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 طبق استاندارد سازمان آموزش فني و حرفه اي 

 تهيه وتنظيم : مهندس ميثم همتي

 شركت فني مهندسي پتروكيان افالك ) آموزشگاه كيان (

                              



هاضیى های الکتزیکی به عىر کلی به هاضیى هایی گفته هی ضىد 
که لادريذ ايزژی الکتزیکی را تبذیل به ايزژی هکايیکی کزده و یا بز 

هايًذ ػکس ايزژی هکايیکی را به ايزژی الکتزیکی تبذیل يمایًذ 
، و یا هىخب تغییزات ايزژی ( هىلذ)ژيزاتىر ها و   الکتزو هىتىر ها 

 الکتزیکی اس غىرتی به غىرت دیگز ضىيذ هايًذ تزايسفىرهاتىر ها

                              



هاضیى های 
 الکتزیکی

هاضیى های 
 الکتزیکی ساکى 

(تزايسفىرهاتىر ها )  

 تکفاز

 کاهًذه

 افشایًذه

 یک به یک

چًذ ورودی چًذ 
 خزوخی

 اتى تزايسفىرهاتىر

 سه فاس

 افشایًذه

 کاهًذه

هاضیى های 
 الکتزیکی گزداو

 ژيزاتىر

AC 

 آلتزاياتىر

 تک فاس

 سه فاس

DC 

 دیًام

 تحزیک هستمین

 سزی

 هىاسی

 کمپىيذ

 هىتىر

AC 

 تک فاس

(آسًکزوو )  

 راه ايذاس المایی

 راه ايذاس خاسيی

 سه فاس

 سًکزوو

 آسًکزوو

(المایی)  

DC 

 تحریک مستقیم

 سری

 موازی

 کمپوند

 هاضیى های خغی

                              



در ایى هىتىر ها تؼذاد دور روتىر بزابز تؼذاد دور حىسه هغًاعیسی 
سین پیچ های استاتىر هی باضذ به همیى دلیل به آيها هىتىر های 

ایى هىتىر ها به دلیل ساختماو پیچیذه . سًکزوو یا بزابز هی گىیًذ 
راه ايذاسی هطکل ، تؼمیز و يگهذاری با هشیًه سیاد به خش در هىارد 
خاظ هىرد استفاده لزار يمی گیزيذ و هؼمىال اس آيها به ػًىاو هىلذ 

تؼذاد دور روتىر اس رابغه سیز . های خزیاو هتًاوب استفاده هی ضىد 
 هحاسبه هی ضىد

𝑁 =
𝐹.60

𝑃
       

F=   فزکايس بزحسبHz   
 P= خفت لغب هغًاعیسی 
 N = تؼذاد دور بز حسبrpm 

 
                              



                              



                              



                              



                              



                              



استاتىر لسمت الماء کًًذه الکتزوهىتىر است که داخل بذيه لزار 
(  فىالدسیلیسین دار)هی گیزد،استاتىر اس ورلهای دیًاهىبلص 

تطکیل ضذه ایى ورق ها يسبت به یکذیگز ػایك هی باضًذ و 
وظیفه آيها هتمزکش يمىدو هیذاو هغًاعیسی ایداد ضذه  به وسیله 

سین پیچ های استاتىر هی باضذ ، همچًیى ورله ورله بىدو استاتىر 
باػث هی ضىد تا تلفات آهًی الکتزوهىتىر به حذالل بزسذ روی 

ورله های استاتىر ضیار های خهت لزار گزرفتى سین پیچ ها ایداد 
 ضذه و کالف های سین پیچ در داخل آو ها لزار هیگیزيذ 

هؼمىال استاتىر با تىخه به يىع هىتىرها به غىرت 
 ضیار ساخته هی ضىد 6،12،18،24،30،36،48

                              



                              



لسمت گزديذه ویا به ػبارت دیگز الماء ضىيذه الکتزو هىتىر است که روی 
لزار گزفته است و ضاهل هیله های آلىهیًیىهی و ورله های ( ضافت)هحىر 

 .روتىر درر هىتىر های المایی بز دو يىع  است . آهًی هغًاعیسی هی باضذ
 

   Shelf rotor (squirrel cage)(    لفس سًدابی)روتىر لفسه ای : الف 
  Rotor windingsروتىر سین پیچی ضذه                                               : ب 

 
کاربزد روتىرهای  سین پیچی ضذه در هىتىر های سه فاس با لذرت باال هی 

باضذ  ضمًا هن روتىر سین پیچی ضذه و هن روتىر لفس سًدابی هز دو اس 
يظز الکتزیکی هیچ گىيه ارتباعی با استاتىر يذاضته و فمظ اس عزیك الما 

 هغًاعیسی کار هی کًًذ
 

                              



                              



                              



بز روی بذيه یا پىسته لزار گزفته و سز و ته سین پیچ های استاتىر 
 . داخل آو لزار هی گیزيذ 

 روی تخته کلن هىتىر های سه فاس دو يىع اتػال وخىد دارد 
 

 Star                                اتػال ستاره: الف 
 

                               Deltaاتػال هثلث  : ب 

                              



در ایى اتػال ته سین پیچ ها به هن وغل ضذه و سه فاس به سز سین 
پیچ ها هتػل هی ضىد در اتػال ستاره به هزکذام اس سین پیچ ها 

ولت  380ولتاژ فاس ی وغل هی ضىد بًابز ایى در ضبکه سه فاس 
ایزاو هىتىر های به غىرت ستاره وغل هی ضىيذ که بز روی پالک 

 .آيها يىضته ضذه است 
 

∆ 220 𝑉  
 

𝜆 380 𝑉 
 

   380 𝑉 220 𝑉  

                              



 در ایى اتػال به دو سز هزکذام اس سین پیچ های هىتىر ولتاژ خظ وغل هی ضىد 
پس هىتىر های هی تىايًذ در ضبکه ایزاو به غىرت هثلث وغل ضىيذ که بز روی 

ولتاژ يىضته ضذه روی پالک الکتزو هىتىر ها در .پالک آيها يىضته ضذه باضذ
اتػال هثلث ولتاژ هداس سین پیچ ها هی باضذ ، به ػًىاو هثال اگز روی پالک 

λ/∆   380 𝑉هىتىری يىضته ضذه است  220 𝑉    یؼًی ولتاژ هداژ سین 
 .هی باضذ  220Vپیچ ها 

به باال را هثلث در هذار  4HPیا   3Kwهؼمىال هىتىر های سه فاس اس لذرت : يکته 
 لزار هی دهًذ

 
∆ 380 𝑉  

 
𝜆/∆660 𝑉 380 𝑉 

 
 

                              



𝑅 یا  𝐿1 → قرمس

S یا  𝐿2 →  زرد

𝑇 یا  𝐿3 →  آبی

 𝑁 يىل یا →   مشکی

                              



                              



                              



                              



                              



                              



                              



                              



                              



 جدول کالس حرارتی   

دمای ذکر شده در جدول باال حداکثر دمای مجاز می باشد و منظور حرارت ایجاد شده توسط   

اگر      Aموتور نمی باشد بلکو دمای محیط نیس روی آن تاثیر دارد ، مثال یک موتور با کالش 

 باشد حداکثر دمای کو موتور می تواند تحمل کند    c 40در محیطیی با دمای 

 

105𝑐 − 40𝑐 = 65𝑐 

                              



در هىتىر های المائی سزػت حزکت روتىر با سزػت حىسه دوار اختالف دارد همیطه دور 
روتىر اس دور حىسه دوار کمتز است همیى اختالف هىخب الماء خزیاو در هذار روتىر هی 

 ضىد ، همذار ایى اختالف سزػت را سزػت لغشش یا باسهايذگی گىیًذ 
 

𝑆 =
∆𝑛
𝑛𝑠

 →
𝑛𝑠 − 𝑛𝑟
𝑛𝑠

 → % 𝑆 =
∆𝑛
𝑛𝑠

× 100 

 

𝑛𝑠 =
𝐹 × 60

𝑃
 

 
 𝑛𝑠= سزػت حىسه دوار بز حسب دور در دلیمه 

 𝐹= فزکايس ضبکه بز حسب هزتش 
 𝑃= خفت لغب هغًاعیسی 

  𝑛𝑟=سزػت گزدش روتىر بز حسب دور در دلیمه که تىسظ دورسًح هحاسبه هی ضىد 
 𝑆 %= درغذ لغشش به غىرت یک يسبت بذوو واحذ 

                              



اگز خهت گزدش حىسه هغًاعیسی دوار استاتىر هىافك ػمزبه های ساػت 
 . باضذ ، آو را راستگزد و خالف ػمزبه های ساػت را چپگزد هی گىیًذ 

با ػىؼ کزدو خای دو فاس اس سه فاس ورودی هی تىاو خهت گزدش حىسه 
 دوار و در يتیده خهت گزدش روتىر را ػىؼ کزد

                              



                              



هىتىر های تکفاس اس يظز ظاهزی ضباهت بسیاری به هىتىر های سه فاس داريذ و حتی 
رابغه تؼذاد لغب ، تؼذاد دور حىسه دوار و روتىر، لغشش و حتی اس روابظ هىتىر های 

سه فاس المائی پیزوی هی کًذ تًها تفاوت هىتىر تکفاس و سه فاس در تؼذاد سین های 
 .استاتىر هی باضذ

 
 :سین پیچ های هىتىر تکفاس 

 
 ( MAIN   OR   RUNING )سین پیچ اغلی 1.
 ( STARTING )سین پیچ راه ايذاس یا کمکی 2.

