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  :چکیده

  :در این مجلد که در محضر شماست خواهید خواند

 وتاریخچه آن آشنا شوید،و نحوه  PLCدر ابتدا سعی شده است که با یک روند منطقی با 

      PLCاجزاي داخلیه ن بررسی خواهیم کرد سپس به تشریحشدن آن را در طول زمانیاز 

  PLCنیاز به چه عناصري دارد و بعد درباره روال کاري PLCمی پردازیم تا ببینیم که یک

   زده و گفت و نیاز به کاربر با دانش نرم افزاري سپس یک نمونه واقعی را مثالخواهیم 

  متفکردر فصل بعد به اشنایی با مغز .گفته هاي خود را درآن جستجو میکنیمصحت 

PLC  رویم ودر انجا با تراشه  میFPGA خواهیم و نحوه عملکرد و برنامه نویسی آن اشنا  

  به دانشی در فصل آخر با توجه.را خواهیم دانست AVRشد و تفاوت آن با میکرو کنترلر 

  کنیم   آزمایشگاهی میدر مقیاس  PLCشروع به ساخت و طراحی یک که بدست آورده ایم 

سعه آن محدودیتی نداشته توباشد تا در PLCالبته سعی در آن است که چیزي فرا تر از یک 
  .باشیم
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  :مقدمه

  با شروع صنعتی شدن در دنیاي مدرن و حرکت به سوي ماشینیسم ،نیاز به افزایش سرعت در جهان 

  توجه قرار گرفت ، با افزایش ضریب سالمت و کاهش مرگ و میر نیاز به تولید سبب پیدا بسیار  مورد

  در این میان با . شدن ماشین االت مکانیکی شد ،تا با سرعت بیش تر نیاز دنیاي خود را بر طرف کنند

  هم  افزایش شرکت ها و کارخانه هاي تولیدي رقابت و تبلیغات باعث شد تا به تولید کاالي با کیفیت و

  له انسان که نیاز به تجدیددر این میان کار کردن به وسی. روي آورده شودچنین تولید در شمارگان باالتر 

  به همین دلیل طراحان.قوا و غذا داشت از سرعت و دقت کار می کاهید که ضربه بزرگی محسوب می شد

  شروع به طراحی نسل جدیدي از کنترل کننده ها کردند ك نیازي به استراحت نداشت این نسل ترکیبی 

  استفاده از این مدار ها به. رله اي گفته می شد از مکانیک و نیروي برق بودن که به آنها مدار هاي فرمان 

  دلیل حجم باال ،سنگینی و تک عمل کردي بسیار سخت بود هر چند در زمان خود بسیار پر مصرف بودند 

  مشکل این رله ها این بود که اگر الزم بود تغییري در عمل کرد سیستم . حد انتظار عمل می کردند  و در

با 1960در سال. خط را عوض می کردیم که کاري وقتگیر و پر هزینه بودبه وجود می آمد باید تمام 
  تولید

  نه به معنی امروزي   plc اولین ترانزیستور ها و شروع به ساخت مدار هاي منطقی و کامپیوتر هاي اولیه

  ولی همان طور تولید شد و در کارخانه ها جاي گرفت به دلیل برنامه نویسی مشکل و پیچیده رایانه هاي 

  1970اولیه و نیاز به کاربر متخصص باعث شد استفاده زیاد از این نسل در تمام کارخانه ها نشود دراواخر 

  راه  8051ها مانند  icع نسلی از با پیدایش ریز پردازنده ها و آسان شدن برنامه نویسی و تجهیزات و شرو

  و در اغلب کارخانه ها مورد مصرف  با سرعت باال و ارزان تر باز شد و خیلی زود فرا گیر شد plcبراي تولید

  این وسیل به اوج خود رسید و کم کم با  avrقرار گرفت با افزایش سرعت میکرو کنترلر ها وامدن نسل 

  جاي خود را به کامپیوتر ها داد که داراي سرعت  plcعملکردي سرعت صنعت ونیاز به چند  باال رفتن



 

2 
 

  که.تولید شده fpgaبا نام  اي البته نسل ریزپردازنده ها نیز پیش رفت کرده و تراشهعمل باالتري بودن 

  این نسل با دارا بودن ساختار ثباتی خاص.عمل می کند  avrاز نظر سرعت پردازش بسیار سریع تر از 

  و قابلیت مدیریتی باال بسیار کمک می کند تا با برنامه نویسی صحیح بسیاري از مشکالت در سر راه را 

  بر طرف کنیم در این پردازنده می توانید با مدیریت ثبات ها هر کدام را به صورت چند هسته در اورده تا

  تصویري با رایانه باعث می شود اعمال تفکیکی را انجام دهند ،سرعت باال و هم چنین قدرت برنامه نویسی 

  صفحه اي سفید است fpgaدر واقع یک  .که کاربرانی با دانش فنی پایین نیز بتوانند از آن استفاده کنند

  که با برنامه نویسی دلخواه هر گونه حالتی را به آن می توان داد به همین دلیل دست طراح سیستم  

