كتاب آموزشي

PLC
ابسار دقيق
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
ػکس ايزژی هکايیکی را به ايزژی الکتزیکی تبذیل يمایًذ هايًذ
الکتزو هىتىر ها و ژيزاتىر ها (هىلذ)  ،و یا هىخب تغییزات ايزژی
الکتزیکی اس غىرتی به غىرت دیگز ضىيذ هايًذ تزايسفىرهاتىر ها
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(آسًکزوو )

یک به یک

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
سًکزوو یا بزابز هی گىیًذ  .ایى هىتىر ها به دلیل ساختماو پیچیذه
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
های خزیاو هتًاوب استفاده هی ضىد  .تؼذاد دور روتىر اس رابغه سیز
هحاسبه هی ضىد
𝐹.60
𝑃

 =Fفزکايس بزحسب Hz
 = Pخفت لغب هغًاعیسی
 = Nتؼذاد دور بز حسب rpm

=𝑁

استاتىر لسمت الماء کًًذه الکتزوهىتىر است که داخل بذيه لزار
هی گیزد،استاتىر اس ورلهای دیًاهىبلص (فىالدسیلیسین دار)
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
 6،12،18،24،30،36،48ضیار ساخته هی ضىد

لسمت گزديذه ویا به ػبارت دیگز الماء ضىيذه الکتزو هىتىر است که روی
هحىر (ضافت) لزار گزفته است و ضاهل هیله های آلىهیًیىهی و ورله های
آهًی هغًاعیسی هی باضذ .روتىر درر هىتىر های المایی بز دو يىع است .
الف  :روتىر لفسه ای (لفس سًدابی) )Shelf rotor (squirrel cage
Rotor windings
ب  :روتىر سین پیچی ضذه
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

الف  :اتػال ستاره
ب  :اتػال هثلث

Star
Delta

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
ولتاژ فاس ی وغل هی ضىد بًابز ایى در ضبکه سه فاس  380ولت
ایزاو هىتىر های به غىرت ستاره وغل هی ضىيذ که بز روی پالک
آيها يىضته ضذه است .
𝑉 ∆ 220
𝑉 𝜆 380
𝑉 380 𝑉 220

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
پالک آيها يىضته ضذه باضذ .ولتاژ يىضته ضذه روی پالک الکتزو هىتىر ها در
اتػال هثلث ولتاژ هداس سین پیچ ها هی باضذ  ،به ػًىاو هثال اگز روی پالک
هىتىری يىضته ضذه است 𝑉  λ/∆ 380 𝑉 220یؼًی ولتاژ هداژ سین
پیچ ها  220Vهی باضذ .
يکته  :هؼمىال هىتىر های سه فاس اس لذرت  3Kwیا  4HPبه باال را هثلث در هذار
لزار هی دهًذ
𝑉 ∆ 380
𝑉 𝜆/∆ 660 𝑉 380

قرمس →  𝐿1یا 𝑅
زرد →  𝐿2یا S
آبی →  𝐿3یا 𝑇
مشکی → يىل یا 𝑁

جدول کالس حرارتی

دمای ذکر شده در جدول باال حداکثر دمای مجاز می باشد و منظور حرارت ایجاد شده توسط
موتور نمی باشد بلکو دمای محیط نیس روی آن تاثیر دارد  ،مثال یک موتور با کالش  Aاگر
در محیطیی با دمای  40 cباشد حداکثر دمای کو موتور می تواند تحمل کند
𝑐105𝑐 − 40𝑐 = 65

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
𝑛∆
𝑟𝑛 𝑛𝑠 −
𝑛∆
=𝑆
→
= 𝑆→%
× 100
𝑠𝑛
𝑠𝑛
𝑠𝑛
𝐹 × 60
= 𝑠𝑛
𝑃

سزػت حىسه دوار بز حسب دور در دلیمه = 𝑠𝑛
فزکايس ضبکه بز حسب هزتش = 𝐹
خفت لغب هغًاعیسی = 𝑃
سزػت گزدش روتىر بز حسب دور در دلیمه که تىسظ دورسًح هحاسبه هی ضىد = 𝑟𝑛
درغذ لغشش به غىرت یک يسبت بذوو واحذ = 𝑆 %

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 :
.1
.2

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

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
دور آو کمتز است  .سز و ته ایى را با حزوف  Uو  Vهطخع هی کًًذ
سیم پیچ راه انداز :
ایى سین پیچ باػث ایداد گطتاور اولیه یا راه ايذاسی هىتىر هی ضىد  .سین
پیچ راه ايذاس هؼمىال با اختالف  90درخه يسبت به سین پیچ اغلی در
داخل استاتىر لزار هی گیزد .هطخػه آو ایى است که لغز سین پیچ راه
ايذاس کن و تؼذاد دور آو بیطتز است سین پیچ راه ايذاس را با حزوف  Wو Z
هطخع هی کًًذ .

راه ايذاس خاسيی و کار خاسيی

راه ايذاس خاسيی و کار المائی

راه ايذاس المائی و کار المائی

ايىاع الکتزو هىتىر تکفاس اس يظز راه
ايذاسی

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.
لذا خزیاو به ايذاسه  90درخه يسبت به ولتاژ پس فاس هی ضىد  ،یک کلیذ گزیش اس هزکش
یا رله ای با سین پیچ راه ايذاس سزی هی ضىد و سهايی که دور روتىر به  %70دور ياهی
رسیذ سین پیچ را ايذاس را اس هذار باس هی کًذ  .کاربزد ایى هىتىر ها هؼمىال در یخچال و
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
لحظه راه ايذاسی اختالف  90درخه بیى ولتاژ و خاسو ایداد ضىد و در يهایت هًگام
رسیذو روتىر به  % 70دور ياهی اس هذار باس هی ضىد .
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
(روغًی) به غىرت سزی به سز سین پیچ راه ايذاس وغل هی ضىد ایى خاسو در لحظه راه
ايذاسی با خاسو هىلت (الکتزولیتی) هىاسی ضذه و باػث افشایص بسیار باالی گطتاور راه
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
حیى کار يیش کاهص يمی یابذ  .ایى هىتىر خشء بهتزیى هىتىرهای تکفاس هی باضذ

خزیاو ياهی 𝑒𝐼
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.
خزیاو راه ايذاسی 𝑖𝐼
خزیايی که الکتزوهىتىر در لحظه راه ايذاسی و ضزوع به کار اس ضبکه هی کطذایى خزیاو هؼمىال  3تا  7بزابز خزیاو ياهی
هىتىر هی باضذ  ،خزیاو راه ايذاس حذاکثز به هذت  5ثايیه بایذ اس سین پیچ های هىتىر ػبىر کًذ .
خزیاو بی باری 𝑜𝐼
خزیايی است که در حالت بی باری اس سین پیچ های هىتىر ػبىر هی کًذ ایى خزیاو هؼمىال  1/2تا  2/3خزیاو ياهی
هی باضذ
ولتاژ ياهی 𝑒𝑈
ولتاژی است که با آو هىتىر هی تىايذ خزیاو ياهی را اس ضبکه بکطذ که اغغالحا به آو ولتاژ هداس يیش گفته هی ضىد
دور ياهی 𝑟𝑁
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
بار ياهی را هؼمىال بزحسب کیلى وات یا اسب بخار) (H.Pبز روی پالک لیذ هی کًًذ

تغییز خهت گزدش هىتىر های المایی تک فاس
بزای تغییز خهت چزخص در ایى هىتىرها بایذ خهت حزکت خزیاو در یکی اس
سینپیچهای اغلی یا راهايذاس 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
هشایای استفاده اس کًتاکتىرها يسبت به کلیذ دستی :
 -1هػزف کًًذه اس راه دور کًتزل هی ضىد .
 -2اس چًذ يمغه هی تىاو هػزف کًًذه را کًتزل کزد .
 -3اهکاو عزاحی هذار فزهاو اتىهاتیک بزای هزاحل هختلف کار هػزف کًًذه وخىد
دارد .
 -4سزػت لغغ ووغل کًتاکتىر سیاد واستهالک آو کن است .
 -5اس يظز حفاظتی هغمئى تزيذ وحفاظت هغمئى وکاهلتز داريذ.
 -6ػمز هىثز آيها بیطتزاست .
 -7هًگام لغغ بزق هذار هػزف کًًذه يیش لغغ هی ضىد وبه استارت هدذد يیاس پیذا
هی کًذ  ،در يتیده اس خغزات وغل ياگهايی دستگاه خلىگیزی هی گزدد.