                              



 :سیم پیچ اصلی 
ایى سین پیچ به غىرت دائن در هذار لزار هی گیزدو حىسه دوار اغلی را 

تىلییذ هی کًذ لغز سین پیچ اغلی اس سین پیچ دیگز بیطتز است اها تؼذاد 
 هطخع هی کًًذ Vو  Uسز و ته ایى را با حزوف . دور آو کمتز است 

 
 :سیم پیچ راه انداز 

سین . ایى سین پیچ باػث ایداد گطتاور اولیه یا راه ايذاسی هىتىر هی ضىد 
درخه يسبت به سین پیچ اغلی در  90پیچ راه ايذاس هؼمىال با اختالف 

هطخػه آو ایى است که لغز سین پیچ راه . داخل استاتىر لزار هی گیزد
  Z  و Wايذاس کن و تؼذاد دور آو بیطتز است سین پیچ راه ايذاس را با حزوف 

 .هطخع هی کًًذ 

                              



ايىاع الکتزو هىتىر تکفاس اس يظز راه 
 ايذاسی

 راه ايذاس خاسيی و کار خاسيی

 راه ايذاس خاسيی و کار المائی

 راه ايذاس المائی و کار المائی

                              



 راه ايذاس المائی و کار المائی 
سین پیچ راه ايذاس در ایى حالت اس تؼذاد دور سیاد با لغز ياسک ساخته ضذه که ایى 

 .خىد سبب ایداد خاغیت سلفی سین پیچ راه ايذاسی هی ضىد
درخه يسبت به ولتاژ پس فاس هی ضىد ، یک کلیذ گزیش اس هزکش  90لذا خزیاو به ايذاسه 

دور ياهی % 70یا رله ای با سین پیچ راه ايذاس سزی هی ضىد و سهايی که دور روتىر به 
کاربزد ایى هىتىر ها هؼمىال در یخچال و . رسیذ سین پیچ را ايذاس را اس هذار باس هی کًذ 

 .کىلز هی باضذ

                              



 راه ايذاس خاسيی و کار المائی
در ایى حالت یک خاسو همزا ه کلیذ گزیش اس هزکش با سین پیچ راه ايذاس سزی هی ضىد 

که داری ظزفیت باال و ولتاژ کار پاییى هی باضذ ، ایى خاسو باػث هی ضىد که در 
درخه بیى ولتاژ و خاسو ایداد ضىد و در يهایت هًگام  90لحظه  راه ايذاسی اختالف 

 .دور ياهی اس هذار باس هی ضىد %  70رسیذو روتىر به 
به واسغه وخىد خاسو گطتاور راه ايذاسی بسیار خىبب بىده ولی چىو در هًگام کار 

خاسو در هذار بالی يمی هايذگطتاور حیى کار کن هی ضىد در يتیده اغلب ایى هىتىر 
 ها در غىرت افشایص بار روتىرضاو لفلى هىتىر هؼیىب هی ضىد

                              



 راه ايذاسی خاسيی و کار خاسيی
ایى الکتزو هىتىر اس يظز ساختماو کاهال ضبیه لبلی بىده با ایى تفاوت که یک خاسو دائن 

به غىرت سزی به سز سین پیچ راه ايذاس وغل هی ضىد ایى خاسو در لحظه راه ( روغًی)
هىاسی ضذه و باػث افشایص بسیار باالی گطتاور راه ( الکتزولیتی)ايذاسی با خاسو هىلت 

ايذاسی هی ضىد ، پس اس ایًکه هىتىر راه ايذاسی ضذ ف کلیذ گزیش اس هزکش خاسو هىلت را اس 
هذار خارج اها خاسو دائن وسین پیچ راه ايذاس به ػًىاو سین پیچ کمکی در هذار بالی هی 

هايذ پس هطکل لفل ضذو هىتىر در حالت لبل سیز بار اس بیى هی رود ضمًا گطتاور در 
 ایى هىتىر خشء بهتزیى هىتىرهای تکفاس هی باضذ. حیى کار يیش کاهص يمی یابذ 

                              



                              



 𝐼𝑒خزیاو ياهی 
خزیايی است که الکتزوهىتىر در سیز بار و در ضزایظ کار يزهال اس ضبکه هی کطذ ایى خزیاو بز روی پالک الکتزوهىتىر 

 .يىضته هی ضىد

𝐼𝑖  خزیاو راه ايذاسی 
بزابز خزیاو ياهی  7تا  3خزیايی که الکتزوهىتىر در لحظه راه ايذاسی و ضزوع به کار اس ضبکه هی کطذایى خزیاو هؼمىال 

 .ثايیه بایذ اس سین پیچ های هىتىر ػبىر کًذ  5هىتىر هی باضذ ، خزیاو راه ايذاس حذاکثز به هذت 

 𝐼𝑜خزیاو بی باری 
خزیاو ياهی  2/3تا  1/2خزیايی است که در حالت بی باری اس سین پیچ های هىتىر ػبىر هی کًذ ایى خزیاو هؼمىال 

 هی باضذ

𝑈𝑒  ولتاژ ياهی 
 ولتاژی است که با آو هىتىر هی تىايذ خزیاو ياهی را اس ضبکه بکطذ که اغغالحا به آو ولتاژ هداس يیش گفته هی ضىد

𝑁𝑟  دور ياهی 
هًظىر تؼذاد دور هحىر روتىربز حسب دلیمه هی باضذ که بایذ الکتزوهىتىر در ولتاژ وخزیاو ياهی داضته باضذ ، در حالت 

 بی باری دور ياهی بشرگتز اس حالت سیز بار هی باضذ
 بار ياهی 

 بز روی پالک لیذ هی کًًذ (H.P)بار ياهی را هؼمىال بزحسب کیلى وات یا اسب بخار
 

                              



 تغییز خهت گزدش هىتىر های المایی تک فاس
بزای تغییز خهت چزخص در ایى هىتىرها بایذ خهت حزکت خزیاو در یکی اس 

 .سین پیچ های اغلی یا راه ايذاس را بزػکس کزد

                              



                              



 :  تؼزیف کًتاکتىر 
کًتاکتىر یک کلیذ الکتزوهغًاعیسی است که با فزهاو خزیاو کن هذارهای لذرت با 

 خزیاو های باال را راه ايذاسی هی کًذ
 

 :استفاده اس کًتاکتىرها يسبت به کلیذ دستی هشایای 
 .هػزف کًًذه اس راه دور کًتزل هی ضىد  -1
 .اس چًذ يمغه هی تىاو هػزف کًًذه را کًتزل کزد  -2
اهکاو عزاحی هذار فزهاو اتىهاتیک بزای هزاحل هختلف کار هػزف کًًذه وخىد  -3

 .دارد 
 .سزػت لغغ ووغل کًتاکتىر سیاد واستهالک آو کن است  -4
 .داريذاس يظز حفاظتی هغمئى تزيذ وحفاظت هغمئى وکاهلتز  -5
 .ػمز هىثز آيها بیطتزاست  -6
لغغ بزق هذار هػزف کًًذه يیش لغغ هی ضىد وبه استارت هدذد يیاس پیذا هًگام  -7

 .هی کًذ ، در يتیده اس خغزات وغل ياگهايی دستگاه خلىگیزی هی گزدد
 

                              



 :ضًاخت هطخػات فًي کًتاکتىر
 

است که هي تىايذ در ضزایظ کار يزهال ودر سهاو يا هحذود و بذوو لغغ ضذو اس خزیايي  (Itn2)خزیاو دائمي  -1
 .کًتاکت هاي کًتاکتىر ػبىر کزده و به آو هیچ غذهه اي يشيذ

وبا هفته اي یك بار اتػال هي تىايذ اس ( عبیؼي)است که در ضزایظ کار يزهال خزیايي  (Ith1)هفتگي خزیاو -2
 .کًتاکت هاي کًتاکتىر ػبىر کًذ

در ضزایظ کار يزهال ( ضیفت کار 1)است که با اتػال یك بار در هز هطت ساػت خزیايي  (Ith)ساػتي خزیاو هطت -3
 .هي تىايذ اس کًتاکت هاي کًتاکتىر ػبىر يمایذ

است که ضزط استفاده اس کًتاکتىر بیاو هي يمایذ ودر رابغه با يىع و همذار ولتاژ بار هي خزیايي    Ieخزیاو کار ياهي -4
 . باضذ 

