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  .اندازدمييك سري استانداردها روي اينها تعريف شده آه آمي آار تحليل را جلو 
  
  
  هاي آنترل اتوماتيك معرفي سيستم

  
  

شود آه در هر لحظه به طور   آنترل اتوماتيك اصوًال به وسايلي اطالق مي سيستم
خودآار و بدون آمك خارجي يك سلسله اعمال خود را بررسي و اگر اختالفي با وضع 

ا ذآر كند در اين قسمت بميبيني شده داشته باشد آن را اصالح  يا نتيجه پيش
هاي آنترل اتوماتيك آشنا  مثالهائي با طرز آار و اجزاء تشكيل دهنده سيستم

  .شويم مي
  

  سيستم آنترل درجه حرارت: ١مثال
.  گرم با دماي معيني است آبگيريم منظور بدست آوردن شكل زير را در نظر مي

د دهيم تا دماي واقعي را تعيين آن ار ميرخروج آب گرم قدماسنجي درست در محل 
به . اگر آنترل آننده آه در اينجا يك انسان است. اين دما خروجي سيستم است

مقدار   ببيند،(desired value)تعيين شده دماسنج نگاه آند و درجه آن را باالتر از مقدار
دبي بخار را با بستن شير بخار متناسب با مقدار تصحيحي الزم آم آند تا دماسنج 

در صورتيكه دماي آن آمتر از مقدار تعيين شده باشد در . دماي مورد نظر را نشان دهد
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عمل آنترل را در جهت مخالف انجام دهد ) انسان(اين صورت الزم است آنترل آننده 
  .تا دما، در مقدار مورد نظر تنظيم شود

  
  

  
  

 نگاه آردن با. گيرد آه عمل آنترل درجه حرارت مخزن به صورت دستي صورت مي
اپراتور به دماسنج دما را با بستن و باز آردن شير بخار در يك اندازه مشخص آه مورد 

  .دارد نظر است ثابت نگه مي
به آمك دماسنج تعيين و با دماي مورد نظر تنظيم شده و ) دماي آب(چون خروجي 

سيستم توان يك  گيرد لذا اين سيستم را مي عمل آنترل توسط آنترل آننده انجام مي
  . آنترل فيدبك با حلقه بسته دستي ناميد

توان از يك آنترل آننده خودآار استفاده آرد  مي) آنترل(در سيستم فوق بجاي انسان 
  مانند شكل زير
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شود و  گيري دما مشخص مي  وسيله اندازهادر اين سيستم، دماي واقعي آب گرم آه ب
گيري شده  شود و مقدار اندازه ر آن به آنترل آننده خودآار منتقل ميسپس مقدا

measurement يا process valueبا مقدار تنظيم شده    )desired value يا set point (
مقايسه شده و در صورت اختالف بصورت خودآار به شير آنترل بخار فرمان صادر 

نمايد آه در اين سيستم معموًال  ه ميشود و آنرا به اندازه مورد نظر باز يا بست مي
آيد پس از تقويت به شير آنترل  سيگنال خطائي آه در آنترل آننده خودآار بوجود مي

  .شود وارد مي) Actuator(بعنوان عمل آننده 
  

شود را آنترل اتوماتيك  اين سيستم آه آنترل توسط آنترل آننده خودآار انجام مي
Automatic control) (در اين سيستم تغييرات دماي محيط و دماي آب سرد .گويند مي 

  .يندآ بشمار مي) (disturbaceورودي بعنوان اغتشاشات خارجي 
  

آنند، با اين تفاوت آه در  سيستمهاي آنترل دستي و خودآار مانند يكديگر عمل مي
گيري دما و مغز او بعنوان تشخيص  اولي چشمهاي انسان به عنوان وسيله اندازه

هاي او بعنوان عمل آننده  ا و فرمان دهنده قسمت آنترل آننده و ماهيچهدهنده خط
  .باشد مي

توانيم بلوك دياگرام زير را در نظر  در ارتباط با سيستم آنترل درجه حرارت فوق مي
  بگيريم
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  :سيستم آنترل سطح مايع: ٢مثال
  

  
خواهيم  خواهيم سطح آب، در يك ارتفاع مشخص بماند مي در سيستم فوق مي

 اين مخزن شروع به پر شدن .سطح آب در مخزن را در يك حد مطلوب نگاه داريم
باشد آه اين  آند، هر ارتفاع اين مخزن در هر لحظه بعنوان خروجي سيستم مي مي

ري شده و در قسمت دستگاه تنظيم آننده گي خروجي در هر زمان توسط وسيله اندازه
گردد و اختالف دو مقدار بعد از تقويت بعنوان سيگنال  با مقدار مورد نظر مقايسه مي
شود تا مطابق با آن و متناسب با اختالف، شير آب  خطا به شير آنترل فرستاده مي

مورد ورودي را باز يا بسته نمايد و اين عمل تا موقعي آه خروجي به سطح مطلوب 
اره ثابت خواهد بود الزم و سطح همشدآند وقتي اختالف صفر نظر برسد ادامه پيدا مي

نمايد آه در اين  به ذآر است اين سطح با تغييرات دبي خروجي و ورودي آب تغيير مي
حال اگر اجزاء مختلف اين سيستم را . صورت مجددًا بايستي عمل آنترل انجام گيرد

  .م خواهيم داشتبصورت بلوك مجزا ترسيم آني
  

  
  

 يك اپراتور هم انجام شود ط توس(manual)البته اين عمل ميتوانست به صورت دستي 
آه هر لحظه به دستگاه نشان دهنده ارتفاع مخزن نگاه آرده و هر وقت ارتفاع از آن 
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سته آردن شير ورودي باعث ثابت مقدار مورد نظر باال و يا پايينتر را نشان داد، با باز و ب
  .گردد نگاه داشتن آب مي

گيري سطح و دستگاه آنترل آننده و مقايسه  ولي با گذاشتن يك سيستم اندازه
آه سيستم آنترل اتوماتيك . پذيرد آننده اين عمل آنترل به صورت خودآار انجام مي

  .شود ناميده مي
آنترل الكترونيكي را نشان شكل زير نحوه آنترل ارتفاع مخزن توسط يك سيستم 

  .شود مي
  

  
  سيستم آنترل فشار مخزن: ٣مثال
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آه در . باشد در اين سيستم هدف آنترل فشار گاز مخزن در يك فشار مشخص مي
زان مصرف، قابل تغيير بسته به مي ) Qo(اينجا با وجود اينكه نرخ مصرف گاز در خروجي 

آه سعي . آند هرچه مصرف زيادتر شده فشار داخل مخزن تغيير مي. باشد مي
فشار داخل مخزن را در هر حال روي  )Qi(ير ميزان گاز ورودي به مخزن شود با تغي مي

گردد، ثابت نگه دارند البته در اين   مشخص ميset pointمقداري آه در نقطه 
تواند باعث  ر مصرف در خروجي، تغييرات دماي محيط نيز ميسيستمها به غير از تغيي

 در (Disturbance)تغيير فشار داخل مخزن گردد آه بعنوان عوامل اختالل يا اغتشاش 
  .باشد آنترل مطرح مي

 آنترل فشار مخزن، به وسيله رگوالتور فشار تنظيم (manual)در حالت آنترل دستي 
 با مشاهده فشار مورد نظر از روي دستگاه شود، آه روي شير آنترل نصب مي دستي

در اين حالت در واقع مغز انسان . شود فشارسنج در مقدار دلخواه ثابت نگه داشته مي
 با فشار داخل (s-p)جا مقدار مورد نظر نآند در اي بعنوان يك آنترل آننده عمل مي

 فشار مقايسه ميشود، سعي ميكنند با تنظيم مناسب رگوالتور) فشار سنج(مخزن 
  .يم نمايندنظدستي و اعمال آن به شير آنترل، مقدار فشار داخل مخزن را ت

گيري شده و تبديل به فشار يا  اما در سيستم آنترل اتوماتيك فشار داخل مخزن اندازه
لوب طسيگنال مورد نظر در دستگاه آنترل آننده و مقايسه آننده شده و با مقدار م

ور متناسب روي رگوالتور شير آنترل اعمال شود در صورت خطا به ط مقايسه مي
مخزن صورت ل شود تا با باز و بستن شير آنترل ورودي، عمل تنظيم فشار داخ مي
  .باشد بلوك دياگرام اجزاء آنترل اتوماتيك به صورت زير مي. گيرد

  
  

يق سيگنالهاي استاندارد و ها ارتباط بين پروسه و اطاق فرمان از طر در اين سيستم
و يا سيگنالهاي الكتريكي و غيره ) در محلهائي آه خطر انفجار وجود دارد(نيوماتيكي 
  .شود استفاده مي

در شكل زير نحوه آنترل فشار داخل مخزن توسط يك سيستم نيوماتيكي نشان داده 
  .شود مي
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  :وتورسيستم آنترل سرعت م: ۴مثال

نيكي قرار دارد در اين سيستم ثابت نگه داشتن سرعت دوراني آه تحت تاثير بار مكا
. باشد  ميDC دراين  حالت محرك مكانيكي شافت موتور الكتريكي .باشد مورد نظر مي

آند چون موتور   براي چرخش محور، حرآت الزم را ايجاد ميDCبا اعمال ولتاژ الكتريكي 
جريان الكتريكي زيادي الزم دارد لذا قبل از اعمال ولتاژ به موتور الكتريكي فوق معموًال 

و سرعت چرخش محور توسط يك . شود توسط يك تقويت آننده، جريان آن تقويت مي
آه ولتاژ خروجي آن متناسب ) تاآوژنراتور(گيري سرعت مثًال يك تاآومتر  دستگاه اندازه

سنج نشان  توسط يك دستگاه سرعتω ((VT=Kg(باشد با سرعت محور موتور مي
  .آن به صورت زير خواهد بوددياگرام بلوك . شود داده مي
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تواند   ولت ميتوان سرعت موتور را تغيير داد اين آار مي١۵با تغيير ولتاژ ورودي از صفر تا 

   اپراتور انجام گرددسنج توسط با مشاهده سرعت مورد نظر در سرعت
حال اگر بخواهيم عمل آنترل سرعت موتور بصورت اتوماتيك انجام پذيرد براي اين 
منظور ولتاژ تاآومتر آه متناسب با سرعت محور موتور است با ورودي مقايسه شده 

  شود مانند شكل زير بعد از آنترل آننده، تقويت شده به موتور اعمال مي
  

  
در اين حالت با تغييرات بار يا عوامل خارجي ديگر آه باعث آاهش و يا افزايش دور 

گيري شده  شود ولتاژ خروجي آه توسط تاآومتر اندازه موتور شود باعث مي) سرعت(
با ولتاژ ورودي مقايسه شده و اختالف ولتاژ بعد از تقويت، به موتور اعمال گردد تا 

  .عت قبلي مورد نظر برگرداندمجددًا موتور را بسر
  
  

  ):زاويه(سيستمهاي آنترل وضعيت : ۵مثال
خواهيم با تغيير زاويه يك محور ورودي بتوانيم محور  در يك سيستم آنترل وضعيت مي

خروجي در يك پروسه مكانيكي را به همان اندازه بچرخانيم آه اين سيستم آنترل 
  .باشد وضعيت آنتن يك رادار مي

تواند حول محوري دوران آند پايه  يك پايه قائم نصب شده و اين پايه مياين آنتن روي 
اين آنتن تحت تاثير عوامل خارجي مانند باد و طوفان از محل خود حرآت آرده و جهتش 

براي آنكه آنتن به طور خودآار اثر عوامل خارجي را خنثي، و هميشه . شود عوض مي
ي جديد مرآز فرستنده آه معموًال با آنتن جهت دقيق خود را حفظ آند يا براي فرمانها

ترين مدار  ساده. شود فاصله زيادي دارد فرمان بگيرد از يك مدار بسته استفاده مي
  .شود براي اين منظور در شكل زير نمايش داده مي
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اند به   آامًال مشابه آهP2 و P1طرز آار اين مدار به اين صورت است آه دو پتانسيومتر 
 در محل P1 در مرآز فرستنده و P2شوند پتانسيومتر تغذيه مي Vوسيله يك ولتاژ ثابت 

اگر هر دو . آنتن نصب شده و محور آن به طور مكانيكي به محور آنتن بسته شده است
، برابر باشند eθ و rθيعني زاويه چرخش آنها . پتانسيومتر در يك وضعيت قرار گيرند

اختالف ولتاژ در سر ورودي تقويت آننده وجود نخواهد داشت ولي اگر يكي از دو 
پتانسيومتر در يك جهت چرخش آند، اختالف ولتاژي متناسب با اختالف زاويه بين 

شود و اين اختالف ولتاژ به تقويت آننده  سرهاي وسط دو پتانسيومتر ايجاد مي
 به علت حرآت محور آنتن دوران آند خطايي برابر P1بدين صورت اگر . رسد مي

)re θθε شود و اين خطا به صورت اختالف ولتاژ به دو سر تقويت آننده   ايجاد مي)=−
چرخاند  از آنجا آه جريان خروجي تقويت آنند موتور و پايه آنتن را مي. خواهد رسيد