ضًاخت هطخػات فًي کًتاکتىر:
 -1خزیاو دائمي ) (Itn2خزیايي است که هي تىايذ در ضزایظ کار يزهال ودر سهاو يا هحذود و بذوو لغغ ضذو اس
کًتاکت هاي کًتاکتىر ػبىر کزده و به آو هیچ غذهه اي يشيذ.
-2خزیاو هفتگي ) (Ith1خزیايي است که در ضزایظ کار يزهال (عبیؼي) وبا هفته اي یك بار اتػال هي تىايذ اس
کًتاکت هاي کًتاکتىر ػبىر کًذ.
-3خزیاو هطت ساػتي )(Ithخزیايي است که با اتػال یك بار در هز هطت ساػت ( 1ضیفت کار) در ضزایظ کار يزهال
هي تىايذ اس کًتاکت هاي کًتاکتىر ػبىر يمایذ.
-4خزیاو کار ياهي  Ieخزیايي است که ضزط استفاده اس کًتاکتىر بیاو هي يمایذ ودر رابغه با يىع و همذار ولتاژ بار هي
باضذ .
-5خزیاو اتػال کىتاه ضزبه اي ) (Isخزیايي است که در ّ
هذت یك ثايیه اس پالتیى ها و تیغه هاي کًتاکتىر ػبىر هي کًذ
بذوو ایًکه غذهه اي به کًتاکتىر بشيذ.
-1ولتاژ کار ياهي ) (Ueایى ولتاژ هزبىط به کًتاکتها است .و همذار ولتاژي است که کًتاکت ها هي تىايًذ با خزیاو کار
ياهي Ieدرایى ولتاژ هىرد استفاده لزار گیزد.
-2ولتاژ ػایمي ياهي ) (Uiایى ولتاژ استحکام ػایمي بیى ػضىهاي اتػالي(کًتاکتها) را هطخع هي کًذ.
-3ولتاژ تغذیه ياهي ) (Ucولتاژي است که بایذ به بىبیى کًتاکتىر اػمال ضىد تا کًتاکتىر ػمل کًذ .
عىل ػمز هکايیکي کًتاکتىر:
عىل ػمز هکايیکي یك کلیذ به تؼذاد دفؼات لغغ و وغل آو بستگي دارد.عىل ػمز هکايیکي کًتاکتىرهاي هختلف را
با حزوف التیى Aتا  Fيطاو هي دهًذ

لیمیت سوئیچ

میکرو 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

U1

راستگرد

U2 W2
V2
V1

L2

L2

W1

L3

L3
L3

U1 W2

L1

W1

U2
V1

V2

U1
چپگرد
U2 W2
V2

L2
L1

V1

U1 W2

L3

W1

L2
L1

W1

U2
V1

V2

تغییز سزػت در الکتزو هىتىر های سه فاس
همايغىر که هیذايین سزػت هىتىرهای لفس سًدابی ،بستگی به
فزکايس هًبغ تغذیه و تؼذاد خفت لغبها دارد .بًابزایى بزای داضتى هىتىرهای دو
سزػته و بیطتز،هیتىايین با به هن پیىستى سین پیچهای استاتىر ،تؼذاد لغبهای
هتفاوتی داضته باضین .ایى هىتىرها هیتىايًذ سزػتی به يسبت  (2/1یک به دو)
داضته باضًذ.
هىتىرهای با دو سین پیچی هدشا )(Dahlander motors
استاتىر ایى يىع هىتىرها اس دو سین پیچ هدشا بزای دورهای کن و سیاد ساخته ضذه
است .در سزػت بااللغبها يػف و در يتیده عبك رابغه  N=120*F/Pسزػت دو
بزابزهی گزدد .همچًیى با تىخه به ضکل هماوهت سین پیچهای هز فاس کمتز ضذه و
در يتیده خزیاو راه ايذاسی و تىاو هىتىر افشایص هی یابذ.
Y/YY

Δ/YY

Y/YY

Δ/YY

سیسﺘم اعداد دﻭدﻭیﮗ (مﺒىاﮖ )2
در ایه مﺒىا ﺗىﻬا اعداد ﺻﻔﺮ ﻭ یﮏ مﻮﺟﻮد مﮗ ﺑاﺷىد  ،مﺜﻼ عدد  01101یﮏ عدد ﭘىﺞ رﻗﻤﮗ در مﺒىاي دﻭ مﮗ ﺑاﺷد .
ﻫﺮ رﻗﻢ در ﻣﺒﻨﺎي دو را ﯾﮏ ﺑﯿﺖ و ﻫﺮ ﻫﺸﺖ ﺑﯿﺖ( )Bitرا ﯾﮏ ﺑﺎﯾﺖ( )Byteو ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺖ را ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ(( Wordمﮗ وامىد  .ﺟﻬﺖ
ﺑدسﺖ آﻭردن مﻌادل مﺒىاي دﻭ یﮏ عدد دﻫدﻫﮗ ایه عدد را ﺑﻄﻮر مﺘىاﻭب ﺑﺮ دﻭ ﺗﻘسیم مﮗ ﮐىیم ﺗا ﺟاییﮑﻪ ﺧارج ﻗسﻤﺖ وﻬایﮗ ﺑﺮ دﻭ
ﻗاﺑﻞ ﺗﻘسیم وﺒاﺷد  ،ﺑاﻗیﻤاوده ﻫاي ﺑدسﺖ آمده را از اوﺘﻬا ﺑﻪ اﺑﺘدا ﺑﻪ ﺗﺮﺗیﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راسﺖ ﺑﻌد از آﺧﺮیه ﺧارج ﻗسﻤﺖ مﮗ وﻮیسیم ﻭ
ایىﮕﻮوﻪ مﻌادل دﻭدﻭیﮗ اعداد ﺑدسﺖ مﮗ آید :

(41)10 = (101001)2

خﺎرج ﻗسﻤﺖ

ﺑﺎﻗی ﻣﺎنده

عدد در ﻣﺒﻨﺎی
ده

20

1

41/2

10

0

20/2

5

0

10/2

2

1

5/2

1

0

2/2

(41)10 = (? )2

ﺟﻬﺖ ﺗﺒدیﻞ یﮏ عدد از مﺒىاي دﻭ ﺑﻪ مﺒىاي ده مﮗ ﺗﻮان ﻫﺮ رﻗم را در ارزش مﮑاوﮗ ﺧﻮد ﺿﺮب وﻤﻮد ﻭ سﭙﺲ ﺣاﺻﻠﻀﺮﺑﻬاي ﺑدسﺖ آمده
را ﺑا ﻫم ﺟﻤﻊ وﻤﻮد :
(101001)2 = ( ? )10 → 1 × 32 + 0 × 16 + 1 × 8 + 0 × 4 + 0 × 2 + 1 × 1=41

سیسﺘم اعداد ﻫشﺖ ﻫشﺘﮗ (مﺒىاﮖ )8
ﺟﻬﺖ ﺗﺒدیﻞ یﮏ عدد دﻭدﻭیﮗ ﺑﻪ عدد مﺒىاي ﻫشﺖ ﮐاﻓﮗ اسﺖ از سﻤﺖ راسﺖ اعداد را سﻪ رﻗم سﻪ رﻗم ﺟدا وﻤﻮده ﻭ سﭙﺲ مﻌادل
مﺒىاي ﻫشﺖ آوﻬا را ﺟایﮕﺰیه وﻤاییم .
ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺸﺖ
ﻣﺒﻨﺎی دو
(001,101)2 = (15)8

000

0

001

1

010

2

011

3

100

4

101

5

110

6

111

7

(001101)2 = (? )8

ﺟﻬﺖ ﺗﺒدیﻞ یﮏ عدد از مﺒىاي ﻫشﺖ ﺑﻪ مﺒىاي دﻭ ﺑﻪ ﺟاي ﻫﺮ عدد مﻌادل دﻭدﻭیﮗ سﻪ رﻗﻤﮗ آن را ﺟایﮕﺰیه مﮗ ﮐىیم .

