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 انم خدا هب 

پروسه هاي مختلف صنعتی به وفور به چشم می خورد . كنترل پروسه  و صنایع در دقیق ابزار و صنعتی اتوماسیون كاربرد امروزه

نایع ، صنایع غذایی ، صگاز ، پتروشیمی ، صنایع شیمیایی و سیستمهاي اندازه گیري پیچیده اي كه در صنایعی همچون نفت ،

آید نیازمند ابزاراالت بسیار دقیق و حساس می باشند . پیشرفتهاي تكنیكی اخیر در كنترل فرایند  خودرو سازي و غیره بكار می

و اندازه گیري پارامترهاي مختلف صنعتی از قبیل فشار ، دما ، جریان و غیره باعث افزایش كیفیت محصوالت و كاهش هزینه 

صنایع مختلف و در كنار آن افزایش كمی تولید  در تولیدي محصوالت كیفی سطح حاضرارتقاء حال .در هاي تولید گردیده است

، هدف اصلی هر واحد صنعتی می باشد و مدیران صنایع نیز به این مهم واقف بوده و تمام سعی خود را در جهت نیل به این 

اشد . ی بم اتوماتیك و پیشرفته آالت ماشین از استفاده ، محصول یك كمیت و كیفیت افزایش الزمههدف متمركز نموده اند .

ماشین آالتی كه بیشتر مراحل كاري آنها به طور خودكار صورت گرفته و اتكاي آن به عوامل انسانی كمتر باشد . چنین ماشین 

آالتی جهت كاركرد صحیح خود نیاز به یك بخش فرمان خودكار دارند كه معموال از یك سیستم كنترل قابل برنامه ریزي )به 

امدار منطقی قابل برنامه ریزي( در این بخش استفاده میگردد . بخش كنترل قابل برنامه ریزي مطابق با ی PLC عنوان مثال

الگوریتم كاري ماشین ، برنامه ریزي شده و میتواند متناسب با شرایط لحظه اي به عملگر هاي دستگاه فرمان داده و در نهایت 

به معناي كنترل كننده قابل برنامه ریزي  Programmable Logic Controller از عبارت PLC ماشین را كنترل كند .

قبال بر عهده مدارهاي فرمان رله اي بود كه استفاده ازآنها در محیط هاي صنعتی جدید منسوخ PLC گرفته شده است. وظیفه

ایی براي كنترل بهتر فرآیندهاي تولید گردیده است. امروزه در بین كشورهاي صنعتی ، رقابت فشرده و شدیدي در ارائه راهكاره

، وجود دارد كه مدیران و مسئوالن صنایع در این كشورها را بر آن داشته است تا تجهیزاتی مورد استفاده قرار دهند كه سرعت 

در بعضی  ند.ریزي هستهاي استوار بر كنترلرهاي قابل برنامهو دقت عمل باالیی داشته باشند. بیشتر این تجهیزات شامل سیستم

هاي ها را با هم شبكه كرده و با یك كامپیوتر مركزي مدیریت نمود تا بتوان كار كنترل سیستمPLC توانموارد كه الزم باشد می

ها هایی از قبیل توانایی خواندن انواع وروديبسیار پیچیده را نیز با سرعت و دقت بسیار باال و بدون نقص انجام داد. قابلیت

 موتور، ، صنعتی مانیتورهاي نظیر)  خروجی قطعات و هاسیستم به فرمان انتقال توانایی ،( …لوگ ، فركانس باال)دیجیتال ، آنا

 انعطاف و قتد ، ایمنی باال، بسیار پاسخگویی سرعت ، كوچك بسیار ابعاد ، شبكه به اتصال امكانات همچنین و(  … ، برقیشیر

 PLC ها را در محدوده وسیعی انجام داد. از جمله كاربرد هايشده كه بتوان كنترل سیستم باعث هاسیستم این زیاد پذیري

 .دباش می  …استفاده آن ها در صنایع اتومبیل سازي ، پالستیك سازي ، شیمیایی ، غذایی ، حمل و نقل ، تبدیل انرژي و 

ه ارتقا خطوط تولید مطابق با استاندارد هاي بین كشور ما نیز جهت همگام بودن با این تحوالت عظیم در چرخه صنعت نیاز ب

     مجهز هاي كارگاه و  المللی دارد. حضور افراد متخصص در این عرصه نیازمند آموزش هاي حرفه اي زیر نظر اساتید مجرب