)(بطوريكه  er θθ  را خنثي نمايد وقتي اين اختالف صفر شد موتور از حرآت باز −
بدين طريق اثر وروديهاي فرعي يا اغتشاشات خارجي روي آنتن خودبخود . ايستد مي

توان جهت آنتن را فرمان   ميP2شود و از مرآز فرستنده نيز فقط با حرآت  خنثي مي
  .توانيم بصورت زير رسم نماييم نمودار بلوآي سيستم فوق را مي. داد و عوض نمود
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در خصوص فرمان سكان هواپيما و (سيستم آنترل وضعيت : ۶مثال
  )ها آشتي

در هواپيماهاي خودآار وقتي هواپيما به پرواز در آمد الزم است آه در فاصله معيني از 
  .باقي بماند) زاويه مبنا (θ. با سطح زمين زاويه سكان هواپيما با افق ثابت و برابر

اين زاويه در هر لحظه تحت تاثير عوامل خارجي بر روي سكان، مانند تغيير شرايط 
  . آند جوي، باد و طوفان و غيره تغيير مي

براي اينكه اثر اين عوامل را خنثي آنند و با هر تغييري مقدار زاويه را به ميزان ثابت 
).θ(ابتدا اختالف بين، برسانند θ )بعنوان خروجي سيستم و ) زاويه در هر لحظه
.θاين خطا سنج (نمايد  بعنوان ورودي سيستم را به وسيله يك خطا سنج تعيين مي

يا دستگاهي ي، رسنج و باط ممكن است يك زيروسكوپ وصل شده به يك پتانسيل
تنظيم شود، اختالف زاويه θ.سنج متناسب با  اگر درجه صفر پتانسيل) نظير آن باشد

). θθ اين جريان به وسيله يك .  سبب ايجاد جرياني متناسب با خود خواهد شد)−
است داده تقويت آننده تقويت شده به موتوري آه سكان هواپيما تحت فرمان آن 

را در جهت مناسب تغيير θشود موتور به نوبه خود سكان هواپيما را حرآت و زاويه مي
).( اختالف زاويهناين تغيير تا زمان خنثي شد. ميدهد θθ  ادامه خواهد داشت وقتي −

تور از حرآت باز شود و مو آه آن اختالف از بين رفت، جريان پتانسيومتر صفر مي
اندازد بدين ترتيب در هر  مجددًا تمام مدار را به آار ميθيير ديگر زاويهغهر ت. ايستد مي

  .شود ثابت نگه داشته ميθ.لحظه زاويه سكان در مقدار
تم را سن سياين نوع فرمان در هواپيماي با خلبان نيز موجود است بلوك دياگرام اي

  .توانيم بصورت زير در نظر بگيريم مي
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در درياهائي آه امكان . رود فرمان سكان هواپيما در مورد آشتيها نيز به آار مي نحوه
وجود خطر از ناحيه صخره و يخهاي شناور و مراقبت دائمي را ايجاب نكند حرآت 

  .گيرد صورت مي) اتيكاتوم(آشتي با فرمان خودآار 
در هر θ)(در اين مورد نيز زاويه سكان آشتي آه در اثر تالطم امواج در تغيير است

آند مقايسه و اختالف اين دو به   آه جهت حرآت را معين ميθ)(.لحظه با زاويه مبنا
  .وي سكان آشتي اصالح شودموتور سكان آشتي اعمال شده تا اثر اغتشاشات به ر

  
  

  هاي آنترل اتوماتيك حات در سيستمتعاريف و اصطال
  

هر وسيله فيزيكي آه الزم است آنترل شود مانند : (plant)دستگاه تحت آنترل 
  .شود دستگاه ناميده مي... آوره گرمازا يا ارتفاع مخزن آب

  
اي  عي تكامل يافتهدر فرهنگ لغات، واژه فرآيند به عمليات طبي: (process)فرآيند

اي تشكيل شده است و به سمت  اطالق ميشود آه از يك سري تحوالت زنجيره
  . اي مطلوب هدايت ميشود نتيجه

  
اي از اجزا را آه به منظور انجام آار يا آارهاي معيني  مجموعه: (System)سيستم 

  .ناميم نمايد سيستم مي مل مياعتوابط مشخص با يگديگر ضطبق 
تور يك اتومبيل وم. تواند تعدادي زيرسيستم داشته باشد هر سيستمي مي

  ... مكانيكي، الكتريكي، هيدروليكي و يها سيستمزيرسيستمي است شامل 
در تعريف سيستم دو آلمه اجزا و آار نقش مهمي دارند و با توجه به آنها ميتوان هدف 

  .از مطالعه و بررسي و طرح سيستمها را بصورت زير خالصه آرد
 مطالعه و تحليل يك سيستم پي بردن به آيفيت آار آن است با داشتن هدف از

  .مشخصات و رابطه بين اجزا آنها
مقصود از طراحي يك سيستم، يافتن و ترآيب اجزائي است آه توسط آنها سيستم 

  .آار بخصوصي را بتواند انجام دهد
  

  :سيستم آنترل خودآار
 آه در هر لحظه به طور خودآار و شود اصوًال سيستم خودآار به سيستمي اطالق مي

بدون آمك خارجي يك سلسله از اعمال خود را بررسي، اگر اختالف با وضع يا نتيجه 
آند بدين ترتيب چنين وسائل و سيستمي تا حدود زيادي   داشته باشد اصالح دلخواه

اي آه از قبل تعيين شده است  آند و برنامه يا وظيفه مانند يك انسان متفكر عمل مي
  .دهد انجام مي

بطور آلي يك چنين سيستمي تحت تاثير عوامل با مقدار و مشخصات معيني قرار 
گيرد پس از انجام يك سري عمليات به نتيجه با مقدار و مشخصات معين خواهد  مي

  .رسيد
نامند آه بصورت  در آنترل عامل را ورودي سيستم و نتيجه را خروجي سيستم مي

  .شود ه ميبلوك دياگرام ذيل نشان داد
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توان يك سيستم ساده فرض آرد آه با فشار دادن زبانه آليد  مثًال آليد برق را مي

  .شود در مدار جاري مي) خروجي(جريان برق ) ورودي(
شود آه جيوه در لوله دماسنج  نج باعث مييا مثًال اثر دماي محيط روي يك دماس

تم سحرآت آرده و ارتفاع آن تغيير نمايد بدين ترتيب دماسنج را ميتوان بعنوان يك سي
  .فرض آرد آه ورودي آن دماي محيط و خروجي آن ارتفاع جيوه در لوله خواهد بود

  
  

  
  
  

  :سيستمهاي آنترل
سيستمي است آه در آن بتوان با تغييرات مناسب ورودي، يك سيستم آنترل 

هاي  در سيستمهاي آنترل پروسه. خروجي را بنحو مورد نظر تغيير داد يا تنظيم آرد
 set)آار   خروجي بر اساس نقطه(Regulation)صنعتي در بيشتر موارد هدف تنظيم 

point)باشد  مطلوب و معين مي.  
  

  :بندي سيستمهاي آنترل تقسيم
  .شوند بندي مي   تقسيمبسته سيستم  وزستمهاي آنترل به دو نوع سيستم باسي

تغييرات ورودي ممكن است فقط بر اساس اطالع از مدل سيستم و يا تجربه صورت 
 open) زگيرد و بدون اطالع از خروجي باشد آه در آن صورت سيستم را سيستم با

loop system)ناميم  مي.  
 بر اساس اطالع از خروجي صورت گيرد سيستم را در صورتي آه تغييرات ورودي

  .ناميم  مي(Feed back) فيدبك داراي يا سيستم (closed loop sestem) زسيستم با
  

  :سيستم آنترل باز
  هر بلوك . آلي يك سيستم آنترل باز در شكل زير نشان داده شده است دياگرامبلوك

مايشگر سيگنالهاي ورودي و نمايشگر قسمتي از سيستم و پيكانهاي متصل به آن ن
  .خروجي آن هستند
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در اين نوع سيستم ورودي بر اساس اطالع قبلي از مدل سيستم به منظور ايجاد 
آنترل آننده شكل سيگنال ورودي را بطور . شود خروجي معين به سيستم اعمال مي

راي توان زياد بوده، بر اساس سيگنال قسمت محرك دا. مناسبي تغيير و تقويت ميكند
آار . دهد دريافتي از آنترل آننده نيروي الزم را اعمال نموده و حرآات الزم را انجام مي

در سيستمهاي باز . شود دستگاه يا پروسه تحت آنترل بدين ترتيب آنترل و تنظيم مي
ني، خروجي بي در اثر خطاي موجود در مدل سيستم يا تحريكات خارجي غير قابل پيش

  .دستگاه عمومًا داراي خطا نسبت به مقدار مورد نظر خواهد بود
ا چشم بسته مثالي از آار بعمل راه رفتن يك انسان از مبدا بسوي مقصد معين : مثال

  .يك سيستم آنترل باز است
فرامين . را بداند) تجربه قبلي(هت حرآت و مسافت جشخص در اينجا بايستي قبًال 

فقط بر اساس اطالعات قبلي ) محرك(هاي پا و دستها  به ماهيچه) دهآنترل آنن(مغز  
. برد و ميرا به جل) دستگاه تحت آنترل(حرآات پاها، شخص . گردد صادر مي) ورودي(

اختالالت در (اگر ضمن حرآت احيانًا شخص آمي به چپ و راست منحرف شود 
) خروجي (و موقعيت شخص) ورودي(اختالف بين محل هدف مورد نظر ) خروجي

تواند با چشم بسته دقيقًا به   شخص نميمعموًال. تاثيري در عمل آنترل آننده ندارد
  .محل مقصد برسد

مثال ديگر در خصوص سيستم آنترل باز سيستم آار لباسشوئي است آه اعمالي از 
شود  اي انجام مي قبيل تايد زدن، شستشو، آب آشيدن، خشك آردن به طور مرحله

آاربرد اين سيستم وقتي  . آن بر روي آنترل آننده تاثيري بگذاردبدون آنكه خروجي
تشاش خارجي و عالئم ناخواسته روي آن اثر غاو است آه دقت زيادي الزم نباشد 

  .نداشته باشد
مثال ديگر در مورد سيستم آنترل باز، پرواز خلبان هواپيما يا ناخدا يك آشتي آه فقط 

تواند به آمك قطب نما خود را به  آل مي ايدهباشد آه در حالت  نما مي با يك قطب
را در نظر بگيريم و ... ولي اگر جريان هوا و باد. مقصد برساند و و از مسير منحرف نشود

باشد  العمل انسان براي تصحيح مسير آهسته مي همچنين با توجه به اينكه عكس
  . شوند معموًال براي مسيرهاي طوالني از مسير اصلي و حقيقي خود منحرف مي

  

  :سيستم آنترل بسته
  .باشد بصورت زير مي) فيدبكداراي (يك سيستم آنترل بسته  دياگرام بلوك 

  

  
  

گيرد مقدار  در اينجا عمل آنترل آننده بر اساس ورودي مرجع و خروجي صورت مي
 و نتيجه مقايسه شود گير و مبدل به مقايسه آننده ارسال مي خروجي توسط اندازه

  .گردد بعنوان سيگنال خطا به آنترل آننده اعمال مي
عمل يك انسان هنگام راه رفتن از يك مبدأ بسوي مقصد معين، مثالي از يك : مثال

و ) ورودي مرجع(اختالف بين محل هدف مورد نظر  .سيستم آنترل بسته است
شده و نتيجه آن گيري  دائمًا توسط چشمها اندازه) خروجي(موقعيت فعلي شخص 
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يابد فرمان صادره  انتقال مي) بعنوان مقايسه آننده و آنترل آننده(نها به مغز وتوسط نر
و در نتيجه تغيير مكان ) محرك(هاي پاها و دستها  از مغز باعث بحرآت در آوردن ماهيچه

  . گيرد در اين سيستم رسيدن به هدف بدون خطا صورت مي. شود شخص مي
  :(disturbance)ل اغتشاشات يا اختال

اي ناخواسته هشوند بعنوان ورودي هاي فرعي نيز ناميده مي اين موارد آه بعنوان ورودي
شوند آه سيستم به خروجي تعيين  نمايد و باعث مي يا مزاحم در سيستم عمل مي

  .شده و نتيجه مطلوب نرسد
آه ...  باد و طوفانمثًال در پرواز هواپيما بدون خلبان تغيير فشار جو، تغيير درجه حرارت،

شوند جزء اغتشاشات ميباشد يا اثر باد و طوفان روي  بر روي سكان هواپيما وارد مي
آه در سيستم باز اثر عوامل ميتواند سيستم را از حالت خروجي مطلوب ... ها آنتن

خارج نمايد و در سيستم آنترل بسته اثرات آنها نيز بصورت فيدبك با ورودي اصلي 
  .گردد  مي و تصحيحترآيب

  

  :سيستمهاي آنترل چند متغيره
هاي  در فرآيندهاي پيچيده آه همزمان بايستي چند متغير آنترل شوند مثًال پااليشگاه

ها آليه متغيرهاي مورد نظر فرآيند آه احتياج به آنترل دارند  نفت، آه در اين سيستم
ر اينها در نفت مانند دما، فشار، سرعت جريان، مقادير مواد شيميايي، چگالي و نظي

