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 مقدمه:-1

امروزه با پدیدار شدن ریز پردازنده ها و پیشرفت فن اوری حالت جامد ئر عرصه علم و تکنولوژی که بی شک 

الکترونیک دانست چهره ی محیط های صنعتی به کلی دگرگون شده  ان را میتوان بزرگترین پدیده در علم

 است.

Plc  نیز مولد این پدیده یعنی ظهور ریز پردازنده ها بوده است . بدون تردید plc  مهمترین و پر کاربردترین

وسیله اتو ماسیون در صنایع مدرن امروزی است .در ماشینها و خطوط تولید جدید کمتر موردی را میتوان 

افت که از کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی استفاده نشده باشد در حقیقت این وسیله بسیار ی

ف که خود یک کنترل کامل است به عنوان قطعه ای برنامه پذیر کاربرد وسیعی یافته است به  قابل انعطا

ترل کننده ها و مدارات گونه ای که با پیشرفت تکنولوژی و حضور اتوماسیون در عرصه صنعت در طراحی کن

فرمان خطوط تولید و فرایندهای صنعتی استفاده از مدارات فرمان قدیمی منسوخ گردیده و در اکثر مراکز 

 صنعتی از کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی استفاده میگردد.

 را بر میشماریم : به مدارات کنتاکتوری موارد زیر plcاکنون برای توجه بیشتر به تفاوت ها و مزایای 

 

  استفاده ازplc . موجب کاهش حجم تابلو فرمان میگردد 

  استفاده ازplc  مخصوصا در فرایندهای عظیم موجب صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ی لوازم و

 قطعات میشود .

 Plc و سرویسهای دورهای  استهالک مکانیکی ندارد بنابرین عالوه بر عمر بیشتر نیازی به تعمیرات

 نخواهد داشت.

 Plc ند.انرژ کمتری مصرف میک 
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 استفادهازplc   منحصر به یک پروسه و فرایند خاصی نیست و با تغییراتی که در برنامه میتوان به

 اسانی از ان برای کنترل پروسه های دیگر استفاده کرد .

 Plc .ها بر خالف مدارات رله کنتاکتوری نویز الکتریکی و صوتی ایجاد نمیکند 

 و اجرای مدارات کنترل و فرمان با استفاده از  طراحیplc .بسیار سریع و اسان است 

  برای عیب یابی مدارات کنتاکتوری الگوریتم وروش خاصی نداریم اما در عیب یابی مداراتplc  به

 کردن ان میتوان عیب یابی کرد .  simoulationراحتی با تغییرات در نرم افزار و 
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 فصل دوم

 plcآشنايي با 
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 plcآشنايي با -2

 

بود که کنترل کننده های قابل برنامه ریزی در صنایع موتوری به  71نخستین بار در اوایل سالهای دهه ی 

طور گسترده به خدمت گرفته شد.آنها توانستند کنترل الزم را با اشغال فضای بسیار کمتری نسبت به 

هم کنند.همچنین در زمانهای کارکرد طوالنی تر،بسیار مطمئن تر عمل مدارهای رله ای معادلشان فرا

میکردند.مهمتر از همه اینکه،آنها بی نهایت قابل انعطاف بودند واگر نیازی به اصالح یا تغییر ترتیب مولفه 

های یک سیستم کنترل پیش میآمد،به سادگی قابل اعمال بود.اکنون دیگر این امکان فراهم آمده بود که 

 سیستم کنترل بدون کلید زنی یا قطع کردن سیم و صرفا توسط تغییر در برنامه تغییر یابد. یک

سال اول تولید عام، بازار کنترل کننده های قابل برنامه ریزی در بریتانیا، شاهد رشدی معادل تقریبا  11در 

ده های معروف لیست شده میلیون دالر فروش سالیانه بود.در زیر تعدادی از تولیدکنن41از صفر تا بیش از 

 است:

SaabAllen Bradley Co 

Siemens LtdGeneral Electric Fanuc 

Squre DGEC 

Texas Instruments Gould Ltd 

TelemechaniqueKlockner Moeller 

Toshiba Mitsubishi Electric Ltd 

Westtinghous MTE 

رخانجات ازی در فرایند های صنعتی، کآهنگ روبه رشد استفاده از کنترل کننده های قابل برنامه ری

تولیدکننده ی )پی ال سی( را تشویق به ایجاد وتوسعه ی خانواده ای از)پی ال سی(های اساس 

 میکروپروسسوری با سطح متفاوتی از کارایی های عملیاتی، نمایند.
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ع بزرگ نظیر در کشور ما نیز همانند اغلب کشورهای دنیا از)پی ال سی(های شرکت زیمنس در اکثر صنای

 نیروگاهها و پتروشیمی ها استفاده میشود.

