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  مقدمه1-1 

PLC  مخفف عبارتProgrammable Logic Controller اي کـه   است که با اجراي برنامه

بـه معنـاي    PLC. دهـد  اي را از خـود نشـان مـی    شـده   بینی به آن داده شده است، عملکرد پیش

پـذیري اسـت کـه از خـانواده      ریزي یـا کنتـرل کننـدة برنامـه     ي منطقی قابل برنامه کنترل کننده

هـا در صـنعت، اجـزاي کنتـرل فرآینـدهاي صـنعتی        PLCبـا ظهـور   . آید کامپیوترها به شمار می

اند و منطق مدارهاي رله کنتاکتوري جهت کنترل فرآیند، جاي خود را بـه   خوش تغییر شده دست

که در صنایع متنـوع بـه کـار     PLC. داده است PLCافزاري بار شده به حافظه  نرم  منطق برنامۀ

ورودي، اطالعـاتی را بـه صـورت بـاینري      افزاري است که در قسـمت  اي نرم رود، کنترل کننده می

نماید و نتیجـۀ عملیـات    اش ذخیره شده پردازش می اي که در حافظه دریافت و آنها را طبق برنامه

 (Actuators)هاي فرمان  ها و اجراکننده را نیز از قسمت خروجی به صورت فرمانهایی به گیرنده

و  Cpuنی ماژولهـا یـا مـدولهاي ورودي،    از سه قسمت اصلی یع PLC  به عبارتی،. کند ارسال می

مدول ورودي سیگنالهاي متنوع و دیجیتال یـا آنـالوگ را از   . ماژولهاي خروجی تشکیل شده است

Field  کـه بـراي   ) 1و0(پذیرد و سپس آنها را به سـیگنالهاي منطقـی    میCPU    قابـل پـردازش

افظـۀ آن ذخیـره کـرده اسـت،     اي که قبالً کـاربر در ح  طبق برنامه CPU. نماید باشد، تبدیل می

دستورات کنترلی را اجرا کرده و خروجـی الزم را بـه صـورت سـیگنالهاي منطقـی بـه مـدولهاي        

ماژولهاي خروجی، سیگنالهاي منطقی را به فرم دیجیتـال، یـا بـا تبـدیل بـه      . فرستد خروجی می

 .نماید ارسال می (Actuators)، مانند عملگرها Fieldآنالوگ به تجهیزات 
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افـزاري   در صنعت مورد استفاده قرار گیـرد، مـدارهاي کنترلـی کـامالً سـخت      PLCقبل از اینکه 

(Hard- Wired) بندي  ها طراحی و سیم این مدارها براساس رله. بودند(Wiring)  شـدند  می .

بزرگترین عیب این روش آن بـود کـه کـوچکترین تغییـري در سیسـتم کنتـرل، مسـتلزم تغییـر         

کـرد   کشی بود، یعنی اتصاالت و عناصر مدار فرمان گاه به کلی بایـد تغییـر مـی    افزار و سیم سخت

و اوایـل دهـه    1960هـاي معمـولی در اواخـر دهـه      ستفاده از رایانهبا ا PLCهاي  اولین سیستم.

هـاي خودروسـازي مـورد اسـتفاده قـرار       هاي اولیه، اغلـب در کارخانـه  PLC. پدید آمدند 1970

هاي خودروسـازي در هنگـام تغییـر مـدل بـیش از یـک مـاه متوقـف          معموالً، کارخانه. گرفتند می

. هاي اتوماسیون استفاده شد هاي اولیه و تکنیکPLCبراي کاهش زمان تغییر مدل، از . شدند می

هاي جدید یا اصالح شده و تابلوهـاي کنتـرل    کشی رله بر در تغییر مدل، سیم یکی از مراحل زمان

کشی مجدد تابلوهاي پر از سیم، رلـه، تـایمر و دیگـر اجـزا      از سیم PLCریزي  قابلیت برنامه. بود

  .کرد ند روز کاهش پیدا میکرد و زمان تغییر مدل به چ جلوگیري می

ــاي ســازندة  از شــرکت ــی PLCه ــوان  م ، Siemens ،Allen Bradley ،AEG ،Omronت

Fanuc ،Mitsubishi ،Telemecanique ،HiTachi  از ایـــن میـــان،  . را نـــام بـــرد .. و