خام مورد پااليش توسط ترانسميترهاي جداگانه بصورت سيگنالهاي نيوماتيكي يا 
  شود مطابق شكل زير الكتريكي تبديل شده و به اتاق آنترل فرستاده مي

  
  

  
  
  



 15

ي فرآيند هاي مستقر در اتاق آنترل، بطور مداوم شرايط و حاالت متغيرها آنترل آننده
 مقايسه نموده و خروجي مناسب را به صورت (SET POINT)را با مقادير مورد نظر 

 ثها اعمال نموده و باع به عمل آننده) الكتريكي يا نيوماتيكي(سيگنال خروجي 
  . ميشوند آه متغيرهاي فرآيند به حالت طبيعي برگردند

اي  ، بين متغيرها روابط پيچيدههاي نفت از آنجائيكه در فرآيندهاي آنترل نظير پااليشگاه
وجود دارد به اين معنا آه در صورت تغيير يكي از متغيرها معموًال بقيه آنها نيز به نحوي 
تغيير ميكنند مثًال افزايش دماي مايع داخل مخزن پااليش باعث افزايش فشار داخل 

در آل فرآيند مخزن نيز ميشود لذا با تغيير يك متغير و براي جبران نتايج حاصل از آن 
با توجه به تأثيرگذاري . ها دوباره تنظيم گردند بايستي نقاط تنظيم تمام آنترل آننده

هاي  متقابل متغيرها روي يكديگر و مشكل تنظيم مجدد آنها بجاي آنترل آننده
  آنند مطابق شكل زير هاي آامپيوتري ديجيتالي استفاده مي معمولي از آنترل آننده

  

  
  
  

ها نيز سيگنالهاي مربوط به متغيرها به آامپيوتر وارد شده و خروجي  در اين سيستم
  .گردند هاي مختلف ارسال مي آامپيوترها بصورت سيگنالهاي فرمان براي عمل آننده
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  ها اندازي سيستم  راه -و تايمر ) رله(آنتاآتور 
  

تواند توسط مدار فرمان تحريك شود و  ه ميآنتاآتور آليد الكترومغناطيسي است آ
  :آليد آنتاآتور داراي قسمتهاي زير است. مصرف آننده الكتريكي را تغذيه نمايد

 (AC) و جريان متناوب (DC)اين بوبين توسط جريان مستقيم ): پيچ سيم(بوبين  - ١
  .گردد شود و با جريان خيلي آم تحريك مي تغذيه مي

در . قسمت متحرك و ثابت تشكيل شده استهسته آهني از دو : هسته آهني - ٢
صورت تحريك بوبين، هسته ثابت مغناطيس شده و جزء متحرك را به سمت خود 

هاي  هاي باز و باز شدن تيغه اين امر موجب بسته شدن تيغه. آند جذب مي
 .شود بسته مي

 هاي يك آنتاآتور مطابق شكل زير، عالوه بر تيغه: اآتهاي آنتاآتورتها يا آن تيغه - ٣
هاي فرعي در مدار فرمان مورد  آه تيغه. باشد هاي فرعي مي اصلي، داراي تيغه
 .گيرد استفاده قرار مي

  

  
  

هاي قدرت   تيغهرا) آنند  به بار وصل مي راآه قدرت الكتريكي(سه تيغه اصلي 
هاي   تيغه١۶ و ١۵هاي باز فرعي و   تيغه١۴ و ١٣، ١٢، ١١هاي  شماره. نامند مي

  .باشد بسته فرعي مي
 وجود بايدبار افهضدر مدار الكتريكي يك آليد قدرت، سيستم حفاظت اتصال آوتاه و ا

آليدي است آه داراي هيچ نوع ) آنتاآتور( آليد اآترومغناطيسي .شته باشددا
شود و براي  لذا جهت حفاظت اتصال آوتاه از فيوز استفاده مي. باشد حفاظتي نمي

  . آنند بار از رله بيميتال استفاده مي افهاض
  

فاز توسط آنتاآتور به  اندازي يك موتور سه  مدار قدرت و فرمان راه-١
  صورت دستي
آليد (اندازي يك موتور الكتريكي سه فاز توسط يك آنتاآتور  مدار زير راه

  .دهد را نشان مي) الكترومغناطيسي
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جريان ) STARTي تشس (bsي تبا توجه به مدار قدرت و فرمان، با فشار دادن شس
هاي بسته،  هاي باز، بسته و تيغه در بوبين برقرار ميشود و موجب ميشود آه تيغه

اگر . شود هاي قدرت و تيغه باز فرعي بسته مي با توجه به مدار، تيغه. باز شوند
 برداريم، از طريق تيغه فرعي باز، جريان بوبين تامين STARTي تاز شسدست را 

  .گويندبه اين تيغه باز، تيغه نگهدارنده مي. گردد مي
فيوزها بطور آلي . شود در مدار باال، جهت حفاظت اتصال آوتاه از فيوز استفاده مي

تصال باشد آه در صورت ا نوع اول فيوزهاي سريع مي. شوند به دو نوع تقسيم مي
نوع  .آوتاه در مدار و عبورجريان زياد از فيوز، سريعًا سوخته و مدار را قطع ميكند

اندازي موتورها استفاده  باشند آه اين فيوزها معموًال براي راه دوم، فيوزهاي آند مي
  . دنميشو

  .شود استفاده مي) بيميتال(افه بار از رله حرارتي ضبراي حفاظت ا
 به هم چسبيده آه ضريب انبساط آنها متفاوت است، بيميتال از دو فلز مختلف

تشكيل شده است و به دور اين دو فلز يك رشته سيم مسي حامل جريان 
الكتريكي پيچيده شده است آه در اثر عبور جريان زياد از سيم مزبور، حرارت ايجاد 

  .شده و باعث خم شدن بيميتالها ميشود
اند،  ور سري در مدار فرمان قرار گرفته آه بط٩۵و ٩۶با خم شدن بيميتالها، تيغه 

 به ٩٨ و ٩۵با قطع شدن مدار فرمان، تيغه . آند  آرده و مدار فرمان را قطع ميعمل
آنند  ، دستگاههاي اعالم خطر وصل مي٩٨شوند آه معموًال به تيغه  هم وصل مي

  .تا اپراتور متوجه خطر شود
  

  
  
  
  
  
  فاز از دو نقطه اندازي يك موتور سه اه مدار ر-٢

  : زير استكلاندازي يك موتور سه فاز از دو نقطه به ش مدار  جريان راه



 19

  
  

، b3 و b2  هاي)شستي(باتن  در مدار باال، بر اثر فشار دادن هر آدام از پوش
  .شود اندازي مي آنتاآتور تحريك شده و موتور راه

  
  فاز از دو نقطه  مدار خاموش آردن يك موتور سه-٣

  :باشد  زير ميمطابق شكلمدار جريان خاموش آردن يك موتور از دو نقطه 
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 ، برق آنتاآتور قطع  b1 وb0) شستي(در مدار فوق، بر اثر فشار دادن پوش باتن 
  .گردد شده و موتور متوقف مي

  
  
  فاز بطور چپ گرد و راست گرد اندازي موتور سه راه مدار -۴

فاز در مدار قدرت، با جابجائي دو فاز با   چرخش حرآت يك موتور سه جهتتغيير
يكديگر امكان پذير است، با تغيير دو فاز، جهت جريان و جهت ميدان ايجاد شده 

  .شود گردد و در نتيجه باعث عوض شدن جهت چرخش روتور موتور مي عوض مي
هايي بايد از آليدهاي مخصوص دستي، اهرمي، گردان، راندازي چنين موتو راي راهب

بطوري آه يكي از آنتاآتورها براي . غلتكي و يا از دو عدد آنتاآتور استفاده شود
  .باشد گرد مي چپ گرد و ديگري براي راست

مورد استفاده قرار ... مدار فوق در جرثقيل، آسانسور، دستگاه لباسشويي و 
  .گيرد مي

از در شكل ف گرد يك موتور سه گرد و راست با توجه به توضيحات باال، مدار  جريان چپ
  :شود زير نمايش داده مي
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شود در   تحريك ميC1 را فشار دهيم، آناآتور START b1ي تدر مدار باال، اگر شس
در صورت . شوند هاي بسته، باز مي يغهشود و ت ي باز، بسته مياه اين حالت تيغه

 بوبين C1 ، جريان از طريق آناآت نگهدارنده START b1 شستيبرداشتن دست از 
 فشرده شود، START b2 شستيدر اين حالت اگر . آند  را تغذيه ميC1آنتاآتور 

 نخواهد C2 جريان به بوبين C2 در مسير آنتاآتور C1به دليل باز بودن تيغه بسته 
 به عنوان C1 و C2هاي آنتاآتور    در مسير بوبينC2 و C1هاي بسته  لذا تيغه. رسيد

 شستيتوان از طريق  پس از متوقف شدن موتور، مي. آنند محافظ عمل مي
STARTb2 آنتاآتور ،C2را تحريك نمود و جهت موتور را تغيير داد .  

  
  فاز به صورت ستاره مثلث اندازي موتور سه  مدار راه-۵

اندازي  فاز با روتر قفسه سنجابي نياز به راه اندازي اآثر موتورهاي سه براي راه
دليل . باشد پيچي روتور يا اتو ترانسفورماتور مي ستاره مثلث،مقاومت سر راه سيم

بطوري . باشد اندازي موتورها مي اين امر به لحاظ دريافت جريان زياد در ابتداي راه
ده در حالت مثلث سه برابر حالت آه بر اساس محاسبات زير جريان آشيده ش

  .باشد و لذا قدرت در حالت مثلث سه برابر حالت ستاره است ستاره مي

  
  

  :براي حالت هاي ستاره و مثلث داريم 
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  .د جريان خط در حالت مثلث سه برابر جريان خط درحالت ستاره مي باش
  
  فاز به صورت ستاره مثلث ي دستي يك موتور سهزاندا مدار راه) ۵-١

اندازي يك موتور سه فاز ستاره مثلث به صورت دستي به شرح زير  مدار جريان راه
  .باشد مي

 تحريك C و C1تاآتورهاي ن، آSTART b1 شستيمطابق مدار فوق، در صورت فشردن 
اندازي   موتور به صورت ستاره راهC2 ستاره  و آنتاآتورC1شده و توسط آنتاآتور اصلي 

 C، آنتاآتور ستاره b2 شستيفشردن  نامي، با رپس از رسيدن موتور به دو. شود مي
شود و بدين ترتيب موتور در حالت مثلث به آار   تحريك ميCخاموش و آنتاآتور مثلث 

  .دهد خود ادامه مي
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  فاز به صورت ستاره مثلث اندازي اتوماتيك يك موتور سه مدار راه) ۵-٢
زير مطالق شكل فاز به صورت ستاره مثلث  اندازي اتوماتيك يك موتور سه مدار جريان راه

  :است

  
 C و آنتاآتور ستاره C1، آنتاآتور اصلي START شستيدر شكل فوق با فشردن 

اندازي  همزمان با راه. شود اندازي مي به صورت ستاره راهور شود و موت تحريك مي
پس از سپري شدن زمان تنظيم شده، آنتاآت . آند  نيز شروع به آار ميdموتور، تايمر 

Id باز و Idاين امر موجب از آار افتادن آنتاآتور ستاره . شود  بسته ميC و تحريك 
صورت مثلث به آار خود ادامه در اين حال موتور به . شود  ميCآنتاآتوآر مثلث 

، تيغه بسته آن در مسير تايمر باز شده Cاندازي آنتاآتور  مطابق شكل با راه. دهد مي
  .شود و تايمر از مدار خارج مي

  
   مدار قدرت و مسير جريان برق اضطراري از دو شبكه اصلي و خصوصي-۶
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 تحريك شده و d1، آنتاآتور )شهر(ود برق اصلي مطابق شكل زير، در صورت وج
 تحريك d2در اين حالت تايمر . شود  باز ميd1 بسته يها ، بسته و تيغهd1 زهاي با تيغه
شود و آنتاآتور   بسته ميd2هاي باز  شود و پس از گذشت زمان تنظيم شده، تيغه مي
C1با تحريك آنتاآتور . آند  تحريك و بار مصرفي را تغذيه ميC1 تيغه مسير تايمر ،d2 باز 
حالت فوق تا هنگامي آه برق شهر . شود  خاموش ميd2شود و عمًال تايمر  مي

شود و بار مصرفي توسط برق اصلي تغذيه  وجود دارد، تغييري حاصل نمي) اصلي(
  .گردد مي

 d1هاي باز و بسته  شود و لذا تيغه  خاموش ميd1در صورت قطع برق اصلي، آنتاآتور 
 d2گردد و تايمر   خاموش ميC1آند و عمًال آنتاآتور  بسته و باز تغيير ميبه صورت 

هاي باز خود  توسط برق اضطراري تحريك شده و پس از گذشت زمان تنظيم شده، تيغه
با . آند شود و بار مصرفي را تغذيه مي  تحريك ميC2در اين حالت آنتاآتور . دبند را مي

