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 چكيذه:

 PLC .200-57دز ايٗ پسٚضٜ طساحي اتٛٔبغيٖٛ خط تِٛيد وبزخب٘ٝ ٔىتت أيسإِؤٔٙيٗ تٛغط دٚ عدد 

ثاب ديٍاس ادٚا     PLCافاصاز    ٚ ٕٞچٙيٗ ازتجاب  غا ت   Micro Win 32افصاز  ؾسوت شيٕٙع ٚ ثب ٘سْ

 تحت وٙتسَ آٔدٜ اغت.

 Lineثبؾد وٝ خط تِٛيد وبزخب٘ٝ ؾابُٔ دٚ   ٞب  دازٚيي ٔي تِٛيدا  وبزخب٘ٝ ٔىتت أيسإِؤٔٙيٗ ؾيؿٝ

 ؾٛ٘د. دٞي ٔي وٙتسَ ٚ فسٔبٖ PLCٞب ٚ ٔٛتٛزٞب ٚ... تٛغط  حسوت ؾيؿٝ ٔي ثبؾد وٝ خه

 : Micro win 32٘ٛيػي  ثس٘بٔٝ ايٗ طساحي ثٝ غٝ شثبٖ

   1-                        STL2-                          LAD3-  FBD 

 ا٘دبْ ؾدٜ اغت.

ٖ  ثٝ ٔٙظٛز ؾجيٝ ٞاب  ؾايسٞب     ٞاب  اِىتسيىاي ثاٝ خاب  ادٚا  ٔىاب٘يىي  خاه       غبش  خط تِٛيد اش إِاب

 پٙيٛٔبتيىي ٚ...( اغتفبدٜ ؾدٜ اغت.

ٖ     SETثٝ خب  خه اغتفبدٜ ؾدٜ اغت   LEDاش  -  LED  RESET ؾدٖ خاه ٔاابدَ زٚؾاٗ ؾاد

 ثبؾد( ٔي LEDخه ٔابدَ خبٔٛؼ ؾدٖ 

ٞب قبدز  اش ديٛدٞب ثٝ خب  ؾيسٞب  فسٔبٖ پٙيٛٔبتيىي اغتفبدٜ ؾدٜ  ايٗ ؾيسٞب فسٔبٖ الشْ زا ثسا  خه -

 ٔي وٙٙد(

ؾادٖ خسٚخاي    SETٔابدَ ؾدٜ اغات.    Off-ONتٛغط وّيدٞب  دٚ ٚضايتي  PLCٞب   خسٚخي -

 ثبؾد( ٔابدَ ثبش ؾدٖ وّيد ٔيآٖ  RESETٔابدَ ثػتٝ ؾدٖ وّيد ٚ 

 ٔابدَ ؾدٜ اغت. Logicstateثبؾٙد وٝ ثب  ٞب ٔي   ٔيىسٚغٛئيچPLCٞب   ٚزٚد  -

 ثبؾٙد( وٙٙد وٝ دز اثتدا  ٔػيس ٚ يب ا٘تٟب  ٔػيس ٔي ٞب زا ٔؿ ف ٔي ٞب ٚضايت خه  ٔيىسٚغٛئيچ
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 هقذهه  -1

ٔٛاد  ٘يبش ثٝ زاٜ ا٘داختٗ ٚ ٔتٛلف وسدٖ دز ٞس ٚاحد تِٛيد  ثسا  ثىبز ا٘داختٗ دغتٍبٜ ٞب  ؾىُ دٞٙدٜ 

ٔٛتٛزٞب  ثبش ٚ ثػتٝ وسدٖ دزيچٝ ٞب ٚ غيسٜ ثساغبظ تستيت ٔايٙي ٔي ثبؾد. ايٍٙٛ٘ٝ عّٕياب  وٙتاسَ ثاٝ    

ٔٛغْٛ ٔي ثبؾد. عالٜٚ ثس ايٗ ٘يبش ثٝ ا٘داشٜ ٌياس    (Sequencing)ٚ يب  (interlocking)ا٘تسالويًٙ 

حساز    فؿبز   فّٛ ٔٛاد  غطح ٔٛاد  ٚشٖ ٚ غيسٜ ٔي ثبؾد ٚ اغّات  وٕيتٟب  ٔ تّف فيصيىي ٔب٘ٙد دزخٝ 

ثبيد ثساغبظ ٔمبديس ا٘داشٜ ٌيس  ؾدٜ عّٕيب  وٙتسِي ٔايٙي ٔثُ ثػتٗ ٚ يب ثبشوسدٖ ؾيسٞب يب دزيچٝ ٞب 

ٚ يب زاٜ ا٘داختٗ ٚ خٛاثب٘دٖ ٔىب٘يصْ ٞابيي قاٛز  پاريسد. ٕٞچٙايٗ ثاسا  آٌابٞي زاٞجس٘ادٜ ياب اپساتاٛز          

