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 پیشگفتار

 

 

ها  انهیرااز  یر یبه بهره گ یون صنعتیاتوماس

گفته  یصینعت یندهایها و فرا اهدسیتگکنترل  یبرا یان انسیانیمتصید یبجا

زه کردن به یمکان اکردن اسییت زهیمکانک گام فراتر از یون یشییودا اتوماسیییم

سانیفراهم کردن متصد یمعن شان یاست که ا ییابزار و دستگاه ها با یان ان

ن ین و شییناخته شییده تریانتریرسییاندا نمایم یار یانجام بهتر کارشییان  یرا برا

 هستندا یصنعت یها ربات یون صنعتیبخش اتوماس

 یع و پروسییه هایق در صیینایو ابزار دق یون صیینعتیوزه کاربرد اتوماسییامر   

کنترل پروسه و سیستمهای اندازه  اخورد یبه وفور به چشم م یمختاف صنعت

صییینایع  ،پتروشییییمی ،گاز ،گیری پیچیده ای که در صییینایعی همچون نفت

ند صیینایع خودرو سییازی و ایره بکار می آید نیازم ،صیینایع اذایی ،شیییمیایی

پیشرفتهای تکنیکی اخیر در کنترل  اابزاراالت بسیار دقیق و حساس می باشند

شار صنعتی از قبیل ف جریان و  ،دما ،فرایند و اندازه گیری پارامترهای مختاف 
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ایره باعث افزایش کیفیت محصیییوالت و کاهش هزینه های تولید گردیده 

 ااست

 ل اند:ین قبیی از اون صنعتیاز مزایای اتوماس یبه طور کای برخ   

 فعالیتها و فرایندها یر یتکرارپذ  -

 افزایش کیفیت محصوالت تولیدی  -

 افزایش سرعت تولید )کمیت تولید (  -

 قتر و سریعتریت دقیفیکنترل ک  -

 عات(یکاهش پسماندهای تولید )ضا  -

 یبهتر با سیستمهای بازرگان برهمکنش  -

 افزایش بهره وری واحدهای صنعتی  -

شارهای روحی  - ستن از ف سانی و کا ضریب ایمنی برای نیروی ان و  باال بردن 

 جسمی

در حال حاضرارتقاء سطح کیفی محصوالت تولیدی در صنایع مختاف و در    

هدف اصای هر واحد صنعتی می باشد و مدیران  ،کنار آن افزایش کمی تولید

صیینایع نیز به این مهم واقف بوده و تمام سییعی خود را در جهت نیل به این 

 اهدف متمرکز نموده اند
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اسیییتفاده از ماشیییین آالت  ،الزمه افزایش کیفیت و کمیت یک محصیییول   

شد شرفته و اتوماتیک می با شتر مراحل کاری آنها به  اپی شین آالتی که بی ما

چنین  اطور خودکار صییورت گرفته و اتکای آن به عوامل انسییانی کمتر باشیید

دارند  ماشین آالتی جهت کارکرد صحیح خود نیاز به یک بخش فرمان خودکار

 یا PLCکه معموال از یک سیییسییتم کنترل قابل برنامه ریزی )به عنوان م ال 

بخش کنترل  امدار منطقی قابل برنامه ریزی( در این بخش اسییتفاده میگردد

برنامه ریزی شده و میتواند  ،قابل برنامه ریزی مطابق با الگوریتم کاری ماشین

اه فرمان داده و در نهایت متناسیب با شیرایط لحظه ای به عماگر های دسیتگ

 اماشین را کنترل کند

همانطور که گفته شد بخش کنترل در هر سیستم صنعتی بایستی متناسب    

با شرایط لحظه ای به عماگرها فرمان دهد بنابراین در یک ماشین یا بطورکای 

برداشیییت اطالعات از  ،در یک فرایند صییینعتی بخش اول یک چرخه کنترلی

 افرایند می باشد

جمع آوری اطالعات در فرایندهای صیینعتی با اسییتفاده از سیینسییورها یا    

این حسگرها به منزله چشم و گوش یک سیستم  احسگرها صورت می گیرد

ستفاده از  اکنترلی عمل می کنند صنعتی ا شین آالت  سیاری از ما امروزه در ب

ن را می سنسورها امری متداول می باشد تا جاییکه عماکرد خودکار یک ماشی
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سورهای موجود در آن درجه بندی کرد سن سورها ی  اتوان با تعداد  سن وجود 

مختاف در فرایند اتوماسیییون به اندازه ای مهم می باشیید که بدون سیینسییور 

هیچ فرایند خودکاری شکل نمی گیرد بنابراین سنسورها یکی از اجزای الینفک 

 اسیستمهای اتوماسیون صنعتی می باشند

شته     صنعتیدر گذ شین آالت  سیاری از تاباوهای فرمان ما  ،نه چندان دور ب

برای کنترل پروسیییه های تولید از رله های الکترومکانیکی یا سییییسیییتمهای 

صال آنها  ستفاده می کردند و اااب با ترکیب رله های متعدد و ات پنوماتیکی ا

 ،در بیشییتر ماشییین آالت صیینعتی ابه یکدیگر منطق کنترل ایجاد می گردید

ستمهای تاخیری  شدن سی ضافه  ستفده می گردید و با ا شمارنده ها نیز ا و 

و شمارنده به تاباوهای کنترل حجم و زمان مونتاژ آن افزایش  Timerتعدادی 

 امی یافت

اشیکال فو  با در نظر گرفتن اسیتهالو و هزینه باالی خود و همچنین عدم    

میالدی به بعد  80از دهه باعث گردید تا  ،امکان تغییر در عماکرد سییییسیییتم

 PLCاک ر تاباوهای فرمان با سیستمهای کنترلی قابل برنامه ریزی جدید یعنی 

یکی از اجزای اصای و مهم در پروژه های  PLCدر حال حاضر اجایگزین گردند

اتوماسیییون می باشیید که توسییط کمپانیهای متعدد و در تنوع زیاد تولید و 

ق یون و ابزار دقین اتوماسییینو یسییتمهایبه طور خالصییه سیی اعرضییه میگردد
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قدیمی  یو کنتاکتور  یرله ا یسیییه با کنترل کننده هایدر مقا PLCمبتنی بر 

 دارای امتیازات زیر است :

 باشدا ین مییآنها پا ینه نصب و راه انداز یهز  -

 ابرای نصب و راه اندازی آنها زمان کمتری الزم است  -

 دارندا یکم یکیزیاندازه ف  -

 باشدا یار ساده میآنها بس یر و نگه دار یتعم  -

 ابه سادگی قابایت گسترش دارند  -

 ده را دارندایچیات پیت انجام عمایقابا  -

 اضریب اطمینان باالیی در اجرای فرایندهای کنترلی دارند  -

 کندایمختاف آن را ساده م یض بخشهایساختار مدوالر دارند که تعو  -

 گنال استاندارد دارندایو سطوح س یوجخر - یاتصاالت ورود  -

 آنها ساده و سطح باالستا یسیزبان برنامه نو  -

 ز و اختالالت محیطی حفاظت شده اندایدر مقابل نو  -

 ر برنامه در هنگام کار آسان استاییتغ  -

 ابه سادگی میسر است PLCامکان ایجاد شبکه بین چندین   -

ن م ال از طریق خط تافن یا سیییایر شیییبکه امکان کنترل از راه دور )به عنوا  -

 اهای ارتباطی( قابل حصول است
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بارکد  ،امکان اتصییال بسیییاری از تجهیزات جانبی اسییتاندارد از قبیل چاپگر  -

 اها وجود دارد PLCاا به اخوان و

 

 

 مقدمه

و بوجود آمدن  یكیل الكتریپس از كشف پ یعنی یالدیم 1890از حدود سال 

شمگییتغ یكاربرد یكیالكتر یروین صنعت ا یر یرات چ صنعت یدر  شدو جاد 

صنا سیع دیبر  و سرعت قابل مالحظه ایانعطاف پذ ین انرژ یا اهیگر بو  یر با 

شوداتا آنجا  یرتر میفراگ ین انرژ یا ی شروع به رشد كرده و روز به روز گستره

خوردا  یبه چشم نم ین انرژ یا از صنعت كاربرد یكه هم اكنون در كمتر موارد

وكارخانجات بزرگ شدند  ل به كارگاههایشگاهها تبدیع آزمایبا بزرگتر شدن صنا

 یفا میدر صییینعت ا ین كارخانجات نقش مهمید ایوهم اكنون خطوط تول

ان و یشیییه خواسیییته كارفرماید به نحوه مطاوب همیكننداكنترل خطوط تول

صنا شمار م یاز داداه ها  یكیو ع بودهیصاحبان   یحترود،را یمهم آنان به 

ر برنامه ییتغ یبرا یر یع،انعطاف پذیوسیییر آسیییان یابیب یكار بادسیییتگاه،ع

سته هایدوااا در كنار هزیتول ست، وطراحان هم ینه كمتر از خوا شه با یآنان ا

 رندایگ یخود موارد باال را در نظر م یتوجه به پروسه مورد طراح

http://poweren.ir/


 10 

بوجود  یمپال یالمان ها ریو سییا ودیتر ،ودیانواع د 1930تا  1900سییال  از

در  امورد اسیییتفاده قرار گرفت یالمپ ونیزیو تاو وین در رادآمد و به دنبال آ

سط  یهاد مهین یوقت 1930سال  شاکا نیبرات ،نیبارد انیقاآتو شف  یو  ک

 انهاد شیبه سرعت رو به افزا کیشد  کاربرد الکترون

پس از  ادر صیینعت متداول شیید کیاسییتفاده از الکترون 1950از سییال  بایتقر

گسیییترش المان های الکترونیکی خاه که برخی کاربرد های جدید را امکان 

ساخت صنعتی بوجود  ،پذیر  در  امدآشاخه ای از الکترونیک بنام الکترونیک 

و عناصری که بطور « اا اتریستور و ،ترانزیستور» پرتوی کشف نیمه هادی ها 

ترونیک صییینعتی به الک ،کامل به نیاز مندی های صییینعتی پاسیییخ می داد

استفاده از نیمه  ،1960تقریبا از سال  امدآپیشرفت های تصور ناپذیری نائل 

هادی ها در زمینه الکترونیک صنعتی متداول گردید و امکان ساخت دستگاه 

شد صنعتی فراهم  سیون عمایات  سال  اهای پیچیده تر جهت اتوما  1970از 

صر ال ساخت مینیاتوری عنا صورت مدارات مجتمع به بعد به دلیل  کترونیکی ب

  احجم و قیمت دستگاه ها کاهش یابد ،ضمن افزایش کاریی ،موجب شد

در برخی از کاربرد های الکترونیک  ،1با تولد ریزپردازنده ها 1975حدود سییال 

صر جدید در طراحی و تنظیم مدار  امدآصنعتی تحول تازه ای بوجود  این عنا

                                                
1 Microprocessor 
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صنعتی ستآنیادی را بوجود تحولی ب ،های فرمان  در کمتر از دو دهه  اورده ا