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

سیسﺘم اعداد ﺷاوﺰده ﺷاوﺰدﻫﮗ(مﺒىاﮖ)16
از دیﮕﺮ مﺒىاﻫاي عددي ﭘﺮﮐارﺑﺮد مﺒىاي  16مﮗ ﺑاﺷد  .یﮏ عدد در مﺒىاي  16مﻌادل
یﮏ عدد دﻭدﻭیﮗ ﭼﻬار رﻗﻤﮗ اسﺖ  .ﺟدﻭل زیﺮ مﺒىاي ﺷاوﺰده ﻭمﻌادل دﻫدﻫﮗ ﻭ دﻭدﻭیﮗ
آن را وشان مﮗ دﻫد .

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

A

1010

10

B

1011

11

C

1100

12

D

1101

13

E

1110

14

F

15ﻫﻤﺘﻲ
 1111ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ  :م .

ﺟﻬﺖ ﺗﺒدیﻞ یﮏ عدد دﻭدﻭیﮗ ﺑﻪ عدد مﺒىاي ﺷاوﺰده ﮐاﻓﮗ اسﺖ از سﻤﺖ راسﺖ اعداد را
ﭼﻬار رﻗم ﭼﻬار رﻗم ﺟدا وﻤﻮده ﻭ سﭙﺲ مﻌادل مﺒىاي ﺷاوﺰده آوﻬا را ﺟایﮕﺰیه وﻤاییم .
(10001101)2 = (? )16 → 1000,1101 → 8 , 𝐷 → (8𝐷) 16
ﺟﻬﺖ ﺗﺒدیﻞ یﮏ عدد از مﺒىاي ﺷاوﺰده ﺑﻪ مﺒىاي دﻭ ﺑﻪ ﺟاي ﻫﺮ عدد مﻌادل دﻭدﻭیﮗ ﭼﻬار
رﻗﻤﮗ آن را ﺟایﮕﺰیه مﮗ ﮐىیم .
(𝐴3𝐵)16 = (? )2 → 1010, , 0011 , 1011 → 𝐴 , 3 , 𝐵 → (101000111011) 2

)BCD ( Binary Coded Decimal
در  BCDﻫﺮ رﻗم در مﺒىاي دﻫدﻫﮗ ﺑﻄﻮر ﺟداﮔاوﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻭدﻭیﮗ ﮐد مﮗ ﺷﻮد  .ﻫﺮ رﻗم در ﭼﻬار ﺑیﺖ ﮐد مﮗ ﺷﻮد
 ،ﭼﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮیه رﻗم دسیﻤال یﻌىﮗ  9در ﺑایىﺮي ﭼﻬار رﻗﻤﮗ اسﺖ .
𝐷𝐶𝐵)(8296)10 = (1000,0010,1001,0110

ﮔﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘی AND :
در ایه ﺗاﺑﻊ ﺧﺮﻭﺟﮗ ﻓﻘﻂ زماوﮗ ﮐﻪ ﺗﻤام ﻭرﻭدیﻬا در ﻭﺿﻌیﺖ یﮏ ﻗﺮار دارود یﮏ مﮗ ﺷﻮد  .عﻤﻠﮑﺮد ایه ﺗاﺑﻊ مﺜﻞ ﺗیﻐﻪ ﻫاي ﺑاز سﺮي مﮗ ﺑاﺷد .

ﮔﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘی NOT :
ایه ﺗاﺑﻊ ﻓﻘﻂ یﮏ ﻭرﻭدي دارد ﻭ ﻫﻤیشﻪ ﻭﺿﻌیﺖ ﺧﺮﻭﺟﮗ عﮑﺲ ﻭﺿﻌیﺖ ﻭرﻭدي اسﺖ  .ایه ﺗاﺑﻊ مﻌادل ﮐىﺘاﮐﺖ ﺑسﺘﻪ در مدار ﻓﺮمان مﮗ ﺑاﺷد .
ﮔﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘی NAND :
ﺧﺮﻭﺟﮗ ایه ﺗاﺑﻊ ﻓﻘﻂ زماوﮗ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻭرﻭدیﻬا یﮏ ﺑاﺷىد در ﻭﺿﻌیﺖ ﺻﻔﺮ ﻗﺮار مﮗ ﮔیﺮد در ﺣﻘیﻘﺖ ایه ﺗاﺑﻊ  ،عﮑﺲ ﺗاﺑﻊ مىﻄﻘﮗ ANDعﻤﻞ مﮗ ﮐىد
ﮔﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘی OR :
ﺧﺮﻭﺟﮗ ایه ﺗاﺑﻊ ﻓﻘﻂ زماوﮗ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻭرﻭدي ﻫا ﺻﻔﺮ ﺑاﺷىد در ﻭﺿﻌیﺖ ﺻﻔﺮ ﻗﺮار مﮗ ﮔیﺮد  .ایه ﺗاﺑﻊ مﻌادل ﺗیﻐﻪ ﻫاي ﺑاز مﻮازي مﮗ ﺑاﺷد .
ﮔﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘی NOR :
ﺧﺮﻭﺟﮗ ایه ﺗاﺑﻊ ﻓﻘﻂ زماوﮗ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻭرﻭدي ﻫا ﺻﻔﺮ ﺑاﺷىد در ﻭﺿﻌیﺖ یﮏ ﻗﺮار مﮗ ﮔیﺮد  .در ﺣﻘیﻘﺖ ایه ﺗاﺑﻊ  ،عﮑﺲ ﺗاﺑﻊ مىﻄﻘﮗ ORعﻤﻞ مﮗ ﮐىد .
ﮔﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘی XOR :
ﺧﺮﻭﺟﮗ ایه ﺗاﺑﻊ ﻓﻘﻂ زماوﮗ ﮐﻪ ﺗىﻬا یﮑﮗ از ﻭرﻭدي ﻫا یﮏ ﺑاﺷد در ﻭﺿﻌیﺖ یﮏ ﻗﺮار مﮗ ﮔیﺮد  .ایه ﺗاﺑﻊ ﻫﻤاوىد مدار ﮐﻠید ﺗﺒدیﻞ عﻤﻞ مﮗ ﮐىد  .اﺻﻄﻼﺣا ﺑﻪ ایه
ﺗاﺑﻊ  ،ﮔیﺖ ﻓﺮد مﮗ ﮔﻮیىد .
ﮔﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘی XNOR :
ﺧﺮﻭﺟﮗ ایه ﺗاﺑﻊ ﻓﻘﻂ زماوﮗ ﮐﻪ دﻭ ﻭرﻭدي در یﮏ ﻭﺿﻌیﺖ ﺑاﺷىد در ﻭﺿﻌیﺖ یﮏ ﻗﺮار مﮗ ﮔیﺮد  .در ﺣﻘیﻘﺖ ایه ﺗاﺑﻊ  ،عﮑﺲ ﺗاﺑﻊ مىﻄﻘﮗ XOR
عﻤﻞ مﮗ ﮐىد  .اﺻﻄﻼﺣا ﺑﻪ ایه ﺗاﺑﻊ  ،ﮔیﺖ زﻭج مﮗ ﮔﻮیىد .