و  PLCبه عنوان یكی از مجهزترین و تخصصی ترین مراكز آموزش  پالس آموزشی و فنی مجتمع راستا این در. باشد می

 یشبردپ در گامیتخصصی و كاربردي در این شاخه صنعتی  آموزشی هاي دوره برگزاري بااتوماسیون صنعتی در شمالغرب كشور 

 .است برداشته مهم این
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 فصل اول 

 

 

 آشنایی با مدار های منطقی
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اساس كار این رله ها بر  براي حفاظت از موتورهاي الكتریكی در مقابل اضافه بار از رله هاي حرارتی استفاده می شود.

 .پایه اختالف ضریب انبساط طولی دو فلز به كار رفته است

آنها افزایش می یابد. از آن جایی كه ضریب انبساط طولی دو فلز گرم می شوند و طول  بر اثر عبور جریان از بی متال،

 یكی از فلزات بیشتر از دیگري است . دو فلز با هم به سمت فلزي كه ضریب انبساط طولی كمتري دارد خم می شود.

 .در نتیجه مسیر عبور جریان كنتاكتها باز و مدار قطع می شود

امل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور در رله هاي حرارتی ، سه تیغه تعبیه شده كه سیم ح

جریان اضافه بار، هادي ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود. حركت هر یك 

سته و بباز  از بی متالها به اهرمی فشار می آورد و با جا به جا شدن اهرم ، یك میكرو سوئچ كه داراي كنتاكت تبدیل

 .است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می كند

و ترمینال هاي تیغه هاي فرمان كه به صورت دوبل )باز و  6تا  2تیغه هاي مدار قدرت با شماره هاي یك رقمی از 

 .مشخص می كنند 09 تا 03بسته ( می باشند را با شماره هاي 

 

 تاكتور قرار میگیرد.بی متال به صورت سري در مدار و بعد از كن 

 نحوه مقدار تنظیمی : 

 برابر جریان نامی موتور 0,39در راه اندازي ستاره مثلث  در راه اندازي مستقیم : برابر با جریان نامی موتور
 

 کنترل فاز:

  كاربرد كنترل فاز

 فاز دو یا یك قطع تشخیص      (2 

 فازها جابجایی تشخیص      (1

 فاز سه ولتاژ نبودن متقارن صورت در مدار قطع      (4

 ( U<كاهش ولتاژ ) با نشانگر  اعالم      (3

 ( <Uنشانگر  با)  ولتاژ افزایش اعالم      (3

 برق متوالی وصل و قطع از ناشی هاي شوک وجود صورت در مدار قطع      (6
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 عملکرد رله :

در صورت مناسب بودن ولتاژها و صحیح  MPو  L3و  L2و  L1پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینال هاي 

( میتوان  PHروشن می شود در صورت صحیح نبودن توالی فازها ) روشن شدن نشانگر  Uبودن توالی فازها نشانگر 

ثانیه( با روشن شدن  20با عوض كردن جاي دو فاز این مشكل را رفع كرد و بعد از طی شدن زمان تاخیر )حوالی 

 وصل می شود.29قطع و به  26رله از  23كنتاكت  RLYچراغ 

در صورت بروز هر گونه اشكالی در شبكه نشانگر مربوط به آن اشكال روشن میشود ) براي مثال براي خطاي دو فاز 

روشن می شود ( و با خاموش شدن نشانگر  Uو براي افزایش یا كاهش ولتاژ چراغ هاي  PHشدن و جابجایی فاز چراغ 

RLY وصل میشود ( 26جدا شده و به  29از  23خلی قطع می شود. ) اتصال رله دا 

 تنظیمات رله :

 كه كاربرد آنها را شرح می دهیم: بر روي اغلب كنترل فازها دو پیچ تنظیم وجود دارد

زمان عكس العمل : با این پیچ تنظیم می توان زمان تاخیر در قطع را تنظیم نمود كه از آن براي پوشش دادن زمان 

 استارت وجلوگیري از عمل رله در مواقع نامطلوب استفاده میشود.

) در اكثر  حساسیت قطع فاز : با این پیچ تنظیم می توان نامتقارنی و ولتاژ برگشت را جهت قطع خروجی انتخاب كرد.

