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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
تِي َأنَْعْمَت َعََلَّ َوَعََل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِِلًا } َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّ

تِي إِِّنِّ ُتْبُت إَِليَْك َوإِِّنِّ ِمَن اْْلُْسلِِميَ  يَّ  . [15] األحقاف: {(51)َتْرَضاُه َوَأْصلِْح ِِل ِِف ُذرِّ

 شكر و تقدير
 

ملساادد نددساع داُت واذ ككاللك الادكتور أتقدم خبالص الشكر للدكتور خالد السيد صاحل األستاذ ا
لطفى بن دمر احملاضر بالكليع التقديع بالدمام قسم الكهرباء دلى ما قدماه مان تاااكن صاابن بدااء   

 إدداب هلا الكتاب .
كمااا أتقاادم خبااالص الشااكر للمهداادس : صاا ا أرااور لياااد املاادرس دباماام التاادر   املهااٍت با وامد ااع 

  ا سن باملاهد الصدادد بالدمام دلى تااكهنما الصابن ىف إدداب هلا الكتابكاألستاذ كاصل دبد اهلل 
كشاااركع  MITSUBISHIكشاااركع  SIMENSكال  فاااوتٍت أن أتقااادم بالشاااكر اة  ااال لشاااركع سااايمد  

SPRECHER+SHUH كشاركع TELEMECANIQUE  فابل شنكان إداداب ماال هالا الكتااب
 إال بتااكن مال هله الشركات.

 د  كجل أن زنوز هلا الامل رضاء كل من  قرأه كأخَتا أسأل اهلل
 املؤلف
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 أساسيات التحكم المبرمج

 مقدمة 1-1
ككااان اةهاااز   بااابئ األماار  1986كل جهاااز ربكاام ماا مك   شااركعوجدرال موتااورز  دااام صاادم أ    

زنال لال املفااتيل الكهركمطداييسايع فقاأ ةاَت أراع دل  كان قاابرا دلاى ربقيال متطلباات الشاركع املصاداع 
  Programmable  Logic  كلكدع كان   ا قيقع بابرة خَت   صدادع ا اكمات القابلع لل جماع

Controllers   ك اليت تطورت فيما باد ك ارتشرت بكارة   صبيم مياب ن الصدادع ك   الفًتة ما بُت
  ك رتياااع للتقاادم التقااٍت   صاادادع امليكركبركسساايور أصاابلق ا اكمااات القابلااع 1974 : 1970و

هلاام أكااار مركراع ك ذكااء ك اصاابل مان الساهل دلااى الفدياُت كاملهددساُت الاال ن لايذ   PLC’Sلل جماع 
برا اع كليااع بالااوم الكمبيااوتر ك اإللكًتكريااات الرقميااع التاامال ماهااا. باال كأصاابلق هااله األجهاا ة قااابرة 

 دلى القيام بالامليات ا سابيع ك املدطقيع ك ربسدق لطتها دن ذا قبل.
  حدث تقدم كبَت   صدادع ا اكمات القابلع لل جمع 1979 : 1975أما   الفًتة ما بُت و    

هلا التطور دلى ز ابة ساع اللاكرة ك ددب املداخل ك املخارج الرقميع بل ارتقى استخدام كاشتمل 
هله األجه ة من التلكم الرقمد إذل التلكم التداظرا حيث أصبل من السهل دمل بررامك 

للتلكم   برجع   PID الستخدام أجه ة التلكم امل مك لتلل لل حاكم تداسيب تفاضلد تكاملد 
اخل ككللك أصبل من السهل زب  ن أا بررامك   كحدة ذاكرة خارجيع  …أك سردع لرك  حرارة ةرفع

ك أصبل من املمكن تطيَت البيارات سابقع التخ  ن أثداء التشطيل . فأصبل بوسم املشطل تطيَت ثوابق 
تطور اخل بدكن إ قاف الامليع الصداديع كما كان   السابل كرتياع ل…املؤقتات ال مديع ك الادابات 

دلوم االتصاالت   هله الفًتة . أصبل من املمكن استخدام جممودع من أجه ة التلكم امل جمع 
للامل سو ا   شبكع لليع للتلكم   مصدم كما لو كارق جهازا كاحدا . كأ ضا من املمكن دمل 

ك زبدم هله تقار ر كافيع دن اإلرتاج ك الصيارع كاألدطال بواسطع الوحدات الطرفيع مال الطاباات 
التقار ر إبارات املصارم لتلسُت مادل اإلرتاج ك رتياع هلله التطورات امللهلع اليت حدثق   الفًتة 

  ماظم   Mini Computerلل امليٍت كمبيوتر    PLC’sاألخَتة حلق أجه ة التلكم امل مك  
 التطبيقات الصداديع .

 ع   تطو ر صدادع أجه ة التلكم امل مك ككان أما   الاماريدات  فتدافسق الشركات املصدا    
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 -ما  لد :   PLC’s رتياع التطورات اهلائلع   تقديات صدادع أجه ة التلكم امل مك 
 أصبلق تكلفع اةهاز مدخفضع إذل ا د اللا  سمل باستخدامه بدال من دشرة مفاتيل -1
 . ELectromagnetic Relays كهركمطداييسيع    

صاااطَتة ا اااام   الاااتلكم    PLC’sمكااان اساااتخدام أجهااا ة الاااتلكم املااا مك  أصااابل مااان امل -2
 التداظرا .

أصاابل ماان املمكاان توصاايل أجهاا ة الااتلكم املاا مك ماام أجهاا ة الاادخل التداظر ااع مااال اإلزبكاجااات  -3
 اخل  . …ا رار ع ك أجه ة قياس الريوبع كاالرفاال التداظر ع 

فمدهااا مااا  كااون داادب مداخلااع   PLC’sابلااع لل جمااع  ظهاارت أحاااام ةتلفااع ماان ا اكمااات الق -4
. أماا سااع ذاكر اا فتبادأ مان   8000فقاأ ك مدهاا ماا  صال دادب مداخلاع كةارجاه إذل  10كةارجاه 
1KB  .  وكاحد كيلو با ق 

حبيااث أصاابل ماان   Modulesإذل أقسااام مدفصاالع   PLC’sمت ذب ئااع أجهاا ة الااتلكم املاا مك   -5
 تباا  ام املشركع والامليع الصداديع   .  PLC’sلكم امل مك  املمكن تفصيل جهاز الت

 -فقد أبت إذل ما  لد :  PLS’sأما التطورات اهلائلع   تقديات ال جمع ألجه ة التلكم امل مك 
 استخدام لطات  سهل دلى من ليذ له برا ع دلوم ا اسبات استخدامها . -1
 .   Basicلطع البيسيك  استخدام لاات داليع املستوى تشبه   رظمها   -2
 إمكاريع ربد د األدطال ك تاد ل البيارات املدخلع أثداء تشطيل الامليع الصداديع .  -3
 صال إذل ملاد ثارياع لكال كيلاو با اق   PLC’sأصبل زمن االستاابع ألجه ة التلكم امل مك    -4

 من بررامك املستخدم  .
 مصطلحات فنية  1-0

 -ية في ىذا الكتاب :فيما يلي أىم المصطلحات الفن     
 Analog  Signalاإلشارة التناظرية   -1

كهد إما أن تكون إشارة جهد أك إشارة تيار ك تاطد القيمع الادب ع لئلشاارة مادلول دان كمياع مايداع 
دلى سبيل املاال جهد اخلرج ملولد تاكو  مستمر مابق دلاى لاور بكران احملارك املطلاوب قيااس ساردته 

 ااٍت هالا أن ساردع  5Vككاان خارج مولاد التااكو   RPM/V 300د التاكو  فإذا كان سبع ربو ل مول
 -احملرك تساكا :

N=300*5=1500 RPM 

    أك 1V : 0  أك و10V+ : 0كاةد ر باللكر أن إشارات اةهد التداظر ع دابة تًتاكح ما بُت و
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   .mA 20 : 4    أما إشارات التيار التداظر ع فاابة تًتاكح ما بُت و5V : 0و
   Digital  Signalاإلشارة الرقمية   -0

كهااااد إشااااارة جهااااد كتكااااون قيمااااع جهااااد اإلشااااارة 
 الرقميع

0 V    24أك V   دلااى ساابيل املاااال اةهااد
 املدقول د  

 ر شع تبلمذ فإذا كارق ر شع التبلماذ مفتاوحع
إذا كارااق الر شااع    V 0كااان اةهااد املدقااول   

 مطلقع
 كمااااا هااااو مبااااُتV 24+كااااان اةهااااد املدقااااول  

   .  1-1بالشكلو
 

 (1-1الشكل )                                                      
         Digital Signal  Stateحالة اإلشارة الرقمية -3 

 قاااال أن حالاااع   V 0فااإذا كاااان جهاااد اإلشاااارة الرقميااع 
ك إذا كاان جهاد اإلشاارة   Lowأا مدخفضاع   0اإلشاارة
أا   1حالاع اإلشاارة الرقمياع  قاال أن   V 24+الرقمياع 

 (0-1الشكل )                        .2-1كما هو موضل  بالشكلو   High داليع 
 
  BATالخانة )البت(  -9

كماا هاو مباُت  1أك   0كهاو مكاان زبا  ن حالاع إشاارة رقمياع كاحادة إماا 
   .3-1بالشكل و
                                     (3-1) الشكل                                                  

   BYTEالبايت  -5
سناا ن فاايهم   Bits 8 تكااون البا ااق ماان شبااا   خارااات  

    .4-1شبا  إشارات رقميع كما بالشكل        و
                                           (   9-1الشكل )                           
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                                              WORDالكلمة -6

  إشارة رقميع أا أن الكلمع تتكون من ددب 16  خارع سن ن فيها حالع و 16تتكون الكلمع من و    
   با ق .2و
  REGISTERالمسجالت   -7

كهى تتكون من خارع كاحدة أك أربام خاراات أك  1أك    0كهد أماكن لتخ  ن البيارات   صورة     
 خارع كتوجد املسابلت باخل مااجل أجه ة التلكم امل مك كسيتضل كظيفتها   الباب الاا  .  16

   FLAGSاألعالم   -8
أك كحادات التخا  ن   Internal Control Relaysك طلل دليها أحيارا ر ليهات ربكم باخليع     

حالاع الاملياات الوسايطع  ك سنا ن فيهاا  Bitك  تكاون الالام مان خاراع كاحادة    Markersالداخليع  
ك   PLC’sك توجااد األداابلم   الاالاكرة الداخليااع ألجهاا ة الااتلكم امل جمااع   1 أك  0   صااورة 

  ستخدم الدظام الاما  لًتقيم كحدات التخ  ن الداخليع واألدبلم  دلى سبيل املاال 
F0.0,F0.1,F0.2,………………….,F0.7 
F1.0,F1.1,F1.2,……………..…..,F1.7 

                                                                                
 

 F100.0,F100.1,F100.2,………,F100.7      
 

   Number Systemsالنظم المختلفة لألعداد و األكواد   1-3
قابلااع إن مارفاااع القااارئ بااالدظم املختلفااع لؤلدااداب ك األكااواب   سااهل دليااه التااماال ماام ا اكمااات ال    

لل جمع ك أجه ة ا اسبات بصافع داماع ك قبال البادء   سارب الادظم املختلفاع لؤلداداب كاألكاواب سدشاَت 
 -إذل باض املصطللات اليت تستخدم دابة مم رظم األدداب املختلفع هد :

  Digits إن أا ددب  تكون من جممودع من اخلارات  -1
 ساسيع كل رظام أدداب له أساس ثابق ك له جممودع أدداب أ   -2
شنكن ربو ل أا رظام أدداب إذل الدظاام الاشارا لؤلداداب ك املساتخدم   حياتداا اليومياع ك ذلاك   -3

 :باستخدام املاابلع التاليع 
                               Z=A0B

0 + A1B
1
+A2B

2
+  ............  
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 -:حيث إن
 Z                       الادب الاشرا املكافئ                      

                                              ,A0,A1,A2األدداب األساسيع 

 B                               األساس                            
 Numbers Decimalنظام األعداد العشرية   1-3-1

 ,0,1,2 ............................. , 9األدداب األساسيع            
   10              األساس                                                   

  ساكا   456فيمكن القول أن الادب الاشرا  
456=4*10

2
+5*10

1
+6*10

0 

 ك ستخدم الدظام الاشرا   ترقيم دداك ن أكامر بررامك املستخدم   باض أجه ة التلكم امل مك 
 Binary Numberالثنائية    نظام األعداد  1-3-0

 0.1األدداب األساسيع                                             

 2                    األساس    
   ملكافئع الاشرا 10110110و 2حول الادب الادائد        -مثال :

 Z=1*2
7
+0*2

6
+1*2

5
+1*2

4
+0*2

3
+1*2

2
+1*2

1
+0*2

0
=(182)10 

 لتلكم امل مك رظام األدداب الادائد للتاامل مم األدداب .ك تستخدم باض أجه ة ا 
 Octal Numbersنظام األعداد الثمانية     1-3-3

   ..………,0,1,2 7,……………األدداب األساسيع               
 8                األساس     

   ملكافئع الاشرا 1763و8حول الادب الاما    -مثال :
          Z=1*8

3
+7*8

2
+6*8

1
+3*8

0
=(1067)10                  

كتستخدم األدداب الاماريع لًتقيم املداخل ك املخارج ك األدبلم ألجه ة التلكم املا مك فماابل إذا كاان 
  I  ةرج كبادتبار أن  16  مدخل ك ددب ةارجه و24و  PLC’s ددب مداخل جهاز ربكم م مك 

 -: كاآليتل ك املخارج ترقم  ترم  للمخارج فإن املداخ  Qترم  للمداخل ، 
 -أوال المداخل :
                I0.0,I0.1,I0.2,……………………,I0.7              

I1.0,I1.1,I1.2,……………………,I1.7                                
 I2.0,I2.1,I2.2,……………………,I2.7                               
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 -ثانيا المخارج :

Q3.0,Q3.1,Q3.2,…………………,Q3.7                               
Q4.0,Q4.1,Q4.2,…………………,Q4.7                               

 Hexadecimal Numberنظام األعداد السداسية عشري   1-3-9

     A,B,C,D,E,F,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9األدداب األساسيع     

 األخَتة  كفيما  لد املكافئ الاشرا لؤلدداب األساسيع السق
D=13           A=10 
E=14           B=11 
F=15            C=12 

 16 األساس       

   ملكافئع الاشرا 1A6و16حول الادب السداسد دشر  -مثال :
Z=1*16

2
+A*16

1
+6*16

0 
= (422)10

  

كاللك كتستخدم باض أجه ة التلكم امل مك الدظام السداسد دشر   ددورع أكامر بررامك التشطيل ك 
 للتاامل مم األدداب .

 (  BCDاألعداد العشرية المكودة ثنائيا  ) 1-3-5
أا ددب دشارا أساساد أا  تكاون مان خاراع كاحادة حيث إرشنكن سبايل األدداب الاشر ع بأدداب     

 شنكن سبايله بادب ثدائد له أربم خارات .
   لادب دشرا مكوب ثدائيا 7493و 10حول الادب الاشرا  -مثال :

(7493)10 =(0111  0100  1001   0011)BCD 
  -:حيث إن

0111=7      1001=9 
0100=4      0011=3 

 كتستخدم باض أجه ة التلكم امل مك األدداب الاشر ع املكوبة ثدائيا   التاامل مم األدداب 
 العمليات الحسابية لألعداد الثنائية  1-3-6

الطارح ك الضارب كالقسامع   دلاى األداداب الادائياع تشابه  إن الامليات ا سابيع املختلفع واةمام ك    
 مايلتها دلى األدداب الاشر ع 
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 قواعد الجمع بالنظام الثنائي -أ

0                  0                   1  
+0                +1                +1    

             0          1              1 0                كالباقد    0 الداتك

 قواعد الطرح بالنظام الثنائي -ب
0           1           1           0 

-0          -0          -1          -1   

   
                                   0             1            0        11         1باد استاارة  1الداتك 

     

 قواعد الضرب في النظام الثنائي -ج
0             0           1           1 

*0          *1          *0          *1 
  

         0            0           0             1                               

 قواعد القسمة في النظام الثنائي –د 
0/1=0 
1/1=1 

 األنواع المختلفة للحاكمات  1-9
و ذلك تبعا  يوجد نوعان من الحاكمات المستخدمة في التحكم في العمليات الصناعية    

 -لنظرية عملها و ىما كما يلي :
 حاكمات غير قابلة للبرمجة . -1
 حاكمات قابلة للبرمجة . -0

 الحاكمات غير القابلة للبرمجة  1-9-1
 أك بكائر ربكم باملفاتيل الكهركمطداييسيع  Logic Circuits كهله ا اكمات إما بكائر مدطقيع    
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Electromagnetic Circuits تلكم املدطقيع فهد تتكون من دداصر إلكًتكريع توصل أما بكائر ال
ك  Countersك الاادابات  Flip-Flops كالقبلباات Logic Gatesمااا ماال البواباات املدطقياع 

 اخل  …  Timersاملؤقتات ال مديع 
أمااا بكائاار الااتلكم باملفاااتيل الكهركمطداييساايع فتلتااوا دلااى األجهاا ة التاليااع مفاااتيل كهركمطداييساايع 

Electromagnetic Relays    اخل …كاملؤقتات ال مديع كالادابات 
   بااااُت البوابااااات املدطقياااع األساساااايع ك مكافئهااااا ماااان بكائااار الااااتلكم باملفاااااتيل ففااااد 5-1ك الشاااكل و

كالاكاذ باالاكذ كشنكان سبايال  0تسااكى  S1إذا كارق حالع  1تساكا  H1الشكل وأ  فإن اللمبع 
 .  H1رجها ك ة  S1  مدخلها NOTذلك ببوابع و

كتدطفاائ ددااد إدااابة   S1تضاادء ددااد الضااطأ دلااى الضاااةأ  H1ك  الشااكل وب  فااإن اللمبااع     
كالاكاذ  1مساك ع  S1دددما تكون حالع  1تكون   H1لوضاه الطبياد أا أن حالع  S1الضاةأ 

ك  الشاكل جاا فاإن اللمباع   H1كةرجهاا  S1  مادخلها YESباالاكذ ك شنكان سبايال ذلاك ببواباع و
إذا كان 1تكون   H1أك كليهما أا أن حالع  S2أك الضاةأ   S1ئ ددد الضطأ دلد الضاةأ تض

ماداخلها  ORكشنكان سبايال ذلاك ببواباع  1أك كليهماا  سااكا  S2أك الضااةأ   S1حالاع الضااةأ 
S1,S2   ك ةرجهاH1  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (5-1الشكل )
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  PLC’Sالحاكمات القابلة للبرمجة  1-9-0
أا جهااز الاتلكم املا مك  Programlable Logic Controllerهاد اختصاار    PLCإن     

كأجهااا ة الاااتلكم املااا مك هاااد أجهااا ة إلكًتكرياااع رقمياااع تساااتخدم ذاكااارة قابلاااع لل جماااع لتخااا  ن برراااامك 
املساااتخدم ك الااالا  تكاااون مااان جمموداااع مااان األكامااار لتلقيااال كظاااائف مايداااع ماااال البواباااات املدطقياااع 

اخل كذلااااك للااااتلكم   الامليااااات …الااااادابات كالامليااااات ا سااااابيع كاملدطقيااااع  كاملؤقتااااات ال مديااااع ك
  ةطأ توضيلد ةهااز ربكام ما مك ككماا هاو كاضال مان هالا الشاكل 6-1الصداديع ك  الشكل و

أن جهاز التلكم امل مك له ددة مداخل توصل مام أجها ة املاداخل ماال الضاواةأ كاملفااتيل كمفااتيل 
اخل كلاااه أ ضاااا دااادة ةاااارج توصااال مااام أجهااا ة …اتيل التقاربياااع كمفااااتيل الاواماااات هنا اااع املشاااوار ك املفااا

اخل …كملبات البيان ك احملابذ الكهربياع كاألباوان   Contactorsاملخارج مال ملفات الكورتاكتورات 
كله أ ضا مدخل لتوصيل جهاز ال جمع كذلك إلمكاريع إبخال بررامك املستخدم حىت  ستارض ذاكرته 

 ع .الداخلي
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6-1الشكل )
 -  :6-1لتو ات الشكل و

 1أجه ة املداخل                          

          2مكان توصيل كابل جهاز ال جمع       
 3           أجه ة املخارج 

   4جهاز التلكم امل مك                 
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تحكم بالمفاتيح               مقارنة بين الحاكمات القابلة للبرمجة ودوائر ال 1-9-3   
 الكهرومغناطيسية     

ملارفع الفرن بُت ا اكمات القابلع لل جمع ك بكائر التلكم باملفاتيل الكهركمطداييسايع إلياك املااال     
   .7-1التارل املبُت بالشكل و

 فاتل  Y1فالشكل وأ   ارض املخطأ التقاٍت لاملياع صاداديع بسايطع تاتلخص   أن احملابذ الكهار  
كىف الشاكل وب  بائارة الاتلكم   B1دددما  كون مستوى السائل   اخل ان أقل من مستوى الاواماع 

باملفاااتيل الكهركمطداييساايع كاملسااتخدمع ىف ربقياال األباء املطلااوب ك فيمااا  لااد قائمااع اةماال ال رااامك 
 املستخدم املطلوب إبخاله              البيارات       الامليع 

        A               I0.0                              
=               Q2.0                         

 (7-1الشكل )
كلو افًتضدا أردا روب تاد ل أباء الاملياع الصاداديع ك ذلاك بإضاافع دواماع أخارى أسافل اخلا ان كماا هاو 

   .8-1مبُت بالشكل و
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 (8-1الشكل )
ك ساتمر   B2ل إال دددما  دخفض مستوى الساائل   اخلا ان دان الاواماع ال  فت  Y1احملبذ يث إرحب

ك لتلقيال هالا األباء  لا م تاااد ل   B1دلاى هالا ا اال إذل أن شنتلائ اخلا ان باملااء كصاوال إذل الاواماع 
بائاااارة الااااتلكم باملفاااااتيل الكهركمطداييساااايع السااااابقع لتصاااابل كمااااا بالشااااكل وب    حااااُت أرااااع ددااااد 

م ماا مك فإرااه  ااتم تاااد ل ةطااأ التوصاايل ماام اةهاااز ليصاابل كمااا بالشااكل وج  اسااتخدام جهاااز ربكاا
  -ك ادل قائمع اةمل ل رامك  املستخدم املطلوب إبخاله لتصبل كما  لد :

 الامليع البيارات
 A( 

I1.0 ON 
Q2.0 O. 

 و 
I2.0 AN 

Q2.0 = 
ام بكائااااار الاااااتلكم باملفااااااتيل كمااااان هااااالا املااااااال  تضااااال أراااااه إلجاااااراء دملياااااع التااااااد ل دداااااد اساااااتخد    

 K2,K3الكهركمطداييسيع حنتاج لتاد ل بائرة التلكم باستخدام مفتاحُت كهركمطداييسُت 
مام تااد ل التوصايل كلكان دداد اساتخدام جهااز الاتلكم املا مك دل   B3باإلضاافع إذل مفتااح الاواماع 

هااز ساوى إضاافع مفتااح دواماع حنتاج إال لتاد ل ال امك فقاأ ك دل حنتااج لتااد ل ةطاأ التوصايل للا
 وصاال بأحااد مااداخل جهاااز الااتلكم املاا مك الطااَت مسااتخدمع كماان هاالا  تضاال مركرااع أجهاا ة الااتلكم 

 امل مك دن بكائر املفاتيل الكهركمطداييسيع .
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 مقارنة بين الحاكمات المبرمجة والدوائر المنطقية 1-9-9
  .9-1املدطقيع إليك املاال التارل املبُت بالشكلوملارفع الفرن بُت ا اكمات القابلع لل جمع كالدكائر 

 
 (9-1الشكل)

 ك الشكل وب    S1,S2دبدخلُت  Multiplexer الشكل وأ   بُت الرم  املدطقد ملدتخ  بيارات 
 

 بااُت الاادائرة املدطقيااع املكافئااع ك  قااوم مدتخاا  البيارااات بااإخراج حالااع املاادخل الاالا ددوارااه زناادب حبالااع 
 تدتقل إذل   S1فإن حالع املدخل   0فمابل إذا كارق اإلشارة   S3من بخل الادوان  اإلشارة القابمع

H1   فإذا كارق حالع املدخلS1   فإن اللمبع   0هد ا العH1   ستدطفئ ك إذا كارق حالع املدخل
S1   فاإن اللمباع   1هادH1   ستضادء أماا إذا كاراق اإلشاارة القابماع مانS3   فاإن حالاع   1هاد

    وضل ذلك .1-1كاةدكل و  H1ستدتقل إذل   S2املدخل 
 (1-1الجدول )

 S3الادوان  H1اخلرج 
S1 0 
S2 1 

كشنكن ربقيل دمل مدتخ  البيارات باستخدام جهاز التلكم امل مك ك الشكل وج   وضل ةطأ 
 التوصيل باةهاز كفيما  لد قائمع اةمل ل رامك املستخدم املطلوب إبخاله .  

 مليعالا البيارات
I 0.0 A 
I 0.2 AN 
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 O 
I 0.3 A 
I 0.2 A 
Q 2.0 = 

فإذا احتادا لتاد ل ددب مداخل مدتخ  البيارات ليصبلوا ثبلثع مداخل بدال من مادخلُت فاإن هالا 
   .11-1 ل مه تاد ل   الدائرة املدطقيع كما هو مبُت بالشكل و

ل ك  الشكل وب  الدائرة املدطقيع املكافئع ففد الشكل وأ  الرم  املدطقد ملدتخ  بيارات بابلثع مداخ
 . PLCك  الشكل وج  ةطأ التوصيل مم جهاز 

 
 (12-1الشكل )

 كفيما  لد قائمع اةمل ل رامك املستخدم املطلوب إبخاله .    
 الامليع البيارات
I 0.0 A 
I 0.3 AN 
I 0.4 AN 
 O 
I 0.1 A 
I 0.3 A 
I 0.4 AN 
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 O 
I 0.2 A 
I 0.3 AN 
I 0.4 A 
Q 2.0 = 

ك  هلا املاال  بلحظ أرع لبداء مدتخ  بيارات دبدخلُت احتادا ألرباع بواباات مدطقياع ك لتااد ل     
مدتخا  البياراات ليصابل باابلث ماداخل بادال مان ماادخلُت احتاداا لاماا  بواباات بادال مان أربام ماام 

حنتااج إال لتااد ل ال راامك كدل حنتااج دل   PLCتااد ل ةطاأ التوصايل كلياا أماا دداد اساتخدام جهااز 
سوى ز ابة ددب املداخل كهو مطلوب أ ضاا   الادائرة املدطقياع   PLCلتاد ل ةطأ التوصيل ةهاز 

 كمن هدا  تضل مركرع أجه ة التلكم امل مك   التلكم دن الدكائر املدطقيع .
 مميزات أجهزة التحكم المبرمج 1-9-5

 -ات رلكر مدها ما  لد :هداك الكاَت من املمي       
كاملقصوب بالتلكم املرن هو سهولع تطيَت أباء الامليات الصاداديع ملواكباع  -التحكم المرن : -1    

 كالفقرة  3-4-1أا توساات ك ذلك بتاد ل بررامك التشطيل ك ذلك موضل بالتفصيل   الفقرة 
1-4-4 . 

ملا مك هاد أجها ة إلكًتكرياع لاللك فهاد إن أجه ة التلكم ا -الصيانة واكتشاف األعطال :-0    
 ال ربتاج لصيارع ك هد مادة إلدطاء بيان دن أدطاهلا سباما مال أجه ة ا اسبات .

إن أجه ة التلكم امل مك صطَتة جدا مقاررع باألرواع  -صغر الحجم مع إمكانياتها العالية :-3    
شنكن أن   cm 15*20*30مك أباابه األخرى من ا اكمات . فيمكن القول أن أجه ة التلكم امل  

مؤقاق باإلضاافع إذل قدراتاه الاالياع للقياام   30دداب ،    30مفتاح كهركمطداييسد ،  400 زنل لل 
 اخل .…بالامليات ا سابيع كاملدطقيع ك املقاررع 

إن أجهاا ة الااتلكم املاا مك مااادة  -خصائصههها ال تتههوفر فههي أجهههزة الحاسههبات المعتههادة : -9    
  البيئع الصداديع اليت تتمي  باختبلف كبَت   برجات ا رارة  كالريوبع ككجاوب ضوضااء دالياع  للامل

ك اهتااا ازات شااااد دة ك كااااللك فهااااد مصاااممع دلااااد أن  قااااوم بًتكيبهااااا ك برجمتهاااا مهداااادس املوقاااام مااااال 
   املهددسُت الكهربائيُت الل ن ليذ لدهم مهارات خاصع باإللكًتكريات الرقميع كال دلوم ا اس

شنكااان اساااتخدام جمموداااع مااان أجهااا ة الاااتلكم املااا مك  -يمكهههن أن تعمهههل داخهههل شهههبكة : -5    
للتلكم   املاكيدات املختلفع املكورع خلطوط اإلرتاج مث الربأ بُت هاله األجها ة بواساطع شابكع للياع 

LAN  م    بااُت خطاد إرتاااج  اات11-1 اتم ماان خبلهلاا تبااابل البيارااات البلزماع للتشااطيل ك الشاكل و
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ك  تم تبابل البيارات بُت جهازا التلكم امل مك من   PCالتلكم   كبل مدهما جبهاز ربكم م مك 
 خبلل شبكع اتصاالت لليع . 

 
            

 (11-1الشكل )
 استخدام أجهزة التحكم المبرمج  1-9-6

ل املااال صادادع ولق استخدامات أجها ة الاتلكم املا مك صبيام ميااب ن الصادادع تقر باا دلاى سابي    
ال جااااج ك الصااادادات الكيميائياااع كالبًتككيميائياااع ك صااادادع ا د اااد كالصااال  كصااادادع الاااورن كصااادادع 

 اخل  .…األةل ع كاألبك ع ك صدادع السيارات كلطات توليد الكهرباء 
   اااارض ةطاااأ توضااايلد لوحااادة  اااام أتوماتيكياااع تساااتخدم   أحاااد مصاااارم 12-1كالشاااكل و    

 .      PLCن التلكم فيها بواسطع جهاز ربكم م مك السيارات كشنك
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 (10-1الشكل) 
    ارض ةطأ توضيلد لوحدة تابئع قاركرات   أحد مصارم األبك ع تستخدم 13-1كالشكل و    

 (13-1الشكل )

 كفلص  Detection جهاز ربكم م مك حيث  تم   هله الوحدة ددة دمليات مال ربد د مواقم

Inspection كمراقبعMonitoring  كددCounting   كإدطاء تقار رDocumentation  . 
   أحد الورش تستخدم   Indexing   ارض ةطأ توضيلد لطاكلع تقسيم 14-1كالشكل و   
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 جهاز ربكم م مك .

 

 (19-1الشكل )

 
 تركيب أجهزة التحكم المبرمج  1-5

 -من :  PLC  ًتك  جهاز التلكم امل مك     
 .  CPUمااجل الامليات ا سابيع  -1

 .  Digital Input Interface كحدات ربأ املداخل الرقميع    -2

 .  Analog Input Interfaceكحدات ربأ املداخل التداظر ع   -3
 .  Digital Output Interfaceكحدات ربأ املخارج الرقميع   -4
 . Analog Output  Interface كحدات ربأ املخارج التداظر ع -5

 - وجد رودان من أجه ة التلكم امل مك كذنا :ك 
حيث توجد صبيام الاداصار   Compact typeهد أجه ة التلكم امل مك املتكاملع  -النوع األول :

الساابقع   ةاابلف كاحااد ك تساتخدم هااله األجهاا ة للااتلكم   الاملياات الصااداديع الصااطَتة كالشااكل 
-S5ياااراز   Siemensن صااادادع شاااركع     اااارض دناااوذج ةهااااز ربكااام مااا مك متكامااال مااا15-1و

101U   كموصاال ماااه كحاادة توساااهExpansion type   ل  ااابة داادب املااداخل كاملخااارج فاةهاااز
 ةرج رقمد .  20مدخل ك   12واأل سر  زنتوا دلى  Control unitاألساسد 
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 (15-1الشكل )
أجه ة ربكم م مك جم أة  -النوع الثاني:

Moduled Type   حيث سنصص
ف لكل ددصر من الاداصر املكورع ةبل

 ةهاز التلكم امل مك ك  سمى 

Module   فيوجد موب ول ملصدر القدرة
Power Supply   كموب ول لوحدة

كموب ول مداخل   CPUاملااةع املرك  ع  
كموب ول ةارج   Digital Inputرقميع 

كموب ول   Digital Outputرقميع 
      Analog Inputمداخل تداظر ع 

 Analogكموب ول ةارج تداظر ع 

Output  باإلضافع إذل جممودع من
موب والت الوظائف اخلارجيع مال 

 (16-1الشكل )               موب ول دداب خارجد كموب ول مؤقق 
   ااااارض دنااااوذجُت 16-1اخل ك الشااااكل و…خااااارجد ك موب ااااول أدطااااال خااااارجد كموب ااااول ياباااااع 

    أة . توضيلُت ألجه ة التلكم امل مك اجمل
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   ةطأ مبسأ  بُت تركي  أجه ة التلكم امل مك بصفع دامع .  17-1ك  الشكل و

 
 (17-1الشكل )

  -:حيث إن
 9 مصدر القدرة 9V 1+مسار جهد 

 10 املصدر الكهر  GND 2مسار األرضد 
 11 أجه ة مداخل رقميع DATA 3مسار البيارات 

 12 أجه ة ةارج رقميع 4 ربأ املخارج الرقميع كحدة
 13 ذاكرة خارجيع 5 كحدة ربأ املداخل الرقميع

 14 كحدة ال جمع 6 كحده املااةع املرك  ع
 15 ياااابااع 7 اللاكرة الداخليع

   8 املااالاااك
 با ق 2    بُت ةطأ توضيلد ةهاز ربكم م مك من الدوع املتكامل م كب بادب18-1كالشكل و
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 I 0.0 , I 0.1, ………………………….I 0.7                    -مداخل كهم:
I1.0 , I 1.1 , ………….…..…………..I 1.7 

 
I 2.0 , I 2.1 , …………………………I 2.7 

 -ك ددب با تُت ةارج رقميع ك هم :
Q3.0 ,Q3.1 ,………………………,Q3.7 
Q4.0 ,Q4.1 ,…………….…………,Q4.7 

 (18-1الشكل )
دبداخل اةهاز حيث  اتم   Input Devicesلشكل  وضل أجه ة املداخل الرقميع ككللك فإن هلا ا

ماان مصاادر جهااد باخلااد باةهاااز ككااللك فااإن هاالا الشااكل  وضاال ير قااع   24V+تطاال تها جبهااد 
دبخااارج اةهاااز كااللك ير قااع تطل ااه اةهاااز   Output Devicesتوصاايل أجهاا ة املخااارج الرقميااع 

 مًتبب .  220V دبصدر جهد 
  CPU معالج العمليات المركزية  1-5-1

 -من ثالثة عناصر وىم : CPU يتكون  معالج العمليات المركزية     
  Memoryالذاكرة                         -أ 

                             Processorالمعالج  -ب
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            Power Supplyمصدر القدرة  -ج

جها ة الاتلكم املا مك تفصال مصادر القادرة دان ماااجل الاملياات دلما بأن باض الشركات املصداع أل
 .  CPUاملرك  ع 

 أوال الذاكرة الداخلية    
 Semi Conductorsتصدم ذاكرة أجه ة التلكم امل مك الداخليع من شرائل أشباه املوصبلت     

Chips امل مك كذنا: كهداك رودان من أشباه املوصبلت املكورع لللاكرة الداخليع للاهاز التلكم-  
 -:   ROMذاكرة القراءة العشوائية -1

كسنااا ن   هاااله الااالاكرة رظاااام التشاااطيل ةهااااز الاااتلكم املااا مك كهاااله الااالاكرة ال  ساااتطيم املسااااتخدم 
 الوصول إذل لتو ا ا كما أن هله اللاكرة ربتفظ دبلتو اته ربق أا ظركف .

 -: RAMذاكرة القراءة و الكتابة العشوائية -0
الكهر  ددها ك شنكن  االحتفاظ دبلتو ا ا ددد  ه اللاكرة تفقد لتو ا ا إذا ارقطم مصدر التيار كهل 

 ارقطاع مصدر التيار الكهر  ددها باستخدام بطار ع هلا مكان ماد   أجه ة التلكم امل مك .
 1KBهلااا فااإذا كارااق ساااع جهاااز ربكاام ماا مك   RAMكتقااس ساااع أجهاا ة الااتلكم املاا مك بساااع 

حالاع املاداخل كاملخاارج   RAMك سنا ن   ذاكارة   B 1024لاه   RAM ااٍت هالا أن سااع ذاكارة 
     Flagsالللظيع كالقيمع اةار ع للمؤقتات كالادابات كحالع كحدات اللاكرة الداخليع 

   بااُت لتو ااات الاالاكرة الداخليااع ك  بلحااظ أن الاالاكرة الداخليااع تقساام إذل دااادة 19-1ك الشااكل و
 -م لتخ  ن حاالت كبل من :أقسا

 القيمع اةار ع للمؤقتات   -5   املداخل الرقميع-1
 القيمع ةار ع للادابات  -6   املدخل التداظر ع-2
 حالع األدبلم-7   املخارج الرقميع-3
 بررامك التشطيل .-8  املخارج التداظر ع-4
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 حالع املداخل الرقميع

 حالع املداخل التداظر ع
 ار ع للمؤقتاتالقيمع اة

 القيمع اةار ع للادابات
 حالع األدبلم

 بررامك التشطيل 
 بيارات الدظام 

 
 (19-1الشكل )

  Processorثانيا المعالج       

 صدم املااجل من شرائل أشباه املوصبلت ك  قوم املااجل بالتلكم   تدفيل بررامك املستخدم آخلا     
لظيااع ك كااللك القيمااع اةار ااع للمؤقتااات ال مديااع ك الااادابات ك كااللك   االدتبااار حالااع املااداخل الل

حالع األدبلم مث إدطاء أكامر تشطيل املخارج كاليت تستقر   املساحع املخصصع  الع املخارج الللظيع 
كمدهااا ارل كحادة ربااأ املخااارج مث ارل أجها ة املخااارج ك سيتضاال كظيفااع   RAM  الالاكرة الداخليااع 

  7-1براسااع بكرة التشاااطيل   الفقااارة واملااااجل دداااد 
   ااااااارض صااااااورة لشاااااارزنع املااااااااجل 21-1كالشااااااكل و

 .    PLCباد ر دها من جهاز    8088
  فيارض موب ول كحدة مااةاع 21-1أما الشكل و

ماااان إرتاااااج شااااركع   CPU 103مرك  ااااع يااااراز 
Siemens  : وفيما يلي أىم مواصفاتو الفنية-                 

                            RAMلداخلياااااااااااااااع سااااااااااااااااع الااااااااااااااالاكرة ا
 صبلع اللاكرات اخلارجيع اليت تستخدم ماها         10240

EPROM / EEPROM                               ( 02-1الشكل )   
       1.6µsزمن تدفيل الامليات الادائيع        

 125µsزمن تدفيل دمليات الكلمات   
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                500msزمن املسل         

دااااادب  2560دااااادب األدااااابلم املتاحاااااع            
دادب الاادابات              128املؤقتاات املتاحاع    

دادب املاداخل كاملخاارج         128املتاحاع     
         الرقميع املتاحع 

                                     256                  
 لتداظر ع املتاحع ددب املداخل كاملخارج ا

        32           
                    V 24+جهد املصدر    
                                1Aالتيار املستهلك  

 روع البطار ع املستخدمع ماه       ليايوم 
 (01-1الشكل )             

خارااع ك ذنااا   16كاابل مدهمااا  تكااون ماان    Accumulators  2دلااد مااركمُت   CPUكزنتااوا 
  22-1 سااتخدما   إجااراء الامليااات ا سااابيع ك املدطقيااع ك املقاررااع كالدقاال ك التلمياال ك الشااكل و

 Conditionدلااد أرباااع مسااابلت   CPU بااُت مركمااد جهاااز الااتلكم املاا مك ك كااللك زنتااوا 

Registers   : كذنا كما  لد-  

 (00-1الشكل )
 Binaryكسنااا ن فياااه رتيااااع الاملياااع الادائياااع  -:  RLOمسهههجل حالهههة العمليهههات الثنائيهههة -1

Operation  . 
ددادما تكاون رتيااع الاملياع ا ساابيع أك   1كتكاون حالتاه  -:  CC1مسهجل الحالهة الموجيهة -0

 اإلزاحع أك التلو ل موجبع .
ددادما تكاون رتيااع الاملياع ا سااابيع أك   1كتكاون حالتااه  -:  CC0مسهجل الحالهة السهالبة -3

 أك التلو ل سالبع .اإلزاحع 
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دددما  كون هداك باقد باد إجراء  الامليع   1كتكون حالته  -:  OVFمسجل العمر -9
 ا سابيع أك اإلزاحع أك التلو ل .

