ديگر در همين صفحه يا در صفحات بعد يك كنتاكت انتخاب كرده در صفحه قرار دهيد-

 كنتاكـت مـورد نظـر را بيـابيم     BROWSEبا نام موجود در بوبين همسان باشد و يا اينكه از قسمت  را DISPLAY DTاگر نام 
EPLANبه صورت خودكار عمل ارجاع بين المانها را انجام ميدهد .  

   :CROSS-REFERENCE برخي تنظيمات
  :جهت انجام تنظيمات كلي وارد مسير زير ميشويم

OPETIONS/SETTING/PROJEVTS/" PROJECT NAME"/ CROSS-REFERENCE/CONTACT IMAGE/GENERAL 
- DISPLAY:  اين قسمت ميتوان طرز نمايش آدرسها بر مبناي ستون و يا رديف تنظيم شود در.  
-SEPARATOR:                   در اين قسمت كاراكترهايي را كه بين قسمتهاي مختلف آدرس قـرار ميگيرنـد تـا بـا هـم اشـباه نـشوند را

  .ميتوان تعريف كرد
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PUT CROSS-REFERENCE IN PARANTES :روسي ميشود و آدرس ها را در داخل پرانتـز  د حالت باعث ايجاد استانداراين 
  .قرار ميدهد

  
  :تعيين نوع ومارك تجهيزات و ويژگي هاي آنها

  
.  پس از رسم نقشه اسكماتيك ويا در حين آن مي توان نوع مارك و ويژگي تجهيزات مورد نظـر را تعيـين كنـيم       EPLANدر  
  . بايستي قبل از ايجاد ليست تجهيزات انجام پذيرد"م به ذكر است كه اينكار حتماالز

  .  بدين منظور در نظر گرفته شده استPARTS مربوط به هر تجهيز كار برگ PROPERTIESكادر 
انتخـاب   مربوط به آنها روشن باشد تا راحت تر INSERTION POINTبراي تعيين ويژگي هاي تجهيز مورد نظر بهتر است كه 

  . ميزنيمINSERTION POINT را جهت روشن شدن Iشوند و لذا كليد 
    را مثال مي زنيمEPLAN در كتابخانه QL3براي نمونه يك كليد اضافه بار موتوري با مشخصه 

 آن بـاز شـود سـپس كـار بـرگ            PROPERTIESابتدا روي سمبول مورد نظر دبل كليـك مـي كنـيم تـا كـادر محـاوره اي                    -
PARTS(DT)انتخاب مي كنيم را   

  
  

 BROWSE سطر اول را كليك مي كنيم وسپس روي آيكن PART NUMBERجهت تعيين شماره قطعه مورد نظر زير ستون 
اين كادر جهت انتخاب تجهيزات مورد نظـر و نيـز تعيـين    .  باز شودPART SELECTIONظاهر شده كليك مي كنيم تا كادر 

 وجـود  EPLANداخلـي برنامـه   PARTS MANAGEMENT به طور معمول اين اطالعات در داخـل  . شدويژگي هاي آنها مي با
  .دارند
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PART MANAGEMENT هم قسمتي از برنامه EPLAN مي تواند اطالعات و ويژگي هاي مربوط بـه  كاربر مي باشد كه در آن
  . ياز استفاده كندتجهيزات مورد استفاده خود را ذخيره كرده ودر صورت ن

  .در اين قسمت قابل ذخيره و استفاده مي باشند... سازنده تجهيزات و, اطالعاتي از قبيل شماره قطعه مورد نظر
مي تواند از اين اطالعات استفاده كـرده و         كاربريك  . اين اطالعات به طور پيش فرض در پايگاه داده هاي نرم افزار وجود دارد             

 PARTبمنظـور فراخـواني   .ك پايگـاه داده جديـد بـراي قطعـات دلخـواه خـود ايجـاد نمايـد        در صورت نيـاز بـراي خـود يـ    

MANAGEMENT مي توانيد مسير UTILITIES/PARTS/MANAGEMENTرا بر گزيند .  
حالـت درختـي بـه طـور     .  مي باشـد PARTS MANAGEMENT  شبيه كادر " ازنظر ساختار كامالPART SELECTIONكادر 

در قـسمت سـمت راسـت       .  طبقه بنـدي شـده اسـت       MECHANICAL,FLUID,ELECTRICALه    پيش فرض به سه زير گرو     
  اطالعات

   , توضيحات كلي , شماره سفارش,اطالعاتي از قبيل شماره قطعه , مربوط به هر عنصر انتخاب شده در قسمت چپ
وه هاي آن شماره تجهيزات      و باز كردن زير گر     ELECTRICALبا كليك بر روي قسمت      . وجود دارد ... اطالعات فني و     ,قيمت  

  .مشخص مي شوند
جهت تعيين قطعه مورد نظر ميتوان به صورت دستي قطعه دلخواه را از ليست حاضر جستجو كرد و يا اينكه جهـت كـاهش                        

 AUTOMATIC مقابـل  BROWSEبـراي ايـن منظـور گزينـه     . وسعت اطالعات موجود در اين قسمت از فيلتر استفاده كـرد 

FILTERت تجهيزات را انتخاب مي كنيم كادر  در باالي ليسAUTOMATIC FILTER     باز مي شود كه مـي تـوان بـر اسـاس 
 كه از قبل انتخـاب شـده را تائيـد مـي             IDENTIFIER(Q)گزينه  . گزينه هاي قرار داده شده فيلتر دلخواه خود را اعمال كنيم          

  .كنيم
در اين حالـت قطعـات مـورد نيـاز و مطـابق             . ب كنيد  مقابل فيلتر را انتخا    ACTIVEجهت فعال شدن فيلتر مورد نظر گزينه        

  .تنظيمات فيلتر در ساختار درختي به نمايش در خواهند آمد
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 قطعه مورد نظر را انتخاب مي كنيم به محض انتخاب قطعه مورد نظر اطالعـات مربـوط بـه آن در قـسمت        , از داخل ليست    
  . نمايان مي شودسمت راست
  . را باز خواهد كردCONFLICT كادر EPLAN " را كليك كنيد احتماالOKجهت تائيد 

هر گاه تفاوتي بين اطالعات ذخيره شده در داخل پايگاه داده ها در مورد قطعه مورد نظر و اطالعاتي كـه مـا خـود در كـادر                            
PROPERTIES شود وارد كرده ايم وجود داشته باشد اين كادر باز مي.  

  

  
  

 مقابـل   OPTION ودر قـسمت     PROPERTY در زيـر سـتون       PART:CONNECT و   CHARACTERISTICبراي قـسمت هـاي      
اين كار باعث مي شود كه اطالعـات اوليـه اي كـه    .  را انتخاب كنيد RETAINقسمت مورد نظر تك تك كليك كرده و گزينه          

  . مي كنيم OKبدون تغيير باقي بماند وسپس خودمان در تجهيز تعريف كرده ايم ثابت و 
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در مقابـل ايـن   .  ظاهرخواهـد شـد  PART NUMBER بسته شده و شماره قطعه انتخـاب شـده در قـسمت    CONFLICTكادر 
جهـت  . 1  تعداد قطعه مورد نظر را تايپ كنيد به عنوان مثال عـدد  NUMBER OF UNITS/QUANTITY قسمت زير ستون 

  .و اطالعات جديد روي قطعه مورد نظر ثبت مي شود كليك كنيد OKتائيد روي 
 DELET  انتخـاب كـرده و آيكـون    PART NUMBERدر صورت اشتباه در انتخاب قطعه مورد نظر شماره آنرا در ستون : نكته

  .را انتخاب مي كنيم) (
  

  : گزارشتهيه
 مي تواند گزارشهايي از اطالعات موجود در نقـشه          EPLAN پس از ايجاد صفحات اسكماتيك و تعيين نوع قطعات و تجهيزات          

  :به صورت خودكار ايجاد كند
 باز شود كه جهت ايجـاد       REPORTSكادر محاوره اي    .  برويد UTILITIES/REPORTS/GENERATEمنظور به مسير    اين  براي  

  .مديريت گزارشهاي مختلف يك پروژه مي باشد
  . شويدREPORTSوارد كاربرگ 
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 جهت انتخاب گزارش مورد نظر SELECT REPORTدر اين حالت كادر .  را كليك كنيدNEWروژه جديد آيكون پجهت ايجاد 
  .باز مي شود

  

  
  

ز آن كـادر  پـس ا .  را فـشار دهيـد  OK نام گزارش دلخواه خود را انتخاب كـرده آيكـن   SELECT REPORT TYPEدر قسمت 
FILTER/SORTING     باز مي شود كه بمنظور حذف و يا مرتب كردن برخي صفحات خروجي مورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد  .

  . شودOK مقابل آن بايستي انتخاب شده و ACTIVE گزينه ,جهت اعمال فيلتر دلخواه و يا ترتيب خاص
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 باز مـي شـود كـه        ي با نام گزارش مورد نظر ولي شكل يكسان         كادر تخاب كرده ايم   حالت بر اساس نوع گزارشي كه ان       در اين 
 را TERMINAL DIAGRAM (TOTAL) در اينجـا گـزارش   .جهت تعيين صفحه بندي گزارشها مورد استفاده قرار مـي گيـرد  

  .مثال مي زنيم
  

  
  

پس از افزايش و يا انتخاب صفحه اي خـاص و توليـد آن   .  كنيم مي OKمقادير مورد نظر را در قسمتهاي موجود اضافه كرده          
  . برمي گرديمREPORTصفحه نرم افزار گزارش مورد نظر را ايجاد مي كند و دوباره به كادر 

  . سمت چپ گزارش ايجاد شده را مشاهده كنيديتليست درخ در REPORTSبا باز كردن شاخه 
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در غيـر اينـصورت   . شـد  باTABLE OF CONTENTSمواره آخرين گزارشي كه بايد تهيه شود بايستي الزم به ذكر است كه ه
صفحاتي كه پس از ايجاد صفحه فهرست درست شوند در اين صفحه ليست نخواهد شد مگر آنكه صفحه فهرست مورد نظـر                      

  .بروز شود
  

  ايجاد و استفاده از ماكروها
ماكروها بدين جهـت مفيـد      . يي هستند كه جهت استفاده مجدد ذخيره مي شوند        ماكروها بخشي از يك صفحه و يا پروژه ها        

  .سم مجدد قسمتهاي روتين و تكراري در يك نقشه مي شوند و لذا سرعت كار را باال مي برندرهستند كه مانع 
  ...و  ماكروي پنجره ماكروي صفحه  انواع مختلفي از ماكروها وجود دارند كه قابل استفاده مي باشدEPLANدر 
  

  :ايجاد ماكروي پنجره
ماكروي پنجره چيست؟ يك ماكروي پنجره قسمت دلخواهي از يك صفحه است كه همه موضـوعات قـرار داده شـده در آن                       

  .ذخيره شده است
 EDIT/CREAT WINDOWابتدا صفحه اي دلخواه از يك پـروژه را بـاز كنيـد سـپس مـسير      جهت ايجاد يك ماكروي پنجره 

MACROوده يا از كليدهاي  را انتخاب نمCTRL+F5استفاده نمائيد .  
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  .در اين حالت شكل نشانگرها و ماوس به صورت زير درخواهد آمد

  
قسمت انتخاب شده   . در اين حالت قسمتي از صفحه را كه مي خواهيد بصورت ماكرو ذخيره شود توسط ماوس انتخاب كنيد                 

  :خيمي نمايان خواهد شدتوسط يك مستطيل با خطوط پررنگ ض

  
  

  . باز مي شودSAVE ASدر اين حالت همه قسمتهاي داخل مستطيل انتخاب خواهد شد و سپس كادر 
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 ماكروهـا را    EPLANبطور پيش فرض    .  مي توانيد محلي را كه ماكرو بايد ذخيره شود تعيين كنيد           ,DIRECTORYدر قسمت   

  .رار مي دهدداخل فولدر ماكروهاي خود ق
  .نام ماكروي مورد نظرتان را كه مي خواهيد ذخيره شود تعيين نمائيد, FILE NAMEدر قسمت 
خـود را انتخـاب   مـاكروي   جهت دلخواه VARIANT نوع نمايش ماكرو و در قسمت ,REPRESENTATION TYPEدر قسمت 

  .نمائيد
 ايـن توضـيحات در هنگـام        .وي خود تايـپ نمائيـد      توضيحاتي را كه مايل هستيد در مورد ماكر        ,DESCRIPTIONدر قسمت   

  .استفاده از ماكرو به نمايش در آمده و در انتخاب سريعتر آن به ما كمك خواهد كرد
  . باعث مي شود كه شكل ماكرو در مقياس صفحه اي كه باز كرده ام ذخيره شودTO PAGE SCALEگزينه 
 كه ماكرو در هنگام استفاده كردن به نوك ماوس مـي چـسبد را          به ما اين امكان را مي دهد كه قسمتي را          HANDLEآيكون  

 بصورت موقت بسته مي شود تا نقطه مورد نظر را توسط SAVE ASبا انتخاب اين آيكون كادر . به صورت دستي تعيين كنيم
 ذخيـره   OKون  و در نهايت با كليلك بر روي آيكـ        . ماوس انتخاب كنيم و پس از انتخاب پنجره فوق الذكر مجدد باز مي شود             

  .ماكروي ايجاد شده خود را تائيد مي كنيم
  :استفاده از ماكروي پنجره

 M و يـا كليـد   WINDOW MACRO و يـا آيكـون   INSERT/WINDOW MACROجهت استفاده از ماكروي پنجـره از مـسير   
  .استفاده مي كنيم

  

  

  

  
 باز مي شود كه در قسمت سمت چپ ماكروهاي ذخيـره شـده و در قـسمت سـمت     SELECT MACROدر اين صورت كادر 