کنار گذاشیییتن رله کنتاکتوری و اسیییتفاده از  ،یکی از زمینه های تحول ،اخیر

امروز طراحان  امی باشد«  PLC» کنترل کننده های قابل برنامه ریزی منطقی 

خطوط تولید و ماشین االت و پروسه های صنعتی تمایل چندانی به اسفاده از 

ر های رله کنتاکتوری ندارند و اسیییتفاده از مدار های رله کنتاکتوری در مدا

ست سوخ گردیده ا صنعتی بزرگ و پیچیده تقریبا من بدنبال این  اپروسه های 

صنعتی ،تحوالت سیاری از کارخانه ها و مراکز  شور ما نیز در ب بخصوه  ،در ک

از  ،گردیده اندبه بعد نصییب و راه اندازی  1980نهایی که پس از سییال های آ

 ااستفاده می کنند PLCسیستم های 

نه یا واحد  ،با پیدایش ریزپردازنده ها کنترل واحد های متفاوت یک کارخا

بصییورت متمرکز توسییط یک  ،صیینعتی به جای اینکه بطور مجزا کنترل شییوند

در این حالت تمامی سیییسییتم های مدار  اکامپیوتر کوچک کنترل می شییوند

تغییری  ،تایمر ها و دیگر اجزای کنترل کننده ،رله ها ،اکتور هافرمان شامل کنت

باکه توسط سنسور های اطالعات از نقاط متفاوت دریافت و نسبت  ،نمی کند

صنعتی انجام می پذیرد صدور فرمان الزم به واحد  در  ابه پردازش اطالعات و 

صنعتی توآ شد که با پیدایش کنترل فرایند  سط برنامه ینده متوجه خواهیم 

سیاری از رله  ،عالوه بر کارهای یک کامپیوتر کوچک«  PLC» سازی منطقی  ب
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اا توسط نرم افزار ساخته می شود و حجم عظیمی اتایمر ها و ،کنتاکت ها ،ها

 ااز سیستم کنترل کاهش می یابد

د ید به تولیات خود بایك سیییازمان جهت ادامه حی،یامروزه دررقابت جهان

ن تر ییمت تمام شییده پایت قیت برتر ودر نهایفیمتنوع،باك انبوهمحصییوالت 

صاحبانیشدااز ایندیب شند تافرا یع همواره میصنا ن رو  د خود را یند تولیكو

سازندگان را مرتبَا به  نیداعالوه بر ایتاحدامكان خود كار نما صوالت، تنوع مح

ز ید نیتولخطوط  یر یپذ د انعطافیسازد،پس با ید وادار میر خطوط تولییتغ

كنترل كننده  از اهداف هر مجموعه موفق باشدابا توجه به اهداف ذكر شده باال

وبا  ات باال را دارا باشندین خصوصیشترید موثرترند كه بیدر خطوط تول ییها

ها نده  پذ یمنطق یظهور كنترل كن مه  نا دا ین امر تحقق پیا (PLC) ریبر

ن كنترل یراجع به هم یح مختصییر یشییتر به توضیییب ییآشیینا یبرا كردااكنون

 .میپرداز یها مPLC یعنیكننده ها 

ون یدر اتوماس یار مهمینقش بس(PLC) ریبرنامه پذ یمنطق یكنترل كننده ها

نا ندودر اك ر مراكز صییینعت عیصییی ها اسیییتفاده میجد یبرعهده دار  ید از آن

 یكنترل كننده ها یباشیید به جا یاز به كنترل منطقین شییوداامروزه هر جا كه

شیییودا  یر اسیییتفاده میبرنامه پذ یمنطق ی،از كنترل كننده هایمیقد یرله ا

راه  یها،قطارها یابزار،كشییت ینهایدرماشیی PLCمعمول از كاربرد ینمونه ها

http://poweren.ir/


 13 

بامركز  ك كنترلیدر واقع PLC.باشییید یماها وااامیآهن،مترو و هواپ نده  كن

با  ه وبرنامه موجود درحافظ یزپردازنده(است كه بر مبنای)ر یكرو پروسسور یم

عات ورود به اطال جه  عال  یخروج یك سیییر ی یتو عال میا ایرا ف  یرف

كنترل همییه نوع پییارامتر وجود دارداانعطییاف  هییا امكییانPLCدادرییینمییا

قابایر یپذ باال،كم حجم بودن،سیییری، ماد  جام  عیت اعت قت در ان بودن،د

 كیمهم  یایراحت وارزان وااااز مزا یع،نگهدار یات،نصییب آسییان وسییریعما

PLCشیدایازپ یادینه چندان ز ینكه سیییالهایروداباتوجه به ا یمبه شیییمار 

PLCها عدد چون یتوسیییط شیییركت   – AllenBradley - Sprecher)مت

SIMENS - omron – ABB- Telemecanique)  شده است؛ یواااسپر 
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 PLCآشنایی با                             

 

 

 :میبدان PLC راجع به یکم

 : PLC      یمخفف کامه Programmable Logie ContrOller باشد  یم

به  ناکه  ها یمع نده  مه ر یمنطق یکنترل کن نا بل بر با  یم یز یقا باشیییدا 

در  یر یز پردازنده ها تحوالت چشییمگیکار آمدن ر یو رو یتکنولوژ  شییرفتیپ
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شدا امروزه در خطوط تول د از اهدافیز باید نیتول سازمان موفق با  ید برایهر 

مصرف کننده برسد الزم است که در  آنکه محصول به شکل مطاوب به دست

سرید یر تولیمس صورت متوالیعمایک  سرهمو پ یات به  محصول  یرو شت 

صول در باالتریانجام گ سدیفین کیرد تا مح صرف کننده بر ست م که ،ت به د

باشدا اگر به طور واضح  یم PLC یون صنعتیاتوماس یات بر عهده یعما نیا

شن بخواه س میو رو سید بگوئیم بایف کنیون را تعریاتوما ستفاده از  ستم یم ا

ا کاهش دخالت یرها و حذف ک کایاتومات جهت انجام یکیالکترومکان یها

  باشد ید میر تولیانسان در مس

ست یستمیس     PLC ا سه ها ا  یراانجام م یصنعت یکه عمل کنترل پرو

ران شده استا امروزه یکشورمان ا وارد 1990در سال  ین تکنولوژ یکه اادهد

 یرله ا یکنترل کننده ها یباشییید بجا یاز به کنترل منطقیفالواقع هر جا که ن

ستفاده میبرنامه پذ یمنطق یاز کنترل کننده ها،یمیقد گرددوبا توجه به  یر ا

ستفاده  صنعت در مراکز تولیروز افزون ا یا شنا یدین  س یآن برا ییآ ن یتکن

 .شود یم یتاق یضرور  یبر  امر  یها

 PLC     ع خاه مورد استفاده یبازار و صنا کروکنترلرها دریدر ابتدا به شکل م

کرو کنترلرها در ین میا ع و با وارد شییدنیاز صیینایا توجه بهنگرفته وب یقرار م

صنا شد که در  شاهده  ن یهمچن باال و ید زنیع به عات دفعات کایصنعت م
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ن عوامل باعث ید که خود ایآ یبوجود م ییزهایدر شیییبکه نو ید زنیقدرت کا

صح عدم سه هاین میح ایعماکرد  شده میتعر یکرو کنترلرها در پرو شد  یف 

مایاطم بیامر ضیییر نیکه هم کارفر اب مینان را از  نابرا یان صییی ن یکردا ب

ع ین که صییینایافتادند که با توجه به ا ن فکریکارشیییناسیییان و محققان به ا

سعیاز ا یمختاف ستقبال کرده اند  صنعت نوپا ا دربرطرف کردن نواقص و  ین 

سر یجاد ین ایهمچن باالتر  یمانورده شتر و در کنار آن قدرتیامکانات ب یک 

س یراب صرف کننده وتکن سال یبنابراان را فراهم آورندیم شرکت  1968ن در 

 را وارد بازار و P.L.C به نام یمنطق ین کنترل کننده یاول یکائیآمر یآلن بردل

 یگر ید ید که شییرکت هاینکشیی ین طولیبعد از آن وارد صیینعت کردا بنابرا

 TELE / کره LG /ژاپن / OMRON آلمان ) SIEMENS همچون شییرکت

را که هر کدام  یگر ید یها PLC ن صیینعت اقتباس گرفتند ویفرانسییه ا از ا

کردند و هم اکنون  بودند وارد بازار یخاصیی یها یژگیو ینسییبت به هم دارا

 باشندا یم ین دانش بشر یع در حال استفاده از ایصنا

ل ن کنتر یکند و ا یفا میرا در صنعت ا یار مهمینقش بس ونیامروزه اتوماس    

شییرفت دانش یون پیده و حسییاس،مدیچیارپیبسیی یدیتول یندهایآسییان فرآ

 اباشد یم یبشر 
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. PLCستگاه ها شامل : ید یصنعت یهمچون د سخت افزار  -1گر   -2بخش 

 بخش نرم افزار 

شتر با یم تا شما را بیکن یموارد اشاره م نیاز ا یح خالصه اینجا به توضیدر ا

 ما یستم آشنا کرده باشین سیا

 یباشیید که خود شییامل دو قسییمت م یقسییمت سییخت افزار م،بخش نیاول

  .باشد

وتر یپتفاوت کام ایسیییبرنامه نو واحد PROGRMER :ای  PGاولین بخش  

 یتنها برا PG که ین معنیتک منظوره بوده بد PG ن اسیییت کهیا PG با

ستفاده قرار م PLC نیارتباط ب یبرقرار   یرد که درآن نحوه یگ یوکاربر مورد ا

رات عماوندها ییتوان تغ یم PG ساهیشودا بو یش داده میبرنامه نما یاجرا

مر ها را در حال اجرا به یها و شیییمارنده ها و تا یو خروج ها یورود یعنی

به کمک PLC نمودادر مالحظه REAL TIME صیییورت توان  یم PG ها 

 ین اجرایدر ح ت عماوند ها رایوضییع STATUS رینظ یبادسییتورات خاصیی

 شاهده کردابرنامه م

 یو کارت ها یارتباط یا ماژول های PC قسییمت دوم سییخت افزار شییامل 

شداعالوه بر ا یمربوطه م سخت افزار ها PLC ن خودیبا از  یگر ید یشامل 

 اباشد یم یو خروج یورود یماژول ها -ه یمنبع تغذ CPU - جماه

http://poweren.ir/


 19 

ان یب مختصییر و قابل فهم یایرا به شییکل خ PLC م نوع عماکردیاگر بخواه

 ) ) سییتم کنترل کنندهیسیی(OUTPUT)(ها یتوان گفت که: خروج یم میکن

CPU ) ها یورود ( INPUT) 

 :PLCمحاسن  

س،ساخت،یطراح -1 سریمونتاژ آن ب  یم یع تر از مدارات رله کنتاکتور یار 

 باشدا 

 ا یاس در حجم تاباودر برابر مدارات رله کنتاکتور یق ر قابلیکاهش ا -2

 ا یکیمکان اصطحکاوحذف  یا به نحویکاهش و -3

ن یدر ح ON LINE برنامه به شییکل یآسییان و مشییاهده  یابیب یع -4

در  یابیب یمهم ع ین پارامترهایاز مهمتر یکیخود  پروسیییه که یاجرا

 شودا  ین دستگاه محسوب میا

 غام خطا یپ افتیدر -5

  PASSWORD تیقابا -6

 از راه دور  یص و نگهدار یستم تشخیس -7

 ق ماژول مودمیاز طر EMAIL استفاده ا ز سفارش قطعات با -8

 :یرله کنتاکتور  یستم هایب سیمعا 

 باشدا  ین مییستم پاین سیسرعت عمل در ا -1
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 باشدا یح قطعات، باال میل عدم عماکرد صحیبروزخطا بدل امکان -2