(operator)       ٝٞس ث ؽ اش ٚضايت ٔىب٘يصْ ٞب ٚ ٔمبديس وٕيتٟب  فيصيىي فسايٙاد دز ٞاس ِحظاٝ ٘يابش ثا

ٕ٘بيؽ ٚ يب دز ٔٛازد  ثجت آٟ٘ب ٔي ثبؾد. ايٍٙٛ٘ٝ وٙتسَ فسآيٙد تِٛيد وٝ اِٚيٗ ٔسحّاٝ اتٛٔبغايٖٛ ٔاي    

وبزخب٘اٝ  ٘بٔيدٜ ٔي ؾٛد اش ديسثابش دز   (level Automation)ثبؾد ٚ ٔإٛالً ثٙبْ اتٛٔبغيٖٛ غطح يه 

 ثىبز ٌسفتٝ ؾدٜ اغت. 
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 كنترل رله اي 

ٚ ثسلساز  ا٘تسالن ٞب  ٔٛزد ٘يبش ٕٞاٝ   (Sequencing)دز ٌرؾتٝ وٙتسَ تستيت زاٜ افتبدٖ ٔىب٘يصْ ٞب 

تٛغط غيػتٕٟب  زِٝ ا  ٚ وٙتبوتٛز  قٛز  ٔي ٌسفتاٝ اغات. اياٗ ٌٛ٘اٝ ٔادازٞب  وٙتاسَ دز تٕابْ        

ٜ اغت. اش خكٛقايب  اياٗ ٘اٛن وٙتاسَ حدآ ثػايبز شيابد        لػٕتٟب  لديٕي وبزخب٘دب  ثىبز ٌسفتٝ ؾد

تبثّٛٞب  وٙتسَ وٝ عٕالً دز ثيؿتس ٔٛازد ثب تبثّٛٞب  ٔدازٞب  لدز  يىي ٔي ؾٛ٘د. ٔكاس  ا٘اسض  ثابال     

ٞصيٙٝ شيبد اِٚيٝ ٚ ٘يص ٞصيٙٝ ٞب  شيبد ٍٟ٘اداز   ٘داؾاتٗ ا٘اطاب  ثاسا  ا٘دابْ تتيياسا  ٌػاتسدٜ ٚ ياب         

دز غيػتٕٟب    (reliability)ٚ پيچيدٌي ٚ پبييٗ ثٛدٖ ضسيت اطٕيٙبٖ  ٌػتسؼ وّي غيتٓ   دؾٛاز 

ثصزٌي ٔي ثبؾد. عالٜٚ ثس ايٗ چٖٛ دز وٙتسَ زِٝ ا  ٚ وٙتبوتٛز  خٕع آٚز  اطالعب  ٔسثٛ  ثٝ غيػتٓ 

ثساحتي ٕٔىٗ ٕ٘ي ثبؾد  زفتٗ ثٝ غطٛح ثبالتس اتٛٔبغيٖٛ أس  دؾٛاز ٔي ثبؾد دز ث ؽ ا٘داشٜ ٌياس  ٚ  

ص دز غيػتٓ لديٕي ٔٛخٛد دز وبزخب٘دب  ٞس يه اش وٕيت ٞب ثٝ تٟٙابيي تٛغاط حاع وٙٙادٜ     وٙتسَ ٘ي

(sensor)   َٔسثٛطٝ اش لجُ تسٔٛوٛپُ   تسٔٛزشيػتب٘ع  فؿبز غٙح   غطح غٙح ٚ غيسٜ تجديُ ثٝ غايٍٙب

ثٝ ٘ؿبٖ دٞٙدٜ ٚ ياب ثجاب  ٚقاُ     (Transducer)اِىتسيىي ؾدٜ ٚ ٔإٛالً پع اش ٌرؾتٗ اش يه ٔجدَ 

ؾٛ٘د ٚ يب دز ٔٛازد  وٝ اش ايٗ وٕيتٟب ثسا  وٙتسَ اغتفبدٜ ٔي ؾٛد ثٝ ٚزٚد  وٙتسَ وٙٙدٜ وٝ ٔثالً  ٔي

 ٕٔىٗ اغت دزيچٝ ا  زا وٙتسَ ٕ٘بيد اتكبَ دادٜ ٔي ؾٛ٘د. 

 

 كنترل ديجيتالي 

ػايبز  ثٝ ٔياصاٖ ث  (digital)ثب پيؿسفتٟب  اِىتسٚ٘يه اغتفبدٜ اش ٔدازٞب  ٔٙطمي اِىتسٚ٘يه يب ديديتبَ 

شيبد  اش حدٓ تبثّٛٞب  وٙتسَ وبغتٝ ؾد  ٞصيٙٝ اِٚيٝ ٚ ٍٟ٘داز  آٟ٘ب وابٞؽ يبفات  ا٘دابْ تتيياسا  ٚ     

ٌػتسؼ غيػتٓ وٕي غبدٜ تس ؾد  أىبٖ طساحي غيػاتٕٟب ثٟجاٛد چؿآ ٌياس  يبفات ٚ خٕاع آٚز        