  .راست نماي كلي از ماكرو را به ما نشان مي دهد
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سپس ماكروي دلخواه   .  در باالي قسمت سمت راست را كليك كنيد        PREVIEW گزينه   PREVIEWجهت فعال كردن قسمت     
  .در اين حالت ماكروي مورد نظر به نشانگر ماوس خواهد چسبيد. ليك نمائيد را كOPENخود را انتخاب و كليد 

در اين حالت محل مورد نظر خود را كه مي خواهيد ماكرو در آنجا قرار گيرد توسط ماوس انتخـاب نمائيـد تـا مـاكرو در آن                         
ي و عدد گذاري تجهيزات  باز مي شود كه در آن مي توان روش نام گذارINSERTION MODEسپس كادر . قسمت قرار گيرد

  .موجود در داخل ماكرو را انتخاب نمود
  

  
  . هاي تجهيزات بدون تغيير باقي مانده شمارنده برنامه افزايش نمي يابدDT , DO NOT MODIFYبا انتخاب گزينه 

  : مثال
DTجديد با انتخاب گزينه فوق   DTموجود در منبع ماكرو   

-F1 -F1 
-Q1 -Q1 
-H3 -H3 

 تجهيزات موجود در ماكرو مجدد نام گذاري و شماره گذاري خواهند شد كه اين نـام گـذاري و                    ,NUMBERبا انتخاب گزينه    
  .در پروژة حاضر داردعددگذاري مجدد بستگي به تجهيزات قبلي استفاده شده 

  : مثال
DT جديد با انتخاب گزينه NUMBER DTمنبع ماكرو   

-F32 -F1 
-Q24 -Q1 
-H1  -H3 

 تجهيزات موجود در ماكرو بصورت اتوماتيك       نام گذاري شده و بـا عالمـت ؟   ,NUMBER WITH FLAGبا انتخاب گزينه 
  .برچسب زده مي شوند

  : مثال 
DTجديد با انتخاب گزينه  NUMBER WITH 

FLAG  DTموجود در منبع ماكرو   
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-?F32  -F1 
-?Q24 -Q1 
-?H1 -H3 

باعث مي شود كه نحوه نام گذاري انتخاب شده بـراي هميـشه بـدين    ,  ALWAYS USE THIS INSERTION MODESگزينه 
  :جهت غير فعال كردن اين حالت از مسير زير استفاده كرده. صورت باقي بماند و ديگر سؤال نشود

OPTION/SETTINGS/PROJECTS/"PROJECT NAME"/DEVICES/NUMBERING (ONLINE) 
  .نتخاب نمائيد را اWITH PROMPTو قسمت 

  . استفاده كنيدESCپس از قرار دادن يك ماكرو در قسمت دلخواه جهت خارج شدن از اين حالت كافي است از كليد 
  

   (PAGE MACRO)ايجاد ماكروي صفحه 
 در بـر مـي      س تـرا   آنها  موجود در  شامل همه اطالعات  كه  ماكروي صفحه انواعي از ماكروها هستند كه يك يا چند صفحه را             

  : انتخاب نموده به مسير زير وارد شويدPAGE NAVIGATORجهت ايجاد آنها صفحه دلخواه خود را در . دگيرن
PAGE/PAGE MACRO/CREATE 

 

  
  

كه همانند بخش پيشين قسمتهاي آن توضـيح داده شـده   .  را خواهد گشودSAVE AS كادر EPLANدر اين صورت نرم افزار 
 فعال شده است كه تعداد صـفحاتي را كـه از ايـن    NUMBER OF PAGESكه در اين حالت قسمتي با نام با اين تفاوت . است

 TO PAGEدر ضمن در ايـن كـادر قـسمت    . صفحه به بعد مي خواهيم به ماكرو تبديل كنيم را مي توان در آن تعيين نمود

SCALE و آيكون HANDLEغير فعال شده اند .  
  استفاده از ماكروي صفحه 

  . را برگزينيدPAGE/PAGE MACRO/INSERTاستفاده از يك ماكروي صفحه مسير جهت 
 ظاهر مي ADJUST PAGE كادري با نام OPENبا انتخاب و كليك بر روي .  باز مي شودSELECT MACRO كادر محاوره اي 

  .شود
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  . خود تعيين كند كاربر مي تواند محل صفحات جديد را در ساختار پروژهكادردر اين 
  

   EPLANجستجو و جايگزيني در 
 برخـي از    جـايگزيني  آن اغلب نيازمند جستجوي اطالعاتي خاص در داخل يك پروژه و             قسمتهايطراحي يك پروژه و تغيير      

جهـت بـرآورده سـاختن چنـين منظـوري          در   امكانات زير را     EPLANلذا نرم افزار    . اين اطالعات به اطالعات جديد مي باشد      
  :م كرده استفراه

  
اطالعات سر , هاMASTER DATA,ماكروها, كنتاكتورها, كابلها, سمبولها, تخصيص تجهيزات, كاربر مي تواند متنها 

 .ويژگيهاي مختلف و غيره را در همه و يا قسمتي از يك پروژه جستجو كند, فصل صفحات
 .نشانگرهاي ساختار پروژه مي تواند مورد جستجو قرار گيرد 
 .يه هاي نامرئي مي توانند مورد جستجو قرار گيرندموضوعات و ال 
 . نوشته شود دو ليستنتايج جستجو مي تواند بدلخواه در 
 . هماهنگ شودNAVIGATORنتايج جستجو مي تواند با موارد موجود در داخل  

  
  تعيين موارد جستجو

  : عبارتند از EPLANمحلهاي قابل جستجو در 
 .ه مي تواند قرار بگيرندهمه اشياء و موضوعاتي كه در يك صفح 
 .ويژگيهاي همه اشيائي كه در پروژه قرار داده شده و يا نشده اند 
 )بغير از نام صفحه(اطالعات صفحه  
  )بغير از نام پروژه(اطالعات پروژه  

  پيدا كردن اطالعات مختلف
 CTRL+Fويـا از كليـدهاي   را بـر گزيـد    FIND / FIND جهت پيدا كردن اطالعات دلخواه خود از يك يا چنـد پـروژه مـسير    

  . ظاهر خواهد شدFIND دراين صورت كادر . استفاده كنيد
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  . نام متن و يا هر چيز دلخواهي را كه مي خواهيم پيدا كنيم مي نويسيمFIND WHAT: در قسمت
  :كه عبارتند ازد در اين قسمت مي توان از كاراكترهاي جايگزين نيز استفاده كر

جهت جستجوي غير محدود وبه جايابتدا يا   *
  .انتهاي يك كلمه به كار ميرود

 و ,WALL  WAXميتواند *WAبه عنوان مثال 
 .غيره مي باشد

 H.Tيا  HAT ميتوان معادلH?T به عنوان مثال   .اين كاراكتر جايگزين تنها يك حرف ميباشد  ؟
  .نمي باشدHIGHT  باشد و معادل 

نرا آ كاراكتر داخل "اين كاراكتر يعني دقيقا  []         
  .جستجو مي كند

H[AU]T ميتواند معادل HAT يا HUT باشد 
  . نيستHITولي معادل 

  . نيستHUT ويا HAT تنها معادل H[!AU]T  . استNOTاين كاراكتر به معني   !

 1013 ومعادل  است113 يا 103 معادل 1#3  .اين كاراكتر معادل يك عدد يك رقمي است  #
  .نيست

  
  . ميتوان اشياء وموضوعاتي را كه ميخواهيم جستجو شوند تعيين مي كنيمSEARCHدر قسمت 
  .ميتوان محلهاي جستجوي نرم افزار را تعيين نمودSEARCH LOCATION  در قسمت 

 بـدون اينكـه نتـايج    مي دهد بار جستجوي جداگانه را به ما2 امكان LIST OF RESULT2 و LIST OF RESULT1گزينه هاي 
  .ن ليست قرار گيردتا نتايج جستجو در آبنابراين يكي از اين دو گزينه را انتخاب مي كنيم .  جستجوي اول از بين برود

  . را كليك مي كنيمOKجهت اجراي عمل جستجو 
مـي شـود    بـاز  SEARCH RESULT  شروع به جستجو مي كنـد و پنجـره   EPLAN بسته مي شود و FINDدراين حالت كادر 

  .داده مي شود ن تيك زده بوديم نمايشي آونتايج جستجو به صورت ليست در ليستي كه رو
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ليست را نمـايش مـي     متني را با شماره صفحه نشان مي دهد كه محل هر گزينه انتخاب شده درEPLANدر زير اين ليست  
  .دهد

 كار برگ ديگـري بـه نـام    LIST OF RESULTS2  وLIST OF RESULTS1 عالوه بر دو كار برگ SEARCH RESULTدر كادر 
GOTOوجود دارد .  

يـك مـورد از ليـست       روي آيتم دلخواهي راست كليك كنيم ويا پس از انتخاب          LIST2 و   LIST1اگر در ليست ايجاد شده در       
  :  را بر گزينيم به سه مورد بر مي خوريمFIND/GOTOهاي فوق مسير 

  
  
1- GOTO (CROSS-REFERENCED…) :  با انتخاب اين گزينه در ليستGOTOاء  كه به ايـن مـورد ارجـ    را موضوعاتي همه

  .نها ارجاء مي دهد به نمايش در مي آيندداده مي شوند ويا اين شيء به آ
2- GO TO (ALL DISPLAYS) :   ي ويـا چنـد خطـي    با انتخاب اين گزينه همه انواع نمايش هاي اين شيء اعم از تـك خطـ

PAIR CROSS-REFERENTدرليست ...  وGOTO  خواهند شدليست.  
3- GOTO (GRAPHIC) : در نقشه برود انتخاب اين آيتم باعث مي شود كه نشانگر ماوس به روي آيتم مورد نظر.  
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  :(REPLACEMENT)جايگزين كردن متن آيتم پيدا شده با متن دلخواه
 REPLACEگزينه  متن دلخواه خود روي آيتم هاي پيدا شده دلخواه راست كليد كرده و       جهت جابجا كردن متن پيدا شده با        

  .را بر گزيند

  
  
  

  نام جديد را كه مي خواهيم جايگزين شـود مـي نويـسيم و    REPLACE WITH:  در قسمت . باز خواهد شدREPLACEكادر 
 باز شده همه گزينه هاي انتخابي با مورد جديد جايگزين مي SEARCH RESULTSدر اين حالت كادر .  مي كنيم OKسپس 
  .شود

  

  

  

  

 DELET ALLجهت ايجاد جستجوي جديد ابتدا روي يكـي از ليـست هـاي مـورد نظـر راسـت كليـك كـرده گزينـه           :نكته

ENTERIESانجام مي دهيم"مل جستجو را مجددا  را انتخاب مي كنيم تا ليست جستجو پاك شود و سپس ع .  
در ضمن اگر بخواهيم تنها يك گزينه و يا گزينه هاي           
انتخاب شده را فقط پاك كنيم كافي است روي ليست      

ــه    ــرده و گزين ــك ك ــت كلي ــستجو راس  را DELETج
   .انتخاب كنيم

  
  

  
  

  : طراحي و ايجاد سمبول
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كي جهت نمايش يك تجهيز به قسمي كـه از آن بتـوان در نقـشه هـاي اسـكماتيك                    يك سمبول عبارتست از يك شي گرافي      
سمبول .  مورد استفاده قرار مي گيرند     EPLANسمبول ها جهت ساده تر كردن فرآيند طراحي و رسم مدار در             . استفاده نمود 

بـين سـمبول هـا در داخـل يـك           ارتبـاط   . مي باشند .... ها شامل اطالعات گوناگوني از قبيل عناصر گرافيكي، نقاط اتصال و            
يك كتابخانه سمبول مي تواند شـامل تعـداد بيـشماري از سـمبول هـا                . كتابخانه به نام كتابخانه سمبول، مديريت مي شوند       

شود و قابـل ويـرايش اسـت و سـاير المـان هـاي           در حين ويرايش يك سمبول، تنها فايل مربوط به آن سمبول باز مي            . باشد
  . ماند نخورده باقي ميموجود در كتابخانه دست 

ويرايـشگر   (SYMBOL EDITORجهت طراحي، ايجاد و ويرايش سمبول ها و يا ايجاد يك كتابخانه جديد از ابـزاري بـه نـام    
  . استفاده مي كنيم) سمبول

  . كند ويرايشگر سمبول يك ابزار قدرتمند است كه فرآيند كار با كتابخانه هاي سمبول را ساده مي
 محسوب مي شـوند و قبـل از شـروع بـه كـار و      MASTER DATAكه سمبول ها و كتابخانه هاي آنها جزء الزم به ذكر است 

  .  باز باشد"بايستي يك پروژه حتما, ويرايش سمبول ها و كتابخانه ها 
  . قبل از اين كه يك سمبول را ايجاد كنيم بهتر است كه يك كتابخانه ساخته و سمبول هاي جديد را در آن قرار دهيم

  
  ايجاد يك كتابخانه سمبول 

  : براي ايجاد يك كتابخانه سمبول مسير زير را انتخاب كنيد
UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL LIBRARY/NEW 

  

  
شود كه بـا انتخـاب درايـو و فايـل مـورد نظـر و جهـت ذخيـره           باز ميCREATE SYMBOL LIBRARYدر اين صورت كادر 

  :  را كليك مي كنيمSAVEنيز انتخاب نام كتابخانه دلخواه آيكون كتابخانه در آن و 
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  .  باز مي شودSYMBOL LIBRARY PROPERTIESسپس كادر 

  
  

 بايستي كتابخانه پايه اي را كه كتابخانه جديد بر اسـاس آن ايجـاد مـي شـود     BASIC SYMBOL LIBRARY كه در قسمت 
و جهت انجام ويرايش . كتابخانه جديد ، ايجاد شده است و به ليست كتابخانه ها اضافه خواهد شد.  كنيم  OKاب كرده و   انتخ