خزیايي است که در هّذت یك ثايیه اس پالتیى ها و تیغه هاي کًتاکتىر ػبىر هي کًذ  (Is)اياتػال کىتاه ضزبه خزیاو -5
 .بذوو ایًکه غذهه اي به کًتاکتىر بشيذ

 
و همذار ولتاژي است که کًتاکت ها هي تىايًذ با خزیاو کار . ولتاژ هزبىط به کًتاکتها استایى  (Ue)کار ياهي ولتاژ -1

 .درایى ولتاژ هىرد استفاده لزار گیزد Ieياهي 
 .را هطخع هي کًذ( کًتاکتها)ایى ولتاژ استحکام ػایمي بیى ػضىهاي اتػالي  (Ui)ياهيولتاژ ػایمي -2
 .ولتاژي است که بایذ به بىبیى کًتاکتىر اػمال ضىد تا کًتاکتىر ػمل کًذ   (Uc)ياهيولتاژ تغذیه -3
 

 :  عىل ػمز هکايیکي کًتاکتىر
عىل ػمز هکايیکي کًتاکتىرهاي هختلف را .عىل ػمز هکايیکي یك کلیذ به تؼذاد دفؼات لغغ و وغل آو بستگي دارد

 هي دهًذ يطاو   Fتا  Aبا حزوف التیى 
                              



                              



                              



                              



 میکرو سوئیچ

 لیمیت سوئیچ 

                              



 ايىاع راه ايذاسی هىتىر های سه فاس 
  

 چپگزد راستگزد
 چپگزد راستگزد سزیغ

 چپگزد راستگزد حفاظت ضذه
 

 یکی پس اس دیگزی
 

 ستاره هثلث 
 ستاره هثلث چپگزد راستگزد

 

                              



L1 

L2 

L3 

U1 

U2 

V2 

W2 

V1 W1 

L3 

L2 

L1 

U1 

U2 

V2 

W2 

V1 W1 

L1 

L2 

L3 

U1 

U2 

V1 V2 

W1 

W2 

L3 

L2 

L1 

U1 

U2 

V1 V2 

W1 

W2 

 راستگرد

 چپگرد

                              



                              



 فاس سه های هىتىر الکتزو در سزػت تغییز
 به بستگی سًدابی، لفس هىتىرهای سزػت هیذايین که همايغىر

 دو هىتىرهای داضتى بزای بًابزایى .دارد لغبها خفت تؼذاد و تغذیه هًبغ فزکايس 
 لغبهای تؼذاد استاتىر، پیچهای سین پیىستى هن به با بیطتز،هیتىايین و سزػته

 (دو به یک )2/1 يسبت به سزػتی هیتىايًذ هىتىرها ایى .باضین داضته هتفاوتی
  .باضًذ داضته

  (Dahlander motors) هدشا پیچی سین دو با هىتىرهای
 ضذه ساخته سیاد و کن دورهای بزای هدشا پیچ سین دو اس هىتىرها يىع ایى استاتىر

 دو سزػت N=120*F/P رابغه عبك يتیده در و يػف بااللغبها سزػت در .است
 و ضذه کمتز فاس هز پیچهای سین هماوهت ضکل به تىخه با همچًیى .گزدد بزابزهی

 .یابذ هی افشایص هىتىر تىاو و  ايذاسی راه خزیاو يتیده در

 

Y/YY                        Δ/YY 

                              



Y/YY 

                              



Δ/YY 

                              



                              



   

                              



 (2مبىاڳ )سیستم اعداد دودویڳ 

 . مڳ باشد ي دو مبىادر قمڳ رپىج د یک عد 01101د مثال عد، مڳ باشىد د یک موجوو صفر اد عدایه مبىا تىها در ا

جهت  . مڳ وامىد ) Word)یک کلمهرا بایت دو هر و ( Byte)یک بایترا ( Bit)هر هشت بیتو یک بیت ي دو را مبنادر قم رهر 
دو قسمت وهایڳ بر رج تقسیم مڳ کىیم تا جاییکه خادو بر وب متىار بطود را یه عداهدهڳ د دیک عدي دو مبىادل معاآوردن بدست 

و قسمت مڳ وویسیم رج خریه خااز آست بعد راچپ به از به ترتیب ا بتداوتها به ه را از امدآبدست ي هاه باقیماود، قابل تقسیم وباشد 
 : ید آبدست مڳ اد عدایڳ دل دودویىگووه معاا

 

 

(41)10= (? )2                                                                                                         (41)10= (101001)2   
 

 

ه مدآبدست ي سپس حاصلضربهاد و وموب ضرد مکاوڳ خورا در ارزش قم رهر ان مڳ توي ده به مبىاي دو مبىاد از تبدیل یک عدجهت 
 :د وموجمع با هم را 

 
(101001)2= ( ? )10→ 1 × 32 +  0 × 16 +  1 × 8 +  0 × 4 +  0 × 2 +  1 × 1=41 

 

   

   

در مبنای  عدد
 ده

 خارج قسمت باقی مانده

41/2 1 20 

20/2 0 10 

10/2 0 5 

5/2 1 2 

2/2 0 1 

                              



 (8مبىاڳ )سیستم اعداد هشت هشتڳ 

دل سپس معاو ده وموا قم جدرقم سه رسه اد را عداست راسمت از ست اهشت کافڳ ي مبىاد یڳ به عدد دودوتبدیل یک عدجهت 
 .جایگزیه وماییم را وها آهشت ي مبىا

 

(001101)2= (? )8                                                                                        (001,101)2= (15)8 
 

 

 

 

 

 .  جایگزیه مڳ کىیم آن را قمڳ ریڳ سه دل دودومعاد هر عدي به جاي دو هشت به مبىاي مبىاد از جهت تبدیل یک عد

 
(23)8= (? )2→ 010 , 011 → (23)8= (010 011)2 

 

 مبنای دو هشت مبنای

0 000 

1 001 

2 010 

3 011 

4 100 

5 101 

6 110 

7 111 

                              



 (16مبىاڳ)سیستم اعداد شاوزده شاوزدهڳ

 دل معا 16ي مبىاد در عدیک . مڳ باشد  16ي مبىاد بررپرکادي عدي یگر مبىاهااز د

 یڳدودوو هدهڳ ددل معاوده شاوزي یر مبىاول زجد. ست اقمڳ ر ریڳ چهاد دودوعدیک 

 .هد دمڳ ن وشاآن را  

 

 اد را عداست راسمت از ست اکافڳ ده شاوزي مبىاد یڳ به عدد دودوجهت تبدیل یک عد

 . جایگزیه وماییم را وها ده آشاوزي مبىادل سپس معاده و وموا قم جدر رقم چهار رچها

 

(10001101)2= (? )16→ 1000,1101 → 8 ,  𝐷 → (8𝐷) 16 
 

 ر یڳ چهادل دودومعاد هر عدي به جاي دو به مبىاده شاوزي مبىاد از جهت تبدیل یک عد

 .  جایگزیه مڳ کىیم آن را قمڳ ر

 

(𝐴3𝐵)16= (? )2→ 1010, , 0011 , 1011 → 𝐴 , 3 , 𝐵 → (101000111011) 2 
 

 مبنای شانزده مبنای دو مبنای ده

0 0000 0 

1 0001 1 

2 0010 2 

3 0011 3 

4 0100 4 

5 0101 5 

6 0110 6 

7 0111 7 

8 1000 8 

9 1001 9 

10 1010 A 

11 1011 B 

12 1100 C 

13 1101 D 

14 1110 E 

15 1111 F تهیه و تنظیم  : م . همتي                               



BCD ( Binary Coded Decimal) 

 

د بیت کد مڳ شور چهادر قم رهر . د یڳ کد مڳ شودودوگاوه به شکل اجدر هدهڳ بطوي دمبىادر قم رهر   BCD در 
 . ست اقمڳ ر رچهاي بایىردر  9یعىڳ ل سیمادقم رگتریه ربزن چو، 
 

(8296)10= (1000,0010,1001,0110)𝐵𝐶𝐷  
 

 

                              



  : ANDگیت منطقی 

 . مڳ باشد ي سرز باي یه تابع مثل تیغه هاد اعملکر. د ود یک مڳ شوار دارضعیت یک قردر ویها م ورودماوڳ که تمازجڳ فقط ویه تابع خردر ا

  : NOTمنطقی گیت 

 .  مڳ باشد ن فرماار مددر کىتاکت بسته دل یه تابع معاا. ست ورودي اضعیت وجڳ عکس وضعیت خروهمیشه ورودي دارد و یه تابع فقط یک ا

  : NANDمنطقی گیت 

 کىد مڳ عمل  ANDعکس تابع مىطقڳ ، تابع یه احقیقت در  دگیرمڳ ار ضعیت صفر قردر ویها یک باشىد ورودماوڳ که همه زیه تابع فقط اجڳ وخر

  : ORمنطقی گیت 

 .  مڳ باشد ازي موز باي تیغه هادل یه تابع معاا. د مڳ گیرار ضعیت صفر قردر وها صفر باشىد ورودي ماوڳ که همه زیه تابع فقط اجڳ وخر