ن از توا می درصد مناسب است اما در موتور هایی كه ولتاژ برگشت زیادي دارند 10تا  23موارد حساسیت بین 

درصد استفاده كرد و در صورتی كه عدم تقارن ولتاژ موجود در شبكه مزاحم عمل عادي رله باشد می  3حساسیت 

 درصد استفاده كرد.( 40تا 13توان از حساسیت هاي 

در انتها براي اطمینان از صحت تنظیم رله می توان در حالی كه موتور در حال كار است فیوز یكی از سه فاز را قطع 

 تا شبكه دو فاز شود و رله كنترل فاز عمل كند. كرد
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 : FIفیوز محافظ جان یا 

این كلید به وسیله جریانهائی كه از فاز و نول)سیم برگشت جریان( عبور می كند، جریان عبوري یا نشتی به زمین)ارت( 

وز را كه باعث عملكرد فیرا مشخص می كند. این وسیله به اندازه اي حساس است كه میتواند جریانهاي نشتی كوچك 

ولی می توانند براي شروع یك آتش سوزي یا برق گرفتگی كافی باشند بیابد. چنین جریانی باعث قطع این  ند،ونمی ش

این كلید شخصی را كه احتماال بین دو فاز و نول دچار شوک می .شدن منبع تغذیه خواهد شد و در نتیجه، جدا كلید

 .انسان را در مقابل اتصالی بین فاز و زمین محافظت می كند و فقط شود، محافظت نخواهد كرد
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 کنتاکتور :

  

 

 

 

 

 

 

 

نتاكتور تجهیزي براي قطع و وصل جریان برق بین مصرف كننده و كلید تغذیه آن می باشد همچنین براي كنترل و ك

یك كلید كنترل شونده به صورت  (Contactor) رود.كنتاكتورفرمان قطع و وصل به موتور هاي الكتریكی به كار می 

ه رله گیرد. كنتاكتور شباهت زیادي بالكتریكی است كه براي كلیدزنی یك مدار قدرت یا كنترل مورد استفاده قرار می

 .دارد، با این تفاوت كه كنتاكتور براي كاربردهاي آمپر باال به كار می رود
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   تبدیل  BCDخوانده می شود و به یك عدد  Integerبه عنوان یك  MW10یك باشد محتواي  I0.0اگر ورودي 

شده باشد به خاطر وجود هنگامی كه تبدیل انجام ن Q0.4ذخیره می شود. خروجی  MW12می شود و نتیجه در 

NOT .یك می باشد 

 تبدیل كنیم . BCDكه یك عدد صحیح می باشد به عدد   -324می خواهیم عدد  به عنوان مثال

 ( به عنوان بیت عالمت مورد استفاده قرار23تا  21بیت آخر )بیت  3رقمی باشد  4عدد می تواند  نکته :

 باشند به معناي منفی بودن عدد است. 2222عدد و اگر باشند به معناي مثبت بودن  0000می گیرد. اگر 

 

 

 

 DI (Double Integer:)( به Integer)  Iتبدیل عدد 

 41به عدد MW8 بیتی در 26بیتی تبدیل می كند. در مثال پایین عدد  41بیتی را به عدد صحیح  26عدد صحیح 

 بیتی تبدیل می شود .
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 DI (Double Integer: )به  BCDتبدیل عدد  

 Double Integerخوانده می شود و به یك عدد BCDبه عنوان یك   MD8یك باشد محتواي  I0.0اگر ورودي 

هنگامی كه تبدیل انجام نشده باشد به خاطر  Q0.4ذخیره می شود. خروجی  MD12تبدیل می شود و نتیجه در 

 یك می باشد. NOTوجود 

 

 است به عدد دوبل آن تبدیل كنیم . BCDكه به صورت  307912به عنوان مثال می خواهیم عدد 

 

 :BCD ( به Double Integer)  DIتبدیل عدد 

بود به معنی   0بیت آخر  3تبدیل خواهیم كرد. همانند موارد قبل اگر  BCDبیتی را به  41در این تبدیل یك عدد 

 عنا منفی بودن عدد است.بود به م 2مثبت بودن عدد و اگر 

 

 بیتی است .  BCD 41 همان طور كه در شكل باال دیده می شود عدد تبدیل شده به فرمت  نکته :



  

 PLCجزوه آموزشی                                                                            مجتمع فنی و آموزشی پالس      

71 

 تهیه و تدوین : مهندس مدنی

 www.pulsee.ir                                                                                                         00234034190تلفن تماس : 

 