PLCدر کشـور مـا   . باشند هاي ساخت زیمنس در اکثر کشورهاي  دنیا داراي مقبولیت زیادي می

هـاي زیمـنس را    PLCها استفاده از  نایع بزرگ نظیر نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهنیز بیشتر ص

چنـین   هـاي زیمـنس، هـم    PLCهـاي پیشـرفته    از طرف دیگر، به دلیل قابلیت. دهند ترجیح می

ها دید بسیار خوبی نسبت به کنترل فرآیند و PLCاستاندارد بودن آنها، آموختن نحوه کار با این 

  .کند ایجاد میهاي صنعتی  شبکه

ــتاندارد  ــال : IEC 1131اس ــص در  1979در س ــروه متخص ــک گ    IEC )Internationalی

Electro Technical Commision) (کار بررسـی جـامع   ) المللی فناوري برق کمیسیون بین

PLCهـدف ایـن گـروه تـدوین     . نویسی و ارتباطات به عهده گرفت افزار، برنامه ها را شامل سخت

به  PLCهاي سازندة  دي بود که موارد یاد شده را پوشش دهد و توسط شرکتهاي استاندار روش
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هـاي موافـق و    این کار بیش از یک دهه به طول انجامید و در نهایت پس از بحث. کار گرفته شود

هـاي مختلـف از طراحـی     شـکل گرفـت و جنبـه    IEC1131مخالفی که انجـام شـد، اسـتاندارد    

این استاندارد که بـا  . یزي و ارتباطات آن را زیر پوشش قرار دادر افزار، تا نصب، تست، برنامه سخت

از جمله زیمنس شکل گرفته بود، از آن به بعـد توسـط    PLCهمکاري برخی از سازندگان بزرگ 

  .ها به کار گرفته شد و همه سعی نمودند محصوالت خود را با آن منطبق سازند آن شرکت

  :ستبخش تشکیل شده ا 8از  IEC1131استاندارد 

  (General Information)اطالعات کلی  -1بخش 

ریـزي،   و وسایل جانبی آن مانند وسایل برنامـه  PLCهاي مختلف  این بخش ضمن تعریف بخش 

هـا و   ، منبـع تغذیـه، ورودي  CPUها، عملکرد هر قسمت مانند  و دیگر مشخصه HMIتجهیزات 

  .الگو مطابق شکل زیر ارایه نمود را تشریح کرده و یک ساختار کلی را بعنوان... ها و  خروجی

 
  ) 1-2شکل (                                          

 Equipment Requirements and)افزاري و آزمایشـها   ملزومات سخت -2بخش 

Test)  
این بخش حداقل ملزومات براي ساخت، سرویس، انبار کـردن، حمـل و نقـل، عملکـرد و ایمنـی      

PLC دهد هاي کاربردي مربوطه را توضیح می آنها را بیان کرده و تستها و وسایل جانبی.  
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  (Programming Languages)نویسی  زبانهاي برنامه -3بخش 

، Bool ،Byteنویسی اسـتفاده شـوند، ماننـد     توانند در برنامه در این بخش انواع دیتاهایی که می

Time ،Date ،Word ،Integer ــین . انـــد تعریـــف شـــده ــاPOUهمچنـ  Program(هـ

Organization Units()مانند فانکشـن  ) واحدهاي سازماندهی برنامه(FC)    الك و فانکشـن ـب

(FB) رفـت   نویسی را که قبالً نیز بـه کـار مـی    در این بخش چهار زبان برنامه. اند مشخص گردیده

ه هـا را بـ  PLCنویسـی   انتخاب کرده و یک زبان جدید نیز بر آن افزوده و جمعاً پنج زبـان برنامـه  

  .عنوان استاندارد ارائه نموده است

  (User Guidelines)راهنماي کاربران  -4بخش 

راي انتخـاب و مشـخص کـردن ملزومـات       (End User)بخش چهارم راهنمـاي کـاربر نهـایی     ـب

  .باشد IEC1131افزار و ارتباطات در آن منطبق با استاندارد  افزار، نرم سیستمی است که سخت

  (Commuincations)ارتباطات  -5بخش 

اي را  شکل زیـر حـوزه  . هاي ارتباطی از دیدگاه کنترل کننده تشریح شده است در این بخش جنبه

  .دهد که این استاندارد براي بخش ارتباطات کنترلر تعیین کرده است، نشان می

  

 

 

  ) 1-3شکل (                                                                  

   -6بخش 

 .این بخش خالی است و براي استفاده در آینده رزرو شده است

 

  

Any Device PC Any Device 
Scope of IEC 1131-5 
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  (Fuzzy Control Programming)نویسی کنترل فازي  برنامه -7بخش 

نماید  نویسی کنترل فازي را معرفی می استاندارد اضافه شد، برنامهبه 2001این بخش که در سال 

  .وبی با بخش سوم استاندارد آشنا هستند، قابل استفاده استکاربرانی که به خو براي 

ــش  ــه  -8بخ ــاي برنام ــاربرد زبانه ــاي ک ــویس راهنم  Guidenlines for The)ن

application of programming languages)  
را  PLCهـاي مختلـف    اي براي راهنمایی کاربران ارائه شده بـود کـه جنبـه    مجموعه 4در بخش 

نویسی است که  صرفاً راهنماي کاربران براي استفاده از زبانهاي برنامه 8ولی بخش .داد  پوشش می

 .اند معرفی شده 3در بخش 

  در صنایع مختلف PLCکاربرد 1-2 

به برخـی  . خورد در صنایع و فرآیندهاي مختلف صنعتی به وفور به چشم می PLCامروزه کاربرد 

  : شود از این کاربردها اشاره می

صنایع خودروسازي، شامل عملیات سوراخکاري خودکار، اتصال قطعـات و همچنـین آزمـودن     -1

  ...هاي خودکار دادن بدنه به وسیلۀ پرس هاي رنگ پاش، شکل قطعات و تجهیزات اتومبیل، سیستم

گیــري تزریقــی، دمــش هــوا،  هــاي ذوب و قالــب ســازي، از قبیــل ماشــین صــنایع پالســتیک -2

  .هاي تولید و آنالیز پالستیک سیستم

هـاي کنتـرل دمـاي خودکـار، وسـایل و       هـاي صـنعتی، سیسـتم    صنایع سنگین، شـامل کـوره   -3

  ..شوند و  تجهیزاتی که در ذوب فلزات استفاده می

مـواد بـا     کننـدة  هـاي ترکیـب   کننـده، دسـتگاه   هـاي مخلـوط   سیستم صنایع شیمیایی از قبیل -4

  ...هاي متفاوت و  نسبت

ــته   -5 ــنایع بسـ ــل صـ ــینی، از قبیـ ــنایع ماشـ ــتم   صـ ــوب، سیسـ ــنایع چـ ــدي، صـ ــاي  بنـ هـ

هاي مورد استفاده روجوش فلزات و  هاي اعالن خطر و هشدار دهنده، سیستم سیستم سوراخکاري،

...  
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  ...بندي گیري و بسته هاي عصاره هاي سانتریفوژ، سیستم سیستمشامل  صنایع غذایی، -6

هـاي روشـنایی    خدمات ساختمانی، از قبیل آسانسورها، کنترل هـوا و تهیـه مطبـوع، سیسـتم     -7

  ...خودکار و 

  ...هاي نوار نقاله، تجهیزات حمل و نقل و  هاي حمل و نقل، شامل جرثقیلها، سیستم سیستم -8

هاي تولیـد   هاي تقویت فشار گاز، ایستگاه از قبیل ایستگاه) برق، گاز، آب(صنایع تبدیل انرژي  -9

هاي تصـفیه و بازیافـت    هاي تصفیه آب و هواي تصفیه، سیستم هاي آب، سیستم نیرو، کنترل پمپ

  ...گاز و

  PLCسخت افزار 1-3 

  :دهد را نشان می PLCدهنده یک  هاي مختلف تشکیل شکل زیر ماژول

  
  )1-4شکل (                                              

  :شود افزاري زیر تشکیل می از اجزاي سخت PLCمعموالً یک 

  (Rack)رك  -1

 (Power supply- PS)ماژول یا منبع تغذیه  -2

  (Central Processing Unit- CPU)ماژول واحد پردازش مرکزي  -3

  (Memory)حافظه  -4

  (Input Module)ماژول ورودي  -5

  (Output Module)مدول خروجی  -6
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