من إرتاج شركع  SS-100U   بُت ةطأ الوظيفع ةهاز التلكم امل مك 23-1كالشكل و
Siemens                                                                              CPU        

 
 

بيارات 
 الدظام

حالع  األدبلم املؤقتات الادابات
املخارج 
PIQ 

حالع 
املداخل 
PII 

بررامك 
 املستخدم

RAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (03-1الشكل )

  Digital Input Interfaceوحدة ربط المداخل الرقمية  1-5-0
شارات القابمع من أجه ة املداخل لتتداس  مام جهاد التشاطيل كهله الوحدة مسئولع دن جهد اإل    
    ارض موب ول مداخل رقميع من إرتااج شاركع 24-1ك الشكل و 9V+كاللا  ساكا   CPUللا 

Siemens  . 
    -و فيما يلي أىم مواصفاتو الفنية :

 ROMرظام التشطيل 

املوب والت 
 –الوظيفيع ودداب 

 اخل    … مؤقق

موب والت املداخل 
 كاملخارج التداظر ع

موب والت املداخل 
 كاملخارج الرقميع

 ALUالوحدة ا سابيع 
ACC1+ACC2 

 المعالج
 اللاكرة اخلارجيع

 قداة توارل
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 8   ددب املداخل املتاحع   
  V 24+      جهد املصدر

 V 13:33   جهد اإلشارة الااليع 
 V 0:5      جهد اإلشارة املدخفضع

  فيوضااااال فكااااارة دمااااال موب اااااول رباااااأ 25-1أماااااا الشاااااكل و
 املداخل         

 ضئ   S1 الرقميع فاددما تطلل ر شع جهاز املداخل الرقميع  
للداللااااع دلااااى كصااااول إشااااارة داليااااع   D1الااادا ور الضااااوئد 

فيتلاااول الًتار  ساااتور   D2ككاااللك  ضااائ الااادا ور الضاااوئد 
 الع الوصل كتصل ربضع داليع د  بوابع الدفد   T1ئد الضو 

 لتصاال إذل    DATAإذل مسااار البيارااات   N1لشااميق 
CPU  .  (09-1الشكل )                                   املوصل مم رفذ املسار  

 وحدة ربط المخارج الرقمية  1-5-3
Digital Output Module 

ن  يئااااع جهااااد اإلشااااارات ك هااااد الوحاااادة املساااائولع داااا
حااااىت  داساااا  دماااال أجهاااا ة   CPUالقابمااااع ماااان 

املخااارج الرقميااع مااال الكورتاااكتورات أك ملبااات البيااان 
أك الصاامامات الكهربيااع أك الصاامامات اإلذباهيااه  أك 

 األبوان .
                                                                     

 
 
 
 
 

         
 (05-1الشكل )                                                    
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 .    Siemens   ارض موب ول ةارج رقميع من إرتاج شركع 26-1كالشكل و

  -أىم مواصفاتو الفنية :
  8                     ددب املخارج املتاحع 

 V 24+               جهد املصدر 
 V 24+               جهد اخلرج الاارل 

 V 4.8+             جهد اخلرج املدخفض 
 HZ 100            أقصى ترب للوصل ك الفصل 

 4Aأقصى تيار مسلوب من أجه ة املخرج كلها           
 1A                      تيار اخلرج األقصى للمخرج الواحد    

 ال  وجد ضبا ع ضد القصر دلى املخارج 
            اةد ر باللكر أرع  وجد ثبلثع أرواع ك روديع اخلرج ترار  ستور 

 (06-1الشكل )                                        -الربأ الرقميع كهم :ملخارج كحدات  
   Relay   خرج دلى مفتاح كهركمطداييسد ور بلا -1

 Transistor      خرج دلى ترار ستور -2
                Triac                          خرج دلى تر اك -3

   بُت فكرة دمل كحدات ربأ املخارج اليت خرجها ر بلا والشكل أ  كاليت خرجها 27-1كالشكل و
ترار ستور والشكل ب  كاليت خرجها تر اك والشكل جا  دلما باأن كحادات رباأ املخاارج الايت خرجهاا 

ج الاايت دلاى ر اابلا تسااتخدم ددااد داادم ا اجاع لسااردات داليااع ددااد الوصاال كالفصال ماام أجهاا ة املخااار 
ربتاج لتيارات داليع ككحدات ربأ املخارج اليت خرجها ترار ستور تستخدم ددد ا اجع لسردات داليع 
ك تيارات مدخفضع ك كحدات ربأ املخارج اليت خرجها تر اك تستخدم دداد ا اجاع لسار داات دالياع 

 ك تيارات داليع .   
                         

 
                                               

 
 



 

 

 

 

نهًبوط ػهً األَغش  ونهىصىل ألٌ ػُىاٌ اضغظ ػهً انضس ، Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهً

 رُمم ثٍُ انصفسبد. أو ػدهخ انًبوط  Page Up, Page Downانؼُىاٌ انًطهىة  فٍ انفهشط، وثىاعطخ 

 

 

35 

 
 
 
 
 
 

 ( 07-1الشكل )
 Analog Input Interfaceوحدة ربط المداخل التناظرية      1-5-9

  - وجد ثبلثع أرواع من كحدات ربأ املداخل التداظر ع كهم كما  لد :    
  mA 20 :0كحدات مداخل تداظر ع تامل بإشارات تيار -1
   V 0:10أك   V 0:1هد كحدات باخل تداظر ع تامل بإشارات ج-2
   kΩ 0:100 كحدات مداخل تداظر ع تامل دبقاكمات متطَتة -3

ففااد حالااع ا اكمااات القابلااع لل جمااع أك اجملاا أة فارااه  ااتم اختيااار موب ااوالت ربااأ املااداخل التداظر ااع تباااا 
ثااع املسااتخدمع   الامليااع الصااداديع حيااث تتواجااد اجملسااات   ثبل  Tranceduserلدوديااع اجملسااات 

 -صور كهم :
   mA 0:20جمسات تيار كهد تاطد تيار  ًتاكح ما بُت و-1
   5V :0  أك وV 0:1  أك وV 0:10جمسات جهد كهد تاطد جهد و-2
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جمسااات ةااَت فاالااع كهااد دبااارة داان مقاكمااع تتطااَت قيمتهااا تباااا لقيمااع -3
 .  kΩ 0:100الكميع املقاسع ك مدها ما تًتاكح مقاكمته ما بُت و

شااركع     ااارض موب ااول مااداخل تداظر ااع ماان صاادادع28-1كالشااكل و
Siemens  

 -أىم المواصفات الفنية :
 4          ددب املداخل 

 kΩ 50   مقاكمع الدخل 
  تم توصيل امللفات دن ير ل موصلُت

 v 0:10 جهد الدخل املسموح به لكل قداة 
 (08-1الشكل )                             ال  وجد                   جهد املصدر الكهر  

   بااُت فكاارة دماال األرااواع املختلفااع لوحاادات ربااأ املااداخل التداظر ااع ك الاايت تطاالا 29-1ك الشااكل و
بإشارة جهد والشكل أ  كإشارة تيار والشكل ب  ك دبقاكمع متطَتة والشكل جا  دلما بأن كابل مادهم 

لو اال إشاارات الادخل التداظر ااع إذل لت  A / Dربتاوا دلاد كحادة ربو اال إشاارات تداظر اع إذل رقمياع
  .   CPUإشارة رقميع تداس  كحدة 

 
 (09-1الشكل )

   Analog Output  Interface وحدات ربط المخارج التناظرية  1-5-5
 -يوجد نوعان من وحدات ربط المخارج التناظرية و ىم كما يلي :    
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 ( mA 0:20)وحدات ربط مخارج تناظرية لها تيار خرج يتراوح ما بي -1 
 (V 0:10وحدات ربط مخارج تناظرية لها جهد خرج يتراوح ما بي )-0

ففااد حالااع ا اكمااات القابلااع لل جمااع ك اجملاا أة فإرااه  ااتم اختيااار موب ااول املخااارج التداظر ااع تباااا لدوديااع 
وع    اتم اختياار الداmA 0:20أجه ة املخارج التداظر ع املستخدمع فإذا كارق تامل بإشارة تيار مان و

    تم اختيار الدوع الاا  كهكلا .V 0:10األكل كإذا كارق تامل بإشارة جهد من و
  مان إرتااج شاركع ( V 5: 1   ارض دنوذج ملوب ول ةاارج تدااظرا بقدااتُت خارج مان31-1كالشكل و

Siemens  : ك  ما  لد أهم املواصفات الفديع- 
 قداة  2      ددب قدوات اخلرج 

   KΩ 3.3  ى مقاكمع ا مل الصطر 
 4أك   2    ددب أيراف ا مل 

  وجد ضبا ع من القصر 
 V 24+   جهد املصدر الكهر  
  V 5+:0و         جهد اخلرج لكل قداة 

 mA 30            تيار القصر 
 
 

 (32-1الشكل )                                                           
ل كحدة ربأ املخاارج التداظر اع دلماا بأهناا ربتاوا دلاى كحادة ربو ال    بُت فكرة دم31-1كالشكل و

إذل إشاارة تداظر اع   CPUلتلو ال إشاارات اخلارج الرقمياع لوحادة   D/Aمان إشاارات رقمياع /تداظر اع 
    تداس  ا مل .
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 (31-1الشكل )
 Communication Busunitوحدة مسارات االتصاالت  1-5-6

  CPUهاااله الوحااادة بتاااوفَت مساااارات االتصااااالت البلزماااع باااُت ماااااجل البياراااات املرك  اااع كتقاااوم     
 ككحدات ربأ املداخل كاملخارج الرقميع كالتداظر ع 

 -كتوفر هله الوحدات ثبلثع أرواع ةتلفع ملسارات االتصاالت كهم :
  Data Bus       مسار البيانات -1
  Address Bus   مسار العنوان -0
  Control Bus   التحكم  مسار-3

ك  حالااع أجهاا ة الااتلكم املاا مك اجملاا أة فااإن كحاادات مسااارات االتصاااالت توصاال تتابايااا ماام موب ااول 
CPU   مث  ااتم تركياا  موب ااوالت املااداخل كاملخااارج املختلفااع فااون كحاادات مسااار االتصاااالت فمااابل

  S5-100u       راز تصادم كحادة مساار اتصااالت ألجها ة الاتلكم املا مك يا  Siemensشاركع 

S5-102u , S5-103u,   توفر مسارات االتصاالت ملوب ولُت ةتلفُت سواء مداخل أك ةاارج رقمياع
    -:حيث إن  32-1أك تداظر ع أك ةَتذنا كما بالشكل و

 1    توصل بوحدة مسار االتصاالت السابقع 
 2     توصل بوحدة مسار االتصاالت التاليع

 3.4    تمقابذ كضم املوب وال
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 (30-1الشكل ) 
من إرتاج شركع   S5-100u   ارض دنوذج ةهاز ربكم م مك جم أ يراز 33-1كالشكل و

Siemens  حيث إن:- 
 6 قضبان أك مياا تابق فوقها املوب والت 1 مصدر القدرة

 7 كحدة ذاكرة خارجيع CPU 2كحدة املااةع املرك  ع 
 8 مكان توصيل كابل كحدة ال جمع 3 ل ك ةارج كموب ول ياباعموب والت مداخ

 9 مكان كضم بطار ع ليايوم 4 كحدة مسارات االتصاالت
 

 
 

 (33-1الشكل )
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 مبدأ عمل أجهزة التحكم المبرمج  1-6

ل رامك التشطيل ككللك زمن استاابع جهاز التلكم   CPUسدتداكل   هله الفقرة ير قع تدفيل     
 مك .امل  
 أوال تنفيذ برنامج التشغيل     
باإجراء الاملياات   CPUتقاوم كحادة املااةاع املرك  اع   RAMلتدفيال برراامك التشاطيل املوجاوب       

 -اآلتيع :
 . 0سبسل حالع املخارج   اللاكرة لتصبل   PLCددد بدأ تشطيل جهاز -1 

 0  صورة   RAMساحع املخصصع هلا   تدقل حالع املداخل ا قيقيع من أجه ة املداخل إذل امل-2

 . 1 أك  
 دفل بررامك التشطيل خطوة خطوة مم األخل   االدتبار حالع املداخل املخ رع   اللاكرة كليسق -3

اخل كتدقاال …الللظيااع ك كااللك حالااع كحاادات الاالاكرة ك القاايم اةار ااع للمؤقتااات ال مديااع ك الااادابات 
 ع املخصصع  الع املخارج   اللاكرة .رتائك تدفيل ال رامك  إذل املساح

 تدقل حالع املخارج من اللاكرة إرل املخارج الفاليع .-4 
 بصفع بكر ع . 2،3،4تكرر اخلطوات -5

    بُت مراحل تدفيل بررامك التشطيل .34-1كالشكل و
  Response Time ثانيا زمن االستجابة     
ك بأراه الا من الابلزم إلحاداث تطياَت   حالاع املخاارج  ارف زمان االساتاابع ألجها ة الاتلكم املا م    

 -ددد حدكث تطيَت   حالع املداخل الللظيع ك ساكا هلا ال من جمموع األزمدع اآلتيع :
 زمن استاابع أجه ة املداخل . -1
 زمن استاابع أجه ة املخارج .-2
 امك .من ال ر  KB 1  لكل ms 1:8زمن تدفيل ال رامك كهو  ًتاكح ما بُت و-3
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 (39-1الشكل )

 لغات أجهزة التحكم المبرمج  1-7
 Low Levelإن لغات أجههزة الهتحكم المبهرمج ىهي لغهات منخفضهة المسهتوع فهي العهادة     

Languages  . و فيما يلي أىم لغات أجهزة التحكم 

 بدء التشطيل

مسل حالع املخارج 
 اللاكرة  

 املخارج الفاليع

بررامك 
 أكل خطوة املستخدم

 

 أخر خطوة

رقل رتائك تدفيل 
 ال رامك إذل اللاكرة

 املخارج
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 كياع حياث ربتااوا كهااد تشابه بكائار الاتلكم األمر   Ladder Diagramالشهكل السهلمي  -1
 دلى ر ش مفتوحع ك أخرى مطلقع تشبه   رظمها السلم ككللك فهد ربتوا دلى ةاارج 

تشااابه ملفاااات الكورتااااكتورات كلقاااد قاماااق الشاااركع املصاااداع ألجهااا ة الاااتلكم املااا مك بتطاااو ر هاااله         
املؤقتاات ال مدياع    اللطع بإضافع باض الامليات الوظيفيع كالايت زبتلاف   رظمهاا مان شاركع ألخارى ماال 

      PIDكالااااادابات ك دمليااااات املقاررااااع ك اإلزاحااااع ك الامليااااات ا سااااابيع ك املدطقيااااع ك حاكمااااات 
 اخل . …كالسادات امل جمع 

كتتكاااون هاااله اللطاااع مااان ددصااار ن كذناااا الاملياااع  -:  Statement Listقائمهههة الجمهههل   -2
Operation   كالبيارات Data  دلى سابيل املااالA I0.0   فالاملياع هادA  أا وAND ك  
   I0.0أا املدخل و  I0.0البيارات هد 

كهله اللطاع تساتخدم   بدائهاا الرماوز  املدطقياع للبواباات املدطقياع  -:  CSFالشكل المنطقي   -3
 ككللك باض الامليات الوظيفيع ك املستخدمع   الشكل السلمد .

خدم لامال بارامك الاملياات الصاداديع كهله اللطع تسات -: Grafcetخريطة التدفق التتابعية    -4
كاليت تتكون من جممودع من املراحل التابايع كهد تشبه  د كباَت خارائأ التادفل املساتخدمع أثدااء 

 إدداب بررامك الكمبيوتر .
ك تقاااوم بااااض الشاااركات املصاااداع ألجهااا ة الاااتلكم املااا مك باساااتخدام لطاااات دالياااع املساااتوا تشااابه   

خصوصا ددد دمل اتصاالت بُت جممودع من أجه ة التلكم املا مك     Basicرظمها لطع البيسك 
ك  ا قيقااع زبتلااف لطااات أجهاا ة الااتلكم املاا مك السااابقع   رظمهااا ماان شااركع   LANشاابكع لليااع 

ألخاارى ك لكدهااا اختبلفااات بسااطع ك مارفااع القااارئ باللطااات املسااتخدمع   هاالا الكتاااب سااتمكده إن 
جهاااز ربكاام ماا مك بسااهولع ك  ساار خصوصااا باااد اإلياابلع دلااى بلياال شاااء اهلل ماان التااماال ماام أا 

 استخدامه .
ك دااابة فاااإن ماظااام أجهااا ة الاااتلكم املااا مك شنكااان أن تامااال دباظااام اللطاااات الساااابقع ك لكااان إمكارياااع 

 -استخدام أا لطع  اتمد دلى :
   .5-2روع جهاز ال جمع املستخدم و ارجم للفقرة  -1
ت ال جمااع فمااابل مهددسااد ك فااٍت الكهرباااء   فضاالون الشااكل إمكاريااات الشااخص القااائم بامليااا  -2

الساالمد ك مهددسااد ك فااٍت اإللكًتكريااات  فضااالون الشااكل املدطقااد أك قائمااع اةماال أك خر طاااع 
 التدفل التتابايع .
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  PLCرودياااع الاملياااع املطلاااوب تدفيااالها ك زمااان تدفيااال ال راااامك املطلاااوب فماااابل لطاااات أجهااا ة  -3
   الامليات الادائيع ك املؤقتات ال مديع كالادابات كدمليات املدخفضع  فضل استخدامها 

 
اخل   حاُت  فضال اساتخدام …كالساادات امل جماع   PIDاملقارراع كاإلزاحاع كا ساابات ك ا اكماات 

اللطااااات الااليااااع   تاااادكل ك رقاااال املالومااااات ك دمليااااع االتصاااااالت بااااُت جممودااااع األجهاااا ة الطرفيااااع   
 .  LANالشبكات احملليع 

 اختيار أجهزة التحكم المبرمج  1-8
 -ىناك بعض المواصفات الفنية الختيار أجهزة التحكم المبرمج نذكر منها مايلي :

 ددب املداخل الرقميع ك التداظر ع املطلوبع .-1
 ددب املخارج الرقميع ك التداظر ع املطلوبع .-2
 أدداب كأرواع الامليات الوظيفيع املتاحع .-3
 تباا  ام ال رامك املطلوب .  PLCةهاز   RAMساع ذاكرة -4
 من حام ال رامك .  KB 1 زمن تدفيل ال رامك لكل -5
  فهاد مداسابع للامال CMOS RAMدلاد سابيل املااال و  PLCروديع الالاكرة الداخلياع ةهااز -6

اخل …  EPROMبالبطار اات دداد ارقطااع التياار الكهار  ألهناا تساتهلك قادرة صاطَتة جادا أك هاد 
 لتخ  ن البيارات اليت تتطَت بصفع مستدشنع .  RAMربتوا دلى ذاكرة   PLC لما بأن أجه ة د
وإذا دل  كان متوقام حادكث تطاورات مساتقبليع   Compactمن الدوع املتكامال  PLCهل جهاز -7

   الامليع الصداديع  ؟
تقبليع   وإذا كاان متوقام حادكث تطاورات مسا   Moduledمان الداوع اجملا أ   PLCهال جهااز -8

  الامليع الصداديع   ؟
  تاامل مم اللطات املدخفضع املستوى فقأ أك املدخفضع كالااليع أ ضا ؟   PLCهل جهاز -9

قااابر دلاااى الاااتلكم   سااردع احملركاااات فهاااو ماا كب حبااااكم تداسااايب تفاضااالد   PLCهاال جهااااز -11
 تكاملد ؟

 ةَت قابر دلى التلكم   سردع احملركات ؟  PLCهل جهاز-11
 ؟  Documentationقابر دلى إدطاء تقار ر مفصلع دن اإلرتاج   PLCهل جهاز-12
 وجد اهت ازات أك ال  وجد   -مرتفاع-وبرجات حرارة داب ع  PLC  أا ظركف  امل جهاز -13
 ؟ 
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 ؟  Diagonesticقابر دلى إدطاء تقار ر مفصلع دن األدطال اليت تطرأ به  PLCهل جهاز-14
 ل باخل شبكع لليع ؟ ك هل سيامل تابم أك قائد ؟ ك ما هو روع سيام  PLCهل جهاز -15

 اللا  ل مه لربطه مم الشبكع ؟  Interface املوافل 
املداسبع تباا للمواصفات الفديع املطلوبع    PLC’s   ارض املواصفات الفديع ألجه ة 1ك املللل رقم و

. 
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 األجهزة المصاحبة ألجهزة التحكم المبرمج

 

 أجهزة المداخل الرقمية  0-1
 كهله األجه ة توصل دبداخل أجه ة التلكم امل مك الرقميع ك تاطد بيان دن ظركف التشطيل       
اآللااع ككااللك سبكاان املشااطل ماان إدطاااء أكاماار التشااطيل ماان خاابلل جممودااع للامليااات الصااداديع أك     

 الضواةأ كاملفاتيل .
  NCأو مغلقهة طبيعيها   ONوجميع ىذه األجهزة تحتوي على ريش تالمس إمها مفتوحهة طبيعيها 

 و فيما يلي أىم أجهزة المداخل الرقمية .  COأو ريش قالب 
  Push Buttons           الضواةأ اليدك ع -1
  Switches         املفاتيل اليدك ع -2
  Limit Switches        مفاتيل هنا ع املشوار امليكاريكيع -3
  Proximity Switches   املفاتيل التقاربيع -4
  Photo Cells      اخلبل ا الضوئيع -5
  Float Switches          مفاتيل الاوامات -6
  Pressure Switches       مفاتيل الضطأ -7
  Thermostates            مفاتيل برجع ا رارة -8
  Flow Switches           مفاتيل التدفل -9

 الضواغط والمفاتيح اليدوية  0-1-1
تتشابه الضواةأ ك املفاتيل االرضطاييع   أن كبل مدهماا زنتاوا دلاى جمموداع مان ر اش الاتبلمذ     

أماا الفارن بيدهاا ففاد خاواص التشاطيل   NCدهاا املطلقاع يبياياا كم  NOمدهاا الار ش املفتوحاع يبياياا 
  NCفاملفتاح االرضطايد ددد الضطأ دلى رأسه  اكذ ر ش تبلمسه فتصبل الر شع املفتوحع يبيايا 

مفتوحااع كالاكااذ بااالاكذ ك  ظاال ا ااال دلااى هاالا الوضاام حااىت باااد إزالااع الضااطأ دلااى رأس املفتاااح 
أس املفتااااح تااااوب ر شاااع تبلماااذ املفتااااح لوضااااها الطبيااااد  أماااا كلكااان دداااد الضاااطأ مااارة ثارياااع دلاااى ر 

الضاةأ فياكذ حالع ر ش تبلمسه أثداء الضطأ دلى رأسه فقأ كلكن دبارب إزالع الضطأ دن رأسه 
  NO  قطاادُت لضااةأ زنتاوا دلاى ر شاع 1-2تاوب ر شع تبلمسه لوضاها الطبياد ك   الشاكل و
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 الوضاام الطبياااد والشااكل أ  كالاااا    كضاام التشااطيل   كضاااُت ةتلفااُت األكل    NCك أخاارى 
 والشكل ب   .  

 
 
 
 

 
 

 (1-0الشكل )
  -ك توجد ددة صور من الضواةأ مال :

ككاللك توجاد   Emergencyضااةأ ياوارئ  -  OFFضااةأ إ قااف  -  ONضااةأ تشاطيل 
 -ددة صور من املفاتيل مال :

 اخل…املفاتيل الدكارة ذات الابلث مواضم -وضاُتاملفاتيل الدكارة ذات امل -املفاتيل االرضطاييع
 املفاتيل الدكارة ذات القفل .-

  ددة دنازج لرؤكس الضواةأ كاملفاتيل .  2-2كالشكل و
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (0-0الشكل )                                   
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    ارض الرموز الكهربيع الاامليع للضواةأ كاملفاتيل .3-2كالشكل و

 (3-0الشكل )
    وضل األلوان اخلاصع بالضواةأ كاستخدامها 1-2كاةدكل و    

 (1-0الجدول )
 االستخدام اللون
 Emergencyإ قاف الطوارئ  -  Stopإ قاف  أضبر

 ONالتشطيل   Startبدء تشطيل  أخضر كأسوب
 إدابة بكرة التشطيل للامليع الصداديع لبدا تها أصفر

 الامليع الاارو ع اليت ال ترتبأ بدكرة تشطيل الدظام التلكم   أبيض أك أزرن فاتل
   بُت الرموز اخلاصع با ركات ك اليت توضم أحيارا دلى الضواةأ 2-2كاةدكل و

 (0-0الجدول )
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    ارض رموز التشطيل كاليت توضم أحيارا دلى الضواةأ أك ملبات البيان.3-2كاةدكل و
 (3-0الجدول )

 املدلول  الرم املدلول الرم 
 

 
 تشطيل أتوماتيكد  تشطياال

تشطيل ددد الضطأ املستمر دلى   إ قاف أك فصل 
 الضاةأ

 
 

 إ قاف يوارئ كلوره أضبر   تشطيل أك إ قاف

 مفاتيح نهاية المشوار الميكانيكية  0-1-0
ع املكاررة ك امال كتستخدم هله املفاتيل إماا   الاتلكم   األجساام املتلركاع أك الاتلكم   ا ركا    

مفتاااح هنا ااع املشااوار امليكاااريكد رتياااع ضااطأ ددصاار الفااال للمفتاااح فتتلااول ر ااش تبلمسااه املفتوحااع 
 إذل مفتوحع .  NCإذل مطلقع ك الر ش املطلقع يبيايا   NOيبيايا 

 -  كهم كما  لد :4-2ك توجد ددة أشكال لرأس ددصر الفال هلا كما هو مبُت بالشكل و
 م باليد   أا اذباه والشكل أ مفتاح بلراع  دف

 مفتاح باالع شنكن رفاها أك خفضها تدفم بكامه تتلرك شنيدا أك  سارا والشكل ب 
 مفتاح باالع تدفم بكامع تتلرك شنيدا أك  سارا والشكل جا  

 مفتاح باالع تدفم بكامع تتلرك إذل أدلى والشكل ب  
 مفتاح باالع تدفم بكامع تتلرك شنيدا والشكل ها  

 (9-0الشكل )
كدابة فاإن ددصار الفاال للمفتااح  قاوم بادفم ر اش تبلماذ املفتااح ك الايت تكاون   الطالا  دباارة دان 

    بُت قطادُت ملفتاح هنا ع مشوار 5-2كالشكل و  COأك ر شع قبلب   NO+NCر شتُت 
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كالااا    كضام خبابور كدالع هلا حر ع ا ركع   اذباه اليساار أحادذنا   الوضام الطبيااد والشاكل أ  
 التشطيل ربق تأثَت ضطأ كامع دلى دالع املفتاح والشكل ب  .

 
 
 
 

  
 
 
 

 (5-0الشكل )
 -:حيث إن

 6 كامع توجيه أذرع الدفم 1 ددصر الفال وخابور  دفم باالع من الصل  
 7  اا إرجاع 2 جسم املفتاح

 8 ر شع متلركع 3 ذراع بفم حامل الر شع املتلركع
 9 حامل الر شع املتلركع 4 ر شع مفتوحع

   5 ر شع مطلقع
 COملفتاح هنا ع مشوار بر شع قبلب   1  رموز مفتاح هنا ع املشوار امليكاريكيع فالرم  6-2كالشكل و

   NO+NCملفتاح هنا ع مشوار بر شتُت   2ك الرم   
 
 
 
 
 
 (6-0الشكل )

 

13 11 11 

13 11

12 
14 12 

1 2 
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  Proximity Switchesالمفاتيح التقاربية  0-1-3

 -المفاتيح التقاربية إلى ثالثة أنواع تبعا لنظرية عملها وىم :تنقسم     
ك  باٌت دملهاا دلاى تولياد جماال مطداييساد  تطاَت دداد اقاًتاب جسام مااد   مفاتيح تقاربية حثية -1

 مطداييسى مال ا د د .
ك باٌت دملهاا دلاى تولياد جماال كهار   تطاَت دداد اقاًتاب جسام داازل    -مفاتيح تقاربية سهعوية : -2

 مدها . كهربيا
حيث تداكذ ر شع املفتاح ددد اقًتاب مطداييذ بائم هلا كدابة  -مفاتيح تقاربية مغناطيسية : -3

 فإن هلا املطداييذ  ابق دلى مكابذ  األسطوارات اهلوائيع .
 -مميزات المفاتيح التقاربية :

 ليذ نا أج اء متلركع  -
 طيلدمرها ال  تأثر بادب مرات التشطيل ك الفصل ك ال دبادل التش -
 ال تتأثر بالريوبع كال بال  ق كال باألتربع    -
هلا استاابع سر اع جدا ددد اقًتاب جسم ةر   مدها مما  قلال مان التياار الااابر كتاًتاكح مساافع   -

 كلكل مفتاح تقار  مسافع إحساس تاتمد دلى تصميمه  mm 0:40إحساسها ما بُت 
 -لمناسب ما يلي :و من العوامل المهمة في اختيار المفتاح التقاربي ا

فإذا كارق من ا د د  ستخدم الدوع ا اد  -معرفة نوع األجسام التي ستقترب من المفتاح : -1
كإذا كاراااق دازلاااع كهربياااا  ساااتخدم املفتااااح السااااوا كإذا كاااان كضااام أساااطوارع  ساااتخدم املفتااااح 

 املطداييسد .
ةر اا  مدااع ك قااوم  كهااد أكاا  مسااافع  شااار دداادها املفتاااح باااقًتاب جساام -: مسههافة اإلحسههاس -2

 مطلقع كالاكذ بالاكذ .  NOحيدئل بتطيَت كضم ر شع تبلمذ فتصبل املفتوحع يبيايا 
   بُت صورة ملفتااح حاىت  ساتخدم   دملياع داد براميال حد د اع والشاكل أ  كصاورة 7-2ك الشكل و

ملفتاااااااح ساااااااوا  سااااااتخدم   دمليااااااع دااااااد صااااااداب ل ماااااان الكرتااااااون والشااااااكل ب  ك صااااااورة ملفتاااااااحُت 
 يسيُت  ستخدما   تتبم كضم مكبذ أسطوارع والشكل جا  .مطداي
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 (7-0الشكل )
   2ملفتاح تقار  حاد ك الرم    1   ارض الرموز الاامليع للمفاتيل التقاربيع فالرم  8-2ك الشكل و

 ملفتاح تقار  مطداييسد   3ملفتاح تقار  ساوا ك الرم  

 (8-0الشكل ) 
 ية مفاتيح الخاليا الضوئ 0-1-9

تتمياا  اخلبل ااا الضااوئيع داان املفاااتيل التقاربيااع دباادى التشااطيل الكبااَت الاالا  ااًتاكح مااا بااُت داادة ملااد     
مااًتات إذل داادة أمتااار كمااا أهنااا تاماال ماام أا رااوع ماان األجسااام سااواء كارااق دازلااع كهربيااا أك موصاالع  

 كهربيا .
 -ويمكن تقسيم الخاليا الضوئية حسب أنظمة عملها إلى : 

للخليع   Receiver كاملستقبل  Transmitterحيث  ابق املرسل    -يق الواحد :نظام الطر  -1
الضوئيع ددد ركٍت املدطقع املراب اكتشاف أا جسم ةر   شنر فيها ك أقصاى مساافع باُت املساتقبل 
ك املرساال   هاالا الدظااام ثبلثااون مااًتا ك سااادد هااالا الدظااام دلااى اكتشاااف حركااع األجسااام الطاااَت 

 سع .شفافع كالطَت داك
حيااث  كااون املساتقبل ك املرساال جمتماااُت مااا   ةاابلف كاحااد كربتاااج   -النظهام االنعكاسههي :  -2

 اخلبل ا الضوئيع اليت تامل نلا الدظام لسطل داكذ ك  تلخص مبدأ دمل هلا الدظام دلى أن 
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املرسااال  رسااال أشااااع رباااق ا ماااراء كددااادما تصااادم هاااله األشااااع بالساااطل الاااااكذ ترتاااد لتساااقأ دلاااى 
قبل ك هلا شنال الوضم الطبياد . أما إذا مر جسم ةر   بُت اخللياع كالاااكذ فاإن األشااع رباق املست

ا ماراء لان ترتاد مارة أخارى إذل املساتقبل املوجاوب باخال اخللياع . كهداا  تطاَت كضام ر شاع تبلماذ اخللياع 
اف حركاع الضوئيع ك أقصاى مساافع باُت اخللياع ك الاااكذ دشارة أمتاار . ك ساتخدم هالا الدظاام الكتشا

 األجسام اليت تاكذ األشاع الضوئيع .
املرسال  رسال أشاااع يااث إرك وضاام املرسال ك املساتقبل باخاال ةابلف كاحاد حب -: النظهام التقهاربي -3

فااون بدفسااايع كدداادما شناار جسااام ةر اا    مدطقااع دملهااا تصاااطدم هااله األشاااع لتسااقأ دلاااى 
خلليااع ك اةساام املتلاارك ثبلثااون املسااتقبل فيتطااَت كضاام ر شااع الااتبلمذ ملفتاااح كأقصااى مسااافع بااُت ا

  9-2سدتيمًتا ك  ستخدم هلا الدظام الكتشاف حركاع األجساام الشافافع كالااكساع  كالشاكل و
 -:حيث إن وضل رظر ع دمل هله األرظمع 

 الشكل وأ   رظام الطر ل الواحد 
 الشكل وب    رظام االراكاسد 

 الشكل وجا    رظام التقار  
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 (9-0الشكل )
أيااراف ملااف اخلليااع ك   A1,A2حيااث إن   ااارض رماا  خليااع ضااوئيع ةااَت قياسااد 11-2كالشااكل و

  12-11ك األيااراف   NOفهياا أيااراف ر شاع مفتوحاع يبيايااا   14-13 وصابل جبهاد املصاادر أماا 
 .  NCأيراف ر شع مطلقع يبيايا 
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 ( 12-0الشكل )
 مفاتيح العوامات 0-1-5

  التلكم   تشطيل املضخات الكهربيع تباا ملستوى السوائل   اخل اراات كالالا كهد تستخدم     
 تم ربد ده بواسطع جممودع من مفاتيل الاوامات مابتع دلى مستو ات ةتلفع كشنكن استخدام مفاتيل 

   ارض املسقأ الرأسد الدودُت 11-2ك الشكل و، الاوامات لبيان مستوى السوائل باخل اخل ارات 
 تيل الاوامات . من مفا

 (11-0الشكل )
 -:حيث إن

  1   مكبذ  ابق أسفل اخل ان 
  2    كرة من الببلستك 

 3     دموب 
  4     املفتاح 
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  5    كزن مااكذ 
  6    مدسوب السائل 

  7     حبل 
 8     بكرة 

دة فالشاااكل وأ  ملفتااااح دواماااع باماااوب ك ساااتخدم ددااادما تساااب  املضاااخات املساااتخدمع بكاماااات شاااد 
كالشكل وب  ملفتاح دوامع حببل ك ستخدم دددما تكون دمليع الضخ خاليع من الدكامات . كالشكل 

ملفتاح دوامع بابلثع أقطاب كالرما    1   بُت الرموز الكهربيع لؤلرواع املختلفع للاوامات فالرم  12-2و
 . COكالرم  ثبلثع ملفتاح دوامع بر شع قبلب  NO+NCملفتاح دوامع بر شتُت   2
 

 
 
 
 

 (10-0الشكل )
 مفاتيح الضغط والخلخلة  0-1-6

صااممق هااله املفاااتيل لتدظاايم ك مراقاا  الضااطأ كاخللخلااع   بكائاار املوائاام  والسااوائل كالطااازات      
كربتوا هله املفاتيل إما دلاى ر شاع ربكام كاملساتخدمع   مفااتيل هنا اع املشاوار امليكاريكياع أك ربتاوا 

 فصل ككصل احملركات مباشرة .دلى ر شع تبلمذ رئيسيع ل
 -ك وجد رودان من هله املفاتيل تباا لطر قع ضبطها :

ضاطأ   7 ضابأ دداد القيماع الاظماى للضاطأ فماابل إذا ضابأ املفتااح دلاى ضاطأ  -النهوع األول :
جوا فإردا ربلحظ أره دددما  صل ضطأ املاائم هلاله القايم تتطاَت حالاع املفتااح لوضااه الطبيااد ك قاال 

 -هلا املفتاح  ساكا :   pا الع فرن الضطأ   هله 
 Poff - Pon =p  

 Poff  ضطأ القطم       :نإحيث 
 Ponضطأ الوصل                            
  p   فرن الضطأ             
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ضاطأ جاوا كهاو ثاباق   هالا الداوع ك سنتلاف   مان مفتااح ألخار تبااا   4ك  ساكا   هلا املااال 
 لتصميمه .

ك كون م كب    pك كللك الضطأ الفرقد  Poffكفيه  تم ضبأ كبل من ضطأ القطم  -النوع الثاني :
ضاطأ جاوا فاإن  3دلى    pضطأ جوا ك ضبطق   8دلى   Poffدبكارُت للماا رة فمابل لو ضبأ 

ضطأ جوا ك تاوب ر شاع تبلماذ املفتااح  8ر شع تبلمذ املفتاح تداكذ ددد كصول ضطأ املائم إذل
ضطأ جوا . كتستخدم هله املفاتيل   التلكم    5الطبياد ددد كصول ضطأ املفتاح إذل لوضاها

 الضواةأ اهلوائيع ك املضخات اهليدركليكيع كمضخات املاء ك السوائل األخرى .

كالشاكل   Pistonأك مكابذ   Diaphragmكتامل مفاتيل الضطأ ك اخللخلاع إماا بطشااء مطاايد 
الضاطأ فالشاكل وأ  ملفتااح ضاطأ بطشااء ك الشاكل وب  ملفتااح ضاطأ   ددة دنازج ملفاتيل 13-2و

  Aدبكااابذ  كالشااكل وجااا  ملفتاااح ضااطأ بطشاااء مطااايد مكشااوف ددااه ةطاااؤه ك زنتااوا املساامار 
ملارفاع قيماع   Cأماا التادر ك     pلضابأ الضاطأ الفرقاد   Bك الصاامولع   Poffملااا رة ضاطأ القطام 

 ضطأ القطم 
ملااا رة ضاطأ القطام    Aاملسمار حيث إرطأ دبكبذ مكشوف دده ةطاؤه كالشكل وب  هو ملفتاح ض

Poff  
-. 
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 ( 13-0الشكل )
  2ملفتااح ضاطأ بابلثاع أقطااب ك الرما    1    اارض رماوز مفااتيل الضاطأ فاالرم  14-2كالشاكل و

 .  COملفتاح ضطأ ر شع قبلب   3كالرم    NO+NCملفتاح ضطأ بر شتُت 

 
 (19-0الشكل )
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 تيح درجة الحرارة مفا 0-1-7
يسمى مفتاح درجة الحرارة بالترموستات و تنقسم مفاتيح درجة الحهرارة تبعها لطريقهة ههبطها     

 -إلى نوعين و ىما :
ك كون فرن برجاات  -: T off مفاتيح درجة حرارة بمكان معايرة واحد لدرجة حرارة القطع  -1

 ثابق كقيمته تاتمد دلى تصميم املفتاح    Tا رارة هلا 
والثاني لمعايرة   Toffمفاتيح درجة حرارة بمكانين لمعايرة أحدىما درجة حرارة القطع   -2

كاملاابلع التاليع توضل فكرة دمل مفاتيل برجع ا رارة   حالع  -:   Tدرجة   الحرارة الفرقية 
 Toff =   T +Ton            التسخُت                                            

فاداد كصاول برجاع  °C 30كبرجع ا رارة الفرقيع  °C 80فمابل إذا ضبطق برجع حرارة القطم ددد 
 تداكذ حالع ر شع املفتاح كددد اخنفاض برجع ا رارة كصوال إذل  °C 80ا رارة إذل 

50 C° . تاوب ر شع املفتاح لوضاها الطبياد  

 رة ددد الت  د كاملاابلع التاليع توضل فكرة دمل مفاتيل برجع ا را  
T on = T off +   T 

 °C 10كضاابطق برجااع ا اارارة الفرقيااع ددااد °C 20–فمااابل إذا ضاابطق برجااع ا اارارة القطاام ددااد 
أك أكاا  تكااون ر ااش املفتاااح كمااا هااد كدداادما   °C 10فاداادما تكااون برجااع حاارارة بكرة الت  ااد ددااد 

املفتاااح . كدااابة تسااتخدم مفاااتيل  تااداكذ حالااع ر ااش°C 20–تصاال برجااع حاارارة بكرة الت  ااد إذل 
برجااااااع ا اااااارارة   األفااااااران الكهربيااااااع ك أرظمااااااع 
الت  اااااااد ك التكيياااااااف ك الاملياااااااات الكيميائياااااااع 

   ااااااااااارض دنااااااااااوذج 15-2اخل  كالشااااااااااكل و…
ملفتااااااااااح برجاااااااااع حااااااااارارة  ساااااااااتخدم   أرظماااااااااع 

 -:حيث إنالتكييف 
   1جمذ برجع ا رارة وبصيلع          

  2       مدخل احملصبلت الكهربيع    
     3    مكان ماا رة برجع حرارة القطم  

أربوبع شار ع توصل بُت البصيلع               
  4كاملفتاح                              

 (15-0الشكل )  حيث توضم بصيلع املفتاح دلى املكان املراب متاباع برجع حرارته . 
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  COملفتااح برجاع حارارة بر شاع قابلب   1   باُت رماوز مفااتيل برجاع ا ارارة فاالرم  16-2كالشاكل و
   .  NO+NCملفتاح برجع حرارة بر شتُت   2كالرم  

 
 
 
 
 

 (16-0الشكل )                             
 أجهزة المداخل التناظرية  0-0

ويوجههد نوعههان مههن ىههذه األجهههزة   Transducersويطلههق علههى ىههذه األجهههزة المجسههات     
 -وىما:

كتكااون دبااارة داان دبااارة متطااَتة تاتمااد قيمتهااا دلااى خاارج  -:  Passiveمجسههات غيههر فعالههة  -1
 الدظام 

أك إشارة   V 0:1أك   V 10 :0ك كون خرجها إما إشارة جهد  -:  Activeمجسات فعالة  -2
ااال مولاد التااكو الالا  ساتخدم تاتماد قيمتهاا دلاى خارج الدظاام دلاى سابيل امل mA 0:20تيار 

 1500Rpmلتلو اال سااردع الاادكران جبهااد كهاار   تداساا  ماام السااردع فااإذا كارااق سااردع احملاارك 
ك بالتاارل   300Rpm/Vفاإن هالا  ااٍت أن ماامال ربو ال التااكو هاو   V 5+ككان خرج التاكو 

 4 = 1200/300 صابل خارج مولاد التااكو مسااك ا   Rpm 1200ددادما تصابل ساردع احملارك 

V  . كهكلا . ك  الفقرات القابمع سدتداكل بإرناز األرواع املختلفع للماسات التداظر ع 
 Displacement Transducerمجسات الحركة الزاوية       0-0-1

Angular-  
 اتاا  جماا ئ اةهااد الاادكار ماان أهاام جمسااات ا ركااع ال اك ااع ةهااد فادااد بكران ذراع جماا ئ اةهااد        

، كدداااد بكران ذراع اجملااا ئ   دكاااذ اذبااااه   1,2الساااادع تااا باب املقاكماااع باااُت الدقطتاااُت اذبااااه دقاااارب
مااابل بااُت   V 10+كشنكاان تسااليأ جهااد مسااتمر  1,2دقااارب السااادع تقاال املقاكمااع بااُت الدقطتااُت 

  تداس  يرب ا مم ا ركع ال اك ع .  2لللصول دلى خرج جهد من الدقطع   1,3الدقطتُت 
  رم  جم ئ اةهد الدكار ك املستخدم كملول حركع زاك ع ةهد .   بُت17-2ك الشكل و

 -:حيث إن
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  A   ذراع اجمل ئ 

 B                 لور بكران اللراع 
  

 
 
 

                        
  

 (17-0الشكل )                                                      
 -Transducer       Linearمجسات اإلزاحة الخطية  0-0-0

Displacement  
ك  تكاون هالا احملاول   LVDTمان أشاهر جمساات اإلزاحاع اخلطياع لاول اإلزاحاع التفاضالد املتطاَت     

من ملف ابتدائد ك ملفُت ثارو ُت كقل  مطداييسد متلرك ك  تم تطل ع امللاف االبتادائد جبهاد ماًتبب 
10 V  50 اًتاكح تارببه ماا باُت و HZ : 15 KHZتم توصايل امللفاُت الااارو ُت باالتوارل حياث   ك ا

 كاااون خااارج امللاااف الاااااروا صااافرا ددااادما  كاااون القلااا  املطداييساااد   املدتصاااف كدداااد إزاحاااع القلااا  
املطداييسد إذل أدلى أك أسفل  تولد فرن جهد دلى أيراف امللف الااروا رتيااع لللاث املتباابل باُت 

رن اةهاااد دلاااى أياااراف امللاااف الاااااروا ب  اااابة اإلزاحاااع . امللفاااُت االبتااادائد ك الاااااروا ك تااا باب قيماااع فااا
إلكااًتك    Phase Angleكاةااد ر بالاالكر أن خاارج امللااف الااااروا  اادخل دلااى كاشااف زاك ااع كجااه 

لتلد د زاك ع الوجه فإذا كارق حركع القل  املطداييسد للملول ألسفل فإن خرج كاشف زاك ع الوجه 
   باُت الادائرة 18-2اإلزاحع كالاكذ باالاكذ .ك الشاكل و كون سالبا ك بقيمع تتداس  مم مقدار 

    LVDTالكهربيع ملولد اإلزاحع التفاضلد املتطَت 
 -:حيث إن

  Vin  جهد الدخل املًتبب  
 Vout   جهد اخلرج 
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 (18-0الشكل )

  Pressure  Transducerمجسات الضغط  0-0-3
ماان أشااهر جمسااات   Bellowاء املطااايد ذات الطشاا   Burdon Tubeتاتاا  أربوبااع بااوربكن     

الضااطأ حيااث تقااوم هااله األجهاا ة بتلو اال الضااطأ  ركااع ميكاريكيااع خطيااع أك بكراريااع مث باسااتخدام 
LVDT   . أك جم ئ جهد بكار شنكن ربو ل ا ركع اخلطيع أك ا ركع الدكراريع   

 -أوال أنبوبة بوردون :    
لتلو اال الضااطأ ألشااارة   LVDTبااع بااوربكن ماام    ااارض ير قااع اسااتخدام أربو 19-2الشااكل و    

  LVDTجهااد . فادااد بخااول املااائم املضااطوط باخاال األربوبااع تتماادب فيلاادث إزاحااع خطيااع لقلاا  
موجباع بل   LVDTفتخارج إشاارة جهاد تداسا  مام اإلزاحاع دلماا بأراه إذا كاراق إشاارة جهاد خارج 

 ال  وخلخلع  .دلى أن الضطأ باملوج  كإذا كارق سالبع بل دلى أن الضطأ بالس
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

نهًبوط ػهً األَغش  ونهىصىل ألٌ ػُىاٌ اضغظ ػهً انضس ، Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهً

 رُمم ثٍُ انصفسبد. أو ػدهخ انًبوط  Page Up, Page Downانؼُىاٌ انًطهىة  فٍ انفهشط، وثىاعطخ 

 

 

64 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (19-0الشكل )
   Bellow -ثانيا الغشاء المطاطي :    
لتلو اال الضااطأ إلشااارة   LVDT   بااُت ير قااع اسااتخدام الطشاااء املطااايد ماام 21-2الشااكل و    

جهد فادد بخول املائم املضطوط فتلع الضطأ  دكمش الطشاء املطايد ضاد قاوة بفام اليااا فتتلارك 
فيتطاَت جهاد خرجاه   LVDTك بالتاارل  تلارك القلا  املطداييساد حملاول   Linkage كصالع التوصايل

 تباا لقيمع الضطأ  .