  . هاي دلخواه آماده است
جهـــت انتخـــاب يـــك كتابخانـــه و اســـتفاده از ســـمبول هـــاي موجـــود در آن در يـــك پـــروژه بـــه مـــسير   : نكتـــه

OPTIONS/SETTINGS/PROJECT/"PROJECT NAME"/MANAGEMENT/SYMBOL LIBRARIES رفته در جدول مقابـل  ,
 ، كتابخانـه مـورد نظـر را    BROWSE در قسمت خالي كليك كـرده و بـا انتخـاب آيكـون     SYMBOL LIBRARIESزير ستون 

  . انتخاب مي كنيم
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  : ويرايش كتابخانه هاي سمبول
  : بول مسير زير را برگزينيدجهت ويرايش يك كتابخانه سم

UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL LIBRARY/OPEN   
  .  كليك مي كنيمOPEN ، كتابخانه مورد نظر را انتخاب كرده و روي آيكون OPEN SYMBOL LIBRARYبا باز شدن كادر 
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جود در كتابخانه باز شده را تك تـك انتخـاب    باز مي شود كه مي توان در آن سمبول هاي موSYMBOL SELECTIONكادر 
  . كرده و فايل آن را باز نمود

  . شود و همه كتابخانه را دستخوش تغيير نخواهد بود هر فايل سمبول باز شده در يك ويرايشگر جداگانه باز مي
  : كپي كردن يك كتابخانه سمبول

  : جهت كپي كردن يك كتابخانه سمبول مسير زير را برگزينيد
UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL LIBRARY/COPY   

 باز مي شود كه در آن كتابخانه اي را كه مي خواهيم يك كپي از آن تهيه كنيم انتخـاب  COPY SYMBOL LIBRARYكادر 
  .  را كليك مي كنيمOPENنموده آيكن 

ي تـوان يكـي از   درايـن حالـت مـ   .  بـاز مـي شـود   CREATE SYMBOL LIBRARY كادر OPENبالفاصله پس از كليك روي 
در صـورت انتخـاب يـك كتابخانـه از          . كتابخانه هاي از پيش ساخته شده را انتخاب نمود و يا يك كتابخانه جديد ايجاد كرد               

  . پيش ايجاد شده كتابخانه جديد روي آن كپي مي شود
 OKه پارامترها با شود كه پس از تعيين كتابخانه سمبل پايه و تخلي  باز ميSYMBOL LIBRARY PROPERTIESسپس كادر 

  .آن را تاييد مي كنيم

  
  

  . اضافه مي شود و آماده ويرايش است, در اين حال كپي كتابخانه تعيين شده به ليست كتابخانه هاي سمبل باز شده
  

  :بستن يك كتابخانه سمبول
   . برويدUTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL LIBRARY/CLOSEبدين منظور به مسير 
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  . آيد  باز مي شود و ليست كتابخانه هاي سمبل باز شده به نمايش در ميSYMBOL LIBRARY SELECTIONبا اينكار كادر 

  
  
  .  ، كتابخانه مورد نظر بسته مي شودOKبا انتخاب كتابخانه اي كه مي خواهيم بسته شود و كليك روي 

  :EPLAN (EXPORTING SYMBOL LIBRARY) از ارسال كردن كتابخانه سمبول ها به خارج
 كـرده و در قالـب فايـل هـايي بـا پـسوند        EXPORTبمنظور استفاده از كتابخانـه هـاي سـمبول هـا بايـستي ابتـدا آنهـا را        

ESL(EPLAN SYMBOL LIBRARY)      آنها را ذخيره نمود و سپس جهت اسـتفاده از آنهـا در جـايي ديگـر آنهـا را IMPORT  
 را UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL LIBRARY/EXPORT رسـال يـك كتابخانـه سـمبول مـسير     لـذا جهـت ا  . كنيم

  :كليك كنيد OPEN كتابخانه مورد نظر را انتخاب نموده روي آيكن EXPORT SYMBOL LIBRARYدر كادر . انتخاب كنيد
  

  
  

 و مسيري را كه مـي خواهيـد كتابخانـه مـورد نظرتـان را       باز مي شود كه در آن نام CREAT EXPORT FILEبا اينكار كادر 
  : كليك كنيدSAVEذخيره كنيد انتخاب و سپس روي 
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  : در مسير منتخب ذخيره مي شودESLدر اين حالت تمامي عناصر كتابخانه انتخاب شده به صورت فايلي با پسوند 

  
  

  ):EPLAN ) IMPORTING SYMBOL LIBRARYسمبول از خارج از وارد كردن يك كتابخانه 
ــب      ــه در قال ــاخته اي ك ــيش س ــاي از پ ــه ه ــتفاده از كتابخان ــراي اس ــسير    EPLAN ب ــوان م ــي ت ــد م ــده ان ــاخته ش  س

UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL LIBRARY/IMPORTيـك  "توجه شود كه قبل از اين كـار حتمـا  .  را انتخاب كرد 
  . ابخانه سمبول باز باشدپروژه و حداقل يك كت

 مـي  ESLشايان ذكر است كه كتابخانه هاي سمبول با پـسوند  .  باز مي شودLIBRARY IMPORT SYMBOLبا اين كار كادر 
  . باشند
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  .  را كليك مي كنيمOKكتابخانه مورد نظر را يافته و با انتخاب آن آيكون 

 انتخاب شد، اطالعات كلي مربوط به آن از قبيل، توضيحات، تاريخ توليد، سازنده شركت يكبار كه يك كتابخانه سمبول: نكته
  . و يا تعدادي از سمبول هاي آن در قسمت سمت راست كادر فوق ظاهر مي شود

  . در ضمن قابل ذكر است كه در هر بار انتخاب كتابخانه سمبول تنها يك كتابخانه قابل انتخاب و باز شدن است
 را كليـك  SAVE انتخـاب و  SAVE IN محل و نام كتابخانه جديد را از ليست CREATE SYMBOL LIBRARYدر حال در كا

  :كتابخانه مورد نظر در محل تعيين شده وارد مي شود. كنيد

  
  

  .  شده و قابل ويرايش استEPLANحاال كتابخانه سمبول وارد نرم افزار 
  :EPLAN (EXPORTING SYMBOL )ج از ارسال كردن سمبول ها به خار

 كرد، لذا ابتـدا درنظـر داشـته باشـيد كـه             EXPORT جهت وارد كردن يك سمبول به يك كتابخانه ديگر ابتدا بايستي آن را              
 UTILITIES/MASTERســـپس از مـــسير . بايـــستي يـــك پـــروژه و حـــداقل يـــك كتابخانـــه ســـمبول بـــاز باشـــد  

DATA/SYMBOL/EXPORT كادر SYMBOL SELECTIONرا باز كنيد .  
الزم به ذكر است كه بطـور يكجـا چنـدين سـمبول قابـل               .  كنيد OKسمبول مورد نظر را انتخاب كرده و        , از كادر فوق الذكر   

  . نيستEXPORTانتخاب و 
 باز مي شود كه در آن مسير و نامي را كه مي خواهيد سمبول مـورد نظرتـان ذخيـره    CREATE EXPORT FILEسپس كادر 

  . كليك كنيدSAVE انتخاب كرده و روي SAVE IN ت از ليس, شود

  
  

 در مسير خواسته شده و نام EXPORTاكنون فايل .  ذخيره مي شودESYبا اينكار سمبول مورد نظر در قالب فايلي با پيشوند 
  .تعيين شده ايجاد مي شود

  . مي شوندEXPORT  يك سمبول كردن همه حاالت آن سمبول نيزEXPORTدر طول : نكته
  EPLAN (IMPORTING)وارد كردن يك سمبول به داخل  
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 كرد براي اينكـار ابتـدا بايـستي يـك پـروژه را بـاز و                 IMPORTبراي اضافه كردن يك سمبول به كتابخانه خود مي توان آنرا            
  .حداقل يك كتابخانه سمبول باز باشد

ــسير IMPORTجهــت  ــك ســمبول از م ــردن ي ــادر UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL/IMPORT:  ك  SYMBOL ك

LIBRARY SELECTIONباز مي شود .  

  
  

 مورد نظر را انتخـاب  ESYفايل .  باز مي شودIMPORT SYMBOLسپس كادر .  مي كنيمOKكتابخانه مورد نظر را انتخاب و 
  . كليك كنيدOPENسپس روي آيكون 

  
  

 اطالعات مختلفي مورد نياز سمبول انتخـاب شـده وجـود دارد    "SYMBOLE PROPERTIES/ "LIBRARY NAMEدر قسمت 
 در كتابخانـه خـود وارد       OKسمبول مورد نظر خود را بـا ككليـك بـر روي             ... كه با تنظيم آنها و تعيين نام شماره سمبول و           

  .كنيد
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  كپي كردن يك سمبول
حال از مسير . ستي به خاطر داشت حتماً يك پروژه و حداقل يك كتابخانه سمبول باز باشد         جهت كپي كردن يك سمبول باي     

UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL/COPY كادر SYMBOL SELECTIONرا باز كنيد .  
  . كليك كنيدOKسمبول و يا سمبولهايي را كه نياز داريد انتخاب كرده و روي 

  

  
  . باز مي شودCOPY SYMBOLالت كادر در اين ح
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  . انتخاب نمائيدSYMBOL LIBRARY كتابخانه مقصد را با باز كردن ليست TARGETدر زير قسمت 

اگر عددي را كه وارد مي كنيـد قـبال       .  شماره مورد نظر خود را براي شماره گذاري سمبول وارد نمائيد           NUMBERدر قسمت   
 پيغامي بدين مضمون مي دهد كه سمبول نمـي توانـد در   EPLANگري در اين كتابخانه اشغال شده با شد      توسط سمبول دي  

  :لذا كافي است كه شماره ديگري براي سمبول انتخاب شود. شماره مورد نظر كپي شود

  
در اينجـا نـز نـام سـمبول بايـسي      . ر دهيـد  مي توانيد نام دلخواه خود را وارد و يا نام قبلي سمبول را قـرا       NAMEدر قسمت   

  :درست و غير تكراري باشد در غير اينصورت با پيغام زير روربرو خواهيم شد

  
  

  . مي توانيد توضيح كوتاهي از سمبول بدهيدDESCRIPTIONدر قسمت 
  . با همه حاالت خود كپي خواهد شد اگر گزينه مورد نظر را انتخاب نمائيد سمبول مورد نظرWITH VARIANTدر قسمت 

در اين حالت سمبول مورد نظر در كتابخانه ما كپـي شـده             .  عمل كپي را تائيد كنيد     OKو در نهايت با كليك بر روي آيكون         
  .است

  : ايجاد يك سمبول جديد
ور بـه مـسير   پس از ايجاد كتابخانه سمبول مورد نظر اكنـون مـي تـوان سـمبول دلخـواه را در آن سـاخت بـراي ايـن منظـ                       

UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL/NEWبرويد  .  
 باز مي شود و از طريـق آن كتابخانـه مـورد نظـر     SYMBOL LIBRARY SECTIONاگر چند كتابخانه سمبول باز باشد كادر 

  .  را كليك مي كنيمOKخود را كه مي خواهيم سمبول در آنجا ذخيره مي شود انتخاب كرده و 
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  .  جهت تعيين راستاي موردنظر در سمبول باز مي شودCREATE VARIANTسپس كادر 

  
  

  .  باز مي شودSYMBOL PROPERTIES كادر OKپس از تعيين راستاي دلخواه و كليك روي 

  
  

 نام سمبول مورد نظـر  SYMBOL NAME شماره سمبول جديد در كتابخانه و در قسمت SYMBOL NUMBERدر قسمتهاي 
  .  نوع سمبول را تعيين مي كنيمTYPE SYMBOLو در ليست 
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 BROWSEبـدين منظـور روي آيكـون    .  بايستي منطق موجود در سمبول تعيـين شـود   FUNCTION DEFINITIONدر فيلد 
است بـر گزيـده و روي        باز شود، سپس سمبولي را كه مشابه شمبول جديد           DEFINITION FUNCTIONكليك كنيد تا كادر     

OKكليك كنيد .  