شود و لذا تايمر خاموش   باز ميd2 تايمر ، تيغه بسته مسيرC2تحريك آنتاآتور 
شود و تاهنگامي آه  در اين حالت بار مصرفي توسط برق اضطراري تغذيه مي. گردد مي

  .دهد نيايد، حالت فوق به آار خود ادامه مي) شهر(برق اصلي 

  
  
  مدار آنترل چراغ راهنما توسط آنتاآتور و تايمر) -٧
  . باشد ر جريان آنترل چراغ راهنما توسط آنتاآتور و تايمر به شرح زير ميمدا

 تحريك C1 و آنتاآتور d1 فشرده شود، آنگاه تايمر START bs شستيمطابق شكل، اگر 
هاي باز و بسته آنتاآتور به صورت بسته و باز در  ، تيغهC1با تحريك آنتاآتور . شوند مي
 مسير C1 برداريم، تيغه نگهدارنده START bs يشستلذا اگر دست را از . آيند مي

همچنين المپ مربوط به سبز نيز روشن . دارد جريان را همچنان بسته نگه مي
 عمل آرده و تيغه d1پس از سپري شدن زمان روشن بودن المپ سبز، تايمر . شود مي

الت تيغه در اين ح. شوند  تحريك ميC2 و d2لذا تايمر و آنتاآتور . بندد باز خود را مي
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شود و المپ سبز خاموش و المپ زرد   باز ميd1 و تايمر C1بسته مسير آنتاآتور 
 نتعويض المپهاي زرد به قرمز و همچنين قرمز به سبز با سپري شد. شود روشن مي

  .پذيرد  به ترتيب انجام ميd3 و d2 هاي تنظيم شده براي تايمر هاي  زمان

  
  

  باني سيستمهاي ديجيتال و مدارات منطقيم
  

  سيستمهاي اعداد
هـر سيـستم عـددي از       . رونـد سيستمهاي اعداد براي بيـان مفـاهيم عـددي بكـار مـي            

  : اجزاي زير تشكيل شده است
  
  .رودبندي بكار ميبراي دسته:  مبنا– ١
  .هر عدد از تعدادي رقم تشكيل شده است:  ارقام– ٢
  

شـود تـا يكـي از آمتـر از           برابر است با مبنا و از صفر شـروع مـي           تعداد ارقام : قانون اول 
  مبنا 

  .هر رقمي يك ارزش عددي دارد: قانون دوم
  .شودجايگاه يا وزن هر رقم طبق رابطه زير مشخص مي: قانون سوم

  
  

(dn dn-1 … d2d1d0  .   d-1 d-2 …)b = 
 
dn × bn + dn-1 × b n-1 + … + d1 × b1 + d0 × b0  + d-1 × b-1 + 
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  .شودبعبارت ديگر براي ارزشيابي هر عدد از رابطه فوق استفاده مي

  
  سيستم باينري

  .باشند مي١ و ٠ و ارقام ٢ در سيستم باينري مبنا 
  

  Hexسيستم 
  . باشند  مي F تا 0 و ارقام از ١۶ در اين سيستم مبنا 

  . باشد مي١۵  برابر F و ارزش عددي عددي ١٠ برابر Aارزش عددي 
  

  .  سيستمهاي فوق مطرح گرديدند PLC در Hexبدليل استفاده از سيستم باينري و 
  

  : تبديل مبنا
تقسيم بـر مبنـاي     (آنيم  اده مي ف به مبناي ديگر از تقسيم است      ١٠ مبناي    از براي تبديل 

  ) جديد
-براي تبديل از مبناي غير اعشاري به اعشاري از مفهوم ارزشيابي عدد اسـتفاده مـي               

  .آنيم
  

  
  هاي منطقي تگي

استفاده ) دوتايي(براي بررسي  گيتهاي منطقي در ديجيتال آه از سيستم باينري 
براي مثال به مدار زير توجه . آنيم شود، از مدارهاي سوئيچينگ ساده استفاده مي مي

  .نمائيد
 ANDگيت 

  

  
  

شود در غير   روشن ميLEDگاه المپ  بسته باشند، آنB و Aدر شكل باال اگر آليدهاي 
  .ن صورت المپ مورد نظر روشن نخواهد شديا

، خواهيم دهيمشان   ن٠ و باز بودن آليد را با مقدار ١ر ااگر بسته شدن آليد را با مقد
  :داشت
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) ستيدر(دهد، جدول صحت  به جدول فوق آه حالتهاي مختلف مدار را نشان مي

  .است» و«داراز لحاظ رياضي، مدار فوق يك م. نامند مي
LED = A.B  

 ANDدهند و به آن گيت  با سمبل زير نشان ميرا در مدار منطقي رفتار چنين مداري 
  .گويند مي

  

  
  .باشد جدول درستي آن به شرح زير مي

  
  .باشد  به شرح زير ميANDه گيت لآامل فوق بوسيمدار 

  
  

  :ORگيت 
  .جه نماييدوبه مدار زير ت
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شود   روشن ميLEDدر شكل باال هرگاه يكي از آليدها يا هر دو بسته باشند، المپ 

  .شود پ روشن نميفقط در حالتي آه دو آليد باز هستند، الم
 هيمنشان د" ٠" بودن را با زو با" ١"مانند مدار قبلي، هرگاه بسته بودن آليد را با 

  :خواهيم داشت

  
از لحاظ رياضي، مدار فوق يك . مدار فوق ميباشد) درستي(جدول باال، جدول صحت 

  .است" يا"مدار 
  

LED = A+B  
  

 ORدهند و به آن گيت  فتار چنين مداري را با سمبل زير نشان مي در مدار منطقي ر
  . گويند مي

  
  :باشد جدول درستي آن به شرح زير مي
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  .باشد  زير ميكل به شORمدار آامل فوق بوسيه گيت 

  
  
  NOTگيت  

باشد و به ازاي هر ورودي، نقيض آن در خروجي ظاهر  اين گيت داراي سمبل زير مي
است و اگر ورودي " ٠"، خروجي دباش") ١("به عبارت ديگر، اگر ورودي يك . شود مي

  :جدول درستي آن به شرح زير است. خواهد شد" ١"باشد، خروجي ") ٠("صفر 

  
  :NANDگيت 

سمبل و . دهد  را ميANDدر گيت فوق، به ازاي ورودي ، در خروجي نقيض نتايج گيت 
  :آن به شرح زير است) درستي(جدول صحت 
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 NORگيت 
  .دهد  را نشان ميORدر گيت فوق به ازاي ورودي، در خروجي نقيض نتايج گيت 

  :استسمبل و جدول درستي به شرح زير 

  

 
  :XOR گيت 

در اين حالت، . ها، پاسخ خروجي مانند جدول صحت زير است در بعضي از پروسه
، يك منطقي باشند، خروجي داراي يك منطقي خواهد BوAهرگاه يكي از متغيرهاي 

خروجي )  يك يا صفر منطقي باشندB و Aر هرگاه هر دو متغي(در غير اينصورت . شد
  .صفر منطقي است

  
 آه به مفهوم ياي انحصاري است، XORنتايج فوق را به وسيه گيت منطقي به نام 

  .دهند نشان مي
  .باشد سمبل الجيك و رابطه منطقي و رياضي آن به شرح زير مي
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  مدارهاي منطقي ترآيبي
  

مدارهاي منطقي ترآيبي . شوند تقسيم مي دو دسته بهمدارهاي منطقي 
  .مدارهاي منطقي ترتيبيو 

 وترآيبي را  هستند مدارهاي منطقي آه خروجي آن فقط به ورودي وابسته
مدارهاي منطقي آه خروجي آن عالوه بر ورودي به حالتهاي گذشته مدار 

  .نامند  ترتيبي ميرااشد ب مينيز وابسته 
اي از  مدار نيم و تمام جمع آننده يا مدار نيم و تمام تفريق آننده نمونه

همچنين مدارهاي شمارنده، . باشند مدارهاي شاخص نوع ترآيبي مي
اي از مدارهاي شاخص نوع  نمونه... و) سترهايرج(ها  فليپ فالپ، ثبات

  .ترتيبي است
ينده آدهيم و در  ا مورد بررسي قرار مي، مدارهاي ترآيبي راين قسمتدر 

  .در خصوص مدارهاي ترتيبي بحث خواهيم نمود
شايان ذآر است آه مدارهاي ترآيبي در طراحي و ساخت مدارهاي آنترل 

آنند، لذا شايسته است در اين خصوص  ها نقش مهمي ايفا مي سيستم
  . داشته باشيميتوجه بيشتر

با استفاده از اده آردن مدار منطقي قبل از بررسي مدارات ترآيبي، روش س
  .دهيم  آارنو را مورد بررسي قرار مينقشه

  
  جدول آارنو) ١

آن ) درستي(ترين نمايش جدولي از يك تابع منطقي، جدول صحت  اگر چه ساده
ها و  است، ولي اغلب آسانتر است آه براي نمايش اطالعات و رابطه ميان ورودي

. اي منطقي، از جدول دوبعدي استفاده آنيم صحت مداره به جاي جدولها خروجي
آارنو اولين آسي بود آه اين . رود اين جدول براي ساده آردن توابع منطقي بكار مي

  .نامند به اين خاطر اينگونه جداول را جداول آارنو مي. را مطرح آردروش 
 تا L سطر و 2K تا متغير ورودي، Kشود آه در آن  جدول آارنو به اين صورت آشيده مي

اگر آل متغيرهاي ورودي را با . آنند  ستون براي جدول ايجاد مي2Lدي ديگر، ومتغير ور
nنشان دهيم، رابطه زير همواره برقرار است                           :n=K+L  

به . تر رسم شود آنند تا جدول راحت  ايجاد ميL و Kحد اقل فاصله را ميان هميشه 
  : به صورت زير استL و Kعبارت ديگر معموًال رابطه 

                   K=L+1               OR      L=K+1 فرد باشد؛      n  اگر
                                                                    K=L زوج باشد؛nاگر 

  باشد  يعني فقط يك فاصله ميان آنها مي
 را به ازاي ترآيبات مختلف ورودي آه هاي جدول، ارزش خروجي مقادير داخل خانه

  .آنند اند، مشخص مي سطر و ستون جدول را تشكيل داده
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نكته ديگري آه بايد در بدست آوردن جدول رعايت آرد، آن است آه مقادير دودويي آه 
ختالف اشود، بايد حداقل در يك بيت  به ترتيب به سطرهاي جدول اختصاص داده مي

  .شود ها نيز رعايت مي  مورد انتساب مقادير به ستوناين نكته در. داشته باشند
  :جداول آارنو دو، سه و چهار متغيره) ٢

  .جدول مربوط به يك تابع دو متغيره در شكل زير نشان داده شده است

  
باشد آه در آن  مي) دو سطر و دو ستون(در شكل فوق، مربعي متشكل از چهار خانه 

f0 هاي  تابع را به ازاي ورودي مقدارX1=0 و X2=0به همين ترتيب . دهد  نشان ميf1 
 مقدار تابع را به ازاي وروديهاي  f2 وX2=1 و X1=0هاي  مقدار تابع را به ازاي ورودي

X1=1 و X2=0 و f3 مقدار تابع را به ازاي وروديهاي X1=1 و X2=1دهد  نشان مي.  
را براحتي به يك جدول ) دو متغيره(حت چهار سطري توان يك جدول ص بدين ترتيب مي
  .آارنو تبديل آرد

  
  .متغيره و چهارمتغيره به ترتيب در زير نشان داده شده است جداول مربوط به تابع سه
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هاي   پر آردن جدول به اين صورت است آه هر آدام از خانهبنابر اين در حالت آلي،

دهند آه با يكي از سطرهاي جدول صحت  جدول مختصات، عددي را تشكيل مي
" ١"باشد آن خانه از جدول آارنو را "  ١"اگر خروجي در جدول صحت . يكسان است

  .گذاريم مي" ٠"باشد آن خانه از جدول را " ٠"گذاريم و اگر خروجي در جدول صحت  مي
 جدول آارنو، لبراي ساده آردن جدول آارنو، پس از انتقال نتايج جدول صحت به داخ

دهيم، سپس با توجه به متغيرهاي موجود،   دارد را مد نظر قرار مي"١"آه اي  هر خانه
  .بدست آوردتوان تابع منطقي را  مي

  .براي مثال جدول آارنو زير را در نظر بگيريد و سپس تابع منطقي آن را بدست آوريد

  
 و X4شود آه دو بيت يك، شامل متغيرهاي  با توجه به جدول آارنو باال، مشاهده مي

X2 و X1 لذا داريم. باشد ميZ=X1X2X4                     
  
  دارهاي جمع آنندهم) ٣

در مدارات جمع آننده عالوه بر . در جمع دو عدد ممكن است رقم نقلي ايجاد شود
حاصل جمع، رقمهاي نقلي نيز از هر مرتبه به مرتبه ديگر بايد منتقل شوند بر اين 

  .پردازيم ها مي اساس به بررسي ساختار جمع آننده
  
  مدار نيم جمع آننده) ١-٣

براي جمع اين دو عدد، آليه ترآيبات ممكن .  را داريمY و Xي فرض آنيددو عدد يك بيت
  :نويسيم را در نظر گرفته، جدول صحت آن را به صورت زير مي
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نتايج حاصل در .  رقم نقلي استCحاصل جمع دو عدد و S در اين جدول خروجي 