 (02-0الشكل )
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         Temperature Transducersمجسات درجة الحرارة  0-0-9

 -سنتعرض في ىذه الفقرة لنوعي من مجسات درجة الحرارة و ىما :    
  Thermocouples االزدواجات الحرارية -1

                                                    Transducers Temperature Resistiveمجسات درجة الحرارة ذات المقاومة    -0
 -االزدواجات الحرارية  :

 بااٌت دماال االزبكاج ا اارارا دلااى أرااه ددااد دماال كصاالتُت ماان مااادرُت ةتلفااُت إحااداذنا برجااع حرار ااا 
 حارار ا مدخفاضع  تولد فرن جهد بيدهما كاما هو كاضال مان مرتفاع كاألخرى برجع 

 .  21-2الشكل و
 
 
 
 
 

 (01-0الشكل )
 -مجسات درجة الحرارة ذات المقاومة :

   اااارض دنااااذج بسااايطع هلاااله 22-2كتساااتخدم مقاكماااات حرار اااع   بدااااء هاااله احملاااوالت ك الشاااكل و
فإن قيمع املقاكمع ت باب كبالتارل   باب   R2قاكمع احملوالت ففد الشكل وأ  دددما ترتفم برجع حرارة امل

اةهد اخلارج من أيراف املقاكمع . ك  الشكل وب  ددد برجع ا رارة املاتابة  تم ضبأ خرج القدطرة  
VO   مساك ا صافرا  بواساطع املقاكماعR3  ك دداد ارتفااع برجاع حارارة املقاكماعR4   تولاد جهاد دلاى 

 برجع ا رارة . تداس  مم   VOأيراف اخلرج 
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 (00-0الشكل )
   Tachometer   مجسات السرعة  0-0-5

يقوم مولد التاكو بتحويل سرعة األعمدة الدوارة إلى إشارة كهربية و ىناك نوعان من مولدات     
  -التاكو تبعا إلشارة الخرج وىما :

  Magnitude  Tachoمولد تاكو بجهد متغير   -1
  Frequency  Tacho اكو بتردد متغير  مولد ت -0

أمااا مولاادات التاااكو ذات اةهااد املتطااَت فهااى دااابة تكااون مولاادات تيااار مسااتمر صااطَتة هلااا خااواص            
 -خطيع  ، ك حنصل دلى جهد خرج مولد التاكو من املاابلع التاليع :

V = K N  
 -:حيث إن

  K   ثابق مولد التاكو  
  RPM     Nالسردع  
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  V      هد بالفولق اة
 أما مولدات التاكو ذات الًتبب املتطَت فهد تتواجد   ددة صور أذنها 

مولدات تيار متطَت صطَتة هلا جمال مطداييساد بائام   الاضاو الادكار ك  قاوم اجملاال الادكار الدااتك دان 
ه مااان املاابلاااع بكران الاضاااو الااادكار للمولاااد بتولياااد تياااار متطاااَت   الاضاااو الااباااق لاااه تاااربب حنصااال دليااا

  F = PN / 120         -التاليع:
  -:حيث إن

  HZ ) (    Fالًتبب 
  P    ددب أقطاب املولد 

  N      ( RPM )السردع 
  Humidity   Transducerمجسات الرطوبة   0-0-6

د الدساابع  قصاد بالريوبااع كزن خباار املاااء املوجاوب   املااًت املكااا  مان اهلااواء أماا الريوبااع الدسابيع فهاا    
بااُت كزن خبااار املاااء املوجااوب   املااًت املكااا  ماان اهلااواء ككزن خبااار املاااء الاابلزم لتشاابم املااًت املكااا  ماان 
اهلااواء ددااد رفااذ الظااركف ماان الضااطأ كبرجااع ا اارارة . كماان املاااركف أرااه كلمااا ارتفاااق حاارارة اهلااواء 

جهاا ة املسااتخدمع لتلو اال الريوبااع ازبابت قاادرة اهلااواء دلااى ضباال خبااار املاااء ،  ك  وجااد الاد ااد ماان األ
  Hygrometer  Hairةهد كأشهر هله األجه ة بل كأقدمها هو اهلارنركميًت  الشارا 

  %3كهاو  صادم مان شاار اإلرساان أك ا ياوان ،  حياث  تطاَت ياول شاار اإلرساان أك ا ياوان دبقادار 
لا التطاَت   الطاول إذل كشنكان ربو ال ها  %100إذل   %10مان يولاه دداد تطاَت الريوباع الدسابيع مان 

كبالتارل حنصل دلاى إشاارة جهاد تكاافئ الريوباع ك الشاكل   LVDTإزاحع خطيع تامل دلى تشطيل 
جهاد اخلارج .ك   Voجهاد الادخل ،   Viحياث إن   بُت شكبل مبسطا هلارنركمًت شارا . 23-2و

  ددد برجات %15 : %90 ستخدم اهلارنركميًت الشارا لقياس الريوبع الدسبيع اليت تًتاكح ما بُت و
    .  ˚C 40 : 1ا رارة اليت تًتاكح ما بُت و
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 (03-0الشكل )
  Current  Transducer مجسات التيار   0-0-7

  24-2تساتخدم جمساات التياار لتلو اال التياارات الكباَتة إذل جهاوب صااطَتة تاا  ددهاا كالشااكل و    
لو اال التيااار الكبااَت املساالوب بواسااطع لاارك إذل جهااد  ااارض بائاارة مبسااطع جملااذ تيااار حيااث  قااوم بت

  Current  Transformerصاطَت  تداسا  مام هالا التياار ك  ساتخدم   جماذ التياار لاول تياار 
ك اتم توحياد تياار   5Aأك   1Aحيث  قوم بتلو ل تيار احملرك الكبَت إذل تيار لرك صطَت حبد أقصى 

موحاد مث تأخال إشاارة مان اةهاد اخلاارج مان املوحاد بواساطع  بواساطع  CTامللف الااروا حملول التيار  
لللصاول دلاى إشاارة   Amplifier  Opجم ئ جهد مث تكا  هاله اإلشاارة بواساطع مكا  دملياات  

 جهد تتداس  مم تيار احملرك .     
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 09-0لشكل )ا
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 أجهزة المخارج الرقمية  0-3
ألجهاا ة الااتلكم املاا مك ك صبياام هااله األجهاا ة هلااا حااالتُت             كهااله األجهاا ة توصاال باملخااارج الرقميااع    

  -كذنا :
 .   OFFك حالع إ قاف   ONحالع تشطيل 

 كفيما  لد أهم أجه ة املخارج الرقميع 
  Contactors             الكورتاكتورات   -1
   Electronic  Switches                املفاتيل اإللكًتكريع  -2
   Indication  Lamps    بات البيان مل -3
  Horns                األبوان  -4
  Solenoid Valves          الصمامات الكهربيع -5
    Directional Control Valves  الصمامات اإلذباهيع  -6

  Contactors المفاتيح الكهرومغناطيسية )الكونتاكتورات(  0-3-1
 الفررسيع .  Telemecaniqueي  كورتاكتور من إرتاج شركع    بُت ترك25-2الشكل و    

 (05-0الشكل )                    
 ك تكون الكورتاكتور من قل  مطداييسد مصدوع من رقائل الصل  السليكو  املا كلع دلما بأن
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هااالا القلااا  مشاااقون إذل شاااقُت أحااادذنا ثاباااق ك األخااار متلااارك ك  وجاااد حاااول الشااال الااباااق ملاااف 
كتور أمااا الشاال املتلاارك فيلماال ر ااش الااتبلمذ . كتسااتخدم الكورتاااكتورات   كصاال ك فصاال الكورتااا 

 األضبال الكهربيع مال أضبال اإلضاءة كالتسخُت ك احملركات الكهربيع .  
  ك رمااا   1والرمااا    NO   باااُت رمااا  كورتااااكتور بابلثاااع أقطااااب ك ر شاااع مفتوحاااع 26-2ك الشاااكل و

  كرمااا  كورتااااكتور بابلثاااع أقطااااب كر شاااتُت 2والرمااا    NCطلقاااع كورتااااكتور بابلثاااع أقطااااب كر شاااع م
NO+NC    3والرم   . 

 (06-0الشكل )
  Solid  State  Switchesالمفاتيح اإللكترونية    0-3-0

تقاااااوم املفاااااااتيل اإللكًتكريااااااع بوصاااااال ك فصاااااال التيااااااار الكهاااااار  داااااان األضبااااااال سبامااااااا مااااااال املفاااااااتيل     
رات   ك  فضاال اسااتخدامها باادال ماان الكورتاااكتورات ددااد ز ااابة داادب الكهركمطداييساايع و الكورتاااكتو 

 مرات الوصل ك الفصل   الدقيقع . 
 -وتتواجد المفاتيح اإللكترونية في صورتين وىما :

 مفاتيح تيار مستمر إلكترونية -1
 -مفاتيح تيار متردد إلكترونية وتنقسم بدورىا إلى :-0
 شعالها عشوائيا .مفاتيح تيار متردد إلكترونية يتم إ-أ

 مفاتيح تيار متردد إلكترونية يتم إشعالها لحظة العبور بالصفر .-ب
 -:حيث إن   27-2الفرن بُت هل ن الدودُت  تضل من الشكل و 

 ةهد املصدر الكهر  . -: 1املوجع 
 ةهد اإلشاال وإشارة الدخل  .  -: 2املوجع 
 جهد اخلرج ددد اإلشاال الاشوائد . -: 3املوجع 
 جهد اخلرج ددد اإلشاال  ظع الابور بالصفر . -: 4املوجع 

فاإلشااال الاشااوائد  ااتم   الللظااع الاايت تصاال فيهااا إشاارة الااتلكم بطااض الدظاار   زاك ااع اإلشاااال ممااا 
ربدث تداخل   األجه ة اإللكًتكريع   RFI سب    إمرار تيارات داليع ككللك تولد موجات راب و 

 اال  ظع الابور بالصفر خال من هله السلبيات .القر بع   حُت أن األش
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 (07-0الشكل )  
    بُت رم  موب ل مفتاح تيار مستمر إلكًتك  كاملتوفر   األسوان بدكن الدخول 28-2كالشكلو
 
 
 
 
 

 (08-0الشكل )
أا جهاد إشااال املفتااح   TR .VOLT  تفاصيل دن بائرته الداخليع فاداد كصاول إشاارة الاتلكم 

   باُت 29-2تيار مستمر كالشكل و   V 220  حُت أن جهد ا مل  صل إذل    V 5+ل اإلشاا
رماا  موب ااول مفتاااح تيااار مااًتبب إلكااًتك  باادكن الاادخول   تفاصاايل داان بائرتااه الداخليااع فادااد كصااول 

أا جهااد اإلشاااال للمفتاااح  تلااول املفتاااح  الااع الوصاال ك  كتماال   TR.VOLT إشااارة الااتلكم 
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  V 220   حُت أن جهد ا مل  V 5+ ك شنكن أن  كون جهد اإلشاال   LOADمسار ا مل 
 تيار مًتبب .  

 
 
 
 

 (09-0الشكل ) 
 لمبات البيان و األبواق  0-3-3

  -أوال لمبات البيان :    
تساتخدم ملباات البياان إلمكاريااع متابااع أباء الاملياع الصاداديع أك اآللااع مان ةرفاع الاتلكم كاةاادكل     

 بُت األلوان اخلاصع بلمبات البيان كمدلوهلا .   4-2و
 (9-0الجدول )

 املدلول اللون 
 توقف املاكيدع راتك دن خلل مال ز ابة ا مل دليها وحالع ةَت يبيايع  . أضبر
ارتباه كاقًتاب كميع مايدع كالقيمع القصوى أك الصطرى هلا ماال اةهاد أك التياار أك  أصفر

 اخل .…الضطأ 
 اخل .…ع تامل أك جاه ة للامل أك ضطأ اهلواء مداس  املاكيد أخضر
 اخل .…املفتاح الرئيسد   كضم التشطيل أك بائرة التلكم تامل  أبيض
 كظائف ةتلفع دن ما سبل . أزرن

 
 -وتتواجد لمبات البيان المتوفرة في األسواق في صورتين من حيث نوع التيار و ىما :    
 لمبات بيان تيار مستمر -1
 -لمبات بيان تيار متردد وتنقسم بدورىا إلى نوعين وىما :-0
 لمبات بيان بمحول - أ

 لمبات بيان بدون محول  - ب



 

 

 

 

نهًبوط ػهً األَغش  ونهىصىل ألٌ ػُىاٌ اضغظ ػهً انضس ، Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهً

 رُمم ثٍُ انصفسبد. أو ػدهخ انًبوط  Page Up, Page Downانؼُىاٌ انًطهىة  فٍ انفهشط، وثىاعطخ 

 

 

73 

دلما بأره شنكن ذبميم ملبات البيان إما دلى أبواب لوحات التلكم  أك شاسيه موجوب باخل ةرفع     
ان جبهااوب تشااطيل  كتتااوفر ملبااات البياا31-2الااتلكم أك   كحاادة ربكاام ماان باااد كاملبيدااع   الشااكل و

  -ةتلفع مال :
 - 48 V   24أك V              تياار مساتمر
. 

~  24 V,110 V,120 V,220 V,38 V  
 تيار مًتبب .                                    

  -ثانيا األبواق :    
دابة  ستخدم   ةرفع التلكم أبوان كذلك     

ز ابة  لتدبيه املشطل  دكث أمور ةَت يبيايع مال
ا مال دلااى أحااد احملركاات أك اخنفاااض اةهااد أك 

 اخل .…الضطأ   الدكائر الديوماتيكيع أك اهليدركليكيع 
 (32-0الشكل)                          Silenceحيدئل  قوم املشطل بإسكات البون 

لع ك إداابة مث البلث دن سب  املشكلع من خبلل ملبات البيان ك أخل اإلجراءات البلزمع  ل املشك
 الدظام  الع التشطيل الطبياد .

مان الباون كتقااس   1mك دابة زبتار األبوان تباا ةهاد التشاطيل ك شادة الصاوت املطلاوب دلاى بااد 
    2  كرم  بون والرم 1   بُت رم  ملبع بيان والرم 31-2الد سيبل كالشكل و  dB بوحدة 

 
 
 
 
 (    31-0الشكل )                                                             

 
 

 الصمامات الكهربية  0-3-9
تعتبر الصمامات الكهربيهة ىهي أحهد وسهائل الهتحكم فهي سهريان الموائهع و ىنهاك عهدة أنهواع      

 -من الصمامات الكهربية من حيث عدد مساراتها مثل :
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  Two Way Valvesصمامات كهربية بمسارين  -1
  Three Way Valvesثة مسارات صمامات كهربية بثال-0

و سههنكتفي فههي ىههذه الفقههرة بتنههاول الصههمامات الكهربيههة ذات المسههارين و التههي تنقسههم بههدورىا 
 إلى: 

  Direct Acting صمامات كهربية ذات تحكم مباشر  -أ
  Pilot Operated صمامات كهربية ذات تحكم غير مباشر  -ب

تلكم مباشار   الوضام االبتادائد املطلال وأ  ك     ارض قطاع   صمام كهار  با32-2ك الشكل و
 كضم التشطيل املفتوح وب  .      

 (30-0الشكل )
 -حيث أن:

 8 جسم امللف 1 ملف كهر 
 9 أيراف امللف الكهر  2 القل  املطداييسد الاابق

 10 دموب بفم 3 أربوبع  وضم نا القل  املتلرك
 11 إلرجاعةبلف  اا ا 4 القل  املطداييسد املتلرك

 12 جسم الصمام 5 ةطااااء
 13 مسار الفيض املطداييسد 6  اااااا إرجاع

 14  اا اإلرجاع مضطوط 7 ملف كهر  مظلل
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 -نظرية التشغيل :    
ددااااد كصااااول تيااااار كهاااار  مللااااف الصاااامام  تكااااون جمااااال مطداييسااااد  اماااال دلااااى جاااالب القلاااا      

الصمام ك مان مث  صابل الصامام مفتوحاا ك  تادفل املطداييسد املتلرك ألدلى ك بللك تدكشف فتلع 
املااائم داا  الصاامام ك ددااد ارقطاااع التيااار الكهاار  داان ملااف الصاامام  فقااد ملااف الصاامام مطداييساايته 
فياوب القل  املطداييسد املتلرك للصمام لوضاه االبتدائد بفال  اا اإلرجاع كتدطلل فتلع الصمام ك 

 م د  الصمام . صبل الصمام مطلل ك  دقطم تدفل املائ
ك اةد ر باللكر أن هدااك صامامات كهربياع تكاون بوضام ابتادائد مفتاوح كدداد كصاول التياار الكهار  

 مللف الصمام تتلول للوضم املطلل .
كما أن الصمامات الكهربيع ذات التلكم املباشر دابة تستخدم ددد التدفقات الصطَتة أما   حالاع 

ت الكهربيااع ذات الااتلكم الطااَت مباشاار ك هااد ربتااوا بااداخلها التاادفقات الكبااَتة فتسااتخدم الصااماما
 دلى صمام كهر  صطَت  تلكم   الصمام الكبَت . 

  ك ذك الابلثااااع مسااااارات  1    ااااارض رماااا  الصاااامام الكهاااار  ذك املسااااار ن والرماااا  33-2ك الشااااكل و
     .2والرم  

 
 
 

 
 (33-0الشكل )

 أجهزة المخارج التناظرية  0-3-5
عديهههد مهههن أجههههزة المخهههارج التناظريهههة و التهههي يهههتم  توصهههيلها مهههع المخهههارج التناظريهههة ىنهههاك ال    

 -ألجهزة التحكم المبرمج نذكر منها ما يلي :
 كهله الصمامات تستخدم   بكرات الت  د كالتسخُت -الصمامات الكهربية القابلة المعايرة :-1

فل املاااء البااارب أك الساااخن تباااا لئلشااارة باملاااء   املبااا  كحيااث تقااوم هااله الصاامامات بااالتلكم   تااد
هلاا كتكاون   V 10+الكهربيع اليت تصل إليها فتكون   كضم الفتل الكامل ددد كصول إشاارة جهاد 

هلاا ك هدااك روداان مان هاله الصامامات كذناا   V 0  كضام القفال الكامال دداد كصاول إشاارة جهاد 
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ك   Three Way Valve كصامام بابلثاع صامامات  Two Way Valveصامامات دبساار ن 
    وضل فكرة دمل هله الصمامات  . 34-2الشكل و

 
 
 
 

 
 (39-0الشكل )

إذل   Cففاد الشاكل وأ  صامام بابلثاع ساكك قابال للمااا رة ففاد الوضام الطبيااد شنار تادفل املااء مان 
إرل   Cمان التادفل مان   %20إذل مادخل الاتلكم شنار   V 2كددد كصاول إشاارة جهاد  NO الفتلع
NC   من التدفل من   %80شنر كC   إذل NO. 

ك   الشااكل وب  صاامام بسااكتُت قاباال للماااا رة ففااد الوضاام الطبياااد ال شناار أا تاادفل   الصاامام 
ماان   %20إذل ماداخل الااتلكم   الصامام  فاتل الصامام دباادل   2V+كدداد كصاول إشاارة جهاد 

  V 220در املااًتبب توصاال جبهااد املصاا  A1 , A2الفااتل الكاماال كهكاالا .دلمااا بااأن األيااراف 
 .  PLCتوصل خبرج جهاز   B1 , B2كاأليراف 

  Dampersدامبهههرات الههههواء القابلهههة المعهههايرة   -0
كتسااااااتخدم هااااااله الاااااادام ات   أرظمااااااع التكييااااااف املرك  ااااااع 
للتلكم   تدفل اهلواء البارب أك الساخن للتلكم   برجع 
حاااارارة املدااااايل املختلفااااع ك هااااد تاماااال باااادفذ ير قااااع دماااال 

   باُت 35-2صمامات الكهربيع القابلع املاا رة كالشكل وال
 (35-0الشكل ) Dرم  بام  اهلواء القابل للماا رة للتلكم   تدفل اهلواء   اجملرى 

ماًتبب كتصاال   V 220توصاال جبهاد املصادر    A1 , A2دلماا باأن األياراف  Gبواساطع البواباع 
  مم خرج جهاز التلكم امل مك .  B1 , B2األيراف 

 Proportional Power Control Devicesأجهزة التحكم التناسبية في القدرة   -3
كهااد تقااوم بااالتلكم   القيمااع الفاالااع جبهااد تشااطيل الدظااام املااًتبب أك القيمااع املتوسااطع جبهااد تشااطيل 
الدظام املستمر ك ذلك دبا  تداس  مم جهد إشارة بخلها ك بٌت دملهاا دلاى الاتلكم   زاك اع إشااال 

   ااارض رماا  جهاااز ربكاام تداساايب   36-2ًت اكااات أك التا رسااتورات الداخلااع   بدائهااا كالشااكلوال
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التيار املستمروالشكل أ  كرم  جهاز ربكم تداسيب   التيار املًتبب كجه كاحدوالشكل ب  كرم  جهاز 
ف التوصال أيارا  A1 ,A2 ,A3 ربكم تداسيب   التيار املًتبب ثبلثد األكجه والشكل جا  دلما باأن 

التداظرا   حُت أن   PLCأيراف التوصيل مم خرج جهاز   B1 ,B2مم التيار الكهر  املًتبب أما 
C1,C2 ,C3    . أيراف خرج جهاز التلكم التداسيب   القدرة 

 
 
 
 

 
 

 ( 36-0الشكل ) 
  Protection  Devicesأجهزة الحماية   0-9

  ما ع الدكائر الكهربيع   PLCر استخدامها مم أجه ة  وجد الاد د من أجه ة الوقا ع اليت  كا    
  -كاحملركات ك املوصبلت رلكر مدها :    

  Fuses                 املصهرات الكهربيع       -1
  MCB’S          قوايم الدائرة املصطرة  -2
  Over Loads     املتممات ا رار ع  -3

 المصهرات الكهربية  0-9-1
داصر ا ما ع اهلامع من ز ابة التيار الداتك دان ز اابة ا مال تات  املصهرات الكهربيع هد إحدى د    

دلااى احملركاااات الكهربياااع أك حااادكث قصااار باااُت أحاااد األكجاااه مااام اآلخااار أك مااام خاااأ التااااابل أك خاااأ 
كددصر ارصهار   Cartridge fusesاألرضد ك أكار املصهرات استخداما هد املصهرات اخلريوشيع 

لسااَتاميك أك ال جاااج ك سبااؤل هااله األربوبااع دااابة دبااابة ماراااع هااله املصااهرات  كااون بخاال أربوبااع ماان ا
لللر اااااال أك الشاااااارارة مااااااال الكااااااوارت  ك  وصاااااال ددصاااااار االرصااااااهار بدقطتااااااُت توصاااااايل مااااااادريتُت دلااااااى                         

 أيراف هله األربوبع  . 
 -:إن   ارض قطاع   مصهر خريوشد بسيأ حيث 37-2كالشكل و   
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 (37-0الشكل )
  1    يرف توصيل ماد  

  2   ددصر االرصهار وسلك رفيم 
  3   مابة إيفاء الشرارة وكوارت   

  4   أربوبع مصدودع من ال جاج أك السَتاميك
 كتستخدم املصهرات اخلريوشيع   ضبا ع األجه ة الكهربيع كاإللكًتكريع ك مآخل التيار ك  كون    
 فإن تيار ارصهاره  كون  A 30ان التيار املقدن للمصهر فإذا ك   1.5ماامل ارصهارها حوارل    

45 A . تقر با 
 -وفيما يلي أىم مميزات المصهر الخرطوشي :

 يحدث إخماد للقوس الكهربي الناتج عن عملية انصهار المصهر . -1
 زمن انصهار عنصر انصهاره صغير  -0
 لو خواص ثابتة ألن عنصر انصهاره غير متعرض لألكسدة   -3

 ملصهر اخلريوشد بارتفاع ساره كما أره زنتاج الستبداله ددد ارصهار ددصر ارصهاره .ك  ااب دلى ا
   اااااااااااارض 38-2ك الشاااااااااااكل و

صااااااااااااااورة مصااااااااااااااهر خريوشااااااااااااااد 
والشاااااااااكل أ  ك صاااااااااورة  امااااااااال 
مصااااااهر خريوشااااااد ماااااان إرتااااااااج 

 الفررسيع  . Legrandشركع

 

 
 (38-0لشكل )ا
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  MCB’ S  قواطع الدائرة المصغرة  0-9-0
  كصاال كفصاال الاادكائر   MCB’Sياام الاادائرة املصااطرةكتسااتخدم قوا    

الكهربياااع ساااواء   األحاااوال الااب اااع أك حااااالت اخلطااار كالفااارن باااُت قاااايم 
الااادائرة كاملفتااااح هاااو أن املفتااااح  قاااوم بتوصااايل كقطااام الااادائرة دداااد حااااالت 
التشااطيل الادب اااع كذلااك  ااادك ا . أماااا قااايم الااادائرة فيقااوم بتوصااايل كفصااال 

ك دداااد حااااالت التشاااطيل الااب اااع ككاااللك  قاااوم بفصااال الااادائرة  ااادك ا كذلااا
 الدائرة آليا ددد حاالت اخلطأ  .

 -وفيما يلي أىم مميزات قواطع الدائرة المصغرة :
 زمن الفصل لها قصير جدا عند حدوث قصر في الدائرة.  -1
 يمكن إعادتها للعمل بسهولة بعد إزالة أسباب الخطأ . -0
 ة .يمكن استخدامها كمفتاح رئيسي للدائر  -3
 (39-0الشكل )  يمكن فصلها وتشغيلها تحت الحمل بدون خوف من حدوث شرارة . -9

كاةاااد ر بالااالكر أن قوايااام الااادائرة تصااادم باااادب ةتلاااف مااان 
 -األقطاب أمال :

   Pole 1قايم بقط  كاحد     -
 Pole 2      قايم بقطبُت  -
     Pole 3    قايم بابلثع أقطاب  -
   Pole 4قايم بأربم أقطاب    -

   ارض دنوذج لقايم قط  كاحد الشكل 39-2كالشكل و
أما الشكل كدنوذج لقايم ثبلثع أقطاب الشكل وب   وأ   

  فيبُت ير قع تابيق قايم بائرة قط  كاحد دلى 41-2و
قضي  أك مياا والشكل أ  ككللك ير قع ر ع قايم بائرة 

 قط  كاحدمن قضي  أك مياا والشكل ب   .
م داادة مصااطللات فديااع ماام قواياام الاادائرة املصااطرة كتسااتخد

 -كهد كما  لد:
 (92-0الشكل )               كهو التيار اللا شنر بالقايم بدكن             Inالتيار املقدن 
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       حداث فصل للقايم .إ
  ك S 5 : 0.2تيار الفصل الللظد هو أقل تيار  امل دلى فصل القايم   زمن  ًتاكح ما باُت و-2

 يار دلى روع خواص القايم . اتمد قيمع هلا الت
 1كهو التيار اللا زندث فصل   القايم   زمن أقل من سادع كاحدة   Itتيار الفصل التقليدا -3

hr   1.45ك  ساكا دابة وأ In.              
م  ظااع القصاار كاةااد ر بالاالكر أن ساااع تيااار القصاار ك هااو أقصااى تيااار شنكاان مااركره    القاااي-4   

ويمكهن تقسهيم   اخلاواص الكهربياع   قوايم الدائرة املصطرة  توفر  مدهاا ددة أرواع زبتلف فيماا بيدهاا 
 -إلى :  IECقواطع الدائرة المصغرة تبعا لخوصها الخاهعة للمواصفات العالمية 

 ة()قديم  L)حديثة( و تقابل خواص   Bقواطع دائرة لها خواص -1
 )قديمة( U)حديثة( و تقابل خواص   Cقواطع دائرة لها خواص -0
 )حديثة(   Dقواطع دائرة لها خواص -3

كاةد ر باللكر أن الشركات الاامليع املدتاع لقوايم الادائرة املصاطرة تداتك أراواع أخارى مان اخلاواص ماال 
G  , K . 

وصابلت كالكااببلت أماا القوايام الايت تساتخدم   ضبا اع امل  L ,B دلما بأن القوايم الايت هلاا خاواص 
 تستخدم  ما ع احملركات الكهربيع .    G,K,U,Cهلا خواص 
    ارض أهم املواصفاات الفديع لقوايام الدائرة املصطارة اليت هلا خاواص5-2ك اةدكل و

 B ,C ,L ,U ,K ,G                    
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 (5-0الجدول)
تيار الفصل الللظد 
   زمن  ًتاكح ما بُت

0.1 :5 S 

تيار الفصل التقليدا 
  زمن أصطر من 

 سادع

 اخلواص Aالتيار املقدن 

(3 : 5) In 1.45 In 6 :63 B 
(5 : 10) In 1.45 In 6 :63 C 
(3.6 : 5.25) In 
(3.6 : 4.9) In 
(3.12 : 4.55) In 

1.9 In 
1.75 In 
1.6 In 

6 :10 
16:25 
32:63 

L 

(5.25 : 12) In 
(4.9 : 11.2) In 
(4.5 : 10.4) In 

1.9 In 
1.75 In 
1.6 In 

0.5 : 10 
12 : 15 
32 : 63 

U 

(7 : 10) In 1.25 In 6 : 63 K 
(7 : 10) In 1.35 In 0.5 : 63 G 

 
   بُت ير قع درض املالومات الفديع حيث 41-2كالشكل و

:- 
 In      NR 1.13القيمع ا اميع للقايم كتساكا      

22 

  16                                      التيار املقدن         
 V 380/ 220 ~             جهد التشطيل املقدن          

 DVE            هلا القايم سنضم للمواصفات القياسيعك  
 األملاريع 

 (91-0الشكل )                     6000                        ساع تيار القصر 
 3                   قسم ربد د التيار للقايم

 .  أن القايم  قوم بتلد د تيار القصر بفصله قبل الوصول لقيمته الاظمى اٍت  3ك قسم  
 -:OVER LOADSالمتممات الحرارية  0-9-3

تسااتخدم املتممااات ا رار ااع   ضبا ااع احملركااات الكهربيااع ماان ز ااابة ا ماال ك دااابة تابااق املتممااات     
 وضاال ةطااأ توضاايلد  بااُت    42-2ا رار ااع أساافل الكورتاااكتورات كتوصاال ماهااا كهربيااا كالشااكل و
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كيفيع تابياق ماتمم حارارا مام كورتااكتور الشاكل وأ  ك ةطاأ توضايلد لكورتااكتور ماباق باه ماتمم 
 حرارا الشكل وب   .

 (90-0الشكل )
كربتوا املتممات ا رار ع دلى قرص مدرج لضبأ تيار التشطيل للملرك كمكاان الختياار ير قاع ربر ار 

كضااةأ لتلر ار املاتمم ا ارارا   Aأك أكتوماتيكياا Hبة   ا مال  ادك ااملتمم ا رارا باد حدكث ز ا
   .43-2 دك ا كمبُت فصل املتمم ا رارا رتياع ل  ابة ا مل كهلا موضل بالشكلو
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 (93-0الشكل )
   External  Memoriesالذاكرات الخارجية   0-5 

 دم كحفظه   إبارات املصارم خوفاا من   تستخدم اللاكرات اخلارجيع لتخ  ن ال رامك املستخ    
ألجهااا ة الاااتلكم املااا مك  كاااون   RAMفقاااده فمااان املااااركف أن برراااامك املساااتخدم املساااتقر       

لفوظا ياملا هداك استمرار ع للتيار الكهر  . أما ددد ارقطاع التيار الكهر   فقد ال رامك إذا دل  كن 
دع   املكان املاد هلا   جهاز التلكم امل مك أك أن البطار ع هداك مصدر بد ل كبطار ع ليايوم موضو 

فارةع من الشلدع الكهربيع دلما بأن البطار ع دابة  تم استبداهلا كل ثابلث سادوات كهدااك دادة يارن 
 -لتلميل بررامك املستخدم ك هد :

و جهاااز  كتسااتخدم إذا كااان جهاااز ال جمااع املسااتخدم هاا  Floppy  Disketteاألقااراص املررااع -1
 أك موافقاته .  IBMكمبيوتر 

شر أ مطداييسد ك هو  شبه شر أ التسايل ك لكن  ل م استخدامه كحدة ربميل خاصع لتلو ل -2
 لتو ات الشر أ املطداييسيع كهد تشبه أجه ة التسايل الااب ع .

ك كون هلا مكان ماد لوضاها  Semi Conductorsكحدة زب  ن مصدودع من أشباه املوصبلت -3
  أجه ة التلكم امل مك كهد تشبه دلبع الك  ق ك هداك أرواع كاَتة مان هاله الالاكرات رالكر مدهاا 

:- 
حيااث ربماال ب رااامك املسااتخدم ماان قباال الشااركع املصااداع أك  -:  ROMكحاادة القااراءة الاشااوائيع -أ

 املدفلة للمصدم ك ال شنكن تدفيل لتو ا ا . 
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كهاله الوحادة ربمال ب راامك التشاطيل بواساطع كحادة  -:   EPROMكحادة القاراءة الايت سبسال -ب
ك لكااان ال شنكااان تااااد ل ال راااامك املخااا ن فيهاااا . بااال رنااا  مساااله كلياااا   Programmerال جماااع  

 بتار ضها لؤلشاع فون البدفسايع مث ربميلها بال رامك املادل باد ذلك .
  ير قاع برجمتهاا ،  EPROMكهد تشبه كحدة  -: EPROMكحدة القراءة اليت سبسل كهربيا -جا

كلكااان ال شنكااان تااااد ل ال راااامك املخااا ن فيهاااا بااال رنااا  مساااله كلياااا كذلاااك جبهااااز ال جماااع مث ربميلهاااا 
 بال رامك املادل باد ذلك .

  املكااان املاااد هلااا   جهاااز   EEPROM   بااُت ير قااع إبخااال كحاادة ذاكاارة 44-2ك الشااكل و
PLC  كحادة اللاكارة اخلارجيع  الشكل وأ  كير قع رقل برراامك التشطيال  EPROM   

إذل شاار أ تسااايل باسااتخدام  EPROMوالشااكل ب  كير قااع رقاال بررااامك لماال   كحاادة ذاكاارة 
 كحدة برجمع سبسك باليد ككحدة ربميل مطداييسيع وجهاز تسايل  والشكل جا  .

 (99-0الشكل )
   Programmersأجهزة البرمجة   0-6

ألجها ة الاتلكم املا مك ك   RAMبررامك املستخدم ليستقر باخل ذاكرة تقوم أجه ة ال جمع بإبخال 
  -هداك ددة أرواع من أجه ة ال جمع ك هد كالتارل :

  Hand   Programmerجهاز برجمع شنسك باليد  -1
  Desk  Programmerجهاز برجمع  وضم فون املكت  -2
قباال الشااركع املصااداع ةهاااز الااتلكم  أك موافقاتااه  ااتم ربميلااه ب رااامك ماااد ماان  IBM كمبيااوتر -3

أك رباق   DOSامل مك كدابة فإن الشركات املصداع ألجه ة التلكم املا مك تاوفر بارامك تامال رباق 
Windows    كشنكن اساتخدامها مان أجال إمكارياع اساتخدام جهااز الكومبياوتر كاهااز برجماع كتتميا

     8-1كم امل مك وارجم للفقرة أجه ة الكمبيوتر املستخدمع بأا لطع من لطات أجه ة التل
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  Flopy أك   القرص املارن Hard Disk ككللك شنكن حفظ ال راامك إماا   القارص الصل  

Disk   أك   قرص CD ROM  . 
ك امال بلطاع   Toshiba   ارض دنوذجُت ألجه ة برجمع ربمل باليد أحادذنا لشااركع 45-2كالشكل و

 ك امل بلطع قائمع اةمل والشكل ب    Omronلشركع  الشكل السلمد والشكل أ  كاآلخر

 (95-0الشكل )
   Printersالطابعات   0-7

 كتستخدم الطاباات مم أجه ة التلكم امل مك لطبادع ال امك املستخدمع أك لامل تقار ر كاملع       
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التقاااار ر توضااال أراااواع األدطاااال ك زمااان ك تاااار خ حااادكثها ك كاااللك زمااان كتاااار خ إصااابلحها كهاااله     
ب رامك التشطيل   PLC   وضل ير قع ربميل جهاز 46-2مفيدة جدا إلبارات املصارم ك الشكل و

ليساااتقر   ذاكرتاااه الداخلياااع ك ذلاااك باساااتخدام جهااااز برجماااع  اباااق دلاااى املكتااا  لشاااركع تليمكدياااك 
كااان ماان الدااوع   الفررساايع دلمااا بأرااه شنكاان يبادااع بررااامك التشااطيل بالطاباااع دبااكرااع جهاااز ال جمااع . إذا

احملمول باليد أما   حالع استخدام الكمبيوتر كاهاز برجمع فتستخدم الطاباات املاتابة مم الكمبيوتر 
   الطاباع .  