  
  

بالفاصله صفحه ويرايشگر سمبول جديد باز مي شـود كـه   .  مي كنيمOK برگشته و SYMBOL PROPERTIESدوباره به كادر 
مبول  مي باشد و لذا سINSERTION POINTاين دايره به مثابه . در وسط اين صفحه يك دايره كوچك قرمز رنگ وجود دارد
  . مورد نظر بايستي نسبت به اين نقطه طراحي و ايجاد شود

 جهت نمونه انتخـاب كـرده بـوديم را وارد    FUNCTION DEFINITIONبراي شروع به كار مي توان سمبولي را كه در قسمت 
 INSERT/BASIC SYMBOLبدين منظور مـسير  . ويرايشگر كنيم و با تغيير دادن ويژگي هاي آن سمبول خود را ايجاد كنيم

  . را انتخاب مي كنيم

  
  

  . سمبول نمونه بر روي نشانگر ماوس قرار مي گيرد و به محض كليك بر روي صفحه جاي خواهد گرفت
اكنون سمبول نمونه جهت ويرايش و توليد سمبول جديد         .  را فشار دهيد   ESCبراي خارج شدن از حالت سمبول نمونه كليد         

  . آماده است
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  .  تنها قابل جابجايي است و پاك نمي شودPINT INSERTIONالزم به ذكر است كه نقطه 

  . شماره سمبول صفر نيز جزو شماره سمبول ها در كتابخانه سمبول در نظر گرفته شده است: نكته
  .  براي شماره سمبول قابل قبول نمي باشد32000مقادير منفي و بيشتر از : نكته
  ايش سمبول وير

  : قبل از شروع به ويرايش يك سمبول يك نكته حائز اهميت است
  . حد اقل يك پروژه يك كتابخانه سمبول بايستي باز باشد

  .  را باز مي كنيمSELECTION SYMBOL كادر UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL/OPENحاال از مسير 
خواهيد كرد كه از داخل اين كتابخانـه هـا، سـمبول مـورد نظـر را      در سمت راست كتابخانه هايي را كه بازكرده ايم مشاهده   

  . كنيم  ميOKانتخاب و 
الزم به ذكر اسـت كـه جهـت تغييـر در     . بالفاصله ويرايشگر مربوط به آن سمبول باز شده و سمبول قابل ويرايش خواهد بود        

 را انتخاب كنـيم و در كـادر   OPTIONS/LAYER MANAGEMENTهاي گرافيكي ويرايشگر سمبول كافي است مسير  ويژگي
  : باز شده تنظيمات گرافيكي مورد نياز را انجام دهيم

  
  



 58

  
  پاك كردن سمبول
 را باز كرده و سـمبول  SYMBOL SELECTION كادر UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL/DELETبراي اينكار از مسير 

  به سوال پرسيده شده جواب دهيد. يد كنOKمورد نظر را انتخاب و 
  

  
  

   در اين صورت سمبول مورد نظر پاك شده است
  مقياس بندي كردن يك سمبول

سمبولهايي را كه مـي  .  را باز كنيدSYMBOL SELECTION كادر UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL/OPENاز مسير 
  .د نمائيOKخواهيد ويرايش شود انتخاب كنيد و 

  : را انتخاب نماييدEDIT/SCALEدر اين حالت صفحه ويرايشگر سمبول باز مي شود مسير 
  



 59

  
  

 سپس قسمتي را كه مي خواهيد در مقياس جديد ايجاد كنيد انتخاب نموده دوباره روي پنجـره ويرايـشگر سـمبول كليـك                
 را OKعـدد مـورد نظـر را وارد و    .  را از ما سئوال مـي كنـد        SCALE  باز مي شود و برنامه فاكتور      SCALEكنيد با اينكار كادر     

  .كليك نمائيد
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  .سمبول مورد نظرتان بر اساس مقدار داده شده مقياس بندي شده و تغيير خواهد كرد
  ويرايش نقاط اتصال يك سمبول

  : رايشگر سمبول مورد نظر را از مسير زير باز كنيدجهت ويرايش نقاط اتصال يك سمبول پنجره وي
UTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL/OPEN  

پس از تعيين .  يك سمبول جديد در كتابخانه خود ايجاد كنيدUTILITIES/MASTER DATA/SYMBOL/NEWو يا از مسير 
 را UTILITIES/NUMBER CONECTION POINTSو رسم و ويرايش قسمت هاي گرافيكي جهت ايجاد نقـاط اتـصال مـسير    

  انتخاب كنيد
  

  
  

  . ترتيب نام گذاري نقاط اتصال را معين نمائيدNUMBER CONNECTION POINTSسپس در كادر 

  
  

ن و از سمت     از باال به پائي    "گزينه هاي پيشنهاد شده در كادر حاضر بدين معني مي باشند كه نقاط اتصال مي تواند بصورت                  
 از چـپ بـه راسـت و از بـاال بـه              " و يا اينكه بصورت      VERTICAL/HORIZONTALحالت  :  عدد گذاري شوند   "چپ به راست    

   HORIZONTAL/VERTICALحالت :  عدد گذاري شوند"پائين 
  .يكي از اين دو مورد را انتخاب كرده تاييد نماييد

 را با توجه بـه جهـت نقـاط    "INSERT/CONNECTION POINT "DIRECTIONسپس براي تعيين راستاي نقاط اتصال مسير 
  . اتصال مورد نظر خود انتخاب كنيد
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در اين حالت نيز جهت نقـاط اتـصال بـا           . در اين حالت نقاط اتصال در جهتي كه انتخاب شده اند روي ماوس قرار مي گيرند               
در ايـن لحظـه كـادر    . نقطه اتصال را در محل دلخـواه قـرار دهيـد        . ست و يا كنترل و چرخش ماوس ميسر ا        TABاستفاده از   

CONNECTION POINTباز مي شود .  
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 CONNECTION POINT شماره نقـاط اتـصال را تعيـين كنيـدو در قـسمت      CONNECTION POINT NUMBERدر قسمت 

DIRECTION         اين كادر مي توانيد ساير ويژگيهاي نقطه ورودي از قبيل          در  .  از ليست حاضر جهت نقطه اتصال را تعيين كنيد
  . كليك نمائيدOKرا تعيين كنيد و براي تائيد كار خود روي ..... جهت متن و , اندازه, رنگ, فونت

  . را بزنيدESCكليد , همين روش را براي ساير نقاط اتصال انجام دهيد و در نهايت براي خارج شدن از حالت نقاط اتصال
 و گيـره    GRIDمنظور باال بردن دقت در ايجاد نقاط اتصال بهتر است در ويرايش يك سمبول همـواره حالـت نمـايش                     نكته ب 

SNAP TO GRID در غير اين صورت اتصال هايي كه بين نقاط .  روشن باشدGRID    تعريف شوند در نقشه هـاي اسـكماتيك 
  .برقرار كنندنخواهند توانست با ساير نقاط اتصال سمبول هاي ديگر ارتباط 

  .هرگز نمي توانند روي هم و باالي هم قرار گيرند, چندين  نقطه اتصال: هشدار
  

  ويرايش و تنظيم نمايش اطالعات يك سمبول
 TECHNICAL  محل قـرار گـرفتن  CROSS-REFERENCEمحل قرار گرفتن , DEVICE TAGبراي افزودن اطالعاتي از قبيل 

CHARCTERISTICS   بصورت خودكار در كنار يك سمبول ظاهر مي شوند         , د يا پر كردن توسط كاربر     كه در صورت وجو   ...  و
  : را باز كنيمPLACEMENT OF كادر INSERT/PROPORTY TEXTكافي است از مسير 

  
  

  
  

بول اجـازه نمـايش آن را   سپس درباالي قسمت  خالي و سفيد سمت چپ جهت تعيين اطالعاتي كه مي خواهيم به يك سم             
  :  را انتخاب كنيدNEWآيكن , دهيم
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اطالعات مورد نياز جهت نمايش در ليست مورد نظـر افـزوده مـي    .  كنيدOKاطالعات مورد نياز را انتخاب و     , از ليست حاضر  
  : كنيدOKشود و سپس 

  
  

نجره ويرايشگر سمبول ظاهر مي شود كه با حركت دادن آن مي توانيـد مـتن را در محـل                    با اينكار متن مورد نظر در مركز پ       
  .مطلوب قرار دهيد
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اطالعاتي يك سمبول را به شكل شـماره آن  _ متنهاي نمايشيVIEW/PROPERTIES AS NUMBERSانتخاب مسير : 1نكته 
  . شود كه شكل سمبول در داخل پنجره ويرايشگر واضح تر ديده شوددر ليست در آورده و برعكس لذا اين عمل باعث مي

  
  

 را نيـز انتخـاب   EDIT/PLACED PROPERTIES مي توانيد PLACEMENT OF PROPERTIESجهت باز كردن كادر : 2نكته 
  .نمائيد

  چك كردن سمبول
  :خ دهددر هنگام ويرايش و يا ساخت يك سمبول اشكاالت زير ممكن است ر

 .بصورت خودكار توسط برنامه و در هنگام ويرايش تصحيح مي شود: اعددد يكسان براي نقاط اتصال متفاوت 
 .بصورت خودكار توسط برنامه و در هنگام ويرايش تصحيح مي شود: به ترتيب نبودن اعداد نقاط اتصال 
 .امها ثبت مي شودكه در پيغ: تفاوت داشتن تعداد نقطه اتصال در حاالت مختلف از يك سكبول 
 .كه در پيغامها ثبت مي شود: FUNCTION DEFINATIONمغايرت تعداد نقاط اتصال در سمبول و  
 .بصورت خودكار و در حين ويرايش توسط برنامه تصحيح مي شود: روي هم افتادن نقاط اتصال 
 . اصالح مي شودبصورت خودكار و در طي ويرايش توسط برنامه: ارجاءهاي سمبولها بصورت جدا جدا نيست 
بصورت خودكار و در طي ويرايش توسط برنامه همه اليه ها به اليـه              : در يك سمبول اليه هاي ديگري تعريف شود        

EPLAN 300تبديل مي شوند . 
بـراي ايـن    . كاربر مي تواند خود بصورت دستي و براي سنجش يك سمبول اشكاالت قوق الـذكر را چـك كنـد                   , با وجود اين  

دا حتماً يك پروژه بهمراه حداقل يك كتابخانه سمبول باز باشد و بايستي كاربر در پنجره ويرايشگر سمبول         منظور بايستي ابت  
  .باشد

  . را برگزينيدUTILITIES/CHECK SYMBOLاكنون مسير 
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بتدا آن را به اطالع رسـانيده   بالفاصله موارد فوق الذكر را چك كرده و در صورت پيذا كردن يك مورد اشتباه ا   EPLANبرنامه  
   بصورت خودكار ايراد پيدا شده را اصالح مي كندEPLAN, پس از تاييد پيغام توسط كاربر

  
  

 : و در نهايت پيغام اصالح سمبول را در قالب كادر زير به ما مي دهد

  
  

  
  EPLANمديريت قطعات و تجهيزات در 

اطالعات و ويژگيهاي فني    ,  به حالت عملي و فني     EPLANديك كردن هر چه بيشتر نقشه هاي طراحي شده در           بمنظور نز 
  . نسبت دادEPLANواقعي موجود در بازار را مي توان به تجهيزات و سمبولهاي استفاده شده در 

ات و ويژگيهـاي مربـوط بـه     اين امكان را به كاربر مي دهد كه بتواند اطالعEPLAN در PART MANAGEMENTلذا ابزار 
, اطالعاتي از قبيل شماره قطعه مـورد نظـر  . تجهيزات مورد استفاده خود را ذخيره كرده و در صورت نياز از آنها استفاده كند            

يك سري اطالعـات بطـور      . در اين قسمت قابل ذخيره و ويرايش مي باشند        ... اطالعات فني و    , شماره سفارش , سازنده قطعه 
گاه داده هاي خود نرم افزار وجود دارد كه كاربر مي تواند در صورت نياز از آنها استفاده كرده و يا اينكه بـا                        پيش فرض در پاي   

در ضمن كاربر مي تواند خود يك پايگاه داده جديد ايجاد و با سليقه              . توجه به وضعيت بازار و نياز خود آنها را ويرايش نمايد          
  .خود آن را ويرايش كند

  
  ه داده براي ذخيره اطالعات مربوط به تجهيزات و قطعاتايجاد يك پايگا

 MICROSOFT (MDB) در قالب يك فايـل بـا پـسوند    EPLANتجهيزات و قطعات در , يك پايگاه داده مربوط به اطالعات

ACCESS DATABASEلذا جهت ايجاد يك پايگاه داده جديـد مـسير   .  مي باشندUTILITIES/PARTS/MANAGEMENT را 
  .برگزينيد
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  . مربوط به پايگاه داده پيش فرض باز مي شودPARTS MANAGEMENTبا انتخاب اين كادر 
در سمت چپ اين كادر اطالعات كلي، قيمت      . ويرايش و ساماندهي كنيد   , شما مي توانيد اطالعات خود را ايجاد      , در اين كادر  

رد هر قطعه وجود دارد كه با انتخاب هر قطعه و يا گروه ايـن اطالعـات                 ها، اطالعات فني، كادر و ساير اطالعات دلخواه در مو         
  . به نمايش درآمده و قابل ويرايش خواهند بود

در سمت راست اين كادر اطالعت بصورت طبقه بندي شده و دسته بندي شده بر اساس نوع قطعه و شماره سريال و نـام                        
  :ساختار نماي ليست درختي شامل گروه هاي اصلي زير است.سازنده آن به دو صورت درختي و ليستي ذخيره شده است

• ELECTRICAL ENGINEERING 
• FLUID POWER 
• MECHANICS 
• CONSTRUCTION 
• CONNECTION POINS 
• CUSTOMERS 
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ي  طبقه بندي م  (MODULS) و ماجولها    (ASSEMBLY)مونتاژ  , (COMPONENT)قطعات الكتريكي خود به سه گروه اجزاء        
  . صورت گرفته استDINاين نوع طبقه بندي بر اساس استاندارد . شوند

  
  

  …EXTRAS/NEW DATABASE: مسير زير را انتخاب كنيد, براي ايجاد يك پايگاه داده جديد در اين كادر
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 را OPENام پايگاه داده خود را انتخاب و آيكـون  باز مي شود كه در آن بايستي مسير و ن CREATE NEW DATABASEكادر 
  . كليك كنيد

  

  
  

  . ، از كاربر مي خواهد كه باز كردن پايگاه داده جديد را تاييد كند GENERATE NEW DATABASEسپس پيغام 
  



 69

  
  

ز هيچ اطالعاتي در آن وجـود نـدارد سـمت راسـت كـادر               بدين ترتيب پايگاه داده جديد باز مي شود ولي بدليل اين كه هنو            
PART MANAGEMENT پيغام NO DATAخواهد داد  .  

  
  بازكردن يك پايگاه اطالعات 

 مـسير  PARTS MANAGEMENT و در كـادر  UTILITIES/PARTS/MANAGEMENTبراي اين منظـور پـس از طـي مـسير     
EXTRAS/SETTING/GENERALرا باز كنيد  .  