  : است، لذا داريمXOR مانند نتايج جدول صحت يك گيت Sجدول براي 
  

Y⊕S=X  
 است، AND مانند نتايج جدول صحت يك گيت Cهمچنين نتايج حاصل در جدول براي 

  لذا داريم
C=X.Y 

مدار پيشنهادي براي نيم جمع آننده بر اساس توابع بدست آمده به شرح زير 
  :باشد مي

  
   جمع آنندهمدار تمام) ٢-٣

  :توانيم بنويسيم  بيتي ميnدر حالت آلي براي جمع دو عدد 

  
شود و   ميS0حاصل جمع آنها . شوند  جمع مي با يكديگرY0 و X0ابتدا بيتهاي متناظر 

اين رقم نقلي به حاصل جمع دو .  خواهد شدC0) اگر وجود داشته باشد( نقلي رقم
 و S1 حاصل جمع C0 و Y1 و X1شود و پس از جمع   افزوده ميY1 و X1ر بعدي بيت متناظ

دهيم تا به حاصل جمع  اين عمل را آنقدر ادامه مي. آيد  بدست ميC1يك رقم انتقالي 
  .نهائي دست يابيم
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  :زير استشكل مدار تمام جمع آننده در حالت آلي به 

  
  .شود ام دو عدد به شرح زير تكميل ميiمام جمع آننده براي بيت جدول صحت يك ت

  
شود آه به ازاي عدد فرد حالت يك   مشاهده ميS1با توجه به نتايج ستون مربوط به 

باشد و به ازاي عدد زوج  ه يك منطقي ميــنتيج ،Ci-1 و Yi وXiمنطقي متغيرهاي 
لذا نتيجه . شود منطقي مي ، نتيجه صفر Ci-1 و Xi ،Yiغيرهاي حالت يك منطقي مت

لذا تابع اين . باشد  سه ورودي ميXORگيريم آه عملكرد جمع آننده، يك گيت  مي
  :متغير عبارت است از

Ci-1⊕Yi⊕S=Xi 
، Ci-1 آه به ازاي يك منطقي گردد  مشاهده مي Ci با توجه به نتايج ستون مربوط به 

مانند ) Yi و Xi(لذا اين دو متغير .  يك باشد نتيجه يك منطقي استYi و Xiاگر متغيرهاي 
همچنين به ازاي يك منطقي براي هر دو متغير  .آند   دو متغيره عمل ميXORيك گيت 

Xi و Yi بدون در نظر گرفتن حالتهاي Ci-1جه به با تولذا . باشد  مساوي يك منطقي مي
  .شود  به صورت تابع زير نوشته ميCiنتايج باال 

Ci = Xi Yi + (Xi + Yi) Ci-1 
 

  .مدار منطقي ترآيبي تمام جمع آننده به شكل زير است



 37

  
  مدارهاي ترتيبي

با توجه به تعريفي آه در گذشته در خصوص مدارهاي ترتيبي داشتيم، هرگاه در مدار 
ي خروجي آن عالوه بر ورودي به حالتهاي گذشته مدار وابسته باشد مدار منطق

  .ناميم ترتيبي ميرا منطقي 

  
مدارهاي ترتيبي به عنوان سلولهاي حافظه معروف هستند، زيرا در مدارهاي ترتيبي بر 

هاي قبلي هم  يخالف مدارهاي ترآيبي، خروجي عالوه بر ورودي فعلي، به ورود
ها اساس  فليپ فالپ. باشد و قادر به حفظ اطالعات و ذخيره آن است وابسته مي

دهند، بطوري آه بررسي انواع فليپ فالپ و جدول  مدارهاي ترتيبي را تشكيل مي
بسيار مهم ... ها و ، شمارنده)ها ثبات(صحت و تحريك آنها براي طراحي رجيسترها 

  .دهيم ام را بطور مفصل مورد بررسي قرار ميهر آدقسمت لذا در اين . است
مدارهاي ترتيبي آه با تغيير . شوند مدارهاي ترتيبي به دو نوع اساسي تقسيم مي

نامند و مدارهاي  مي) ناهمزمان(آند را مدار آسنكرون  سيگنال ورودي، تغيير مي
 ترتيبي آه عالوه بر سيگنال ورودي به سيگنال گسسته زماني وابسته هستند را

  .نامند مي) همزمان(مدارهاي سنكرون 
باشد و  رود، فليپ فالپ مي عناصر حافظه آه در مدارهاي ترتيبي آسنكرون به آار مي

مدار . توانند يك بيت اطالعات را به صورت باينري ذخيره آنند ها مي اين فليپ فالپ
ار فليپ فالپ داراي دو خروجي است آه يكي براي مقدار عادي و ديگري براي مقد

  .باشد مكمل بيت ذخيره شده مي
   آسنكرونRSفليپ فالپ نوع ) -١

  : به صورت زير استNORاي  مدار فليپ فالپ فوق با گيت پايه
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 به شرح زير Q(t)جدول صحت فليپ فالپ باال بر اساس در نظر گرفتن حالت فعلي 

  .است

  
  

  :با توجه به جدول صحت و عملكرد فليپ فالپ نكات زير قابل توجه است
، در صورتيكه مقدار حالت فعلي خروجي فليپ فالپ S و Rبا صفر شدن ورود  - ١

صفر باقي . (آند صفر باشد، مقدار آينده خروجي فليپ فالپ تغييري نمي
  )ماند مي

خروجي فليپ فالپ ، در صورتيكه مقدار حالت فعلي S و  Rبا صفر شدن ورودي  - ٢
 )ماند يك باقي مي. (آند يك باشد، مقدار آينده خروجي فليپ فالپ تغييري نمي

بند يك و دو باال، نشانگر حفظ اطالعات در فليپ فالپ در دو موقعيت فوق  - ٣
 .مطلب مويد ذخيره آنندگي فليپ فالپ استباشد و اين  مي

ن مقدار حالت فعلي در نظر گرفتبدون منطقي شود،  " ١" S و Rهرگاه ورودي  - ۴
(Q(t))خروجي مساوي با ، :Q(t+1)=Q(t+1)است  .  

ناميم و اين يكي  خص ميشباشد، لذا اين حالت را حالت نام پذير نمي اين مطلب امكان
  .شود  است آه در آينده اصالح ميRSهاي  از معايب فليپ فالپ
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ير رسم  را به شرح زRSبا توجه موارد باال، دياگرام زماني فليپ فالپهاي  - ۵
  :آنيم مي

  
  :باشد  به شرح زير ميNANDاي   با گيت پايهRSمدار فليپ فالپ 

  
  

  .جدول صحت فليپ فالپ بر اساس حالت فعلي به شرح زير است

  
   سنكرونRSفليپ فالپ نوع ) ٢
هاي اطالعات، يك ورودي به نام ورودي   فليپ فالپهاي سنكرون، عالوه بر وروديدر

تغيير حالت فليپ فالپ پس از اعمال اين پالس و با .ساعت وجود داردا پالس يآالك 
  .پذيرد توجه به نحوه تحريك ورودي انجام مي

ني نشان  و دياگرام زماNORاي   با گيت پايهRSدر شكل زير مدار فليپ فالپ سنكرون 
  .داده شده است
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 JKفليپ فالپ نوع ) ٣

 يك JKفليپ فالپ  .شود  استفاده ميJK، از فليپ فالپ RSبراي رفع معايب فليپ نوع 
توانيم، عملكرد  فليپ فالپ عمومي است بطوري آه عمًال به آمك اين فليپ فالپ مي

  .مفليپ فالپهاي ديگر را توليد آني
  .باشد مدار منطقي فليپ فالپ باال و جدول صحت آن به شرح زير مي
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  :با توجه به جدول صحت و عملكرد فليپ فالپ نكات زير قابل توجه است
 ، در صورتيكه مقدار حالت فعلي خروجي فليپ فالپ K و Jبا صفر شدن ورودي  - ١

صفر يا يك (آند   خروجي فليپ فالپ تغيير نميصفر يا يك باشد، مقدار آينده
  .)ماند باقي مي

 .دهد مطالب فوق دقيقًا حالت ذخيره آنندگي فليپ فالپ باال را نشان مي - ٢
 بود، در اينجا حل شد و مشكل خاصي RSعيب اساسي آه در فليپ فالپ  - ٣

 .هنگامي آه هر دو ورودي يك منطقي شوند، وجود ندارد
  
  Tفليپ فالپ نوع ) -۴
   در زير نشان داده شده استTفليپ فالپ نوع ) درستي(ار منطقي و جدول صحت مد

  
  :با توجه به جدول صحت و عملكرد فليپ فالپ نكات زير قابل توجه است

براي ) حالت فعلي (Q(t)، اطالعات ذخيره شده در حالت Tبا صفر شدن ورودي  - ١
  .آند ماند و تغيير نمي باقي مي) حالت آينده (Q(t+1)حالت 

 .دهد مورد يك دقيقًا خاصيت ذخيره آنندگي فليپ فليپ را نشان مي - ٢
مكمل شده و ) حالت فعلي (Q(t)، يك منطقي شود، اطالعات Tهرگاه ورودي  - ٣

 .باشد  حالت آينده قابل دسترسي ميQ(t+1)در خروجي 
 .نامند ي مي را به خاطر خاصيت بند سوم، فليپ فالپ جهشTفليپ فالپ  - ۴

 مورد استفاده قرار گيرد، (C.P) را به همراه پالس ساعت Tهرگاه فليپ فالپ نوع 
  :باشد ن بر شرح زير ميآدياگرام زماني 

  
  
 Dفليپ فالپ نوع ) ۵

  . به شرح زير استDمدار منطقي و جدول صحت فليپ فالپ نوع 
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  :با توجه به جدول صحت و عملكرد فليپ فالپ نكات زير قابل توجه است

 تغييري Q(t+1) اگر صفر باشد، در مقدار Q(t)، خروجي Dبا صفر شدن ورودي  - ١
  .شود و در صورت يك بودن، تبديل به صفر ميحاصل نمي شود 

ه ، صفر باشد، براي حالت آيندQ(t))، اگر حالت فعلي Dبا يك شدن ورودي  - ٢
(Q(t+1)شود و در صورت يك بودن، حالت آينده تغييري حاصل  ، يك مي

 .شود نمي
به اين ترتيب آه به ازاي هر . باشد اين مدار، شبيه يك عنصر تاخير دهنده ساعت مي

ورودي داده شده به آن، در يك فاصله زماني مشخص، همان ورودي در خروجي ظاهر 
  .گويندنوع تاخيردار ميليپ فالپ از اين رو به اين فليپ فالپ، ف. شود مي

  .باشد دياگرام زماني مدار باال به شرح زير مي

  
  )ها اتبث(رجيسترها ) ۶

شوند، رجيسترها   آه در ساخت مدارهاي ترتيبي استفاده مياز جمله اجزايي
اين . ود نگه داردتواند چند بيت اطالعات را در خ رجيستر مداري است آه مي. هستند

. شود آه هر عنصر جاي ذخيره يك بيت اطالعات است مدار از چند عنصر تشكيل مي
هاي آنترلي در تمام عناصر  سيگنال. اند اين عناصر به صورت رشته ثابتي به هم متصل

عنصر ذخيره . شود مشترك هستند و موجب ورود اطالعات به همه بيتهاي رجيستر مي
 nبه اين ترتيب براي يك رجيستر . نامند ات را، فليپ فالپ ميطالعآننده يك بيت ُا

 فليپ فالپ را در آنار يكديگر قرار دهيم و سيگنالهاي ورودي و خروجي nبيتي بايد 
  .شوند  مين فليپ فالپها، بطور مشترك به هم وصلاطالعات به اي

نها از رجيسترها از هر نوع فليپ فالپ قابل ساخت است، ولي معموًال در ساخت آ
ها،  از جمله سيگنالهاي آنترلي براي فليپ فالپ .شود  استفاده ميDفليپ فالپ نوع 

همچنين سيگنال . باشد پاك آردن است و وظيفه آن پاك و آماده آردن فليپ فالپ مي
اگر . شود  فالپ استفاده ميورودي به خروجي فليپ  ساعت براي انتقال اطالعات

در اين حالت . شود رار گيرد، يك رجيستر ساخته ميچندين فليپ فالپ در آنار هم ق
شكل زير يك . گيرند ه مشترك فرمان ميطسيگنالهاي فوق به يكديگر وصل و از يك نق

  .دهد  را نشان ميDرجيستر چهار بيتي از نوع فليپ فالپ 
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. ا جابجائي محتويات آنهاستاز امكاناتي آه اغلب رجيسترها دارند، قابليت انتقال ي

  .نامند رجيستري آه اين قابليت را دارد، رجيستر انتقالي يا شيفت رجيستر مي
  رجيستر انتقالي) ١-۶

ت مربوط به ثبات را بطور سري يا ا بيت اطالعmرجيسترهاي انتقالي بر اساس آنكه 
 موازي از موازي دريافت آنند و اطالعات بيتي موجود در رجيستر را به طور سري يا