 
 

 

 (96-0الشكل )
 Panel Operator جهاز المتابعة و التعديل  0-8
 طل اآللع أك  ك وصل هلا اةهاز بصفع مستدشنع مم جهاز التلكم امل مك ك تاامل ماها مش   
مشاطل املصادم ك تايل هالا اةهااز فرصاع تااد ل ثواباق صبيام املؤقتاات ال مدياع ، كالاادابات الداخلياع    

أثداااء التشااطيل ، كااللك تقااوم بااارض رسااائل ربلياال األدطااال الاايت تسااادد املشااطل دلااى مارفااع األدطااال 
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املوجااوبة بالدظااام ، ك اااد جهاااز املتاباااع كالتاااد ل هااو 
 تاااارف ناااا املشاااطل دلاااى كااال ماااا  ااادكر  الدافااالة الااايت

باااااداخل الاملياااااع الصاااااداديع كالتااااااد ل إن لااااا م األمااااار 
   باااااُت ير قاااااع اساااااتخدام املشاااااطل 47-2كالشاااااكل و

ةهااااز املتابااااع كالتاد لولوحاااع املشاااطل  فااايمكن مااان 
خااابلل لوحاااع املشاااطل كاملراقباااع تشاااطيل أا ددصااار   
رظااام الااتلكم مااال تشااطيل أا لاارك ككااللك تطيااَت 

وابااق املؤقتااات كالااادابات كالاوابااق الادب ااع صبياام ث
KT , KC , KF   املخ راع   بلوكاات البياراات

DATA  BLOCKS  (97-0الشكل )                  كأ ضا إدطاء رسائل دن 
 -املشاكل اليت ربدث مال : 

M1_ Over _ Loaded 
Cabinet _ C2 
Diagram _ A7 

ك أجه ة بدأ احملرك موجوبة   الكابيداع   M1ل دلى احملرك ك هله الرسالع تاٍت حدكث ز ابة   ا م
C2  ك املخطأ الكهر  للملرك موجوب   املخطأA7    كما شنكن إدطاء                                                  

    -امل  د من املالومات دن الادصر اللا حدث به املشكلع مال :
M1 : Power _24 Kw         
In= 44 A _ Ir = 48 A 

 Screw Conveyor # 

20 
كهاو  اد ر    A 48ك تياار فصال القاايم   A 44ك تيااره املقادن   Kw 24قدرتاه   M1أا أن احملرك 

 . كحىت تتضل كظيفع لوحاع املشاطل بصاورة أفضال سادتداكل لوحاع املشاطل  20برشنع رقل اخلامات رقم 

Op 393   لشركعSiemens   حرف كلد   16سالع كل رسالع تتكون من ر   32فهد مادة لتاطد
  -أقصى دلى سبيل املاال :

M1 – Over – Loaded – - 
كهاو مان   Op 393   بُت خارات اللاكرة اخلاصع بالرساائل املختلفاع للوحاع املشاطل 6-2ك اةدكل و
 كشنكن إخراج أا رسالع جبال حالع خارع اللاكرة املشَتة إليها داليع . Siemensإرتاج شركع 
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 (6-0الجدول )

 كحدة اللاكرة رقم الرسالع كحدة اللاكرة  رقم الرسالع
 F 0.7 1الرسالع رقم  F 2.7 17الرسالع رقم 
 F 0.6  2الرسالع رقم  F 2.6  18الرسالع رقم 
 F 0.5  3الرسالع رقم  F 2.5  19الرسالع رقم 
 F 0.4  4الرسالع رقم  F 2.4  20الرسالع رقم 
 F 0.3  5الرسالع رقم  F 2.3  21الرسالع رقم 
 F 0.2  6الرسالع رقم  F 2.2  22الرسالع رقم 
 F 0.1  7الرسالع رقم  F 2.1  23الرسالع رقم 
 F 0.0  8الرسالع رقم  F 2.0  24الرسالع رقم 
 F 1.7  9الرسالع رقم  F 3.7  25الرسالع رقم 
 F 1.6  10الرسالع رقم  F 3.6  26الرسالع رقم 

 F 1.5  11الرسالع رقم  F 3.5  27رقم  الرسالع
 F 1.4  12الرسالع رقم  F 3.4  28الرسالع رقم 
 F 1.3  13الرسالع رقم  F 3.3  29الرسالع رقم 
 F 1.2  14الرسالع رقم  F 3.2  30الرسالع رقم 
 F 1.1  15الرسالع رقم  F 3.1  31الرسالع رقم 
 F 1.0  16الرسالع رقم  F 3.0  32الرسالع رقم 

 المحركات االستنتاجية الثالثية الوجو 0-9
تتكون احملركات اإلستدتاجيع من دضو ثابق كآخر بكار كبلذنا مصدوع من رقائل الصل      

السيليكو  أما الاضو الاابق فيكون دلى شكل أسطوارع مفرةع من الداخل ك مشكل فيها أسدان ك 
 ات الابلثيع للملرك   حُت أن الاضو الدكار  كون جمارا باخليع ك شندب باخل هله اجملارا امللف

 دلى شكل أسطوارع مصمتع كمشكل فيها من اخلارج جمارا يوليع شنر فيها قضبان حناسيع مقصورة من 
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 (98-0الشكل )
   اارض دناوذج حملارك 48-2هنا تها حبلقتُت مادريتُت فيتشاكل ماا  شابه قفاص السادااب ك الشاكل و

 استدتاجد ثبلثد الوجه . 

 (99-0الشكل )
 

    ارض يرن توصيل امللفات الابلثيع للملركات اإلستدتاجيع الابلثيع الوجه . 49-2ك الشكل و
 . Y فالشكل وأ   بُت ير قع توصيل الداما 

 .ك الشكل وب   بُت ير قع توصيله الدلتا   
 .أك بلتا    Y كالشكل وجا   بُت شكل ملفات احملرك كاليت شنكن توصيلها خارجيا إما جنما 

   .   /Yك طلل دليها لركات و
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ك تتوقاااف ير قاااع توصااايل ملفاااات احملركاااات االساااتدتاجيع الابلثياااع الوجاااه دلاااى جهاااد املصااادر فبالدسااابع 
ك وصال   V 220  فيوصال احملارك بلتاا إذا كاان جهاد املصادر    Y /  وV 380 / 220للملارك  و

   بااُت ير قااع توصاايل هااله 51-2الشااكل و. ك   V 380إذا كااان جهااد املصاادر Y احملاارك جنمااا 
 احملركات بلتا و الشكل أ  ك جنما والشكل ب  .

 (52-0الشكل )
 فيباااُت ير قاااع توصااايل لااارك موصااال جنماااا للااادكران   اذبااااه دقاااارب الساااادع 51-2أماااا الشاااكل و    

 واليمُت   .
احملاارك رناا  أن  كللاادكران   دكااذ دقااارب السااادع واليسااار  ك  بلحااظ أرااه لاكااذ اذباااه حركااع    

  بدل يرفُت من أيراف احملرك املوصلع باملصدر الكهر   .

 (51-0الشكل )
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 أساسيات البرمجة 
 

 أنواع البرامج 3-1
 رظرا لبلرتشار الكبَت    Siemensع اخلاصع بشرك  Step – 5 سدتاامل   هلا الكتاب بلطع     
 -  الوين الار  ك   هله اللطع تقسم ال امك إذل :  Siemensألجه ة     

   Linear  Programsبرامك خطيع  -1
  Structure   Programsبرامك مركبع  -2

ملختلفع من املساحات كحىت  تاٌت لدا مارفع الفرن بُت ال امك اخلطيع ك ال امك املركبع سدتداكل األرواع ا
 -املستخدمع   زب  ن ال امك ك اليت زبتلف باختبلف التطبيل ك  طلل دليها بلوكات كهم كما  لد :

 .  OB’S بلوكات تدظيميع     -1
 .  PB’S بلوكات برامك   -2
 . FB’S             بلوكات         -3
    .  DB’Sبلوكات بيارات           -4

مك اخلطيااع فااإن ال رااامك  وضاام بكاملااه باخاال بلااوك كاحااد أمااا   حالااع الاا امك املركبااع ك   حالااع الاا ا
  حيااااث  باااادأ ال رااااامك ماااان البلااااوك 1-3فيسااااتخدم داااادة بلوكااااات ةتلفااااع بالطر قااااع املبيدااااع بالشااااكل و

 ك بواسطع دمليات القف  املشاركط كالطاَت مشاركط شنكان القفا  إذل بلوكاات بارامك   OB 1التدظيمد 

PB’S  ك بلوكات كظيفيع أFB’S   كذلك من بلوك ألخر ك كللك شنكن استدداء أا بلوك بياراات
لللصااول دلااى باااض كلمااات البيارااات املخ رااع فيااه حبيااث  كااون أقصااى داادب للمسااتو ات   ال رااامك 

 مستوى .  16املرك  
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 ( 1-3الشكل )
 ؤها كالبلوكات اليت شنكن أن ذبرا فيها.     ارض الامليات املختلفع اليت شنكن إجرا1-3كاةدكلو

 
 (1-3الجدول )

 نوع البلوك نوع العملية نوع البلوك نوع العملية
 OB,PB,DB استدداء بلوكات البيارات OB,PB,FB الامليات الادائيع

 DB زب  ن البيارات OB,PB,FB القبلبات
 OB,PB,FB الامليات املدطقيع  OB,PB,FB املؤقتات ال مديع

 FB دمليات اإلزاحع OB,PB,FB اداباتال
دمليات التلميل 

 كالدقل
OB,PB,FB 1:255دمليات ال  ابة باو  FB 

 FB  1:255دمليات الدقصان باو OB,PB,FB دلميات املقاررع
حاكم تداس  تفاضلد  OB,PB,FB اةمم ك الطرح

 PIDتكاملد 
OB 251 

 OB 34 التوقف ددد تلف البطار ع FB 242  الضرب
التوقف ددد ارقطاع التيار مث  FB 243 قسمعال

 دوبته
OB 21 
,OB 34 

قراءة القيم املداخل 
 التداظر ع
 

FB 250 
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 روع البلوك روع الامليع

إخراج قيم املخارج 
 التداظر ع

FB 251 

 FB 240,FB ربو ل الكوب

241 
 FB القف  باخل ال رامك
 OB,PB,FB القف  من بلوك آلخر

   Binary  Logic  Operationطقية الثنائية  العمليات المن 3-0
 NOTكهد الامليات اليت كارق ذبرى   رظم التلكم بالر ليهات الكهركمطداييسيع مال بوابع      

   .Flip Flopو  R-Sك القبلب  OR ك بوابع  AND ك بوابع  YESكبوابع      
  ANDبوابة  3-0-1    

وب  لبواباع   CSFوالشكل أ  ك الشكل املدطقاد   LAD   بُت الشكل السلمد 2-3الشكل و    
AND   بابلثع مداخل ك همI 0.0 ,I 0.1 ,I 0.2   كاملخرجQ2.0  . 

 
 
 
 

 ( 0-3الشكل )
  -: STL و فيما يلي قائمة الجمل 

 الامليع   البيارات  
I 0.0   A 
I 0.1   A 
I 0.2   A 
Q2.0   = 

اسااااتخدام ثبلثااااع أجهاااا ة مااااداخل كهاااام ب  PLC   ةطااااأ التوصاااايل ماااام جهاااااز 3-3كالشااااكل و
S1,S2,S3    ك الكورتاكتورK1    كاهاز ةارج فادد الضطأ دلاى الضاواةأS1,S2,S3    آن  

  PLCةهااز    I 0.0,I 0.1, I0.2إذل املاداخل   V 24+كاحاد  صال جهاد كهار  ك مقاداره 
فيماار تيااار كهاار  ماان فتااداكذ حالااع   املااداخل   الشااكل الساالمد فتصاابل الر شااع املفتوحااع مطلقااع 
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ك صاابل جهااد   PLCةهاااز   Q2.0السااال  فياماال الاار بلا الااداخل القطاا  املوجاا  إذل القطاا  
مساااك ا ةهااد   Q 2.0املخاارج 
فيكتماااااال مسااااااار التيااااااار  Lالوجااااااه

ك امااااال  K1مللاااااف الكورتااااااكتور 
الكورتاااااكتور كلكاااان دبااااارب إزالااااع 
الضااااااااطأ داااااااان أحااااااااد الضااااااااواةأ 
الابلثاااااااااع  دقطااااااااام مساااااااااار التياااااااااار 

كتبادااا  صاابل   Q 2.0رجللمخا
صاااافرا   Q2.0جهااااد املخاااارج 

 .K1ك دقطم مسار الكورتاكتور 
    

 (3-3الشكل )                            
    ORبوابة  3-0-0

والشكل ب    CSFوالشكل أ  كالشكل املدطقد  LAD   بُت الشكل السلمد 4-3الشكل و    
 .   Q 2.0كاملخرج   I 0.0,I 0.1,I 0.2 بابلثع مداخل كهد  OR لبوابع 

 (9-3الشكل )
 -:  ORوفيما يلي قائمة الجمل لبوابة  

I 0.0   O. 
I 0.1   O. 
I 0.2   O. 

Q 2.0         = 
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  PLCك  ةطاأ التوصايل مام جهااز 
. رساتخدم ثبلثاع أجها ة ماداخل ك هاام 

S1,S2,S3    ك الكورتاااكتورK1   
كاهااااز ةااارج كماااا هاااو مباااُت بالشاااكل 

مسااااار الكورتاااااكتور   ك  كتماااال 5-3و
K1   ددد الضطأ دلى أحد الضاواةأ

S1,S2,S3  .  دلى األقل 
 

 
 (5-3الشكل )                                  

  NOTبوابة النفي   3-0-3
والشكل ب   CSF والشكل أ  ك الشكل املدطقد  LAD   بُت الشكل السلمد 6-3الشكل و    

 .  Q 2.0 ك املخرج   I 0.0هلا املدخل   NOTلبوابع الدفد 
      

 
  

 
 

 (6-3الشكل )
 -وفيما يلي قائمة الجمل لبوابة النفي :
 الامليع   البيارات
I 0.0   AN 

 Q 2.0        = 

كمااادخل    S1باساااتخدام الضااااةأ   PLC   باااُت ةطاااأ التوصااايل مااام جهااااز 7-3كالشاااكل و
 كمخرج .    K1كالكورتاكتور 

 للاهاز.  RUNكدمل تشطيل   PLCالتيار الكهر  ةهازدبارب توصيل  K1ك امل الكورتاكتور
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تصال   S1كلكن ددد الضطأ دلى الضااةأ 
فتاداكذ حالاع   I 0.0إشاارة دالياع للمادخل 

  الشاااكل السااالمد فتفاااتل  I 0.0املااادخل 
الر شاااااااااااااع املطلقاااااااااااااع ك دقطااااااااااااام مساااااااااااااار تياااااااااااااار 

كماان مث  دقطاام التااايار الكاااهر   Q2.0املخاارج
 داان

 .   K1 الكورتاكتور 
 
 

 
 (7-3الشكل )                                   

  ORو بوابة   ANDدائرة مركبة من بوابتين   3-0-9
والشكل ب    CSFوالشكل أ  كالشكل املدطقد   LAD   بُت الشكل السلمد8-3الشكل و    

 .  ORكبوابع   ANDلدائرة مركبع من بوابتُت 

 (8-3الشكل )
 -تين مختلفتين :وفيما يلي قائمة الجمل بطريق

 -الطريقة األولى :
 الامليع البيارات الامليع البيارات
I 0.1 A I 0.0 A 
I 0.2 A I 0.2 AN 
Q 2.0 =  O 

    -الطر قع الااريع :
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 الامليع البيارات الامليع البيارات
I 0.1 A  O( 
I 0.2 A I 0.0 A 

 ) I 0.2 AN 

Q 2.0 =  ) 

   O( 
ك ااتم توصاايلهم  K1كالكورتاااكتور  S1,S2,S3ائرة باسااتخدام ثبلثااع ضااواةأ كشنكاان تدفياال هااله الااد 

  1تكاون  Q2.0  كاةاد ر بالالكر أن حالاع املخارج 5-3سباما كما هو مبُت بالشاكل و  PLCجبهاز 
 1مساااك ع  I0.1,I0.2أك دداادما تكااون حالااع كاابل ماان  1مساااك ع  I 0.0دداادما تكااون حالااع املاادخل

 S1,S2,S3أك صبيم الضواةأ   S2,S3أك الضواةأ   S1لضاةأ كزندث ذلك ددد الضطأ دلى ا

 . 
   ANDوبوابة   ORدائرة مركبة تتكون من بوابتين  3-0-5

والشاكل ب    CSFوالشكل أ  كالشاكل املدطقاد  LAD   بُت الشكل السلمد 9-3الشكل و    
 .  ANDكبوابع   ORكذلك لدائرة مركبع تتكون من بوابتُت 

 (9-3الشكل )
 -ا يلي قائمة الجمل :وفيم

 الامليع البيارات
 A( 
I 0.0 ON 

 الامليع البيارات

I 0.1 O. 
 ) 
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 A( 
I 0.2 O. 
I 0.3 O. 
Q2.0 = 

توصال باملاداخل   S1,S2,S3,S4كشنكن تدفيل هله الدائرة املركبع باستخدام أربااع ضاواةأ مفتوحاع  
I 0.0,I 0.1,I 0.2,I 0.3   ك الكورتااكتورK1  املخرج  وصال باQ 0.2   ك اةاد ر بالالكر أن .

أك  1مسااك ع  I0.2  ددة حاالت مدها دددما تكون حالاع املادخل   1تكون   Q 2.0حالع املخرج 
أك الضااةطُت   S3كزنادث ذلاك بالضاطأ دلاى الضااةأ   1مسااك ع  I 0.1 , I 0.3حالاع املاداخل 

S2 ,S4   . 
  -مبلحظع هامع :

  تستخدمA(   لاملAND  القوسُت مم راتك الامليع املدطقيع السابقع  ملا بُتRLO   . 
  تستخدمO(    لاملOR    ملا بُت القوسُت مم راتك الامليع املدطقيع السابقعRLO   . 
   تستخدمO    لاملOR   بُت بوابتُتAND  . 

 دائرة مركبة تتكون من ستة بوابات 3-0-6
الشااكل   CSFكالشاكل املدطقاادوالشااكل أ    LAD   ااارض الشااكل السالمد11-3الشاكل و    

 .  OR كبوابتُت   ANDوب  لدائرة مركبع تتكون من أرباع بوابات 
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 (12-3الشكل )

 -وفيما يلي قائمة الجمل :
 الامليع البيارات الامليع البيارات
 )  O( 
I 0.3 A  A( 
I 0.4 AN I 0.0 A 
 ) I 0.1 A 
 O(  O 
I 0.3 AN I 0.2 A 
I 0.4 A I 0.1 AN 
 )   

  S1,S2,S3,S4,S5     ك شنكن تدفيال هاله الادائرة باساتخدام طباذ ضاواةأ بار ش مفتوحاع كهام  
 Qموصل مم املخرج  K 1   ك الكورتاكتور   I 0.0,I 0.1,I 0.2,I 0.3,I 0.4 موصلع مم املداخل 

 ملداخال أك ا  I 0.0,I 0.1,I 0.3ددد كصول إشاارة داليع للماداخل    K1. ك امل  2.0
  I 0.2,I0.3   أك املدخلI 0.4  . 
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  RS   RS   Flip  Flopالقالب  3-0-7
 والشكل ب CSFوالشكل أ  كالشكل املدطقد  LAD   بُت الشكل السلمد 11-3الشكل و    

 بأفضليع للتلر ر .   RSلقبلب 

 (11-3الشكل )
 -:  STLوفيما يلي قائمة الجمل 

 لامليعا املاامبلت الامليع املاامبلت
F 0.0 R I 0.0 A 
F 0.0 A F 0.0 S 
Q 2.0 = I 0.1 A 

للقبلب فتكون حالع   Sتصل إشارة دارل ملدخل اإلمساك   I 0.0فادد كصول إشارة داليع للمدخل 
ك لكان دباارب   0مسااك ع   I 0.0حىت كلو أصبلق حالع املدخل  1مساك ع  F0.0اللاكرة الداخليع 

  0مسااك ع  F0.0تصل إشارة داليع ربر ر القبلب ، فتصبل حالع   I 0.1كصول إشارة داليع املدخل 
  0مسااك ع  F 0.0تظال حالاع الالام  I 0.0,I 0.1دلما بأراع دداد كصاول إشاارتُت دااليتُت للمادخلُت 

تكاون دالياع ياملاا أن   Q2.0دلماا باأن حالاع املخارج   RESETألن هالا القابلب بأفضاليع للتلر ار 
ذات   R-S   بااُت صااورة أخاارى لقاابلب 12-3. كالشااكل و 1ساااك ع م  F 0.0حالااع القاابلب 

  S1األفضليع للتلر ر بدكن اساتخدام كحادة ذاكارة باخلياع كلتدفيال هالا القابلب  اتم توصايل الضااةأ 
 . Q 2.0مم املخرج   K1كالكورتاكتور   I 0.1مم  S2ك الضاةأ   I 0.0مم 

 (10-3الشكل )
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 -:  STLوفيما يلي قائمة الجمل 

 الامليع         ااملامل
I 0.0   A 
Q2.0   S 
I 0.1   A 
Q2.0   R 

 Q2.0فيلدث إمساك للقبلب   I 0.0تصل إشارة داليع للمدخل   S1فادد الضطأ دلى الضاةأ 

فيلادث   I 0.1تصال إشاارة دالياع للمادخل   S2كدداد الضاطأ دلاى الضااةأ   1ك تصابل حالتاه  
مسااك ع   Q2.0دددما تكون حالته  K1مل الكورتاكتور ك ا  0كتصبل حالته  Q 2.0ربر ر للقبلب 

   آن كاحد تصل إشارتُت داليتُت لكبل مان  S1,S2كددد الضطأ دلى الضاةطُت   1
,I 0.1 I 0.0   ك رظرا ألن األفضليع للتلر ر لللك تظل حالع القبلبQ 2.0   0مساك ع  . 

بأفضاااليع   CSFاملدطقاااد والشاااكل أ  كالشاااكل  LAD   باااُت الشاااكل السااالمد13-3كالشاااكل و
 لئلمساك .

  STLوفيما يلي قائمة الجمل 
 الامليع       املاامل  

I 0.1       A 
Q 2.0       R 
I 0.0                A 

Q 2.0                S 

   R-Sكزبتلف رظر ع تشطيل قبلب 
 (13-3الشكل )        بأفضليع التلر ر R-Sبأفضليع اإلمساك دن قبلب 

ففاد   I0.0, I0.1تصال إشاارتُت دااليتُت للمادخلُت  S1,S2راه دداد الضاطأ دلاى الضااةطُت دادا أ
 .  K 1ك بالتارل  امل   1مساك ع Q2.0بأفضليع لئلمساك تصبل حالع القبلب   R-Sحالع قبلب 

  Timers المؤقتات الزمنية  3-3
   PLCتات  املؤقتات ال مديع هد أحد البلوكات الوظيفيع املتاحع   أجه ة 

 -ك هداك طبسع أرواع من املؤقتات ال مديع ك هم :
 On – Delay Timerمؤقق زمٍت  ؤخر ددد التوصيل   -1

 Pulse  Timerمؤقق زمٍت ربضد     -2
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 Off Delay  Timerمؤقق زمٍت  ؤخر ددد الفصل    -3
  Extended  Pulse Timerمؤقق زمٍت ربضد ممتد   -4
           Latching On  Delay  Timerمؤقق زمٍت  ؤخر ددد التوصيل بإمساك   -5

 Delay On Timerالمؤقت الزمني الذي يؤخر عند التوصيل  3-3-1
ملؤقاق   CSFوالشاكل أ  كالشاكل املدطقاد  LADالشاكل السالمد     اارض 14-3الشاكل و    

 . BIT زمٍت  ؤخر ددد التوصيل له خرج 
 
 
 

 
 
 

 (19-3الشكل )
  STLك فيما  لد قائمع اةمل 

  الامليع       ت املاامبل 
               I 0.0                   A 

KT 10.2           L 
T 1            SD 
I0.1             A 
T 1             R 
T 1             A 

Q 2.0             = 

   بُت املخطأ ال مٍت للمؤقق 15-3كالشكل و
اللا  ؤخر ددد التوصيل فاددما تصبل   حالع 

 (15-3الشكل )           Tداليع ملدة أك  من زمن التأخَت   I 0.0ملدخل ا
ك ظل داليا ياملا   T صبل داليا باد مركر زمن التأخَت  Q2.0فإن خرج املؤقق   املاا ر دليه املؤقق
تصبل حالع املخرج   I 0.1داليع .  ددد كصول إشارة داليع ملدخل التلر ر  I 0.0أن حالع املدخل 

Q 2.0   فورا .   0مساك ع 
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 -كشنكن تايُت قيمع ال من من الابلقع :  KT X.Yاملؤقق بصورة   ك كت  زمن التأخَت
T = X.(TB )  

   .2-3من اةدكل و  Yبداللع  TBكشنكن تايُت زمن األساس 
 (0-3الجدول )

3 2 1 0 Y 
10 S 1 S 0.1 S 0.01 S TB  

                  -ك   هله ا الع فإن زمن املؤقق  ساكا :
T = 10 * 1 S =10 S 

  Pulse  Timerالمؤقت الزمني النبضي   3-3-0
والشاكل ب   CSFوالشاكل أ  كالشاكل املدطقاد   LAD   اارض الشاكل السالمد16-3الشكل و

        Bitملؤقق زمٍت ربضد له خرج خارع كاحدة 
 
 
 
 
 
 
 

 (16-3الشكل )
   STLكفيما  لد قائمع اةمل  

 الامليع   املاامبلت
I 0.0   A 

KT 10.2  L 
T1   SP 

I 0.1   A 
T1   R 
Y1   A 

Q2.0   = 

ك  بلحظ أن قائمع اةمل ال زبتلف دن املؤقق ال مٍت اللا  ؤخر ددد التوصيل إال   كظيفع املؤقق 
SPT 1 بدال منSDT 1  بُت املخطأ ال مٍت للمؤقق الدبضد 17-3. كالشكل و    
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دالياع ملادة أكا     I 0.0دخل فادادما تكاون حالاع املا

املاااااا ر دليهااااا املؤقااااق فااااإن خاااارج  Tماااان زماااان الدبضااااع 
 . T صبل داليا ملدة زمديع  Q2.0املؤقق 

 I0.1كددااااد كصااااول إشااااارة داليااااع ملاااادخل التلر اااار 
 فورا 0مساك ع  Q2.0تصبل حالع املخرج 

  (17-3الشكل )                                   

   Off Delay  Timerزمني الذي يؤخر عند الفصل   المؤقت ال 3-3-3    
والشاكل  CSFوالشاكل أ  كالشاكل املدطقاد  LAD   اارض الشاكل السالمد 18-3الشاكل و    

 ب  ملؤقق زمٍت  ؤخر ددد الفصل له خرج خارع . 

 ( 18-3الشكل )
كالاايت تكااون  داان القااوائم للمؤقتااات السااابقع إال   كظيفااع املؤقااق  STLك ال زبتلااف قائمااع اةماال 

SFT 1  بااُت املخطااأ 19-3. ك الشااكل و   
الاا مٍت للمؤقااق الاالا  ااؤخر ددااد الفصاال فبمااارب 

 كصول إشارة داليع للمادخل 
I 0.0  تصبل حالع Q2.0   داليع ك دددما تصبل

تظل حالع املخرج   0مساك ع  I 0.0حالع املدخل 
Q2.0   داليع ملدة زمديع مقدارهاT  

  (19-3الشكل )                                            
 ا.فور 0مساك ع Q 2.0تصبل حالع املخرج  I 0.1كذلك ددد كصول إشارة داليع ملدخل التلر ر 



 

 

 

 

نهًبوط ػهً األَغش  ونهىصىل ألٌ ػُىاٌ اضغظ ػهً انضس ، Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهً

 رُمم ثٍُ انصفسبد. أو ػدهخ انًبوط  Page Up, Page Downانؼُىاٌ انًطهىة  فٍ انفهشط، وثىاعطخ 

 

 

117 

   Extended  Pulse  Timerالمؤقت الزمني النبضي الممتد   3-3-9
لللظاع  كلاو  I 0.0هو حالع خاصع مان املؤقاق الدبضاد فاداد كصاول إشاارة دالياع ملادخل املؤقاق     

ك ال سنتلاف املؤقاق الا مٍت الدبضاد املمتاد دان الااابا إذل     Q 2.0زبارج ربضاع كاملاع مان املخارج 
 .  SPT 1 بدال من   SET 1الوظيفع ك اليت تكون 

 Latching Onالمؤقت الزمني الذي يؤخر عند التوصيل بإمساك  3-3-5

Delay 
و حالااع خاصااع ماان املؤقااق الاالا  ااؤخر ددااد املؤقااق الاا مٍت الاالا  ااؤخر ددااد التوصاايل بإمساااك هاا    

  Q 2.0كلاو لللظاع تصابل حالاع املخارج   I 0.0التوصايل فاداد كصاول إشاارة دالياع ملادخل املؤقاق 
ك ال سنتلف املؤقق الا مٍت بإمسااك دان الااابا إال   الوظيفاع كالايت   Tداليع باد تأخَت زمٍت مقداره 

 .   SDT 1 بدال من  SST1 تكون 
  21-3ك الشكل و  DEدلى املخرج   BCDلكر أن صبيم املؤقتات هلا خرج ثدائد ك اةد ر بال

 بُت الشكل السالمدوأ  كاملدطقاد وب  ملؤقاق زماٍت  اؤخر دداد التوصايل بإمسااك لاه خارج ثداائد دلاى  
 .   FW12كخرج دلى املخرج الاشرا املكوب ثدائيا دلى كلمع البيارات   FW10كلمع البيارات

 
 
 
 
 
 
 

  )02-3(الشكل  
سباال القيماع اةار اع للمؤقاق دلماا   BI , DEكاةد ر باللكر أن قيمع خارج املؤقاق دلاى املخاارج     

بأرااه   بااابئ التشااطيل تكااون القيمااع اةار ااع للمؤقااق هااد الاا من الكلااد فمااابل   ا الااع الاايت بصاادبها 
ع أخارى تصابل ثاريا  S 0.01ك بااد ماركر   499ثارياع تصابل   S 0.01ك بااد ماركر   500تكاون 
   باُت  21-3ك هكالا حاىت تصابل صافرا بااد ماركر طباذ ثاوا  مان بدا اع التشاطيل كالشاكل و  498

 .   400دددما كارق القيمع اةار ع للمؤقق   FW 10 , FW 12كبل من 
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 (01-3الشكل )
  Countersالعدادات       3-9
والشكل ب    CSFدطقد والشكل أ  كالشكل امل  LAD   بُت الشكل السلمد 22-3الشكل و  

  10ك تم ربميله بالادب   I 0.1ك تدازليا من املدخل  I 0.0لاداب شنكن تشطيله تصادد ا من املدخل 
 .   I 0.3ك  تم  ربر ره من املدخل   I 0.1من املدخل 

 
 (00-3الشكل ) 

  STLوفيما يلي قائمة الجمل 
 الامليع البيارات
I 0.0 A 
C 1 CU 
I 0.1 A 
C 1 CD 
I 0.2 A 

KC 10 L 
C 1 S 
I 0.2 A 
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C 1 R 
C 1 A 

Q 2.0 = 
 

    بُت املخطأ ال مٍت هللا الاداب 23-3كالشكل و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (03-3الشكل )
فاإن الاادب احملمال باه   I 0.1ملادخل اإلمسااك   1ك بلحظ من املخطأ الا مٍت أراه ددادما تصال إشاارة 

ك ددد كصول إشارة داليع للمادخل التصااددا فاإن الاادب احملمال   10 صبل مساك ا   AC 1الاداب 
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  I 0.1ك ددد كصول إشاارة دالياع للمادخل التداازرل   11ك  صبل   1  باب دبقدار   AC 1به الاداب 
 صابل   I 0.1ك دداد كصاول إشاارة دالياع للمادخل   10 قال الاادب احملمال باه الااداب ليصابل مسااك ا 

 صابل الاادب احملمال باه   I 0.1كدداد كصاول إشاارة ثالااع دالياع للمادخل   9الاادب احملمال باه الااداب 
ك ددد كصول   9 صبل الادب احململ به الاداب   I 0.0ك ددد كصول إشارة داليع للمدخل   8الاداب 

زنادث ربر ار للااداب أا  صابل الاادب احملمال باه الااداب صافرا دلماا باأن   I 0.3إشاارة دالياع للمادخل 
. كاةد ر باللكر   0تكون حالته داليع ياملا أن الادب احململ به الاداب أك  من   Q 2.0ةرج الاداب 

  DIأك املخارج الاشارا املكاوب ثدائياا   BIأراه شنكان إخاراج القيماع اةار اع للااداب دلاى املخارج الاداائد 
ككاان اخلارج  FW 10سباما كما هو ا ال   حالع املؤقتات ال مديع فإذا كان اخلرج الادائد للاداب دلى 

فإراه شنكان مارفااع   400ككاراق القيماع اةار اع للااداب   FW 12الاشارا املكاوب ثدائياا للااداب دلاى 
   .21-3من  الشكل و  FW 10 , FW 12لتو ات 

   Comparingعمليات المقارنة    3-5
   من أك  شنكن إجراء دمليات مقاررع تساكا أك أك  من أك أصطر من أك ددم تساكا أك أك    
  LAD   بُت الشكل السلمد 24-3 ساكا أك أصطر من أك  ساكا بُت أا ثابتُت ك الشكل و    

أك   =<والشاكل ب  لامليااات مقارراع أكاا  ماان أك  سااكا   CSFوالشاكل أ  ك الشااكل املدطقاد 
ع مام ثواباق ةتلفا  C1باُت الاادب احملمال باه الااداب   <>أك دادم تسااكا   =>أصاطر مان أك  سااكا 

دالياع ددادما  كاون الااداب لمال باأا دادب ك تكاون حالاع املخارج   Q 2.0حيث تكون حالع املخارج 
Q 2.1   ك تكون حالع املخرج   15داليع دددما  كون الاداب لمل بادب أك  من أك  ساكاQ2.2 

ع داليا  Q 2.3كتكاون حالاع املخارج   5داليع دددما  كاون الااداب لمال باادب أصاطر مان أك  سااكا  
 C 1. ك شنكن التلكم   قيمع الادب احململ به الاداب   7دددما  كون الاداب لمل بادب ال  ساكا 

  .   كما سبل     I 0.0,I 0.1,I 0.2,I 0.3بواسطع التلكم   ددب املداخل  
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 ( 09-3الشكل )

  -:  STLو فيما يلي قائمة الجمل 
 الامليع البيارات الامليع البيارات
 >= F I 0.0 A 

Q 2.1 = C 1 CU 
C 1 L I 0.1 A 

KF 5 L C 1 CD 
 <= F I 0.2 A 

Q 2.2 = KC 10 L 
  C 1 S 
C 1 L I 0.3 A 
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KF 7 L C 1 R 
 <> F C 1 L 

Q 2.3 = KF 15 L 
    

  Grafcetخريطة التشغيل التتابعي    3-6
كلكددااا   هااله الفقاارة     PLC أحااد لطااات أجهاا ة  Grafcetتاتاا  خر طااع التشااطيل التتاااباد      

سدتداكهلا من أجل تسهيل دمليع استدتاج الشكل السلمد للامليات الصداديع اليت تتكون من جممودع 
ماان املراحاال املتااقبااع .  ك تكتاا  أكاماار التشااطيل   خر طااع التشااطيل التتاااباد باخاال مسااتطيل ضاالاه 

فلد كاةاريب جهع اليمُت زباص املخاارج ، ك الالوا ك اةاريب جهع اليسار زبص املداخل ك ضلاه الس
 كتا  باخال املساتطيل جهاع اليساار راوع األماار ك باخال املساتطيل  كتا  تفصايل األمار ك  الفقاارات 

 التاليع أهم األكامر املستخدمع   خر طع التشطيل التتاباد .
   NSبدون تخزين 3-6-1

   بُت مااال هللا األمار ففاد الشاكل وأ  25-3ك دفل هلا األمر ياملا ربققق الشركط كالشكل و     
 الشكل السلمد املكافئ ك   الشكل وب  شكل األمر   خر طع التشطيل التتاباد .  

 
 
 
 
 

 (05-3الشكل ) 
ك املاكوساع مدخفضاع   (1)كاملقصوب بتلقيل الشركط هو أن تكون حالع صبيم املداخل الااب ع دالياع 

مدخفضاع    I 0.1,I 0.3دالياع كحالاع املاداخل   I 0.0,I 0.2,I 0.4فاددما تكاون حالاع املاداخل   0
أ ضااا كلكاان دبااارب اخااتبلل أحااد الشااركط   1مساااك ع   Q 2.0 تلقاال األماار فتصاابل حالااع املخاارج 

ماابل  توقاف تدفيال األمار أا تصابل حالاع   0بادال مان   1تسااكا    I 0.1السابقع كأن  صابل حالاع 
Q 2.0   كتبادا تصبل حالع   0مساك عQ 2.1   0مساك ع   . 
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 ( Sبتخزين   ) 3-6-0
ك دفل هلا األمار ياملاا ربققاق الشاركط كلاو لللظاع ك  توقاف تدفيال هالا األمار دداد كصاول إشاارة     

   باااُت ماااااال هلااالا األمااار ففاااد الشاااكل وأ  الشاااكل 26-3ك الشاااكل و Rدالياااع دداااد مااادخل التلر ااار 
 ب  .السلمد املكافئ ألمر التخ  ن املبُت بالشكل و

 (06-3الشكل )
مدخفضاع   I 0.2 ,I 0.3كحالاع املاداخل   (1)دالياع   I 0.0,I 0.1فادادما تكاون حالاع املاداخل 

   .1داليع أ ضا و  Q 2.1كتبادا  صبل حالع املخرج   1مساك ع   Q 2.0تصبل حالع املخرج 
 .  صفرا  Q 2.1تصبل حالع املخرج   I 0.3كدددما تصل إشارة داليع ملدخل التلر ر 

 ( SDبتخزين وبتأخير زمني  ) 3-6-3
ك دفال هاالا األمار ياملااا ربققاق شااركط التشااطيل و املاداخل   ك لااو لللظاع كذلااك بااد تااأخَت زمااٍت     

   اارض 27-3ك  توقف تدفيل األمر ددد كصول إشاارة دالياع ملادخل التلر ار ك الشاكل و  Tمقداره 
كاافئ ألمار زبا  ن ك بتاأخَت زماٍت كاملباُت بالشاكل مااال هللا األمر ففد الشاكل وأ  الشاكل السالمد امل

مدخفضع   I 0.5  كحالع املدخل 1داليع و  I 0.0, I 0.1,I 0.2وب  . فاددما تكون حالع املداخل 
كتباداا تصابل  (1)دالياع  Q 2.0 تلقل هلا األمر كباد تأخَت ثبلث ثوا  تصابل حالاع املخارج   (0)

 توقف تدفيل هلا األمار   I 0.5د كصول إشارة داليع للمدخل داليع أ ضا ك دد  Q 2.1حالع املخرج 
 مدخفضع أ ضا .  Q 2.1كتبادا تصبل حالع   (0)مدخفضع   Q 2.0ك تصبل 
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 (07-3الشكل )

   (ST)بتخزين لمدة زمنية محددة  3-6-9
 مر تدفيل األمر مدة ك دفل هلا األمر ياملا ربققق شركط التشطيل واملداخل  ك لو لللظع ك  ست    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (08-3الشكل )
   اارض ماااال هلالا األمار ففاد 28-3أك  اُت كصاول إشاارة ربر ار أ هماا أسارع . كالشاكل و  Tزمديع 

ك املباُت بالشاكل وب  فاإذا كاراق حالاع   Tالشكل وأ  الشكل املكافئ ألمر زب  ن ملدة زمدياع لادبة 
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مدخفضاع تصابل حالاع   I 0.2 , I 0.4ك حالاع املاداخل   (1)دالياع   I 0.0,I 0.1 ,I 0.3املاداخل 
دالياع   Q 2.1ثاوا  ك باملاال  صابل حالاع املخارج   4ملادة زمدياع مقادارها   (1)داليع   Q 2.0املخرج 

تصابل حالاع   I 0.4ثوا  أما   حالع كصول إشارة داليع ملدخل التلر ر   4ملدة زمديع مقدارها   (1)
 . (0)مدخفضع   Q 2.0, Q 2.1املخارج 
  (STEP)الخطوة    3-6-5

تتكااون الامليااات الصااداديع املتتاباااع ماان جممودااع ماان املراحاال حبيااث ال تباادأ مرحلااع إال باااد ربقاال     
 شركط التشطيال هلا كمن بُت هله الشاركط دمل املرحالع الساابقع أا اخلطاوة الساابقع 

وأ  الشااكل الساالمد املكااافئ للخطااوة الااريااع     بااُت مااااال هلاالا األماار ففااد الشااكل29-3كالشااكل و
 Iكحالاع املاداخل   (1)دالياع   I 0.0 , I 0.2ألحاد الاملياات الصاداديع . فاإذا كاراق حالاع املاداخل 

0.1 , I 0.4   مام بادأ اخلطاوة الساابقع أا حالاع   (0)مدخفضاعF 30.0   فتصابل حالاع   (1)دالياع
(F 30.1)   ك تباداا  امال املخارج  (1)دالياع Q 2.0   ك دداد دمال   (1)أا تصابل حالتاه مرتفااع

  (0)مساك ع   Q 2.0كتصبل حالع   F 30.1تتوقف اخلطوة الااريع   F30.2اخلطوة التاليع أى دمل 
 .  (NS)ك ذلك ألن األمر املستخدم بدكن زب  ن 

 (09-3الشكل )
   Load  &   Transferالتحميل و النقل    3-7

   -بأحد البايتات أو الكلمات مثل :  1ل لتحميل المركم  تستخدم عملية التحمي    
 PII IBبا ق مداخل من  T القيمع اةار ع للمؤقق الادائد 

 PII IWكلمع مداخل من   CT     (BCD)القيمع اةار ع للمؤقق
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 PIQ QB   با ق ةارج من  C القيمع اةار ع للاداب ثدائيا
 PIQ QW    مع ةارج منكل CC  (BCD)القيمع اةار ع للاداب 

 FB با ق أدبلم KF ثابق دشرا 
 FW كلمع أدبلم KT ثابق مؤقق
 DW كلمع بيارات KC ثابق الاداب

 -إلى أحد المتغيرات التالية :  1والنقل ىي نقل محتويات المركم  
I                     (PII)أا من RAM با ق مداخل من املساحع املخصصع هلا    

IW                  (PII)أا من RAM اخل من املساحع املخصصع هلا   كلمع مد 

QB                  (PIQ)أا من RAM با ق ةارج من املساحع املخصصع هلا    

 QW                  (PIQ)أا من RAM كلمع ةارج من املساحع املخصصع هلا    
 FB           با ق أدبلم  

             FW                    كلمع أدبلم
     DW                كلمع بيارات          

 -:1 مثال 
  QB 3 كرقلها إذل با ق املخارج   IB0ربميل حالع با ق املداخل 

L                        IBO 
T                      QB 3 

 -ويمكن محاكاة ىذه العملية بالعمليات الثنائية التالية :
I 0.4 A I 0.0 A 
Q 3.4 = Q 3.0 = 
I 0.5 A I 0.1 A 
Q 3.5 = Q 3.1 = 
I 0.6 A I 0.2 A 
Q 3.6 = Q 3.2 = 
I 0.7 A I 0.3 A 
Q 3.7 = Q 3.3 = 

 -: 2 مثال  
IW 0 L 
QW 2 T 

 -ويمكن محاكاتها بالعمليات الثنائية التالية :
I 1.0 A I 0.0 A 

Q 3.0 = Q 2.0 = 
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I 1.1 A I 0.1 A 
Q 3.1 = Q 2.1 = 
I 1.2 A I 0.2 A 

Q 3.2 = Q 2.2 = 
I 1.3 A I 0.3 A 

Q 3.2 = Q 2.3 = 
::::::: :: ::::: :: 
I 1.7 A I 0.7 A 

Q 3.7 = Q 2.7 = 
   Arithmetic    Operation  العمليات الحسابية  3-8

م كالطاااارح كالضاااارب   توجااااد أرباااام دمليااااات حسااااابيع متاحااااع   أجهاااا ة الااااتلكم املاااا مك كهااااد اةماااا    
 كالقسمع .