  

  
  

  .  باز خواهد شدSETTING PARTS MANAGEMENTكادر 
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 پيـدا و انتخـاب   BROWSE ، كاربر مي تواند پايگاه داده مورد نياز خود را از طريـق آيكـون   PARTS DATABASEدر قسمت 

  . نمايد

  
  

 را مي توان برحسب الفباء و يا بر حسب الفبا و اعداد تعيين  نحوه چيدمان ليست درختيLIST / TREE SORTINGدر ليست 
  . كرد

 inch و يـا ايـنچ   mm به صورت ميليمتـر  MEASURING UNIT IMPART/EXPARTواحد اندازه گيري را مي توان در قسمت 
  . تنظيم كرد

 قابـل   نحـوه نمـايش ليـست درختـي    MECHANICS و ELECTRICAL ENGINEERING ، FLUID POWER كـاربرگ  3در 
  . تنظيم است

  .  را گشودCURRENCIES مي توان كادر CURRENCYاز طريق انتخاب آيكون 
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 واحد ارزي را كه قطعات و خدمات شركت بر اساس آن بازرگاني مي شود را تعيين و نسبت آنها                    2در اين جا كاربر مي تواند       
  . به هم را مشخص نمايد

  
  

   PART MANAGEMENTايجاد يك قطعه يا اطالعات جديد 
 و در پايگاه داده دلخواه خود در ليست درحتي، زيـر گـروه مـورد نظـر خـود را انتخـاب و       PART MANAGEMENTدر كادر 

  .  را انتخاب نماييدNEWراست كليك كرده گزينه 

  
  

EPLAN قطع جديد ايجاد كند، در سمت راست كادر  به صورت خودكار يك قطعه جديد با شمارهPART MANAGEMENT 
 بـه صـورت خودكـار       EPLANزير گروه ايجاد شده توسـط       . اطالعات اين قطعه را بر اساس نياز خود مي توانيد ويرايش كنيد           

UNDEFINEDنام دارد .  
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 PRODUCT GROUP و در ليـست  GENERAL در كاربرگ ,در سمت راست, جهت تغيير نام آن پس از انتخاب اين زير گروه
  . زير گروه مورد نظر خود را انتخاب نماييد

  
  : يك مثال كاربردي

 PARTبراي ايـن منظـور پـس از بـاز كـردن كـادر       .  را ايجاد كنيمOMRON شركت MY4در اين مثال مي خواهيم يك رله 

MANAGEMENTدر قسمت  و پايگاه داده دلخواه خود COMPONENT  از گـروه ELECTRICAL ENGINEERING  راسـت ، 
  .  را انتخاب مي كنيمNEWكليك كرده و 
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EPLAN        به طور خودكار يك زير گروه UNDEFINED       و يك قطعه با نام NEW_1   قطعه مورد نظـر را انتخـاب       .  ايجاد مي كند
 را بـر  RELAYS, CONTACTORS، گـروه   PRODUCT GROUP و در ليست GENERALكرده و در سمت راست در كاربرگ 

  .  ، نام يا عدد موردنظر خود را وارد كنيدPART NUMBERسپس در قسمت . گزينيد 

  
 كـاربرگ  CHANGE OVER عـدد كنتاكـت   4 و 110VDCاكنون براي تعيين قطعـات ايـن رلـه كـه عبارتنـد از يـك بـوبين        

FUNCTION TEMPLATEرا برگزينيم  .  
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 اسـت بـا   14 و 13 ورودي و خروجـي بـوبين را كـه بترتيـب     ، شماره DESIGNATION CONNECTION POINTدر قسمت 
  .  مي نويسيم¶عالمت 

بـدين ترتيـب يـك    . را كليـك كنيـد  ) (NEW گزينـه  DEVICE SELECTIONبراي تعريف بوبين و كنتاكت ها در قسمت 
 مـشخص  BROWSE روي سطر كليك مي كنيم تا عالمت CONTACT TYPE COIL /TYPEزير ستون . ي شودرديف ايجاد م

  .شود 

  
  

 باز مي شـود كـه در سـمت چـپ            DESIGNATIONS FUNCTIONبا اين كار كادر     .  كليك مي كنيم   BROWSE سپس روي   
عال است و در سمت راست، اطالعات و نماي كلي از آنهـا           همه سمبول هاي موجود در كتابخانه سمبولي كه در حال حاضر ف           

  . را نشان مي دهد

  
  

  .  كنيدOK را از مسير زير انتخاب كرده COILسمبول 
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ELECTRICAL ENGINEERING/ COILS, CONTACTS, AND PROTECTIVE CIRCUITS/ COIL, 2CONNECTION 
POINTS/ COIL 

زيـر سـتون   .  وارد مـي شـويم  PART MANAGEMENT بـسته شـده دوبـاره بـه كـادر       FUNCTION DEFINATIONكـادر  
CONNECTION POINTS DESIGNATION و زير ستون 14¶13 عدد CHARACTERISTIC110 " مقدار ولتاژ آن مثالVDC را 

  . تايپ كنيد
  . در حال حاضر بوبين رله مورد نظر تعريف شده است

 CONTACT,TYPE ,COIL كليك كرده ودر رديف ايجاد شده زير ستون NEW آيكن  روي"حال براي تعريف كنتاكتها مجددا

TYPE آيكن BROWSE را انتخاب كنيد در كادر FUNCTION DEFINITION مسير زير را انتخاب و OKكنيد   .  
ELECTRICAL ENGINEERING /COILS, CONTACTS, AND PROTECTIVE CIRCUITS/ CHANGE OVER 
CONTACT/CHANGE OVERE CONTACT 

 ترتيب شماره گـذاري در حـين اسـتفاده نـشان مـي       PREVIEWترتيب شماره گذاري در     .  دقت كنيد  PREVIEWدر قسمت   
  . دهد

  
  

 PART بـسته شـده دوبـاره بـه كـادر       FUNCTION DEFINATION كـادر  OKبا انتخاب كنتاكت مـورد نظـر و كليـك روي    

MANAGEMENTوارد مي شويم .  
 را 1 ¶ 9 ¶ 5 و مقابل رديـف كنتاكـت ايجـاد شـده اعـداد      CONNECTION POINT DESIGNATION در زير ستون سپس

  . تايپ كنيد
 را كليك كنيد، اكنون رله موردنظر آمـاده اسـت و            APPLY كنتاكت ديگر انجام دهيد و در نهايت آيكن          3همين كار را براي     

  . ه قطعه اعمال خواهد شددر صورت استفاده از آنها همه اطالعات درج شده ب
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 در صورت ايجاد تغييرات در پايگاه داده ها پيغامي صادر خواهد شـد مبنـي بـر    PART MANAGEMENTپس از بستن كادر 

  اين كه تغييرات اعمال شده را انجام دهد يا خير؟ 
  .ر كنيد و يا برعكس مي توانيد اجازه اعمال اين تغييرات را صادNO يا YESكه با انتخاب 

  

  
  

  
  

   PANT MANAGEMENTويرايش قطعات موجود در 
  كپي يا جابجايي 

 CUT و يـا  COPY روي قطعه مورد نظر راست كليك كرده و گزينه MANAGE MENT PARTپس از انتخاب يك قطعه كادر 
 راسـت كليـك     "ر جهت قرار گرفتن كپي يا جانمايي قطعه به آن محل مجددا           پس از تعيين محل مورد نظ     . را انتخاب نماييد  

  .  را انتخاب نماييدPASTEكرده و 
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   FUNCTION TEMPLATE و TECHNICAL DATAكپي اطالعات موجود در كاربرگ هاي 
عه ديگر در پايگاه داده استفاده كنيم و ساير اطالعات قطعـه را نمـي               گاهي اوقات الزم است كه تنها از اطالعات مهم يك قط          

روي قطعه مقصد راست كليك كـرده و  ,  در قطعه مورد نظرCOPYخواهيم براي اين منظور كافي است پس از انتخاب گزينه   
 PASTE FUNCTION را جهــت اســتفاده صــرف از اطالعــات فنــي و گزينــهPASTE TECHNICAL DATAگزينــه هــاي 

TEMPLATESرا جهت استفاده صرف از اطالعات اين قسمت انتخاب نماييد  .  
  

    PART MANAGEMENT (EXPARTING)ارسال اطالعات از پايگاه داده هاي موجود در 
 كرده و در قالب يك فايـل جداگانـه          EXPARTجهت استفاده از اطالعات موجود در يك پايگاه داده ديگر ابتدا بايستي آن را               

  . و سپس از اين فايل ها در پايگاه هاي داده ديگر استفاده نمودذخيره نمود 
  : در اين جا دو حالت وجود دارد

   ارسال اطالعات يك زير گروه به صورت كلي •
   ارسال اطالعات يك قطعه خاص •
  

  ارسال اطالعات يك زير گروه به صورت كلي 
 را EXTRAS/EXPARTگـروه مـورد نظـر مـسير      پـس از انتخـاب زيـر    PART MANAGEMENTبراي اين منظـور در كـادر   

  . برگزينيد
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  .  باز مي شودRECORDS EXPARTبا اين كار كادر 

  

  
  

  .  نوع فايلي را كه مي خواهيم اطالعات در قالب آن ذخيره شوند تعيين كنيدFILE TYPEدر اين كادر در قسمت 
  .  مي توانيد محل آن را تعيين نماييدBROWSايل ذخيره را تعيين كنيد و با گزينه  نام فFILE NAMEدر قسمت 
 مي توانيد انواع قطعاتي را كه در اين زير گروه مي باشند را جهت ارسـال بـه خـارج از پايگـاه داده     PART TYPEدر قسمت 

  . انتخاب نماييد
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و پيـشرفت فرآينـد آن بـه نمـايش         .ردنظر ذخيره خواهد كرد    اين اطالعات را در فايل مو      EPLAN برنامه   OKبا كليك بر روي     
  :درخواهد آمد

  
  

  ارسال اطالعات يك قطعه خاص 
 انتخـاب و روي آن راسـت كليـك كنيـد و پـس گزينـه       PART MANAGEMENTبراي اين منظور قطعه موردنظر را از كادر 

EXPARTرا انتخاب نماييد  .  

  
 كار ارسـال بـه پايـان    OK و تاييد آن با آيكون EXPART باز خواهد شد كه باتعيين نوع و نام فايل EXPART REPARTدر كا

  . خواهد رسيد
  

  
  

   ( IMPORTING)وارد كردن يك قطعه و يا يك گروه از قطعات به داخل پايگاه داده ها 
  .  را برگزينيدEXTRAS/IMPORTمسير  PART MANAGEMENTبراي اين منظور در كادر 

  .  باز خواهد شدIMPORT RECORDSكادر 
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 نام آن را تعيـين كنيـد و يـا ايـن كـه از آيكـن هـاي        FILE NAME نوع فايل موردنظر و در قسمت  FILE TYPEدر قسمت 
BROWSEجهت جستجو و انتخاب نوع و نام فايل موردنظر استفاده نماييد  .  

جهت افزودن اين قطعه به پايگاه داده گزينه اول، جهت به هنگام كردن گزينه مشابه موجود در پايگاه داده بـر اسـاس فايـل                 
  .  كنيدOK كنيم ، گزينه دوم و براي انجام هر دو عمل فوق، گزينه سوم را انتخاب كرده و IMPORTهايي كه مي خواهيم 

  ايجاد و ويرايش فرمها و فريمها 
بـا  .  مي باشند كه اطالعات و نتايج گزارشهاي مختلف را به صـورت گرافيكـي نـشان مـي دهنـد                    EPLANحاتي در   فرمها صف 

  .استفاده از فرمها كاربر مي تواند خروجيهاي اطالعاتي نقشه خود را به صورت دلخواه تعيين كند
  : ايجاد مي شوند عبارتند ازEPLANانواع فرمهايي كه در 

 )مثل ترمينال دياگرام و كابل دياگرام(تمهاي مختلفند ليستهايي كه مربوط به آي •
• OVER VIEW ليست تجهيزات و فهرست مطالب(ها مثل( 
 )مثل دياگرام اتصاالت ترمينال(نقشه هاي اتصاالت  •

تعيـين انـدازه    , ساختار منطقيي از نقشه هاي اسكماتيك را از قبيل تعيين كادر يك صـفحه             ) كادرها(فريمها  , برخالف فرمها 
فرمها و فريمها به صورت جداگانه داراي       .  و تقسيم بندي صفحه به سطرها و ستونهاي مختلف به كاربر ارائه مي دهند              صفحه

  .فايلهاي جداگانه مي باشند و قبل از ايجاد تغيير و بازسازي آنها باز بودن يك پروژه به صورت دلخواه امري الزامي است
 در قالب يك صفحه موقت در پروژه و در ويرايشگر مربوط به آنهـا بـاز شـده و      فرمها و فريمهاي باز شده جهت ويرايش      : نكته

پس از اعمال تغييرات و بستن آنها صفحه موقت نيز پاك شده و تغييرات به صورت خودكار در فايل فرم يا فريم ذخيره مـي                         
  .شود

  ساختار فرم و فريمها 
اين عناصر دقيقـاً    . مي باشند ... متن و   , عكس, خط, يل مستطيل از قب ) ايستا(فرمها و فريمها شامل يكسري عناصر استاتيك        

پـاك يـا    , اين عناصر را مي توان كپي     . همانند همتايان خود در داخل نقشه هاي اسكماتيك قابل انتخاب و ويرايش مي باشد             
ك بر روي هر كدام از آنهـا مـي   براي اين منظور با دبل كلي. تغيير داد... اندازه و , جابجا كرد و ويژگيهاي آنها را از قبيل رنگ    

  .توان وارد كادر ويژگيهاي آنها شد و تغييرات دلخواه را انجام داد
براي فرمها يا فريمها يكسري الگوهايي از پيش تعيين شده وجود دارد كه داراي تنظيمـات و مقـادير اوليـه اي هـستند كـه                          