تاریخچه (program logic controller)PLC
اولیى سیستمهای PLCبا استفاده اس رایايه های هؼمىلی در اواخز دهه  1960و
اوایل دهه  1970پذیذ آهذيذPLC .های اولیه ،اغلب در کارخايه های
خىدروساسی هىرد استفاده لزار هی گزفتًذ .به طىر هؼمىل کارخايه های
خىدروساسی هی بایست در هًگام تغییز هذل بیص اس یک هاه هتىلف هی ضذيذ.
بزای کاهص سهاو تغییز هذل ،اس PLCهای اولیه در کًار تکًیکهای اتىهاسیىو
جذیذ استفاده هی ضذ .یکی اس هزاحل سهاو بز در ایى تغییز هذل ،سین کطی رله
های جذیذ یا اصالح ضذه و تابلىهای کًتزل بىد .بزياهه ریشی هجذد PLCبه
وسیله صفحه کلیذ ،جایگشیى سین کطی هجذد تابلى پز اس سین ،رله ،سهاو سًج و
سایز اجشاء ضذPLC .های جذیذ کمک يمىديذ تا سهاو بزياهه ریشی هجذد تا حذ
چًذ روس کاهص یابذ.

• شرکت آلن برادلی( ( Allen Bradly PLC
ضزکت آلى بزادلی آهزیکا یکی اس بشرگتزیى ضزکتهای ساسيذه PLCدر جهاو است که به همزاه ضزکت سیمًس
آلماو بیص اس  50درصذ باسار فزوش PLCدر جهاو را اس آو خىد کزده است .ایى ضزکت اولیى ضزکت ساسيذه
 PLCدر جهاو هی باضذ و به همیى دلیل تًها ایى ضزکت اجاسه استفاده اس يام  PLCرا دارا هی باضذ.
• زیمنس ))Siemens
• در سال  1847تىسط اريست فىو سیمًس در ضهزبزلیى تاسیس ضذ .اهزوسه ضزکت سیمًس در سهیًه
تىلیذهخابزاتی و يىرپزداسی ،لىاسم خايگی ،ايىاع لطار ،تجهیشات تىلیذ بزق ،PLC ،تجهیشات پشضکی و  ...فؼالیت
هیکًذ.ػملیات ضزکت سیمًس به چهار بخص اصلی ايزژی ،صًؼتی ،پشضکی و سیزساختهای ضهزی تمسین
هیضىد .هناکًىو ضمار کارکًاو سیمًس بالغ بز  360هشار يفز هیباضذ ،که در  190کطىر جهاو اضتغال داريذ.
دفتز هزکشی ایى ضزکت در ضهز هىيیخ ،آلماو لزار دارد.
سایز شزکت ُای ساسًذٍ PLC
ُواًطْر كَ قبال اشارٍ شذٍ هِوتزیي كٌتزل كٌٌذٍ در صٌایع فزآیٌذي  PLCهي باشذ  ،بزًذ ُاي هختلفي اس
ایي تجِيش ّجْد دارد كَ اس هطزح تزیي ُاي آى هي تْاى بَ allen-bradley – siemens -omron -
 hitachiاشارٍ كزد .با تْجَ بَ ایٌكَ استاًذارد ساسهاى فٌي ّ حزفَ اي ُ PLCاي  siemensهي باشذ
لذا ها ایي بزًذ را هْرد بزسي قزار هي دُين.

• و اکًىو ضزکتهای هختلفی در جهاو در سهیًه ساخت و کاربزد
 plcفؼالیت داريذ به طىریکه:
• هز بىط به سیمًس آلماو simens %26
•هز بىط به کمپايی آهزیکایی allen-bradley %26
• هز بىط به کمپايی ژاپًی omron %11
• هز بىط به کمپايی ژاپًی Mitsubishi %9
•و  %8درصذ بالیمايذه  plcها هزبىط به سایز ضزکتها

LOGO
 LOGOشایذ سادٍ تزیي ًْع  PLCباشذ کَ بتْاى اس آى بزای آشٌایی ّ آغاس کار با  PLCبِزخ ببزد .ایي کٌتزلز سخت
افشاری بزای کاربزدُای صٌعتی با حجن کاری کن ّ سادٍ قابليت السم را داراست  .بَ ُويي جِت بزای استفادٍ اس ایي PLC
در یک پزّژٍ بایذ ابتذا بَ هْارد سیز تْجَ ًوْد.
 .1دقت ّ سزعت اًجام پزّسَ
 .2تعذاد خزّجيِا ّ ّرّدیِا
ًْ .3ع بار (جزیاى خزّجی ّّلتاژآى)
ًْ .4ع تغذیَ آى
بزياهه يىیسي  PLCفىق با يزم افشار

LOGO!Soft Comfortايجام هي گیزد.

PLC S5
ایى  PLCها که يسبتا لذیمي هستًذ ايىاع هختلفي داريذ بزخي هايًذ  S5-90Uبصىرت  Compactبىده و حىسه ػملکزد هحذود داريذ
 .بزخي دیگز هايًذ  S5-100Uهذوالر بىده و بزاي سیستن هاي کًتزلي با ابؼاد هتىسط به کار هي رويذ  ،بزاي حىسه هاي ػملکزد وسیغ
 PLCهاي دیگزي با يام هاي  S5-155Uاس ایى خايىاده ػزضه ضذه ايذ .بزياهه يىیسي  PLCهاي فىق با يزم افشار  STEP 5ايجام 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
خزوجیها و کارتهای جايبی را در حذ هتىسط به ایى PLCهیذهذ.
در ایى PLCهًبغ تغذیه CPUورودیها و خزوجیها (دیجیتال یا ايالىگ) و کارتهای ارتباطی (بزای ارتباط با سایز PLCها که اس او کارت
بزای ارتباط استفاده هیکًًذ ) کارتهای واسط (بزای ارتباط PLCبا ورودیها و خزوجیهایی که دور اس PLCيصب ضذه ايذ) و کارتهای
تابغ (بزای ارتباط با تجهیشاتی که دارای پزداسيذه هجشا هستًذ ) به صىرت هجشا هیباضذ که بًا به يیاس هیتىاو چیذهاو ايها را ايتخاب
يمىد .بزياهه يىیسي  PLCهاي فىق با يزم افشار  STEP 7ايجام هي گیزد.
سری های S7 300:
S7 300:بزای کارکزد در هحیط های هؼمىلی است.
S7 300C:ضبیه يسخه S7 300است با هذول های اضافه تز همچىو ورودی خزوجی
S7 300F:به ایى يسخه اصطالحا Fail-Safeهی گىیًذ و در فزایًذ هایی که ایمًی باال يیاس باضذ استفاده هی گزدد.

PLC S7 400
ایى رده دارای تمام لابلیتهای رده  300بىده با ایى تفاوت که تؼذاد ورودی و خزوجیهایی که پطتیبايی هیطىد چًذیى بزابز دره 300
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
تؼمیزات PLCيیاس به Stopکزدو سیستن یا به اصطالح Over Hallکزدو او يبىده و هیتىاو ایى اػمال دا در حیى کار بز روی PLC
ايجام داد که ایى لابلیت PLC S7 400را بزای کاربزدهای يظاهی و هسته ای و یا هز پزوسه دیگزی که تىلف او صذهات و هشیًه های
سیادی را در بز دارد هًاسب و ایذه ال کزده است .بزياهه يىیسي  PLCهاي فىق با يزم افشار  STEP 7ايجام هي گیزد.
S7 400H:يسخه ای هماوم در بزابز خطا است و به هًظىر طزاحی سیستن های Redundantبکار هی رود.
S7400F/FH:يسخه ای هًاسب بزای طزاحی هایی با لابلیت اطمیًاو باالست.
نکته:سزی S7400لابلیت پزداسش هىاسی حذاکثز  4ػذد CPUرا دارد(.به ایى فزایًذ Multi computingهی گىیًذ)

PLC S7 1200
ایى خايــىاده جذیذتزیى هحصىل ضــزکت سیمًس هي باضذ که در اواخز سال  2008وارد باسار ضذه است .ایى خايىاده يســبت به
خايىاده S7-1200لذرتمًذتز هي باضذ و لابلیت هاي جالبي بزاي بزياهه يىیسي و لابلیت ارتباط بیى ايســاو و هاضــیى )  ( HMIدر
آو پیطبیًي ضــذه است .ایى خايىاده داراي سه هذل هي باضذ .بزياهه يىیسي  PLCهاي فىق با يزم افشار TIAايجام هي گیزد.