   ADDعملية الجمع   3-8-1
فإذا كان راتك   1ك الداتك  وضم   املركم  2مم لتو ات املركم   1ك تم فيها صبم لتو ات املركم     

 . 1مساك ع   OVFتصبل حالع مسال الطمر  32768+ دمليع اةمم أك  من 
مم لتو ات با ق األدبلم   200د ةمم الاابق    بُت الشكل السلمد أك املدطق31-3كالشكل و
FB 10   مث رقل راتك دمليع اةمم إذل با ق املخارجQB 2  . 

 -وفيما يلي قائمة الجمل :

KF 200  L 
FB 10               L 

                              +F 
QB 2            T 

 دشر ا   40 كافئ   FB 10فإذا كان لتو ات 
 (32-3الشكل )                                          
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                    -فأن دمليع اةمم تتم بالصورة التاليع :

       1        1       0      0        1       0       0      0  KF 200 
       1      0        1       0       0      0            0       0  +FB 10 

  
       1       1        1      1        0       0       0      0  QB 2 

 
    Q2.0 Q2.1 Q2.2  Q2.3 Q2.4 Q2.5 Q2.6 Q2.7 

   SUBعملية الطرح   3-8-0
فإذا كان راتك   1ك الداتك  وضم   املركم  2مم لتو ات املركم   1ك تم فيها يرح لتو ات املركم     
 . 1مسااك ع   OVFتصبل حالع مسال الطمر  32768- ع الطرح أك  من دملي

من   FB 10   بُت الشكل السلمد أك املدطقد لطرح لتو ات با ق األدبلم 31-3كالشكل و
 .  QB 2مث رقل راتك دمليع الطرح إذل با ق املخارج  200الاابق 

 -وفيما يلي قائمة الجمل :

   KF 200             L 
       FB 10         L   

   -F  
        QB 2  T 

 دشر ا  فأن   40 كافئ   FB 10فإذا كان لتو ات 
 (31-3الشكل )                                                           

                    -دمليع الطرح تتم بالصورة التاليع :
       1        1       0      0        1       0       0      0  KF 200 
       1      0        1       0       0      0            0       0  -FB 10 

  
       1       0        1      0        0       0       0      0  QB 2 

 
    Q2.0 Q2.1 Q2.2  Q2.3 Q2.4 Q2.5 Q2.6 Q2.7 

  MULالضرب   3-8-3
فإذا كان الضرب   1كالداتك  وضم   املركم   2ك تم فيها ضرب لتو ات املركم   لتو ات املركم      

. كتاتم دملياع   1مسااك ع   OVF  تصبل حالع مسال الطمار 32768+ : 32768-خارج ا دكب و
   باُت الشاكل السالمد أك املدطقاد لضارب لتو اات كلماع 32-3ك الشاكل و  FB 242الضارب   
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مث رقاال راااتك دمليااع الضاارب  إذل كلماايت   FW 10  لتو اات كلمااع األداابلم   FW 11بلم األدا
 .  FW 1 , FW 3األدبلم 

 
 
 
 
 

 (                                             30-3الشكل )                                  -و فيما يلي قائمة الجمل :
JUFB 242            : 
MUL : 16            : NAME 

    FW 11    :     Z 1 
        FW 9  :     Z 2 

       F0.0  : Z 3=0 
     FW 1  :   Z 32 
     FW 3  :   Z 31 

صافرا ك إذا كاان رااتك الضارب ال  سااكا صافرا    F 0.0فاإذا كاان رااتك الضارب صافرا تصابل حالاع 
سبال   FW3خارع فالكلمع   32سنرج دلى . دلما بأن راتك الضرب   1مساك ع   F 0.0تصبل حالع 

 سبال راتك الضرب األدلى رتبع .  FW 1راتك الضرب األقل رتبع ك الكلمع 
.   FW1, FW3, FW9, FW1   بُت الرتبع األبىن ك األدلى للكلمات 13-3كالشكل و

 (33-3الشكل ) 
  0سالبع  كإذا كارق حالتها تاٍت أن اإلشارة  1تاٍت خارع اإلشارة  فإذا كارق حالتها   Sدلما بأن 

 تاٍت أن اإلشارة موجبع .
 86328 = 264 * 327                                              -مثال :

Z 1 * Z 2 = Z 32 + Z 31  
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   DIVالقسمة    3-8-9
  2ك اتم فيهاا قسام لتو اات املاركم     

ك الدااتك  وضام  1دلاى لتو اات املاركم 
   بااُت 34-3شااكل وكال  1  املااركم 

الشكل السلمد وأ  أك املدطقد لقسامع 
دلاى   FW 12لتو ات كلمع األدبلم 
 (39-3الشكل )   .   FW 10لتو ات كلمع األدبلم 

 -كفيما  لد قائمع اةمل :
JUFB 243            :  

  DIV : 16            : NAME 
    FW 12  :      Z 1 
    FW 10  :      Z 2 

      F 0.0  :      OV 
       F0.1  :    FEH 
       F0.2  :  Z 3=0 

     FW 3  :  Z 4=0 
     FW 1  :      Z 3 
     FW 3  :      Z4  

 تصبل حالع  (32768+ : 32768-)فإذا حدث ةمر أا إذا كان راتك القسمع خارج ا دكب  
 F 0.0   كإذا كارق قيمع   1مساك عFW 10   حالع تصبل  0مساك عF 0.1  كإذا كان   1مساك ع

 Fك إذا دل  كان هدااك بااقد للقسامع تصابل حالاع   0مسااك ع   F 0.2تصابل حالاع  0رااتك القسامع 

   35-3ك الشاكل و  FW 3كالبااقد  وضام    FW 1كرااتك القسامع  وضام    0مسااك ع  0.3

 .    FW 1 , FW 3, FW 10, FW 12 بُت الرت  األبىن ك األدلى للكلمات 
 
  

 
 
 
 

 (35-3الشكل ) 
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 الباقد                                -مثال :
  1390 / 390 = 3   Rest   220  

                   Z1    /  Z2  =   Z3 Rest     Z4                    
     Logic  Operationالعمليات المنطقية     3-9 

   ANDINGعملية        3-9-1
                                                                                             KF 200بُت لتو ات   AND   ارض الشكل السلمد أك املدطقد إلجراء 36-3الشكل و    

 QW2 تم رقله إذل   ANDكراتك دمليع KFW10كلتو ات
 -و فيما يلي قائمة الجمل :

KF 200   L 
    FW 10   L 

             AW 
    QW 2   T 

 (36-3الشكل )               بالطر قع التاليع إذا كارق لتو ات   ANDكتتم دمليع 
FW 10   دشر ا   500 كافئ                                                               

KF 200          0  0  0  0  0  0  0  0     1  1  0  0  1  0  0  0 
FW 10           0  0  0  0  0  0  0  1     1  1  1  1  0  1  0  0 

 
QW 2          0  0  0  0  0  0  0  0     1  1  0  0  0  0  0  0   

 
Q 3.7                         Q2.7                    Q 2.0                      

 .  FW 10مم كل خارع من   KF 200من  تتم لكل خارع  ANDك  بلحظ أن دمليع 
  ORING     عملية  أو   3-9-0

   ارض الشكل السلماد أك املدطقد إلجاراء 37-3الشكل و    
OR   بُت لتو ااتKF 200   كلتو اتFW 10   كراتك دمليع
OR  تم رقله إذل QW 2 

        -وفيما يلي قائمة الجمل :
KF 200  L                      ( 37-3الشكل) 

   FW 10  L                  
      OW 

  QW 2        T 

 دشر ا   500تكافئ   FW 10بالطر قع التاليع إذا كارق لتو ات   ORكتتم دمليع 
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KF 200          0  0  0  0  0  0  0  0     1  1  0  0  1  0  0  0 
FW 10           0  0  0  0  0  0  0  1     1  1  1  1  0  1  0  0 

 
QW 2          0  0  0  0  0  0  0  1     1  1  1  1  1  1  1  0   

 
Q 3.7                                                     Q 2.0                      

  )أو المنفردة(   XORING  عملية  3-9-0
  KF 200 باُت لتو ااات   XORجااراء    ااارض الشااكل السالمد أك املدطقااد إل38-3الشاكل و

 .   QW 2 تم رقله إذل   XORكراتك دمليع   FW 10كلتو ات 
 -وفيما يلي قائمة الجمل :

 KF 200   L 
     FW 10   L 
                    XOW 
    QW 2   T 

 
 (38-3الشكل )       

 دشر ا 500كافئ     FW 10بالطر قع التاليع إذا كارق لتو ات   XORكتتم دمليع 
 KF 200        0  0  0  0  0  0  0  0     1  1  0  0  1  0  0  0 
 FW 10        0  0  0  0  0  0  0  1     1  1  1  1  0  1  0  0     
 

 QW 2         0  0  0  0  0  0  0  1     0  0  1  1  1  1  1  0   
 

Q 3.7                                                     Q 2.0                      
   Shift  Operationsعمليات اإلزاحة  3-12

  اإلزاحة إلى اليمين 3-12-1
ماان    Nبااادب  1ك ااتم فيهااا دماال إزاحااع حملتو ااات املااركم     

اخلارااات ماام اسااتبدال اخلارااات الفارةااع بالصاافر كدمليااع اإلزاحااع 
 (39-3الشكل )                     سمع دلى ثابق         إذل اليمُت تكافئ دمليع الق

2
N  حيثN ارض الشكل السلمد أك املدطقد إلزاحع 39-3هد ددب خارات اإلزاحع كالشكل و   

 .  QW 2ك رقل الداتك إذل   200إذل اليمُت ثبلثع خارات للادب 
   -وفيما يلي قائمة الجمل :
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KF 200   L 
        3        SRW  

    QW 2   T 

 -كتتم دمليع اإلزاحع لليمُت ثبلثع خارات بالطر قع التاليع :
KF 200       0  0  0  0  0  0  0  0     1  1  0  0  1  0  0  0 

 FW 10                     0  0  0  0  0  0  0  0     0  0  0  1  1  0  0  0     
 

Q 3.7                                                     Q 2.0                   
2 / 200   =   25ك بلحظ أن الداتك  كافئ  

3 
 -اإلزاحة لليسار : 3-12-0

من اخلارات جهع اليسار مام اساتبدال اخلاراات   Nبادب   1ك تم فيها دمل إزاحع حملتو ات املركم     
2   الفارةااع بالصاافر ك دمليااع اإلزاحااع لليسااار تكااافئ دمليااع الضاارب

N
داادب خارااات   Nحيااث   

   ارض الشكل السلمد أك املدطقد لئلزاحع لليسار خاارتُت للاادب 41-3اإلزاحع لليسار ك الشكل و
  QW 2كرقل الدتائك إذل   200

 -و فيما يلي قائمة الجمل :
KF 200  L 

        2       SLW  
   QW 2  T 

 -كتتم دمليع اإلزاحع لليسار بالطر قع التاليع :
 (92-3الشكل )      

KF 200         0  0  0  0  0  0  0  0     1  1  0  0  1  0  0  0 
 QW 2                        0  0  0  0  0   0  1  1     0  0  1  0  0  0  0  0     
 

Q 3.7                                                     Q 2.0                     
2 * 200) بلحظ أن الداتك  كافئ ك 

2
 = 800)  

   Conversion  Operationsعمليات التحويل     3-11
   2بدكن تطيَت لتو ات املركم  1كهله الامليات تستخدم لتطيَت لتو ات املركم     

 -:  One’s  Complementأوال عملية إيجاد متمم الواحد  
 .  1املركم  ك تم فيها دكذ حالع خارع خارع من خارات

   QW 2كرقل الداتك إذل200  ارض الشكل السلمد أك املدطقد إلرناب املتمم للادب41-3كالشكلو
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 (91-3الشكل )                                        -وفيما يلي قائمة الجمل :

 
KF 200     L 
          CFW  
  QW 2     T                                      

      -كتتم دمليع إرناب املتمم بالطر قع التاليع :  
KF 200         0  0  0  0  0  0  0  0     1  1  0  0  1  0  0  0 

QW 2                          1  1  1  1  1  1  1  1     0  0  1  1  0  1  1  1     
 

Q 3.7                                                     Q 2.0                     
   Two’s  Complementثانيا عملية إيجاد المتمم الثنائي  

للداتك ك املتمم الادائد  ستخدم ددد   1مث إضافع   1ك تم فيها دكذ حالع خارع من خارات املركم 
   ارض الشكل 42-3كالشكل و  1-     1ا اجع إلرناب راتك حاصل ضرب لتو ات املركم 

   QW 2كرقل الداتك إذل  200سلمد أك املدطقد إلرناب املتمم الادائد للادب ال
 -وفيما يلي قائمة الجمل :

KF 200   L                                    ( 90-3الشكل) 

          CSW  
    QW 2    T 

   -كتتم دمليع إرناب املتمم الادائد بالطر قع التاليع :
KF 200          0  0  0  0  0  0  0  0     1  1  0  0  1  0  0  0 

QW 2                         1  1  1  1  1  1  1  1      0  0  1  1  1  0  0  0      
 

Q 3.7                                                     Q 2.0                     
  Decrement / Increment  Operationsعملية النقصان / الزيادة   3-10

فإذا زاب   ACCUM 1تتم دمليع الدقصان / ال  ابة دلى البا ق األقل رتبع حملتو ات املركم األكل     
من جد د    0ال  دتقل الباقد إذل البا ق األدلى رتبع بل  بدأ الاد من   255لتو ات هلا البا ق دن 
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من جد د كشنكن إحداث  255 بدأ الاد من   0بع دن ككللك دددما  قل لتو ات البا ق األقل رت
 .  255إذل الادب   1ز ابة أك رقصان بالادب 

مث ز ااابة  1  املااركم   200   ااارض الشااكل الساالمد أك املدطقاد لتلمياال الاابااق 43-3كالشاكل و 
 .   QW 2ك رقل الداتك إذل   4بالادب   1لتو ات املركم 

 -وفيما يلي قائمة الجمل :
 KF 200  L 
       4                      I                                               

  QW 2   T            ( 93-3الشكل) 

 -ك تتم دمليع ال  ابة بالطر قع التاليع :  
 KF 200         0  0  0  0  0   0  0  0     1  1  0  0  1  0  0  0 
 QW 2                         0  0  0  0  0   0  0  0     1  1  0  0  1  1  0  0     
 

Q 3.7                                                        Q 2.0                     
 .  (204 = 4 + 200)ك بلحظ أن الداتك  ساكا 

مث تقليل   1املركم     200   ارض الشكل السلمد أك املدطقد لتلميل الاابق 44-3كالشكل و

 . QW 2كرقل الداتك إذل   5بالادب   1لتو ات املركم 
 (99-3الشكل )                                          -وفيما يلي قائمة الجمل :

KF 200   L 
       5                       D     

       QW 2   T                                    

  -ليع الدقصان بالطر قع التاليع :ك تتم دم
KF 200         0  0  0  0  0   0  0  0     1  1  0  0  1  0  0  0 

 QW 2                         0  0  0  0  0   0  0  0     1  1  0  0  0  0  1 1     
 

Q 3.7                                                        Q 2.0                     
 .   (195 = 5– 200)ك  بلحظ أن الداتك  ساكا 

   Jump   Operationعمليات القفز   3-13
 تستخدم عمليات القفز للقفز من بلوك آلخر أو داخل البلوكات الوظيفية فقط و فيما يلي      
 -عمليات القفز المتاحة  :    
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 JU       قفز غير مشروط 

 RLO = 1       JCع قفز عندما يكون محتو 

 JZ  0يساوي   ACCUM 1قفز عندما يكون محتوع المركم 
 JN   0ال يساوي   ACC 1قفز عندما يكون محتوع المركم 
 JP   موجب  ACCUM 1قفز عندما يكون محتوع المركم 
  JM   سالب  ACCUM 1قفز عندما يكون محتوع المركم 
 JO  0 يساوي  ACCUM 1قفز عندما يكون محتوع المركم 

   1مساك ع   I 0.0دددما تكون حالع  PB1إذل البلوك   OB1للقف  من البلوك  : 1مثال
A             I 0.0 
JC            PB1 

  I 0.0ددادما تكاون حالااع   X1إذل اخلطاوة رقام   FB10للقفا  باخال البلاوك الاوظيفد  : 0مثهال
 . 1مساك ع 

 الادوان  الامليع   البيارات 
                                                001                 A                       I 0.0  

                                    JC = X1                           002 
                                    003                A                        I 0.1 

                           004                A                        I 0.2 
                           A                        I 0.3          X1 
                           006                A                        I 0.4 
                           007                =                       Q 3.0 

   Code   Converterمغيرات الكود   3-19
إلى عدد   BCDمغيرات كود  3-19-1

  ثنائي 
-3ك الشكل و  FB 240كتدفل هله املطَتات       

 (95-3الشكل )            ارض الشكل السلمد أك املدطقد لتطيَت الادب املكوب 45
  1فاإذا كاان حالتهاا   F 0.0ك الالا إشاارته مارفاع بواساطع   FW 10الالاكرة  ثدائيا املخ ن   كلماع

 دلما بأن حالع آخر      QW 2بل دلى أن اإلشارة + إذل الادب الادائد املكافئ   كلمع املخارج 
 تدل دلى اإلشارة  .  Q 3.7ةرج تدل دلى اإلشارة أا أن ا الع

 -وفيما يلي قائمة الجمل :
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:  JU FB 240 
   NAME :  COD: B4 

                     BCD    :   FW 10 
       SBCD  :   F 0.0 
      DVAL :   QW 2     

  46-3 تكون من أرباع أرقام كما بالشكل و  BCDدلما بأن الادب املكوب دشر ا 

 (96-3الشكل )  
كمااا    Sبسااع دشاار لئلشااارة أمااا الااادب الادااائد املكااافئ فيتكااون ماان طبااذ دشاارة خارااع ك اخلارااع السا

 .  47-3بالشكل و

 
 (97-3الشكل )           

  BCDمغير األعداد الثنائية إلى أعداد مكودة عشريا   3-19-0
  FB 241كتدفاااال هااااله املتطااااَتات       

   اااارض الشاااكل السااالمد أك 48-3كالشاااكل و
املدطقااد لتطيااَت الااادب الادااائد الااداخل داا  كلمااع 

لايت إشاارته مارفاع بواساطع . ك ا  IW0املاداخل 
(I 0.0)  إذل دادب مكاوب ثدائيااBCD   تكاون 

 (98-3الشكل )                زب ن    3 : 0من سق خارات . اخلارات من
  FW 12  زبا ن    5 : 4ككاللك فاإن اخلاراات مانFB 11   كإشاارة الاادب الاداائد املكاوب ثدائياا

BCD   زبرج دلىQ 2.0.   
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   -جمل :وفيما يلي قائمة ال
        : JU FB 241 

      NAME:  COD: 16 
             DUAL : IW 0 

                     SBCD : F 0.0 
            BCD 2: FB 11  
           BCD 1: FW 12                

  1اراق فاإذا ك Sدلما بأن الادب الادائد  تكون من طبسع دشر خارع ك اخلارع السابسع دشر لئلشارة
  49-3بل دلى أن اإلشارة + كما بالشكل و  0كإذا كارق  –بل دلى أن اإلشارة 

 (99-3الشكل )
 Sكإشاارته   FB 11+ FW 12 تكاون مان ساق خاراات زبا ن     BCDأما الادب املكوب دشر ا 

 .  51-3كما بالشكل و   F 0.0مارفع بوحدة اللاكرة 

 
 (52-3الشكل )
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 ب الرابعالبا
 التطبيقات الرقمية للحاكمات المبرمجة
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 التطبيقات الرقمية للحاكمات المبرمجة
 مقدمة  9-1

 -يوجد الكثير من التطبيقات الرقمية ألجهزة التحكم المبرمج و يمكن تلخيصها فيما يلي:    
 .التحكم في تشغيل وإيقاف المحركات الكهربية  -1
 العمليات التتابعية التي تعتمد على الزمن فقط . -0
 العمليات التتابعية التي تعتمد على الزمن و على ظروف تشغيل معينة . -3
 العمليات المشروطة . -9
 
 -كهله التطبيقات تشًتك   باض اخلطوات ددد تدفيلها باستخدام أجه ة التلكم امل مك مال : 

سنصاص مادخل مان ماداخل جهااز الاتلكم حياث   Assignment List قائماع التخصايص  -1
املاا مك لكاال جهاااز مااداخل ك رناا  ربد ااد رااوع الر شااع املسااتخدمع ةهاااز املااداخل هاال مفتوحااع 

لتساهيل دملياع اساتدتاج   NOكدابة أرصل باستخدام ر اش  NCأك مطلقع يبيايا   NOيبيايا 
 ةارج . الشكل السلمد ككللك سنصص ةرج من ةارج جهاز التلكم امل مك لكل جهاز

الشاااكل السااالمد حياااث ال سنتلاااف   اساااتدتاجه دااان اساااتدتاج بكائااار الاااتلكم الكهركمطداييسااايع  -2
 باستخدام املفاتيل الكهركمطاييسيع مال الكورتاكتورات ك الر ليهات .

  Moduledالتوصيل مم جهاز التلكم امل مك سواء كان من الدوع املتكامل أك من الدوع اجمل أ  -3

Type  . 
رئيسااااااايع كهاااااااد ال زبتلاااااااف دااااااان املساااااااتخدمع   بكائااااااار الاااااااتلكم التقليد اااااااع باساااااااتخدام الااااااادائرة ال -4

 .  Contactorsالكورتاكتورات   
 التمرين األول  )دائرة مركبة( 9-0

كورتاااكتور    2ك داادب   S1 : S8   بااُت بائاارة مركبااع تتكااون ماان شباريااع مفاااتيل 1-4الشااكل و    
K1,K2    ليد ع باستخدام كاملطلوب لاكاة هله الدائرة التقPLC    . 

  -أوال : قائمة التخصيص :
 الرم  املاامل التاليل 

 NO I 0.0 S1ر شع مفتوحع  
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 (1-9الشكل )

 
 
 

 -:  LAD ثانيا الشكل السلمي 
املركبااع الاايت بصاادبها ك  بلحااظ أرااه ال  وجااد     ااارض الشااكل الساالمد املكااافئ للاادائرة2-4الشااكل و

اخااتبلف بااُت الشااكل الساالمد ك الاادائرة املركبااع داادا أن الشااكل الساالمد  رساام أفقيااا باادال ماان رأساايا 
كتسااتبدل رمااوز الاداصاار املسااتخدمع دباامبل ااا املخصصااع   قائمااع التخصاايص . ك شنكاان إبخااال هاالا 

د ر باللكر أره   حالع استخدام ر ش مطلقع ألجه ة .ك اة  PB1 الشكل السلمد   بلوك ال رامك 
املاااداخل بااادال مااان مفتوحاااع  اااتم دكاااذ ر اااش هااالا اةهااااز   الشاااكل السااالمد دااان حالتاااه   الااادائرة 

 التقليد ع .  
  

 
 
 
 
 

 (0-9الشكل )                     

 -تابم قائمع التخصيص :

 الرم  املاامل التاليل

 NO I 0.1 S2ر شع مفتوحع  
 NO I 0.2 S3ر شع مفتوحع  
 NO I 0.3 S4ر شع مفتوحع  
 NO I 0.4 S5ر شع مفتوحع  

 NO I 0.5 S6مفتوحع  ر شع 
 NO I 0.6 S7ر شع مفتوحع  
 NO I 0.7 S8ر شع مفتوحع  
 Q 2.0 K1 كورتاكتور
 Q 2.1 K2 كورتاكتور
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   CSF ثالثا الشكل المنطقي 

رة املركبااع الاايت بصاادبها ك حااٌت  سااهل اسااتدتاج    ااارض الشااكل املدطقااد املكااافئ للاادائ3-4الشااكل و
الشكل املدطقد رن  البدء من الداخل إذل اخلارج حيث ربدأ   هله ا الاع مان بائارة  التاوازا املؤلفاع 

ك بكائار التاوارل تكاافئ   OR دلماا باأن بكائار التاوازا تكاافئ بواباات   S3ك املفتاح   S1من املفتاح 
 .  AND بوابات 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (3-9كل )الش

  -:  STLرابعا قائمة الجمل 
لشركع  Step5 زبتلف قائمع اةمل من شركع ألخرى ك فيما  لد قائمع اةمل املكافئع باستخدام لطع 

Siemens  . 
 الادوان الامليع البيارات الادوان الامليع البيارات
I 0.4 AN 000B  O( 0000 
 ) 000C  A( 0001 
 ) 000D  O( 0002 
I 0.5 AN 000E  A( 0003 
 ) 000F I 0.0 O. 0004 
 O 0010 I 0.2 O. 0005 
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I 0.7 AN 0011  ) 0006 
I 0.6 A 0012 I 0.1 A 0007 
Q 2.0 = 0013  ) 0008 
Q 2.1 = 0014  O( 0009 
   I 0.3 A 000A 

 رناا  الباادء ماان الااداخل إذل اخلااارج أا أن فاارع التااوازا  STLك حااىت  سااهل إدااداب قائمااع اةماال 
 كالداتك  كون بالتاوازا مم   I 0.1 ك الدااتك  كون بالتوارل مم   I 0.0 , I 0.2املؤلاف من 

I 0.3 , I 0.4   ك الدااتك  كاون باالتوارل مامI 0.5   ك الدااتك  كاون باالتوازا مام I 0.6, I 0.7 . 
  PLC خامسا مخطط التوصيل مع جهاز 

ك  بلحااظ أن ةطااأ التوصاايل مااا هااو إال   PLC   بااُت املخطااأ التوصاايل ماام جهاااز 4-4الشااكل و
 تدفيل لقائمع التخصيص .   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          

 (9-9الشكل )
 ( التمرين الثاني )تدريب على استخدام البلوكات الوظيفية 9-3

كمخارج    Q 2.0كماداخل ك   I 0.0 , I 0.1األكذل تتاألف مان   AND  هلا التمر ن أربم بواباات 
 كمخرج كالااالاع تاتألف مان  Q 2.1كمداخل ك   I 0.2 , I 0.3ريع تتألف من كالاا

 I 0.3 , I 0.4كماداخل كQ 2.2   كمخارج كالرابااع تتاألف مانI 0.6 , I 0.7   كماداخل Q 2.3 

 كمخرج كحىت رتدرب دلى إمكاريات البلوكاات الوظيفيع سدتداكل قائمع اةمل اخلااصع نله 
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 . OB 1ك البلوك التدظيمد   FB 2دام بلوك كظيفد البوابات  األرباع باستخ

FB 2 OB 1 
SEG 1 X3:Q 2.2 SEG 1 
NAME : AND SEG 4 JUFB 2 
DEC : X1 (I/Q/D/B/T/C)    I (BI/BY/W/D) BI JUFB 2 X1:I 0.0 
DEC : X2 (I/Q/D/B/T/C)    I (BI/BY/W/D) BI X1:I 0.6 X2:I 0.1 
DEC : X3 (I/Q/D/B/T/C)   Q (BI/BY/W/D) BI X2:I 0.7 X3:Q 2.0 
         : A = X1    X3:Q 2.3 SEG 2 
         : A = X2     JUFB 2 
         : = X3     X1:I 0.2 

  X2:I 0.3 
  X3:Q2.1 
  SEG 3 
  JUFB 2 
  X1:I 0.4 
  X2:I 0.5 

 -:حيث إن 
 BI بق وخارع كاحدة  SEG بائرة 
 BY  خارات با ق وشبا  NAME االسم
 W خارع  16كلمع و AND ANDبوابع 

 D خارع  32كلمتُت و DEC تار ف
 FB 2 JUFB 2قف  ةَت مشركط إذل  I مدخل رقمد

   Q ةرج رقمد
   D بيارات
   B بلوك 
   T مؤقق
   C دداب

 ت ك   أرباع مرا  OB 1من البلوك التدظيمد   FB 2ك  بلحظ أره مت القف  إذل البلوك الوظيفد 
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أمااا   البلااوك  X1,X2,X3 كاال ماارة مث تطيااَت بيارااات املاااامبلت املسااتخدمع ك املقابلااع للمتطااَتات 
بأهناا   X3أا مادخل رقماد خاراع كاحادة ك كاللك   IB1بأهناا   X1فاتم تار اف  FB 2التدظيماد 

،   Aرنارى دليهاا دملياع   A   ،X2رنارى دليهاا دملياع   X1كأن   QBIةارج رقماد خاراع كاحادة 
X3   رنرى دليها دمليع إخراج= . 

 -مالحظة :
كدادب   (I/Q/D/B/T/C) تم تار ف أا متطَت بادصر ن ك ذنا روع املتطَت ك الالا  كاون كاحاد مان 

ك   Iاخًتراا راوع املتطاَت  X1فماابل بالدسابع   (BI/BY/W/D)خارات املتطَت ك اليت تكون كاحد من 
 ك هكلا .أا أره مدخل خبارع كاحدة   BIددب خاراته 

التمرين الثالث  )وحدة العرض  9-9
 الرقمية(

دملياااااع صاااااداديع تتكاااااون مااااان طباااااذ مراحااااال      
فاملرحلاااع األكذل تبااادأ دداااد الضاااطأ دلاااى الضااااةأ 

S1    ، 
كاملرحلع الااريع تبدأ ددد الضطأ دلى الضاةأ     

S2   ك املرحلاااع الاالااااع تبااادأ دداااد الضاااطأ دلاااى
دأ ددااد الضااطأ ك املرحلااع الراباااع تباا  S3الضاااةأ 

كاملرحلااااع اخلامسااااع تباااادأ ددااااد  S4دلااااى الضاااااةأ 
ك شنكاااان مارفااااع رقاااام  S5الضااااطأ دلااااى الضاااااةأ 

 Digitalاملرحلاااع بواساااطع كحااادة دااارض رقمياااع 

Display   ذات كاااثوب مشااًتكCommon 

Cathode 5-4كاملبيدع بالشكلو . 
 (5-9كل ) الش                                 -مبدأ عمل وحدة العرض الرقمية: 

تضادء ك بااقد الشارائل تدطفائ كحاىت زنادث ذلاك رنا  توصايل   B,C فاإن الشارائل 1لاارض الارقم 
له الشارائل دباارة حياث إهناك  ،   0Vتوصيل باقد الشرائل السباع جبهاد  24V+جبهد  C,Bالشرائل 

  24v+جبهاد   Anodeالالا  وصال آراوبه  مضايئع ك بالتاارل فاإن الادا وب  Diodesدان با اوبات 
 سيضدء كهكلا .  0Vجبهد  Cathodeككاثوبه 
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   -أوال قائمة التخصيص : 
 الرمز المعامل التعليق

 I 0.0 S1 ضاةأ بدء املرحلع األكذل كهو بر شع مفتوحع
 I 0.1 S2 ضاةأ بدء املرحلع الااريع كهو بر شع مفتوحع

 I 0.2 S3  شع مفتوحعضاةأ بدء املرحلع الاالاع كهو بر 
 I 0.3 S4 ضاةأ بدء املرحلع الراباع كهو بر شع مفتوحع

 I 0.4 S5 ضاةأ بدء املرحلع اخلامسع كهو بر شع مفتوحع
 Q 2.0 a لوحدة الارض الرقميع السباديع الشرائل  Aالشرزنع 
 Q 2.1 b لوحدة الارض الرقميع السباديع الشرائل  Bالشرزنع 
 Q 2.2 c الارض الرقميع السباديع الشرائللوحدة   Cالشرزنع 
 Q 2.3 d لوحدة الارض الرقميع السباديع الشرائل  Dالشرزنع 
 Q 2.4 e لوحدة الارض الرقميع السباديع الشرائل  Eالشرزنع 
 Q 2.5 f لوحدة الارض الرقميع السباديع الشرائل  Fالشرزنع 
 Q 2.6 g ئللوحدة الارض الرقميع السباديع الشرا  Gالشرزنع 

 -: STL ثانيا قائمة الجمل 
كذلاك مان أجال إمكارياع   FB2ك بلاوك الوظيفاع   OB1ك  هالا التمار ن رساتخدم البلاوك التدظيماد 

القف  املشركط ال شنكن إسبامه إال بداخل بلوك كظيفد دلماا بأراه ال حيث إردمل قف  مشركط باخلد 
 . (OB1)لتدظيمد شنكن استخدام بلوك كظيفد بدكن استخدام البلوك ا
لدقاال   Transfer (T)ك الدقال   Load  (L)كفكارة هالا ال راامك هاو اساتخدام دملياع التلمياال 

دلاى كحادة الاارض الرقمياع ك شنكان  5 : 1حاىت راارض األداداب   (6,91,79,102,109)األداداب 
باخل ك استدداء بلوك البيارات من   DB14  بلوك البيارات  6,91,79,102,109كضم األدداب 

 .  C DB14بواسطع األمر   FB2البلوك الوظيفد 
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DB14  تابمFB2 FB2 OB1 
KF6 0000 CDB14 X3 A I 0.0 0000 JUFB 2 0000 
KF91 0001 LDW2 0014 JC=X1 0001  
KF79 0002 TQB2 0015 A I 0.1 0002 
KF102 0003 BEU 0016 JC=X2 0003 
KF109 0004 CDB14 X4 A I 0.2 0004 

  LDW3 0018 JC=X3 0005 
  TQB2 0019 A I 0.3 0006 
  BEU 001A JC=X4 0007 
  CDB15 X5 A I 0.4 0008 
  LDW4 001C JC=X5 0009 
  TQB2 001D BEU 000A 
  BEU 001E CDB14 X1 
   LDW0 000C 
  TQB2 000D 
  BEU 000E 
  CDB14 X2 
  LDW1 0010 
  TQB2 0011 
  BEU 0012 

  I 0.0فتصابل حالاع املادخل   I 0.0للمادخل   1تصل إشارة   S1ففد حالع الضطأ دلى الضاةأ 
دالياع ك بالتاارل  تلقال القفاا    I 0.0دالياع ك تاداكذ صبيام ر اش هاالا املادخل كمان مث  صابل حالااع 

بااألمر  DB14 اتم اساتدداء بلاوك البياراات   X1  كددد الاداوان  JC=X1 وأا   X1املشركط إذل 
CDB14  مث  تم ربميل كلمع البيارات رقم صفر باألمرLDW0  دشر ا مث  تم رقل   6كهد تساكا

 دلى كحدة الارض   1ك بالتارل  ظهر الادب   QB2هله الكلمع إذل با ق املخارج الاا  
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د اد مان أا إهناء هالا البلاوك بادكن شارط ك البادء مان ج  BEUالرقميع ك تدتهد هله الامليع باألمر 
مازلق داليع  تلقال بكرة التشاطيل الساالفع الالكر   I 0.0فإذا كارق حالع املدخل   FB2أكل البلوك 

ماابل تصال   S4ظاهرا دلى كحدة الارض الرقمياع . ك   حالاع الضاطأ دلاى الضااةأ  1ك ظل الادب 
 ااتم   X4كددااد الادااوان   X4ك ماان مث  تلقاال القفاا  املشااركط إذل   I 0.3إشااارة داليااع للماادخل 

مث رقلهاا إذل با اق   102ك الايت تسااكا   DW3كربميال الكلماع   DB14اساتدداء بلاوك البياراات 
 BEUدلى كجدة الارض الرقميع ك تدتهد هله الامليع باألمر   4فيظهر الادب   QB2املخارج الاا  

 أا إهناء هلا البلوك بدكن شرط ك البدء   أكل البلوك من جد د . 
 -وصيل :ثالثا مخطط الت

 .      PLC   بُت ةطأ التوصيل مم جهاز 6-4الشكل و
 

 
 (6-9الشكل )

 التمرين الرابع  )تشغيل و إيقاف محرك كهربي من مكانين مختلفين( . 9-5
شنكاان تشااطيله ماان مكااارُت ةتلفااُت       M1  هاالا التماار ن لاارك كهاار  اسااتدتاجد ثبلثااد الوجااه     

أك   S3كللك شنكن إ قافه من مكارُت ةتلفُت بواسطع الضااةأ ك    S2أك الضاةأ   S1بالضاةأ 
 كسوف رتداكل   هله الفقرة ير قتُت ةتلفتُت لللل ،األكذل ةتصرة كالااريع داب ع.  S4الضاةأ 
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 -الطريقة المختصرة : -أ
 -أوال قائمة التخصيص :  

 الرمز المعامل التعليق
 I 0.0 S1 ألكلمن ضاةأ التشطيل ا  NOر شع مفتوحع يبيايا 
 I 0.1 S2 من ضاةأ التشطيل الاا   NOر شع مفتوحع يبيايا 
 I 0.2 S3 من ضاةأ اإل قاف األكل  NOر شع مفتوحع يبيايا 
 I 0.3 S4 من ضاةأ اإل قاف الاا   NOر شع مفتوحع يبيايا 

 Q 2.0 K1 ملف كورتاكتور احملرك
 -ثانيا الشكل السلمي :

كلقد مت   M1كل السلمد لتشطيل احملرك    ارض الش7-4الشكل و
استدتاج هلا الشكل السلمد باالستاارع برموز الاداصر املستخدمع مث 

 باد ذلك مت استبداهلا باملاامبلت املدكرع   قائمع التخصيص .
 والدائرة الرئيسية للمحرك:   PLCثانيا مخطط التوصيل مع

أ  والشاااكل   PLC  باااارض ةطاااأ التوصااايل مااام 8-4الشاااكل و
  كالدائرة الرئيسيع للملرك والشكل ب  . 

 (7-9الشكل )                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (8-9الشكل )
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ككاللك مت توصايل ملباع   K1بالتوارل مم ملف الكورتاكتور   F2ك بلحظ أره مت توصيل املتمم ا رارا 
كذلك لاادم بخاول هاله الاداصار   الشاكل   K1زا مم ملف الكورتاكتور بالتوا  H1بيان التشطيل 

 .  PLCالسلمد كتستخدم هله الطر قع ددد قلع ددب املداخل ك املخارج املتاحع ةهاز 
 -نظرية التشغيل :

  فتداكذ حالع الر ش  PLCةهاز   I 0.0تصل إشارة إذل املدخل   S1ددد الضطأ دلى الضاةأ 
I 0.0   السلمد فتطلل الر شع املفتوحع   الشكلI 0.0   كمن مث  كتمل مسار اإلمسااكS   للقابلب

Q 2.0  فيلادث إمسااك هلالا القابلب ك بالتاارل تصال إشاارة دالياع إذل ر ابلا املخارجQ 2.0  فيطلال
ك   H1كتضادء ملباع البياان   M1ك  ادكر احملارك   K1 , H1ر شاته املفتوحاع ك  كتمال مساار تياار 

أ ضااا ك شنكاان إ قاااف احملاارك   S2بواسااطع الضاااةأ   M1رااه شنكاان تشااطيل احملاارك اةااد ر بالاالكر ا
    I 0.2كتاداكذ حالاع الار ش  I 0.2فتصال إشاارة دالياع للمادخل   S3بالضاطأ دلاى الضااةأ 

  Q 2.0للقابلب  Rكمن مث  دقطم مسار تيار التلر ار   I 0.2الشكل السلمد فتطلل الر شع املفتوحع 
ك توقاف احملارك كتدطفائ   K1,H1ك  دقطام مساار التياار   Q 2.0 ابلا املخارج ك تباداا تفاتل ر شاع ر 

ك  حالاع حادكث ز اابة   ا مال دلاى   S4ملبع البيان ك شنكن إ قااف احملارك أ ضاا بواساطع الضااةأ 
 ك  توقف احملرك .  K1,H1فيدقطم مسار التيار   F2تفتل ر شع املتمم ا رارا   M1احملرك 

 -: الطريقة المعتادة-ب
 أوال قائمة التخصيص .   

 الرمز المعامل التعليق
 I 0.0 S1 من ضاةأ التشطيل األكل  NOر شع مفتوحع يبيايا 
 I 0.1 S2 من ضاةأ التشطيل الاا   NOر شع مفتوحع يبيايا 
 I 0.2 S3 من ضاةأ اإل قاف األكل  NOر شع مفتوحع يبيايا 
 I 0.3 S4 الاا من ضاةأ اإل قاف   NOر شع مفتوحع يبيايا 
 I 0.4 F2 من ضاةأ املتمم ا رارا  NOر شع مفتوحع يبيايا 

 Q 2.0 K1 ملف كورتاكتور تشطيل احملرك
 Q 2.1 H1 ملبع بيان التشطيل

 Q 2.2 H2 ملبع بيان ز ابة ا مل
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 -ثانيا الشكل السلمي :

   ااااااااااارض الشااااااااااكل الساااااااااالمد 9-4الشااااااااااكل و
 .   M1لتشطيل احملرك 

ساااااااااتدتاج هااااااااالا الشاااااااااكل السااااااااالمد ك لقاااااااااد مت ا
باالسااااتاارع برمااااوز الاداصاااار املسااااتخدمع مث باااااد 
ذلاااك مت اساااتبداهلا باملااااامبلت املدكراااع   قائماااع 

 التخصيص ك ذلك من أجل التبسيأ .
 
 

 (9-9الشكل )                                    
 -و الدائرة الرئيسية :   PLCثالثا مخطط التوصيل مع 

 والشكل أ  كالدائرة الرئيسيع للملرك  PLCرض ةطأ التوصيل مم    ا11-4الشكلو
 والشكل ب  .