  . بسیار باز خواهد بود

  :ی توان بهیت هاي آن ماز قابل

 .به صورت ورودي یا خروجی یا هر دو ICامکان تعریف از هر یک از پایه هاي  .1

به عنوان مثال . امکان تعریف وضعیت عملکرد هر پایه در هنگام استفاده یا عدم استفاده .2
در هنگام استفاده و یا قرار گرفتن در یک وضعیت منطقی صفر یا ) Z(امپدانس HIGHعملکرد

 .استفادهیک در هنگام عدم 

امکان تشخیص تغییرات سطوح یا لبه هاي پایین رونده یا باالرونده منطقی اعمال شده به هر  .3
 .پایه

یکی از استاندارد هاي برنامه  jTAG امکان برنامه ریزي چند باره از طریق پایه هاي برنامه ریزي .4
)IEEE  و تغییر معماري آن.( 

که نقشه معماري آنها  Bootableاز سري هاي  امکان تغییر متناوب معماري داخلی با استفاده .5
را با معماري  ICدر یک حافظه خارجی نگهداري شده و با تغییر آدرس برنامه ریزي می توان 

 .کرده و از آن استفاده کرد bootجدید 

  ها می تواند  دوباره آن را  plcبا شروع فراگیر شدن این تراشه ما احساس کردیم که استفاده از آن در 

  کند به همین منظور شروع به تحقیق و بدست آوردن اطالعات در رابطه با  تراشه ونحوه اتصاالت و   احیا

  شروع به طراحی برد براي مدار قدرت  کاربرد بهینه در صنعت کردیم با حاصل شدن اطالعات مورد نیاز
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  م چنین داراي خروجی به عنوان مفسر دستورات براي رله ها و ه atmega 128در این برد از . کردیم 

  نیز براي ذخیره اطالعات و هم  sd cardبراي تحلیل عملکرد سنسور ها بهره بردیم و  آنالوگ به دیجیتال

  ولت براي به کار اندازي  5این برد داراي رله هاي  .براي برنامه نویسی پیچیده استفاده کردیم romچنین 

  ز وجود دارد که به ان فرمان گفته می شود این برد  در کنار برد قدرت برد دیگري نی. کنتاکتور هاست

 . تشکیل شده است atmega 128و یک  cyclone 2موسوم به   fpgaهسته اصلی این برد از یک 

  .این دو ریزپردازنده با هم ارتباط موازي دارند وهمچنین هر کدام به صورت جدا نیز می تواند عمل کند 

  براي آن سبب می شود تا بتوان معماري هاي خاص و مورد نیاز   boot loaderو قرار دادن  fpgaوجود 

  با استفاده از معماري هاي مختلف می توان توان خروجی و کارایی سیستم را به خود را در آن ذخیر کرده 

  از   fpgaدر حد فاصل میکرو و.دلخواه تغییر داد که این امر سبب کاهش استهالك سیستم می شود

Transmitter در مدار فرمان از .هایی استفاده شده تا بتوان دستورات را براي هرکدام ترجمه کرد  

  استفاده .اشاره کردusb و rs232خروجی هاي ارتباطی مختلفی استفاده شده که از جمله آن میتوان به 

  یار از این قابلیت ها و در اینده اضافه کردن سیستم شبکه براي این محصول سبب کار اسان و قیمت بس

  در این طراحی سعی بر این بوده است با قیمتی ارزان کارایی . ارزان تر آن نسبت به کامپیوتر ها می شود 

  سبب میشود تا هر کاربر با هر کدام که  fpgaو  avrمعماري موازي .باالیی در اختیار کاربر قرار داد 

  .راحت تر است پیش رفته و طرح خود را بیافریند

  .جدید بتواند کاستی ها را بپوشاند و سیستمی ملی و بومی ایجاد کند plcاین امید است معماري 
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  :منابع

Datasheets: 

1.http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2467s.pdf 

2.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/105097/NSC/74LVX4245.
html 

3. http://altera.info/literature/hb/cyc2/cyc2_cii5v1_01.pdf 

4.http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf 

5. http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/DG245_20.pdf 

6. http://www.sos.sk/a_info/resource/c/pdf/LF33.pdf 

7. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/DAC08.pdf 

8.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/195297/MICROCHIP/MC      
P1700T-1802ETT.html 

9.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/43368/SHARP/PC817.ht
ml 

10. http://freedatasheets.com/downloads/LM7905.pdf 

11.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/392941/ALTERA/EPCS4
SI8.html 

  :کتاب هاي اینترنتی

12. http://www.olimex.com/dev/pdf/AVR/AVR-H128-CAN.pdf 

13. http://www.altera.com/literature/ug/ug_cii_starter_board.pdf 

14. http://www.elfa.spb.ru/uploads/tdpdf/sa421258_dat_E.pdf 
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  :سایت هاي ایرانی

15. www.plc1.ir 

16. www.eca.ir 

17. www.bargh20.com 

18. www.ir-micro.com 

 

 

 :مقاالت

  وحید کارگر: گرداورنده. plcمجوعه آموزشی 

  دانشگاه تھران.سعید صفری :گرداورنده. verilogeزبان توصیف سخت افزار 
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