  : NORمنطقی گیت 

 . کىد مڳ عمل  ORعکس تابع مىطقڳ ، یه تابع احقیقت در . د مڳ گیرار ضعیت یک قردر وها صفر باشىد ورودي ماوڳ که همه زیه تابع فقط اجڳ وخر

  : XORگیت منطقی 

یه  ابه صطالحا ا. کلید تبدیل عمل مڳ کىد ار یه تابع هماوىد مدا. د مڳ گیرار ضعیت یک قردر وها یک باشد از ورودي ماوڳ که تىها یکڳ زیه تابع فقط اجڳ وخر
 .مڳ گویىد د گیت فر، تابع 

  : XNORگیت منطقی 

  XORعکس تابع مىطقڳ ، یه تابع احقیقت در . د مڳ گیرار ضعیت یک قردر وضعیت باشىد ویک دو ورودي در ماوڳ که زیه تابع فقط اجڳ وخر

 . مڳ گویىد زوج گیت ، یه تابع اصطالحا به ا. عمل مڳ کىد 

                              



 

                              



 

                              



 

                              



   PLC(program logic controller)تاریخچه 
و  1960با استفاده اس رایايه های هؼمىلی در اواخز دهه  PLCسیستمهای اولیى 

های اولیه، اغلب در کارخايه های PLC. پذیذ آهذيذ 1970اوایل دهه 
به طىر هؼمىل کارخايه های . خىدروساسی هىرد استفاده لزار هی گزفتًذ

.  خىدروساسی هی بایست در هًگام تغییز هذل بیص اس یک هاه هتىلف هی ضذيذ
های اولیه در کًار تکًیکهای اتىهاسیىو PLCبزای کاهص سهاو تغییز هذل، اس 

یکی اس هزاحل سهاو بز در ایى تغییز هذل، سین کطی رله . جذیذ استفاده هی ضذ
به  PLCبزياهه ریشی هجذد . های جذیذ یا اصالح ضذه و تابلىهای کًتزل بىد

وسیله صفحه کلیذ، جایگشیى سین کطی هجذد تابلى پز اس سین، رله، سهاو سًج و 
های جذیذ کمک يمىديذ تا سهاو بزياهه ریشی هجذد تا حذ PLC. سایز اجشاء ضذ

 .چًذ روس کاهص یابذ
 
 
 

                              



 Allen Bradly PLC )) شرکت آلن برادلی•
در جهاو است که به همزاه ضزکت سیمًس  PLCضزکت آلى بزادلی آهزیکا یکی اس بشرگتزیى ضزکتهای ساسيذه 

ایى ضزکت اولیى ضزکت ساسيذه . در جهاو را اس آو خىد کزده است PLCدرصذ باسار فزوش  50آلماو بیص اس 
PLC  در جهاو هی باضذ و به همیى دلیل تًها ایى ضزکت اجاسه استفاده اس يامPLC را دارا هی باضذ. 

 
 ( (Siemensزیمنس •
اهزوسه ضزکت سیمًس در سهیًه . تىسط اريست فىو سیمًس در ضهزبزلیى تاسیس ضذ 1847در سال •

فؼالیت ... ، تجهیشات پشضکی و PLCتىلیذهخابزاتی و يىرپزداسی، لىاسم خايگی، ايىاع لطار، تجهیشات تىلیذ بزق، 
ػملیات ضزکت سیمًس به چهار بخص اصلی ايزژی، صًؼتی، پشضکی و سیزساخت های ضهزی تمسین .هی کًذ
. کطىر جهاو اضتغال داريذ 190هشار يفز هی باضذ، که در  360هن اکًىو ضمار کارکًاو سیمًس بالغ بز . هی ضىد

 .دفتز هزکشی ایى ضزکت در ضهز هىيیخ، آلماو لزار دارد
 

 PLCسایز شزکت ُای ساسًذٍ 

هي باشذ ، بزًذ ُاي هختلفي اس  PLCُواًطْر كَ قبال اشارٍ شذٍ هِوتزیي كٌتزل كٌٌذٍ در صٌایع فزآیٌذي 
 - allen-bradley – siemens -omronایي تجِيش ّجْد دارد كَ اس هطزح تزیي ُاي آى هي تْاى بَ 

hitachi با تْجَ بَ ایٌكَ استاًذارد ساسهاى فٌي ّ حزفَ اي . اشارٍ كزدPLC  ُاي  siemens   هي باشذ
 .لذا ها ایي بزًذ را هْرد بزسي قزار هي دُين

 
                              



و اکًىو ضزکتهای هختلفی در جهاو در سهیًه ساخت و کاربزد  •
plc فؼالیت داريذ به طىریکه: 

 simens% 26هز بىط به سیمًس آلماو •
 allen-bradley% 26هز بىط به کمپايی آهزیکایی •
  omron% 11هز بىط به کمپايی ژاپًی •
  Mitsubishi% 9هز بىط به کمپايی ژاپًی •
 ضزکتهاها هزبىط به سایز  plcدرصذ بالیمايذه % 8و •

                              



  LOGO 

LOGO  شایذ سادٍ تزیي ًْعPLC  باشذ کَ بتْاى اس آى بزای آشٌایی ّ آغاس کار باPLC ایي کٌتزلز سخت . بِزخ ببزد
 PLCبَ ُويي جِت بزای استفادٍ اس ایي . افشاری بزای کاربزدُای صٌعتی با حجن کاری کن ّ سادٍ قابليت السم را داراست 

 .در یک پزّژٍ بایذ ابتذا بَ هْارد سیز تْجَ ًوْد

 دقت ّ سزعت اًجام پزّس1َ.

 تعذاد خزّجيِا ّ ّرّدیِا2.

 (جزیاى خزّجی ّّلتاژآى)ًْع بار 3.

 ًْع تغذیَ آى4.

 افشاربا يزم فىق  PLCبزياهه يىیسي 

 LOGO!Soft Comfort هي گیزدايجام. 

 

                              



PLC S5 

بىده و حىسه ػملکزد هحذود داريذ  Compactبصىرت  S5-90Uها که يسبتا لذیمي هستًذ ايىاع هختلفي داريذ بزخي هايًذ  PLCایى 
هذوالر بىده و بزاي سیستن هاي کًتزلي با ابؼاد هتىسط به کار هي رويذ ، بزاي حىسه هاي ػملکزد وسیغ   S5-100Uبزخي دیگز هايًذ . 

PLC  هاي دیگزي با يام هايS5-155U بزياهه يىیسي . اس ایى خايىاده ػزضه ضذه ايذPLC  هاي فىق با يزم افشارSTEP 5  ايجام هي
 .گیزد

 

 

 

                              



PLC S7 300   

ایى رده دارای سهیًه کاری گستزده در صًایغ سبک و سًگیى بىده و به صىرت هذوالر طزاحی ضذه که اجاسه گستزش ورودی و 
 .  هیذهذ PLCخزوجیها و کارتهای جايبی را در حذ هتىسط به ایى 

ها که اس او کارت  PLCبزای ارتباط با سایز )و کارتهای ارتباطی ( دیجیتال یا ايالىگ)ورودیها و خزوجیها  CPUهًبغ تغذیه  PLCدر ایى 
و کارتهای ( يصب ضذه ايذ PLCبا ورودیها و خزوجیهایی که دور اس  PLCبزای ارتباط )کارتهای واسط ( بزای ارتباط استفاده هیکًًذ 

به صىرت هجشا هیباضذ که بًا به يیاس هیتىاو چیذهاو ايها را ايتخاب ( بزای ارتباط با تجهیشاتی که دارای پزداسيذه هجشا هستًذ )تابغ 
 .ايجام هي گیزد STEP 7هاي فىق با يزم افشار  PLCبزياهه يىیسي . يمىد

 :S7 300های سری 

S7 300: بزای کارکزد در هحیط های هؼمىلی است. 

S7 300C:  ضبیه يسخهS7 300 است با هذول های اضافه تز همچىو ورودی خزوجی 

S7 300F: به ایى يسخه اصطالحاFail-Safe هی گىیًذ و در فزایًذ هایی که ایمًی باال يیاس باضذ استفاده هی گزدد. 

 

                              



PLC S7 400   

 300بىده با ایى تفاوت که تؼذاد ورودی و خزوجیهایی که پطتیبايی هیطىد چًذیى بزابز دره  300رده دارای تمام لابلیتهای رده ایى 
است و اس يظز لابلیت اطمیًاو در خطا های احتمالی کمتزیى خطا را در پزداسش دارد به اضافه ایى که بزای تغییزات سخت افشاری و یا 

 PLCکزدو او يبىده و هیتىاو ایى اػمال دا در حیى کار بز روی  Over Hallکزدو سیستن یا به اصطالح  Stopيیاس به  PLCتؼمیزات 
را بزای کاربزدهای يظاهی و هسته ای و یا هز پزوسه دیگزی که تىلف او صذهات و هشیًه های  PLC S7 400ايجام داد که ایى لابلیت 

 .ايجام هي گیزد STEP 7هاي فىق با يزم افشار  PLCبزياهه يىیسي . سیادی را در بز دارد هًاسب و ایذه ال کزده است

 
S7 400H: يسخه ای هماوم در بزابز خطا است و به هًظىر طزاحی سیستن هایRedundant بکار هی رود. 