 SIPOبه عنوان مثال رجيستر . آنند ثبات خارج آنند، انواع مختلفي را ايجاد مي
شود و به صورت موازي از آن  اطالعات در اين حالت به صورت سري وارد رجيستر مي

  .شود خارج مي

  
  ها شمارنده) ٧

هاي فليپ  ه ورودي نداشته و از خروجيها مدارهاي ترتيبي هستند آ اصوًال شمارنده
توجه شود آه فقط پالس . گيرد فالپ براي تغذيه شمارنده مورد استفاده قرار مي

بنابراين با اعمال هر پالس ساعت، شمارنده . شود ساعت به شمارنده اعمال مي
  . شمرد مي

به . ردگي شمارنده براي آنترل واحدهاي صنعتي و مصارف ديگر مورد استفاده قرار مي
هاي صنعتي همچون ستاره به مثلث در  عنوان مثال براي اتوماتيك آردن پروسه

 چهارراهها، جابجائي اتوماتيك سيستم اضطراري و رموتورها، آنترل چراغ راهنما د
  .مورد استفاده فراوان دارد...شبكه برق سراسري در يك واحد صنعتي و 
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. باشد پذير مي  امكانD و JK, T, RSهاي ساخت شمارنده توسط هريك از فليپ فالپ
براي اين منظور با توجه به تعداد بيتهاي قابل شمارش و روند شمارش و همچنين 

  .باشد طراحي ميقابل جدول حالت فليپ فالپ 
  . طراحي نماييمTخواهيم سيكل شمارش زير توسط فليپ فالپ  مي

  
  

  .گيريم  را به شرح زير در نظر ميA2A1A0اي سه بيت، جهت طراحي، حالت ممكن بر

  
 Tباشد، لذا سه عدد فليپ فالپ نوع  از آنجائيكه تعداد بيتهاي شمارنده سه بيت مي

 را A2 جدول مربوط به فليپ فالپ روند ستون TA2براي تكميل ستون . مورد نياز است
، حالتهاي Tتوجه به جدول حالت مربوط به فليپ فالپ نوع سپس با . گيريم درنظر مي

 را بدست آورده و در جاي Tگيريم و آنگاه مقدار   را در نظر ميA2فعلي و آينده متغير 
  .دهيم خود قرار مي
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 صفر منطقي است و به عنوان حالت فعلي فليپ A2به عنوان مثال سطر اول ستون 

گيريم و سطر دوم ستون آه صفر منطقي است را به عنوان حالت  پ در نظر ميفال
 برابر صفر Tبا توجه به جدول تحريك باال، مقدار . گيريم آينده فليپ فالپ فوق در نظر مي

. دهيم اين پروسه را تا تكميل جدول صحت شمارنده ادامه مي. شود منطقي مي
  :باشد  شرح زير ميبنابراين جدول صحت تكميل شده شمارنده به

  
هاي  براي بدست آوردن تابع آنترل هر يك از فليپ فالپها، اطالعات موجود در ستون

TA0 ،TA1 و TA2آوريم آنيم و سپس تابع آنترل را بدست مي  را وارد جدول آارنو مي .  
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 را به صورت زير رسم Tبا توجه به تابع آنترل بدست آمده، شمارنده با فليپ فالپ 

  .آنيم  مي

  
  ها انواع حافظه) ٨

تواند يك بيت را  هر واحد حافظه مي. باشيم براي ذخيره اطالعات نيازمند به حافظه مي
حافظه بنابر . ها بايد سلول حافظه داشته باشيم ه تعداد بيتدر خود ذخيره نمايد لذا ب

گروه اول فقط خواندني است و . گردد نوع استفاده آن به دو گروه اساسي تقسيم مي
  .گروه دوم هم نوشتني و هم خواندني است

 و ديگر PLCهاي مهم آه در ديجيتال، سيستمهاي ميكروپروسسور،  حافظه
  .باشد گيرد، به شرح زير مي ده قرار ميهاي منطقي مورد استفا سيستم

  
١- ٨ (ROM  

شود  ذخيره ميسازنده در آن اطالعات توسط شرآت . اين حافظه فقط خواندني است
  .باشد و قابل پاك شدن نمي

   
  
٢-٨ (PROM 
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PROMپس از ساخت خالي حافظه  اين . ريزي است  حافظه فقط خواندني قابل برنامه
  .ريزي آند ند يك بار آنرا برنامهتوا  ميمصرف آنندهباشد و   مي

  
٣- ٨ (EPROM  

برنامه دادن و پاك آردن آن . باشد پاك شدن ميقابل ريزي و  حافظه قابل برنامهاين 
  .شود توسط دستگاه مخصوصي انجام مي

  
٨ -۴ (EEPROM  

 اين  ميباشد با اين تفاوت آه پاك شدن اطالعات در EPROMاين حافظه مانند حافظه 
پذيرد ضمنًا براي نگهداري اطالعات نيز نياز به  ن الكتريكي انجام مياحافظه توسط جري

  .باشد جريان الكتريكي مي
  
 RAMحافظه ) ۵- ٨

در اين حالت بدون پاك نمودن . باشد حافظه قابل دسترسي بطور اتفاقي مي اين 
توان تغييرات  گيرد و به راحتي مي حافظه، اطالعات جديد روي اطالعات قبلي قرار مي

  .جام دادان
هاي سيستم و از حافظه  جهت برنامه EEPROM يا EPROM  هاي از حافظه، PLCدر

RAM  شود  مياستفاده  هاي آاربر برنامهجهت.  
  : زير استمطابق شكلبطور آلي يك آي سي حافظه از لحاظ شماتيك 

  

  
  

توان اطالعات را از حافظه  د، مي يك يا صفر منطقي باش R/Wبا توجه به اينكه خط
شايان ذآر است آه اطالعات خوانده شده يا نوشته شده بر . در آن نوشتخواند يا 

  .گيرد مورد دسترسي قرار ميو  شوداساس آدرسي است آه به حافظه اعالم مي
مطابق مطالب ارائه شده در قبل، جهت ذخيره اطالعات صفر و يك منطقي در حافظه 

 را تتواند، يك بيت اطالعا شود بطوري آه هر سلول مي  استفاده مياز سلول حافظه
  .از يك فليپ فالپ تشكيل يافته استهر سلول . در خود ذخيره نمايد

  .دهد شكل زير يك سلول حافظه را نشان مي



 48

  
هيم داشت،  صفر باشد، اطالعات در خروجي و ورودي نخواSELECTدر شكل باال، اگر 

  .شود دهي سلول حافظه استفاده مي  براي آدرسSELECT از خط لذا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طراحي مدارهاي آنترل ديجيتال
  

 الزم است آليه حالتهـاي موجـود در         PLCافزار  براي آنترل مدارهاي صنعتي بوسيله نرم     
 از  پـس . گـذاري اقـدام شـود     پروسه صنعتي مورد بررسي قرار گيرد و سپس به عالمـت          

آنـيم  گذاري قسمتهاي مختلف پروسه، فلوچارت عملكرد پروسه را طراحي مـي          عالمت
  .  را نوشتPLCتوان برنامه به زبان و از روي فلوچارت مي

 ،  PLCرسد بهتر اسـت قبـل از آـشيدن فلوچـارت و نوشـتن برنامـه بـه زبـان                     به نظرمي 
احـي و مـورد تحليـل       طر) افزاريسخت(عملكرد مدار فرمان پروسه توسط مدار منطقي        

نـسبت بـه طـرح فلوچـارت و         تـوان     ميدرصورت درست بودن عملكرد پروسه،      . قرار گيرد 
  . اقدام نمودPLCبرنامه نوشتن 

ه و  لـ ربراساس اهداف باال، در بخش حاضر آليه مدارهاي فرمـان ارائـه شـده در بخـش                  
  .دهيميآنيم و مدار منطقي آن را ارائه م را بصورت ديجيتال طراحي ميتايمرها
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اندازي يك موتور سـه فـاز        مدار فرمان ديجيتالي راه    – ١
  بصورت دستي 

-هاي آنتاآتوري، ابتـدا بايـد آليـه سـويچ         براي ارائه طرح ديجيتالي مدار فرمان سيستم      
گذاري شوند و سپس مطابق با عملكرد و منطق مـدار فرمـان،             هاي بسته و باز عالمت    

انـدازي  شكل زير مدار فرمان آنتاآتوري راه      . برقرار نمود  ها را انتخاب و ارتباط آنها را      گيت
  .دهديك موتور سه فاز بصورت دستي را نشان مي

  
 يـا   START شـستي  وصل باشد و يكي از دو وضـعيت          STOP شستيمطابق مدار، اگر    

و سيـستم عمـل    وصل شـود، آنگـاه بـويين آنتـاآتور تحريـك شـده           Cآنتاآت نگهدارنده   
  : آنيم با منطق فوق مدار زير را پيشنهاد مي.آندمي

  
  

  : باشددر مدار باال نكات زير قابل توجه مي
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 IP و ISهاي باشد و با عالمت بصورت دستي ميSTOP و STARTهاي شستي – ١
  .نشان داده شده است

ولتاژ . باشد، پنج ولت ميTTLهاي نوع  در آي سي +Vcc در مدار منطقي، ولتاژ – ٢
  .گيريمفوق را يك منطقي و صفر ولت را صفر منطقي در نظر مي

  IPشـستي ، لذا (NC) در حالت نرمال بسته است STOP شستي با توجه به اينكه – ٣
  .وصل شود) منطقييك + (VCC بايد به 

 شـستي  لـذا بايـد   (NO)ز است در حالت نرمال باSTART شستي با توجه به اينكه     – ۴
START IS وصل شود) صفر منطقي( در ابتدا به زمين.  

  
وصـل  + VCCبه ولتاژ   (  فشرده شود  START IS شستيبا توجه به رعايت نكات باال، اگر        

شــود و ســيم پــيچ مــي ، يــك منطقــي OR، آنگــاه مطــابق مــدار، خروجــي گيــت ) شــود
 يك منطقي است آـه بـا        I1.1الت نقطة   در اين ح  .   روشن ميگردد   LEDآنتاآتور تحريك و    

شود خروجي گيت فوق بـا توجـه بـه حالـت            ، موجب مي  ANDفيدبك آن به ورودي گيت      
  . ، يك شودIPيك منطقي 

  
 بـرداريم، خروجـي تغييـري نكـرده و آنتـاآتور      START شـستي   ازحال اگر دست خود را    

  .دهدهمچنان به آار خود ادامه مي
 ، پروسـه   IP شـستي توان با فـشردن  ا خاموش آنيم مير) پروسه(اگر بخواهيم موتور 

  . را متوقف نمود
  

اندازي يك موتور سه فاز  مدار فرمان ديجيتالي راه- ٢
  از دو نقطه

  
باشد آه اندازي يك موتور سه فاز از دو نقطه به شرح زير ميمدار فرمان آنتاآتوري راه

  . عالمتهاي هر قسمت در آن مشخص شده است
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  .آنيممطابق عملكرد مدار فرمان باال، مدار منطقي زير را پيشنهاد مي

  
  : باشددر مدار منطقي فوق نكات زير قابل توجه مي

 Vcc را به ولتاژ  IP ، آليد (NC) در حالت نرمال STOP شستي به دليل بسته بودن – ١
  . آنيموصل مي)  قييك منط+ (
 به IS2 و IS1 ، آليدهاي (NO) در حالت نرمال START شستي  به لحاظ باز بودن -  ٢

  .آنيموصل مي) يقصفر منط(ولتاژ صفر ولت 
  

، خروجـي مـدار يـك       ) يـك منطقـي    (IS2 و   START IS1هاي  شستيبا فشردن هر يك از      
 ، I1.1ه دليـل فيـدبك   بـ . گـردد  روشـن مـي   المـپ شـود و آنتـاآتور تحريـك و       منطقي مي 

 برداشــته شــود، در خروجــي مــدار هــيچ IS2  يــا START IS1 شــستيهرگــاه دســت از 
 STOP شـستي اگر خواسته باشيم، دستگاه خاموش شـود،        . گرددتغييري حاصل نمي  

IP    هـا، خروجـي صـفر      شود و با توجه به عملكـرد گيـت        وصل مي ) صفر منطقي ( به صفر
  . شودشده و دستگاه خاموش مي

  
 مدار فرمـان ديجيتـالي خـاموش آـردن يـك موتـور آسـنكرون                – ٣

  سه فاز از دو نقطه 
مدار فرمان آنتاآتوري خاموش آردن يك موتور آسنكرون سه فاز از دو نقطه به شرح زير 

  .باشد آه عالمتهاي هر قسمت در آن مشخص شده استمي
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  : دهيمال، مدار فرمان منطقي زير را پيشنهاد ميمطابق عملكرد مدار فرمان با

  
  :باشددر مدار منطقي باال، نكات زير قابل توجه مي

 VCCاز آنها به ولتاژ . باشد مي(NC) بسته IP2 و STOP IP1 شستي در حالت نرمال – ١
  ).يك منطقي( شوند وصل مي+ 
- است، لذا به ولتاژ صفر وصل مي(NO) باز START IS شستي در حالت نرمال – ٢