  .ريم اعمال مي شودبصورت پيش فرض در حين ساختن يك فرم يا فريم جديد به فرم يا ف
عناصر ديگري با نـام متـون       , عالوه بر عناصر ايستا   .  ندارند EPLANهيچ تاثيري در اطالعات نمايشي      ) استاتيك(عناصر ايستا   

  .خاص و جايگزينها وجود دارند كه جايگزين اطالعات موجود در برنامه مي شوند
  عناصر جايگزين در فرمها و فريمها

  : به بخشهاي زير طبقه بندي مي شوندEPLANعناصر جايگزين موجود در 
عناصـر  : بعنـوان مثـال   .  اين عناصر تنها در همان نوع از فرم وجـود دارنـد            :عناصر جايگزين وابسته به نوع فرم      •

 بـصورت خودكـار ايـن       EPLAN, در طي ارزيابي يـك فـرم      . جامپر سيمها و غيره   , جايگزين ترمينالها مثل جامپرها   
 .جايگزين مي كند, ب آنها در نقشه ها و صفحاتعناصر را با مقادير متناس
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.  در اينجا متون مربوط به ويژگيهاي صفحات و پروژه ها با هم متفـاوت هـستند          :متون خاص براي فرم و فريمها      •
 .اين ويژگيها با داده هاي متناسبي كه كاربر وارد مي كند پر مي شوند

ايش اعداد مربوط به گريد يك فريم استفاده شـده و            اين متون بمنظور نم    :متنهاي سطرها و ستونها در فريمها      •
 .باعث واضح تر شدن فريمها و نقشه ها مي شوند

  ايجاد يك فرم
سـپس از مـسير     . قبل از هر چيز بايد دقت شود كه حتما يك پروژه دلخواه بـاز باشـد               , EPLANبراي ايجاد يك فرم در      

UTILITIES/MASTER DATA/FORM/NEW كادر CREATE FORMز كنيد را با.  
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از ليـست  . مسير دلخواه خود و نام فرمي را كه مي خواهيد ايجاد كنيد در قسمتهاي درنظر گرفتـه شـده تعيـين كنيـد                  
SAVE AS TYPE ترمينـال ديـاگرام و   , دياگرام كابـل , فهرست مطالب: بعنوان مثال( نوع فرم خود را تعيين نماييد.... .(

  . باز مي شودFORM PROPERTIESدر اين لحظه كادر .  كليك نمائيدSAVEروي 

  
  

 مي توانيد CATEGORYدر قسمت .  تعيين نمائيدFORM TYPEدر اينجا مي توانيد نوع فرم مورد نظر خود را از ليست 
  .ويژگيهايي را كه بايستي در ليست آن نمايش داده شود تعيين كنيد
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كليك كنيد و اطالعاتي را كه قابل )  (NEW روي گزينه  CATEGORYاي تعيين يك ويژگي خاص در يك گروه از          بر
  . نمائيدOK باز شده انتخاب و PROPERTY SELECTIONتعريف باشند از ليست 

  
  

نمايان مي شود كه براي تعيين آن در زير ستون  PROPERTY NAMEدر اين صورت ويژگي انتخاب شده در زير ستون 
VALUEاطالعات مورد نظر خود را وارد كنيد,  و در مقابل ويژگي مورد نظر.  

پـس از تعيـين     , حـذف كنيـد   )  (DELETEدر اين قسمت هر ويژگي را كه نياز داريدمي توانيد تعيين و يا با آيكن                
  .نمائيد كليك OKويژگيهاي دلخواه روي 

  .فايل مورد نظر در ويرايشگر خود باز مي شود
  

  ويرايش فرمها
  :كاربر مي تواند اجزاء و قسمتهاي مختف آنرا ويرايش كند, به محض باز شدن ويرايشگر يك فرم

 ويرايش اجزاي ايستا 
آنهـا  اجزاي ايستا اجزايي هستند كه تغيير مقادير موجود در ويژگيهاي نقشه و صـفحات مختلـف تـاثيري در                    

اين اجزا عبارتند از انواع اشـياي       . نداشته و بصورت گرافيكي شكل و مقدار خود را در يك فرم حفظ مي كنند              
  ...متنها و , گرافيكي

,  شئي مورد نظر خود را مثل خـط        …/INSERT/GRAPHICبراي افزودن يك شي گرافيكي از مسير         
  :انتخاب كرده رسم كنيد.... كمان و , دايره

, T و يـا انتخـاب كليـد         TEXTو يا آيكـن      , INSERT/GRAPHIC/TEXTتن از مسير    براي افزودن م   
  .متن مورد نظر را تهيه و استفاده كنيد

 IMAGE FILE و يا آيكـن  INSERT/GRAPHIC/IMAGE FILEبراي وارد كردن يك تصوير از مسير  
 .عكس مورد نظر خود را انتخاب و وارد ويرايشگر خود كنيد
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روي عنصر مورد نظر دبل كليـك كنيـد تـا كـادر             , بمنظور تعيين ويژگيهاي هر عنصر وارد شده در ويرايشگر        
PROPERTIESآن باز شود .  

 وارد كردن عناصر جايگزين 
  . را باز كنيدPLACEHOLDER TEXT كادر INSERT/PLACE HOLDER TEXTبراي اين منظور از طريق 
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 را كليك كنيد تا فهرست عناصر BROWSE گزينه PROPERTY در مقابل قسمت PLACE MENTدر كاربرگ 
  .مربوط به ويژگيهاي مختلف نمايان شود

  

  
  

  . كنيدOKويژگي مورد نظر خود را يافته و 
رويـت  , سبك نوشـتار  , رنگ, زاويه, اندازه, ن از قبيل فونت    تنظيمات مربوط به خود مت     FORMATدر كاربرگ   

  .پذيري و يا رويت ناپذيري متن قابل تنظيم مي باشد
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 مي توانيد تعيين كنيد كه در متن مـورد نظـر يـك حاشـيه قـرار بگيـرد و يـا خيـر و                          BORDERدر كاربرگ   
  . تنظيمات مربوط به آن را انجام دهيد

  

  
  

عنصر جايگزين با مقـدار معـادل آن روي مـاوس قـرار             , در اين حالت  .  كليك كنيد  OKپس از تنظيمات روي     
  .خواهد گرفت كه مي توانيد در محل مورد نظر كليك كرده و آن را قرار دهيد

 افزودن متون خاص 
حه و يا پروژه را نمـايش مـي         متون خاص در واقع انواعي از اجزاي جايگزين مي باشند كه تنها ويژگيهاي صف             

  .دهند
 متن مربوط به ويژگيهاي پروژه يا صفحه را انتخـاب  INSERT/SPECIAL TEXTبراي استفاده از آنها از مسير 

  .كنيد
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  . كنيدOK باز شده را مطابق توضيحات بخش پيشين پر كرده و SPECIAL TEXTكادر 
  كپي كردن يك فرم

 را برگزيده در UTILITIES/ MASTERDATA/ FORM/ COPYن يك فرم با تمامي محتويات آن مسير بمنظور كپي كرد
  . كليك كنيدOPENفرم مورد نظر خود را يافته و روي آيكن , COPY FORMكادر 

  
  

  .نماييد ايجاد خواهد شد كه بايستي در آن نام فرم جديد و مسير آن را تعيين CREATE FORMسپس كادر 
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  .با اينكار بالفاصله فرم مورد نظر كپي شده و در ويرايشگر خود باز مي شود

  چك كردن يك فرم
در طول ايجاد و يا ويرايش يك فرم بمنظور چك كردن صحت عملكرد فرم در داخل يـك پـروژه مـي توانيـد از مـسير                           

UTILITIES/CHECK FORMفرم خود را چك كنيد .  
  .نمايان خواهد شد كه بايستي اصالح شود, ينصورت مشكالت موجود در فرم در حال ويرايشدر ا

  

  
  

  EPLANايجاد فريم در 
 CREATE PLOT را انتخاب نماييد تا كادر UTILITIES/MASTER DATA/PLOT FRAME/NEWبراي اين منظور مسير 

FRAMEباز شود .  
  
  

  
  

  . را كليك نماييدSAVE كادر فوق مسير فريم خود را انتخاب كنيد و سپس آيكن  در
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 باز خواهد شد كـه در آن مـي توانيـد ويژگيهـاي صـفحه مـورد نظرتـان را        PLOT FRAME PROPERTIESسپس كادر 
  : كنيدDELETاضافه و يا , تعيين

  

  
  

  . ويرايشگر فريم باز خواهد شدOKپس از كليك بر روي 
  

  EPLANويرايش فريم ها 
جهت ويرايش فريمها همانند فرم ها و به همان روش ميتوانيد عناصر استاتيكي و متون خاص و اجراي جايگزين را از منـوي                

INSERTفراخواني كرده استفاده و يا ويرايش كنيد .  
  كپي كردن يك فريم

 را بـاز كـرده و   COPY PLOT FRAME كـادر  UTILITIES/MASTERDATA/PLOT FRAME/COPYبراي اين منظور از مسير 
  . را كليك كنيدOPENفريهاي دلخواهتان را انتخاب و آيكن 
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  . كليك نماييدSAVE محل و نام فايل جديد را تعيين و روي SAVE ASسپس در كادر 
  هاتعيين ستون و سطر و طريقه عدد گذاري آنها در فريم

در . يكي از مهمترين قسمتهاي موجود دريك فريم وجود گريدهاي مربوطه جهت نمايش و آدرس دهي دقيق عناصر ميباشد               
EPLAN                        براي يك فريم دلخواه ميتوان سطر و ستون دلخواه تعيين نمود و طريقه عدد گذاري و نام گذاري آنهـا را مـشخص 

  .كرد
  

  تعيين ستون و سطردلخواه براي يك فريم
 و يا با راست كليك بروي       CTRL+D و يا با انتخاب كليد       EDIT/PROPERTIES اين منظور در يك فريم باز شده از مسير           براي

 را PLOT FRAME PROPERTIES كـادر  PROPERTIES و انتخاب گزينـه  PAGE NAVIGATORصفحه ويرايشگر در قسمت 
  :باز كنيد
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 بـه ترتيـب تعـداد سـتونها و     NUMBER OF ROWS وNUMBER OF COLUMNS رديفهـاي  PROPERTY NAMEدر ستون 
تعداد سطرهاي تعيين شده براي گريد فريم مورد نظر را نشان ميدهند براي تغيير اين مقادير در مقابل هر يك و زير سـتون           

VALUEا وارد كنيد تعداد سطرها و ستونهاي مورد نظر خود ر.  
 ايجاد خواهد شد [?]COLUMN WIDTH و [?]ROW HEIGHTبه تعداد اعداد وارد شده براي سطرها و ستونها رديفهاي با نام 

نـشان ميدهنـد    )mmمثال ميليمتر   (كه مقدار مقابل آنها به ترتيب ارتفاع هر سطر و پهناي هر ستون را در واحد تعيين شده                   
  .واند پهنا و يا ارتفاع ستونها و سطرهاي فريم خود را تعيين كندكه با تغيير هر يك كاربر ميت

تعيين مـي  )mm مثال( ابعاد طولي و عرضي كلي فريم را بر حسب واحد تعيين شده PLOT FRAME DIMENSIONسطرهاي 
 ميتوانيد طريقه نام گـذاري سـطرها و   ROW NUMBERING FORMATوCOLUMN NUMBERING FORMATكند در سطر 

  .ا به حالت عددي و يا بر حسب الفبا تعيين كنيدستونها ر
 ميتوان مقـدار آغـازين شمارشـگر سـطرها و سـتونها را در      START VALVE (ROW),START VALUE(COLUMN)در سطر 

  . تعيين نمودNUMBERING FORMAT براي NUMBERINGصورت انتخاب حالت 
ت افقي و عمودي بدون صفحه و كـادر را تعيـين    و از ليست مقابل حالPAGE ORIENTATION/PAPER FORMATدر سطر 

  .كنيد
 نبـود ميتـوان از   PLOT FRAME PROPERTIESهر يك از موارد فوق الذكر در صورتي كه در داخل ليست موجـود در كـادر   

  . گزينه مورد نظر را انتخاب و به كادر حاضر آوردPROPERTY SELECTIONو كادر )  (NEWطريق آيكن 
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  . را انتخاب كنيدVIEW/PATHبراي نمايش تغييرات و تنظيمات مربوط به سطرها و ستونها گزينه 
  

  افزودن متون نمايشگر اعداد سطرها و ستونها در فريم
 INSERT/SPECIALبراي اين منظور و پس از اعمال تنظيمات دلخواه در سـطر و سـتونهاي يـك فـريم كافيـست از مـسير       

TEXT/COLUMN TEXT يا INSERT/SPECIAL TEXT/ROW TEXTمتن جايگزين را انتخاب كنيد .  
  