S7400F/FH:يسخه ای هًاسب بزای طزاحی هایی با لابلیت اطمیًاو باالست. 

 ( هی گىیًذ Multi computingبه ایى فزایًذ.)را دارد CPUػذد 4لابلیت پزداسش هىاسی حذاکثز  S7400سزی:نکته

 

                              



PLC S7 1200   

به خايىاده يســبت ایى . وارد باسار ضذه است 2008باضذ که در اواخز سال هي خايــىاده جذیذتزیى هحصىل ضــزکت سیمًس ایى 
در  ( HMI )هاضــیىايســاو و بیى و لابلیت ارتباط يىیسي بزياههلابلیت هاي جالبي بزاي و لذرتمًذتز هي باضذ  S7-1200خايىاده 

 .هي گیزدايجام TIAهاي فىق با يزم افشار  PLCيىیسي بزياهه .باضذ ایى خايىاده داراي سه هذل هي . استآو پیطبیًي ضــذه 

 

 

                              



 IEC61131استايذارد 
 IEC (International Elctro-technical Commission)یك گزوه هتخصص در  1979در سال 

هذف ایى . ها را ضاهل سخت افشار ، بزياهه يىیسي و ارتباط بؼهذه گزفت PLCکار بزرسي جاهغ 
بکار  PLCگزوه تذویى روضهاي استايذاردي بىد که هىارد فىق راپىضص دهذو تىسط ساسيذگاو 

 IEC1131سال به طىل ايجاهیذ و يهایتا هًجز به ارائه  استايذارد  12ایى کار حذود . گزفته ضىد
 ضذ که در والغ 

در صىرت آضًایی با و . استهاي ضزکت هاي هختلف  PLCاستايذارد بزاي هماهًگ ضذو یک 
درصذ با صذ   LGهاي  PLCيزم افشار البته .يىضت ها کذ  PLCایى سباو تمزیبا هي تىاو بزای تمام

 داريذایى استايذارد هطالبك 
 Step 7يزم افشار بزياهه يىیسي 

 ایى يزم افشار خىد به دو دسته تمسین بًذي هي ضىد 
 .بکار هي رود S7 200هاي  PLCکه بزاي   Step 7 – Micro Winيزم افشار.1
 Operatorو  S7 300تزکیبي اس )  C7و   S7 300 ،S7 400که بزاي  Step 7يزم افشار . 2

Controlبکار هي رود 
 
 

                              



                              



input 
 وظايف ماژول وسودي ػباستنذ اص

 کنذمی سا بشسعی عيگنال الکتشيکی دس تمال وسودي ها حضىس 1.

قابل   CPUتىعظ مذاسات الکتشيکی که DCعغح سا اص نظش الکتشيکی به وسودي  عيگنال 2.
 دهذباؽذ ، تغييش می اعتفاده 

استباط وسودي ها با مذاسات اص نىيضهاي وسودي، و جلىگيشي  PLCداخلی حفاظت مذاسات جهت 3.
 گشددانجال می  ( Opto Coupler )تىعظ کىپل کننذه هاي نىسي  PLCداخلی 

 
 
 

 
Output 

اسعال  CPUکه اص DCعيگناليک . ػمل می نمايذ وسودي ماژول خشوجی بگىنه اي ػکظ ماژول 
که DCياACبصىستمی گشدد ، دس هش ماژول خشوجی به عيگنال الکتشيکی با عغح ولتاژ مناعب 

 تىعظ دعتگاه ها قابل اعتفاده باؽذ ، تبذيل می گشدد
 

                              



CPU: Central Process Unit 
 CPU   مغضPLC ما  ا. مي كنذ ل عت كنتشتشتيبی دسبا سا ها د ػملكشل عتگاهي كه تماديؼني ، عت ا

س عتىدمجمىػه اص فقظ بلكه فكش نمي كنذ دػ خىونيغت  هىؽمنذ  CPUؽت كه دابايذ تىجه 
و حافظه اس مقذط عااها بش  CPU. كنذ مي ـؼيت تب، يشد گمي اس شـقآم حافظه دس هايي كه لؼمل ا

 .  مي ؽىنذي عته بنذ، دجي هايي كه مي پزيشنذ وخشو اد وسودي تؼذنيم همچو نذ داسعشػتي كه 
 

بشای کاسهای بضسگ که می بايغت عشاحی با حجم گغتشده ای انجال پزيشد نياص به با دس نظش گشفتم .1
   CPU S7 400(412-417) MODULARخشوجی/وسودی 1000

 
 1000با دس نظش گشفتم  بشای کاسهائی که نياص به عشاحی با حجم متىعظ می باؽذ. 2

 CPU CPU S7 300(312-319) MODULARنياص به  خشوجی/وسودی
 

 اعتفاده کشد LOGOخشوجی  داسد نيض می تىام اص/ وسودی 20بشای کاسهای کىچک که ماکضيمم . 3

 

                              



 CPUهای هشذار روی  LEDاوواع 

 

SF قزمش روگ 

 

 

 

BAT F قزمش روگ 

 

 

DC 5V سبش روگ 
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اشکال در سخت افشار

اشکال در شبکه

 اشکال وزم افشاری

B
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 F
 

 باتزی سالم چزاغ خاموش

 باتزی ضعیف چشمک سن

 کامال روشه و قزمش روگ باتزی تمام

D
C

 5
V

 

روشه تغذیه سالم

 خاموش تغذیه خزاب

                              



 FORCE  دس صىست مقذاس دهی به وسودی و خشوجی ها بذوم دس : صسد سنگ
 نظش گشفتم وسودی و خشوجی واقؼی

 
RUN  دس صمام اجشای ػادی بشنامه سوؽم : عبض سنگ 

 
STOP  بيانگش متىقف بىدم : صسد سنگPLC 

 
INT F  اؽکال دس قغمت نشل افضاسی: قشمض سنگ 

 
EXT F  اؽکال دس قغمت عخت افضاسی: قشمض سنگ 

 
BF  اؽکال دس ؽبکه : قشمض سنگDP 

 
 

                              



  

                              



 دونىع حافظه وجىد داسد دس يک تقغيم بنذی کلی
RAM ( Random Access Memory )  

 .حالت کاس با عيغتم به کاس مي سوددس ايم نىع حافظه بشاي رخيشه عاصي مىقت اعالػات 

ROM  ( Read Only Memory ) 
 .  نىع حافظه، حافظه دائم اعت و اص آم بشاي رخيشه عاصي اعالػات مهم اعتفاده مي ؽىدايم 

 ؽىنذپنج قغمت تقغيم می به  ROMهای مبتنی بش حافظه 

 

 

R
O

M
  

ROM  

PROM 

EPROM 

EEPROM 

Flash Memory 
                              



   PLCوضؼيت حافظه  
اجشا می  Work Memoryمی گشدد و صمانی که می خىاهذ اجشا ؽىد اص Load Memoryبشنامه وقتی دانلىد می ؽىد واسد 

می باؽذ لزا جهت حفظ اعالػات ايم دو حافظه اص يک باتشی  RAMؽىد که جنظ هش دو اييم حافظه ها اص نىع 
BACK UP  دس .اعتفاده می ؽىدCPU  مؼمىال به جای دو حافظه باال اص   400های عشیFlash Memory  اعتفاده می

 نمی باؽذ BACK UPباتشی ؽىد که دس ايم صىست ديگش نياصی به 
 Load Memoryبه ػنىام  MMC ( MICRO MEMORY CARD )با ػنىام  EEPROMنيض اص  300دس عشی جذيذ 

 باؽذنمی  BACK UPنياصی به باتشی ديگش دس ايم صىست اعتفاده می ؽىد که 
 

Retentive Memory 
 F(FLAG)های قذيمی با نال  PLCو دس  M(MEMORY)های جذيذ با نال  PLCحاقظه ای وجىد داسد که دس  PLCدس 

 ؽناخته می ؽىنذ ، ايم حافظه ها به دو دعته تقغيم بنذی می ؽىنذ
  Retentiveحافظه پايذاس1.
  NON Retentiveحافظه ناپايذاس 2.