 تبدیل عدد صحیح به عدد حقیقی :

 

 ( : =Iبیتی  11(مکمل گیری بیت ها 

 

هنگامی  Q0.4ریخته می شود .خروجی  MW10معكوس شده  و داخل   MW8یك باشد هر بیت  I0.0اگر ورودي 

 یك می باشد. NOTكه تبدیل انجام نشده باشد به خاطر وجود 

 

 : DIمکمل گیری بیت ها برای 
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 مثال مکمل گیری :

 

 

 

 بیتی : 11عدد  2منفی کردن اعداد صحیح با مکمل 

 

هنگامی  Q4.0ریخته می شود. خروجی   MW10با عالمت منفی داخل  MW8یك باشد . مقدار  I0.0اگر ورودي 

 یك می شود . NOTكه تبدیل انجام نشود به خاطر وجود 

 

 

 : Realمنفی کردن اعداد 
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 ها توجه كنید: IMبه نكات زیر درباره 

 بر قرار می شود. IMارتباط رک ها توسط  -2

1- IM .ها چه در رک اصلی چه در رک افزایشی در اسالت سوم قرار می گیرد 

4- IM .ها به صورت زوج به كار می روند 

3- IM300  به سه دستهIM360 ,IM361 ,IM365 .تقسیم می شوند 

3-   IM360، فقط در رک اصلی IM361  فقط در رک افزایشی وIM365   هم می تواند در رک اصلی و رک افزایشی

 یرند.قرار گ

 خواهد بود . IM361باشد رک افزایشی حتما  IM360اگر رک اصلی  -6

 خواهد بود . IM365 باشد رک افزایشی حتما IM365اگر رک اصلی  -7

متر و  2به طول   IM360SRخاص بوده ، و در طول هاي مختلف وجود دارند.به عنوان نمونه  IMكابل هاي  -9

IM360R/S   متر وجود دارد. 20و 3 ، 1،  2,3در طول هاي 

روي رک اصلی و  IM460موجود می باشند.  IM461و  IM460ها در دو نوع   IM، 300هاي سري  PLCدر -0

IM461 .در رک افزایشی نصب می شوند 

 متر می توانند باشند. 600 -200 -30- 20،  300ها در سري   IMفاصله  -20

 : 22-3اسالت 

مورد استفاده Fm) و  I/O (SM) ،Cpول هاي مختلف ) ماژول هاي ورودي خروجی این اسالت ها براي قرار گیري ماژ

 قرار می گیرد. 

: از طریق این ماژول ها می توان انواع ورودي و خروجی دیجیتال و آنالوگ را تعریف و در برنامه استفاده SMكارت 

و در صورت ورودي و  AI/AO,DI/DOها را بر اساس نوع ورودي و خروجی )آنالوگ و دیجیتال ( ، تعداد  SMكرد. 

 انتخاب می كنیم. -رزولیشن و نوع سیگنال )ولتاژ ، جریان و مقاومت (  -خروجی آنالوگ  
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 رسی پیدا كرد .ول ها می توان به تنظیمات آن دستبا دابل كلیك روي هر یك از ماژ

 

 

save &compile 

 تعداد ورودي تعداد خروجی رزولیشن

 ورودي آنالوگ

 ورودي/ خروجی آنالوگ

 خروجی آنالوگ

 ورودي دیجیتال

 ورودي / خروجی دیجیتال

 خروجی دیجیتال 
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 تنظیمات كارت دیجیتال :

 System( كلیك می كنیم و با برداشتن تیك  Addressesبعد از باز شدن پنجره تنظیمات روي سر برگ دوم  )

default خروجی را تنظیم كنیم . -می توانیم آدرس ورودي 

 اگر آدرس تكراري باشد پیغامی ظاهر می شود و از شما می خواهد آدرس جدید را وارد كنید.