  ) صفر منطقي. (شود
، خروجي پروسه يك منطقي شده و )يك منطقي (START IS شستيبا فشردن 

 IS شستي ، اگر دست از I1.1به دليل فيدبك . شودروشن ميالمپ آنتاآتور تحريك و 
  . برداشته شود مدار به آار خود ادامه ميدهد

 IP1هاي شستيتوان با هريك از اشيم عمليات پروسه متوقف شود، مياگر خواسته ب
  .  متوقف نمود راعمليات) با صفر آردن (IP2و 
  

اندازي موتور سه فاز به صورت  مدار فرمان ديجيتالي راه– ۴
  گردگرد و راستچپ

ير گرد به شرح زگرد و راستاندازي موتور سه فاز بصورت چپدار فرمان آنتاآتوري راه
-گذاري ميها، عالمت و آنتاآتشستيدر اين شكل با توجه به عملكرد . باشدمي

  . شوند
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  : شودمطابق عملكرد، مدار فوق، مدار فرمان منطقي زير پيشنهاد مي

  
  : باشدجه مينكات زير درخصوص عملكرد مدار منطقي باال، قابل تو

) يك منطقي + (VCC بسته است، لذا بايد آن را به ولتاژ IP شستي در حالت نرمال – ١
  .وصل نمود

صفر ( باز است، لذا بايد آن را به ولتاژ صفر IS2 و IS1 شستي در حالت نرمال – ٢
 IS1 شستيگرد بچرخد، اگر خواسته باشيم، موتور به صورت چپ. وصل نمود) منطقي
 تحريك Q1آنيم و مطابق شكل باال، خروجي وصل مي) يك منطقي + ( VCCاژ را به ولت

  . چرخدگرد ميشده و موتور بصورت چپ
شود و موتور متوقف  تحريك ميIP شستيبراي عوض آردن جهت چرخش موتور، 

 تحريك شده و موتور به Q2 ، خروجي IS2 شستيسپس با فشار دادن . گرددمي
  . يدصورت راست گرد خواهد چرخ
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اندازي دستي يك موتور سه فاز به  مدار منطقي راه– ۵

  صورت ستاره مثلث
  
  

اندازي دستي يك موتور سه فاز به صورت ستاره مثلث در مدار فرمان آنتاآتوري راه
گذاري الزم متناسب با عملكرد در مدار فوق عالمت. شكل زير نشان داده شده است

  . ت انجام شده اسها ها و آنتاآتشستي

  
  : شودمدار فوق به صورت زير پيشنهاد مي) منطقي(مدار فرمان ديجيتالي 
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  : باشددر مدار فرمان ديجيتالي باال، نكات زير مورد توجه مي

يك  + (VCC  ، لذا بايد آن را به ولتاژ(NC)  بطور نرمال بسته استIP شستي – ١
  .وصل نمود) منطقي

صفر ( ، لذا بايد آن را به ولتاژ صفر (NO)  به طور نرمال باز استIS شستي – ٢
  .وصل نمود) منطقي

 دو حالته دستي ستاره و مثلث بدين صورت است آه حالت ستاره به شستي – ٣
ايد است، لذا ب) صفر منطقي(و مثلث بطور نرمال باز ) يك منطقي(طور نرمال بسته  

 به  IS شستي در مدار باال، اگر .وصل شود+ VCC فوق  به ولتاژ شستيحالت نرمال در
به . گردد يك منطقي شده و تحريك ميQ1وصل شود، آنگاه خروجي  +  VCCولتاژ 

در اين حالت موتور . شود نيز يك منطقي ميQ2دنبال آن با توجه به مدار، خروجي 
 دو حالته را فشار شستياگر . شوداندازي مياهتوسط دو آنتاآتور به صورت ستاره ر

  .  صفر شده و حالت ستاره به مثلث تبديل خواهد شدQ2دهيم، خروجي 
اندازي اتوماتيك يك موتور سه فاز به  مدار منطقي راه– ۶

  صورت ستاره مثلث
اندازي اتوماتيك يك موتور سه فاز به صورت ستاره مثلث به همراه مدار فرمان راه

  .هاي مربوطه در شكل زير نشان داده شده استتعالم
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  :گرددزير پيشنهاد مي) منطقي(مطابق عملكرد مدار باال، فرمان ديجيتالي 

  
  : باشددر مدار منطقي باال نكات زير قابل توجه مي

وصل  + VCC ، لذا بايد آن را به ولتاژ (NC)است  به طور نرمال بسته IP شستي – ١
  ) يك منطقي(نمود  

 ، لذا بايد آن را به ولتاژ صفر ولت وصل (NO) بطور نرمال باز است IS شستي – ٢
  ) صفر منطقي. (نمود
باشد آه آن را به ه ميند به دليل اتوماتيك بودن مدار، نياز به يك تايمر يا شمار– ٣

  .ايم  نشان دادهIdحرف 
 شمارش ١۶ اگر فرض آنيم زمان الزم براي تبديل حالت ستاره به مثلث به اندازة – ۴

 را طراحي نموده آه JKهاي چهاربيتي از نوع رايپل با فليپ فالپ باشد،      شمارنده
  .  را بوجود آوردIdبتواند عبارت 

  



 57

  
هاي زدن پالس د آه خروجي يك باشد لذا باتواند بشمرشمارنده باال هنگامي مي

 تغييرات در JKشود ومطابق جدول تحريك فليپ فالپ ساعت عمل شمارش شروع مي
 شمارش، ١۶خواهيم پس از ضمنًا چون مي. گرددخروجي شمارنده آشكار مي

 آرديم تا درصورت يك شدن ANDها را با هم  يك منطقي شود، لذا خروجيIdخروجي 
  .  يك منطقي شودId شمارنده، خروجي تمام بيتهاي

  
 مدار فرمان منطقي برق اضطراري از دو شبكه – ٧

  اصلي و خصوصي
گذاري مدار آنتاآتوري برق اضطراري از دو شبكه اصلي و خصوصي به همراه عالمت

  : باشدروي سيستم به شرح زير مي

  
  

  : گرددبه شرح زير پيشنهاد مي) منطقي(ل ديجيتالي  آنتر مدارمطابق مدار باال،
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  : براساس مدار آنترل ديجيتالي باال، نكات زير قابل توجه است
باشد و وصل شود، نشانگر وجود برق شبكه اصلي مي + VCC به ولتاژ IR اگر آليد – ١

  .رق شبكه اصلي استدرصورت اتصال به زمين نشانگر عدم وجود ب
وصل  + VCC لذا بايد آن را به ولتاژ (NC)باشد  بطور نرمال بسته ميIP شستي – ٢

  .آرد
 مربوط به تايمر است آه براي هر دو سيستم برق اصلي شبكه و Id2 ترمينال – ٣

تواند يك شمارنده چهار بيتي رايپل اين تايمر مي. باشدخصوصي قابل استفاده مي
  .آندمدار آنترل زير شروع به شمارش ميباشد آه توسط 
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، نشانگر آن است آه برق شبكه اصلي  + VCC روي ولتاژ IRدرصورت قرار گرفتن آليد 
گردد و موجب تحريك  تحريك ميQd1ين آنتاآتور اصلي بباشد، لذا بووصل        مي

 ، بسته Id2شت زمان تنظيم شده، آنتاآت باز پس از گذ. شودمي) تايمر(شمارنده 
  .رسدشود و برق اصلي شبكه به بار مي تحريك ميQ1ين بشده و بو
 خاموش Qd1آنتاآتور اصلي )  به صفر ولت وصل شودIRآليد ( برق شهر قطعدر صورت 

شود آه تايمر از طريق شبكه خصوصي تغذيه شود و شروع به شده و موجب مي
شود و  تحريك ميQ2ز تمام شدن زمان تنظيم شده، آنتاآتور پس ا. شمارش نمايد

  . گرددبرق شبكه به بار وصل مي
  

 مدار آنترل ديجيتالي چراغ راهنما – ٨
  يك چهارراه

  
-مدار آنترل آنتاآتوري چراغ راهنما يك چهارراه به همراه عالمتهاي آن به شرح زير مي

  : باشد

  
در طرح فوق . شودزير پيشنهاد مي) منطقي( مدار باال، مدار فرمان ديجيتالي بقمطا

  .ها برقرار شودبايد هر شاخه را بطور جداگانه طراحي نمود و سپس ارتباط بين شاخه
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  : باشدبا توجه به مدار باال، نكات زير قابل توجه مي
  .وصل شود + VCC ، لذا بايد به ولتاژ (NC)ل بسته است  بطور نرماIP شستي – ١
  . ، لذا بايد به ولتاژ صفر ولت وصل شود (NO) بطور نرمال باز است IS شستي – ٢
شود  با گذشت زمان تنظيم شده، تايمر فعال شده و خروجي آن يك منطقي مي– ٣

-را در نظر ميهاي زير آنند، فرضها آه به عنوان تايمر عمل ميدر طرح شمارنده
  : گيريم

تواند از صفر تا پانزده را  المپ سبز توسط يك شمارنده چهاربيتي آه مي– ٣ – ١
  .بشمرد، آنترل شود

تواند، از صفر تا هفت را  المپ زرد توسط يك شمارنده سه بيتي آه مي– ٣ – ٢
  .بشمرد، آنترل شود

  . تايمرها حتمًا پس از پايان شمارش، ري ست شوند– ۴
   شمارندهطراحي

  )براي المپ سبز (JKشمارنده چهاربيتي توسط فليپ فالپ  -
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  )براي المپ زرد (JKشمارنده دو بيتي توسط فليپ فالپ  - 

  
   : JKشمارنده سه بيتي توسط فليپ فالپ  -

  
  

  
  هاي آامپيوتريردازندهپ

  
  

 -Micro)هاي آامپيوتر بخش اساسي و مهم يك سيستم مبتني بر ريز پردازنده پردازنده
Processor base)   
  . شوند ارائه ميICها در قالب يك ريز پردازنده. دهندرا تشكيل مي

 – Clock سرعت –ها به ظرفيت رجيسترها از عوامل موثر در قدرت و آارآيي پردازنده
 شرآت 8086بعنوان مثال در پردازنده . توان اشاره آردتعداد خطوط آدرس و ديتا مي

 خط آدرس داريم و بنابراين پردازنده قابليت آدرس ٢٠ - اند بيتي١۶اينتل رجيسترها 
باشد آه  بيتي مي١۶همچنين خطوط ديتاي پردازنده . باشد   را دارا ميM 1دهي تا 

  .باشد بايت اطالعات را دارا مي٢ قابليت ورود و خروج همزمان
  

ها وظيفه هماهنگ آردن قسمتهاي مختلف آامپيوتر يا  در پردازنده Clockسيگنال 
سيستم آامپيوتري با هم و تعيين لحظه انجام عمليات را بعهده دارد و معموًال سيگنال 

-جام ميهاي باال رونده اين سيگنال انباشد و عمليات نيز در لبهپريوديك مربعي مي
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 زمان اجراي دستورات و Clockبنابراين بديهي است آه با افزايش سرعت . شوند
  .يابدها آاهش ميبرنامه

  
  .اند بكار رفته 80386 پردازنده 160A و در مدل Z80 پردازنده 80E آنترونيك مدل PLCدر 
  

ت  مشخصا، مناسبPLCهاي صنعتي يكي  از عوامل موثر در انتخاب  در آنترل پروسه
باشد آه با توجه به ماهيت عمليات و حساسيت سيستم و فني پردازنده مي

همچنين زمان بوقوع پيوستن فعاليتها و توليد سيگنالهاي خروجي از سنسورها،  توان 
  . بايستي مدنظر طراحان و آاربران سيستم باشد PLC فني پردازنده 

  
  
  
  
  
  

   هاي آنترونيكPLCآشنايي با 
  
  PLCعملكرد 

  
 PLCاجزاي 

  
  

بنابر اين اگر اشكالي وجود داشته باشد . شود مالتي پلكس ميPLCاطالعات داخل 
روي وروديها و خروجيها فقط اين امكان (داخل سيستم امكان ولتاژگيري نيست 

  ) هست
  .يچينگ است هاي آنترونيك از نوع سوئPLCمنبع تغذيه 

توان آشيد ولي هر خروجي به تنهايي از هشت خروجي حداآثر دو آمپر جريان مي
  . دهد آمپر جريان مي۵/٠حداآثر 

  .ها تريستورياي هستند و بعضيها رلهبعضي از انواع خروجي
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  PLCهاي موجود در برنامه
  
  OS برنامه – ١
  م  برنامه مترج– ٢
   برنامه آاربر – ٣
  
  

  PLC500افزار سخت
  

-ها و خروجيورودي( ها I/Oدهد تعداد  را  نشان ميPLC500شكل پائين يك تصوير از 
  .و نوع سيگنالها و مكان ترمينال آنها ممكن است در هر مدل تفاوت داشته باشد) ها

  
  VAC 220 محل اتصال آابل تغذيه اصلي – ١
  ها ها و خروجي جهت وروديVDC 24 محل اتصال تغذيه خارجي – ٢
٣ – LED هاي صحت ولتاژ منبع تغذيه   
   آارتهاي ورودي – ۴
   آارتهاي خروجي – ۵
  (RUN, STOP) آليد اجرا و توقف – ۶
٧ – LED هاي مربوط به ERROR, STOP, RUN  
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٨ – LED و آليد RESET  
  (RS232C) پورت ارتباطي سريال – ٩
١٠ – LED نشانگر حالت آماده به آار (Ready)  
  ... آارتهاي ورودي و خروجي آنالوگ، آارتهاي گسترش و – ١١