 
System Memory 

سا دس بش می گيشد و دس صىست سيغت ... فلگ ها ، تايمش ها ، کانتش ها و  ، PIQ   ،PIIايم بخؼ ػناصش حافظه ماننذ جذاول 
 کل محتىيات ايم حافظه اص دعت می سود CPUؽذم 

 
 

 
  

                              



PII: Process Image Input 
 CPUدس هش عيکل . وجىد داسد  PIIبخؾی بشای وسودی بنال  CPUدس حافظه 

تصىيشی اص وسودی ها سا دس ايم قغمت رخيشه می کنذ بؼباست ديگش مثل ايم 
اعت که اص مقاديش وسودی ها که دس آم لحظه سوی کاست های وسودی مىجىد 

به  PLCايم مقاديش دس . هغتنذ دس يک لحظه کىتاه ػکغبشداسی انجال می ؽىد 
 .نىؽته می ؽىد  OB1صىست عيکلی اجشا و دس بالکی بنال 

 
PIO:Process Image Output 

مىعىل  CPUپظ اص اجشای بشنامه خشوجی های تىليذ ؽذه دس بخؾی اص حافظه 
 رخيشه ؽذه و اص آنجا به کاستهای خشوجی اسعال می گشدد   PIQبه 

 
بشای عشػت بخؾيذم  System Memoryدس  PIQو   PIIاختصاؿ جذاول: نکته

به مقاديش وسودی و خشوجی نغبت به حالتی اعت که ديتا ها  CPUبه دعتشعی 
 .مغتقيم اص مذولها گشفته ؽذه يا به آنها داده ؽىنذ

 
 ها اولىيت با دعتىسی اعت که دس پاييم تشيم خظ قشاس داسد  PLCدس : نکته 

                               



Accumulators (ACCU) 
 T(Transfer)و   L(Load)دس اجشای دعتىسهای( انباسه ها ) ACCUيکی اص مهمتشيم کاسبشد های 

کىمىالتىس هغتنذ که ظشفيت هش  4آکىمىالتىس و بؼضی  2داسای  S7های  CPUمی باؽذ ، اکثش 
دس با اسصػ تشيم بايت که  MB0بايت   LMD0دس صىست اجشای دعتىس.می باؽذ  32bitآکىمىالتىس 

دس کم اسصػ تشيم بايت انباسه که همام بايت صفش اعت قشاس  MB3بايت عه اعت قشاس گشفته و بايت 
 .می باؽذ... ديگش کاسبشد های انباسه ػمليات محاعباتی نظيشجمغ ، تفشيق و.می گيشد

 Registers 

مختلفي اعت که اص جمله مهمتشيم ايم سجيغتشها ( ثبات ) داساي سجيغتشها   S7هاي  CPUحافظه 
Status Word مي باؽذ. 

 

                              



  

                              



 پشٗسٔ کْتشىش

اتضاس 

 دقیق

 خشٗخی خطا ٍقذاس تٖیْٔ

 ٍقذاس َّّ٘ٔ گیشی 

کْتشه 

 ٗى٘
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 Rack ياRail  

(Power Supply ) PS 

(Central Process Unit) CPU 

(Interface Module) IM 

(Signal Module) SM 

(Function Module) FM 

(Communication Process ) CP 

                              



                              



 Rack ياRail  
به صىست سيل ػمل کشده و هاژول ها  PLC S7 300سک دس لغت به هؼًی قفسه هی باضذ که دس 

 ػباستًذ اص 300بشخی ويژگی های سک .سا دس کًاس هن سوی تابلى سا يگه هی داسد
 ياصده اسالت داسد. 1
 به صىست سيل است. 2
 فقط يل يىع داسد که هن به ػًىاو سك اصلي و هن به ػًىاو سك اضافي استفاده هي گشدد. 3
 فقط يقص يگه داسيذگي  بشاي هاژول ها داسد. 4
 هاژول ها بايذ سوي سيل بذوو فاصله کًاس يكذيگش قشاس بگيشيذ . 5

 
 Rack  300تشتيب هاژول ها دس 

بايذ تشتيب رکش ضذه دس جذول . سوي سك يمي تىاو هش هاژول سا دس اسالت دلخىاهي قشاس داد 
 .  صيش سا سػايت کشد

 سا خالي قشاس داد 3هشچًذ دس يشم افضاس هي تىاو اسالت : يكته 
 و ديگش هاژول ها  CPUولي دس ػمل يبايذ هيچ فاصله اي بيى  

 وجىد داضته باضذ
 
 
 
 

 

 هاژول ػماره اطالت

1 PS 

2 CPU 

3 IM  يا خالي 

4-11 FM , CP , SM 
                              



 (Expansion)اطتفاده اس رک اضافی 

ها سياد باػد و رک اصلی پز ػىد اس رک  I/Oاگز تؼداد . هی گىيًد Expansionو رک اضافی را  Centralرک اصلی را 
 .  اضافی اطتفاده هی ػىد

در . باػًد PLCبه صىرت هتمزکش و با فاصله کن يظبت به  Fieldرک اضافی وقتی هًاطب اطت که طیگًال های : يکته 
 .غیز ايى صىرت اطتفاده اس ػبکه روع بهیًه هی باػد

 رک اضافی به رک اصلی هی تىاو هتصل کزد 3هاکشيمن : يکته 

                              



(Power Supply ) PS 
ولتی هظتًد که بظته به جزياو آيها 120/230همگی  S7 300هًبغ تغذيه 

تقظین هی ػىيد ، ايى کارتها هیچ تًظین  2A , 5A , 10Aبه طه دطته 
 ايجام ػىد يیاس يداريد Hwconfig  خاصی که السم باػد تىطط

 

                              



(Central Process Unit) CPU 
CPU  هميطه دس اسالت دوم قشاس هی گيشد و با تىجه به کذی که دس ايتهای يامCPU  وجىد

 داسد  به  سه  دسته تقسن بًذی هی ضىيذ 
1 .CPU  2هايی که دس ايتهای کذ آيها کلمهDP  يىضته ضذه هستقيما داسای پىست استباط با

 ضبكه پشفی باط هی باضًذ 
2.CPU  هايی که دس ايتهای کذ آيها C  يىضته ضذه کمپكت هی باضًذ ، يؼًیCPU    داسای

  CPU  314Cهاژول وسودی و خشوجی ييض هی باضذ هايًذ
3 .CPU حشف  هايی که دس ايتهای کذF  315آهذه بىد هايًذF CPU  بيايگشFail-Safe  هی

 باضذ
   CPU 312سک اضافی سا ساپشت يمی کًًذ  هايًذ  300های  CPUبشخی : يكته 

 

 

                              



  

                              



  

                              



 CPUکليذ های سوی 
 

STOP  : در ايى هد پزداسع بزياهه هتىقف هی ػىد ، دطتزطی بهI/O  ها وجىد يدارد و فقط هی تىاو
 .را خىايد يا بزياهه جديدی را به آو ايتقال داد  PLCبزياهه 

 
Run  : در ايى هد بزياهه اجزا هی ػىدCPU  بهI/O  ها دطتزطی دارد ، و يمی تىاو بزياهه جديدی به

CPU ايتقال داد 
 

Run-P :  ، در ايى هد بزياهه اجزا هی ػىدCPU  بهI/O  در ػیى حال . ها دطتزطی داردCPU 
 .  يدارد Run-Pها طىئیچ حالت  CPUدر بزخی . قابل دطتزطی اطت Writeو  Readبصىرت 

 
MRES :  ايى وضؼیت بزای ری طت کزدو حافظهCPU  بکار هی رود يؼًی هن هقاديز هتغیز های

 حافظه و هن بزياهه ای که کاربز يىػته پاک هی گزدد

                              



 CPUىای روی  LEDعملکرد  

 

 

CPU 319 F 

                              



(Interface Module) IM 
چه در رک اصلی و چه در  IMػىد، ايجام هی  IMبیى رک اصلی و رک اضافی تىطط هاژول ارتباط 

 .قزار هی گیزد  3رک اضافی همیؼه در اطالت ػماره 
اطتفاده هی کًین طىل کابل  IM 365اگز فقط يیاس به يک رک اضافه داػته باػین اس :  IMيىع اول 

رابط در ايى يىع يهايتا يک هتز هی باػد در ػىض رک اضافی ديگز يیاسی به هًبغ تغذيه هظتقل 
 .يدارد و تغذيه هن تىطط کابل رابط ايتقال هی يابد

 
 

                              



اطتفاده  IM 361Rو گیزيده   IM 360Sبه صىرت جفت فزطتًده  IMدر ايى حالت :  IMيىع دوم 
رک هی باػد به کار  3در رک های اضافی که يهايتا  IM 361Rدر رک اصلی و IM 360Sهی ػىد، که 

هتز هن هی رطد ولی هز رک يیاس به تغذيه جداگايه دارد هز  10هی رود ؛ در ايى حالت طىل کابل به 
IM  اضافی دارای دو پىرت هی باػد يکی بزای اتصال به رک قبلی و ديگزی بزای اتصال به رک بؼدی

 .اطتفاده هی ػىد 
 CPUتزتیب هاژول ها در رک اضافی هايًد رک اصلی هی باػد با ايى تفاوت که رک اضافی : يکته 

 . يدارد يؼًی در پیکزه بًدی اطالت دوم خالی اطت 

                              



                              



  

                              



(Signal Module) SM 
 
 

SM
 

DI (Digital Input) 