 یشییتر یب ینه یاج به زمان و هزیاحت و سییاخت و مونتاژ یطراح یبرا  -3

 باشدا  یم

سییتم ین سیییده دارد، ایچیپ اج به محاسییباتیکه احت ییند هایدر فرا -4

 باشدا  یجوابگو نم

سیدر چن یابیب یع -5 سنت شتر بهیب ییستم هاین   یو تجربه ا یشکل 

 باشدا  ینم یبوده وطبق اصول خاص

 شود:  یف مین تعریچن PLC در یو خروج یورود یواحد ها    

  / DIورودی های دیجیتال -1

  DO /خروجی های دیجیتال -2

  AI /آنالوگ ورودی های -3

  AO ( DI ) / خروجی های آنالوگ -4

 DC ولت 24ا یصفر  یها گنالیها که معموالَ به صورت س ین ورودیا    

 از جماه یاز خطرات ناشیی PLC یباشییدا جهت حفاظت مدارات داخا یم

 PLC یها با مدارات داخا یارتباط ورود،یصییینعت یط هایمح یز هاینو

رد یگ یانجام م ( OPTICAL COUPLER ) ینور  یتوسییط کوپل کننده 

سمت ها PLC یها ین ورودیبنابرا ستگاه کامالً ا گرید یبا ق زوله بوده ید
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 ینم یر یتاث ان بر دسییتگاهیا جریو هر گونه اتصییال کوتاه و اضییافه ولتاژ 

ستاندارد ( +  ین گونه ورودیا ( AI ) .گذارد  و 0تا  10VDCها در حالت ا

20ma  ( به ا یم 4تا مل میباشییید و  کل ع ن ین شییی که ورودک  ید 

س سته )آنالوگ( رابه مقادیپ یافتیدر یگنال هایآنالوگ، ل یتال تبدیجیر دیو

شییود و  یپردازش م CPU تال حاصییل،توسییطیجیر دیسییپس مقاداکرده

 .کند یرا اجرا م یبعد یفرمان ها

 

 یم آن یکه راجع به آن صییبحت کردم قسییمت نرم افزار  PLC قسییمت دوم

 :باشد یبخش م قسمت هم خود شامل سهن یباشد که ا

ستم یس یسازنده با توجه به توان سخت افزار  یکه کارخانه  ینرم افزار  -1

به آن یف میو تعر میتنظ که  ند  به ی OPERATING SYSTEM ک ا 

صار شد  یر نمییثابت بوده و قابل تغ ن نرم افزارینداایگو یم OS اخت با

 شودا  یره میذخ ROM یو در حافظه 

ش که ینرم افزار  -2 شته  سط کاربربرنامه نو را به زبان قابل  (USER) ده تو

 رنبوده و دریینرم افزار هم قابل تغ نیکند وا یل مین تبدیفهم ماشییی

ROM اجرا به یشود و برا یره میذخ RAM شودا یارسال م و پروگرامر  
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مه اینرم افزار  -3 نا ته م یا بر کاربر نوشییی  USER شیییود یکه توسیییط 

PROGRAMبل تیاا قا ظه  ندنییغن نرم افزار در هر لح  یر بوده )خوا

 .شود یره میذخ RAM و ROM ن برنامه دری( اینوشتنا

PLC  مربوط به شرکت زیمنس می باشنددر این تحقیق   بحثی مورد ها. 

PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER) قابل  کنترل کننده

 را ساختند و آنرا PLC آمریکایی ها اولین 1968در سال  برنامه ریزی منطقی

 { PROGRAMABLE CONTROLLER} کنترل قابل برنامه ریزی نام نهادند

سال شرکتهای مختافی  PLC 1973 آلمانی ها در  را وارد بازار کردند و اکنون 

ساخت و ستفاده از در جهان در زمینه  سهم  PLC ا ستندا در حال فعالیت ه

بازار کت زیمنس از  هان  PLC شیییر کت%_ 26ج کایی شیییر  ALAM آمری

BRADLEY 26 % _ OMRON  ی٪  11ژاپن و الباقی ٪  MITSUBISHI 9 ی

 TELEME و AEG-BOSCH -GENRAL ELECTRIC کمپانی های مربوط به

CANIQUE فرانسه می باشد.  

صنعت فردا و فتسو آلمانی که همگی مدلی  -شرکتهای ایرانی نظیر کنترونیک 

 اآلمان می باشند از زیمنس

 PLCل دهنده یواحد های تشک
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و منبع  I/Oحافظه نیمه هادی، ماژل های  ،پردازنده ،های کوچک PLCدر 

ند نده و  ،های بزرگتر PLCدر  اتغذیه در یک واحد جای داده شیییده ا پرداز

در واحد  I/Oمنبع تغذیه در واحد دوم و واسیییطه های  ،حافظه در یک واحد

 های بعدی قرار دارندا

سی، که معموالً یک واحد پرد صفحه ابزار برنامه نوی صفحه نمایش و  ازنده با 

در خانواده   PLCکاید می باشیید) بعنوان م ال یک کامپیوتر شییخصییی، یک 

 عنوان یک واحد مجزا از طریق سیم به واحد اصای متصل استا هزیمنس  ( ب

حاوی برنامه ای است که توسط کارخانه سازنده تعبیه  ،حافظه ثابت سیستم

شاب ستا این برنامه وظیفه ای م ستم عامل شده ا سی در رایانه های  DOSه 

شیخصیی دارد که بر روی تراشیه های خاصیی بنام حافظه فقط خواندنی قرار 

نمی تواند تغییر  CPUدر حین عمایات  ،ROMگرفته اسیییتا برنامه ثابت در 

برنامه موجود در این حافظه ایر فرار به هنگام فطع تغذیه  ایابد یا پاو شییود

CPU نیز حفظ می شودا 

شوند      شه های نیمه هادی ذخیر می  اطالعات حافظه تغییر پذیر بر روی ترا

ست  ،و امکان برنامه ریزی سر ا سط برنامه ریز می  اتغییر و پاو کردن آنها تو

های  حافظه  حافظه عمدتا از نوع  ندا اطالعات  RAMاین  خاب می گرد انت

 پاو می گردندا ،با قطع تغذیه RAMموجود در حافظه های 
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بنابر این اگر تغذیه  اها مجهز به یک باتری پشییتیبان هسییتند CPUاب اا   

 ،ورودی فطع شییود و متعاقبا منبع تغذیه نتواند ولتاژ سیییسییتم را تامین کند

قسمت پردازنده  ارا حفظ می کند RAMباتری پشتیبان برنامه ذخیره شده در 

 دادارای ارتباطاتی با قسمت های مختاف داخل و خارج خود می باش

 اسمینو یم plcدر مورد  انواع   در اینجا

و  یاد در طراحیز یایکصییید کارخانه با تنوع خیش از یب plcدر صییینعت     

توان از نظر اندازه  یها را م plc اکنند یت میفعال plcسییاخت انواع مختاف 

  انمود یدسته بند یاخروج یا تعداد ورودیحافظه 

 

 یتعداد خطوط ورود plcاندازه 

 یخروجو 

اندازه حافظه به 

 لویک

 1 40ا40 کوچک

 4 128ا128 متوسط

شتر یبا128شتر از یب بزرگ

 128از 

 4ش از یب
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 یگر ید یها یژگید ویبا plcک یت یقابا یابیارز ید توجه داشیییت که برایبا

سی یزمان اجرا ،مانند پردازنده ت ی، قابایسیزبان برنامه نو یسادگ ،کلیک 

 نظر گرفتاره را در یتوسعه و ا

سیدر  س یها در دو االب کاربرد محا plc یم بندیک تق سیو کاربرد و م یع تق

 گردندا  یم

Plc یها با کاربرد محل: 

س یها برا plcن نوع یا و  یبا حجم کوچک با تعداد ورود ییستم هایکنترل 

ن نوع یا ،ت محدود تریشود و به عات قابا یمحدود استفاده م یها یخروج

plc سه ها  یکنترل همزمان تعداد کمتر  یها برا ستگاه هایاز پرو  یا کنترل د

ستفاده قرار م یصنعت یمجزا شرکت هایگ یمورد ا ن یا،سازنده یردا اااب 

از شییرکت  یبزخ یدهند ول یها به بازار ارائه م plcگر یها را همراه د plcنوع 

ها  plcن نوع یماه اند از جینما یارائه م plcکرو یسیییازنده آنزا با نام م یها

 ر اشاره کرد:یز یتوان به نمونه ها یم

1-      LOGO منس آلمانیساخت شرکت ز 

2-      Zelio ک فرانسهیساخت شرکت تاه مکان 

 مولر آلمان      -3

4-      LG کره 
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PLC ع:یوس یها 

سا یها برا PLCن نوع یا ستفاده میکنترل  گرددا معموال در  یت کارخانه ها ا

 یدر قسیییمت ها یخروج – یورود یا پروزت هایها  PLC ،ع بزرگیصییینا

بر قسمت ها تحت پوشش  یت کارخانه وجو داشته وکنترل محایمختاف سا

 دهندا یخود انجام م

ه ها به مختاف انتقال داد یاز با اسییتفاده از روشییهایسییپس اطالعات مورد ن

 یمنتقل شیییده و که در آن محل با اسیییتفاده از روش ها یاتا  کنترل مرکز 

ل کرده و بر یتبد یکی، اطالعات به را شییکل گرافینگ صیینعتیتوریمختاف مون

ن حال اپراتور تنها با دانسیییتن یدهندا در ا یش میتور نمایصیییفحه مان یرو

سییتم را یاند سییتو یم یاز به اطالعات تخصییصیییانه و بدون نیروش کار با را

 کنترل کندا

توان نام برد عبارتند  ین خانواده را که میها از ا PLCن یاز جماه معروف تر

 از:

1-      S7,S5 منسیشرکت ز 

 ژاپن OMRONشرکت       -2

 ک فرانسهیشرکت تاه مکان       -3

 ژاپن یشیتسوبیشرکت م       -4
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 کره  LGشرکت       -5

 کایآمر یشرکت آلن برادل      -6

در ارائه  یدیرقابت فشیییرده و شییید ،یصییینعت ین كشیییورهایامروزه در ب    

ها كار هایكنترل بهتر فرآ یبرا ییراه مد ،دیتول یند كه  ران و یوجود دارد 

مورد  یزاتین كشییورها را بر آن داشییته اسییت تا تجهیع در ایمسییالوالن صیینا

سرعت و دقت عمل باال ستفاده قرار دهند كه  شندا ییا شته با ن یشتر ایب  دا

مه یاسیییتوار بر كنترلرها یهاسیییتمیزات شیییامل سییییتجه نا بل بر  یز یرقا

(Programmable Logic Controller ) موارد كه الزم  یهسییتندا در بع یی

شد م شبكه كرده و با PLCتوان یبا ت یریمد یوتر مركز یك كامپیها را با هم 

س س یهاستمینمود تا بتوان كار كنترل  سرعت و دقت ز یده را نیچیار پیب با 

 ار باال و بدون نقص انجام دادایبس

نایاز قب ییهاتیقابا     ندن انواع ورود ییل توا نالوگ ،تالیجیها )دیخوا  ،آ

س ییتوانا ،فركانس باالااا( ر ی) نظ یها و قطعات خروجستمیانتقال فرمان به 

ال به ن امكانات اتصیییاا ( و همچنا،یبرقریموتور، شیی ،یصیینعت یتورهایمان

دقت و  ،یمنیار باال، ایبسیی ییسییرعت پاسییخگو ،ار كوچكیابعاد بسیی ،شییبكه

سیاد ایز یر یانعطاف پذ سستمین  شده كه بتوان كنترل  ها را ستمیها باعث 

 انجام دادا  یعیدر محدوده وس

http://poweren.ir/


 28 

 PLC یز یر قابل برنامه یمفهوم كنترلرها

اسییت كه با  PLCكنترل بر عهده  یفه اصییایون وظیاتوماسیی یهاسییتمیدر سیی

ضعیورود ینالهایق ترمیگرفتن اطالعات از طر شی، و ن را حس كرده و یت ما

 یف مدهایكندا امكان تعرین فراهم میماش یبرا ینسبت به آن پاسخ مناسب

، این امكان را فراهم كرده PLCك ی یخروجایورود ینالهایترم یمختاف برا

 PLCا عالوه بر این را مسیییتقیما به المانهای دیگر وصیییل كرد PLCتا بتوان 

شگر مركزی)  ست، كه برنامه كنترلی مورد CPUشامل یك واحد پرداز ( نیز ه

را  I/Oتواند هزارها كندا این كنترلر آنقدر قدرتمند اسییت كه مینظر را اجرا می

در مدهای مختاف آنالوگ یا دیجیتال و همچنین هزارها تایمرا كانتر را كنترل 

توان هر سییییسیییتمی، از سییییسیییتم كنترل نمایدا همین امر باعث شیییده ب

ای م ل تكرار یك سیییكل كاری كوچك كه كار سییاده I/Oهایی با چند ماشییین

های بسییییار پیچیده تعیین موقعیت و دهند گرفته تا سییییسیییتمانجام می

بندی و تواند بدون نیاز به سیییمیابی را كنترل نمودا این سیییسییتم میمكان

چند خط برنامه تا صدها تایمر را در آن  قطعات جانبی و فقط از طریق نوشتن

 واحد كنترل و استفاده نمایدا 

 Scan Time گویی زمان پاسخ
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سرعت پردازش  ستگی به  شده  CPUاین زمان ب و طول  PLCمدل انتخاب 