 
          

 
 
 
 
 
 

 (12-9الشكل )
 -نظرية التشغيل :

تضادء ددادما   H1ال زبتلف رظر ع التشطيل   هله الطر قع دن الطر قع املختصرة ددا أن ملبع البياان 
 داليع ككللك   Q 2.0حالع املخرج  داليع ك هلا زندث تكون  Q 2.1تكون حالع املخرج 
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فتصل إشاارة دالياع   F2تطلل ر شع املتمم ا رارا   M1فإره ددد حدكث ز ابة   ا مل دلى احملرك 
 Q  الشاكل السالمد ك كتمال مساار ربر ار   I 0.4ك مان مث  اداكذ حالاع ر اش   I 0.4للمادخل 

الرقطااع   M1فضاع ك توقاف احملارك مدخ  Q 2.1كتصبل حالته مدخفضاع ك تباداا تصابل حالاع   2.0
كمان مث   Q 2.2ككاللك  كتمال مساار تياار املخارج  H1ككاللك تدطفائ ملباع البياان   K1مساار تياار

. ك شنكاان إدااابة تشااطيل احملاارك باااد ز ااابة ا ماال دليااه  H2 كتماال مسااار تيااار ملبااع بيااان ز ااابة ا ماال 
 أحد ضواةأ التشطيل . مث إدابة الضطأ دلى بالضطأ دلى زر ربر ر املتمم ا رارا

 التمرين الخامس ) وحدة ري األراهي ( 9-6
    اااااااارض املخطاااااااأ 11-4الشااااااكل و    

التقٍت هلله الوحدة كهله الوحدة تقوم بارا 
 أربم قطم أرض 

بواسااطع مضااخع ماادارة باااحملرك  (4 : 1)
M1   كلكااال قطااااع أرض جمساااُت ريوباااع

أحاادذنا  اطاااد إشاااارة دداااد كصاااول الريوباااع 
كاآلخاار  اطااد  (L)األبىن باااألرض لللااد 

إشاارة ددااد كصااول الريوبااع باااألرض للقيمااع 
ككللك سنصص لكل قطاع   (H)الاظمى 

 فتل ددد اخنفااض   Yأرض صمام كهر  
مساااتوى الريوباااع بااااألرض داااان ا اااد األبىن 

 (11-9الشكل )                                                     املساموح به .
 أوال قائمة التخصيص

 الرمز المعامل التعليق
 I 0.0 L1  األبىن للريوبع لقطاع األرض األكذل ر شع مفتوحع من جمذ ا د

 I 0.1 H1 ر شع مفتوحع من جمذ ا د األقصى للريوبع لقطاع األرض األكذل
 I 0.2 L2 ر شع مفتوحع من جمذ ا د األبىن للريوبع لقطاع األرض الااريع

 I 0.3 H2 ر شع مفتوحع من جمذ ا د األقصى للريوبع لقطاع األرض الااريع
 I 0.4 L3 مفتوحع من جمذ ا د األبىن للريوبع لقطاع األرض الاالاع ر شع
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 I 0.6 L3 ر شع مفتوحع من جمذ ا د األبىن للريوبع لقطاع األرض الراباع
 I 0.7 H4 ر شع مفتوحع من جمذ ا د األقصى للريوبع لقطاع األرض الراباع

 Q 2.0 K1 ملف كورتاكتور لرك املضخع
 Q 2.1 Y1 رض األكذلملف صمام قطاع األ

 Q 2.2 Y2 ملف صمام قطاع األرض الااريع
 Q 2.3 Y3 ملف صمام قطاع األرض الاالاع
 Q 2.4 Y4 ملف صمام قطاع األرض الراباع
 و الدائرة الرئيسية   PLCثانيا مخطط التوصيل مع جهاز 

رك املضاخع والشاكل أ  ككاللك الرئيسايع حملا  PLC   باُت ةطاأ التوصايل مام جهااز12-4الشاكل و
 والشكل ب   .

 
 (10-9الشكل )                       

 -ثالثا الشكل السلمي :
   ااااارض الشااااكل الساااالمد لوحاااادة را األراضااااد األرباااااع الاااايت بصاااادبها دلمااااا بأردااااا 13-4الشااااكل و

 استبدلدا رموز الادصر دباامبل ا للتبسيأ .
 -نظرية التشغيل :
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ألرض األكذل مااابل داان ا ااد األبىن املسااموح بااه تصاابل ر شااع ددااد اخنفاااض مسااتوى الريوبااع   قطاااع ا
مفتوحااااع ك   L1جماااذ ا اااد األبىن للريوبااااع 

  Y1بالتاارل  كتمال مساار اإلمسااك للقابلب 
كماااان مث  صاااال التيااااار الكهاااار  مللااااف الصاااامام 

Y1   كتبادااااااا  كتمااااال مساااااار تياااااار ملااااااف
 K1واخلأ اخلامذ  فيامل   K1الكورتاكتور 

كصول مستوى الريوبع  كتدكر املضخع كدبارب 
  قطاااااااااااع األرض األكذل إذل ا ااااااااااد األقصااااااااااى 
املاااا ر دليااه جمااذ ا ااد األقصااى لريوبااع قطاااع 

تطلاااال ر شااااته فيكتمااااال   H1األرض األكذل 
ك ماان مث   Y1للقاابلب   Rمسااار التلر اار 

  Y1 دقطم التيار الكهار  دان ملاف الصامام 
فيطلاااااال الصاااااامام كتباااااااا  دقطاااااام مسااااااار ملااااااف 

كمااااان مث  دقطااااام التيااااااار   K1الكورتااااااكتور 
 .  M1دن لرك املضخع  الكهار 

كبدفذ الطر قع شنكن شرح رظر ع التشطيل ددد 
اخنفااااض مساااتوى الريوباااع دااان ا اااد األبىن   

       قطاع األرض الااريع كالاالاع كالراباع .
التمرين السادس  )وحدة النقل  9-7

 بالسيور(
 (13-9الشكل )                      ابلثع    ارض املخطأ التقٍت ل14-4الشكل و    

   1إذل حفرة أسفل السَت رقم  صوماع سيور راقلع تقوم بدقل اخلامات املوجوب   
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 (13-9الشكل )
فادد الضطأ دلى ضاةأ التشطيل  دكر السَت األكل مث الاا  مث الاالث كددد حدكث ز ابة   ا مل 

ك الاالااث أمااا ددااد حاادكث ز ااابة   ا ماال دلااى لاارك  دلااى لاارك السااَت األكل  توقااف السااَت ن الاااا 
السَت الاا   توقف لرك السَت الاالث ك ددد حدكث ز ابة   ا مل دلى لرك السَت الاالاث  توقاف 

 السَت الاالث فقأ .
 -أوال قائمة التخصيص :

 الرمز المعامل التعليق
 I 0.0 S1 ر شع مفتوحع من ضاةأ اإل قاف

 I 0.1 S2 اةأ التشطيلر شع مفتوحع من ض
 M1 I 0.2 F2ر شع مفتوحع من متمم ز ابة ضبل   
 M2 I 0.3 F4ر شع مفتوحع من متمم ز ابة ضبل  
 M3 I 0.4 F6ر شع مفتوحع من متمم ز ابة ضبل  

 M1 Q 2.0 K1ملف كورتاكتور احملرك  
 M2 Q 2.1 K2ملف كورتاكتور احملرك  
 M3 Q 2.2 K3ملف كورتاكتور احملرك  

 -والدائرة الرئيسية :  PLCثانيا مخطط التوصيل مع 
والشكل أ  ك الدائرة الرئيسيع للملركات   PLC   ارض ةطأ التوصيل مم جهاز 15-4الشكل و

 والشكل ب  .
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 (15-9الشكل )                                  

 -ثالثا الشكل السلمي :
   اااارض الشاااكل السااالمد 16-4الشاااكل و

لوحاااادة الدقاااال بالساااايور الاااايت  صاااادرها دلمااااا 
مت اسااااااااااااتبدال ماااااااااااااامبلت الاداصاااااااااااار بأرااااااااااااه 

املستخدمع برموزها كذلاك حاىت  ساهل دلاى 
القاااارئ تتبااام رظر اااع دمااال الشاااكل السااالمد 

 بسهاولع ك سر .
                             

                                                  
 (16-9الشكل )

  -نظرية التشغيل :
املوجااوبة   اخلااأ األكل فيكتماال مسااار   S2لاال ر شااع تط  S2ددااد الضااطأ دلااى ضاااةأ التشااطيل 

واخلاأ األكل  فيامال   S2املوصلع بالتوازا مم ضاةأ   K1ك  قوم بطلل ر شته املفتوحع    K1التيار
 ك كللك   S2دلى إحداث إبقاء ذايت ملسار التيار باد إزالع الضطأ دن ضاةأ التشطيل 
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  K2ك تباداا تطلال ر شاع   K1ك  امال   K2تياار    اخلاأ الااا  فيكتمال مساار  K1تطلال ر شاع 
كتامال احملركاات الابلثاع كدداد حادكث ز اابة   ا مال   K3املفتوحاع   اخلاأ الاالاث فيكتمال مساار 

فتصاال إشااارة داليااع   PLCاملوصاالع ةهاااز   F2دلااى لاارك السااَت األكل تطلاال ر شااع املااتمم ا اارارا 
  الشاكل السالمد ك بالتاارل  دقطام مساار تياار   F2فتاداكذ حالاع ر اش   I 0.2للاهااز للمادخل 

K1   ك تباداا تفاتل ر شاعK1   اخلاأ الااا  فيدقطام مساار تياار  K2  ك تباداا تفاتل ر شاعK2   
 كتتوقف احملركات الابلثع .  K3اخلأ الاالث فيدقطم مسار تيار 

ارا املوصاالع ماام جهاااز كددااد حاادكث ز ااابة   ا ماال دلااى لاارك السااَت الاااا  تطلاال ر شااع املااتمم ا اار 
PLC   باملادخلI 0.0  فتاداكذ حالاع ر اشI 0.4   بالشاكل السالمد كمان مث تفاتل ر شاعF4    

املوجاوبة   اخلاأ الاالاث فيدقطام   K2ك تباداا تفاتل الر شاع   K2اخلاأ الااا  ك  دقطام مساار تياار 
ل دلى لرك السَت فقأ ك ددد حدكث ز ابة   ا م  M2 , M3كتتوقف احملركات   K3مسار تيار 

فتداكذ حالاع ر شاع   I 0.4مم املدخل   PLCاملوصلع جبهاز   F6الاالث تطلل ر شع املتمم ا رارا 
F6   اخلاأ الاالاث ك  دقطام مساار تياار  K3   ك  توقاف احملاركM3   فقاأ ك أثدااء بكران احملركاات

 املوصلع جبهاز   S1لل ر شع فادد الضطأ دليه تط  S1الابلثع شنكن إ قافهم بواسطع ضاةأ اإل قاف 

PLC  مام املادخلI 0.1   فتصال إشاارة دالياع ةهاازPLC   داتك دان اراكااس حالاع ر اش S1    
كتباداا  دقطام مساار تياار   K2ك تباداا  دقطام مساار التياار   K1الشكل السلمد فيدقطام مساار تياار 

K3     .  ك تتوقف احملركات الابلثع 
 ناعية بأربعة محركات تعمل بتتابع زمني(التمرين السابع  )وحدة ص 9-8

 -بالتتابم التارل :  M1 ,M2 ,M3 , M4  هلا التمر ن تدكر احملركات األرباع     
  M4من  ظع بدء احملرك   S 6.7 دكر باد   M1احملرك  -1

 .  ONمن  ظع تشطيل الضاةأ   S 0.45 دكر باد   M4احملرك  -2
 .  M2احملرك من بدء   ms 150 دكر باد   M3احملرك   -3
 .  M1 بدأ باد سق بقائل من  ظع بدء  M2احملرك  -4

مااا    ظاع M1 ,M2 ,M3 , M4 تتوقاف احملركاات    OFFكدداد الضاطأ دلاى ضااةأ اإل قااف
 كاحدة .
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  -أوال قائمة التخصيص :

 الرمز المعامل التعليق

 I 0.3 OFF ر شع مفتوحع من ضاةأ اإل قاف
 I 0.4 ON ر شع مفتوحع من ضاةأ التشطيل

 Q 2.0 K1 ملف كورتاكتور احملرك  األكل
 Q 2.1 K2 ملف كورتاكتور احملرك الاا 

 Q 2.2 K3 ملف كورتاكتور احملرك  الاالث
 Q 2.3 K4 ملف كورتاكتور احملرك  الرابم

 -و الدائرة الرئيسية  :  PLCثانيا مخطط التوصيل مع جهاز 
 والشكل أ  ك الدائرة الرئيسيع والشكل ب PLCز    بُت ةطأ التوصيل مم جها17-4الشكل و

 (17-9الشكل )
 -ثالثا الشكل السلمي :

   ارض الشكل السلمد للوحدة الصداديع اليت بصدبها ك لقد مت استبدال ماامبلت 18-4الشكل و
 أجه ة املداخل ك املخارج املختلفع برموزها من أجل تسهيل استيااب رظر ع التشطيل .
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 -تشغيل :نظرية ال
 كتمال   ONددد الضاطأ دلاى ضااةأ التشاطيل 

فيلااادث   F0.0للقاابلب   Sمسااار اإلمساااك 
إمسااااااك للقااااابلب كمااااان مث  طلااااال القااااابلب ر شاااااته 
املفتوحاااااع واخلاااااأ الااااااا    فيكتمااااال مساااااار التياااااار 

تصابل حالاع   S 0.45كبااد ماركر   T1املؤقاق 
ك اادكر   K4داليااع كبالتااارل  اماال  T1املؤقااق 

 .    M4احملرك 
واخلأ الاالث  فيكتمل مساار   K4كتطلل الر شع 

تصبل حالع املؤقق   S 6.7كباد مركر   T2تيار 
T2   داليااع ك بالتااارل  اماالK1   ك اادكر احملاارك

M1   كتطلاااال الر شااااعK1  راباااام   و اخلااااأ ال
  S 360ك بااد ماركر   T3فيكتمال مساار تياار 

دالياااع ك   T3أا وساااق بقاااائل  تصااابل حالاااع 
كتطلاال الر شااع   M2ك اادكر احملاارك   K2 اماال 

K2   واخلااااأ اخلااااامذ   فيكتماااال مسااااار تيااااار
تصابل حالاع   S 0.15كبااد ماركر   T4املؤقاق 
 (18-9الشكل )                       ك  دكر   K3داليع ك بالتارل  امل   T4املؤقق 
  Rتصل إشارة داليع ملدخل التلر ر   OFFالضطأ دلى ضاةأ اإل قاف ك ددد   M3حملرك 

واخلأ   ONمدخفضع كمن مث فإن الر شع املفتوحع   F 0.0فتصبل حالع الالم   F 0.0للقبلب 
طم التيار  دق فتصبل حالته مدخفضع كتبادا  T1الاا   تاوب  التها الطبيايع فيدقطم مسار تيار 

واخلأ الاالث  لوضاها   K4ك  رفذ الوقق تاوب الر شع   M4  فيتوقف احملرك  K4الكهر  دن
ك     M1ك توقف احملرك   K1كتبادا  دقطم التيار الكهر  دن   T2الطبياد فيدقطم مسار تيار 

كتبادا  دقطم   T3واخلأ الرابم  لوضاها الطبياد فيدقطم مسار تيار   K1رفذ الوقق تاوب الر شع 
واخلأ اخلامذ    K2ك  رفذ الوقق تاوب الر شع   M2ك توقف احملرك   K2التيار الكهر  دن 

ك  توقف احملرك   K3ك تبادا  دقطم التيار الكهر  دن   T4لوضاها الطبياد فيدقطم مسار تيار 
M3   أا أن احملركاتM1, M2 ,M3 ,M4  اف تتوقف صبياا ددد الضطأ دلى ضاةأ اإل ق
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OFF   ك  تم ذلك   رفذ الوقق ألن زمن بكرة تشطيل جهازPLC   ملد ثاريع أا  10تصل إذل
(0.01 S)     . 

 التمرين الثامن )بوابة دخول جراج رأسية(  9-9
    بُت املخطأ التقٍت لبوابع جراج رأسيع ك هله البوابع تكون بائما مطلقع  19-4الشكل و    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (19-9الشكل ) 
كدداادما  ر ااد حااارس اةااراج ةلاال   S1كدداادما  ر ااد حااارس اةااراج فااتل البوابااع  ضااطأ دلااى الضاااةأ 

 .   S2البوابع  ضطأ دلى الضاةأ 
ك اةااد ر بالاالكر أرااه  لاا م لفااتل كةلاال البوابااع لاارك كهاار  ثبلثااد األكجااه  ااتم تشااطيله   اذباااهُت فادااد 

بكراراه   دكاذ اذباااه دقاارب الساادع تطلال البوابااع بكراراه   اذبااه دقاارب الساادع تفااتل البواباع كدداد 
ك ل م أ ضا مفتاحُت هنا ات مشوار ميكاريكيع أحدذنا  امل دلى قطم التيار الكهار  دان احملارك دداد 

 كصول الباب لدها ع مشوار الطلل .
 دبفتاااح  اماال ددااد الااًتببات فااون الصااوتيع   S1كذباادر اإلشااارة إذل أرااه شنكاان اسااتبدال ضاااةأ الفااتل 

Ultra  Sonic   كذلاك دداد اقاًتاب سايارة جباوار البواباع ك  ساتبدل ضااةأ الطلالS2   خبلياع ضاوئيع
Photo Cell   تكون بداخل اةراج فبمارب كصول السيارة لداخل اةراج تامل اخلليع الضوئيع فتطلل

 البوابع ذاتيا .
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 -أوال قائمة التخصيص :

 الرمز المعامل التعليق
 I 0.0 S1 الفتل ر شع مفتوحع من ضاةأ

 I 0.1 S2 ر شع مفتوحع من ضاةأ الطلل
 I 0.2 OL ر شع مفتوحع من املتمم ا رارا

 I 0.3 SQ1 مفتاح هنا ع مشوار الطلل
 I 0.4 SQ2 مفتاح هنا ع مشوار الفتل

 Q 2.0 K1 ملف كورتاكتور الفتل
 Q 2.1 K2 ملف كورتاكتور الطلل

  -لدائرة الرئيسية :و ا  PLCثانيا مخطط التوصيل مع    
 والشكل أ  كالدائرة الرئيسيع والشكل ب  PLC   ارض ةطأ التوصيل مم جهاز 21-4الشكل و

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (02-9الشكل )

 -ثالثا الشكل السلمي :
   ارض الشكل السلمد لبوابع اةراج اليت بصدبها دلما بأن ماامبلت أجه ة 21-4الشكل و

 وزها من أجل تسهيل استيااب رظر ع التشطيل .املداخل املستخدمع استبدلق برم
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 -نظرية التشغيل :
تكون مطلقع فتصل إشارة   SQ1دددما  كون باب اةراج مطلل فإن ر شع مفتاح هنا ع املشوار الطلل  

  الشااكل الساالمد كددااد  SQ1ك بالتااارل تااداكذ الر شااع   PLCةهاااز   I 0.3داليااع للماادخل 
 تصل  S1الضطأ دلى الضاةأ 

    I 0.0ارة دالياااع للمااادخل إشااا 
كماااااان مث تطلاااااال   PLCةهاااااااز 
  الشاااااااااااكل   S1الر شاااااااااااع

فيكتماااااااااال    الساااااااااالمدواخلأ األكل 
ك اادكر لاارك البوابااع     K1مسااار 

اذبااااه دقاااارب الساااادع فتفاااتل البواباااع 
 (01-9الشكل )                       كددد كصول الباب ملفتاح هنا ع مشوار

واخلاأ   SQ2كمان مث تفاتل الر شاع   PLCةهااز   I 0.4ياع للمادخل تصل إشارة دال  SQ2الفتل  
 ك  دقطم التيار الكهر  دن لرك البوابع ك توقف .  K1األكل  فيدقطم مسار تيار 

 S2فتطلل الر شع   PLCةهاز   I 0.1تصل إشارة داليع للمدخل   S2كددد الضطأ دلى الضاةأ 

 Iخلأ الاا    تكون مطلقع لوصول إشارة داليع للمدخل و ا  SQ2الر شع حيث إرو اخلأ الاا    ك  

فيادكر لارك البواباع   دكاذ اذبااه دقاارب الساادع   K2ك بالتارل  كتمل مساار   PLCةهاز   0.4
 Iتصال إشاارة دالياع للمادخل   SQ1فتطلال البواباع ك دباارب كصاول البواباع ملفتااح هنا اع مشاوار الطلال 

 ك توقف احملرك .  K2واخلأ الاا   فيدقطم مسار   SQ1لر شع كمن مث تفتل ا  PLCةهاز   0.3
 التمرين التاسع )مخرطة الزنبة بورش اإلنتاج( 9-12

     M2كاآلخااار   M1ربتاااوا هاااله املخرياااع دلاااى لاااركُت أحااادذنا رئيساااد إلبارة دماااوب الظااارف     
كجهع اليسار بواسطع S2إلبارة مضخع الت  د كشنكن إبارة ظرف املخريع جهع اليمُت بواسطع الضاةأ

 دلما بأره دبارب إبارة ظرف املخريع   أا اذباه تدكر املضخع تلقائيا لتضخ   S3الضاةأ
سائل الت  د البلزم لت  د الشطلع ك شنكن دكذ حركاع ظارف املخرياع بادكن توقاف . ك دداد الطاوارئ 

فيمااا  لااد ملبااات البيااان  ك الاالا شنكاان ربر ااره بإبارتااه . ك  S0 ااتم إ قاااف املخريااع بواسااطع الضاااةأ 
  -املستخدمع   لوحع التلكم   املخريع :

  H1  ملبع بيان حركع الظرف جهع اليمُت 
  H2  ملبع بيان حركع الظرف جهع اليسار 
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  H3  ملبع بيان ز ابة ا مل دلى لرك الظرف 
  H4  ملبع بيان ز ابة ا مل دلى لرك املضخع 

أثدااء تشاطيل   E1وصل نا مصاباح إلضااءة مكاان الشاطلع للمشاطل   X1ك ربتوا املخرط دلى بر  ة 
     بُت املخطأ التقٍت للمخريع . 22-4املخريع كالشكل و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (00-9الشكل )
 -أوال قائمة التخصيص :

 الرمز المعامل التعليق
 I 0.0 S0  ر شع مفتوحع من ضاةأ الطوارئ

 I 0.1  S1  ر شع مفتوحع من ضاةأ إ قاف ظرف املخريع
 I 0.2 S2  ر شع مفتوحع من ضاةأ إبارة الظرف جهع اليمُت
 I 0.3 S3  ر شع مفتوحع من ضاةأ إبارة الظرف جهع اليسار

 I 0.4 F2  ر شع مفتوحع من املتمم ا رارا حملرك الظرف
 I 0.5 F4  ر شع مفتوحع من املتمم ا رارا ملضخع الت  د

 I 0.6 K1  مُت لظرف املخريعر شع مفتوحع من كورتاكتور الي
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 I 0.7 K2  ر شع مفتوحع من كورتاكتور اليسار لظرف املخريع
 Q 2.0 K1 ملف كورتاكتور بكران الظرف جهع اليمُت
 Q 2.1 K2 ملف كورتاكتور بكران الظرف جهع اليسار

 Q 2.2 K3 ملف كورتاكتور لرك املضخع
 Q 2.3 H1 ملبع بيان حركع الظرف جهع اليمُت
 Q 2.4 H2 ملبع بيان حركع الظرف جهع اليسار

 Q 2.5 H3 ملبع بيان ز ابة ا مل دلى لرك الظرف
 Q 2.6 H4 ملبع بيان ز ابة ا مل دلى لرك مضخع الت  د

 -و الدائرة الرئيسية :  PLCثانيا مخطط التوصيل مع جهاز 
 ائرة الرئيسيع والشكل ب والشكل أ  كالد  PLC   بُت ةطأ التوصيل مم جهاز 23-4الشكل و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (03-9الشكل )
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    بُت الشكل السلمد ملخريع ال ربع املستخدمع   كرشع اإلرتاج . 24-4كالشكل و
 -نظرية التشغيل :

فيادكر لارك ظارف املخرياع جهاع اليماُت ك دداد   K1 كتمال مساار   S2ددد الضاطأ دلاى الضااةأ 
واخلاأ األكل    S3ران ظارف املخرياع جهاع اليماُت تفاتل الر شاع أثدااء بك   S3الضاطأ دلاى الضااةأ 

 ك  دكر لرك الظرف   جهع اليسار .  K2واخلأ الاا   فيكتمل مسار تيار   K1فيدقطم مسار 

 (09-9الشكل )
  اخلاأ الاالاث ككاللك دداد بكران الظارف جهاع   K1كأثداء بكران الظرف جهع اليمُت تطلال الر شاع 

 ك دكر لرك املضخع .  K3واخلأ الاالث  فيكتمل مسار تيار   K2ر شع اليسار تطلل ال
  H1واخلاأ الرابام  فيكتمال مساار تياار   K1ك أثدااء بكران لارك الظارف جهاع اليماُت تطلال الر شاع 

واخلااأ اخلااامذ  فيكتماال مسااار   K2كتضاادء ك ددااد بكران لاارك الظاارف جهااع اليسااار تطلاال الر شااع 
H2  .  ك تضدء 

ث ز ابة   ا مل دلى لرك ظرف املخريع إذا كان بائارا جهاع اليماُت  دقطام مساار تياار ك ددد حدك 
K1   ك كتمل مسار تيارK3    ك دداد حادكث ز اابة   ا مال دلاى لارك ظارف املخرياع إذا كاان .

كتضاادء . ك إذا حاادث ز ااابة     K3ك  كتماال مسااار   K2بائاارا جهااع اليسااار  دقطاام مسااار تيااار 
 كتضدء .   H4ك  كتمل مسار   K3ك مضخع ال  ق  دقطم مسار تيار ا مل دلى لر 

ك مت   K2كأخاارى ماان   K1ك ذباادر اإلشااارة إذل أردااا اسااتخدمدا   هاالا التماار ن ر شااع إضااافيع ماان 
ألراه دداد دكاذ اذبااه احملارك الرئيساد للظارف بادكن توقاف فاإن ساردع اةهااز   PLCتوصايلها جبهااز 
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PLC  20الوصل ك الفصل للكورتاكتور كاليت تصال إذل  تكون دابة أك  من سردع ms   ملاد ثارياع
   K1,K2كهلا الفرن  ؤبا إلحداث قصر شد د   حالع ددم استخدام ر ش إضافيع من 

 
ساياطد أمار تشاطيل   االذبااه املاااكذ قبال أن  فصال كورتااكتور االذبااه األكل   PLCهاز حيث إجن

فإراااه لاااان  اااتم االرتقااااال مااان اذباااااه ألخااار إال باااااد فصاااال   كلكااان ددااااد اساااتخدام هااااله الر شاااع اإلضااااافيع
 كورتاكتور االذباه األكل  .

 التمرين العاشر ) الضاغط الهوائي (  9-11 
  ستخدم الضاةأ اهلوائد   املصارم اليت ربتوا دلى أرظمع تامل باهلواء املضطوط ك دار هلا      
 .  Deltaلتا مث ب  Starالضاةأ دبلرك كهر   بدأ حركته جنما     

       -أوال قائمة التخصيص :
 الرمز المعامل التعليق

 I 0.0 OFF  ر شع مفتوحع من ضاةأ اإل قاف
 I 0.1 ON  ر شع مفتوحع من ضاةأ التشطيل

 I 0.2 K2  ر شع مفتوحع من كورتاكتور الداما 
 I 0.3 K3  ر شع مفتوحع من كورتاكتور الدلتا 

 I 0.4 OL  رارا  ر شع مفتوحع من املتمم ا 

 I 0.5 PS  ر شع مفتوحع من قايم ضطأ اخل ان 

 Q 2.0 K1 ملف الكورتاكتور الرئيسد
 Y Q 2.1 K2ملف كورتاكتور الداما 
 Q 2.2 K3 ملف كورتاكتور الدلتا 

 Q 2.3 H1 ملبع بيان التشطيل

 Q 2.4 H2 ملبع بيان ز ابة ا مل
 

 -رة الرئيسية :و الدائ  PLCثانيا مخطط التوصيل مع 
 والشكل أ  كالدائرة الرئيسيع والشكل ب PLC   ارض ةطأ التوصيل مم جهاز 25-4الشكلو
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 (05-9الشكل )

 -ثانيا الشكل السلمي :
    بُت الشكل السلمد للضاةأ الدكار .26-4الشكل و

  -نظرية التشغيل :
واخلااأ األكل    F 0.0 كتمال مسااار اإلمساااك للقابلب   ONدداد الضااطأ دلااى ضااةأ التشااطيل 

املفتوحاع   اخلاأ األكل ك كتمال   K2واخلاأ الاالاث  فتطلال الر شاع   K2كتبادا  كتمل مسار التيار 
  K2املوصالع باالتوازا مام الر شاع   K1بواساطع الر شاع K1كزندث إمسااك ذايت ملساار تياار K1مسار

واخلااأ اخلااامذ    K1 ر شااعك اادكر احملاارك الاالا  ااد ر الضاااةأ كملفاتااه موصاالع جنمااا ككااللك تطلاال ال
ك الالا  سااكا ساق ثاوا    T1ك بااد ماركر الا من املااا ر دلياه املؤقاق   T1ك كتمال مساار املؤقاق 

  K2و اخلأ الرابم   فيدقطم مسار الكورتاكتور   T1واخلأ الاالث   كتطلل الر شع   T1تفتل الر شع 
موصاالع بلتااا ك تضاادء ملبااع البيااان  ك  اادكر لاارك الضاااةأ كملفاتااه  K3ك  كتماال مسااار الكورتاااكتور 

H1   اخلاصع بتشطيل الضاةأ . ك دباارب كصاول الضاطأ   خا ان اهلاواء املضاطوط للضااةأ للضاطأ
واخلاأ الااا   ك تباداا  دقطام   K1 دقطام مساار تياار الكورتااكتور   PSاملااا ر دلياه مفتااح الضاطأ 

 التشطيل . ك  توقف لرك الضاةأ كتدطفئ ملبع بيان  H1, K3مسار تيار 
  OLكددد حدكث ز ابة   ا مل دلى الضاةأ تفتل ر شع املتاامام ا ارارا 
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واخلأ الاا   فيدقطم مسار التيار 
K1   ك تبادا  دقطم مسار تيار

K3,H1   ك توقف الضاةأ
  H1كتدطفئ ملبع بيان التشطيل 

ك  رفذ الوقق تطلل ر شع املتمم 
واخلأ السابس    OLا رارا 
مسار تيار ملبع بيان ز ابة فيكتمل 

ك تضدء ملبع بيان   H2ا مل 
ز ابة ا مل .ك شنكن إ قاف 

الضاةأ اهلوائد بالضطأ دلى 
فيكتمل   OFFضاةأ اإل قاف 

  F 0.0للقبلب   Rمسار التلر ر 
ك تبادا   K1ك من مث  دقطم تيار 
   K3.H1 دقطم   مسار تيار 

 ك توقف لرك الضاةأ .  
    ة إذل أره استخدم كذبدر اإلشار     

 (06-9الشكل )                          كمداخل   K2,K3ر ش إضافيع من 
ك زمن فصل ككصل   PLCلتاد  الفرن ال مٍت بُت زمن بكرة تشطيل جهاز   PLCةهاز  

 الكورتاكتورات ك من مث ذبد  حدكث قصر ددد االرتقال من جنما إذل بلتا .
 مولد النبضات (التمرين الحادي عشر )  9-10

كلاه مادة   Duty Cycle (%50)  هلا التمر ن مولاد ربضاات سنارج ربضاات هلاا ماامال خدماع     
  OFFك  فصال دداد الضاطأ دلاى الضااةأ   ONك امال دداد الضاطأ دلاى الضااةأ   S 1فصال 

 .  H1كخرج املولد سنرج دلى ملبع البيان 
 -أوال قائمة التخصيص :

 الرمز المعامل التعليق
 I 0.0 ON شع مفتوحع من ضاةأ التشطيل ر 
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 I 0.1 OFF ر شع مفتوحع من ضاةأ اإل قاف 
 Q 2.0 H1 ملبع بيان

 
 -ثانيا مخطط التوصيل :

    ارض ةطأ التوصيل 27-4الشكل و
 ملولد الدبضات اللا بصدبه .

 
 -ثالثا الشكل السلمي :

    ارض الشكل السلمد                     28-4الشكل و
ولد الدبضاات الالا بصادبه مام اساتبدال مااامبلت مل

أجهااااااا ة املاااااااداخل كاملخاااااااارج برموزهاااااااا املبيداااااااع بقائماااااااع 
     (07-9الشكل )                التخصيص لتسهيل دمليع متاباع رظر ع  التشطيل .

 -نظرية التشغيل :
 كتماال مسااار   ONددااد الضااطأ دلااى الضاااةأ  

فتطلاال داليااع   F0.0كتصاابل حالااع   F0.0إمساااك 
واخلأ الاا   كاخلأ الاالث  ك كتمال   F0.0الر شع 

واخلااأ الاااا     كباااد مااركر ثاريااع   T1مسااار تيااار 
  H1دالياع ك بالتاارل تصابل حالاه   T1تصابل حالاع 

ككااللك تطلاال الر شااع   H1داليااع فتضاادء ملبااع البيااان
T1   واخلااأ الاالااث  فيكتماال مسااارT2   ك باااد

  T2ليع فتفتل الر شع دا  T2مركر ثاريع تصبل حالع 
ك   T1واخلااأ الاااا   ك  دقطاام مسااار تيااار املؤقااق 

مث تتكارر بكرة التشاطيل   H1تبادا  دقطم مسار تيار 
ملادة ثارياع ك   H1السابقع ك بللك تضدء ملبع البيان 

 تدطفئ ملدة ثاريع .
 (08-9لشكل )ا                                                                         
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 التمرين الثاني عشر )وحدة التعبئة( 9-13
 دبوة إذل سيارة    500ربتوا كحدة التابئع اليت بصدبها دلى سَت ن أحدذنا  امل دلى رقل     
دبااوة إذل ساايارة التلمياال الااريااع ك تتكاارر بكرة   400التلمياال األكذل مث  اماال اآلخاار دلااى رقاال     

 التشطيل .
 -ص :أوال قائمة التخصي

 الرمز المعامل التعليق
 I 0.0 ON ر شع مفتوحع من ضاةأ التشطيل
 I 0.1 OFF ر شع مفتوحع من ضاةأ اإل قاف

 I 0.2 B1 ر شع مفتوحع من خليع ضوئيع موضودع دلى السَت األكل
 I 0.3 B2 ر شع مفتوحع من خليع ضوئيع موضودع دلى السَت الاا 

 Q 2.0 K1 ملف كورتاكتور لرك السَت األكل
 Q 2.1 K2 ملف كورتاكتور لرك السَت األكل

 
 و الدائرة الرئيسية  PLCثانيا مخطط التوصيل مع 

 والشكل أ  ك الدائرة الرئيسيع والشكل ب  .            PLC  بُت ةطأ التوصيل مم 29-4الشكل و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (09-9الشكل )
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 -ثالثا الشكل السلمي :
 السلمد لوحدة التابئع اليت بصدبها .   بُت الشكل 31-4الشكل و

 -نظرية التشغيل :
فتفاتل الر شاع  F0.0تصل إشارة داليع إذل مدخل القبلب    ONفادد الضطأ دلى ضاةأ التشطيل 

بالااادب   C1ك بالتااارل زناادث إمساااك للاااداب   C1,C2املطلقااع املوصاالع ماام مااداخل ربر اار الااادابات
ساَت األكل ك كلماا مارت دباوة دلاى مكاان اخللياع الضاوئيع ك  امال ال  K1فيكتمال مساار تياار   500
B1  تصال إشاارة دالياع ملادخل الااد التداازرل للاادابC1   فيقال الاادب احملمال باه الااداب بواحاد كهكالا

  K1مدخفضا ك دقطام مساار تياار   C1مساك ا صفرا فيصبل خرج   C1حىت  صبل الادب احململ به 
ك توقااااااااااف لاااااااااارك إبارة السااااااااااَت األكل 

وقاااااااااااف الساااااااااااَت األكل ك  رفاااااااااااذ ك ت
الوقااق زناادث اكتمااال ملسااار إمساااك 

C2   رتياع لاوبة الر شع املطلقعC1 

 C2 املوصالع دبادخل إمسااك الااداب 

  C2لوضااام الطلااال كزنماااال الااااداب 
ك بالتاارل  صابل خاارج   400بالاادب 
داليااا فيكتماال مسااار   C 2الاااداب 
K2    ك  ااادكر لااارك الساااَت الااااا  ك

مكاااان اخللياااع  كلماااا مااارت دباااوة دلاااى
  B2تطلااال الر شاااع   B2الضاااوئيع 

املوصااالع دبااادخل الااااد التداااازرل للااااداب 
C 2   ك  قال الاادب احملمال باه الااداب

C 2   ك هكالا حاىت  صابل مسااك ا
  C2الصاافر ك بالتااارل  صاابل خاارج 
  K2مدخفضاا ك  دقطام مسااار تياار 

 (32-9الشكل )           ك توقف لرك إبارة السَت الاا  ك  توقف السَت الاا 
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كتتكرر بكرة التشطيل إذل أن  تم اإل قاف   C2   ك  رفذ الوقق  كتمل مسار تيار اإلمساك للاداب
 C1ك تباداا زنادث ربر ار لكابل مان   F 0.0فيلدث ربر ر للالم  OFF   بواسطع ضاةأ اإل قاف 

,C2  .  ك  توقف السَت األكل كالسَت الاا 
ات الايت تدقال بواساطع الساَت األكل ك الساَت الااا  بواساطع لوحاع املشاطل ك شنكن تطيَت قيم أدداب الاباو 

Operator  Panel   كذلك باستخدام جهازPLC  بقائمع اةمل التاليع 29-4املبُت بالشكل و   
DB 12  تابعFB2 FB2 OB1  
KC 500  SEG 1 SEG 1 
KC 400 LDW 1 A I 0.0 JUFB 2 

 SC2 S F 0.0  
 AN F 0.0 A I 0.1  
 RC1 R F0.0  
 RC2 SEG 2  
 = Q 2.1 A I 0.2  
  CD C1   
  AN C2  
  CD B12  
  LDW 0  
  SC1  
  AN F0.0  
   R C1   
  A C1  
  = Q 2.0  
  SEG 3  
  AN C1  
  A I 0.3  
  CD C2  
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  A C1  
  CD B12  

   الشكل السلمد  .  3 , 2 ,1تقابل اخلطوط  SEG1 , SEG2 , SEG3 دلما بأن 
 التمرين الثالث عشر ) تهوية نفق السيارات الصغيرة ( 9-19

    بُت املسقأ األفقد لدفل سيارات صطَتة .31-4الشكل و    
                 

 
 
 
 
 
 

 (31-9الشكل ) 
ككاللك ثابلث ماراكح   B 2ك أخارى دداد املخارج   B1كهالا الدفال ما كب خبلياع ضاوئيع دداد املادخل 

  REDك  وجااد ددااد املاادخل إشااارة ضااوئيع ماا كبة بلمبااع ضبااراء   M1,M2,M3رة باحملركااات ماادا
سايارة فاإذا كاان   100تضدء ياملا أن ددب السيارات املوجاوبة باالدفل أقال مان   GRكأخرى خضراء 

ساايارة تامال مركحااع الشافأ األكذل كإذا كااان   30دادب السايارات املوجااوبة باالدفل أقاال مان أك  ساااكا
تامال املركحاع األكذل كالاارياع ك  50 كأقال مان أك  سااكا  30يارات املوجوبة بالدفل أك  من ددب الس

تامال املاراكح الابلثاع صبيااا .كإذا كصالق دادب   50 إذا كان دادب السايارات املوجاوبة باالدفل أكا  مان
وئيع املوجاوبة لئلشارة الضا  REDسيارة تضدء ملبع البيان ا مراء  100 السيارات املوجوبة بالدفل إذل

   مدخل الدفل ملدم بخول السيارات الدفل .
 -أوال قائمة التخصيص :

 الرمز المعامل التعليق
 I 0.0 B1 ر شع مفتوحع من خليع ضوئيع موضودع ددد املدخل
 I 0.1 B2 ر شع مفتوحع من خليع ضوئيع موضودع ددد املخرج

 I 0.2 ON ر شع مفتوحع من مفتاح التشطيل
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 Q 2.0 K1 كتور املركحع األكذلملف كورتا 
 Q 2.1 K2 ملف كورتاكتور املركحع الااريع
 Q 2.2 K3 ملف كورتاكتور املركحع الاالاع

 Q 2.3 RED ملبع اإلشارة الضوئيع ا مراء
 Q 2.4 GR ملبع اإلشارة الضوئيع اخلضراء

 ع والشكل ب  .والشكل أ  ك الدائرة الرئيسي  P LC   بُت ةطأ التوصيل مم 32-4الشكل و

 (30-9الشكل )
 -ثالثا الشكل السلمي :

    بُت الشكل السلمد لدفل السيارات الصطَتة اليت بصدبه .33-4الشكل و
 -نظرية التشغيل :

  GRاملوصاالع دباادخل ربر اار اللمبااع اخلضااراء   ONتصاابل الر شااع   ONددااد ةلاال مفتاااح التشااطيل 
اخل الدفل   أكل األمر  كون صفرا لللك فاإن خارج ادب السيارات اليت تتكون بدحيث إرمفتوحع ك 

 كااون داليااا فيكتماال   F 0.0دمليااع املقاررااع   اخلااأ الاااا   كااون داليااا ك بالتااارل فااإن حالااع الالاام 
واخلاأ التاسام  كتضادء  GRواخلأ السابس  كتبادا زندث إمساك لقبلب اللمبع اخلضاراء  K1مسار

املوصاالع   B1فكلمااا بخلاق سايارة الدفال تطلاال الر شاع الدفال اللمباع اخلضاراء فتبادأ الساايارات بادخول 
فت باب القيمع اةار ع للاداب بواحد ككلما خرجق سيارة من الدفل   C1دبدخل الاد التصاددا للاداب 

فتقاال القيمااع اةار ااع للاااداب بواحااد فااإذا    C1املوصاالع دباادخل الاااد التدااازرل للاااداب  B1تطلاال الر شااع 
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ع للاداب أصطر من أك كارق القيمع اةار 
دالياع   F 0.0تصابل حالاع   30تسااكا 

  C1ك إذا كارااق القيمااع اةار ااع للاااداب 
 Fتصبل حالع  50أصطر من أك تساكا 

دالياااع كإذا كاراااق القيماااع اةار اااع   0.1
تصابل حالاع   50أك  مان    C1للاداب 

F 0.21   دالياااع ك إذا كاراااق القيماااع
صبل ت  100مساك ع   C1اةار ع للاداب 

داليع ك  كتمل مسار تياار   F 0.3حالع 
K1   ياملاااا أن دااادب السااايارات باااالدفل

سايارة أا دداد   100 : 0 اًتاكح ماا باُت 
  أك F0.1 أك F0.0 أك F0.0 دمال 

F0.2  أكF0.3  كتدكر املركحع األكذل 
ياملاا أن دادب   K2ك كتمال مساار تياار 

كأصاطر   30أقال مان   السايارات باالدفل 
أا ددااادما تكاااون   50مااان أك  سااااكا 

  F 0.1مدخفضاع ك حالاع   F 0.0حالاع 
داليااااع ك تاااادكر املركحااااع الااريااااع ك  كتماااال 

ياملاا أن دادب السايارات   K3مسار تيار 
كتاااادكر املركحااااع   50باااالدفل أكاااا  ماااان 

  GRالاالاااع . ك تضاادء اللمبااع اخلضااراء 
ياملا أن ددب السيارات   الدفل أقل مان 

ات   ك ددااااد كصااااول داااادب الساااايار  100
سايارة تصال إشاارة ربر ار   100الدفل إذل 

رتيااااااع  GRإذل قااااابلب اللمباااااع اخلضاااااراء 
ك   رفاذ   F0.3لطلال الر شاع املفتوحاع 

 (33-9الشكل )                     REDالوقق تضدء اللمبع ا مراء 
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ل داادب ألهنااا تضاادء ياملااا أن اللمبااع اخلضااراء ةااَت مضاايئع ك سااتمر الوضاام دلااى هاالا ا ااال إذل أن  قاا
سيارة   هله ا الع تصل إشاارة إمسااك ملادخل قابلب اللمباع   50السيارات   الدفل ليصبل مساك ا 

كتبادأ   REDمان جد اد ك  رفاذ الوقاق تدطفائ اللمباع ا ماراء   F 0.2رتيااع لطلال   GRاخلضراء 
 السيارات بالدخول إذل الدفل . 