زٚاج ثػيبز  1691اطالعب  ٔسثٛ  ثٝ غيػتٓ ٘يص غبدٜ تس ؾد ايٍٙٛ٘ٝ غيػتٕٟب  وٙتسَ وٝ اش حدٚد دٞة 

 يبفتٙد دز ثػيبز  اش وبزخب٘دب  دز ايساٖ ٘يص أسٚشٜ دز حبَ وبز ٔي ثبؾٙد. 
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يه غيػتٓ وٙتسَ ديديتبِي ثسا  فسآيٙد تِٛيد ٔإٛالً اش ٚاحدٞب ٚ يب وبزتٟب  ٔاادٚد ٔؿابثٟي تؿاىيُ    

سا  دزيچاٝ  ؾدٜ اغت ثاٙٛاٖ ٔثبَ: وبز  وٙتسَ ٔٛتٛز غبدٜ  وبز  وٙتسَ ٔٛتٛز چپ ٌسد ٚ زاغت ٌسد ث

وبز  ٌيتٟب  ديديتبِي ٚ غيسٜ  (shift Register)ٞب   ٚاِٛٞب ٚ غيسٜ   وبز  تبيٕس   وبز  ثجب  ا٘تمبِي 

دز يه غيػتٓ وٙتسَ ديديتبِي وبزتٟب  ٔ تّف ٔتٙبغت ثب تاداد ٔىب٘يصٟٔب ٚ پيچيدٌي فسايٙاد وٙتاسَ   

ٝ اطالعاب  ٔسثاٛ  ثاٝ ٚضاايت ٞاس      ٔٛزد اغتفبدٜ لساز ٔي ٌيس٘د. دز ايٍٙٛ٘ٝ غيػتٓ وٙتسَ ٞس چٙاد وا  

ٔىب٘يصْ ثٝ قٛز  ديديتبِي ٔٛخٛد ٔي ثبؾد  أب ٔإاٛاًل ٚ ياب حادالُ دز غيػاتٕٟب  لاديٕي تاس اياٗ        

اطالعب  خبيي ذخيسٜ ٕ٘ي ٌسدد. دز غيػتٕٟب  خديادتس ديديتابِي ٔإاٛالً اش ياه وابٔ يٛتس خداٌب٘اٝ       

ٖ دادٜ ٔي ؾٛد تب ثسا  تٟيٝ ٌصازؾٟب  ثٟاسٜ  اغتفبدٜ ٔي ؾٛد وٝ ثسخي اطالعب  حيبتي ٞس ٔىب٘يصْ ثٝ آ

 ثسداز  ٚ يب عيت يبثي ٔٛزد اغتفبدٜ لساز ٌيسد. 

 

2-PLC چيست؟ 

اغتفبدٜ اش غيػتٕٟب  وٙتسَ ديديتبِي ٚ ثػط ٚ تٛغاٝ وٙتسَ ٔٙدس ثٝ تحِٛي ثٙيبد  دز غيػتٓ وٙتسَ 

تسَ وٙٙدٜ ٞب  ٔٙطمي لبثُ ثس٘بٔٝ ٚ اتٛٔبغيٖٛ وبزخب٘دب  ؾدٜ ٚ ثبعث تٛغاٝ آ٘چٝ وٝ أسٚشٜ ثٝ ٘بْ وٙ

 ٘بٔيدٜ ٔي ؾٛ٘د ؾد.  (Programmable Logic Controller)زيص  

ٚ ا٘داشٜ ٌيس  ٚ وٙتسَ حّمٝ  (Sequencing)دز ايٗ وٙتسَ وٙٙدٜ ٞب ديٍس وّيٝ عّٕيب  ا٘تسالن وسدٖ 

ٝ ا   وٙتبوتٛزٞاب   ديٍس ٘ٝ ٔثُ يه ٔداز زِ PLCٞب ٕٞٝ ثكٛزتي يى بزچٝ دزآٔدٜ ا٘د. ثٙبثسايٗ دز يه 

ٔؿ كي ثسا  غبختٗ ا٘تسالوٟب ثىبز ٌسفتٝ ٔي ؾٛ٘د ٚ ٘ٝ ٔثُ ٔدازٞب  وٙتسَ ديديتبِي ثاب وبزتٟاب ٚ ياب    

وُ عّٕيب  وٙتسَ زا ا٘حبْ ٔي دٞد. دز ايٙدب  CPUٔدِٟٚب  ٔؿ كي ثسا  وٙتسَ وٙٙدٜ ٔسوص  ثٝ ٘بْ 

ثب تٕابْ ٔفابٞيٓ وابٔ يٛتس  ٔثاُ پسداشؾاٍس       ديٍس ٔب ثب غبختبز  وبٔ يٛتس ٌٛ٘ٝ غسٚوبز دازيٓ ٚ طجياتبً

(processor)  يبCPU   حبفظٝ ٞب ٚEEPROM, ROM,RAM  .ٓغيسٜ ثبيد آؾٙب ؾٛي ٚ 