DO (Digital Output) 

DI/DO 

AI (Analog Input) 

AO (Analog Output) 

AI/AO 

Special 300 

                              



DI (Digital Input) 
همايطىس که اص يام ايى هاژول هطخص است وظيفه اصلی آو دسيافت سيگًال ديجيتال اص 

دس ايى .هی باضذ  CPUسًسىس و سىئيچ ها و تبذيل آو به يک سيگًال قابل پشداصش بشای 
هی باضذ تا دسصىست اتصالی فقط هماو وسودی  opto couplerکاست ها وسودی  به صىست 

 دچاس هطكل يطىد PLCآسيب ببيًذ و سايش قسمت های 

                              



DO (Digital Output)   
دس يىع سله ای بسته به يىع . ايى کاست ها به دو گشوه سله ای و تشايضيستىسی تقسين هی ضىيذ

دس يىع .ػذد هی باضذ 8هی باضذو تؼذاد خشوجی ها تا  2A -8Aسله قابليت جشياو دهی اص 
ػذع  32جشياو هی دهًذ و تؼذاد خشوجی ها  0.5Aتشايضيستىسی تؼذاد خشوجی ها حذاکثش 

 .هی باضذ لزا بؼذ اص خشوجی اص سله جهت کطيذو جشياو استفاده هی ضىد
 

                              



DI/DO 
ايى يىع هاژول تشکيبی اص دو هاژول قبلی بىده و با يام هاژول دوقلى 

 ديجيتال هؼشوف است
 

 

                              



AI (Analog Input) 
اص  استايذاسد ، ايىاع هختلفی داسيذ ولتاژ، جشياو و هقاوهت Analoge Inputسيگًال های 

کاست های وسودی آيالىگ همكى است يكی يا تشکيبی اص ايى .ايى سيگًال ها هی باضًذجمله 
 . سيگًال ها سا قبىل کًًذ

 AIتًظيمات سخت افضاسی الصم بشای کاست های 
 Measuringکه چًذ يىع وسودی سا دسيافت هی کًًذ، هاژول کىچكی به يام  AIدس کاست های 

Range Module  که سوی آو حشوفA,B,C,D  يىضته ضذه است؛با تًظين سخت افضاسی آو
 .يىع وسودی تؼييى هی ضىد

 
 

                              



 Cycle Time 
اس آيالىگ به ديجیتال  AIبطىر کلی همه هقاديز آيالىگ اػن اس ولتاژ،جزياو و هقاوهت ابتدا در کارت 

بزای . بزای پزداسع هىرد اطتفاده قزار هی گیزيد CPUتبديل هی ػىيد طپض تىطط  Hexبا فزهت 
کل  nو يهايتا کايال  2طپض کايال  1ابتدا در کايال . وجىد داردCycle Timeهز کايال آيالىگ يک 

لذا بزای افشايغ طزػت پزداسع کايال . هی گىيًد Cycle Timeسهايی که ايى کار طىل هی کؼد را 
 های که اطتفاده يمی ػىيد را غیز فؼال هی کًین

 
 
 

 کارت ورودی را هی تىاو به صىرت سيز دطته بًدی کزد 
 
 

                              



  

                              



  

                              



  AO (Analog Output) 

دریافت کرده و بو سیگنال آنالوگ تبدیل می کند ، اکثر  Hexاین کارت مقادیر را بو صورت 

 نیز صادق است  AOگفتو شد درمورد  AIمطالبی کو برای 

 

 

 

 

 

 

 کارت ورودی را هی تىاو به صىرت سيز دطته بًدی کزد 

                              



                              



 AI/AO 
ايى کاست ها تشکيبی اص وسودی و خشوجی آيالىگ سا ضاهل هی ضىيذ ، با تىجه به تىضيحاتی که 

 .تا کًىو اسائه ضذ پاساهتش های آو يياص به ضشح يذاسيذ

 

                              



 Special 300 
يام  Dummyهی باػد که يکی اس ايى کارت ها  S7 300کارت های خاؽ يىع ديگزی اس هاژول های 

ايى کارت دارای هیچ ورودی و خزوجی خاصی يیظت و همايطىر که اس اطمغ پیداطت يک . دارد
قزار  11تا  4در اطالت  I/Oهی باػد ، که هی تىايدهمايًد طايز کارت های (  ( DMهاژول هجاسی 

چزا که .گیزد و کاربزد آو صزفا بزای رسرو کزدو هحل و آدرص آو اطالت بزای اطتفاده در آيًده اطت
قبال گفته ػد يبايد بیى کارت ها در اطالت ها فاصله باػدو به وطلیه ايى اطالت ارتباط بیى دو سرف 

هی باػد که بزای ارتباط با ايکىدر در يظز  SM 338با کايکتىر بزقزار هی ػىد ؛ يىع ديگز کارت خاؽ 
 گزفته ػده

                              



(Function Module) FM 
هاژول های هستًذ که فايكطى خاصی سا  Function Modulesهمايطىس که قبال اضاسه ضذ 

بش هی داسيذ ، وسودی ها  CPUاجشا هی کًًذ و به اصطالح باسی سا اص دوش  CPUهستقل اص 
هستقيما به ايى هاژول ها داده هی ضىد و خشوجی ها ييض هستقين اص آيها صادس هی ضىد دس 

تبادل ديتا داضته باضًذ ؛ دس بشخی کاسبشد ها هايًذ  CPUها هی تىايًذ با  FMػيى حال 
با . ييست  FMوجىد يذاسد چاسه ای جض استفاده اص  CPUضماسش سشيغ که اهكاو آو تىسط 

 هی تىاو اص آو استفاده کشد 11تا  4هىسد يظش دس اسالت  FMواسد کشدو 

                              



(Communication Process ) CP 
 ايى هاژول ها همايطىس که اص ياهطاو پيذاست بشای استباط با ضبكه به کاس هی سود 
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Memory Card 

(Micro Memory Card) 
MMC 

Bus Connector 

Front Connector 

                              



                              



Memory Card/(Micro Memory Card) MMC 
داخلي  Memory Loadػالوه بش داضتى  CPUدس گزضته طشاحي به صىستي بىد که حافظه 
افضايص پيذا کًذ ، ولي دس  Memory Cardهي تىايست تىسط يل کاست حافظه خاسجي 

است جايگضيى  FEPROMکه اص يىع  Micro  (Master ) Memory Cardطشاحي هاي جذيذ 
Memory Card  وLoad Memory  ضذه. 

 
Non-Volatile Memory 

وجىد داسد که   (حافظه غيش فشاس) NV Memoryبخص ديگشي ييض هىسىم به  CPUدس حافظه 
قابل بشياهه سيضي هي باضذ و هي تىاو تؼييى کشد که چه اطالػاتي دس آو رخيشه ضىد ، به 

هقاديش ايى ديتا . گفته هي ضىد  Retentiveرخيشه هي ضىيذ  NV Memoryاطالػاتي که دس 
ها دس صىست قطغ و وصل تغزيه هي تىايذ حفظ ضذه و اص بيى يشود ؛ به ػًىاو هثال اگش يل 

تؼشيف ضىد و دس بيى ضماسش تغزيه قطغ ضىد به کمل ايى   NV Memoryکايتش دس بخص 
حافظه هي تىاو يحىه ساه ايذاصي سا طىسي تؼشيف کشد که با وصل هجذد تغزيه هقذاس قبلي 

 .حفظ ضذه و اص آيجا به بؼذ ضماسش ضىد

 

                              



                              



                              



Bus Connector 

يقغ يگه داری هاژولها را بز ػهده رک،صزفا  همايطىر که قبال يیشاػاره ػد 
صىرت هی پذيزد      دارد و ارتباط بیى هاژولها باهن، اس طزيق رابطی به يام 

Bus Connector 

                              



Front Connector 

 Frontها رابطی به يام  SMجهت اتصال طین ها ورودی و خزوجی اس 
Connector  اطتفاده هی ػىد تا ػالوه بز چیدهاو هزتب طین کؼیPLC 

 .ػیب يابی يیش طزيغ تز صىرت گیزد
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PG (Programmer ) 

PC (Personal Computer) 

 (Bood Rate)يشخ ايتقال

                              



PG (Programmer ) 
يا بشياهه سيض  PG (Programmer )اص وسيله اي با يام  PLCدس گزضته بشاي يىضتى بشياهه دس 

اص کاهپيىتش هاي ضخصي  ”ػمذتا PLCدستي استفاده هي ضذ ؛ اهشوصه بشاي يىضتى بشياهه 
PC  استفاده هي ضىد صيشا کاسبشها باPC  آضًايي کافي داضته و دستگاهي چًذ هًظىسه است

 .بشاحتي هىسد استفاده قشاس هي گيشد PLCکه با يصب يشم افضاس هشبىط به 
 
 
 

                              



PC (Personal Computer) 
اسسال کًين هي بايست اص هبذل خاصي  PLCسا به  PCهشگاه بخىاهين بشياهه يىضته ضذه با 