 

نكته : ورودي / خروجی دیجیتال می توانند از نوع ترانزیستوري ، رله اي و تریاكی باشند كه هر یك از آن ها داري 

 به خود می باشد .مزایا و معایب مربوط 

 ورودي / خروجی آنالوگ:

می نماید     ، سیگنال هاي دریافتی را به مقادیر دیجیتال تبدیل   A/Dماژول هاي ورودي آنالوگ توسط یك مبدل 

،  23،  21، 9مورد استفاده معموال   A/Dپردازش می شوند. مبدل هاي   CPU.سپس مقادیر دیجیتال حاصل توسط 

 برخی از محدوده هاي استاندارد سیگنال هاي آنالوگ ورودي     عبارت اند از :  بیتی می باشند. 26

   mA 20±و  20mAتا  20mA  ،0تا   VDC ،±1VDC  ،4 5تا  VDC  ،1 10تا  0از 

محدوده اندازگیري آن باید هم به صورت نرم افزاري و هم به صورت سخت  نوع كارت ورودي ) ولتاژي یا جریانی( و

به كارت   (RTD)اتصال ترانسدیوسرهاي ولتاژي ، جریانی ، ترموكوپل و حسگر هاي مقاومتی دما  تعیین شود.افزاري 

 ورودي آنالوگ امكان پذیر است .
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 )نوع ورودي ( باید رنج آن را تعیین كرد مانند مثال زیر :  Measuring Typeپس از انتخاب 
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به سیگنال   D/Aرا به وسیله یك مبدل   CPUماژول هاي خروجی آنالوگ ، مقادیر دیجیتال پردازش شده توسط 

 مورد نظر تبدیل می نمایند.  هاي آنالوگ مورد نیاز براي كنترل فرایند

بوده و براي این كه برنامه نویس تمایزي  ( WORD )بیتی  26نكته : داده هاي ورودي و خروجی آنالوگ به صورت 

  نمایش   PIQو خروجی آنالوگ را با   PIWبین ورودي / خروجی آنالوگ و دیجیتال قائل شود ورودي آنالوگ را با 

 و ...  PIW0 , PQW2می دهند براي مثال 

 تمایزي بین ورودي / خروجی آنالوگ و دیجیتال قائل نیست. CPUنكته : 

می كنیم با این كار محیط برنامه نویسی  در  (compile)ده مان سخت افزاري برنامه را كامپایل پس از اتمام چی

اختیار ما قرار خواهد گرفت . همان طوركه در شكل زیر می بینید قبل از كامپایل زیر شاخه درختی كامل نبوده و 

 براي نوشتن برنامه در دسترس نیست .  Blocksقسمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (compile) قبل از

 (compile) بعد از

 تیزیر شاخه درخ
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 : (Dummy Modules - DM)ماژول هاي كاذب 

روي ریل قرار می گیرند و نباید بین آنها فضاي خالی وجود داشته باشد.حال  400همان طور كه می دانید ماژول هاي 

باید از ماژول كاذب استفاده كنیم.پس براي این كه پیكره اگر بخواهیم اسالتی را براي قرار گرفتن ماژول رزرو كنیم 

بندي سخت افزار حفظ شود و احتیاجی به جابه جایی ماژول ها نداشته باشیم ، توسط ماژول كاذب یك اسالت براي 

 قرار گرفتن ماژول رزرو می شود.

 ( Communication Procrssors )كارت هاي ارتباطی :

باید قابلیت ایجاد شبكه را داشته باشد. كارتهاي ارتباطی این امكان PLC ، سخت افزار براي به وجود آمدن یك شبكه 

 را فراهم می كنند. از انواع شبكه هاي موجود می توان به موارد زیر اشاره كرد.

Profibus 

Ethernet 

AS-Interface 

Point -to- Ponit link 

 ، براي یك شبكه خاص طراحی شده است . CPهر كارت 

 :  (Function Module-FM )ماژول تابع 

مستقل می باشند و قابلیت برنامه ریزي و تنظیم دارند. با استفاده از این  CPUاین ماژول هاي هوشمند داري یك 

به میزان قابل توجهی كاست .موارد كاربرد  CPUماژول ها می توان ضمن ایجاد توانایی هاي جدید ، از حجم كاري 

 ارتند از :ماژول هاي تابع عب

 كنترل حلقه بسته 

 كنترل موقعیت 

 شمارش 

 كنترل سرو موتور 

 كنترل موتور پله اي 

 Electronic Cam Control 
 

Counter Module FM350 
Position Module FM351- FM533-FM354- FM535 

Electronic Cam Control FM352 
Closed Loop Controller FM355-2 

 

Save &Compile  با انتخاب این گزینه ، عالوه بر ذخیره پیكره بندي ، بلوک هاي داده سیستم :     (System 

Data Blocks -SDBs)  ایجاد و تحت نامSystem data  ذخیره می شود. بلوک هاي داده سیستم یاSDBs  حاوي