ها و ترمينالهاي آنها متفاوت ها و خروجي از لحاظ تعداد وروديPLC500از آنجايي آه 
 خود PLCهستند و امكان دارد آه با اين شكل متفاوت باشند لطفًا به مشخصات 

  .عه نماييدمراج
  هاها و خروجيهاي وروديبندينمونه سيم

  

  
  

  بندي آارتهاي خروجيبلوك دياگرام سيم
  

  
  

  بندي آارتهاي وروديبلوك دياگرام سيم
  
  

آمپر از ولتاژ ي ميل10 باشد به اندازه 1هر ورودي ديجيتال هنگاميكه از نظر منطقي 
24V24تواند در ولتاژ آشد و هر خروجي مي جريان       ميV 500 ، جرياني معادل 
  .آمپر بدهدميلي
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 PLCهاي ها و خروجي ساده براي تغذيه ورودي24VDC معموًال يك منبع تغذيه :تذآر

 در قابل توجهي) هايريپل(اين منابع تغذيه بطور عادي افت و خيزها . آندآفايت مي
 ولت تغيير نمايد مشكلي 30 تا 20تا زمانيكه ولتاژ ميان . باشندشكل موج خود دارا مي
ها اما در بعضي موارد آه توان مصرفي باال باشد دامنه اين ريپل. وجود نخواهد داشت

آيد در  نيز پائين مي16Vشود آه ولتاژ تا حد اي ميزياد شده و افت ولتاژ منبع به اندازه
يابي عيب. شوند خوانده مي 0 يا 1 بطور اتفاقي 1هاي  بعضي از ورودياين شرايط

  . باشدبرنامه در اين شرايط بسيار مشكل مي
  

  
  
  

  ساختار برنامه آنترلي

PLCاين حالت عبارتند از . نمايدهاي آنترلي را به دو روش جداگانه اجرا مي برنامه
خواند،  وروديها را ميPLC در حالت سيكلي (Time Driven) و زماني (Cyclic)سيكلي 

- تعريف شده اجرا و خروجي مناسب را توليد ميOB1بخشي از برنامه را آه توسط 
 يكبار بخش 100ms هر PLCدر حالت زماني، . شوددرپي تكرار مياين عمل پي. نمايد

  .آندا مي مشخص شده است اجرOB11ديگري از برنامه را آه توسط 
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 ، PLCنويسي و دستيابي به حداآثر سرعت در اجرا توسط براي راحتي در برنامه
- از دو نوع بلوك استفاده ميPLCهاي تقسيم گردند، هاي آنترلي بايد به بلوكبرنامه

ز آنها توسط  آه هر آدام ا(PB)هاي برنامه  و بلوك(OB)هاي سازماندهي آند، بلوك
 به OB1 ها تنها به OBدر حاليكه . شوندآيد مشخص ميعددي آه  در دنباله آنها مي

OB11شوند،  محدود ميPBتوان آزادانه از  ها را ميPB0 تا PB255 عددگذاري آرد .  

OB1 :درپي توسط بصورت سيكلي و پيPLCشود فراخواني و اجرا مي.  

OB11 : سط  ميلي ثانيه يكبار تو100هرPLCشود فراخواني و اجرا مي.  

 هاي مختلفي تقسيم آرد PBتوان به مطابق شكل زير قسمتهاي مختلف برنامه را مي
  . هاي مناسب بصورت شرطي يا غيرشرطي فراخواني نمودOBو آنها را از 

  
  

  

  .كن آوچك نگه داريد را تا اندازه ممOB11براي دستيابي به حداآثر سرعت : تذآر
  

  RUN/STOPهاي اجراء و توقف حالت
PLCباشد  داراي دو حالت اجرا و توقف ميLED هاي سبز و قرمز به ترتيب حالت اجراء 

(RUN) و توقف (STOP) در حالت اجرا . دهند را نشان ميPLC برنامه آنترلي را اجراء 
ه آنترلي درست نباشد و يا نمايد و براي امنيت سيستم تحت آنترل چنانچه برناممي

  .شود بطور اتوماتيك متوقف ميPLCزمان اجراء طوالني شود 
شود و در آن زمان داليل توقف  خاموش ميPLCهاي در حالت توقف تمامي خروجي

شود و دستگاه پروگرامر  ذخيره ميStack registerبرنامه در يك قسمت از حافظه بنام 
  .اند داليل توقف برنامه را مشخص نمايدتوتوسط ابزارهاي خود       مي

 ار PLCتواند حالت آار  تعبيه شده آه ميCPUيك سوئيچ توقف و اجراء نيز روي آارت 
  . تغيير دهد
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   براي ماندن در حالت اجراPLCحداقل نيازهاي 
١ – OB1 صحيح حتي اگر تنها يك دستورالعمل BEباشد .  
٢ – OB11مل  صحيح حتي اگر تنها يك دستورالعBEباشد .  
  .RUN در حالت RUN/STOP قرارداشتن آليد – ٣
   وجود نداشتن فرمان توقف از طرف پروگرامر – ۴

   .تواند دليل توقف برنامه را مشخص آندپروگرامر همواره مي: تذآر
  

  Watch Dogتايمر 
  

PLCزمان اجراي يك سيكل به .  بايد برنامه آنترلي را در چند ميلي ثانيه اجرا نمايد
نويسي آاربر بايد از ساختاري مناسب براي برنامه. ندازه برنامه آنترلي بستگي داردا

استفاده آند تا زمان اجراي يك سيكل را درحد ممكن آوتاه نگه دارد و همچنين از 
  .شود پرهيز آند بلند آه باعث باال رفتن زمان سيكل     مي(Loop)هاي حلقه

  
 آنترلي آافي بر روي وروديها و CPUت آه زمان يك سيكل طوالني بدان معني اس

 CPU در  Watch Dog تايمر كخروجيهاي خود ندارند براي حذف آردن اين مشكل ي
اگر زمان . آند را آنترل مي(Cycle Time) زمان اجراي يك سيكل هتعبيه شده است آ

  را بهPLC فعال شده و  Watch Dog بيشتر شود تايمر             100msسيكل از 
آند تا پروگرامر بتواند   منتقل مي Stackدليل آن را به حافظه و برد حالت توقف مي

  . را پس از آن بررسي نمايدStackمحتويات 
  

LED تايمر Watch Dog  (WDT Timer)  
 CPUهشياري . باشد مهمترين نقش را دارا ميPLC در (CPU)واحد پردازش مرآزي 

 CPUاگر . نند آنترولرهاي خروجي بررسي شودبايد توسط اجزاي مهمي از سيستم ما
 فعال شده و  Watch Dog تايمر ،ها چيزي بنويسد در خروجي150msنتواند تا حدود 

  .آند آن را براي نشان دادن مشكل روشن ميLEDتمام خروجيها را خاموش آرده و 
  

LED خطا (Error LED)  
 تشخيص CPUد آه توسط باشن زرد وجود دارد آه نشانگر وجود خطايي ميLEDدو 

 تاثير PLCخطاي معمولي مانند خطا در ارتباطات سريال بر اعمال . داده شده    است
  خطا و توقف را LEDافزاري هر دو  و يا اشكاالت سخت Watch Dogتايمر . گذاردنمي

تواند داليل خطا را توسط دستگاه پروگرامر نمايند آاربر ميهمزمان روشن مي
  .تشخيص دهد

  
  (Backup Battery)باتري پشتيباني 

باشد اين باطري از حافظه  داراي يك باتري قابل شارژ داخلي ميPLC در CPUآارت 
 آه برنامه آنترلي و متغيرها در آن قرار دارد در زمان خاموش بودن و يا قطع PLCداخلي 

 اين باتري بطور اتوماتيك توسط يك مدار مخصوص در زمان. آندبرق محافظت مي
  .گردد شارژ ميPLCروشن بودن 
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 چند ماه خاموش بماند امكان دارد آه باطري به طور آامل تخليه گردد در چنين PLCاگر 
  .گردد براي مدت يك ساعت روشن بماند باطري دوباره شارژ ميPLCحالتي اگر 

  
  حافظه برنامه

  . دو نوع حافظه در دسترس داردPLCآاربر در 
- RAM.  
- FLASHنمايد حفظ مي  آه برنامه را. 
-  

 قرار RAMها در حافظه آند برنامه منتقل ميPLCآاربر وقتي آه برنامه آنترلي را به 
تواند آزمايشات الزم را بر روي برنامه نوشته شده آاربر ميبعد از اين به . گردندمي

  .انجام دهد
مورد تائيد ساز و تست شده  و در آخرين مرحله آار هنگاميكه برنامه به طور آامل پياده

  . ذخيره آردFIX از طريق فرمان FLASHتوان در حافظه قرار گرفت يك نسخه از آن را مي
  Flashتوان دوباره از يك نسخه از برنامه را ميRAMدرصورت پاك شدن برنامه از حافظه 

  (Recovery Precedence)ا روش بازيابي ي Cold restartاين آار با .  منتقل نمودRAMبه 
  .شودعاقبًا تشريح خواهد شد انجام ميآه مت

  
  

  
  

 Fixآردن   
  

Fix آردن به معني آپي آردن محتويات حافظه RAM در حافظه Flash محتويان .  است
شود و مادامي آه محتويات  پاك نمي باطري با قطع برق و حتي خرابي Flashحافظه 

  .مانديم ثابت ميآن را مجددًا  بازنويسي نكن
Fix آردن بوسيله ارسال فرمان Fixاجراي . شود از طريق دستگاه پروگرامر انجام مي

. شود روشن ميWatch Dog LEDآشد در اين مدت  ثانيه طول مي٧اين پروسه حدود 
  .تواند فرامين بعدي را دريافت آند ميPLC خاموش شد LEDدر انتهاي آار وقتي 

  
Cold restart وش بازيابي  يا ر(Recover Procedure)  

 موجود باشد FLASH و RAMتواند در با وجود آنكه دو مجموعه برنامه آامًال متفاوت مي
PLC تنها برنامه موجود در RAMبرنامه موجود در حافظه . آند را اجرا ميFLASH تنها در 

  .تواند اجرا شود ميRAMصورت آپي شدن در 
 و Reset و فشار دادن آليد RUN/STOP حالت توقف آليد  بهPLCاين آار بوسيله بردن 

اي را آه  برنامهPLCشود پس از آن  انجام ميRUN در حالت RUN/STOPقراردادن آليد 
  .آند موجود بوده اجرا مي Flashدر 
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 را پاك آرده و به حالت اوليه بر (retentive) روش بازيابي تمامي متغيرهاي پايدار:تذآر
  .گرداندمي

  
  هاها و خروجيروديو

هر ورودي ديجيتال در . باشدها توسط اپتوآوپلر ايزوله ميها و خروجيتمامي ورودي
آشد در حاليكه هر خروجي ترانزيستوري ديجيتال  مي10mA جرياني آمتر از 24Vولتاژ 

ت يشود جريان مجموع يك با ميدهد اما توصيه مي500mA جرياني حدود 24Vدر ولتاژ 
 و مجموع جريان آشيده شده بطور همزمان از يك آارت خروجي 2Aتر از خروجي آم

  . نگردد4Aبيشتر از 
  

  (Counters)ها شمارنده
  

PLC شمارنده باال و پائين رونده ۴٨ داراي (up Down Counter) به نامهاي C0 تا C47 
ي  هستند اين بدان معن(Non Retentive) ناپايدار C23 تا C0هاي باشد شمارندهمي

 C47  تا C24هاي شوند وشمارنده شدن يا خاموش شدن صفر مي Resetاست آه با 
  .باشند مي(Retentive)پايدار 

  
- پاك مي(Recovery) توسط روش بازيابي C47 تا C24هاي پايدار،  شمارنده:تذآر
  .شوند

  
  

  تايمرها
  

PLC تايمر از ۴٨ داراي T0  تاT47  باشد نوع مختلف مي۵در.  
  

Pulse TimerSP 
Extended pulse TimerSE 
Off Delay TimerSF 
On Delay TimerSD 
Stored on Delay TimerSS 

  
  . پايدار هستندT47 تا T24 از نوع ناپايدار واز T23 تا T0تايمرها 
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 PLC به عنوان پروگرامر PCاستفاده از

  
  .گردندمي از طريق آابل سريال به يكديگر متصل PLCپرو گرامر و 

  

  
  
  
  
  

 ترجيجًا بهتر است آه . تنظيم گرددCOM2 يا COM1تواند روي پورت سريال پروگرامر مي
 از آنجايي آه در آامپيوترهاي شخصي ميان . باشدPS/2ماوس خارجي پروگرامر از نوع 

COM1 يا COM3 و همچنين COM2 و COM4ينان حاصل آنيد آه اطم، تداخل وجود دارد 
  . مشكل آفرين نباشدPLCو   PCاين موضوع در ارتباط بين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