وجىد داسد که دس يىع اول  PC Adaptorاستفاده کًين ، دس هجمىع دو يىع  PC Adaptorبا يام 
 .هي باضذ  RS232هي باضذ و دس يىع دوم پىست  USBاص يىع  PCپىست استباطي با 

 
 

 

                              



PCI 
هي  PC Adaptorکاهپيىتش بذوو يياص  PCIدس اسالت  cp5511يا  cp5611با يصب کارت هاي 

 هشتبط کشد  PLCسا تىسط کابل و کايكتىس به  PCتىاو هستقيما 
 
 
 
 
 
 
 

PCMCIA 
 کاسبشد داسد PLCبه  Notebookايى کاست هن هطابه کاست باال است ولي بشاي اتصال 

 

 

                              



Boud Rate 
يا يزخ ارتباط ، طزػت ارتباط دو طیظتن ديجیتالي  Boud Rateهًظىر اس 

 .اطت و ايتقال تؼداد بیت در يك ثايیه را گىيًد
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Rack  ياRail 

(Power Supply ) PS 

(Central Process Unit) 
CPU 

(Interface Module) IM 

(Signal Module) SM 

(Function Module) FM 

(Communication Process ) 
CP 

                              



 بطىس كلي بشاي پيكشبًذي سخت افضاس بايذ هشاحل صيش سا اجشا كشد

 Stationايجاد 

 Hwconfigاجراي برياهه  

 وچيذهاو ها ژول ها روي آو Rack ايتخاب

 تًظين پاراهتر هاي هاژول ها

 برسي سازگاري اجسا و رخيره پيكربًذي

                              



  S7 400اسائه شذ ، به ساحتي هي تىاو پيكش بًذي  S7 300با تىجه به تىضيحاتي كه بشاي پيكش بًذي 
است ايجام داد ؛ با ايى وجىد تفاوت هاي ييض بيى ايى دو هذل  S7 300سا كه اكثش تًظيمات آو هشابه 
 است كه به آيها اشاسه هي شىد

 

 
 هتفاوت است 300چًذيى يىع داريذ و فايكشى آو ها با  400رك هاي  1

 است 300استفاده كرد بيشتر از  400رك هاي اضافي كه هيتىاو در  تعذاد 2

 اهميت يذارد 400هاژول ها در رك  فضاي خالي بيى 3

 وجىد يذارد S7 400در  AI/AOو  DI/DOكارت  4

 كمتر است 300يسبت به  400تًىع كارتها ي  5

 هي كًًذ تغيير آدرش هاژول ورودي خروجي را پشتيبايي 400هاي  CPUتمام  6

 رك وارد كرد از ايى يىع را در يك CPUوجىد دارد و هي تىاو چًذ  400هاي  CPUدر  Multicomputingقابليت  7

 ييس وجى دارد400هاي  CPUييس براي  Hot Startupهذ  Warmو  COLDعالوه بر راه ايذازي هاي  8

 هي باشذ 300داريذ بسيار بيشتر از  400هاي  CPUكه  تىايايي ، سرعت و حجن آدرسي 9

                              



Rack  
 .وظايفي به ششح صيش داسيذ S7 400سك هاي  

 يگهذاسي هاژول ها1.

 است Bus Backplaneتغزيه كًًذه هاژول ها اص طشيق 2.

 بشاي استباط سيگًال ها است I/O Busداساي  3.

 بشاي استباط شبكه است Bus Communicationداساي 4.

 اسالت هن هي سسذ 18دس بشخي ايىاع تا  400تؼذاد اسالت هاي سك 5.
 400جذول هعرفي ايىاع رك 

 
 
 
 
 

                              



 400تشتيب هاژول ها دس سک 
CPU فقط دس سک اصلی قشاس هی گيشد 
IM  اص يىعReceive فقط دس سک اضافی قشاس هی گيشد 
 هی تىاو دو هًبغ تغزيه اص يىعRedundant  سا دس سک های كه ايى آسايش سا پشتيبايی هی كًًذ اص

 اسالت اول پشت سش هن قشاس داد
 اگشCPU  قابليتmulticomputing ( قشاسدادو چًذCPU  دس سک اصلی كًاس هن و با ػملكشد

 تؼلق داد CPUاسالت سا به  4دس ايى صىست هی تىاو تا ( هستق اصهن
 بشخی هًابغ تغزيه وCPU ها دس ػمل و ييض هًگام پيكش بًذی دو اسالت سا اشغال هی كًًذ 

 

 

 

S7 400   
Rack UR1 

                              



 S7 400رك اضافي در 

درS7 400  رك اضافي مي تُاويم داشتً باشيم 21ماكسيمم 

 عدد  6در رك اصلي مي تُان حداكثرIM َارد كرد 

IM  بً بعد قرار گيرود 3ٌا در رك اصلي مي تُاوىد از اسالت 

IM ٌا در رك اضافي فقط در آخريه اسالت قرار مي گيرود 

 ٌرIM  بً شكم زوجيري ايChain  حداكثر بً چٍارIM متصم مي شُد 

 

 

 

                              



(Power Supply ) PS 
سا دس كًاس هن دس اسالت هاي اوليه قشاس داد تا  Redundantهي تىاو دو هًبغ تغزيه اص يىع  S7 400دس 

الصم به ركش است بشخي اص هًابغ تغزيه .دس صىست قطغ هًبغ تغزيه سيستن اص هًبغ دوم تغزيه گشدد 
سا هي تىاو طبق  S7 400ػمال دس هًگام پيكشبًذي دو اسالت سا اشغال هي كًًذ ؛ هًابغ تغزيه 

 .جذول صيش دسته بًذي كشد 
 

                              



(Central Process Unit) CPU 
هی باشذ و تًظين آيها به هماو يحى است ولی   S7-300شبيه  S7-400دس   CPUاكثش پاساهتش های

 يكات خاصی كه بايذ هذ يظش قشاس گيشد
 بذوو وجىد كاست حافظهCPU ساه ايذاصی هی شىد 
 بشخیCPU  فقط دو آكىهىالتىس وجىد داسد 300آكىهىالتىس هستًذ ولی دس  4داسای  400های 
  ػالوه بش هذ های ساه ايذاصیCold  ،Warm  هذHot ييض وجىد داسد 
 تؼذادوقفه های بخشOB  هی باشذ  300بيش اص يىع 
 بشخیCPU  داسای قابليت  400هایMulticomputing هی باشًذ 

 

 

 

 

 

                              



(Interface Module) IM 
IM  ها ايىاع هختلف داسيذ و بصىست جفتيSend/Receive  به كاس هي سويذ و هي تىاو تشكيبي اص

 آيها سا استفاده كشد
 اگشIM تغزيه سا ييض هًتقل كًذ ديگش يياصي به هًبغ تغزيه دس سك اضافي يذاسين 
به جضIM   هاي جذول صيش سايشIM  ها هىجىد دس كاتالىگ كه ظاهش هي شىيذ بشاي استباط با سك

 .بشاي استباط با شبكه پشوفي باط كاسبشد داسد IM467اضافي ييستًذ ؛ به ػًىاو هثال 

 

 

                              



 َ تجٍيسان جاوبی ٌمچُن SM/FM/CPسايرماژَل ٌا از جملً 

–Memory Card 
–(Micro Memory Card) MMC 
–Front Connector 

 عمم می کىىد  S7 300مشابً ويس 

 

 

                              



Authorization
Wizard

Upload/Download 
PLCSim 

Central Rack/Expansion Rack 
LAD/STL/FBD Program Block 

Linear Programming/Structure Programming 
monitor 

Bit Logic/Timer /Counter/Integer 
Function/Comparator/Converter/Move/Floating Point/Word Logic 

FC/FB/DB 
Hardware Diagnostics 

 
 

                              



Authorization 

هجوز خاص آو برياهه الزم هی باشذ و برياهه از ایى يظر دارای قفل  STEP7برای استفاده از 
با استفاده از ایى دیسکت که . يرم افساری است ، که روی دیسکت جذاگايه ای قرار دارد 

 هعموال
License Single  اگر يیاز باشذ که . است یعًی فقط روی یک رایايه يصب هی شود

Authorization  به رایايه دیگری ايتقال یابذ ابتذا دیسکت را داخل درایو رایايه قبلی قرار داده
را از روی آو برهیذارین سپس دیسک را در درایو رایايه جذیذ قرار داده و  Authorizationو 

Authorization را به هارد آو هًتقل هی يمایین 
 
 
 

                              



Wizard 
ظاهر هی شود که توسط آو هی تواو  Wizardهعموال پًجره  Manager Simaticبا جرای 

و بالک های برياهه يوسی هی توايذ با  CPUبخشی از اهور هورد يیاز را ايجام داد ، ايتخاب 
Wizard ديبال شود ولی به دلیل جاهع يبود ایى کار توصیه يمی شود. 

 
 
 
 
 

                              



 کارگاه ابزار دقیق مرکز شماره یک فنی و حرفه ای

 تا تطکش
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