شدا م ال در مواقعی ثانیه تا ده میای ثانیه میبرنامه كاربر داردا از یك میكرو با

صای دور ب I/Oكه  ستم ا سی سیگنالها به از  شد، چون مجبور به نقل و انتقال  ا

شودا همچنین مانیتور سیستم دورتری هستیم در نتیجه زمان اسكن زیاد می

سكن می كنترلر مجبور  CPUافزاید چرا كه كردن برنامه كنترلی اااب به زمان ا

یا هر وسیاه نمایشگر  CRTها وااا را روی تایمر ،هااست وضعیت كنتاكتها، رله

 گری بفرستدا دی

 قطعات ورودی

در خواندن  PLCهوشمند بودن سیستم اتوماسیون بیشتر مربوط به توانایی 

سالی از انواع ورودی گرهای خودكار ها، دستی، اتوماتیك و حسسیگنالهای ار

ها، سییوییچ ،های اسییتارتا اسییتو نظیر شییسییتی یباشییدا قطعات ورودمی

 ،proximity،  level sensor ها، سیینسییورهای فتوالكتریك،سییوییچمیكرو

از این سییینسیییورها برای انجام عمایاتی نظیر  PLC  وااا PT100ترموكوپل، 

تشخیص قطعه روی نوار نقاله حامل قطعات، تشخیص رنگ، تشخیص سطح 

مایعات داخل مخزن، آگاهی داشیییتن از مكانیزم حركت و موقعیت جسیییم، 

فاده می یاری موارد دیگر، اسیییت خازن و بسییی نداتسیییت كردن فشیییار م  ك
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ن یا آ ند و  تال هسیییت یا دیجی های ورودی  نال كه در هر صیییورت سییییگ الوگ، 

 را توان در مدهای مختاف تنظیم و مورد استفاده قرار دادا  PLCهای ورودی

 قطعات خروجی

شتن قابایت همانطوری كه می شده بدون دا سیون  ستم اتوما سی دانید یك 

اا اهیتر و ،پیچ، موتور، اینورتر، شیربرقیاتصال به قطعات خروجی از قبیل سیم

شان میكامل نخواهد بودا ق ستم را ن سی دهند و طعت خروجی نحوه عماكرد 

های مسییتقیما تحت تاثیر اجرای برنامه كنترلی سیییسییتم هسییتند در خروجی

PLC نیز مدهای مختافی برای اعمال سیگنال به المانهای خروجی وجود داردا 

  

 ( در اتوماسیون صنعتیPLCریزی )نقش كنترلرهای قابل برنامه

كندا بعنوان قاب سیستم كنترلی عمل می PLCسیون، در یك سیستم اتوما    

 PLCهنگام اجرای یك برنامه كنترلی كه در حافظه آن ذخیره شیییده اسیییت، 

كندا این كار را با گرفتن فیدبك از همواره وضییعیت سیییسییتم را بررسییی می

سورها انجام می سن سپس این اطالعات را به برنامه قطعات ورودی و  دهدا 

كند و نسیییبت به آن در مورد نحوه عماكرد ماشیییین میكنترلی خود منتقل 

كند و در نهایت فرمانهای الزم را به قطعات و دسییتگاههای گیری میتصییمیم

 كندامربوطه ارسال می
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 PLCكنترلی مبتنی بر   مقایسه تابلوهای كنترل معمولی با تابلوهای 

اسیییتفاده قرار ای ( خیای كمتر مورد امروزه تاباوهای كنترل معمولی ) رله    

های گیرندا چرا كه معایب زیادی دارندا از آنجا كه این نوع تاباوها با رلهمی

كشی تاباو كار كنند، سیمشوند، وزن بیشتری پیدا میمكانیكی كنترل میالكترو

سیار زیادی می سیار پیچیده میب یابی كندا در نتیجه عیبطابد و سیستم را ب

بوده و برای اعمال تغییرات الزم در هر سال و  و رفع مشكل آن بسیار پرزحمت

شین را بمدت طوالنی متوقف نمود كه این  ستی ما ستم بای سی یا بروز كردن 

سیار زیاد  صرفی این تاباوها ب ضمنا توان م صرفه نخواهد بودا  امر مقرون به 

 استا

های كنترلی بطور ، مفهوم كنترل و طراحی سیییسییتمPLCبا بوجود آمدن     

ها مزایای بسیار مگیری پیشرفت كرده است و استفاده از این كنترلربسیار چش

ایما كه با مطالعه آن زیادی داردا كه به برخی از این موارد در زیر اشیییاره كرده

 های كنترلی پی برد: با سایر سیستم PLCتوان به وجه تمایز می

 تا ای های كنترل رلههای جدید در مقایسه با سیستمسیم بندی سیستم

 یابدا كاهش می 80٪

  از آنجاییكهPLC كند، توان مصرفی بشدت توان بسیار كمی مصرف می

 كاهش پیدا خواهد كردا 
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  توابع عیب یاب داخای سیستمPLC، یابی سیستم را تشخیص و عیب

 كندا بسیار سریع و راحت می

 ستم سی ستمبرعكس  سی های كنترلی جدید اگر نیاز به های قدیمی در 

نحوه كنترل یا ترتیب مراحل آن داشییته باشیییم، بدون نیاز به تغییر  تغییر در

دهیما در بندی و تنها با نوشیییتن چند خط برنامه این كار را انجام میسییییم

 نتیجه وقت و هزینه بسیار بسیار اندكی صرف انجام اینكار خواهد شدا 

 های مبتنی بر های قدیمی در سیییسییتمدر مقایسییه با تاباوPLC نیاز به 

وااا بسییییار  D/Aو  A/Dهای كانتر، تایمر، مبدل ،قطعات كمكی از قبیل رله

های جدید از كمتر شیییده اسیییتا همین امر نیز باعث شیییده در سییییسیییتم

 ها به نحو چشمگیری كاسته شودا پیچیدگی و وزن تاباو  بندی،سیم

 دهی از آنجاییكه سییرعت عماكرد و پاسییخ PLC ثانیه و در حدود میكرو

لذا زمان الزم برای انجام هر سیییكل كاری ماشییین   میای ثانیه اسییت، نهایتا

ای كاهش یافته و این امر باعث افزایش میزان تولید و باال بطور قابل مالحظه

 شودا رفتن بازدهی دستگاه می

 ها بسییییار باال تر از ضیییریب اطمینان و درجه حفاظت این سییییسیییتم

 ای استا های رلهماشین
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  تر و تعداد ل پیچیدهوقتی توابع كنترI/O  شد، جایگزین ها خیای زیاد با

 تر خواهد بودا تر و راحتهزینهبسیار كم  PLCكردن 

 

 

  :طراحی مدار فرمان توسط کامپیوتر

ستم نیاز به کنترل سی صنعتی  هر  ستم های  سی نوع کنترل وجود  2داردادر 

 :دارد

 الکتریکی(  سخت افزاری)مدارات فرمان -1

  PLCسیستم های -2

 گروه تقسیم می شوند :  2خود به  PLC سیستم های

  DCS سیستم های کنترلی گسترده -1

  IPCکامپیوتر های شخصی  -2

 :PLCپروسه کار یک

 ورودی پردازش خروجی

مکانیکی  عوامل-کاید های قطع ووصیییل  -ورودی می تواند سییینسیییور ها 

شندا خروجی هم موتورها  شگر ها المپ ها و -رله یا کنتاکتورها  -وااابا  نمای

 اباشند
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که می تواند بصیییورت کایدی و یا  PLC با اعمال ورودی به یک سییییسیییتم 

باشد عمل پردازش بر روی ان صورت گرفته و نتیجه عمل در یک عمل  سنسور

ساز شبیه  شودابه مجموعه این اعمال یک فرایند یا  کننده یا یک  شکار می  آ

 اپروسه کاری گفته می شود

  :PLCمواردکاربرد

  کنترل هر گونه ماشین و وسیاه برقی -1

 تولید کنترل هر سیستم خط -2

 ) اشین های فرز پیشرفته( CNC کنترل فرمان مدار -3

 :کامپیوتر با PLC تفاوت

 وجود دارد ولی کامپیوتر از لحاظ PLC تمامی اجزا یک کامپیوتر در یک    

 نوع ورودی و خروجی ها و همچنین عمل ترکیب ورودی ها و خروجی ها با

PLC باشداخروجی متفاوت می PLC  ترانزیستور  -تریاو  -می تواند یک رله

شد که با - ستور و ایره با باید  PLC توجه به حداک ر جریان مجاز خروجی تری

 .انتخاب شود تا آسیبی به سیستم وارد نشود

عات را می  PLC در کامپیوتر فقط اطال مل را می بینیم ولی در  جه ع ما نتی

 ابینیم

  :PLCبکار رفته درحافظه 
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هادی و بیشیییتر از PLC در     مه  های نی ظه  حاف  EEPROM و RAM از 

 یک باتری نیز برای جاوگیری از پاو شدن اطالعات حافظهااستفاده می شود

RAM مواقع قطع بر  و خاموش کردن دسییتگاه بکار برده می شییودایک  در

عویض باتری می تواند آ  قرار گرفته که بهنگام ت خازن نیز موازی با باتری بک

ولت با جریان  6ا3نماییداولتاژ باتری ثانیه تامین 30بر  سیییسییتم را بمدت 

 امیای آمپر می باشد 09ا0دهی 

 شما را با انواع حافظه آشنا می کنما ادامهدر 

 

 

 

 

 

 انواع حافظه ها :

 م می شوند :یحافظه ها به طور کای به دو دسته تقس 

 حافظهء موقت - 

 دائمیحافظهء  -
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اطالعات در  RAM  (Random Access Memory : )ا یحافظهء موقت  – 1

صورت موقتی ذخ نگونهیا شود و با قطع تغذیحافظه ها به  ه اطالعات یره می 

 DRAMو  SRAMساخته می شود :  ن می رود و به دو گونهیاز ب

- DRAM ) DYNAMIC RAM : ) 

از خازن استفاده می شود و اطالعات به صورت  RAMن نوع یدر ساخت ا    

زان ینکه خازن ها با هر میل ایاما به دل اره می شیییودیولتاژ درون خازنها ذخ

بعد از مدتی دشارژ می شوند  ،دارای مقاومت نشتی می باشند ،ییدقت و کارا

د یبا RAMن نوع ازین اطالعات ایبنابرا ان می رودیجه اطالعات از بیو در نت

به عات استفاده از  ،ن نوعیدر ا ا( REFRESH) واحد زمان بازنشانی شود  در

ساول کاهش یف ای مورد ن ،خازن سبت به حالت یاز برای هر  ست ) ن افته ا

 سیییییییییییییییییییییییییتیییییییییییییییییییییییا (یا

- SRAM (STATIC RAM )  : 

ساول های حافظه و ذخیدر ا ساخت  سازی اطالعات از فاین نوع برای  پ یره 

ازی به بازسیییازی یک نینامیبر خالف نوع دفال  ها اسیییتفاده می شیییود و 

شه های  ااطالعات ندارد شده است RAMن نوع یاز ا PICدر ترا ستفاده  به  اا

 اندیستا می گویل به آن این دلیهم
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 حافظهء دائمی : -2

ره سیازی اطالعات به صیورت دائمی اسیتفاده می ین حافظه برای ذخیاز ا 

 ر وجود دارند :یز کی از صورت هایی و در تراشه ها به اشود

ROM ) Read Only Memory- : ) 

ت خواندن را دارد و نوشیییتن در آن امکان ین نوع حافظه فقط قابایا     

ن حافظه را شرکت سازنده در هنگام ساخت یاطالعات درون ا استیر نیپذ

گر یبه عبارت د ار در آن وجود نداردییت تغیگر قابایدر آن قرار می دهد و د

د ین حافظه بایبرای اسیییتفاده از ا امی توان در آن نوشیییت ک باریفقط 

که  ااطالعات را به شییرکت مورد نظر داده تا آنها بر روی حافظه جای دهند

و کم تعداد صییرفهء اقتصییادی ندارد و در عمل  ین کار برای کارهای جزئیا

 ان استفاده نمی کندیکسی از آن برای تعداد پائ

PROM ) Programmable Read Only Memory-  : ) 

ن تفاوت که اطالعات آن یبا ا امی باشییید ROMن نوع حافظه همانند یا     

د می یخته نمی شییود و به صییورت پاو شییده تولیتوسییط شییرکت درون آن ر

ک بار می یو فقط  ازی آن کندیشییوند و کاربر می تواند خود اقدام به برنامه ر

شدن اطالعات در آن وجود نداردیتوان در آن نوشت و قابا در حالت  ات پاو 

 1ت یت ها از نظر منطقی دارای وضعیه بیزی نشده ( کایپاو شده ) برنامه ر
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  امیییییییینییییییییطییییییییقییییییییی هسییییییییییتیییییییینیییییییید

تهء یسیییرا به الکتریز اد دقت شییودین نوع حافظه باینکته : در هنگام کار با ا

تهء ساکن یسیل حامل الکتریا وسایساکن حساس هستند و تماس با دست 

ست باعث  شودیشدن ب 0ممکن ا ستفادیل ایدل ات های حافظه  ه از ن امر ا

در آن  0وز سوخته شود ین فیوز در سر راه ساول های حافظه است که اگر ایف

سوختن ایخانه ذخ شود و عمل  سط ولتاژ و جرین فیره می  ن یانی معیوز تو

شود که الکتر ساکن می تواند در صورت کافی بودن همیسیانجام می  ن یتهء 

 اعییییییییمییییییییل را انییییییییجییییییییام دهیییییییید

- EPROM ) Erasable Programmable Read Only Memory : ) 

ت خواندن و نوشییتن را در خود داراسییت و بارها می ین نوع دارای قابایا     

ای بهتری یت خیت هم دارای وضییعیاز نظر حسییاسیی اتوان آنرا پروگرام کرد

ن نوع توسط فرکانس خاصی یعمل پاو شدن ا امی باشد PROMنسبت به 

 اردیاز اشعهء ماوراء بنفش صورت می گ

 - EEPROM ) Electrically Erasable Programmable Read Only 

Memory ): 

نتفاوت یمی باشییید با ا EPROMن حافظه از نظر عماکردی همانند نوع یا    

رد ) با پروگرام های معمولی یکه عمل پاو شدن آن توسط ولتاژ صورت می گ
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 ن کییییار را انییییجییییام داد (یییییمییییی تییییوان ا

سبیاما ا سرعت منا سرعت های  ییستند و در کارهاین ین نوع ها دارای  که 

 اه کننده باشندیار باال در خواندن و نوشتن مورد نظر است نمی توانند توجیبس

 - FLASH Memory  : 

ن تفاوت که مشییکل کمی یبا ا امی باشیید EEPROMن حافظه نوعی از یا    

نسبت به  ییار باالین حافظه حل شده است و دارای سرعت بسیسرعت در ا

د سییاخت یل در تکنولوژی های جدین دلیحافظه ها می باشیید و به همگر ید

 ان نوع حافظه استفاده می شودیکروکنترلر از ایم

 انواع واحد های حافظه :

  ت و کامهیبا ،تیواحد وجود دارد : ب 3به طور کای  

ند ین واحد حافظه می گویبه کوچکتر ( : Bit) ت یب ک یند که فقط می توا

قدار  جای دهدر 1ا ی 0م نار هم قرار گرفتن ب اا در خود  ظه یاز ک حاف ها  ت 

 ال مییییییییی شیییییییییییودیییییییییتشیییییییییییکیییییییی

ت که در کنار هم قرار گرفته شییوند و به صییورت یب 8به هر  ( : Byte) ت یبا

 ات گفته می شودیباشند با کپارچه و مرتبط با همی

 امی باشد ،ت کنار هم قرار گرفته شدهیب 16ل شده از یتشک ( : Word) کلمه  

 ات کنار هم قرار گرفته شدهیبا 2ا از یو 
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سه با     سنتی و در مقای شهای حل  می توان نتیجه گرفت که روش  PLC رو

بیشییتری نسییبت به روش سیینتی می  آسییانتر و توانایی و قابایت PLC کار

مه و اجرای آن PLC باشیییدادر نا مال  می توان براحتی در بر تغییرات اع

آسییانتر  ارزانتری می باشیید و نگهداری آن نیزنموداهمچنین دارای حجم کم و 

  .است

PLC های زیمنس  

PLC ورژن های مختاف  های شییرکت زیمنس را می توان بدو دسییته کای با

  .تقسیم کرد

STEP 5 یا S5  STEP7 یا S7 که S5 اولین سییری PLC بوده که تحت 

DOS بوده و بعد تحت WINDOWS اآن به بازار آمد 

 PLC های S7 از سری S7-200 و S7-300 و S7 400 امی باشند 

شترو می سته م سی در هر دو د شد وفقط در برخی  زبان های برنامه نوی با

 اموارد تفاوت اندکی دارند

 آشنا می کنما PLCدر فصل بعدی شما با زبانهای     
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 plcاستانداردهای زبان 

 یت برقرار یقابا 70ساخته شده اندا در دهه  1968ها در سال PLCن یاول    

استاندارد شدا  یارتباط یپروتکل ها 80ارتباط به آنها اضافه شد و در دهه 

استاندارد  یعنی PLC یسیبرنامه نو یاستاندارد زبان ها 90باالخره در دهه 

IEC1131 ادیارائه گرد 
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ها را  PLCجامع  یکار بررس IECک گروه متخصص در ی 1979در سال     

ن گروه یو ارتباطات به عهده گرفتا هدف ا یسیشامل سخت افزار، برنامه نو

بود که موارد فو  را پوشش دهد و توسط  یاستاندارد ین روش هایتدو

د و یسال به طول انجام 12ن کار حدود یبکار گرفته شودا ا PLCسازندگان 

 IEC1131که انجام شد استاندارد  یموافق و مخالف یتًا پس از بحث هاینها

سخت افزار گرفته تا  یاه از طراحین وسیمختاف ا یشکل گرفت و جنبه ها

ن استاندارد یر پوشش قرار دادا ایو ارتباطات آن را ز یز یتست، برناه ر ،نصب

منس شکل گرفته یاز جماه شرکت ز PLCاز سازندگان بزرگ  یبرخ یکه با همکار 

نمودند محصوالت خود  یشان به کارگرفته شد و سعیا بود از آن به بعد توسط

 را با آن منطق سازندا

 

 

 

 

 

 

  :PLCزبان های برنامه نویسی در
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LADER :سمت یا نردبانی شکل باوو دیاگرامی مدار برقی را نود درجه به  اگر 

وباال بچرخانیم و آن را جایگزین عالیم نردبانی کنیم در واقع همان مدار  راست

روش نردبانی نوشته ایمااین زبان مورد عالقه برقکاران و ساده ترین  را به زبان

 ابرنامه نویسی است

 

 

 

 

 

 

سازی مدار برقی      ستم که در واقع پیاده  سی سی به روش کنترل  برنامه نوی

صورت گیت های شدااین زبان مورد عالقه و کاربرد الکترونیک  ب الجیک می با

 کاربران می باشدا

CSF:   ند مان مدارات منطقی  های  کل  بان از شییی اا او ORو  ANDدر این ز

شودا ستفاده می   را مقدمتر بر گیت AND باید گیت در برنامه نویسی بزبانا

OR برشمردادر PLC های S7-200 برنامه CSF را با FBD انشان می دهند 
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: STL که در واقع برنامه  این برنامه

روابط  برنامه بصورت خط به خط با توجه بهنویسی متنی می باشد و نوشتن 

شدا  سان کامپیوتری می با شدااین زبان محبوب برنامه نوی در   جبر بول می با

باال که  م ل م الانهای دیگر می باشدا زبانهای برنامه نویسی این زبان مادر زب

 .نوشته ام STL بزبان

ANI0.0 

A( 

OI0.0 

OQ0.0 

( 

=Q0.0 

BE 

سپس AND اگر توجه کنید ابتدا عبارتباال  STL در متن      OR عمل آمده 
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کردن آمده اسییتااگر توجه کرده باشییید مدار باال یک مدار برقی دایم کار یک 

شد محل می  START و STOP ورودی ها و بترتیب کاید I0.1 و I0.0می با

 اکه مشخصه کنتاکتور می باشد K یا همان خروجیQ0.0 باشد و

 AND و STOP یا I0.0 ورودی انجام بده  ANDNOT:ترجمه عبارت باال    

ستند و نتیجه OR که در واقع یک گیت OR Q0.0 و OR I0.1 کن آنرا با  ه

شییده تیغه  I0.1 OR که با Q0.0 که همان کناکتور اسییت و Q0.0 برابر با

 و 0مقدارش  I0.0 ( می باشییدا یعنی زمانی که14-13کنتاکتور ) نگهدارنده

I0.1 گیت خروجی برابر یک گردد AND یک شده و Q0.0  یک شده که همان

ست و چون ست خروجی  OR یا موازی I0.1 با Q0.0 جذب کنتاکتور ا شده ا

 ANDNOT یک شود و چون این ورودی I0.0 همواره یک است تا زمانی که

  .صفر شده و خروجی نیز صفر می شود AND است خروجی گیت

BE اشدنوشته شده می ب نماینگر پایان برنامه(BLOCK END )  

صی PLC در بین زبان های STL زبان شد چون زبان  دارای اهمیت خا می با

  .می باشد STL بزبان PLC اصای و داخای برنامه های

 :PLCاصطالحات

: BAUD RATE  تعداد بیت در ثانیه که بمنظور ارسییال اطالعات از یک نقطه

ارسال اطالعات را گویندا دیگر استفاده می شودابعبارت دیگر سرعت  به نقطه
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می  9600یا  4800یا  2400یا  1200نوع ماشییین  این سییرعت بسییته به

  .باشد

CYCLE PROCESSING:مه از  پردازش نا گام اجرای بر ناوبی یعنی در هن ت

  .به خط اول باز می گردد دوباره -رسید  BE خط اول اجرا کرده و وقتی به

: SCAN TIME MONITORING گفته می  و اجرای برنامه بمدت زمان مرور

  .بهتر خواهد شد PLC شود و هر چه کمتر باشد سرعت و کیفیت

: FLAG نماد ها که نشانه هایی بمعنی انجام یا انجام نشدن کار می  پرچم یا

  .باشد

PII و : PIO یک سیستم در PLC  اطالعات ورودی بصورت دیجیتال یا آنالوگ

بصییورت خط به خط خوانده شییده و اطالعات  این PLC توسییط -وارد شییده 

اجرای سیییکل تغییرات  تصییویری از آن در رجیسییتر ذخیره می شییودادر طول

شود بطوری که اطالعات ورودی یک خط بطور ستم پذیرفته نمی  سی سط   تو

همواره یک باقی می ماند که این عمل برای گریز از سیییگنال های  -م ال یک 

یا نویز که بر این منظور  گذرا  باشییید   PII این اطالعات وارد رجیسیییترمی 

(PROCESS IMAGE INPUT ) اطالعات موجود در -در هر بار مرور  شده و 

PII شده و از برگشت اطالعات جاوگیری شودادر یک سیستم باز خوانی   می 

PLC عمای مشابه PII در مورد خروجی و تحت عنوان PIO تصویر  یا پردازش
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سیگنال این سیگنال ذخیره شده این  PLC خروجی صورت می گیرداسیستم

را پس از  PIO را بهمراه ذخیره برنامه بصورت دستوری در PII بصورت بیت در

 ادیجیتال در خروجی ظاهر می کند پردازش بصورت انالوگ یا

از اوپتی کوپار  - CPU از برای عایق کاری ورودی از خروجی واوپتی کوپلر :    

 :ی نظیرها استفاده می شوداکه دارای مزایای

 .زمین یا ارت بین خروجی و ورودی مشترو نمی باشد سیستم -1

 .بر قسمت دیگر تاثیر ندارد بدلیل زمین مجزا نویز یکطرف -2

  .نمی گذارد جریان برگشتی حاصل از ساف ها بر روی سیستم تاثیر -3

  :PLCظرفیت

 می کندا هرچه را تعیین PLC تعداد ورودی ها و خروجی ها ظرفیت یک    

سرعت و قدرت و همچنین دقت آن شد  شتر با  باالتر PLC تعداد واحد ها بی

  .خواهد رفت

نسیییبت به یک تغییر عکس العمل  PLC بمدت زمانی که طول می کشییید تا

 گویند وعوامل موثر بر آن عبارتند از : PLC دهد زمان عکس العمل نشان

 تاخیر زمان ورودی -1

 زمان اجرای برنامه -2

 تاخیر زمان خروجی ها -3
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  .کیاو بایت می باشد1ثانیه بر هر  میای 3زمان عکس العمل بطور متوسط 

  .باید در نظر گرفت PLC شرایط و مشخصاتی که در ورودی و خروجی یک

 :ورودی

 .استفاده گردد ولتاژ نامی شبکه ای که می خواهیم در ورودی -1

 امپدانس ورودی-2

 جریان ورودی -3 

 تاخیر در کایدزنی ورودی -4 

 :خروجی

  .حداک ر جریانی که می توان به خروجی داد -1

 .مشترو می گذرد COM جریانی که از -2

 .حداک ر باری که می توان به یکی از خروجی ها داد -3

 حداک ر زمان کاید زنی خروجی -4

 خروجی سرعت قطع و وصل خروجی یا فرکانس قطع و وصل-5

 تعداد قطع و وصل خروجی  -6 

  المان های خروجیعمر مکانیکی  -7

  :باید در نظر گرفت PLC هایی که در انتخاب مهمترین مشخصه
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تعداد شیییمارنده ها و  -FLAG 4 تعداد -3تعداد خروجی  -2تعداد ورودی -1

 تایمر ها

نوع برنامه  -8سییرعت اجرای برنامه  -FLAG7 اندازه حافظه -6نوع تایمر  -5

 کاری

PLC     های SETP-5 سوم به سریاز  S5 مو شرکت زیمنس  PLC اولین 

بود که با آمدن  DOS ابتدا برنامه آن تحت نسیییخه آلمان می باشییید که در

ستم عامل سخه تحت ویندوز WINDOWS سی سیار جذاب تر بود  ن آن که ب

 PLC اینارا نداشت و مورد استقبال قرار گرفت DOS ومشکالت نسخه تحت

اده قرار نمی گیرد ولی دیگر مورد اسییتف S7 های سییری PLC امروزه با آمدن

اون رو برای شییروع کار و داشییتن شییبیه سییاز اونو که بدون نیاز به  آموزش

ستگاه شتن د سی و ویرایش کرد وعماکرد اونو  می PLC دا توان برنامه را برر

سییاده اسییت که براحتی می تواند با کاربر  دیدا این برنامه یک برنامه بسیییار

خاصی ندارد و فقط کمی اطالعات  ارت و تبحرارتباط برقرار نمایید و نیاز به مه

دیجیتال اون هم در حد  در زمینه کامپیوتر و داشییتن اطالعات در زمینه بر  و

  .نرمال کافی می باشد

وگیت ها وعالیم آنها برای تفهیم بهتر  برای شروع مختصری درباره کاید ها    

 امهانجام می د
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می کتتدا مانند کیبرد کامپیوتر یا  ها تعریف در واقع ورودی ها رو با کاید   

استارت ها در بر  صنعتی که با  کاید روشن و خاموش کردن المپ و استپ و

خروجی هم می  و افشیییردن یک کاید در واقع اون رو یک یا سیییت کرده ایم

 که بیشییتر در صیینعت PLC تواند المپ یا موتور یا نمایشییگر وااا باشییدا در

د های فشاری موسوم به استپ و استارت سر کار کاربرد دارد پس بیشتر با کای

 اداریم

کاید اسییتپ که از نام آن بر می آید بمعنی نگهدارنده یا قطع کننده و کاید     

هم  PLC همین کاید ها دراهم بمعنی شروع کننده و آاازگر می باشد استارت

می باشییند که با اعمال به  PLC واقع ورودی های سیییسییتم کاربرد دارند در

پردازش داده ورودی خروجی را به ما  برنامه نوشیییته شیییده با PLC ورودی

شد می تواند هراتحویل می دهد صرف کننده ای  خروجی هم که گفته  نوع م

هم از  PLC باشیید و در صیینعت بعات ولتا ژ باال و اسییتفاده از کنتاکتورها در

  کنتاکتور ها برای خروجی استفاده می شود

نشان می دهنداو  I ورودی ها را با PLC در و S ها را بادر بر  صنعتی کاید    

  .می باشد PLC در Q بابرابر  نشان داده می شود K خروجی صنعتی که با

http://poweren.ir/


 51 

 

 

 

 

 

شده است  نوشته X.X در ورودی و خروجی PLC اگر توجه کرده باشید در    

سمت راست مربوط به  Xاکه آدرس مربوط به آن ورودی یا خروجی می باشد

شود و آن بیت سمت چپ  X باوو که بعنوان ورودی یا خروجی انتخاب می 

یعنی ورودیی بیت دوم از  I 1.2 :می باشد مانند هم مربوط به بایت آن باوو

باید توجه نمود که  ا0اول و بایت  بمعنی خروجی از بیت Q 0.1 بایت اول و

 نمود که آننکته توجه  این آدرس ها را می توان دلخواه نوشییت ولی باید به

PLC بترتیب باشد  چند باوو برای ورودی یا خروجی دارد و از همه مهمتر اگر

که اگر چند باشیییداو دیگر این یل راحتر می   برای ویرایش های بعدی و تحا

ورودی مختاف داریم نیازی نیسیت که باوکهای دیگر را آدرس دهی کنیم باکه 

یا خروجی همان بیت های همان باوو چه بعنوان  کافی اسیییت از ورودی 

آدرس آنها را  S1-S2-S3-S4 دهی کاید های استفاده نماییم م ال برای آدرس

شکل بیان می کنیم  و S3 برای S2 - I0.2 برای S1 - I0.1 برای I0.0 بدین 
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I0.3 برای S4 نه اینکه بنویسیم I0.0 -I1.0-I2.0-I3.0 مورد خروجی هم  و در

  .همین موضوع صد  می کند

که با اکنتاکتور ها رسم شده است برای کاید ها و PLC نماد هایدر شکل باال 

رسیم که در زیر نمونه ای  ترکیب این تیغه یا کاید ها به گیت ها یا توابعی می

 .از آنها آمده است

 

 

 

 

 

 

می باشیید و دو  ( و)یا AND توجه نموده اید که دو کاید سییری برابر با گیت

 )یا ( می باشد که با ترکیب این دو گیتبمعنی  OR کاید سری هم برابر گیت

می توان به گیت های دیگر دسییت یافتادر واقع این دو گیت پایه دیجیتال 

)  یا و بدین معنی است که باید ورودی AND.دیگر می باشند برای گیت های

A  یاB ) باشیند یا برابر یک باشیند تا خروجی یا هر دو وجود داشیته F  برابر

  .ورودی می باشد ابسته به هر دویک باشد پس خروجی و
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ORیا )یا( هم این معنی را می دهد که اگر  (A  یاB ) یک باشند  هر کدام اگر

  .خروجی یک می گردد در واقع خروجی وابسته به یک ورودی می باشد

بخواهیم مدار برقی کنترل از یک محل لحظه ای را بصیییورت گیتی بیان  اگر

  .باشد کنیم بصورت زیر می

S1 ستپ ستارت و S2 - یا ا یا کنتاکتور  K1 یا ا

قرار گرفته و  AND در ورودی گیت S2 و S1 که

می باشیدازمانی  K1 خروجی گیت هم کنتاکتور

یک می تاکتور جذب می  خروجی  یا کن شیییود 

  .و استارت یک گردد 0شود که استپ 

ستپ یا هر     شند در  برای کاید ا سته با کایدی که در حالت معمول یک یا ب

یک  NOT است که اگر به ورودی قرار می دهند و بدین معنی NOT دیجیتال

شودادر صفر دهیم خروجی ما یک می  صفر و اگر   مدار باال اگر بدیم خروجی 

S1 کرده  را فشار دهیم در واقع مدار را باز یا م ل این است که گیت نه را ست

  .که بما صفر می دهد
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قرار  NOT هیچوقت در خروجی PLC این نکته قابل توجه اسیییت که در    

شده است را  NOT که AND یا NAND یعنی اینکه بخواهیم گیتانمی گیرد

  .قرار دهیم NOT کنیم باید ورودی ها را پیاده سازی
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 STEP-5 برنامه

شناختی از کاید ها به ستن و  سراغ برنامه می رویما بعد از اجرای  حال با دان

  .آیدبنمایش در می  برنامه صفحه ای مطابق شکل زیر بر رو مانیتور
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شد که م ل ویندوز و هر برنامه دیگر می TOOLBAR بخش نوار منو در در ابا

نوشیییته  ویرایش و نمایش برنامه -نوار ابزار پایینی ابزار های الزم برای اجرا 

 .شده وجود دارد

  .عمل می کند UNDO م ل1شماره 

  .برنامه های در حال اجرا می باشد برای ویرایش2شماره

می  STL یا LAD-CSF های دیدن برنامه در حال اجرا بصورت برای 3شماره 

 اباشد

  .برای اجرای برنامه نوشته شده می باشد 4شماره  
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نه کار از نوار منو بر روی گزی یک کرده و BLOCK برای شیییروع   NEW کا

BLOCK و را انتخاب PB1  را تایپ کرده و اینتر را می زنیم که بالفاصییاه به

سی وا ست در یکی از محیط های رد میمحیط برنامه نوی  شویم که ممکن ا

LAD-CSF یا STL خواهیم با باشیییم که برای شییروع چون می LADER  کار

بر روی نو  م نوار  یم از  ن کرده و Presentation ک ایییک   LADER ک

Digram(LAD) را انتخاب می کنیم که مانند صفحه زیر است.  

 
ید که آمی  ی دریک کایک کرده که بصییورت بعالوه ا بر روی خط سییمت چپ

مشخص  2شروع خط برنامه می باشدادر بخش نوار ابزار پایینی که با شماره 

  .است از سمت چپ شروع به توضیح می کنم شده
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از برنامه ها بیش از یک  برای رفتن به سیییگمنت قبل یا بعد : برخی (-و+)

  اسگمنت دارند

 نمودن خطوط زاید برای رسم خطوط یا پاوفاش های چهر جهته : 

 فاش به بجاو یا به عقب : برای گذاشتن تیغه ها همراه با حرکت

  ضربدر: برای پاو نمودن تیغه ها و سایر

  .معمول ایر فعال است تیغه بسته یا باز : این تیغه در حالت

ایر  یا بسته که تیغه باز:برای گذاشتن تیغه ها که پس از آدرس دهی تیغه باز

شود که بما این امکان را می دهد که می توانیم این تیغه  فعال بود فعال می 

  .را بسته انتخاب کنیم

  .که گذاشته ایم تیغه رو پایین: برای موازی کردن یک تیغه با تیغه ای

  .بوبین: که نماینگر خروجی ما می باشد

S-R یا R-S : ریسییتفال  که با تقدم ریسییت بر سییت یا سییت بر  فایپ  

  ساعت: تایمر ها

 کانترها :123

برنامه را بنویسیم قبل از رسم هر گونه تیغه  CSF اگر خواسته باشیم به زبان 

را انتخاب نماییم که  CSF می توانیم Persentation نوار منوی باال و از از

 اآید شکل زیر می
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میی ییل 

سگمنت بعد یا قبل می -و+ LAD صفحه شدا برای رفتن به  شماره  با منوی 

  :یک برابر با

  فاش رو پایین : برای افزودن ورودی به گیت ها

  ضربدر : برای پاو نمودن تیغه های اضافی یا حذف یک گیت بطور کامل

  در ورودی گیت ها NOT برای قرار دادن : ---0 

  ANDگیت : &

 ORگیت :1<

S-R یا R-  :  فایپ فال 

  ساعت : تایمرها

  کانتر : 123 
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  .نیازی به توضیح ندارد فعالً  زبان برنامه نویسی است که STL زباندر 
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  LADER:زبانه برنامه نویسی ب

شد  و      سان تر و قابل فهم تر می با صل چون یادگیری  این زبان آ در این ف

همچنین به زبانی ساده و روان ذکر شده است، من آن را در این تحقیق آورده 

ند بتوانند  PLCام تا دانشیییجویان و افرادی که برای اولین بار با  کار می کن

 راحتر کار کنندا 

 نردبانی یا لدر و کایک بر خط سییمت چپ میپس ازانتخاب برنامه بزبان     

یاده سیییازی  تاکتور را پ یک کن با  یک محل  کار کنترل از  مدار دایم  خواهیم 

 انماییم
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گذاریم 0.1 تا امی  یک کرده  غه کا غه قرار  بین دو تی بعالوه بین این دو تی

 I تیغه موازی بایک  حال بر تیغه رو پایین کایک نمایید که با این کاراگیرد

همان تیغه  می گذاریم که این تیغه Q 0.0 قرار می گیرد و آدرس آن را 0.1

 نگهدارنده کنتاکتور می باشدا دوباره بر سمت راست این تیغه کایک تا بعالوه

مت راسیییت قرار گیرد یک کرده و آدرسادر سییی ها بر روی بوبین کا   در انت

Q 0.0 سحال بر روی آدرامی دهیم را به آن I 0.0  کایک تا های الیت گرددا

ست بر روی آن کایک  اگر توجه کنید می بینید شده ا سته فعال  تیغه باز یا ب

 اتیغه بسته در می آید می بینید که تیغه شما بشکلاکنید

انتخاب و با  را SAVE کایک کرده و گزینه BLOCK حال از نوار منو بر روی

 بیت باشیید می 8که حداک ر تا توجه به مسیییر یک نام مناسییب بر روی آن 

با یک شییماره می آید که آن   ERROR که بعد از چند لحظه یک پیاماگذاریم

 کایک نماییدا حال نام برنامه که NO بر روی پنجره بعد بر روی کرده و OK را

PB1 تعداد بیت مصرفی و تاریخ ثبت آن می آیدا دوباره بر  گذاشته بودیم با

می گذاریم و  OB1 کایک و نام آن را NEW BLOCKکایک وبر BLOCK روی

شد OB1 حتما باید توجه نمایید که نام آن باید صورت برنامه ما  با در ایر این

 ابا مشکل روبرو می شود
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شدیم از  STL وارد محیط کردن مستقیما OK اگر بعد از شدیم که هیچ اگر ن

دسییتورات و در جاوی ; اکنیم را انتخاب می STL زبان Persentation منوی

ید ازیر را می نویسییییم در زیر آن  جاوی ; و خط های بعدی OB1 توجه کن

 انوشته شود

; OB1 

JUPB1 

BE 

BE 

BE ست ستا دوباره برنامه را ذخیره که  آخر نیازی نی شته ا چون خودش نو

اضییافه می گرددا برنامه ما تکمیل  PB1 برنامه به OB1 بعد از این کار برنامه

( کایک کرده  4ابزار بر روی اجرا)شماره  مده استااز نوارشده و زمان اجرا آن آ

  .می آید صفحه بعدکه شکل 
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کیاک Q برروی و در باوو دوم 0و آدرس  I مطابق شکل در باوو اول بر روی   

 را بروی آن قرار می دهیم که همان آدرس هایی بود که در زمان 0و آدرس 

 ابرنامه نویسی قرار داده بودیم

باال شیییروع به  در بخش CYCLE کایک که با این کار RUN بر روی حال    

 بر روی I شمارش می کند که شروع کار برنامه را نشان می دهدااگر در بخش
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شود تیک دار Q 0 کایک نماییم 1شماره   1دوباره بر روی  I اگر در بخشامی 

 اتیک دار است Q0 تیک آن را بر داریم می بینیم که هنوز کایک و

ست  اگر بخواهیم برنامه در     حال اجرا را به زبان های مختاف ببینیم کافی ا

( کایک 3شکل عالمت سوال قرمز دارد)شماره  از نوار ابزار بر روی آن کایدی که

بزنیم که با اینکار برنامه را یا  و اینتر را PB1 بنویسیییم BLOCK و در بخش

 نوار منو و از بخش ازمی بینیم که می توانیم  STL یا CSF یا LAD بزبان

Persentation مایی ماییم و برای بزرگن خاب ن های دیگر را انت بان  کافی  ز

را با هم چند لحظه فشییار دهیم که با اینکار مدار  G و ctrl اسییت که دو کاید

را  S و CTRL بزرگ می شیییود و برای کوچک کردن هم همزمان دو کاید ما

 افشار دهیم

کایک و از نوار  I 0.0 اگر بر روی اگ قرمز در می آیددر حال اجرا برن برنامه    

شود و اگر  S ابزاربر روی شد کایک کنیم مدار قطع می  ست می با که همان 

  نیییمیییایییییم ریسیییییت کیییایییییییک R دوبیییاره بیییر روی

 کیاک و آن را ست I0.1 دیگر مدار بطور کامل وصل نمی شود و باید بر روی

را ریسییت کنیم  I0.1 شییود و اگرنماییماکه مدار دوباره بطور کامل وصییل می 

 اخروجی دارد مدار باز هم
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واقع  یا یک را بدهیم در 0کایک نماییم و مقدار  VALUE یا V اگر بر روی

  .کاید ها را ست یا ریست نموده ایم

شتن برنامه جدید ابتدا برنامه از     سبز  برای نو اجرا در آورده و بر روی فاش 

کایک کرده تا  NEW روی رسیده که از آنجا بر FILE چند بار کایک تا به منوی

  .صفحه جدیدی باز شود

ست از نوار ابزار  اگر بخواهیم تغییراتی در برنامه در     حال اجرا بدهیم کافی ا

مایی از که ن یدی  نار عالمت سیییوال قرمز بر کا ند آی سیییی بر روی آن  ک چ

می توانیم  ما ( کایک کرده کر برنامه از حالت اجرا در آمده و2دارد)شیییماره 

گردیمادر  تغییرات را در آن بدهیم و در آخر برنامه را ذخیره و به محیط اجرا بر

 .زبان بنمایش آمده است 3زیر برنامه به 
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بترتیب زیر  آن LADER این برنامه را با فایپ فال  هم می توان نوشییت که

 I0.1 نیسییت باکه م لرا که دیگر اینجا اسییتپ  I0.0 اسییتادر این مدار اگر

مدار وصل می شود و برای از  I0.0 با یک لحظه ست کردن ااستارت می باشد

را یک  I0.1 کافی است کار انداختن

  الحظه ست و بعد ریست کنیم
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  ا کمممممانمممممتمممممرهمممممایمممممشمممممممممممممارنمممممده هممممما 

 

 

 

 

 

 اشماره کانتر می باشد X کانتر و C که CX مشخصه شمارنده ها با

CD که با اعمال ضربان یا قطع و وصل های مکرر که از  ورودی پایین شمار یا

به آن اعمال و کانتر بصورت نزولی شروع به شمارش تا به  سنسور ها می رسد

 اصفر برسد

CUباال شمار یا ورودی 

S یا ورودی ست که حتما برای اینکه شمارنده شمارش را شروع کند باید یک 

 شود

R  ابرده می شودورودی ریست که برای توقف شمارنده بکار 

Q اکه در پایین شمار با رسیدن به صفر خروجی صفر می شود خروجی کانتر 
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CV : صورت ستور ب شد که KCXXX فرمت د شمارش را  XXX می با مقدار 

 اتعیین می کند

 

 

 

 

 

  COMPRATOR:مقایسه کننده ها

مسییاوی را  این مقایسییه کننده ها هم اعمال منطقی نظیر کوچکتر یا بزرگتر یا

 .سنجیده و در خروجی ظاهر می کنند

 

 

 

 

 

سه کننده      شکل باال یک نوع مقای شده که هرگاه ورودی =در  که  Z1 آورده 

شد برابر با IB 1 با ست که ورودی متغییر ما می با شده ا شان داده  که  Z2 ن
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شده و با فرمت ورودی ثابت و از پیش ست  XX که KFXX تعیین  مقداری ا

سنجیده شود ما است شود خروجی یک می  ورودی متغییرخواهیم با  که می

شود  2ارزشش  IB 1 اگر است یعنی 2شود در م ال باال مقدار تابت سنجش 

شود کانتر ها گرفت  را می توان از خروجی تایمر ها یا IB 1 اخروجی یک می 

ذکر  رسید خروجی ما یک شودا الزم به 2که هر وقت م ال زمان جاری کانتر به 

 .ا زمانی خروجی یک است که مقدار تساوی بر قرار باشداست ت
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 S7آشنایی با خانواده 

 :ل شده اندیر تشكیز یدستگاه ها یاز سر  S7   خانواده

S7-200 ک یmicro PLC مت استیارزان ق. 

 بکار رودا یده کنترلیچیپمقاصد ساده تا نسبتا  یتواند برا یم

 و کار با آن ساده استا یسیبرنامه نو ،نصب

 استا On Boardآن  یها I/Oشود و  یعرضه م Compactبه صورت 

ز در کنار ین یتوان مدول اضاف یاز انواع آن م یانواع مختاف دارد و در برخ

CPU قرار دادا 

 شود یانجام م Step7-micro/winبا نرم افزار » آ یسیبرنامه نو

S7-300 

 استا mini PLCک ی

 مدوالر استا
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S7-300F 

هستند  Fail-Safeا اصطالحًا یاد دارند یز یمنیاز به ایکه ن ییستمهایس یبرا

 شده استا یطراح

 باشد یم S7-300ه آن یپا

 ن استایحرف معرف ا CPUکد  یدر انتها

 

S7-300C 

مانند  یگر یهمراه با مدول د CPUن تفاوت که یاست با ا S7-300ه یشب

 عرضه شده استا Compactبصورت  یا خروج یورود

 ن استایمعرف ا Cحرف  CPUکد  یدر انتها

S7-400 

 ع داردایحوزه عماکرد وس

 مدوالر است

 واند پوشش دهدات یگنال ها را میاز س یادیحجم ز

 قابل توسعه استا یبه راحت

شتر و امکانات یحافظه ب ،سرعت پردازش باالتر S7-300سه با یدر مقا

 داردا یعتر یوس
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 شودا یانجام م Step7آن با  یسیبرنامه نو

S7-400H 

از یمورد ن High Availabilityکه  ییدر حا یاست ول S7-400ه آن همان یپا

 رودا یاست به کار م

شودا م ال محصول گران  یاد میکه اگر متوقف شود منجر به خسارت ز یندیفرآ

 رودا ین میاز ب یمتیق

 ب باالستایستم پس از رفع عیمجدد از س ینه راه انداز یکه هز ییجا

 یراتینگ و با حداقل پرسنل تعمیتوریند بدون مانیاز فرآ یکه بهره بردار  ییجا

 شود یانجام م

به عنوان  CPUشود و در آن دو عدد  یز گفته مین Redundantستم ین سیبه ا

ا یها  CPUاز  یکی یرندا در صورت بروز خطا رویگ ین آماده قرار میگزیجا

 CPUبه  یار کوتاهیستم بطور خودکار در زمان بسیس ،»مربوط به آ یمدولها

مانند تا  یها ثابت میچ شدن خروجیشودا در طول مدت سوئ یچ میگر سوئید

وب یتوان مدول مع یچ میات سوئیدا پس از عمایایش نیند پیرآدر ف یمشکا

 ب کردایا رفع عیض یرا تعو

-Hج ید از پکیبا STEP 7ستم عالوه بر ین سیا یکر بندیو پ یز یبرنامه ر یبرا

System ز نصب گردداین 
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S7-400FH 

 است S7-400ه آن یپا

 باشدا یرا دارا م S7-400H یها ییتوانا

باال  یمنیکه درجه ا ییکاربرد ها یبرا یعنیز دارد یرا ن F-System یها ییتوانا

 از مناسب استیاز دارند نین

 S7فرمت آدرس دهی در 

  :یورود یآدرس ده

باشدا به  DWord ای Wordا ی Byte ای Bitتواند از جنس  یم PLC یورود

 فقط و است متطل DIكارت  به كه چیسوئ كیت یوضع یعنوان م ال برا

 یعنی است یتیب 8ك ی یورود یاست وقت یكاف Bitك یك دارد یا یحالت صفر 

 یبرا یالزم است ول Byte  كی صورت نیا در 255 تا صفر نیب حیصح عدد

 به ابود خواهد ازین مورد DWord ای Word كی یاعشار ا به فرم یاعداد بزرگتر 

ك یتواند  یشود م یافت میدر AIق كارت یك جسم كه از طریعنوان م ال وزن 

Word باشدا  

 م سپس با گذاشتنیسیت را بنوید ابتدا شماره بایت بایك بی یآدرس ده یبرا

 تیبا از 7 تیب  7.4 :مانند »ا میكن مشخصت یت را در آن باینقطه آدرس ب

4»  
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 7تواند از  یكند نم یت را مشخص میاست عدد سمت راست كه ب یهیبد

 یده آدرس رو نیا از 7 تا صفر از میدارت یب 8ت یك بایدر  چونبزرگتر باشد 

  خواهد بودا نادرست 0.8 مانند

انواع  ریز جدولا شوند یم شروع I عالمت با s7در  یه آدرس ها ورودیكا

 ادهدیم را نشان یورود یآدرس ده

  ش م الینحوه نما ینوع ورود 

BitII0.1 

ByteIBIB1 

WordIWIW2 

DWordIDID8 

 دیبا یبعد IW آدرس میبر یم بكار برنامه در را IWك ی یوقت د توجه داشتیبا

 و IW 0 بردن كار به یعنی باشد داشته فاصاه یقبا آدرس با تیبا 2 حداقل

IW 1 اباشند یممشترك  1ت یگر در بایكدیدو با  نیاشتباه است چرا كه ا 

IW0=Byte0+Byte1 

IW1=Byte1+Byte2 

د یبا یآدرس با آدرس بعد هر یعنیا كرد تیرعا دیبا زین DW ینكته فو  را برا

  ت فاصاه داشته باشد یبا 4
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شوند با  یافت میق شبكه دریكه از طر یجنب یها یورود ینكته: آدرس ده

  اباشد یم PIعالمت 

  ش م الینما نحوه  ینوع ورود

BytePIBPIB1 

WordPIWPIW2 

DWordPIDPID8 

 اندارد وجود Bit یبرا یده ین حالت آدرسید كه در ایكن توجه

 ها یخروج یآدرس ده

ها  یخروج یها شرح داده شد برا یورود یآنچه برا ها یخروج یده آدرس* 

 كار به I یجا به Qها عالمت  یخروج یبرا ن تفاوت كهیز صاد  است با این

  ارود یم

  حافظه: یر هایمتغ یده آدرس* 

 Bit Memory كه CPU حافظه یها ریمتغ،ها یخروج و ها یورود بجز 

 یبرا معموال رهایمتغ نیاا شوند یده آدرستوانند  یز میشوند ن یخوانده م

 از رهایمتغ نیا شینما یبرا s5در » رودا یان برنامه بكار میم جینتا رهیذخ

  «اشد یم استفاده بود Flagنشانده دهنده  كه F عالمت

  م ال شینما نحوه  ینوع ورود
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BitMM0.1 

ByteMBMIB1 

WordMWMW2 

DWordMDMD8 

  مر ها و كانترهایتا یده آدرس*
شوند آدرس آنها  یم داده شینما C عالمت با ها كانتر و Tمر ها با عالمت یتا

 و T1مانند  » .گردد یم مشخص رود یبكارمح كه بعد از آنها یك عدد صحیبا 

C2»  

ن شده در ییآدرس تع ممید از ماكزینكته: در تمام موارد فو  شماره آدرس نبا

 تجاور كندا CPU یپارامترها

  STEP7و مرتبط با  یجنب یها ینرم افزار 

 simaticمنس در خانواده یگر كه توسط شركت زید یها ینرم افزار  یبرخ

به سه دسته  یم بندیهستند با تقس step7عرضه شده اند و بع ا مكمل 

engineering, runtime  وHMI ح یشوند كه در ادامه به توض یخالصه م

 پردازم:  یآنها م

Engineering Tools  

A7 SCLباشد كه با زبان  یسطح باال م یسی: زبان برنامه نوST  ذكر شده و

-S7و  S7-300 یها PLC یق دارد و برایتطب IEC1131-3در استاندارد 
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 Step7ن نرم افزار در نسخه یقابل ذكر است كه ا ارود یبه كار م C7و  400

Professional باشدا  یموجود م 

S7 HiGraph  :شتر در رابطه با كنترل یمطالعه ب ی) برا یبیكنترل ترت یبرا

د( بصورت یكن بركنترل مراجعه یدر مورد مقدمه ا ید به مطابیتوان یم

به  C7و  S7-400و  S7-300 یها PLCشرفته و در یپ یبا ابزارها ،یكیگراف

 رودا  یكار م

S7 GRAPH  :به  یبیكنترل ترت یاست كه برا یكیبصورت گراف یسیبرنامه نو

ق دارد و یتطب IEC1131-3مندرج در استاندارد SFCرود و با زبان  یكار م

ن نرم افزار در یا ارود یبه كار م C7و  S7-400و  S7-300 یها PLC یبرا

 باشدا  یموجود م Step7 Professionalنسخه 

S7 PLCSIM :كه  یتست برنامه زمان یاست برا یموالتور نرم افزار یسPLC 

 Step7ن نرم افزار در نسخه یا ارود یست به كار میدر دسترس ن

Professional باشدا  یموجود م 

CFC  :یكسر یتوسط  یكیبصورت گراف یسیامه نون نرم افزار برنیتوسط ا 

د ین نرم افزار را بایشودا ا یو انجام م ین شده طراحییش تعیاز پ یباوكها

 كاربرد داردا  F/H Systemsو  S-300 , S7-400 یه كرد و برایجدا گانه ته

S7 PDIAG  : یاست كه برا یابیب یع یابزار PLC یها S7-300  وS7-
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موجود  Step7 Professionalن نرم افزار در نسخه یا ارود یبه كار م 400

 باشدا  یم

TeleService  :ارتباط با  یبراplc یوقت ارود یق خط تافن به كار میاز طر 

با استفاده از  ابه مودم متصل باشد (tc)توسط آداپتور خاه  plcكه 

و رفع  یسیرنامه نوب یتوان انرا از هر نقطه ا یم Remotوتر بصورت یكامپ

 ب كردا یع

DOCPRO : توان پس  یرود با استفاده از آن م یبكار م یمستند ساز  یبرا

و متن برنامه را با  Warning ینقشه ها یسیو برنامه نو یر بندیاز اتمام پ

 ه و چا  كردا یفرمت ته

Runtime Software :  

Standard PID Control : یكنترل كننده ها یطراح یبرا یابزار كمك PID 

 رودا  یبه كار م C7و  S7-400و  S7-300 یها PLC یاست كه برا

Fuzzy Control  :رود كه  یبكار م یاست و در موارد یكنترل قاز  یبرا

ن یب ایموارد ترك یدر برخ اا ناممكن باشدیپروسه مشكل  یاضیف ریتوص

 ستم به همراه داردا یكنترل س یرا برا نهیجه بهینت pid یروش با لو  ها

Modular PID Control  : كنترل  یلو  ها یطراح یاست كه برا یابزار

شده  یاز قبل طراح یفانكشن ها و باوك ها یرود و دار  یده به كار میچیپ
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 باشدا  یم

Neurosystem  :توان با  یستم كنترل را میمورد استفاده در س یشبكه عصب

 كرد و آموزش دادا  ین ابزار طراحیا

PRODAVE MPI  :تا در شبكه یك دیپردازش تراف یبراMPI ستم ین سیب

 رودا  یبه كار م C7و  M7و  S7 یها

HMI Software  

SIMATIC ProTools  :كنترل  یستم هایس یاست كه برا یكر بندیابزار پ

 رودا  یبه كار م C7نگ مربوط به یتوریو بخش مان یاپراتور 

SIMATIC Wincc:  نگ استایتوریستم مانیس یطراح یبرا ینرم افزار 
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