  
  

 اين متون را در محل مورد SPECIAL TEXTمتن فوق الذكر در كادر ..... زاويه و, اندازه, فونت, و پس از اعمال تنظيمات رنگ
  .قرار دهيد,  يك فريم استنظر خود كه در واقع باالي سطرها و كنار ستونهاي
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پس از اعمال تنظيمات مورد نظر سطرها و ستونها و قراردادن متنهاي مربوطه و انجام ويشرايشهاي دلخواه جهت بروز كردن                    
بـاز كـرده    صفحه اي از نقشه اسكماتيك را كه در آن از اين فريم استفاده شده اسـت را                  , نامگذاري سطرها و ستونها در فريم     

   UTILITIES/UPDATE PATH DESIGNATIONS: سپس مسير زير را انتخاب كنيد

  
  

  پيكربندي نمايش عناصر جايگزين و متون خاص
  .بمنظور مرتب تر كردن فرمها و فريمها و واضح تر شدن آنها كارهاي زير را ميتوان انجام داد

  پنهان كردن متون جايگزين-
ــراي ايــن منظــور از مــسير    كــEPLANدر   VIEW/HIDEاربر ميتوانــد بطــور موقــت متنهــاي جــايگزين را پنهــان كنــد ب

PLACEHOLDERSرا انتخاب كنيد .  
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  .متون جايگزين از نظر پنهان شده و فرم يا فريم مورد نظر جهت ويرايشهاي گرافيكي در وضيعت مناسبتري خواهد بود

  .تون جايگزين كافي است مسير فوق را دوباره برگزينيدبراي نمايش مجدد م
 .الزم به ذكر است كه اين گزينه تنها در ويرليشگر فرم وجود دارد و در ويرايشگر فريم آن را نخواهيد يافت

  نمايش متن ويژگي ها به صورت عدد-
ن ميباشد در صورت زياد شـدن       به صورت پيش فرض متون ويژگيهاي كه در يك فرم يا فريم استفاده شده است بصورت مت                

اين متنها شكل فرم يا فريم شلوغ خواهد شد حالت ديگري نيز براي نمايش اين متنها در ويرايشگر فرم يا فريم وجود دارد و                      
  . كنيداستفاده  VIEW/PROPERTIES AS NUMBERSآن نمايش اين متن ها بصورت عدد است براي اين منظور از مسير 

  
  

  .استفاده مجدد از اين مسير نمايش متنها را به حالت اول بر خواهد گرداند
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  نمايش تقسيم بندي سطرها و ستونها-
  : اين نياز كاربر را رفع خواهد كردVIEW/PATHهمانطور كه قبال هم اشاره شد استفاده از مسير 

  
  

در . خواهد شد كه حاالت و اندازه هاي سطرها وستونها را بصورت يك جدول نمايش خواهـد داد                 در اين حالت جدولي رسم      
  .ضمن استفده مجدد از اين گزينه جدول مشخص كننده محدوده هاي سطرها و ستون ها را پنهان خواهد كرد

  
  باز كردن يك فرم يا فريم

ا فريم بايستي اين نكته را در نظر گرفت كه حداقل يك پـروژه حتمـا بايـستي در                   قبل از باز كردن يك فايل مربوط به فرم ي         
  .حالت باز قرار داشته باشد
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 بـاز شـود   OPEN استفاده كنيد تا كادر UTILITIES/MASTER DATA/(PLOT FRAME(OR) FORM)/OPENاكنون از مسير 
  . را كليك كنيدOPEN و آيكن انتخاب, سپس از مسير مورد نظر خود فرم يا فريم مورد نظر را يافته

  

  
  

   AUTO CAD و EPLANتبادل اطالعات بين 
  

 و بـالعكس    DXF و   DWG با فرمـت     CAD توانايي تبديل و انتقال اطالعات را از صفحات خود به فايل هاي              EPLANبرنامه  
نقشه ها و صـفحات مختلـف آن را مـشاهده            دسترسي ندارد، بتواند     EPLANاين ويژگي باعث مي شود فردي كه        . دارا است 

  .  در اين تبادل منتقل نمي شودEPLANالزم به توضيح است كه منطق موجود در . نمايد
 IMPORT كردن صفحات يك پروژه و يـا چنـد پـروژه دارد ولـي بـراي                  EXPORT كاربر چندين انتخاب براي      EPLANدر  

  : روش هاي زير براي اين منظور قابل ذكرند.  وجود دارد تنها يك انتخابEPLAN به DWG يا DXFكردن فايل هاي 
• IMPORT كردن فايل هاي DXF يا DWG به صورت صفحات گرافيكي به اليه هاي پروژه   
   (INSERTING) به داخل صفحات پروژه DXF يا DWG وارد كردن ترسيمات •
   DWG يا DXF ايجاد پنجره هاي ماكرو از فايل هاي •

  
EXPORT) دن صفحات كر) خارجEPLAN به فايل هاي DXF يا DWG   

  
 درآينـد بـه     DWG يـا    DXFقبل از هر چيز متذكر مي شويم كه هرگاه صفحات خاصي از يك پروژه و يا تمام آن به فرمـت                      

  .  ايجاد مي شودCADازاي هر صفحه انتخاب شده، يك فايل 
 صفحه يا صـفحات  PAGE NAVIGATOR قست  كردن صفحات موردنظر خود، پروژه مورد نظر را باز و درEXPORTبراي 

  .  استفاده نماييدCTRLجهت انتخاب چند صفحه مي توانيد از كليد . موردنظر را انتخاب كنيد
  .  را انتخاب كنيدPAGE/EXPORT/DXF/DWGسپس مسير 
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  .  باز مي شودDXF/DWG EXPORTكادر 

  
  

  . م فايل هاي انتخاب شده نوشته شده است ناSOURCEدر قسمت 
 را بـاز  SETTING: DXF/DWG EXPORT AND IMPORT كـادر  BROWSE از طريـق آيكـون   SCHEMEدر قـسمت  

  . كنيد
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 فـاكتور مقيـاس     CADورژن نرم افزار    , و در مورد دايركتوري فايل ايجاد شده      , EXPORTتنظيمات مورد نظر را در كاربرگ       
در ايـن   . و نامگذاري صفحات بر اساس نام صفحات منبع و يا به صورت عددي وارد كنيد              ) DXF يا   DWG( بندي، نوع فايل    

  :  در همين كادر فراخواني كنيدSCHEME با استفاده از قسمت "كادر مي توانيد تنظيمات خود را ذخيره و بعدا
  .  برگرديد DXF/DWG EXPORT  را كليك كنيد تا به كادرOKپس از اعمال تنظيمات مطلوب 

در ايـن قـسمت از   .  مسير را كه مي خواهيد فايل ها در آن ذخيره شوند تعيين كنيدTARGET DIRECTORYدر قسمت 
  .  نيز مي توانيد استفاده كرده و فايل مورد نظر خود را ايجاد يا پيدا كنيدBROWSEآيكن 

  . خود را به همه قسمت هاي پروژه اعمال نماييد تنظيمات APPLY TO ENTIRE PROJECTبا انتخاب گزينه 
  .  در مسير مورد نظرتان ايجاد خواهد شدDWG يا DXF فايل هاي OKبا كليك بر روي 

IMPORT) فايل هاي ) وارد كردنACAD به داخل EPLAN   
ــاي      ــل ه ــد فاي ــي خواهي ــه م ــورد نظــري را ك ــروژه م ــور پ ــن منظ ــراي اي ــسي ACADب ــرده م ــاز ك ــد ب ر  را وارد آن كني

PAGE/IMPORT/DXF/DWGرا برگزينيد  .  
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  .  باز خواهد شدPREVIEW به همراه قسمت DXF/DWG FILE SELECTIONكادر 
  

  
  

  . باز شودDXF/DWG IMPORTتا كادر . كليك كنيدOPENدر اين جا، فايل موردنظرتان را يافته و روي 

  
  

  .  نام فايل انتخاب شده وجود داردSOURCE قسمت در
  .  شويدIMPORT را انتخاب كنيد و در كادر باز شده وارد كاربرگ BROWSE، آيكون SCHEMEدر قسمت 
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  . در اين كاربرگ تنظيمات زير را انجام دهيد
  .  دايركتوري موردنظر را وارد كنيدINITIAL DIRECTORYدر قسمت 

و ) عددي ( NUMERIC روش نام گذاري صفحات را مي توانيد از بين EPLAN PAGES ASSIGNMENT TOر قسمت د
ALPHANUMERIC) انتخاب نماييد) حروفي و عددي .  

 (INCREMENT) و گام افزايش صفحات بعدي (START PAGE) شماره صفحه آغازين GENERATE PAGESدر قست 
  . را تعيين نماييد

 مي توانيم به صورت دستي محل قرارگرفتن فايل را MANUAL با انتخاب حالت CORRECTION SETTINGSدر قسمت 
  . در صفحه تعيين كنيم

  :  ، اين كار به صورت خودكار انجام مي شود و در زير آن خانه هاي زير فعال مي شوندAUTOMATICبا انتخاب حالت 
HORIZONTAL SCALE : مقياس افقي  

VERTICAL SCALE :عمودي مقياس   
HORIZONTAL POSITION :شكل در محور"محل قرارگرفتن مبدا X نسبت به مبدا صفحه EPLAN   

VERTICAL POSITION :شكل در محور "محل قرارگرفتن مبدا Y نسبت به مبدا صفحه EPLAN   
ون در ايـن   بـازگرديم اكنـ  DXF/DWG IMPORT كليك كنيد تا دوباره به كادر OKپس از انجام تنظيمات مورد نظر روي 

 خواهيم شد كه فايل هاي مبدا و پروژه و صفحات مقـصد  ASSIGN PAGES كليك كنيد با اينكار وارد كادر OKكادر روي 
  .را نمايش مي دهد
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 نـام صـفحه   PAGE NAMEهاي مورد نياز خـود و زيـر سـتون     توانيد سربرگ  در زير ستون خالي ميTARGETدر قسمت 
  .  كليك كنيدOKرا تعيين نماييد سپس روي مورد نظر 

 بـاز  IMPORT FORMATTING را انتخاب كرده باشـيم كـادر   MANUAL حالت SCHEMEدر اين حالت اگر در قسمت 
  . خواهد شد

  

  
  

 "كـه اصـال    به صورت خودكار يا دستي تنظيم كنيم و يـا ايـن              SCALINGدر اين كادر مي توان مقياس بندي را از قسمت           
 را به صورت دستي يا مقادير از        ACAD فايل   " مي توان محل قرار گرفتن مبدا      POSITIONدر قسمت   . مقياس بندي نكنيم  

  . بيش تعيين شده تنظيم كرد
  .  به صفحه در نظر گرفته شده انجام خواهد شدIMPORT عمل OKپس از كليك بر روي 

  
   INSERTINGويرايشگر گرافيكي از طريق  به دخال DWG يا DXFواردكردن صفحات فايل هاي 

براي اين منظور پس از .  مي باشدINSERT استفاده از روش DWG يا DXFاز ديگر راه هاي استفاده از محتويات فايل هاي         
  .  را انتخاب نماييدINSERT/GRAPHIC/DXF/DWGايجاد يك صفحه گرافيكي در داخل پروژه موردنظر  مسير 
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بـه كـادر   .  كليك نماييدOKفايل مورد نظر خود را پيدا كنيد و روي .  باز مي شودDXF/DWG FILE SELECTIONكادر 
DXF/DWG/IMPORT              وارد خواهيم شد كه تنظيمات و گزينه هاي آن در قسمت هاي IMPORTING  توضـيح داده شـد  .

 ACAD، محتـواي فايـل      IMPORTدر قـسمت     و گذراندن توالي گفته شـده        OKپس از تنظيمات مختلف و كليك بر روي         
آن را در محل كليك شده قرار خواهد        , انتخاب شده روي نشان گر ماوس قرار خواهد گرفت و كاربر با كليك در محل دلخواه               

  . داد
 و تبـديل بـه صـفحات گرافيكـي          IMPORT فايـل انتخـاب بـراي        DWG يا   DXF ، چند قابل     IMPORTدر حالت   : 1نكته  

EPLAN   لي در حالت     مي باشد وINSERT     تنها يك فايل ACAD                قابليـت انتخـاب و ورود بـه صـفحه گرافيكـي را خواهـد 
  . داشت
  .  وارد نمودEPLAN را مي توان در همه انواع صفحات ACAD فايل موجود در INSERTبا روش : 2نكته 

  
EXPORT كردن صفحات EPLANدر قالب تصوير   

 GIF و  BMP   ، JPG   ، TIFF   ، PNGع مختلفي از فايل هاي تصويري از قبيل          را مي توان به انوا     EPLANصفحات موجود در    
 به تصوير، به ازاي هرصفحه يك تصوير و با نام كامل آن صفحه ايجـاد مـي                  EPLANدر فرآيند تبديل صفحات     . تبديل نمود 

ـ          , در صورت انتخاب كل يك پروژه براي تبديل       . شود ا نـام صـفحه در داخـل آن         يك فايل با نام همان پروژه ايجاد و تصاوير ب
  . فايل قرار خواهند گرفت

 PAGE NAVIGATOR براي تبديل صفحات دلخواه به فرمت تصوير پس از انتخاب صفحه يا صفحات موردنظر در قـسمت  
  .  را برگزينيدPAGE/EXPORT/IMAGE FILEمسير 

  

  
  

  . م دهيد تنظيمات زير را انجاEXPORT OF IMAGE FILESدر كادر 
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  .  نام صفحه يا صفحاتي را كه جهت تبديل به عكس انتخاب شده اند، نوشته شده استSOURCEدر قسمت 
 را بـاز كـرده تنظيمـاتي از قبيـل مـسير             SETTINGS كـادر    BROWSE مي توانيد با انتخاب آيكون       SCHEMEدر قسمت   

  . ، ذخيره و استفاده نمودگ و پهناي تصوير را تعريفذخيره، نوع تصوير، قابليت فشرده سازي، رن

  
  

 مي توانيـد  BROWSE و با كمك آيكن TARGET DIRECTORY و در قسمت EXPORT OF IMAGE FILESدر كادر 
  . مسير ذخيره شده مقادير ايجاد شده را تعيين كنيد

  .  نام فايل را تعيين نماييدFILE NAMEدر قسمت 
بـا انتخـاب گزينـه    .  ، تصوير ايجاد شده سـياه و سـفيد خواهـد بـود    BLACK-AND-WHITE OUTPUTتخاب گزينه با ان

APPLY TO ENTIRE PROJECTتنظيمات انجام شده در ساير تبديل هاي اين پروژه اعمال خواهد شد ،  .  
  .  عمل تبديل انجام خواهد شدOKبا كليك بر روي 