 صغيرة و عربات النقل (التمرين الرابع عشر ) تهوية نفق السيارات ال 9-15
    بُت املسقأ األفقد لدفل السيارات الصطَتة ك دربات الدقل .    34-4الشكل و

 
 
 
 
 
 
 

                                         
 (39-9الشكل )

للسايارات الصاطَتة   SQ 1حياث إن  SQ1 , SQ2كهالا الدفال ما كب دبفتااحد كزن دداد املادخل 
 . لاربات الدقل  SQ 2ك

لاربات   SQ4للسيارات الصطَتة  ك   SQ3حيث إن  SQ3 , SQ4ك  املخرج  وجد مفتاحد كزن 
 الدقل .

ك اةد ر باللكر أن دربع الدقل تاامل كابلث سيارات صطَتة . كال سنتلف ير قع دمل هلا الدفل دن 
 الدفل السابل اللا تداكلداه   الفقرة السابقع . 

  -أوال قائمة التخصيص :
 الرمز المعامل عليقالت
 I 0.0 ON ر شع مفتوحع من مفتاح التشطيل

 I 0.1 SQ1 ر شع مفتوحع من مفتاح كزن السيارات الصطَتة املوجوبة باملدخل
 I 0.2 SQ2 ر شع مفتوحع من مفتاح كزن الاربات الكبَتة املوجوبة باملدخل
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   -تابم قائمع التخصيص :

 الرمز المعامل التعليق

 I 0.3 SQ3 ع من مفتاح كزن السيارات الصطَتة املوجوبة باملخرجر شع مفتوح
 I 0.4 SQ4 ر شع مفتوحع من مفتاح كزن الاربات الكبَتة املوجوبة باملخرج

 Q 2.0 K1 ملف كورتاكتور املركحع األكذل 

 Q 2.1 K2 ملف كورتاكتور املركحع الااريع 

 Q 2.2 K3 ملف كورتاكتور املركحع الاالاع 

 Q 2.3 RED اإلشارة ا مراء ملبع 

 Q 2.4 GR ملبع اإلشارة اخلضراء

 -و الدائرة الرئيسية :  PLCثانيا مخطط التوصيل مع 
دلما بأن الدائرة الرئيسيع للملركات   PLC   بُت ةطأ التوصيل مم جهاز 35-4الشكل و

ل السابل اللا تداكلداه   املستخدمع   هلا الدفل ال زبتلف دن الدائرة الرئيسيع املستخدمع   الدف
 الفقرة السابقع .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 (35-9الشكل )

 -ثالثا الشكل السلمي :
    بُت الشكل السلمد للدفل اللا بصدبه .36-4الشكل و
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 (36-9الشكل )                           
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 -نظرية التشغيل :
ال زبتلف رظر ع التشطيل دداد ماركر السايارات الصاطَتة دان رظر اع تشاطيل الدفال الساابل دادا أن اخللياع 

 .  SQ3استبدلق دبفتاح الوزن   B2ك اخلليع الضوئيع   SQ1استبدلق دبفتاح الوزن   B1الضوئيع 
ا فهم رظر ع التشطيل ددد مركر دربع رقل سدلقد الضوء دلى باض اإلمكاريات املضافع كحىت  تسٌت لد

 Fكخرجه دلى الالم  T2ك املؤقق   T1هللا الشكل السلمد فيوجد مولد ربضات  تألف من املؤقق 

ددد خاركج درباع رقال مان الدفال كالااداب   3زنمل بالادب   C2ك الاداب   HZ 5ك  امل بًتبب   1.0
C3 دداد خاركج درباع رقال مان الدفال . ك بواساطع الااداب   3بالاادب  زنمالC2   كمولاد الدبضاات  اتم

دداد بخاول درباع رقال إذل باخال الدفال   C1إبخال ثبلثع ربضات إذل مدخل الاد التصاددا للاداب 
 .   3دبقدار   C1ك بللك ت باب القيمع اةار ع للاداب 

  C1ل ثبلثع ربضات إذل مادخل الااد التداازرل للااداب كمولد الدبضات  تم إبخا  C3كبواسطع الاداب 
 .  3دبقدار   C1ددد خركج دربع رقل من الدفل ك بللك تقل القيمع اةار ع للاداب 

 التمرين الخامس عشر ) وحدة اإلنذار الصوتية و الضوئية (  9-16
ددادما    ONأ مضخع هيدركليكيع   أحد األرظمع اهليدركليكيع تامال دداد الضاطأ دلاى الضااة    

كتتوقاف دداد كصاول   PS كون الضطأ   الدكرة اهليدركليكيع أقل من ضطأ الوصل ملفتااح الضاطأ 
أك ددد ز ابة ا مل دلى لرك إبارة املضخع اهليدركليكيع   PSالضطأ إذل ضطأ قطم مفتاح الضطأ 

لرك املضخع ك ددد حدكث ز ابة   ا مل دلى   OFFأك إ قاف املضخع بواسطع ضاةأ اإل قاف 
بضوء متقطم   OLكتضدء ملبع بيان ز ابة ا مل   HORN صدر صوت إرلار صويت بواسطع البون 

ك  رفاذ الوقاق زبارج الرساالع   RESTك شنكان إساكات الباون بواساطع الضااةأ   HZ 0.5باًتبب 
 – MOTOR  (OP393)املااا مك راااوع   PLCالتالياااع دلاااى لوحاااع املشاااطل املوصااال جبهااااز 

OVERLOADED   ك باد ربد د سب  ز ابة ا مل ك دبلجه ك إدابة تشاطيل املضاخع بالضاطأ
  MOTOR – RUNدلى زر ربر ر املتمم ا رارا للملرك تظهر الرسالع التالياع دلاى لوحاع املشاطل 

ك ددااد   MOTOR – OFFك   حالااع توقااف املضااخع تظهاار الرسااالع التاليااع دلااى لوحااع املشااطل 
 LOWركليكيع دن حد ماُت تظهر الرسالع التاليع دلى لوحع املشطل اخنفاض الضطأ   الدكرة اهليد

 PRESSURE   ك شنكان اختياار ملباات البيااان اخلاصاع بتشاطيل كإ قااف ك ز اابة ا مال دلاى احملاارك
 .      Testبواسطع ضاةأ االختيار 
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 -أوال قائمة التخصيص :
 الرمز المعامل التعليق
 I 0.0 OFF ر شع مفتوحع من ضاةأ اإل قاف
 I 0.1 ON ر شع مفتوحع من ضاةأ التشطيل

 I 0.2 OL ر شع مفتوحع من املتمم ا رارا
 I 0.3 PS ر شع مفتوحع من مفتاح الضطأ

 I 0.4 REST ر شع مفتوحع من ضاةأ إسكات البون
 I 0.5 TEST ر شع مفتوحع من ضاةأ اختبار اللمبات

 Q 2.0 K1 ملف كورتاكتور لرك املضخع
 Q 2.1 HORN البون

 Q 2.2 ON ملبع بيان التشطيل
 Q 2.3 OFF ملبع بيان اإل قاف

 Q 2.4 OL ملبع بيان ز ابة ا مل
 Q 2.5 .LOW PR ملبع بيان اخنفاض الضطأ   الدكرة اهليدركليكيع 

 
 -و الدائرة الرئيسية :  PLCثانيا مخطط التوصيل مع 

شكل أ  ك الدائرة الرئيسيع كمخطأ أحابا وال  PLC   بُت ةطأ التوصيل مم 37-4الشكل و
 اخلأ والشكل ب  .
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 (37-9الشكل )
  -ثالثا برنامج المستخدم :

ك فيه قف  ةَت مشركط إذل  OB1 ك تكون بررامك املستخدم من ثبلثع بلوكات ك هم البلوك التدظيمد
PB1    باألمرJUPB 1  لوك ال رامك ك الشكل السلمد لل رامك املخ ن   بPB1   مبُت بالشكل

 -ك به الرسائل التاليع :  DB13  ك بلوك البيارات 38-4و
       KS = MOTOR – RUN 
      KS = MOTOR – OFF 

                          KS = MOTOR – OVERLOADED 
             KS = LOW – PRESSURE 

  -نظرية التشغيل :
كمن مث  كتمل    F10.0للقبلب  S كتمل مسار اإلمساك  ONيل فادد الضطأ دلى ضاةأ التشط

  K1لطلل الر شع املفتوحع   ONك  دكر لرك املضخع ك تبادا تضدء ملبع البيان   K1مسار تيار 
دلى شاشع   MOTOR  ONداليع ك بالتارل تظهر الرسالع   F0.7واخلأ الاالث  ك تصبل حالع 

   .8-2لوحع املشطل وارجم للفقرة 
ك   K1واخلاأ الااا   فيدقطام مساار تياار  OLددد حدكث ز اابة   ا مال دلاى احملارك تفاتل ر شاع ك 

  ONواخلأ الاالث  مفتوحع فيدقطم مساار ملباع بياان التشاطيل   K1 توقف احملرك كتبادا تاوب الر شع 
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كتدطفااائ كزبتفاااد الرساااالع الساااابقع   حاااُت 
 كتماال مسااار تيااار ملبااع بيااان ز ااابة ا ماال 

OL   واخلااأ اخلااامذ  فتضاادء ملبااع ز اااابة
 ا مل بضوء متاقطم بتاربب

0.5 HZ  رتياااع لاماال امللباالب املؤلااف
فتظهار الرساالع التالياع ك     T1, T2مان 

داليااع   F 0.5رفاذ الوقااق تصابل حالااع 
كمدخفضااع بصاافع بكر ااع باادفذ تااربب مولاااد 

فتظهااار   T1,T2الدبضاااات املؤلاااف مااان 
ل الرساااااااااااالع التالياااااااااااع دلاااااااااااى لوحاااااااااااع املشاااااااااااط

MOTOR OVERLOADED 
دلما بأن هله الرسالع تظهر كزبتفد بصفع 
بكر اااع بااادفذ تاااربب مولاااد الدبضاااات املؤلاااف 

. ك  كتماااال مسااااار تيااااار   T1,T2ماااان 
واخلاااأ الاااامن  كشنكااان   HORNالبااون 

إسااااااكات البااااااون بالضااااااطأ دلااااااى ضاااااااةأ 
فيكتمل مسار تياار   RESETاإلسكات 

واخلاااأ الااشااار  ك تباداااا   F10.1الالااام 
واخلاأ   HORNمسار تيار البون  دقطم 

الاامن  .كشنكن إدابة لرك املضخع لللالع 
بااد   OLالطبيايع بالضطأ دلى زر ربر ار 

           مااةع سب  ز ابة ا مل
لوضااااها الطبيااااد     OLفتااااوب ر شاااع 

 K1الشكل السلمد ك كتمل مسار التيار 

واخلاااأ الاالاااث  ك ااادكر احملااارك مااان جد اااد  
 (38-9لشكل )ا                 دلى   MOTOR RUNكظهر الرسالع 
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 .  ONشاشع لوحع املشطل ك كللك تضدء ملبع البيان 
ك تباداا  دقطام   F0.0فيدقطام مساار تياار الالام   OFFكشنكن إ قاف احملرك بالضاطأ دلاى الضااةأ 

خلاأ الرابام  وا  OFFك توقاف احملارك واخلاأ الااا   ك  كتمال مساار تياار ملباع البياان   K1مسار تياار 
دلاى شاشاع   MOTOR OFFدالياع فتظهار الرساالع التالياع   F 0.6فتضادء ككاللك تصابل حالاع 
  TEST  كشنكاان اختبااار ملبااات البيااان بالضااطأ دلااى الضاااةأ  8-2لوحااع املشااطل و ارجاام للفقاارة 

ك تضاادء صبياهاا ك شنكاان للمشااطل   ON , OFF , OLفيكتمال مسااار تياار صبياام ملباات البيااان 
 اللمبات احملًتقع . استبدال

 التمرين السادس عشر ) خزان الوقود اليومي ( 9-17
   بُت املخطأ التقاٍت خلا ان كقاوب  اومد ألحاد املولادات الااملاع دباكيداات الاد  ل 39-4الشكل و    

حيااااث  ااااتم ماااالء هاااالا اخلاااا ان 
 وميا من اخلا ان الرئيساد فاداد 
الضاطأ دلاى ضااةأ التشااطيل 

ON   اااادكر لاااارك املضااااخع 
M1   ك الااالا  امااال دلاااى

ضخ الوقوب من اخل ان الرئيسد  
Main Tank  إذل اخلااااا ان

 (39-9الشكل )             حىت  صل  Daily Tank اليومد
ك دداد اخنفااض مساتوى   M1ك  توقاف لارك املضاخع   B3مساتوى الوقاوب إذل إذل مساتوى الاواماع 

ك صااوال إذل مسااتوى   M1ك املضااخع  اادكر لاار   B2الوقااوب   اخلاا ان اليااومد داان مسااتوى الاوامااع 
أما إذا ظل الوقوب   اخل ان اليومد  تداقص بالرةم من دمل املضخع حىت  صل إذل أسفل   B3الاوامع

زناادث إراالار ضااوئد فقااأ كتظاال املضااخع تاادكر أمااا إذا ارتفاام مسااتوى الوقااوب     B1مسااتوى الاوامااع
ر صاويت كضاوئد كتتوقاف املضاخع   ا اال زنادث إرالا  B4اخل ان اليومد كصوال إذل مستوى الاواماع 

 ملدم حدكث فيضان للوقوب كخركجه من اخل ان اليومد .
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 -أوال قائمة التخصيص :

 الرمز المعامل التعليق
 I 0.0 ON ر شع مفتوحع من ضاةأ التشطيل
 I 0.1 OFF ر شع مفتوحع من ضاةأ اإل قاف

 I 0.2 RST ر شع مفتوحع من ضاةأ إسكات البون
 I 0.3 TST مفتوحع من ضاةأ اختيار ملبات البيان  ر شع

 I 0.4 OL ر شع مفتوحع من املتمم ا رارا حملرك املضخع 
 I 0.5 B1 ر شع مفتوحع من مفتاح دوامع املستوى األبىن

 I 0.6 B2 ر شع مفتوحع من مفتاح دوامع املستوى الاا  السفلد
 I 0.7 B3 لالوا ر شع مفتوحع من مفتاح دوامع املستوى الاا  ا
 I 1.0 B4 ر شع مفتوحع من مفتاح دوامع املستوى الالوا

 Q 2.0 KM 1 ملف كورتاكتور لرك املضخع 
 Q 2.1 H البون 

 Q 2.2 F ملبع اخلطأ الاام 
 Q 2.3 M1 ملبع بيان التشطيل

 Q 2.4 L1 ملبع بيان املستوى األكل
 Q 2.5 L2 ملبع بيان املستوى الاا 

 Q 2.6 L3 ن املستوى الاالثملبع بيا
 Q 2.7 L4 ملبع بيان املستوى الرابم
 -و الدائرة :  PLCثانيا مخطط التوصيل مع 

والشكل أ  ك الدائرة الرئيسيع حملرك املضخع    PLC   ارض ةطأ التوصيل مم 41-4الشكل و
 كمخطأ أحابا اخلأ والشكل ب  .
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 (92-9الشكل ) 
 -ا الشكل السلمي :ثالث

    ارض الشكل السلمد خل ان الوقوب اليومد اللا بصدبه .41-4الشكل و
 -نظرية التشغيل :

كتصابل حالتاه   F0.0للقابلب   S كتمال مساار اإلمسااك   ONددد الضاطأ دلاى ضااةأ التشاطيل 
وقوب كدددما  دخفض مستوى ال  ON ,OFF Relayداليع كهلا الالم شنال ر بلا التشطيل كالفصل 

فيكتمال مساار   PLCاملوصالع جبهااز   B2تفاتل ر شاع الاواماع   B2  اخلا ان دان مساتوى الاواماع 
كبالتاارل   Aux.Relayك تصبل حالته داليع كهلا الالم شناال ر ابلا إضاا    F 0.1إمساك القبلب 

  F0.2دالياع دلماا باأن   F0.0 ,F0.1 , F0.2الاع كال مان حياث إحن  KM 1 كتمال مساار التياار 
ك حالتااه تكاون دالياع   الظاركف الطبيايااع كتضادء ملباع بيااان   Alarm Relayسباال ر ابلا اإلرالار 

بضااوء ثابااق كدداادما  كااون مسااتوى اهلبااوط     KM1رتياااع لطلاال الر شااع املفتوحااع   M1التشاطيل 
كتضائ بضااوء   L1 كتمال مساار ملباع املسااتوى األكل   BLاخلا ان الياومد أدلاى مان مساتوى الاواماع 

فتضائ ملباع املساتوى   B2ق ك  ظل مستوى الوقوب  رتفام   اخلا ان الياومد كصاوال ملساتوى الاواماع ثاب
  B3ك ظال مساتوى الوقاوب   االرتفااع كصاوال ملساتوى الاواماع   B2لطلل الر شع املفتوحاع   B2الاا  

 كتمال ك توقاف لارك املضاخع كأ ضاا   KM1ك تبادا  دقطم مسار تياار   F0.1فيكتمل مسار ربر ر 
 لتضئ بضوء ثابق .  L3مسار تيار ملبع بيان املستوى الاالث 
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 (91-9الشكل )
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 .  B2ك تتكرر بكرة التشطيل إذا اخنفض مستوى الوقوب   اخل ان اليومد دن مستوى الاوامع 

 -المشاكل المحتملة :
م مسار تيار   اخلأ الرابم ك  دقط  OLحدكث ز ابة   ا مل دلى لرك املضخع فتفتل ر شع  -1

F0.2   ك بالتارل  كتمل مسار تيار البون واخلأ الاامن  ك  صدر إرلار صاويت ك  رفاذ الوقاق
دا    M1ك تضادء ككاللك  كتمال مساار تياار ملباع احملارك  F كتمل مسار تيار ملبع اخلطاأ الااام 

  HZ 30ك الالا  امال باًتبب   T1 , T2ك املؤلاف مان املاؤقتُت   T1خارج مولاد الدبضاات 
بضوء متقطم  .فيقوم املشطل بالضطأ دلى ضاةأ إسكات البون   M1فتضدء ملبع بيان احملرك 

RST   فيكتمال مساار تياار اإلمسااكS   للقابلبF0.3   كتباداا  دقطام مساار تياارH   ك بااد
رااااوب إذل كضااام التشاااطيل   OLدماال صااايارع للمضاااخع كالضااطأ دلاااى زر ربر ااار املاااتمم ا اارارا 

 الطبياد . 
كبالتاارل   F0.2فيدقطام مساار تياار   B4ستوى الوقوب   اخل ان اليومد ألدلى مستوى ارتفاع م  -2

 كتمل مساار تياار الباون واخلاأ الااامن  ك  صادر إرالار صاويت ك   رفاذ الوقاق  كتمال مساار 
دا  خارج   L4كتضادء ككاللك  كتمال مساار تياار ملباع املساتوى الرابام   Fتياار ملباع اخلطاأ الااام 

فتضدء ملبع بيان   5HZكاللا  امل بًتبب   T1 , T2كاملؤلف من املؤقتُت   T1مولد الدبضات 
  RSTبضاوء متقطام فيقاوم املشاطل بالضاطأ دلاى ضااةأ إساكات الباون   L4املساتوى الرابام 

كباااد   Hك تبادااا  دقطاام مساار تيااار الباون   F0.3للقاابلب   Sفيكتمال مسااار تياار اإلمساااك 
 يومد راوب لوضم التشطيل الطبياد .زبفيض مستوى الوقوب   اخل ان ال

فيكتماال مساااار تيااار ملباااع   B1اخنفاااض مسااتوى الوقاااوب   اخلاا ان اليااومد ألسااافل ماان مسااتوى  -3
فتضادء   T1 , T2ك املؤلاف مان املاؤقتُت   T1دا  خارج مولاد الدبضاات   L1املساتوى األكل 

 بضوء متقطم .      L1ملبع بيان املستوى األكل 
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 شر ) وحدة خلط المحاليل الكيميائية (التمرين السابع ع 9-18

هاله الوحادة تتواجاد   بااض املصاارم الكيميائياع حيااث  اتم خلاأ للاولُت ةتلفاُت بدسا  ةتلفااع      
   .42-4كاملخطأ التقٍت هلله الوحدة مبُت بالشكل و

  ك  فااتل  M2واحملاارك   PUMP اادكر لاارك املضااخع   ONفادااد الضااطأ دلااى ضاااةأ التشااطيل 
 MIX  فيدقل احمللول األكل إذل خ ان اخللأ  Y1واحملبذ  TANK1لكهر  للخ ان األكل احملبذ ا

. TANK   كصااااااوال
  B1ملستاااااوى الاوامااااع 
ك   Y1فيدطلااااااااال احملااااااااابذ 

 فااااااااتل احملاااااااابذ الكهااااااااار  
 TANK2للخ ان الاا  

   فيدقااااااااال Y2واحملااااااااابذ  
احمللااااااول الاااااااا  إذل خاااااا ان 
اخللااااااااأ كصااااااااوال ملسااااااااتوى 

فيطلاااااال   B2الاوامااااااع 
ك توقف لارك  Y2حملبذ ا

 (90-9الشكل )                                  ك دكر لرك  M2املضخع 
  كباد دشر ثوا   توقف لرك اخلبلط ك  فاتل لابذ تفر از خا ان  M1واحملرك   MIXERاخلبلط  

 .  Y3اخللأ 
مسااتوى  الاوامااع ك طلال لاابذ التفر ااز باااد ماركر دشااركن ثاريااع ماان  ظااع كصاول مسااتوى املخلااوط إذل 

B1  . 
 -أوال قائمة التخصيص :

 الرمز المعامل التعليق
 I 0.0 ON ر شع مفتوحع من ضاةأ التشطيل 

 I 0.1 B1 ر شع مفتوحع من مفتاح دوامع املستوى األكل   خ ان اخللأ 
 I 0.2 B2 ر شع مفتوحع من مفتاح دوامع املستوى الاا    خ ان اخللأ
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 Q 2.0 Y1 كلملف صمام اخل ان األ
 Q 2.1 Y2 ملف صمام اخل ان الاا 

 Q 2.2 Y3 ملف صمام تفر ز خ ان اخللأ 
 Q 2.3 K1 ملف كورتاكتور لرك اخللأ 

 Q 2.4 K2 ملف كورتاكتور لرك املضخع 
 

 
 -و الدائرة الرئيسية للمحركات :  PLCثانيا مخطط التوصيل مع 

الشاااكل أ  ك الااادائرة الرئيسااايع للملركاااات  و  PLC   اااارض ةطاااأ التوصااايل مااام 43-4الشاااكل و
 كمخطأ أحابا اخلأ و الشكل ب  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (93-9الشكل )
  -: Grafcetثالثا خريطة التدفق التتابعية 

   ارض خر طع التدفل التتابايع . كتات  خر طع التدفل التتابايع هد األسلوب األمال 44-4الشكل و
الصداديع املتااقبع ككماا هاو كاضال مان خر طاع التادفل التتاباياع  الستدتاج الشكل السلمد   الامليات

 -أن هله الامليع تتكون من طبذ مراحل كما  لد :
 -المرحلة األولى :
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هلاا  F 0.0 ككاراق كحادة ذاكارة البادء   ONك تتلقل إذا قام املشطل بالضطأ دلى ضاةأ التشاطيل 
 اماال بإمساااك ك  فااتل الصاامام   M2خع حالااع مدخفضااع كددااد باادء املرحلااع األكذل فااإن لاارك املضاا

 ك ذلك أثداء املرحلع األكذل فقأ  و ألره بدكن زب  ن   كتصبل حالع دلم البدء داليع   Y1الكهر  
 -المرحلة الثانية :

تبدأ املرحلع الااريع ك تتوقف املرحلع األكذل ك   B2ددد كصول احمللول   خ ان اخللأ إذل إذل املستوى 
 كذلك أثداء املرحلع الااريع فقأ و ألره بدكن زب  ن   .  Y2هر   فتل الصمام الك
  -المرحلة الثالثة :

تباادأ املرحلااع الاالاااع ددااد كصااول مسااتوى احمللااول   خاا ان 
فتتوقاااف املرحلاااع الاارياااع ك توقاااف   B2اخللاااأ للمساااتوى 

لااارك املضاااخع ك  ااادكر لااارك اخلااابلط ملااادة دشااار ثاااوا  مث 
  توقف .

 -ة :المرحلة الرابع
باد ارتهاء زمان بكران لارك اخلابلط تبادأ املرحلاع الرابااع ك 

 .  Y3تتوقف املرحلع الاالاع ك  فتل صمام التفر ز 
 -المرحلة الخامسة :

ددد كصول مستوى املخلوط   خ ان اخللأ ألسفل من  
 دقطام التياار الكهاار  دان الصاامام   B1مساتوى الاواماع 

ثارياع . كزنادث   S 20بااد تاأخر مقاداره   Y3الكهار  
 .  F0.0ربر ر لالم البدء 

 
                                                       

 
                                         

 ( 99-9الشكل )                                                 -رابعا الشكل السلمي :
حااادة خلاااأ احملاليااال الكيميائياااع . ك لاااو بققداااا الدظااار      اااارض الشاااكل السااالمد لو 45-4الشاااكل و

الشااكل الساالمد لوجاادراه هااو خر طااع التاادفل التتابايااع باااد ربو اال رمااوزه إذل الشااكل الساالمد املقاباال 
فماااابل جناااد أن اخلاااأ األكل شناااال املرحلاااع األكذل ك كاااللك فاااإن اخلاااأ الااااا  شناااال املرحلاااع الاارياااع كاخلاااأ 
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 لاااع ك اخلااأ الراباام شنااال املرحلااع الراباااع كاخلااأ اخلااامذ شنااال املرحلااع اخلامسااع أماااالاالااث شنااال املرحلااع الاا
  T2اخلاص بفًتة اخللاأ ك اخلاأ الساابم هاو خااص باملؤقاق   T1اخلأ السابس فهو خاص باملؤقق 

ك اخلاأ الااامن خااص بكورتااكتور لارك اخلابلط كاخلاأ   Y3اخلااص با من تاأخَت ةلال صامام التفر از 
بكورتاكتور لرك املضخع ك اخلأ الااشر خااص بالصامام األكل  ك اخلاأ ا اابا دشار التاسم خاص 

خاص بالصمام الاا  ك اخلأ الاا  دشر خاص بصمام التفر ز كاخلأ الاالث دشر خاص بالم البدء 
   STP توقف ددد تلف البطار ع بوضم كلمع   PLC. ك اةد ر باللكر أره شنكن جال جهاز

 

 (95-9الشكل )
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 توقف دن ارقطاع التيار الكهر  كدوبته بوضم كلمع   PLCك شنكن جال جهاز  OB34  البلوك 
STP   البلوك  OB21   أك OB22 : بالطر قع التاليع- 

          
 

                        STP                                    STP                             

فماان املااارف أرااه ددااد اخنفاااض كهاالا مفيااد جاادا 
جهد البطار ع ك ارقطاع التيار الكهر  فإن ذلك 
 ااااؤبا لفقاااادان بررااااامك التشااااطيل كمااااا أن دااااوبة 
التيااار الكهاار  باااد ارقطادااه  ااؤبا إذل إحااداث 
إصاااابات للفدياااُت ك الاماااال ك ذلاااك إذا دملااااق 
املاكيداااااات باااااادكن سااااااابل تدبيااااااه دلااااااى الامااااااال ك 

هااله اخلااواص خاصااع الفديااُت باملصااارم دلمااا بااأن 
 فقأ .  Siemensلشركع   Step 5بلطع  

التمرين الثامن عشر ) إشارة  9-19
 مرور الطرق السريعة ( 

 (96-9الشكل )        توضم إشارة مركر الطرن السر اع دابة   الطرن
الساار اع الاايت  قاال فيهااا األشااخاص املًتجلااون ك  

دااااابة تكااااون ماااا كبة بضااااواةأ للمشاااااة كالشااااكل 
طااارن السااار اع     اااارض دناااوذج إلشاااارة ال46-4و

   باااُت املخطاااأ الااا مٍت 47-4كالشاااكل و     . 
 إلشارات مركر الطرن السر اع .

   باااااااُت تتاااااااابم تشاااااااطيل ملباااااااات 1-4كاةااااااادكل و
 .  S1اإلشارة ددد الضطأ دلى الضاةأ 

 
 
 

 (97-9الشكل )                                                                     

OB34 OB21 
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 (1-9الجدول )
                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 رس حيثك اةد ر باللكر أن هلا الدوع من اإلشارات الضوئيع  ستخدم أحيارا جبوار املدا
أثدااء خاركج  ON ستبدل الضااةأ دبفتااح  وضام باخال املدرساع ك  اتم كضام هالا املفتااح دلاى كضام 

                                                                                     . باد خركج التبلميل  OFFالتبلميل من املدرسع مث  ااب باد ذلك إذل كضم 
                                   -لتخصيص :أوال قائمة ا 

 الرمز المعامل التعليق
 I 0.0 S1 ر شع مفتوحع من ضاةأ دبور املشاة

 Q 2.0 GC اللمبع اخلضراء ملركر السيارات 
 Q 2.1 YC اللمبع الصفراء الستاداب السيارات للتوقف

 Q 2.2 RC اللمبع ا مراء لتوقف السيارات 
 Q 2.3 GP لابور املشاة اللمبع اخلضراء 

 Q 2.4 RP اللمبع ا مراء لابور املشاة 
 

   PLCثانيا مخطط التوصيل مع جهاز 
   PLC   بُت ةطأ التوصيل مم جهاز 48-4الشكل و

 -ثالثا الشكل السلمي :

 T1 اإلشارة
30 S 

T2 
90 S 

T3 
30 S 

أخضر سيارات 
GC 

OFF OFF OFF 

أصفر سيارات 
YC 

ON OFF OFF 

أحمر سيارات 
RC 

OFF ON ON 

أحمر مشاه 
RP 

ON OFF ON 

أخضر مشاه 
GP 

OFF ON OFF 
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   بُت الشكل 49-4الشكل و
السلمد إلشارة مركر الطرن 

السر اع مم استبدال كماامبلت 
ك املخارج برموزها أجه ة املداخل 

املبيدع   قائمع التخصيص من 
أجل تيسَت دمليع فهم رظر ع 

                                      التشطيل .
 (98-9الشكل )                               -نظرية التشغيل :

  الوضاام الطبياااد  كتماال مسااار اخلااأ 
اخلامذ فتامل اإلشارة الضوئيع اخلضراء 

كاخلااأ التاساام فتاماال   GCللساايارات
 .  RPة الضوئيع ا مراء ملشاة اإلشار 

كددد الضطأ دلى ضاةأ مركر املشاة 
S1   كتمل مسار إمساك S   للقبلب

F0.0   فيطلل ر شته املفتوحع و اخلأ
 T1الاا    فيكتمل مسار تيار املؤقق 

  T1ك باد ارتهاء ثبلثُت ثاريع  امل  
ر شته املفتوحع و اخلأ الاالث   فيطلل 

ك باد ارتهاء   T2فيكتمل مسار تيار 
ك طالل ر شاته  T2تساون ثاريع  امل 

و اخلأ الرابم   فيكتمل   T2املفتاوحاع 
ك باد ارتهاء ثبلثون  T3مسار تيار 

ك  طلل الر شع املفتوحع   T3ثاريع  امل 
T3   واخلأ األكل  فيلدث ربر ر

لللظع   هله الللظع   F0.0للقبلب 
 T3مث   T2مث   T1 دقطم مساار تياار 

 (99-9)لشكل ا                                                 
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واخلأ   Y2تضدء اللمبع الصفراء للسيارات   T1مم ددم دمل   F0.0دلما بأره أثداء دمل 
و اخلأ السابم   RCتضدء  اللمبع ا مراء للسيارات   T1مم دمل   F0.0السابس   كأثداء دمل 

واخلأ   GPتضدء اللمبع اخلضراء للمشاة   T2مم ددم دمل   T1ك دمل   F0.0  ك أثداء دمل 
  (99-9الشكل )                         ك تضدء اللمبع ا مراء للمشاةالاامن 

 RP   دددما تكون اللمبع اخلضاراء للمشااةGP  و اخلأ التاسم   .     ال تامال 
 التمرين التاسع عشر  ) لوحة اإلعالنات ذات األهواء المتحركة ( . 9-02

توا دلى طبذ جممودات من اللمبات   األربم ك تلخص هلا التمر ن   تشطيل لوحع إدبلرات رب    
موجاوبة   اإلياار اخلاارجد للوحاع ك اجملموداع اخلامساع مان اللمباات   G1 , G2 , G3 , G4األكذل 

   ارض املخطأ ال مٍت هلله 51-4سبال الابارة التاليع والقصر اللهيب للموبيليات الاصر ع  كالشكل و
 اللوحع  .

 
 

 -شرح المخطط الزمني :
فااإن   ONدما  طلاال مفتاااح التشااطيل دداا

 تضاااادء ملااااادة ثارياااااع مث  G1اجملمودااااع 
ملدة ثاريع مث تضدء   G2تضدء اجملمودع 

ملااااادة ثارياااااع مث تضااااادء   G3اجملموداااااع 
ملااااادة ثارياااااع مث تضااااادء   G4اجملموداااااع 
ملااااادة ثارياااااع مث تضااااادء   G3اجملموداااااع 
ملااادة ثارياااع مث تضااادء   G2 اجملموداااع

تدطفاااااااااىء ملااااااااادة ثاريااااااااع مث  G1اجملمودااااااااع 
ملاادة ثاريااع مث تضاادء  G1,G4  اجملمودااع

 (52-9الشكل )                              ملدة ثاريع مث تكرر  G1,G4 اجملمودات
 تضدء يوال فًتة التشطيل .      G5بكرة التشطيل السابل دلما بان اجملمودع  
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 -أوال قائمة التخصيص :                                             
 الرمز المعامل التعليق

 I 0.0 ON ر شع مفتوحع من مفتاح التشطيل 
 Q 2.0 G1 اجملمودع األكذل من اللمبات
 Q 2.1 G2 اجملمودع األكذل من اللمبات
 Q 2.2 G3 اجملمودع األكذل من اللمبات
 Q 2.3 G4 اجملمودع األكذل من اللمبات
 Q 2.4 G5 اجملمودع األكذل من اللمبات

  -:  PLCمخطط التوصيل مع ثانيا 
 للوحع اإلدبلرات اليت بصدبها .  PLC   بُت ةطأ التوصيل مم 51-4الشكل و

 -ثالثا الشكل السلمي :
    ارض الشكل السلمد للوحع اإلدبلرات اليت بصدبها . 52-4الشكل و

 -نظرية التشغيل :
 زندث  ONددد ةلل مفتاح التشطيل 

فيكتماااال   F.0.0إمساااااك القاااابلب 
ك  بادأ املؤقاق  T1ار تيار املؤقق مس

الاااا مٍت حبساااااب الاااا من املدقضااااد ففااااد 
البدا ااااااع تكااااااون قيمااااااع الاااااا من املتباااااااقد 

 9للمؤقق 
ثااااوا  ككلمااااا ماااارت ثاريااااع  قاااال الاااا من 
املتبقااااد بواحااااد ك هكاااالا حااااىت  صاااابل 

ثارياااع     0الاا من احملمااال بااه الااااداب 
هااااااله ا الااااااع تطلاااااال الر شااااااع املفتوحااااااع 

 T1دخل ربر ر كاملوصلع دب  T1للمؤقق 
 (51-9الشكل )                        بكرة كتبدأ   T1فيلدث ربر ر للمؤقق  

 داليع   F10.0ثوا  تصبل حالع  9التشطيل من جد د فاددما  كون زمن املؤقق
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 8داليعواخلأ الاا  دشر .كدددما  كون زمن املؤقق  G1واخلأ الاالث  كتبادا تصبل حالع اجملمودع 

 دااليع   G2دااليع واخلأ الرابم  كتبادا تصبل حاالع اجملمودع  F10.1ال حالع ثوا  تصب 
دالياع واخلاأ اخلاامذ    F10.2ثاوا  تصابل حالاع  7واخلأ الاالث دشر  .كدددما  كون زمن املؤقق

ثااوا    6داليااع واخلااأ الراباام دشاار  . كدداادما  كااون زماان املؤقااق  G3كتبادااا تصاابل حالااع اجملمودااع 
داااليع واخلاأ اخلاامذ   G4دااليع واخلأ الساابس  كتبااادا تصابل حااالع اجملموداع  F10.3 تصبل حالع

دااااليع واخلااأ السااابم  كتبادااا   F10.4ثااوا  تصاابل حاااالع   5دشاار  . كدددماااا  كااون زماان املاااؤقق 
ثاوا  تصاابل   4دالياع واخلاأ الرابام دشار  . كددادما  كاون زمان املؤقاق   G3تصابل حالاع اجملموداع 

دالياع واخلاأ الاالاث دشار  .   G2داليع واخلأ الاامن  ك تبادا تصابل حالاع اجملموداع   F10.5ع حال
 دااليع   F10.6ثوا  تصبل حاالع   3كدددماا  كاون زمن املاؤقق 

داليااع واخلااأ الاااا  دشاار  . كدداادما  كااون زماان   G1واخلااأ التاساام  كتبادااا تصاابل حالااع اجملمودااع 
داليعواخلأ الااشر  كتبادا تصبل حالع كال اجملموداات مدخفضاع   F10.7عثوا  تصبل حال  2املؤقق

ثارياع   1كددادما  صابل زمان املؤقاق املتبقاد  G1:G2ال تساتخدم   بكائار اجملموداات   F10.7ألن
داليع واخلأ ا ابا دشر   كتبادا تصبل حالع صبيام اجملموداات دالياع مث تتكارر   F11.0تصبل حالع

 كااون     G5فااإن مسااار  F0.0د دلمااا بأرااه يااول فااًتة دماال دلاام التشااطيل بكرة التشااطيل ماان جد اا
 مكتمل. كذبدر اإلشارة إذل أره شنكن إلطاء اخلأ الااشر لادم كجوب حاجع له كلكده ترك   هلا 

 الشكل السلمد لئل ضاح فقأ . 
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 (50-9الشكل )
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ك   Tك الدقل   Lلميل حيث تستخدم الدكال التاليع و الت -حل آخر باستخدام برنامج مركب :
   .  SLWك اإلزاحع لليسار   SRWاإلزاحع لليمُت 

DB3 DB2  تابمFB2  تابمFB2  تابمFB2 FB2 OB1 
KF1 KT9.2 X7   CDB3 X1   CDB3 LT1 AI 0.0 JUFB2 
KF2 KF9 LDW1 LDW0 LDW5 ANT1  
KF4 KF8 SRW1 TQB2 =F CDB2  
KF8 KF7 TQB2 BEU JC=X5 LDW0  
KF0 KF6 BEU   X2   CDB3 LT1 SRT1  
KF31 KF5 X8   CDB3 LDW0 LDW6 ANT1  
 KF4 LDW4 SLW1 =F =Q2.4  
 KF3 TQB2 TQB2 JC=X6 LT1  
 KF2 REU BEU   LT1 LDW1  
 KF1 X9   CDB3 X3   CDB3 LDW7 =F  
  LDW5 LDW1 =F JC=X1  
  TQB2 SLW1 JC=X7  LT1  
  BEU    TQB2 LT1 LDW2  
   BEU   LDW8 =F  
   X4   CDB3 =F JC=X2   
   LDW2 JC=X8 LT1  
   SLW1 LT1 LDW3  
   TQB2 LDW8 =F  
   BEU   =F JC=X3   
   X5   CDB3 JC=X9 LT1  
   LDW3 BEU LDW4  
   SRW1  =F  
   TQB2  JC=X4  
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   BEU      
   X6   CDB3    
   LDW2    
   SRW1    
   TQB2    
   BEU      
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 الباب الخامس
 التطبيقات التناظرية للحاكمات القابلة للبرمجة
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 التطبيقات التناظرية للحاكمات القابلة للبرمجة

 
 المقدمة  5-1

أصاابلق هااله األجهاا ة قااابرة دلااى   PLCلااتلكم املاا مك ماام التطااور الكبااَت   صاادادع أجهاا ة ا    
القيام بامليات التلكم االسًتجادد مال الاتلكم   ريوباع ك برجاع حارارة الطرفاع كالاتلكم   ساردع 

وحتهى اخل كذلك من خبلل برامك مايداع ……لرك ك التلكم   جهد األيراف كالًتبب ملولد ت امٍت 
 -ض المفاىيم التي يجب التعرف عليها وىي :يتثنى لنا فهم ىذه العمليات ىناك بع

ك هو املدظومع املطلوب الاتلكم   خرجهاا بتطياَت بخلهاا دلاى سابيل املااال  ( Systemالنظام ) -1
 التلكم   سردع لرك كهر  بالتلكم   جهد أيراف هلا احملرك 

ع كهااااو  قااااوم بااااالتلكم   بخاااال الدظااااام لتابيااااق خرجااااه ددااااد القيماااا (Controllerالحههههاكم )  -2
املطلوبااع ك هداااك داادة أرااواع ماان ا اكمااات مااال ا اكمااات امليكاريكيااع ك ا اكمااات اإللكًتكريااع 

 ا اكمات امل جمع ك سوف رتداكل   هلا الكتاب الدوع األخَت أال ك هو ا اكمات امل جمع .
كهااد أجهاا ة تقااوم بتلو اال خاارج الدظااام  (Transducers)المجسههات أو محههوالت اإلشههارة  -3

َت كهربيااع  إذل كميااات كهربيااع مااال االزبكاج  ا اارارا الاالا زنااول برجااع ا اارارة إذل وكميااات ةاا
 جهد كهر  كمل  د من املالومات ارجم للباب الاا  من هلا الكتاب .