استايذارد IEC61131
در سال  1979یك گزوه هتخصص در (International Elctro-technical Commission) IEC
کار بزرسي جاهغ  PLCها را ضاهل سخت افشار  ،بزياهه يىیسي و ارتباط بؼهذه گزفت .هذف ایى
گزوه تذویى روضهاي استايذاردي بىد که هىارد فىق راپىضص دهذو تىسط ساسيذگاو  PLCبکار
گزفته ضىد .ایى کار حذود  12سال به طىل ايجاهیذ و يهایتا هًجز به ارائه استايذارد IEC1131
ضذ که در والغ
یک استايذارد بزاي هماهًگ ضذو PLCهاي ضزکت هاي هختلف است .و در صىرت آضًایی با
ایى سباو تمزیبا هي تىاو بزای تمام PLCها کذ يىضت .البته يزم افشار PLCهاي  LGصذ درصذ با
ایى استايذارد هطالبك داريذ
يزم افشار بزياهه يىیسي Step 7
ایى يزم افشار خىد به دو دسته تمسین بًذي هي ضىد
.1يزم افشار  Step 7 – Micro Winکه بزاي  PLCهاي  S7 200بکار هي رود.
 .2يزم افشار  Step 7که بزاي  S7 400 ، S7 300و  ( C7تزکیبي اس  S7 300و Operator
Controlبکار هي رود

input
وظايف ﻢاژوﻝ وسودي ػباستﻦذ اص
 .1حضىس عﻴگﻦاﻝ اﻞکتشيکی دس تماﻠ وسودي ها سا بشسعی ﻢی کﻦذ
 .2عﻴگﻦاﻝ وسودي سا اص ﻥظش اﻞکتشيکی به عغح DCکه تىعظ ﻢذاسات اﻞکتشيکی  CPUقابل
اعتفاده باؽذ  ،تغﻴﻴش ﻢی دهذ
 .3جهت حفاظت ﻢذاسات داخﻟی  PLCو جﻟىگﻴشي اص ﻥىيضهاي وسودي ،استباط وسودي ها با ﻢذاسات
داخﻟی  PLCتىعظ کىپل کﻦﻦذه هاي ﻥىسي )  ( Opto Couplerاﻥجاﻠ ﻢی گشدد

Output
ﻢاژوﻝ خشوجی بگىﻥه اي ػکظ ﻢاژوﻝ وسودي ػمل ﻢی ﻥمايذ  .يک عﻴگﻦاﻝ  DCکه اص CPUاسعاﻝ
ﻢی گشدد  ،دس هش ﻢاژوﻝ خشوجی به عﻴگﻦاﻝ اﻞکتشيکی با عغح وﻞتاژ ﻢﻦاعب بصىستACياDCکه
تىعظ دعتگاه ها قابل اعتفاده باؽذ  ،تبذيل ﻢی گشدد

CPU: Central Process Unit
 CPUﻢغض PLCاعت  ،ﻳؼﻦﻲ دعتگاهﻲ ﻛه تماﻠ ػمﻟﻜشد ها سا با تشتﻴبی دسعت ﻛﻦتشﻝ ﻢﻲ ﻛﻦذ  .اﻢا
باﻳذ تىجه داؽت ﻛه CPUهىؽمﻦذ ﻥﻴغت وخىدػ ﻓﻜش ﻥمﻲ ﻛﻦذ بﻟﻜه ﻓﻘظ اص ﻢجمىػه دعتىس
اﻞؼمل هاﻳﻲ ﻛه دس حاﻓظه آﻣ قـشاس ﻢﻲ گيشد  ،تبـؼﻴت ﻢﻲ ﻛﻦذ CPU .ها بش اعاط ﻢﻘذاس حاﻓظه و
عشػتﻲ ﻛه داسﻥذ و همﭽﻥﻴﻤ تؼذاد وسودي و خشوجﻲ هاﻳﻲ ﻛه ﻢﻲ پزﻳشﻥذ  ،دعته بﻦذي ﻢﻲ ؽىﻥذ.
.1بشای کاسهای بضسگ که ﻢی بايغت عشاحی با حجﻡ گغتشده ای اﻥجاﻠ پزيشد ﻥﻴاص به با دس ﻥظش گشﻓتﻤ
 1000وسودی/خشوجیCPU S7 400(412-417) MODULAR

 .2بشای کاسهائی که ﻥﻴاص به عشاحی با حجﻡ ﻢتىعظ ﻢی باؽذ با دس ﻥظش گشﻓتﻤ 1000
وسودی/خشوجی ﻥﻴاص به CPU S7 300(312-319) MODULAR CPU
 .3بشای کاسهای کىچک که ﻢاکضيمﻡ  20وسودی /خشوجی داسد ﻥﻴض ﻢی تىاﻣ اص LOGOاعتفاده کشد

اشکال در سخت افشار

 SFقزمش روگ

اشکال در شبکه
اشکال وزم افشاری

)SF(System Fault

اوواع  LEDهای هشذار روی CPU

باتزی سالم چزاغ خاموش

BAT F

 BAT Fقزمش روگ

باتزی ضعیف چشمک سن
کامال روشه و قزمش روگ باتزی تمام

خاموش تغذیه خزاب

DC 5V

 DC 5Vسبش روگ

روشه تغذیه سالم

 FORCEصسد سﻥگ  :دس صىست ﻢﻘذاس دهی به وسودی و خشوجی ها بذوﻣ دس
ﻥظش گشﻓتﻤ وسودی و خشوجی واقؼی
 RUNعبض سﻥگ  :دس صﻢاﻣ اجشای ػادی بشﻥاﻢه سوؽﻤ
 STOPصسد سﻥگ  :بﻴاﻥگش ﻢتىقف بىدﻣ PLC

 INT Fقشﻢض سﻥگ  :اؽکاﻝ دس قغمت ﻥشﻠ اﻓضاسی
 EXT Fقشﻢض سﻥگ  :اؽکاﻝ دس قغمت عخت اﻓضاسی
 BFقشﻢض سﻥگ  :اؽکاﻝ دس ؽبکه DP

دس يک تﻘغﻴﻡ بﻦذی کﻟی دوﻥىع حاﻓظه وجىد داسد
) RAM ( Random Access Memory
ايﻤ ﻥىع حاﻓظه بشاي رخﻴشه عاصي ﻢىقت اعالػات دس حاﻞت کاس با عﻴغتﻡ به کاس ﻢﻲ سود.
) ROM ( Read Only Memory
ايﻤ ﻥىع حاﻓظه ،حاﻓظه دائﻡ اعت و اص آﻣ بشاي رخﻴشه عاصي اعالػات ﻢهﻡ اعتفاده ﻢﻲ ؽىد.
حاﻓظه های ﻢبتﻦی بش  ROMبه پﻦج قغمت تﻘغﻴﻡ ﻢی ؽىﻥذ

ROM
PROM

EEPROM
Flash Memory

ROM

EPROM

وضؼﻴت حاﻓظه PLC
بشﻥاﻢه وقتی داﻥﻟىد ﻢی ؽىد واسد  Load Memoryﻢی گشدد و صﻢاﻥی که ﻢی خىاهذ اجشا ؽىد اص  Work Memoryاجشا ﻢی
ؽىد که جﻦظ هش دو ايﻴﻤ حاﻓظه ها اص ﻥىع  RAMﻢی باؽذ ﻞزا جهت حفظ اعالػات ايﻤ دو حاﻓظه اص يک باتشی
 BACK UPاعتفاده ﻢی ؽىد .دس  CPUهای عشی  400ﻢؼمىال به جای دو حاﻓظه باال اص  Flash Memoryاعتفاده ﻢی
ؽىد که دس ايﻤ صىست ديگش ﻥﻴاصی به باتشی  BACK UPﻥمی باؽذ
دس عشی جذيذ  300ﻥﻴض اص  EEPROMبا ػﻦىاﻣ )  MMC ( MICRO MEMORY CARDبه ػﻦىاﻣ Load Memory
اعتفاده ﻢی ؽىد که دس ايﻤ صىست ديگش ﻥﻴاصی به باتشی  BACK UPﻥمی باؽذ
Retentive Memory
دس  PLCحاقظه ای وجىد داسد که دس  PLCهای جذيذ با ﻥاﻠ ) M(MEMORYو دس  PLCهای قذيمی با ﻥاﻠ )F(FLAG
ؽﻦاخته ﻢی ؽىﻥذ  ،ايﻤ حاﻓظه ها به دو دعته تﻘغﻴﻡ بﻦذی ﻢی ؽىﻥذ
 .1حاﻓظه پايذاس Retentive
 .2حاﻓظه ﻥاپايذاس NON Retentive
System Memory
ايﻤ بخؼ ػﻦاصش حاﻓظه ﻢاﻥﻦذ جذاوﻝ  ، PII ، PIQﻓﻟگ ها  ،تايمش ها  ،کاﻥتش ها و  ...سا دس بش ﻢی گﻴشد و دس صىست سيغت
ؽذﻣ  CPUکل ﻢحتىيات ايﻤ حاﻓظه اص دعت ﻢی سود