  
   PDFتبديل صفحات يك پروژه به فايل 

 ، صفحه يا صفحات موردنظر و يا تمامي يك پروژه را انتخاب كنيد سپس PAGE NAVIGATORبراي اين منظور در داخل 
  .  را باز كنيدEXPORT PDF ، كادر PAGE/EXPORT/PDFاز مسير 
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  .  را تعيين نماييدPDF  نام و مسير ذخيره فايلPDF FILEدر اين كادر، در قسمت 

  .  خواهد شدPDF باعث سياه و سفيد شدن نقشه ها در صفحات BLACK-AND-WHITE OUTPUTانتخاب گزينه 
  .  داراي يك حاشيه خالي باشندPDF باعث مي شود كه صفحات PRINT MARGINS USEانتخاب گزينه 
 ساير تبديالت در اين پروژه نيز اعمال خواهد  تنظيمات اعمال شده را بهAPPLY TO ENTIRE PROJECTانتخاب گزينه 

  . كرد
  .  مي شودPRINT MARGINS باعث باز شدن كادر SETTINGآيكن 

  
  

 را تعيـين  (PRINT POSITION)در اين كادر مي توان حاشيه هاي پرينت را از چهار جهت و نقطه صفر تـشخيص صـفحه   
 در اين كادر فايـل  OK بازخواهيم گشت و با كليك بر روي PDF EXPORTر به كادر  در اين كادOKنمود با كليك بر روي 

PDFدر مسير انتخاب شده ايجاد خواهد شد  .  
 نيـز ماننـد     PDF تبديل شودند قابليت لينك بين عناصر مرتبط با هـم، در فايـل               PDF به   EPLANوقتي كه صفحات    : نكته

  . صفحات اصلي وجود خواهد داشت
  

   PDF به EPLANت تبديل صفحات اعمال تنظيما
  

  .  را باز كنيدOPTIONS/SETTINGS/COMPANY/INTERFACE/PDF EXPORTمسير , جهت اعمال تنظيمات خاص
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 خـاص   ZOOM ايجاد شده در حين پرش و لينك به اجزاي مختلف با يك              PDF كه در فايل     ZOOM USEبا انتخاب گزينه    
 در زير ايـن قـسمت فعـال شـده و درون آن     ZOOM LEVELپس از انتخاب اين گزينه قسمت . فتبه آن صفحه خواهيم ر

ايـن مقـدار   .  وارد كنيـد mm ، مقدار را بر حـسب  ZOOM LEVELبايستي مقدار سطح بزرگنمايي را تعيين كرد در قسمت
  . ه نشان داده شودمنعكس كننده ارتفاع بخش صفحه اي است كه بايستي پس از عمل لينك به صورت بزرگنما شد

 به عنصر "باعث مي شود كه عمل ارجاع لينك ها به سادگي و دقيقا  JUMP FUNCTION SIMPLIFIEDبا انتخاب گزينه 
ولي با عدم انتخاب اين گزينه با كليك بر روي اطراف لينك مي توان به المان هاي بعـدي نيـز دسـت                       . ارجاع داده شده برود   

  . يافت
  .  بهينه خواهد شدEPLAN ايجاد شده جهت نمايش در PDF ، فايل QUICK WEB DISPLAYبا انتخاب 

  .  ايجاد شده را غير قابل ويرايش خواهد نمودPDF ، فايل REED ONLYانتخاب گزينه 
  

  EPLANمديريت پيغامها در 
  

اين . پروژه وجود دارد  در طي ويرايش يك پروژه امكان ايجاد خطاها و تناقضهاي الكتريكي و منطقي ناخواسته يا خواسته در                  
 به كاربر اين امكـان را مـي         EPLANبراي اين منظور    . قبيل خطاها مي تواند باعث ايجاد گزارشهاي ناصحيح و يا ناقص شود           

مـشكالت موجـود در نقـشه كـه از ايـن طريـق              . دهد تا صفحات اسكماتيك نقشه را از نظر الكتريكي و منطقي بازرسي كند            
  . از طريق مديريت پيغامها به نمايش گذاشتنمايان شده اند را مي توان

  :مديريت پيغامها داراي ويژگيهاي زير مي باشد
 .  همه پيغامها به شكلي قابل فهم به نمايش درمي آيندMESSAGE MANAGEMENTدر كادر  
 .كاربر مي تواند تشخيص دهد كه كدام معيار را بايستي انتخاب كند و چگونه پيغامها را طبقه بندي نمايد 
كاربر مي تواند به برنامه اين امكان را دهد كه در هر قدم پروژه بصورت خودكار چك شود و يا اينكه در هـر زمـان                           

 .كه دوست دارد اين بازرسي انجام شود
 .بازرسي پروژه مي تواند براي يك صفحه و يا براي چندين صفحه از يك پروژه صورت پذيرد 
 . وجود داردEPLANازنده در براي هر پيغام توضيحي مفصل و پيشنهادي س 

  
   (CHECK RUN)پيغامهاي ايجاد شده از طريق اجراي برنامه بازرسي 

هـر بـار   .  با شماره هاي خاص و آيكونهاي ويژه به نمايش درمي آينـد MESSAGE MANAGEMENTاين پيغامها در كادر 
ا اطالعاتي درمورد كالس پيغام بـه مـا         بعالوه شماره پيغامه  . اجراي برنامه بازرسي توسط يك شماره خاص مشخص مي شود         
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,  شماره اول تعيين كننده كالس پيغام مي باشد مثـل كـالس كابـل           3كاراكتري است كه    6شماره پيغام يك رشته     . مي دهد 
PLC,  ترمينال و...  

ـ 002 شـماره  002004بعنوان مثـال شـماره در پيغـام    .  شماره آخر تعيين كننده پيغام خاص در آن كالس مي باشد        3 دين  ب
  . پيغام خطا مي دهد004و شماره .  مي باشد"PLUGS"معني است كه اين پيغام در كالس پيغامهاي 

 خـاص   ICON گروه مي باشند كه هر يـك بـا يـك             3پيغامهاي ايجاد شده از طريق اجراي برنامه بازرسي         : گروههاي پيغامها 
  .مشخص مي شوند

  خطا-   

  هشدار–    

  توجه و يادداشت–   
  

  بازرسي يك پروژه
پيغامهاي ايجاد شده در يـك اجـراي برنامـه بازرسـي در يـك پايگـاه داده از پيغامهـا ذخيـره مـي شـوند و از طريـق كـادر                               

MESSAGE MANAGEMENT /"PROJECT NAME"كاربر مي توانـد تمـامي يـك پـروژه چنـد      .  به نمايش درمي آيند
  .صفحه و يا يك صفحه خاص از آن پروژه را مورد بازرسي قرار دهد

  
  EPLANانواع بازرسيهاي يك پروژه در 

انواع بازرسيهاي يك پروژه تعيين كننده اين است كه آيا معيارهاي خاص در آن بازرسي لحاظ شده اند يـا نـه؟ بنـابراين دو                         
  . وجود داردEPLANنوع بازرسي در 

 ONLINE/OFFLINE :هاي طراحي پـروژه بالفاصـله زمـاني كـه رخ مـي دهنـد بـصورت خودكـار در كـادر                      پيغام
MESSAGE MANEGMENT ثبت شوند (ONLINE)     ولي پس از اصالح اين پيغامهـا بـصورت خودكـار از ايـن 

  (OFFLINE) كادر پاك نمي شوند و براي پاك كردن آنها بايستي برنامه بازرسي را يكبار اجرا نمود
 OFFLINE :   حالت پيغام ها بالفاصله و در طي طراحي ثبت نمي شوند ولي پس از بازرسي نقـشه و اجـراي        در اين

 .توسط برنامه مربوطه ايجاد مي گردند, برنامه بازرسي
 NO :برنامه بازرسي اجرا نخواهد شد و هيچ پيغامي نيز ثبت نخواهد گرديد. 

 
  پيكربندي بازرسيهاي يك پروژه

 PAGEصفحه يا صفحات مورد نظر و يا حتي تمام پروژه خود را در قسمت .  خود را باز كندبراي اين منظور پروژه مورد نظر

NAVIGATORاكنون مسير زير را برگزينيد.  انتخاب نماييد.  
 PROJECT DATA/MASSAGES/CHECK PROJECT   
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  . بازخواهد شدCHECK PROJECTكادر 

  
  

  . باز شودSETTINGS: MESSAGE AND CHECK را كليك كنيد تا كادر SETTING مقابل BROWSEآيكن 

  
  . كالس پيغام مورد نظر خود را انتخاب كنيدSCHEMEاز ليست 

  .الزم به ذكر است كه در اين ليست مي توانيد يك كالس دلخواه براي كار خود ايجاد نماييد
در داخـل ايـن جـدول و در سـتون           . ي ممكـن بـراي ايـن كـالس بـه نمـايش درمـي آينـد                در جدول سمت راست پيغامهـا     

CATEGORY                        با انتخاب هر گزينه و باز كردن ليست آن مي توانيد گروه اين پيغام را تعيين كنيد و تعيين كنيد كه آيا اين 
  پيغام به نمايش در مي آيد يا خير؟

  
  

با انتخاب هر قسمت و باز شدن ليست مي توانيد انتخاب كنيد كه ايـن پيغـام بـه صـورت      و TYPE OF CHECKدر ستون 
OFFLINE يا OFFLINE/ONLINE اجرا شود و با انتخاب گزينه NOهرگز اجرا نشود .  
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  . تنظيمات شما براي اجراي برنامه بازرسي مورد تائيد قرار گرفته استOKبا كليك بر روي 
  
  رسيهاي اطالعات موجود در يك پروژهباز

  . صورت گيردOFFLINE و يا بصورت ONLINEبازرسي اطالعات موجود در يك پروژه مي تواند بصورت 
  

  :OFFLINEبازرسي 
 انتخـاب  PAGE NAVIGATORپروژه مورد نظر خود را باز كرده و صفحاتي را كه مي خواهيد بازرسـي شـوند در قـسمت    

  . را انتخاب كنيدPROJECT DATA/MESSAGES/CHECK PROJECTمسير . كنيد

  
  

بـا  .  موضوعي را كه مي خواهيد در پروژه بازرسـي شـود انتخـاب كنيـد    SETTING از ليست CHECK PROJECTدر كادر 
  . مي توانيد تنظيمات دلخواه را انجام دهيدBROWSEاستفاده از قسمت 

با كليك بـر روي  .  مي توانيد بازرسي را به تمام پروژه خود بسط دهيدAPPLY TO ENTIRE PROJECTبا انتخاب گزينه 
OK           برنامه قسمتهاي مورد نظر را بازرسي كرده و اگر در طي آن به خطايي برخورد كند و نتواند بازرسي را ادامه دهد آنرا در 

  .ليست پيغامهاي سيستمي قرار مي دهد
  . را برگزينيدPROJECT DATA/MESSAGES/MANEGEMENTجهت نمايش پيغامها مسير 
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  . ظاهر مي شوندMESSAGE MANAGEMENT با اينكار پيغامهاي ذخيره شده در پايگاه داده ها در كادر 

  
  : را باز كنيدSYSTEM كادر UTILITIES/SYSTEM MESSAGESبمنظورمشاهده پيغامهاي سيستمي از مسير 
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  :ONLINEبازرسي 

 نـوع  TYPE OF CHECK و در جدول سمت راست زير ستون SETTINGS: MESSAGES AND CHECKSاگر در كادر 
 PROJECT DATA/MESSAGES انتخـاب كـرده باشـيد ايـن پيغامهـا از مـسير       ONLINE/OFFLINEپيغام را بـصورت  

MANAGEGENT كادر MESSAGE MANAGEMENT را باز كنيد در صورت بروز خطاي ONLINE   در اين كـادر آنـرا 
  .مشاهده خواهيد نمود

  . را انتخاب كرده و آنرا فيلتر نمايدCOMPLETEDبراي پيغامهاي پردازش شده كاربر مي تواند گزينه :1نكته
  . شودبراي پاك كردن پيغامهاي پردازش و اصالح شده بايستي دوباره برنامه بازرسي اجرا: 2نكته

  
  مشاهده ويرايش پيغامها

 MESSAGE را برگزينيـد تـا كـادر    PROJECT DATA/MESSAGES/MANAGEMENTجهت مشاهده پيامهـا مـسير   

MANAGEMENTباز شود .  
  . برنامه دسترسي پيدا كندHELP كاربر مي تواند به توضيحات و پيشنهاد رفع آن در F1با انتخاب هر پيغام و فشار كليد 

  
  فيلتر كردن

ــادر در ــسمت  MESSAGE MANEGMENT ك ــار ق ــن FILTER در كن ــادر   BROWSE روي آيك ــا ك ــد ت ــك كني  كلي
FILTER:MESSAGESباز شود .  
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در زير جدول با انتخاب هر      . در اين كادر و در جدول بااليي كالس پيغامهايي را كه بايستي نمايش داده شوند را تعيين كنيد                 
 را كليـك كنيـد و بـراي اعمـال           OKسـپس   . ه كدام پيغامها و از چه گروهي بايستي نمايش داده شوند          گزينه تعيين كنيد ك   

  . را كليك نماييدACTVEفيلتر مورد نظر گزينه 
  

  ويرايش پيغامها
مورد خطـا در ويرايـشگر بـه    .  پيغامي را انتخاب كنيد و روي آن دبل كليك نماييدMESSAGE MANEGMENTدر كادر 

سپس دوباره برنامه بازرسي را اجـرا كنيـد تـا           . مورد خطا را رفع نماييد    . و نشانگر ماوس روي آن خواهد رفت      نمايش درآمده   
  .پيغامها بروز شوند

  