 تهیه شده است. step7برنامه های نوشته شده در این پروژه در محیط نرم افزاری 

 

Plc  از عبارتprogrammable logic controller  به معنای کنترل کننده ی منطقی قابل برنامه ریزی

ی است، که در قسمت ورودی اطالعات را به صورت باینری کنترل کننده ی نرم افزار Plcگرفته شده است. 

دریافت، و آنها را طبق برنامه ای که در حافظه اش ذخیره شده پردازش مینماید. و در نتیجه عملیات را نیز 

از قسمت خروجی به صورت فرمانهایی به گیرنده ها و اجرا کننده های فرمان ارسال مینماید. به عبارتی 

است از یک کنترل کننده ی منطقی که می تواند منطق کنترل را توسط برنامه برای آن عبارت  plcدیگر 

 تعریف نمود و در صورت نیاز به راحتی آن را تغییر داد.

ی از خصوصیات شرکت زیمنس تنوع محصوالت آن است که ورژن ها و قیمت ها و کاربرد های : یکنکته

 ارتقا یابند، کاربرد بیشتری دارند.مختلفی دارد، همچنین به دلیل آنکه میتوانند 

 

 plcموارد کاربرد  -2_1

 (کنترل ماشین یا هر وسیله ی برقی1

 (کنترل هر سیستم خط تولید2

 (کنترل مدار فرمان3

 مناسب بايد در نظر گرفت : plcمهمترين مشخصه هايي که در انتخاب 

 شمارنده ها و تایمر ها (تعداد 4(تعداد فلگها  3(تعداد خروجی ها  2(تعداد ورودی ها   1

 (سرعت اجرای برنامه  7(اندازه ی حافظه   6(نوع فلگ و تایمر  5
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 :plcزبان های برنامه نویسی  -2_2

 

 ها مشترک است. plcروشهای نمایش برنامه های زیر در تمام 

 

 LADDER DIAGRAM  (LAD)(دیاگرام نردبانی:1

نمایش میدهند. این روش برنامه نویسی  (KOP)و در سیستم آلمانی  (LAD)در سیستم انگلیسی با 

کار میکنند. کاربرد این زبان N.C و N.Oبیشتر برای مدارات برقیاستفاده می گردد که بر اساس کلید های 

به حدی است که بعضی از شرکت ها تنها با این زبان کار میکنند. این زبان ساده ترین زبان بوده و در این 

 درجه میچرخانیم و جای المان های برق صنعتی المان های  91ا روش نقشه های برق صنعتی ر

PLC قرار میدهیمرا

 FUNCTION BLOCK DIAGRAM  (FBD) دیاگرام (

نمایش میدهند. این روش در الکترونیک  (FUP)و در سیستم آلمانی  (FBD)در سیستم انگلیسی با 

صورت می گیرد.در این سیستم ورودی ها از سمت  کاربرد دارد. که با استفاده از کلید ها، عمل برنامه سازی

 چپ وارد و خروجی ها از سمت راست خارج میشوند.

 در این زبان بیشتر با گیت ها کار میکنیم. گیت ها را به صورت مربع یا بلوک نمایش میدهند.

 STATEMENTS LIST (STL)(لیست عبارت های کوچک: 3

 نمایش میدهند. در این (AWL)مانی و در سیستم آل (STL)در سیستم انگلیسی با 

زبان برنامه نویسی که بیشتر در کامپیوتر کاربرد دارد کمیت ها بر اساس پارامتر هایی مشخص میشوند که 

 مقادیر این پارامترها بر حسب کار تغییر میکنند.

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید




