
 یانکار است از کارخانجات کوچک و ساختمان ها رقابلیدر صنعت غ یزیقابل برنامه ر یامروزه استفاده از رله ها
که  ییها را از ملزومات کار خود دانسته اند. از آن جا PLCگرفته تا کارخانجات بزرگ، استفاده از رله ها و  یمسکون

ه شود استفاد یاز مدارات م یبرخ یدگیچیحجم کار و پ شیزاباعث اف ییاستفاده از مدارات فرمان و قدرت به تنها
 کند. یآن را دوچندان م تیآسان، اهم اریبس یطراح تیبا قابل یزیبرنامه ر یاز رله ها

PLC  مخفف عبارتProgrammable Logic Controller یزیقابل برنامه ر یکنترل کننده منطق یباشد، که به معنا یم 
به که  دینما یرمیانعطاف پذ از سخت افزار و نرم افزار است که عمل کنترل را ساده و یواقع مجموعه ا در است.

و  ه هاكار خان دیمانند خطوط تول یصنعت ای یکیمکان یندهایکنترل فرا یبرا شتریخاصش ب یهایژگیو لیدل
 استفاده نمود. PLCتوان از  یم BMS یطراح نیهمچن

PLC که به آن پدر  ریچارد مورلیبه نام  یتوسط شخصPLC ساخته شد. ندیگو یهم م 
 افتیتوان در یآن ها م ۀسیگوناگون وجود دارد که از مقا یمختلف با اسام یزیقابل برنامه ر یدر صنعت، رله ها

 یزیرنامه رب ۀاند و تنها از نظر شکل نرم افزار و نحو کسانی گرید کیبا  با  یانواع رله ها تقر یکش میاتصال و س ۀنحو
 دارند. ییتفاوت ها

 
 برق ۀمشاغل مرتبط با رشت حتی و ارانک از برق یاریبس تیفصل مشترک فعال ،یزیقابل برنامه ر یامروزه رله ها

به کار  را توان آن یخودكار ساختمان ها م ییها و روشنا یبرق، مثل نورپرداز یکش میو س یشده است و در طراح
 نندهک كنترل کی هوشمند به عنوان یو ساختمان ها یحفاظت یها ستمیتوان در س یرله م نیاز ا نیچن گرفت. هم

 ها را توسعه داد.  ستمیس نیقطعات هوشمند استفاده كرد و ا رسای کنار در
ه با استفاده باشد ك یشنیکیاپل یدارا ایرا فعال کند  یستمیس امک،یپ افتیتواند با در یم یزیر برنامه قابل یرله ها
در  یزیقابل برنامه ر ۀ. رلردیبه کار گ یستمیو خاموش کردن س یراه انداز یرا برا یهوشمند، فرمان همراه از تلفن
ارگاه ک ،یكیچند موتورالكتر ایدو  یدارا یساختمان ها، دستگاه ها ۀبرق مثل کنترل موتورخان یتابلوها از یبعض
 عوامل ،یزیقابل برنامه ر ۀتوان با استفاده از رل یم یشود. حت یمشاهده م زیآن ن ریو نظا یصنعت کوچک یها
 .كاربرد فراوان دارد یكیالكتر ساتینوع كنترل در تأس نیآن را كنترل نمود؛ ا ریفشار، دما و نظا مثل یکیزیف

 :PLCهدف ساخت 
منسوخ  دیجد یصنعت یها طیدر محها  بود که استفاده از آن یبر عهده مدارات فرمان رله ا PLC ۀفیدر گذشته وظ

شده و موجب  ادیز اریمدار فرمان بس یدگیچیتعداد رله، حجم و پ شیبا افزا یرله ا یها ستمیشده است. در س



 یمشکل مستیس نیدر ا ایمنطق کنترل باشد و  رییبه تغ ازین یرله ا یها ستمیگردد. اگر در س یآن م متیق شیافزا
بود اما  دهیچیو پ یبا مدارات رله ا ینیگزیجا PLCزمان بر و مشکل خواهد بود. هدف ساخت  ی، کاردیبه وجود آ

 یها گنالیتوان به انواع شبکه ها، س یاضافه شدند که م PLCبه   یریچشمگ یها تیقابل یتکنولوژ شرفتیبا پ
 سرعت باال اشاره نمود. یها یو ورود دهیچیآنالوگ، محاسبات پ

 :PLCساختمان 
 شوند:  یم لیتشك یاز دو جزء اصل یزیقابل برنامه ر یمنطق یرله ها یطور کل به
  یظاهر یاجزا -1
 یداخل یاجزا -2

 :یظاهر یاجزا -الف
 :هستند ریز یاجزا یدارا یاز نظر ظاهر یزیقابل برنامه ر یها رله
 :ها یورود -1

دهند. تعداد  یم نشان رله یورود یها نالیمحل ترمدر ...  و I3 و I2و  I1و یک شماره، مانند  I را با حرف ها یورود
وصل و قطع مدار  ۀفیوظ كه یها و عوامل چیی كروسویها، م یاست. شست شتریب ایعدد و  12تا  6ها معموال   یورود

 شوند. یقسمت متصل م نیرا عهده دار باشند به ا
 ها: یخروج -2

دهند.  ینشان م یخروج یها نالیمحل ترم در...  و Q3 و Q2و  Q1مانند شماره،  کیو  Q ها را با حرف یخروج
 یاست. خروج شتریب ای و عدد 6تا  4ها معموال   یشوند. تعداد خروج یمحل متصل م نیکنتاکتورها به ا نیبوب
ها رنآ کشی میموضوع نوع س نیا شود یساخته م یستوریو ترانز یدر دو نوع رله ا یزیقابل برنامه ر یرله ها یها

 دهد. یقرار م ریرا تحت تأث یدر خروج
 :هیمحل تغذ -3

با  هیمعموال  محل تغذاست.  (AC)ولت متناوب  232و یا  (DC)ولت مستقیم  24ولت،  12 رله ازیمقدار ولتاژ مورد ن
 دهد یم  لیسمت چپ هر رله را تشک یها نالیترم نیاول هیتغذ ؛شده مشخص Lو  N  حروف

  LCD: شگرینما -4
 است.  امیپ شینما ای یدست یزیمشاهده برنامه ر یبرا یا لهیوس
 و جهت دار: یمعمول یدهایکل -5
 شود. یجهت دار استفاده م یدهایاز كل یدست یزیبرنامه ر یبرا
 :وتریاتصال کابل رابط به کامپ چهیدر -6

اتصال  وتریرا به کامپ گریبه رله و سمت درا  USBیا  RS232 یسر کابل ارتباط کیتوان  یبا برداشتن درپوش آن م
 شود. یبا رله استفاده م ارتباط یبرا RG45 از كابل شبكه دیجد یداد. در نمونه ها



 
 ی:داخل یاجزا -ب
ۀ یپا رشده است و ب لیتشک یکیقطعات الکترون یسر کیبه همراه  یکیبرد الکترون کیرله ها از  نیا یداخل یاجزا

 :شده است لیقسمت خود از سه جزء تشک نیکند. ا یکار م یاصول و توابع منطق
 پردازشگر:  -1

 .است بخش نیا ۀبه عهد یمنطق یها تیفعال یریگ جهیو نت سهیو مقا یمحاسبات یانجام کارها
 حافظه:  -2

 اطالعات است. ۀریو ذخ یقسمت نگهدار نیا ۀفیوظ
 : هیمنبع تغذ -3

 قسمت است. نیا ۀرله ها به عهد ازیولتاژ مورد ن نیتأم
 .ندیگو یم ستمیس مغز ای ((CPU یاصطالحا  به مجموعه سه جزء فوق، واحد پردازش مرکز

 



 ی:نسبت به مدارات رله ا PLC یایمزا
 از  استفادهPLC هادیشود، لذا منطق کنترل فرمان با نرم افزار پ یتابلو م یدگیچیموجب کاهش حجم و پ 

 شود. یکمتر و کاهش عناصر م یشود و باعث کابل کش یم یساز
 PLC  یشتریعمر ب یدارا نیندارد بنابرا یکیساخته شده است، استهالک مکان یکیالکترون قطعاتچون از 

 خواهد بود.
 استفاده از  باPLC را از مدار حذف نموده و  داخل  یکمک یها، شمارنده ها و رله ها مریتوان تا یمPLC 

 باشد. یم یمصرف کمتر یدارا PLC نینمود. بنابرا یسیبرنامه نو
 از  استفادهPLC شود. یتمام شده م نهیدر هز ییموجب صرفه جو یصنعت یها دیدر فرا 
 و آسان است. عیسر اریبس یابی بیدر منطق کنترل وع رییتغ 
 کنترل با استفاده از  یمدار ها یو اجرا یطراحPLC باشد. یم یساده تر از مدارات رله ا اریبس 
 عمکرد باال. سرعت 
 یکنترل یو برد ها یصنعت یها ویاتصال به انواع درا تیقابل . 
 باال دقت. 

 در صنعت: PLC یکاربردها
PLC ر صنعت است، بهت ۀاکنون دور میگوئ یشوند. اگر م یاطراف ما استفاده م یایو لوازم دن لیاز وسا یلیها در خ

 ای، مونتاژ خودکار یمواد شناس، ی، بسته بندیساز نیاست. اگر شغل شما مرتبط به ماش PLC ۀدور میاست بگوئ
 .دیده ی، وگرنه وقت و پول خود را هدر مدیهست PLCاز کاربران  یکیاست، شما  شمار یب عیاز صنا گرید یکی

 هستند. PLC ازمندیدارند، ن یکیکنترل الکتر یبه نوع ازیکه ن یلوازم یتمام با  یتقر
 :یساز لیاتومب عیصنا -1

، ی، سوراخ کارکیاتومات یپرس ها ۀلیوسه رنگ پاش، شکل دادن بدنه ب یها ستمی، سزاتیقطعات و تجه تست
 .اتصال قطعات

 :یساز کیپالست عیصنا -2
 .کیپالست زیو آنال دیتول یها ستمی، دمش هوا، سیقیتزر یریذوب و قالب گ یها نیماش
 :نیسنگ عیصنا -3

 .مورد استفاده در ذوب فلزات زاتیو تجه لی، وساکیاتومات یکنترل دما یها ستمی، سیصنعت یها کوره
 :ییایمیش عیصنا -4
 .مختلف یمواد با نسبت ها ۀکنند بیترک یمخلوط کننده، دستگاه ها یها ستمیس
 :ییغذا عیصنا -5
 .یو بسته بند یریعصاره گ یها ستمیس
 :ینیماش عیصنا -6

 یها تمسیاعالم خطر و هشدار دهنده، س یها ستمی، سیسوراخ کار یها ستمیچوب، س عی، صنایبسته بند عیصنا
 .استفاده شده درجوش فلزات

 :حمل و نقل عیصنا -7
 .نقل حمل و زاتینوار نقاله، تجه یها ستمیها، س لیجرثق

 :یانرژ لیتبد عیصنا -8
 یهوا آب و هیتصف یها ستمیآب، س یکنترل پمپ ها رو،ین دیتول یها ستگاهیفشار گاز، ا تیتقو یها ستگاهیا

 .گاز افتی و باز هیتصف افتیو باز  هیتصف یها ستمی، سیصنعت
 :یساختمان خدمات -9

 .خودکار ییروشنا یها ستمی،س مطبوعۀ ی، کنترل هوا و تهویباالبر یتکنولوژ
 :ها PLCانواع  یمعرف

. کنندیم تیفعال PLCو ساخت انواع مختلف  یدر طراح اریکارخانه با تنوع بس کصدیاز  شیب PLCدر صنعت 
PLC بندیدسته …( و عیوس ای ی)محل اتیوسعت عمل ،یخروج / یاز نظر اندازه، حافظه، تعداد ورود توانیها را م 



 کی یمانند پردازنده، زمان اجرا یگرید یهایژگیو. دیبا PLC کی تیقابل یابیارز یتوجه داشت که برا دینمود. با
 .گرفت نظر در را …توسعه و  تیقابل ،یسینوزبان برنامه یسادگ کل،یس

 :هاي مطرح سازنده شرکت
 Siemens:زیمنس  -الف
1- S5 
2- S7 - 200 
3- S7 - 1200 
4- S7 - 300 
5- S7 – 400 
 Tele Mecanique:تله مکانیک  -ب
1- PERIMUM (TSX CSY) 
2- TWIDO 
3- M340 
 Omron: امرون  -ج
1- CPM 
2- CP1 

3- CJ1 
 LG: ال جی  -د
1- XGT 
2- GOLFA - GM 

3- MASTER - K 
 و چند شرکت ديگر نيز عبارتند از:

Mitsubishi, Alen bradly, Moeller, ABB DELTA, FATEC, Boush, General Electric 

 نمونه نیچند جدول زیرهستند. در  یو نرم افزار داخل یتنوع شكل ظاهر یدارا یزیقابل برنامه ر یرله ها
رله ها بر اساس نوع نرم افزار و شركت سازنده در ده گروه  نیرله ها آورده شده است. ا نیا از متفاوت

 :شوند یمبندی  میمختلف تقس



 
PLC باشند: یبه دو نوع در دسترس م یها از لحاظ سخت افزار 

  :(Compact)یک تکه  -1
باشند و در صورت  یم (On board)به صورت متصل  CPUهمراه با  یو خروج یورود یتعداد یها دارا PLCنوع  نیا
 شود. یمرتبط استفاده م یاز کارت ها شتریب یها یو خروج یبه ورود ازین
 :(Modular)قابل توسعه  -2



به آن اضافه  یو خروج یورود یتوان کارت ها یم ازیباشد و بر اساس ن یم ییبه تنها CPUها،  PLCنوع  نیدر ا
  نمود.

 ی زیمنس توضیحاتی ارائه خواهیم داد.ها PLCفقط در مورد  ها PLCنوع در این مقاله به علت متنوع بودن 
 :منسیز یکنترل کننده ها یمعرف

1- PLC ی سری ها :Simatic S5  
 طیشراکت زیمنس بود که در شر S5های مختلف از جمله زیمنس تنها مدل  رکتشPLC  توليد ۀهاي اولي الس در

کت ربه همين دليل اين شو جواب گوی کاربران بود.  داشت یعملکرد خوب یصنعت یها طیرطوبت، گردوخاک و مح
 در اتوماسيون صنايع مادر جايگاه ويژه دارد.

 شود. ینم یبانیو پشت دیتول گریامروزه د CPUنوع  نیبوند که در ا منسیز ۀیخانواده از محصوالن اول نیا

 
2-  PLCی سری ها : S7 Simatic - 200  
 متیق یدارا PLCآن را میکرو پی ال سی معرفی می کنند. این مدل بوده و  Compactصورت ه بها  PLCنوع  نیا

کاربرد  یباشد و برا یمناسب م یو ساختار یصنعت یمناسب، سرعت پردازش باال، سازگار بودن با انواع شبکه ها
 کوچک مناسب است. یها
 یم منسیز یصنعت ونیاز نوع کاربرد اتوماس و خارج شده است دیبه مرور زمان از رده تول 2216از سال  PLC نیا

 .S7–212و  S7–216 ،S7–214قرار دارد، از جمله  یمختلف کار یباشد که در رده ها
S7 Simatic – 200 ارتباط با  ییتواناPLC با  یسیبرنامه نو نیچن شبکه دارد هم قیآالت را از طر نیو ماش گرید یها

 PLC نیباشد. ارتباط ا یم PLCاین نوع  اتیاز خصوص IEC1131استاندارد  یو زبان ها  STL ،FBD ،LAD یزبان ها
 باشد. یم هیدر ثان تیب لویک 5/187ارتباط نقطه به نقطه با نرخ سرعت  یکه دارا PPIکابل  قیاز طر وتریبا کامپ

S7 Simatic – 200 گردد.  یاترنت متصل م ۀماژول به شبک قیاز طر منسیهمانند لوگو ز 



 
3-  PLCی سری ها : S7 Simatic - 1200  
از  با  یاست که تقر S7–200ن یگزیو جا منسیز یصنعت ونیاتوماس ۀمحصول از خانواد نیتر دیجدها  PLCنوع  نیا

استفاده شده است  S7–200قدرتمند تر نسبت به  یها CPUاز  PLC یسر نیا در روانه بازار شده است. 2229سال 
 است دهش بيني پيش آندر  (HMI) ينماش و انسان بين برنامه نويسي و قابليت ارتباطقابليت هاي جالبي براي و 
 است. LANپورت  قیمدل از طر نیدر ا HMIارتباط با که 
 S7 Simatic – 1200 آن  یسیماژول را داراست. نرم افزار برنامه نو 8اضافه شدن  تیقابل منسیزTIAPORTAL  است

شده  میتقس 217و  215و  214و  212دسته  4به  یسر نیکاربران و مصرف کنندگان ساده کرده است. ا یکه کار را برا
 .است



 
4-  PLCی سری ها : S7 Simatic - 300  

مختلف  یمتعدد در کاربرد ها یداشتن ماژول ها لیاست که به دل S7 – 300 منسیمحصول شرکت ز نیپر کاربردتر
. نرم ردیگ یمصارف( مورد استفاده قرار م گریو د ای هسته – یشود که در صنعت امروز )خودروساز یاستفاده م

 است. Simatic Manager منسیز یندگینما PLC نیا یسیافزار برنامه نو
 یایرساند. مزا یاشاره کرد که وجود خطا را در آن به حداقل م یساز هیتوان به شب یم PLC نیا یها تیقابل گرید از

ا شبکه شدن ب یینت، توانا یباس و پروف یپروف ۀباال، اتصال به شبک CPUپردازش  تیقابل S7 – 300استفاده از 
 هاست. ماژولماژول و از همه مهم تر تنوع  32ها و اتصال تا  CPU گرید

 
5-  PLCی سری ها : S7 Simatic - 400  



 آن به یمهم و اصل یها یژگیاست که از و منسیحال قدرتمند شرکت ز نیو در ع شرفتهینسل پها  PLCنوع  نیا
با  یها طیو مطمئن در مح منیصنعت، عملکرد ا ۀشرفتیپردازش پ تیباال، قابل اریکوتاه و سرعت بس یزمان کلیس
 توان اشاره کرد. یخاص م طیشرا
اتصال به شبکه  تینامحدود است و قابلصورت ه ب یدر حالت تئور منسیز S7 – 400 یماژول ها یو خروج یورود
 میامکان تقس تیقابل نیاست که بر طبق ا Multicomputiryآن  تیقابل نیداراست. مهم تر یرا به راحت یصنعت یها
 وجود دارد. CPUچند  یرو دهیچیو پ نیسنگ ۀبرنام کی

S7 – 400 ی، سرهیاستاندارد پا ۀبه سه دست H یو سر FH همان  ایFile Safe شود. یم میتقس 

 
  !Mini PLC Logo: مینی پی ال سی لوگو   -6

 وچکک هاي ماشين اختمان ها ياس مانند کوچک کنترلي ايارهک براي ت کهاس قيمت ارزان و ساده اي کننده کنترل
 برنامه نويسي آن توسط کليدهاي بوده و Compact ورتص به ريزي برنامه قابل منطقي ۀکنند ن کنترلاي .دارد کاربرد

 روي آن انجام مي شود.
در بعضي از دستگاه هاي صنعتي، تعداد ورودي و خروجي مورد نياز محدود است؛ به گونه اي که به کمک مدارهاي 
 ۀساده مي توان کار کنترل را انجام داد. شرکت زيمنس در اين مواقع به منظور کاهش هزينه ها، يک سري رل

وارد بازار کار نمود که به دليل مديريت ساده و کاربردي بودن آن،  (!LOGO) به نام لوگو 1966هوشمند در سال 
 پيشرفت چشم گيري در مهندسي برق و اتوماسيون صنعتي به وجود آورد.

کوچک و ساختمان  عیباشد که در صنا یم منسیز یصنعت ونیاتوماس ۀاز خانواد منسیز PLC نیکوچکترلوگ 
 8 یتوان استفاده کرد که در سر یم یخروج 16و  یورود 24به تعداد  یال س یپ ینیم نیدارد. در ا یادیکاربرد ز

لوگو  7ا شبکه شدن ب تیمنس قابلیمحصول ز نیا یاترنت به آن اضافه شده است که با توجه به تکنولوژ تیقابل
تفاوت م یرنگ اشاره کرد که با توجه به عملکرد ها 3 شیتوان به صفحه نما یها م تیقابل گریرا دارد. از د گرید
 دهد. یرنگ م رییتغ



 
 خارجي يروشناي پله، سيستم نايي راهروش سيستم مثل خانگي سيساتأت منطقي کنترل جهت هايي حل ه را لوگو
هايي مثل موتورها، تسمه  هوا، کنترل ماشين ۀتم تهويسيس مثل صنعتي سيساتأت براي چنين هم و داخلي و

 دهد. ها و... ارائه مي نقاله
 اساس بر ها PLC. باشندی م یکنتاکتور ۀمدارات رل یبرای خوب یها نیگزیجا ریبرنامه پذ یمنطق یکنترل کننده ها

 ارسالی اجرا به خروج یرا برا پردازش کرده و آن اطالعات را کنندی م افتیها در نالیکه توسط ترم ییها یورود
 یاستفاده م دارند ازین یشتریب یخروج یو به ورود یقو به پردازش ازیکه ن ییکارها یبزرگ برا یها PLC .کنندی م

 ؛PLC ۀسازند یشرکت ها لیدل نیهم به؛ ندارد یاقتصاد ۀباال صرف متیق لیکوچک به دل یکار ها یبرا و شود
 به بازار عرضه کرده اند و دیتول یکار کمتر با همان روال یخروج یهوشمند را با ورود یها رله مشکل نیرفع ابرای 
 دارد. یشتریاستفاده ب یکاربرد و کوچک یکارها یکه برا

 سيم ،جانبي کم ترو لوازم  کنترل تابلو در تر کم فضاي به نياز جانبي، هاي هزينه کاهش لوگو هاي مزيت جمله از
 ،تگاه، پيکربندي ساده و عيب يابي سريعدس روي کردن Load ل ازقب برنامهساده، تست  ينويس برنامه، انسآ کشي

 کنترلي، ايه شبکه با سازگاريو  جانبيدارا بودن صفحه نمايش بدون نياز به وسائل ، جانبيکاهش فضا براي لوازم 
 د که باعث شده در دستگاه هاي کوچک کاربرد فراواني داشته باشد.باش مي ساده اندازي راه و نصب

 
 :PLC یسینوبرنامه
 برنامه شود. زبان یاعمال م دهایكل ای انهیفرمان توسط را نیرله است. ا یریفرمان پذ یبرا یتیقابل یسینو برنامه
 یور یسیبرنامه نو طیبرنامه نوشته شده در مح ایجهت دار  یدهایارتباط با سخت افزار رله توسط كل یبرا یراه
 شود.  یم انجام (FBD) یبلوكو  (Ladder) لدر ای ینردبان صورت دورله ها به  یسیاست. برنامه نو انهیرا
 :یبه روش نردبان یسیبرنامه نو -1
ختار لذا سا شود؛ینشان داده م یامدار فرمان رله یها چیپ ستمیبرنامه به صورت نماد اتصال و س یروش نردبان در

از عالمت  یزیروش برنامه ر نیدر ا ها اشتباه شود. آن با دی، اما نباباشدیم یافرمان رله یمدارها هیبرنامه شب
 شود.  یم استفاده (Coil) نیعالمت بوب نیچن همو  Contact) - غهیت) كنتاكت

 :توجه کرد دیبا ریروش به اصول ز نیبا ا یسیبرنامه نو در



ۀ بستو کنتاکت  با عالمت  I1ۀ( باز )تیغ دهند. کنتاکت یرا با کنتاکت نشان م یورود یدر روش نردبان -الف

I2 شود ینشان داده م عالمت  با. 

 نیو ضمنا  کنتاکت مربوط به هر بوب  دهند و عالمت آن به صورت است ینشان م نیرا با بوب یخروج -ب

 شود. یمشخص م  از نوع باز باشد با عالمت اگر
شوند.  یم مشخص Q باشند با حرف( نیبوبی )اگر از نوع خروجو  I باشند با حرف یها اگر از نوع ورود غهیت -پ

 .Q1 خواهد بود مثل نیبوب ۀهم نام و هم شمار یمانند مدارات کنتاکتور زینی( خروج) نیمربوط به بوب کنتاکت
 ها و یورود ریباشد؛ سا نیتواند محل قرارگرفتن بوب یفقط م یستون سمت راست در روش نردبان نیآخر -ت

 رسم شود. یدر روش نردبان یتواند در هر محل یم نیبوب یها کنتاکت

 
 ینردبانۀ ویبه ش یسیبرنامه نو

 ختم ورکنتاکت نینقطه به بوب نیتر نییبوده از باال شروع و در پا یعمود هنقش میترس ۀفرمان نحو یمدارها در -ث
انجام  نردبان از چپ به راست کی یپله ها یبوده رو یمدار به صورت افق میترس یشود اما در روش نردبان یم

 .شود یشده و به ستون سمت راست ختم م

 



 ینردبان ۀویمدار فرمان به ش یسیبرنامه نو
 :یبلوکبه روش  یسیبرنامه نو -2

ه در ک نويسي استفاده مي شود از يک سري بلوک جهت برنامه در اين روش که شبيه گيت هاي منطقي مي باشد
 مشخص مي شود.  داخل بلوک نوع عمل منطقي

 :توجه کرد دیبا ریروش به اصول ز نیبا ا یسیبرنامه نو در
 معموال  از سمت چپ شروع و به سمت) است یبه سمت خروج یمدار از سمت ورود میترساین روش در  -الف

 .(شود یختم م راست

ی خروجو  I با حرف یشود. ورود ینشان داده م  با عالمت یو خروج  عالمت یورود یدر روش بلوک -ب
 شود.  یها درج م آن ۀحروف و شمار نیبلوک ا یشوند و در باال یم مشخص Q با حرف

 یم هساخت یکنتاکت آن خروج بیترت نیبلوک وصل شود. به ا نیچند یتواند به ورود یم نیبوب یخروج کی -پ
 شود.
 روش نیمثال در ا یاستفاده کرد، برا یمنطق یتوان از عملگرها یم یزیاتصاالت و برنامه ر یروش برا نیدر ا -ت

 نامند.  یم OR را یو اتصال مواز AND را یاتصال سر

 توان استفاده کرد. یم مطابق شکل  NOT یساخت عالمت کنتاکت بسته از عملگر منطق یبرا -ث
 کیاز  NOT عملگر یتوان به جا یوصل شود م یهر عملگر یبه ورود NOT عملگر یکه خروج یدر موارد -ج

 .نمود حباب استفاده

 
 ۀ بلوکیویبه ش یسیبرنامه نو

 
 جادیباعث ا دینبا یکیالکتر یگفته شد مشابهت با شکل مدارها یو بلوک یزبان نردبان یهمان طور که در معرف

اکت کنت وجود یتوجه داشت رسم عالمت کنتاکت در برنامه ها به معنا دینادرست در مورد برنامه شود. با تصورات
 یریمس یمعنا به ها  یو خروج یورود ایاتصال عملگرها و  یبرا یطور رسم خطوط نیهم ست؛ین PLRۀ در داخل رل

 . ستین انیعبور جر یبرا
صاالت کنند اما ات یم یفقط کار را ساده ساز که هستند یگیگراف ینمادها یو بلوک ینردبان یسیدو روش برنامه نو

معنا است که  نیاست و بد I1 – Q1ۀ در اصل برنامزیر  مشابه شکل یمثال برنامه ا یندارد؛ برا یها وجود خارج آن
 را دارد. یمنطق ارزشهمان  هم Q1 داشته باشد I1 که یهر ارزش منطق



 
 یو نردبان یبلوک یسیبرنامه نو ۀسیمقا

 
 :PLC در مثلث -ستاره مدار فرمان  یطراح
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