PII: Process Image Input
دس حاﻓظه  CPUبخؾی بشای وسودی بﻦاﻠ  PIIوجىد داسد  .دس هش عﻴکل CPU
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
هغتﻦذ دس يک ﻞحظه کىتاه ػکغبشداسی اﻥجاﻠ ﻢی ؽىد  .ايﻤ ﻢﻘاديش دس  PLCبه
صىست عﻴکﻟی اجشا و دس بالکی بﻦاﻠ  OB1ﻥىؽته ﻢی ؽىد .
PIO:Process Image Output
پظ اص اجشای بشﻥاﻢه خشوجی های تىﻞﻴذ ؽذه دس بخؾی اص حاﻓظه  CPUﻢىعىﻠ
به  PIQرخﻴشه ؽذه و اص آﻥجا به کاستهای خشوجی اسعاﻝ ﻢی گشدد
ﻥکته :اختصاؿ جذاوﻝ  PIIو  PIQدس  System Memoryبشای عشػت بخؾﻴذﻣ
به دعتشعی  CPUبه ﻢﻘاديش وسودی و خشوجی ﻥغبت به حاﻞتی اعت که ديتا ها
ﻢغتﻘﻴﻡ اص ﻢذوﻞها گشﻓته ؽذه يا به آﻥها داده ؽىﻥذ.
ﻥکته  :دس  PLCها اوﻞىيت با دعتىسی اعت که دس پايﻴﻤ تشيﻤ خظ قشاس داسد

)Accumulators (ACCU
يکی اص ﻢهمتشيﻤ کاسبشد های ( ACCUاﻥباسه ها ) دس اجشای دعتىسهای ) L(Loadو )T(Transfer
ﻢی باؽذ  ،اکثش  CPUهای  S7داسای  2آکىﻢىالتىس و بؼضی  4کىﻢىالتىس هغتﻦذ که ظشﻓﻴت هش
آکىﻢىالتىس  32bitﻢی باؽذ .دس صىست اجشای دعتىس  LMD0بايت  MB0دس با اسصػ تشيﻤ بايت که
بايت عه اعت قشاس گشﻓته و بايت  MB3دس کﻡ اسصػ تشيﻤ بايت اﻥباسه که هماﻣ بايت صفش اعت قشاس
ﻢی گﻴشد.ديگش کاسبشد های اﻥباسه ػمﻟﻴات ﻢحاعباتی ﻥظﻴشجمغ  ،تفشيق و ...ﻢی باؽذ.
Registers
حاﻓظه  CPUهاي  S7داساي سجﻴغتشها ( ثبات ) ﻢختﻟفﻲ اعت که اص جمﻟه ﻢهمتشيﻤ ايﻤ سجﻴغتشها
 Status Wordﻢﻲ باؽذ.

خشٗخی

کْتشه
ٗى٘

کْتشىش

پشٗسٔ

اتضاس
دقیق

خطا

ٍقذاس َّّ٘ٔ گیشی

ٍقذاس تٖیْٔ

Rail  ياRack

S7 300 آضًايي با سخت افضاس اصلي

(Power Supply ) PS

(Central Process Unit) CPU

(Interface Module) IM

(Signal Module) SM

(Function Module) FM

(Communication Process ) CP

 Rackيا Rail
سک دس لغت به هؼًی قفسه هی باضذ که دس  PLC S7 300به صىست سيل ػمل کشده و هاژول ها
سا دس کًاس هن سوی تابلى سا يگه هی داسد.بشخی ويژگی های سک  300ػباستًذ اص
 .1ياصده اسالت داسد
 .2به صىست سيل است
 .3فقط يل يىع داسد که هن به ػًىاو سك اصلي و هن به ػًىاو سك اضافي استفاده هي گشدد
 .4فقط يقص يگه داسيذگي بشاي هاژول ها داسد
 .5هاژول ها بايذ سوي سيل بذوو فاصله کًاس يكذيگش قشاس بگيشيذ
تشتيب هاژول ها دس Rack 300
سوي سك يمي تىاو هش هاژول سا دس اسالت دلخىاهي قشاس داد  .بايذ تشتيب رکش ضذه دس جذول
صيش سا سػايت کشد.
هاژول
ػماره اطالت
يكته  :هشچًذ دس يشم افضاس هي تىاو اسالت  3سا خالي قشاس داد
PS
1
CPU
2
ولي دس ػمل يبايذ هيچ فاصله اي بيى  CPUو ديگش هاژول ها
IMيا خالي
3
وجىد داضته باضذ
4-11

FM , CP , SM

اطتفاده اس رک اضافی )(Expansion
رک اصلی را  Centralو رک اضافی را  Expansionهی گىيًد .اگز تؼداد  I/Oها سياد باػد و رک اصلی پز ػىد اس رک
اضافی اطتفاده هی ػىد.
يکته  :رک اضافی وقتی هًاطب اطت که طیگًال های  Fieldبه صىرت هتمزکش و با فاصله کن يظبت به  PLCباػًد .در
غیز ايى صىرت اطتفاده اس ػبکه روع بهیًه هی باػد.
يکته  :هاکشيمن  3رک اضافی به رک اصلی هی تىاو هتصل کزد

(Power Supply ) PS
هًبغ تغذيه  S7 300همگی  120/230ولتی هظتًد که بظته به جزياو آيها
به طه دطته  2A , 5A , 10Aتقظین هی ػىيد  ،ايى کارتها هیچ تًظین
خاصی که السم باػد تىطط  Hwconfigايجام ػىد يیاس يداريد

(Central Process Unit) CPU
 CPUهميطه دس اسالت دوم قشاس هی گيشد و با تىجه به کذی که دس ايتهای يام  CPUوجىد
داسد به سه دسته تقسن بًذی هی ضىيذ
 CPU. 1هايی که دس ايتهای کذ آيها کلمه  2DPيىضته ضذه هستقيما داسای پىست استباط با
ضبكه پشفی باط هی باضًذ
 CPU .2هايی که دس ايتهای کذ آيها  Cيىضته ضذه کمپكت هی باضًذ  ،يؼًی  CPUداسای
هاژول وسودی و خشوجی ييض هی باضذ هايًذ CPU 314C
 CPU .3هايی که دس ايتهای کذ حشف  Fآهذه بىد هايًذ  CPU 315Fبيايگش  Fail-Safeهی
باضذ
يكته  :بشخی CPUهای  300سک اضافی سا ساپشت يمی کًًذ هايًذ CPU 312

کليذ های سوی CPU
 : STOPدر ايى هد پزداسع بزياهه هتىقف هی ػىد  ،دطتزطی به  I/Oها وجىد يدارد و فقط هی تىاو
بزياهه  PLCرا خىايد يا بزياهه جديدی را به آو ايتقال داد .

 : Runدر ايى هد بزياهه اجزا هی ػىد  CPUبه  I/Oها دطتزطی دارد  ،و يمی تىاو بزياهه جديدی به
 CPUايتقال داد
 : Run-Pدر ايى هد بزياهه اجزا هی ػىد  CPU ،به  I/Oها دطتزطی دارد  .در ػیى حال CPU
بصىرت  Readو  Writeقابل دطتزطی اطت .در بزخی  CPUها طىئیچ حالت  Run-Pيدارد.
 : MRESايى وضؼیت بزای ری طت کزدو حافظه  CPUبکار هی رود يؼًی هن هقاديز هتغیز های
حافظه و هن بزياهه ای که کاربز يىػته پاک هی گزدد

عملکرد  LEDىای روی CPU

CPU 319 F

(Interface Module) IM
ارتباط بیى رک اصلی و رک اضافی تىطط هاژول  IMايجام هی ػىد IM ،چه در رک اصلی و چه در
رک اضافی همیؼه در اطالت ػماره  3قزار هی گیزد .
يىع اول  : IMاگز فقط يیاس به يک رک اضافه داػته باػین اس  IM 365اطتفاده هی کًین طىل کابل
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.

يىع دوم  : IMدر ايى حالت  IMبه صىرت جفت فزطتًده  IM 360Sو گیزيده  IM 361Rاطتفاده
هی ػىد ،که  IM 360Sدر رک اصلی و IM 361Rدر رک های اضافی که يهايتا  3رک هی باػد به کار
هی رود ؛ در ايى حالت طىل کابل به  10هتز هن هی رطد ولی هز رک يیاس به تغذيه جداگايه دارد هز
 IMاضافی دارای دو پىرت هی باػد يکی بزای اتصال به رک قبلی و ديگزی بزای اتصال به رک بؼدی
اطتفاده هی ػىد .
يکته  :تزتیب هاژول ها در رک اضافی هايًد رک اصلی هی باػد با ايى تفاوت که رک اضافی CPU
يدارد يؼًی در پیکزه بًدی اطالت دوم خالی اطت .

(Signal Module) SM
DI (Digital Input)
DO (Digital Output)

SM

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
سًسىس و سىئيچ ها و تبذيل آو به يک سيگًال قابل پشداصش بشای  CPUهی باضذ .دس ايى
کاست ها وسودی به صىست  opto couplerهی باضذ تا دسصىست اتصالی فقط هماو وسودی
آسيب ببيًذ و سايش قسمت های  PLCدچاس هطكل يطىد

)DO (Digital Output
ايى کاست ها به دو گشوه سله ای و تشايضيستىسی تقسين هی ضىيذ .دس يىع سله ای بسته به يىع
سله قابليت جشياو دهی اص  2A -8Aهی باضذو تؼذاد خشوجی ها تا  8ػذد هی باضذ.دس يىع
تشايضيستىسی تؼذاد خشوجی ها حذاکثش  0.5Aجشياو هی دهًذ و تؼذاد خشوجی ها  32ػذع
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
سيگًال های  Analoge Inputاستايذاسد  ،ايىاع هختلفی داسيذ ولتاژ ،جشياو و هقاوهت اص
جمله ايى سيگًال ها هی باضًذ.کاست های وسودی آيالىگ همكى است يكی يا تشکيبی اص ايى
سيگًال ها سا قبىل کًًذ.
تًظيمات سخت افضاسی الصم بشای کاست های AI
دس کاست های  AIکه چًذ يىع وسودی سا دسيافت هی کًًذ ،هاژول کىچكی به يام Measuring
 Range Moduleکه سوی آو حشوف  A,B,C,Dيىضته ضذه است؛با تًظين سخت افضاسی آو
يىع وسودی تؼييى هی ضىد.

Cycle Time
بطىر کلی همه هقاديز آيالىگ اػن اس ولتاژ،جزياو و هقاوهت ابتدا در کارت  AIاس آيالىگ به ديجیتال
با فزهت  Hexتبديل هی ػىيد طپض تىطط  CPUبزای پزداسع هىرد اطتفاده قزار هی گیزيد .بزای
هز کايال آيالىگ يک  Cycle Timeوجىد دارد .ابتدا در کايال  1طپض کايال  2و يهايتا کايال  nکل
سهايی که ايى کار طىل هی کؼد را  Cycle Timeهی گىيًد  .لذا بزای افشايغ طزػت پزداسع کايال
های که اطتفاده يمی ػىيد را غیز فؼال هی کًین

کارت ورودی را هی تىاو به صىرت سيز دطته بًدی کزد

)AO (Analog Output
این کارت مقادیر را بو صورت  Hexدریافت کرده و بو سیگنال آنالوگ تبدیل می کند  ،اکثر
مطالبی کو برای  AIگفتو شد درمورد  AOنیز صادق است

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
کارت های خاؽ يىع ديگزی اس هاژول های  S7 300هی باػد که يکی اس ايى کارت ها  Dummyيام
دارد .ايى کارت دارای هیچ ورودی و خزوجی خاصی يیظت و همايطىر که اس اطمغ پیداطت يک
هاژول هجاسی )  ) DMهی باػد  ،که هی تىايدهمايًد طايز کارت های  I/Oدر اطالت  4تا  11قزار
گیزد و کاربزد آو صزفا بزای رسرو کزدو هحل و آدرص آو اطالت بزای اطتفاده در آيًده اطت.چزا که
قبال گفته ػد يبايد بیى کارت ها در اطالت ها فاصله باػدو به وطلیه ايى اطالت ارتباط بیى دو سرف
با کايکتىر بزقزار هی ػىد ؛ يىع ديگز کارت خاؽ  SM 338هی باػد که بزای ارتباط با ايکىدر در يظز
گزفته ػده

(Function Module) FM
همايطىس که قبال اضاسه ضذ  Function Modulesهاژول های هستًذ که فايكطى خاصی سا
هستقل اص  CPUاجشا هی کًًذ و به اصطالح باسی سا اص دوش  CPUبش هی داسيذ  ،وسودی ها
هستقيما به ايى هاژول ها داده هی ضىد و خشوجی ها ييض هستقين اص آيها صادس هی ضىد دس
ػيى حال  FMها هی تىايًذ با  CPUتبادل ديتا داضته باضًذ ؛ دس بشخی کاسبشد ها هايًذ
ضماسش سشيغ که اهكاو آو تىسط  CPUوجىد يذاسد چاسه ای جض استفاده اص  FMييست .با
واسد کشدو  FMهىسد يظش دس اسالت  4تا  11هی تىاو اص آو استفاده کشد

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

S7 300 آضًايي با سختافضاس و تجهيضات جايبي

Memory Card
(Micro Memory Card)
MMC

Bus Connector
Front Connector

(Micro Memory Card) MMC/Memory Card
دس گزضته طشاحي به صىستي بىد که حافظه  CPUػالوه بش داضتى  Load Memoryداخلي
هي تىايست تىسط يل کاست حافظه خاسجي  Memory Cardافضايص پيذا کًذ  ،ولي دس
طشاحي هاي جذيذ  Micro (Master ) Memory Cardکه اص يىع  FEPROMاست جايگضيى
 Memory Cardو  Load Memoryضذه.
Non-Volatile Memory
دس حافظه  CPUبخص ديگشي ييض هىسىم به ( NV Memoryحافظه غيش فشاس) وجىد داسد که
قابل بشياهه سيضي هي باضذ و هي تىاو تؼييى کشد که چه اطالػاتي دس آو رخيشه ضىد  ،به
اطالػاتي که دس  NV Memoryرخيشه هي ضىيذ  Retentiveگفته هي ضىد  .هقاديش ايى ديتا
ها دس صىست قطغ و وصل تغزيه هي تىايذ حفظ ضذه و اص بيى يشود ؛ به ػًىاو هثال اگش يل
کايتش دس بخص  NV Memoryتؼشيف ضىد و دس بيى ضماسش تغزيه قطغ ضىد به کمل ايى
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

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

Front Connector

جهت اتصال طین ها ورودی و خزوجی اس  SMها رابطی به يام Front
 Connectorاطتفاده هی ػىد تا ػالوه بز چیدهاو هزتب طین کؼی PLC
ػیب يابی يیش طزيغ تز صىرت گیزد.

 و کاهپيىتشPLC آضًايي با اصىل استباط بيى

PG (Programmer )
PC (Personal Computer)
(Bood Rate)يشخ ايتقال

) PG (Programmer
دس گزضته بشاي يىضتى بشياهه دس  PLCاص وسيله اي با يام )  PG (Programmerيا بشياهه سيض
دستي استفاده هي ضذ ؛ اهشوصه بشاي يىضتى بشياهه  PLCػمذتا” اص کاهپيىتش هاي ضخصي
 PCاستفاده هي ضىد صيشا کاسبشها با  PCآضًايي کافي داضته و دستگاهي چًذ هًظىسه است
که با يصب يشم افضاس هشبىط به  PLCبشاحتي هىسد استفاده قشاس هي گيشد.

)PC (Personal Computer
هشگاه بخىاهين بشياهه يىضته ضذه با  PCسا به  PLCاسسال کًين هي بايست اص هبذل خاصي
با يام  PC Adaptorاستفاده کًين  ،دس هجمىع دو يىع  PC Adaptorوجىد داسد که دس يىع اول
پىست استباطي با  PCاص يىع  USBهي باضذ و دس يىع دوم پىست  RS232هي باضذ .

PCI
با يصب کارت هاي  cp5611يا  cp5511دس اسالت  PCIکاهپيىتش بذوو يياص  PC Adaptorهي
تىاو هستقيما  PCسا تىسط کابل و کايكتىس به  PLCهشتبط کشد

PCMCIA
ايى کاست هن هطابه کاست باال است ولي بشاي اتصال  Notebookبه  PLCکاسبشد داسد

Boud Rate
هًظىر اس  Boud Rateيا يزخ ارتباط  ،طزػت ارتباط دو طیظتن ديجیتالي
اطت و ايتقال تؼداد بیت در يك ثايیه را گىيًد.

S7 400 آشًايي با سخت افسار اصلي

Rail  ياRack

(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

ايجاد Station

اجراي برياهه Hwconfig

ايتخاب  Rackوچيذهاو هاژول ها روي آو

تًظين پاراهتر هاي هاژول ها

برسي سازگاري اجسا و رخيره پيكربًذي

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

1

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

2

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

3

فضاي خالي بيى هاژول ها در رك  400اهميت يذارد

4

كارت  DI/DOو  AI/AOدر  S7 400وجىد يذارد

5

تًىع كارتها ي  400يسبت به  300كمتر است

6

تمام  CPUهاي  400تغيير آدرش هاژول ورودي خروجي را پشتيبايي هي كًًذ

7

قابليت  Multicomputingدر  CPUهاي  400وجىد دارد و هي تىاو چًذ  CPUاز ايى يىع را در يك رك وارد كرد

8

عالوه بر راه ايذازي هاي  COLDو  Warmهذ  Hot Startupييس براي  CPUهاي  400ييس وجى دارد

9

تىايايي  ،سرعت و حجن آدرسي كه  CPUهاي  400داريذ بسيار بيشتر از  300هي باشذ

Rack
سك هاي  S7 400وظايفي به ششح صيش داسيذ.
 .1يگهذاسي هاژول ها
 .2تغزيه كًًذه هاژول ها اص طشيق  Backplane Busاست
 .3داساي  I/O Busبشاي استباط سيگًال ها است
 .4داساي  Communication Busبشاي استباط شبكه است
 .5تؼذاد اسالت هاي سك  400دس بشخي ايىاع تا  18اسالت هن هي سسذ
جذول هعرفي ايىاع رك 400

تشتيب هاژول ها دس سک 400
 CPU فقط دس سک اصلی قشاس هی گيشد
 IM اص يىع  Receiveفقط دس سک اضافی قشاس هی گيشد
 هی تىاو دو هًبغ تغزيه اص يىع  Redundantسا دس سک های كه ايى آسايش سا پشتيبايی هی كًًذ اص
اسالت اول پشت سش هن قشاس داد
 اگش  CPUقابليت ( multicomputingقشاسدادو چًذ  CPUدس سک اصلی كًاس هن و با ػملكشد
هستق اصهن) دس ايى صىست هی تىاو تا  4اسالت سا به  CPUتؼلق داد
 بشخی هًابغ تغزيه و  CPUها دس ػمل و ييض هًگام پيكش بًذی دو اسالت سا اشغال هی كًًذ

S7 400
Rack UR1

رك اضافي در S7 400
 در S7 400ماكسيمم  21رك اضافي مي تُاويم داشتً باشيم
 در رك اصلي مي تُان حداكثر  6عدد َ IMارد كرد
ٌ IM ا در رك اصلي مي تُاوىد از اسالت  3بً بعد قرار گيرود
ٌ IM ا در رك اضافي فقط در آخريه اسالت قرار مي گيرود
ٌ ر  IMبً شكم زوجيري اي  Chainحداكثر بً چٍار  IMمتصم مي شُد

(Power Supply ) PS
دس  S7 400هي تىاو دو هًبغ تغزيه اص يىع  Redundantسا دس كًاس هن دس اسالت هاي اوليه قشاس داد تا
دس صىست قطغ هًبغ تغزيه سيستن اص هًبغ دوم تغزيه گشدد .الصم به ركش است بشخي اص هًابغ تغزيه
ػمال دس هًگام پيكشبًذي دو اسالت سا اشغال هي كًًذ ؛ هًابغ تغزيه  S7 400سا هي تىاو طبق
جذول صيش دسته بًذي كشد .

(Central Process Unit) CPU
اكثش پاساهتش های  CPUدس  S7-400شبيه  S7-300هی باشذ و تًظين آيها به هماو يحى است ولی
يكات خاصی كه بايذ هذ يظش قشاس گيشد
 بذوو وجىد كاست حافظه  CPUساه ايذاصی هی شىد
 بشخی  CPUهای  400داسای  4آكىهىالتىس هستًذ ولی دس  300فقط دو آكىهىالتىس وجىد داسد
 ػالوه بش هذ های ساه ايذاصی  Warm، Coldهذ  Hotييض وجىد داسد
 تؼذادوقفه های بخش  OBبيش اص يىع  300هی باشذ
 بشخی  CPUهای  400داسای قابليت  Multicomputingهی باشًذ

(Interface Module) IM
 IM ها ايىاع هختلف داسيذ و بصىست جفتي  Send/Receiveبه كاس هي سويذ و هي تىاو تشكيبي اص
آيها سا استفاده كشد
 اگش  IMتغزيه سا ييض هًتقل كًذ ديگش يياصي به هًبغ تغزيه دس سك اضافي يذاسين
 به جض  IMهاي جذول صيش سايش  IMها هىجىد دس كاتالىگ كه ظاهش هي شىيذ بشاي استباط با سك
اضافي ييستًذ ؛ به ػًىاو هثال  IM467بشاي استباط با شبكه پشوفي باط كاسبشد داسد.

 َ تجٍيسان جاوبی ٌمچُنSM/FM/CP ًسايرماژَل ٌا از جمل
Memory Card –
(Micro Memory Card) MMC –
Front Connector –
 عمم می کىىدS7 300 ًويس مشاب

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
برای استفاده از  STEP7هجوز خاص آو برياهه الزم هی باشذ و برياهه از ایى يظر دارای قفل
يرم افساری است  ،که روی دیسکت جذاگايه ای قرار دارد  .با استفاده از ایى دیسکت که
هعموال
 Single Licenseاست یعًی فقط روی یک رایايه يصب هی شود .اگر يیاز باشذ که
 Authorizationبه رایايه دیگری ايتقال یابذ ابتذا دیسکت را داخل درایو رایايه قبلی قرار داده
و  Authorizationرا از روی آو برهیذارین سپس دیسک را در درایو رایايه جذیذ قرار داده و
 Authorizationرا به هارد آو هًتقل هی يمایین

Wizard
با جرای  Simatic Managerهعموال پًجره  Wizardظاهر هی شود که توسط آو هی تواو
بخشی از اهور هورد يیاز را ايجام داد  ،ايتخاب  CPUو بالک های برياهه يوسی هی توايذ با
 Wizardديبال شود ولی به دلیل جاهع يبود ایى کار توصیه يمی شود.

کارگاه ابزار دقیق مرکز شماره یک فنی و حرفه ای

تا تطکش