كهالا اةهاد شناال خارج الدظاام املااارل فماابل إذا كاان  (Refrence  Voltageجهد المرجهع )  -4
ولفع/الدقيقاع  دداد  RPM  1500املطلوباع للملارك هادالدظاام هاو لارك كهار  ككاراق الساردع 

 ولفع/الدقيقع .   300RPMشنال   1V اٍت هلا أن كل  5Vأا ضبل ككان جهد األساس
ك  قااوم بإرناااب الفاارن بااُت جهااد املرجاام الاالا شنااال اخلاارج املاااارل   (Comparator)المقارنههة   -5

القااااااابم ماااااان لااااااول اإلشااااااارة  املطلااااااوب للدظااااااام ك اةهااااااد الاااااالا شنااااااال اخلاااااارج الفالااااااد للدظااااااام ك
Transducer    ك  ساامى هاالا الفاارن باخلطااأError   ك هاالا الفاارن  اادخل دلااى ا اكمااات

كاخلارج   Wللتاامال مااه ك زبتلاف يارن مااملاع ا اكماات للخطاأ تبااا لدودهاا فاإذا كاان املرجام 
  كون  Eفإن اخلطأ   Xا قيقد للدظام 

                                                                                                  E=W-X 
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ك قوم هالا الادصار باالتلكم املباشار   بخال   Final  Controllerعنصر التحكم النهائي  -6
الدظام تباا لئلشارة القابمع له من ا اكم ك ذلك لللصول دلى خرج مااارل للدظاام دلاى سابيل املااال 

 بالتلكم   زاك ع إشاال الًتباك أك الاا رستور .  Phase Controllerلوجه أجه ة التلكم   ا
 أنظمة التحكم التناظرية  5-0

 -تنقسم أنظمة التحكم إلى نظامين و ىما :     
   Open Ioopنظام التحكم ذو الحركة المفتوحة  -1
    وضل الاداصر األساسيع هللا الدظام .1-5كالشكل و 

  Wجهد املرجم                     inputبخل الدظام    output                  خرج الدظام
 

 (1-5الشكل )
ك  رظام التلكم ذك ا لقع املفتوحع زبتار قيمع جهد املرجم له لللصول دلى اخلارج املطلاوب للدظاام 

َت ك ال  كااون هداااك مراقبااع مسااتمرة خلاارج الدظااام فااإذا تطااَت خاارج الدظااام ألا سااب  ماان األسااباب كتطاا
ا مل دليه فإن جهد بخل الدظام لن  تطَت كسيظل ثابتا ددد رفذ القيمع ك بالتاارل فاإن خارج الدظاام 
سيتطَت دن القيمع املطلوبع لللك ال  ستخدم التلكم ذك ا لقع املفتوحع إال   األرظمع اليت ال ربتاج 

 إذل ربكم بقيل . 
  Closed  Loopنظام التحكم ذو الحلقة المغلقة   -0
    وضل الاداصر األساسيع املستخدمع   هلا الدظام .  2-5الشكل و ك

 بخل ا اكم              اخلطأ  جهد املرجم                 بخل الدظام                 خرج الدظام  

 output                   input                    Y                       E           +W 
-X 

 
 

     
 
 

          
 ( 0-5الشكل )         

 ا اكم
controller 

 

 الدظام
system 

 

 ا اكم
 
 

 الدظام
  

 الدهائدالتلكم ددصر 

 الستشاارجهاز ا
 ولول اإلشارة 
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 Xك  رظام التلكم ذك ا لقع املطلقع فإره ددد تطَت ا مل دلى الدظام فإن قيمع اخلرج الفاليع للدظام 

ك دلياه  قاوم ا ااكم بتطياَت خرجاه كتباداا  تطاَت خارج ددصار   Eساتتطَت ك بالتاارل سات باب قيماع اخلطاأ  
 لدظام ك من مث  تطَت خرج الدظام كصوال للقيمع املطلوبع .التلكم الدهائد فيتطَت بخل ا

دداااد تطاااَت ا مااال دلاااى فااارن صاااهر املااااابن ك الدااااتك دااان ز اااابة أك تقليااال كمياااع املااااابن  -: 1مثهههال 
املطلااوب صاااهرها   الفاارن فاااإن ا اااكم ساااوف  طااَت خرجاااه و بخاال ددصااار الااتلكم الدهاااائد   فيتطاااَت 

 ا رارة املطلوبع .مادل ضخ الوقوب للفرن كصوال لدرجع 
ددد تطَت ا مل دلى لرك كهر  فإن ذلاك ساوف  طاَت مان ساردع احملارك ك بالتاارل تتطاَت  -: 0مثال 
فيتطَت خرج ا اكم ك الداخل إذل ددصر التلكم الدهائد فيتطَت   Eك تبادا تتطَت قيمع اخلطأ   Xقيمع 

 جهد أيراف احملرك كصوال للسردع املطلوبع . 
 .   t كال من   X ارض مدلٌت بيا   وضل الابلقع بُت خرج الدظام   3-5كالشكل و

 (3-5الشكل )
ويمكن تلخيص األىداف األساسية للحاكمات في نظام التحكم ذات الحلقهة المغلقهة كمها يلهي 

:- 
 . Over Shootإقالل أقصى قيمة للخطأ    -1 

لهزمن المطلهوب حتهى تقهل و ىهو ا  Tstإقالل زمن الوصول لحالة االستقرار بقدر اإلمكهان  -1
 االىتزازات في الخرج بعد كل تغير في الحمل .

 إلى قيمة صغيرة جدا   Essالوصول بالخطأ النهائي   -0
 أنواع حاكمات الحلقة المغلقة  5-3

 يوجد أربع أنواع من الحاكمات المستخدمة في أنظمة التحكم ذات الحلقة المغلقة و التي      
 -التحكم المبرمج و ىم كما يلي : يمكن محاكاتها بأجهزة     
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   Two  Position  Controllerالحاكم ذو الموهعين       -1
   Proportional  Controllerالحاكم التناسبي             -0
 PI   Controller     الحاكم التناسبي التكاملي                  -3
   PID  Controllerالحاكم التناسبي التفاهلي التكاملي     -9

 الحاكم ذو الموهعين  5-3-1
 -يوجد نوعان من الحاكمات ذات الموهعين وىما :    
 حاكم مثالي بدون منطق تخلف  -1
   Hystresis  Bandحاكم بمنطقة تخلف          -0

ك   هله الفقارة سادلقد الضاوء دلاى رظاام تساخُت  اتلكم   برجاع ا ارارة ك  ساتخدم حااكم مااارل 
 ع زبلف مرة أخرى .مرة ك حاكم دبدطق

ك خاارج ا اااكم املاااارل ذك   ( X-t )   بااُت الابلقااع بااُت برجااع ا اارارة ماام الاا من 4-5ك الشااكل و
 .   ( Y-t )املوضاُت مم ال من 

 
 (9-5الشكل )

كخاارج ا اااكم ذك املوضاااُت   ( X-t )   بااُت الابلقااع بااُت برجااع ا اارارة ماام الاا من 5-5كالشااكل و
 . ( Y-t )ل من ودبدطقع زبلف  املقابل ل
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 (5-5الشكل )
 -حيث إن:

  Xuالتطَت   برجع ا رارة أثداء السكون                             
  Tuزمن السكون للدظام ك هد أحد خواص الدظام                    
 Xمادل االحنراف   برجع ا رارة                                  
 Xsdذك املوضاُت                         مدطقع التخلف لللاكم    

 الحاكم التناسبي  5-3-0
 -كخرج ا اكم التداسيب  تداس  مم إشارة اخلطأ يبقا للماابلع التاليع :    

Y (t) = KP e (t)  
 -حيث إن:

  Y (t)خرج ا اكم التداسيب                               
                                           KPالاابق التداسيب لللاكم        
  E (t)اخلطأ                                                

قااااال اخلطاااااأ الدهاااااائد ك ازبابت   KPكأهااااام خاااااواص ا ااااااكم التداسااااايب لللااااااكم أراااااه كلماااااا زابت قيماااااع 
 .التلبلبات   خرج الدظام ك الاكذ صليل كما أره سر م االستاابع 
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 التكاملي  الحاكم 5-3-3
 -كخرج ا اكم التكاملد  تداس  مم تكامل إشارة اخلطأ تباا للماابلع التاليع :    

Y (t) = Ki 
t

dtte
0

)(  

  -حيث إن:
  Y (t)خرج ا اكم التكاملد                            
     Ki        ثابق ا اكم التداسيب                         
    E (t) إشارة اخلطأ                                          

 -كشنكن ربو ل املاابلع السابقع إذل الصورة التاليع :

Y (t) = 


t

t

SiTK

02
e (t) + e (t-1)   

 
ٌت اخلطاأ حيث إخنرج ا اكم  ااُت مان املسااحع رباق مدلاٌت اخلطاأ مام الا من ك اتم ذلاك بتقسايم مدلا

   باُت مدلاٌت اخلطاأ 6-5وزمان الايداع  كالشاكل و  TSإذل أشباه مدلرفات قاداد ا متسااك ع كتسااكا
 (t-TS)هد قيمع اخلطأ ددد الللظع   e (t-1)أما tهد قيمع اخلطأ ددد الللظع  e(t)دلما بأن

بع فاإن اخلطاأ املداسا  Kiكمن أهم خاواص ا ااكم التكااملد أراه بطادء االساتاابع ك لكان دداد اختياار 
الدهائد خلرج الدظام  صل إذل الصفر ك دابة ال  ستخدم ا اكم التكاملد دبفربه ك لكده  ستخدم مم 

 ا اكم التداسيب ك التفاضلد .

 (6-5الشكل )
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 الحاكم التفاهلي  5-3-9
 -ك تداس  خرج ا اكم التفاضلد مم تفاضل إشارة اخلطأ تباا للماابلع التاليع :    

Y (t) = Kd 
dt

tde )( 
 -كشنكن كتابع املاابلع السابقع بالصورة التاليع :

Y (t) = Kd * 
ts

tete )1()(  
 -حيث إن:

  Kdثابق ا اكم التفاضلد                          
 t                              e (t)اخلطأ ددد الللظع 
 e (t-TS)                   ( t-1 )اخلطأ ددد الللظع 

 TSزمن الايدع                                         
كماان أهاام خااواص ا اااكم التفاضاالد أن  قلاال االهتاا ازات   خاارج الدظااام ك دااابة ال  سااتخدم ا اااكم 

 التفاضلد دبفربة ك لكدع  ستخدم مم حاكم تداسيب تكاملد .
   P , PI , PIDتعيين ثوابت الحاكمات      5-3-5

رنا  مارفاع خاواص الدظاام . كلدراسااع     P , PI , PID حاىت شنكان تاياُت ثواباق ا اكماات     
  5V و أا قيمع ثابتع للاهاد ماال   Ui (Step Voltage)خواص الدظام   تم إبخال جهد اخلطوة

   7-5بالطر قع املبيدع بالشكل و  Plotterبواسطع راسم  Voدلى الدظام كتسايل خرجه 

 (7-5)الشكل 
كبالتاارل   System ات    هله ا الع باخل الدظاام   Transducerدلما بأن جهاز ربو ل اإلشارة 

  كون خرج جهاز ربو ل اإلشارة هو خرج الدظام ك أ ضا  كون ددصر القدرة الدهائد .
 -ك هد كاأليت : ( Uo-t )مث راُت ثوابق الدظام من مدلٌت اخلرج 

                  Tu              Dead Timeق زمن السكون وال من املي -1
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  Tg                             Compansation Timeزمن التاو ض  -2
  Ks                              Amplification Timeماامل التكبَت  -3

ك  ساكا             
Ui

Uo  
  Rules  Of   Chien , Hrones And Reswickك كباستخدام قوادد ش ك هركرذ ك ر سو 

أك   PIأك حااكم تداسايب تكااملد   Pشنكان تاياُت ثواباق املدظماات   حالاع اساتخدام حااكم تداسايب 
   1-5ك هد موضلع باةدكل و  PIDحاكم تداسيب تفاضلد تكاملد 

 (1-5الجدول )
 ثابت المنظم نوع المنظم

Kd Ki KP 
  P  _ _  Tg منظم تناسبي 

TU*KS 
 PI  _ KPمنظم تناسبي تكاملي 

3.3 TU 
0.95 Tg 
TU*KS 

 PID /2 KP TU KPمنظم تناسبي تكاملي تفاهلي 
2 TU 

1.2 Tg 
TU*KS 

 تمثيل اإلشارات التناظرية 5-9
املصاداع بشاركع   PLC   بُت ير قع تدظيم كلمع املداخل ك املخارج التداظر ع   أجه ة 2-5اةدكل و

Siemens  لااملع بلطع كاStep 5  . 
 (0-5الجدول )

 رتبة البايت البايت األعلى رتبة البايت األقل رتبة
 رقم الخانة 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

 2
4
    2

3
   2

2    
2

1
   2

0
    X    E

     
C

   S   2
11

  2
10   

2
9
    2

8
    2

7
   2

6    
2

 إشارة الدخل التناظرية  5
 2

3
    2

2    
 2

1   
2

0
   X     X   X

    
X 

  
 S   2

10
  2

9   
2

8
    2

7
    2

6
    2

5    
2

 إشارة الخرج التناظرية  4

 -حيث إن:
                        S  0مساك ع  Sكتكونو+  إذا كارق حالع 1مساك ع  S  إذا كارق حالع-خارع اإلشارة كتكون و

 Eجملذ سليم ك الاكذ صاليل            إذا كان السلك املوصل با  0خارع اخلطأ كتكون حالتها 

 C                            4095إذا كارق القيمع املقاسع أقل من   0خارع الباقد كتكون حالتها 

   4095إذا كارق القيمع املقاسع أك  من   1كتكون حالتها 
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 المكافئات العشرية إلشارات موديوالت المداخل التناظرية  5-9-1
ئهههات العشهههرية إلشهههارات موديهههوالت المهههداخل التناظريهههة المزدوجهههة القطبيهههة والثابتهههة أوال المكاف 

 القيمة 
 فيما يلي بعض الموديوالت التناظرية . -مثال :

    4*  ±50mV  ,  4*  ±1V   ,   4*  ±20mA  
                     2*  ±20mA  ,   4*  ±10V                                                   

 املكافئات الاشر ع للموب والت التداظر ع السابقع .

-2048 <= N <= 2048 
4095 > OR > 2048 

-2048 > OR > -4095 
-4095 > OF > 4095    

  -حيث إن:
 Nحدكب املكافئ الاشرا املاتاب                                            

 ORاملسموحع               حدكب املكافئ الاشرا ددد اخلركج دن ا دكب 
 OFحدكب املكافئ الاشرا ددد حدكث الطمر                              

 ثانيا المكافئات العشرية إلشارات موديوالت المداخل التناظرية ذات التمثيل المطلق
  Absolute  Representation 

  ت الاشر ع التاليعله املكافئا  (20mA : 4*4)املوب ول التداظرا التارل  -مثال :
  511  < N <  2560 

   2560  < OR <= 4095 
      OF  >  4095 

 بل دلى أن اجملذ التداظرا تالف 511دلما بأره إذا كان املكافئ الاشرا لئلشارة التداظر ع أقل من
 ثالثا حدود المكافئات العشرية إلشارات موديوالت المداخل التناظرية الموجبة القطبية . 

Unipolar 

  200ك أقصى مقاكمع توصل بقدواته هد    PT100 * 2املوب ول    -: مثال
 -كفيما  لد املكافئات الاشر ع للموب ول السابل :

    N <= 2048 
2048 < OR <=  4095 

   OF  >  4095 

    2048-   ,   2048+   بُت كلميت مداخل تداظر ع هلا قيم دشر ع  8-5ك الشكل و
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 (8-5الشكل )
 المكافئات العشرية إلشارات خرج موديوالت المخارج التناظرية  5-9-0

أوال المكافئات العشرية إلشارات موديوالت المخارج التناظرية المزدوجة القطبية و الثابتة     
 -: القيمة

  10V   ,   2 * ±20mA± * 2             -مال املوب والت التاليع :

        -1024 < N <= 1024 
     +1280  >= OR > 1024 

   -1025 >= OR >= -1280 

 -حيث إن:
  Nحدكب املكافئ الاشرا املاتاب                                            

   ORحدكب املكافئ الاشرا ددد اخلركج دن ا دكب املسموحع            
 -لمخارج التناظرية األحادية القطبية :ثانيا المكافئات العشرية إلشارات موديوالت ا

     N <= +1024 
  +1025 <= OR <= +1280 

    1024-  ,  1024+      بُت كلميت ةارج تداظر ع هلا قيم دشر ع 9-5كالشكل و

 (9-5الشكل )
 قراءة المداخل التناظرية 5-5

جباوار   7 : 0وضاودع   املخاارج شنكان قاراءة املاداخل التداظر اع ملوب اوالت املاداخل التداظر اع ك امل    
 .  FB 250 ك ذلك   بلوك الوظيفع   CPUموب ول 
 -مثال :

 جم أ بأربم موب والت خرج .   PLC   بُت ةطأ جهاز 11-5الشكل و
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 (12-5الشكل )
دبخارج مولاد تااكو لقيااس ساردع  (10V± * 4)حياث توصال القدااة األكذل ملوب اول املاداخل التداظر اع 

كتوصال القدااة األكذل ملوب اول املخاارج   RPM / V 30راملولاد التااكو لاه ماامال ربو ال لارك حبياث إ
  (6000+ : 0 : 6000-)جبهاز قيااس ساردع تدااظرا لاه مادى قيااس ساردع   10V± * 2 التداظر ع 

لفع / بقيقع ك  وصل ةارج موب ولُت رقميُت  تم توصيلهما مم كحدة دارض رقمياع بأربااع أرقاام رقمياع 
 .  BCDخل هلا ب

    بُت الشكل املدطقد أك السلمد ملوب ول قراءة مداخل تداظر ع م مك .11-5كالشكل و

 (11-5الشكل )
 -وفيما يلي قائمة الجمل و شرح محتوياتها :

 قائمة الجمل الوصف
 FB 250  JUFB 250إرل   OB1قف  ةَت مشركط من 

 NAME : RLG : AE اسم موب ول قراءة املداخل التداظر ع 
 BG : 0 رقم اجملرة املوضوع فيه موب ول املداخل التداظر ع

 KNKT : 0  6  كروع موب ول املداخل  دتمد للمامودع رقم 0رقم القداة و
 10V   OGR : +3000+أقصى سردع دددما  كون خرج التاكو 

 10V   UGR : -3000-أبىن سردع دددما  كون خرج مولد التاكو 
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            : EINZ تكون قراءة مرة كاحدة    1تكون  قراءة متكررة وكدددما
 XA : FW1 بخل القداة األكذل الادائد با دكب اةد دة املفًتضع 

 FB : F0.0 إذا مكان سلك اجملذ مقطوع   1خارع اخلطأ ك تكون حالتها 
 BU : F0.1 ددد التادا   1خارع تادا ا دكب املسموحع ك  كون 

 -المختلفة لموديوالت المداخل التناظرية : و فيما يلي المجاميع
   3موب والت املداخل التداظر ع اليت تامل بإشارات ذات سبايل مطلل ك رقمها   
   4موب والت املداخل التداظر ع اليت تامل بإشارات موجبع القطبيع   
 5ها  موب والت املداخل التداظر ع اليت تامل بإشارات هلا سبايل مطلل م بكج القطبيع كرقم  
   6موب والت املداخل التداظر ع اليت تامل بإشارات م بكجع القطبيع ك ثابتع القيمع   

  -الحدود الجديدة المفترهة :
تكااون اةاادكب اةد اادة املفًتضااع ألقصااى قااراءة ك أبىن قااراءة لئلشااارات التداظر ااع   ا اادكب املسااموحع 

 .(32768+ : 32768-)تًتاكح ما بُت 
لساااااردع بصاااااورة رقمياااااع ك إلخاااااراج قيماااااع ا

دلااى شاشااع الااارض الرقميااع  دبطااد ربو اال 
إذل   FW1 الااادب الادااائد املخاا ن   

. ك   QW2ك  دقال إذل   BCDدادب 
   بااُت الشااكل الساالمد 12-5الشااكل و

 (10-5الشكل )أك املدطقد ملطَت كوب ثدائد إذل دشرا مكوب ثدائيا             
 -و فيما يلي قائمة الجمل: 

  JUFB 241 
NAME : COD : 16 

       DUAL : FW1 
        SBCD : F0.2 
        BCD2 : FB3 

         BCD : FW4 
 -كما  لد :   QW2إذل كلمع املخارج   FW4مث  تم رقل الادب الاشرا املكوب ثدائيا من الكلمع 

L     FW4 
T    QW2 
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 تناظرية إخراج اإلشارات التناظرية على مخارج موديوالت المخارج ال 5-6

 7 : 0شنكن إخراج اإلشارات التداظر ع دلى ةارج موب والت املخارج التداظر ع املوضودع   اجملارا    

   FB 251اجمل أ كذلك   بلوك الوظيفع   PLC  أجه ة   CPUجبوار موب ول    
  -مثال :

   بااااااااُت الشااااااااكل الساااااااالمد أك 13-5الشااااااااكل و
م مك للماال  املدطقد ملوب ول قراءة ةارج تداظر ع

 اللا تداكلداه   الفقرة السابقع .
   

 (13-5الشكل )                                                          
 و فيما يلي قائمة الجمل و شرح محتوياتها 

 قائمة الجمل الوصف
 FB 251   JUFB 251إذل    OB1قف  ةَت مشركط 

 AA   NAME : RLG : AA ع امل مك رقم اسم موب ول قراءة املخارج التداظر 
ملوب ول   0القيمع الادائيع للسردع كاملطلوب إخراجها دلى القداة 

 املخارج
XE : FW1 

  BG : 1 رقم اجملرى املوضوع فيه موب ول املخارج التداظر ع  
 KNK T : 0.1  1   كروع موب ول املخارج  دتمد للمامودع رقم0رقم القداة هوو

 10V OGR : +3000+ع دددما  كون خرج التاكو أقصى سرد
 10V UGR : -3000-أبىن سردع دددما  كون خرج التاكو 

 FEH : F0.4 إذا كان السلك مقطوع  1خارع اخلطأ ك تكون حالتها 
 BU : F0.5 ددد التادا  1خارع تادا ا دكب املسموحع للسردع ك تساكا 

 -مجاميع موديوالت المخارج التناظرية :
 0     وب والت ةارج تداظر ع هلا إشارات خرج أحاب ع القطبيع                             م

        1      موب والت ةارج تداظر ع هلا إشارات خرج م بكجع القطبيع ك ثابتع القيمع              
 



 

 

 

 

نهًبوط ػهً األَغش  ونهىصىل ألٌ ػُىاٌ اضغظ ػهً انضس ، Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهً

 رُمم ثٍُ انصفسبد. أو ػدهخ انًبوط  Page Up, Page Downانؼُىاٌ انًطهىة  فٍ انفهشط، وثىاعطخ 

 

 

218 

 (5-5وفيما يلي قوائم الجمل للمثال السابق المعرض في الفقرة )
FB 251 FB 241 FB 250 OB 1 

NAME : RLG : 

AA 
NAME : COD : 

16 
NAME : RLG 

: AE 
JU  FB250 

XE : FW1 DUAL : FW1 BG : 0 JU  FB241 
BG : 1 SBCD : F0.2 KNKT : 0.6 L   FW4    
KNKT : 0.1 BCD2 : FB3 OGR : +3000 T   QW2      
OGR : +3000 BCD : FW4 UGR : -3000 JU  FB250 
UGR : -3000 BE               EINZ :             BE 
FEH : F0.4  XA : FW1  
BU : F0.5  FB: F0.0  
BE              BU : F0.1  

  BE              
 كدابة ددد ال جمع  تم إبخال البلوكات الوظيفيع أكال قبل البلوك التدظيمد . 

 وهعين التحكم في درجة حرارة غرفة باستخدام حاكم ذو م 5-7
  ستخدم ا اكم ذك املوضاُت دلى رطان كاسم   التلكم   برجع ا رارة ك ذلك ألن أرظمع     
 التسخُت دابة أرظمع بطيئع االستاابع     

 -أوال باستخدام حاكم ذو موهعين مثالي :
 جم أ للتلكم   برجع حرارة الطرفع .   PLC   بُت ةطأ توصيل جهاز 14-5الشكل و

 -حيث إن:
         PS     مصدر قدرة                   

              CPU  موب ول مااةع مرك  ع
    PT100      AI * 2موب ول مداخل تداظر ع 
 24VDC          DI * 8موب ول مداخل رقميع 

 24VDC                 DO * 8موب ول ةارج رقميع 
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 (19-5الشكل )

 .الدائرة الرئيسيع للسخان    بُت 15-5كالشكل و
 
 
 
 
 
 
 

 (                                     15-5الشكل )                                       
 -و فيما يلي قائمة التخصيص :
 الرمز المعامل التعليق

ك تًتاكح ما   Wمقاكمع متطَتة للتلكم   جهد املرجم 
ك توصل بالقداة األكذل دبوب ول  200 : 100بُت 

    0املداخل التداظر ع املابق   اجملرى 

FW 1 R 

 FW 3 PT 100جمذ برجع ا رارة ك  وصل بالقداة الااريع دبوب ول 
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ك ًتاكح خرجه ما   0املداخل التداظر ع املابق   اجملرى
 : 0ك ذلك  قابل برجات ا رارة  200 : 100بُت 

266 Cº  
 I 0.0 S1 ضاةأ التشطيل 
 I 0.1 S2 ضاةأ اإل قاف 

 Q 2.0 K1 كورتاكتور تشطيل السخان 
 Q 2.1 H1 ملبع بيان دمل السخان

ددد قيمع حنصل دليها   R رن  ضبأ املقاكمع Cº 30ك حىت رصل إذل برجع حرارة ةرفع مساك ع 
 -من املاابلع التاليع :

 11130)100(
100

266
RR 

    بُت الشكل السلمد ددد لاكاة حاكم ذك موضاُت ماارل 16-5ك الشكل و
 -نظرية التشغيل :

ك  بلحاظ أراه مت إبخاال   OB1مان البلاوك   PB1 ,  FB250زنادث قفا  ةاَت مشاركط لكابل مان 
 100ك اليت تتكون من مقاكمتُت أحدذنا ثابتع ك تساكا   Rبرجع ا رارة املطلوبع بواسطع املقاكمع 

100 : 0)ك األخارى متطاَتة  )  ملوب اول املاداخل التداظر اع   0موصالتُت باالتوارل مااا مام القدااة رقام
ك شنكن إدابة تدر ك القرص املدرج للمقاكمع املتطاَتة لياطاد برجاع حارارة بادال   0املابق   جمرى رقم 

ك دداادما   Cº 0فااإن ذلااك  قاباال  0ملقاكمااع املتطااَتة دلااى كضاام ماان مقاكمااع فمااابل دداادما تكااون ا
 ك هكلا .  Cº 30فإن ذلك  قابل  11تكون املقاكمع املتطَتة دلى كضم 

  FB250وبلااوك الوظيفااع   FW1ك ااتم ربو اال قيمااع املقاكمااع إذل برجااع ا اارارة املقابلااع ك زب  دهااا   
بالقدااة األكذل ملوب اول املاداخل   PT 100كللك  تم إبخال قيمع برجاع ا ارارة للطرفاع بواساطع جماذ ك 

   FW3ك تم زب  ن برجع ا رارة الفاليع للطرفع      1التداظر ع املابق باجملرى رقم 
     .  FB250و بلوك الوظيفع  

  -يتم ما يلي :  PB1وفي بلوك البرنامج 
فإذا كارق لتو ات األكذل أصطر من الااريع أصبلق   FW1دبلتو ات   FW3مقاررع لتو ات  -1

 .  1مساك ع   F10.0حالع 
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    I 0.0و املوصل باملدخل   S1بواسطع ضاةأ التشطيل    F10.1زندث إمساك لالم البدء   -2
   . I 0.1و املوصل باملدخل    S2ك زندث ربر ر لالم البدء بواسطع ضاةأ اإل قاف 

 كتمال    1مسااك ع  F10.1 ك حالاع دلام البادء    F10.0حالاع دلام التشاطيل ددادما تكاون   -3
فياماال كاابل ماان السااخان ك ملبااع التشااطيل ك  توقااف كاابل ماان السااخان   K1 , H1مسااار تيااار 

أك دداادما تكااون برجااع حاارارة الطرفااع   S2كتدطفاائ ملبااع التشااطيل إذا مت إ قاااف الوحاادة بواسااطع 
FW3  وبع أك  من برجع ا رارة املطلFW1   . أك تساك ها 

 (16-5الشكل )
 ثانيا : باستخدام حاكم ذو موهعين بمنطقة تخلف 

كال الاادائرة الرئيساايع كال قائمااع التخصاايص   هااله ا الااع داان   PLCال سنتلااف ةطااأ التوصاايل ماام 
    بُت الشكل السلمد   هله ا الع .17-5ا الع السابقع ك الشكل و

 -رظر ع التشطيل :
 -ل رامك من ثبلثع بلوكات ك هم : تكون ا

   FB250 , PB1كفيه زندث قف  ةَت مشركط لكبل من   OB1بلوك تدظيمد إلبارة ال رامك  -1
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ك برجع ا ارارة الفالياع دلاى   FW1إلبخال برجع ا رارة املطلوبع دلى   FB250بلوك كظيفع   -2
FW3  . 

 -ك  تم فيه ما  لد :  PB1بلوك بررامك   -3
 املطلوبع  صبم برجع ا رارةFW1     مم برجتان ك الداتك  وضمFW5  . 
   يرح برجتُت من برجع ا رارة املطلوبعFW1     ك الداتك  وضمFW7  . 
   دقااد مقاررااع تساااكا بااُت برجااع ا اارارة الفاليااعFW3   ماام برجااع ا اارارة املطلوبااع و+  برجتااان

(FW5)   كتصبل حالعF10.0  . داليع ددد ربقل التساكا 
 ررااع تساااكا بااُت برجااع ا اارارة الفاليااع دقااد مقاFW3  برجتااان -ماام برجااع ا اارارة املطلوبااع و  

FW7   ك تصبل حالعF10.1  . داليع ددد ربقل التساكا 
  إمساك دلم البدءF10.2   بواسطع ضاةأ التشطيلS1   املوصل مم املدخلI 0.0   كربر ر دلم

 .  I 0.1دخل املوصل مم امل  S1بواسطع ضاةأ اإل قاف   F10.2البدء 
   إمسااكK1 , H1   دداد دمالF10.1   ك ربر رهاا دداد دمالF10.0   أك فصالF10.2   أا

  K1 (Q 2.0),H1(Q 2.0) امل السخان ك تضدء ملبع البيان ددد حدكث إمساك لكبل من 
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 (17-5الشكل )

 التحكم في سرعة محرك مستمر  5-8
 لفع / بقيقع فادد استخدام ماولد تااكو  RPM 1500ع هد لدفرض أن سردع احملرك املطلوب    
   Tachogenerator   300لااه مااماال ربو اال RPM/V   كااون جهااد املرجاام املقاباال للسااردع 

V5املطلوبع مسااك ا 
300

1500
   ك حاىت شنكان الاتلكم   ساردع هالا احملارك حنتااج ملارفاع ثواباق هالا
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ك شنكان ا صاول دلاى   Ksك ماامال التكباَت   Tgك زمان التااو ض   Tuاحملرك ك هاد زمان الساكون 
دلاى الدظاام املفتاوح لادائرة الاتلكم     5Vهله الاوابق بتطبيل قف ة جهد و جهد خطوة   مقادارها 

ك باااد ذلااك شنكاان تايااُت ثوابااق الدظااام ماان   Plotterاحملاارك مث رسااال خاارج احملاارك بواسااطع راساام 
  وضل كيفيع ا صول دلى مدلٍت اخلواص للملرك    18-5مدلٌت اخلواص ك الشكل و

 (18-5الشكل )
ك باااد تايااُت ثوابااق الدظااام راااوض   قاداادة شااُت كهااركرذ كر سااوك فدلصاال دلااى ثوابااق املدظمااات 

KP , Ki , Kd  ارض ثوابق املدظمات املستدتاع ألحد لركات التيار املستمر2-5كاةدكل و    
 ( 0-5الجدول )

 Kd Ki KP روع ا اكم
 5 - - حاكم تداسيب

 5 18 - حاكم تداسيب تكاملد
 6 72 0.1 حاكم تداسيب تفاضلد تكاملد

ك ساادكتفد   هااله الفقاارة باسااتخدام حاااكم تداساايب للااتلكم   سااردع هاالا احملاارك الاااام . ك الشااكل 
مان الداوع اجملا أ حيااث  ساتخدم موب اول مصادر قدرتااه   PLC   باُت ةطاأ التوصايل ةهااز 19-5و

PS   ك موب اولCPU  جباوار   0ككاللك  ساتخدم موب اول ماداخل تداظر اع  وضام   اجملارىCPU  
 * 2) روع   CPUجبوار   1ك  ستخدم موب ول ةارج تداظر ع  وضم   اجملرى 10V( * 4 )روع 

)10V  .   CPUجبوار   2ى وضم   اجملر   VDC 24 * 8ك ستخدم موب ول مداخل رقميع  
 .  CPUجبوار   3 وضم   اجملرى   VDC 24 * 8ك ستخدم موب ول ةارج رقميع 
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 (19-5الشكل )

   ارض الشكل السلمد للتلكم   سردع لرك مستمر باستخدام حاكم تداسيب 21-5ك الشكل و
  -نظرية التشغيل :

 - تكون ال رامك من أرباع بلوكات ك هم :
  H1إلبارة ال رااامك ك فياه  ااتم الااتلكم   تشاطيل ملبااع بياان التشااطيل   OB1ك التدظيمااد البلاو  -1

  S2ك إيفائهاا بواساطع ضااةأ اإل قاااف   I 2.0املوصال باملادخل   S1بواساطع ضااةأ التشاطيل 
 FBداليع فإره زندث قف  مشركط إذل   H1ك دددما تكون حالع ملبع البيان   I 2.1املوصل باملدخل 

ك إبخاال القيماع املقابلاع للساردع   Rث  تم فيه قاراءة جهاد املرجام املادخل بواساطع املقاكماع حي  250
كالسااردع   RPM 3000+تساااكا   10V+دلمااا بااأن السااردع املقابلااع ةهااد   FW1املطلوبااع   

 .    RPM 3000–تساكا   10V–املقابلع ةهد 
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 (02-5الشكل )

للساااردع كالقابماااع مااان مولاااد التااااكو املوصااال بالقدااااة األكذل ملوب اااول ككاااللك  اااتم قاااراءة القيماااع الفالياااع 
 ااتم   OB1. ك     FW3ك زبا  ن السااردع املقابلاع     0املاداخل التداظر اع املابااق   اجملارى رقاام 

ك الفارن سنا ن   FW3كالساردع الفالياع املخ راع     FW1إرناب الفرن بُت السردع املرجايع املخ رع   
  FW10   اتم قفا  ةاَت مشاركط إذلمث FB 242   حياث  اتم ضارب لتو اات الفارنFW10    

 ثابق املدظم التداسيب اللا مت استدتاجه من قوادد  شُت كهركرذ كر سوك
الرتباع   FW52حياث إن  FW52   ، FW50كالدااتك سنا ن     5  كالالا  سااكا2-5واةادكل  

إلخاراج لتو اات   FB 251َت مشاركط إذلالرتباع األدلاى . مث  اتم دمال قفا  ةا  FW50األقال  ،  
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FW52   كهالا اخلارج  اتلكم   بائارة   1ملوب اول املخاارج التداظر اع املاباق   اجملارى   0إذل القدااة
التلكم   اةهد املسلأ دلى أياراف احملارك املساتمر ك ذلاك باالتلكم   زاك اع إشااال الاا رساتورات 

 مًتبب .  220Vاإللكًتكريع هو املستخدمع دلما بأن جهد بخل هله الدائرة 
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 LANشبكات أجهزة التحكم المبرمج المحلية 

  

 مقدمة  6-1
 -ي كما يلي :ىناك عدة أنواع لنظم التحكم باستخدام أجهزة التحكم المبرمج و ى    

 حيث  ستخدم جهاز ربكم م مك كاحد للتلكم   ماكيدع كاحدة .  -التحكم الفردي : -1
حيث  ستخدم جهاز ربكم م مك كاحد للتلكم   جمموداع ماكيداات   -التحكم المركزي :  -2

ك لكاان  ااااب دلااى هاالا الدظااام أرااه ددااد حاادكث دطاال   جهاااز الااتلكم املاا مك  توقااف الدظااام 
 بأكمله .

حياااث  سااتخدم جمموداااع ماان أجهااا ة الااتلكم املااا مك تاماال ساااو ا باخااال  -تحكم المهههوزع :الهه  -3
ك كل جهاز  تلكم دبفربه   ماكيدع كلكن زبضم هله األجه ة املستخدمع   LANشبكع لليع 

أك لطاع   Nodeباخل الشبكع لقيابة أحدهم ك  سمى كل جهاز   هله الشبكع بدقطاع تفارع 
Station  ل جهااز ن متاااكر ن رنا  أال ت  اد دان ك املساافع باُت كا(1000 : 500 m)   ك

  Wanتساااتخدم هاااله الشااابكع   املصاااارم  املتوساااطع ا اااام أماااا الشااابكات كاسااااع الدطاااان 
 فتستخدم   املصارم الكبَتة ا ام . 
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    وضل األرواع املختلفع ألرظمع التلكم باستخدام أجه ة التلكم امل مك .   1-6ك الشكل 

 
 
 
 
 
 

 ب            أ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جه
 (1-6الشكل )

 -حيث إن:
 الشكل أ  التلكم الفربا  
 الشكل ب  التلكم املرك ا  
 الشكل جا  التلكم املوزع  

 

 حاكم م مك 
 

 حاكم م مك 
 

 اآللع
 

 اآللع األكذل
 

 اآللع الااريع
 

 اآللع الاالاع
 

 3حاكم م مك  2حاكم م مك  1حاكم م مك 

 اآللع الاالاع اآللع الااريع اآللع األكذل
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 شبكات أجهزة التحكم المبرمج المحلية  6-0
ل مدهاا دياوب كمميا ات هداك ددة يرن لتوصايل أجها ة الاتلكم املا مك   الشابكات احمللياع ك لكا    

 كسدلكر بإرناز هله الطرن .
   Starتوصيلة النجما   6-0-1

   بُت توصيلع الداما حيث توصل صبيم أجه ة الاتلكم املا مك املدقاابة مام جهااز 2-6الشكل و    
القائااد املوجااوب   املركاا  دلااى شااكل جنمااا ك ماان ممياا ات هااله الطر قااع هااو أن دمليااع االتصااال بااُت كاال 

 -دقاب ك اةهاز القائد تتم   أا  ظع ك لكن ديونا كالتارل :جهاز م
 تكلفع التوصيل كبَتة   الدظم الكبَتة . -1
الرسائل باُت أا رقطتاُت تفارع رنا  أن سبار دلاى رقطاع التفارع املرك  اع مماا  اؤبا إذل تاأخَت ساردع   -2

 االتصال .
 حدكث خلل   اةهاز القائد  وقف الدظام بأكمله .   -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (0-6الشكل ) 
 Ring Busتوصيلة المسار الحلقي  6-0-0

راابرا مااا تسااتخدم هااله الطر قاع   الصاادادع ألرااه لااو حاادث دطال   أحااد أجهاا ة الااتلكم املاا مك     
   .3-6املستخدمع   ا لقع تاطل الدظام بأكمله ك هله الطر قع موضلع بالشكل و

 ا اكم امل مك
 األكل

 ا اكم امل مك ا اكم القائد
 كلاأل

 ا اكم امل مك
 األكل

 ا اكم امل مك
 األكل
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 (3-6الشكل )                                    
 Common Busتوصيلة المسار المشترك  6-0-3

   وضل توصيلع املسار املشًتك حيث توصل صبيم أجه ة التلكم املا مك دباا فايهم 4-6الشكل و    
 اةهاز القائد مم مسار مشًتك كاحد  تكون من زكجُت من األسبلك .

 ة إذل األجه ة املدقابة . ستخدم إلمرار الرسائل من اةهاز القائد -ال كج األكل :
 ستخدم إلمرار الرسائل من األجه ة املدقابة إذل اةهاز القائد دلما بأن صبيم األجه ة  -ال كج الاا  :

كقد تصل ددب األجه ة املدقابة املوصلع مم   Nodesتوصل مم املسار املشًتك من خبلل رقاط تفرع 
 رن ارتشارا   الصدادع .ك هله الطر قع هد أكار الط  247املسار املشًتك 

     
 

 رقطع تفرع  
                                                       

 
 
 
 

 (9-6لشكل )ا

 ا اكم
 امل مك األكل

 ا اكم
 امل مك الاالث

 ا اكم
 امل مك
 الاالث

 ا اكم
 امل مك
 الاا 

 ا اكم القائد

 ا اكم امل مك
 األكل

 ا اكم امل مك
 الاا 

 ا اكم امل مك
 الاالث

 ا اكم امل مك
 الاالث



 

 

 

 

نهًبوط ػهً األَغش  ونهىصىل ألٌ ػُىاٌ اضغظ ػهً انضس ، Ctrl+ Endنهىصىل نهفهشط اضغظ ػهً

 رُمم ثٍُ انصفسبد. أو ػدهخ انًبوط  Page Up, Page Downانؼُىاٌ انًطهىة  فٍ انفهشط، وثىاعطخ 

 

 

225 

املوصلع ماا د  املسار املشًتك ك   LANبُت دداصر الشبكع   Dataك هداك ير قتُت لدقل البيارات 
 -هم كما  لد :

 إذل األخرى مال  من أا رقطع تفرع -1
 املدقاب  القائد  
 القائد  املدقاب  
 مدقاب  مدقاب  

من أا رقطع تفارع إذل بااقد صبيام رقاأ التفارع   الشابكع كشنكان تباابل البياراات التالياع باُت رقااط -2
 التفرع   الشبكع . 

  Inputs & Output & Flagesحالع املداخل كاملخارج ك اللاكرات الداخليع  -1
  Data Blockمن بلوكات البيارات  Data Wardsات كلمات البيارات لتو   -2

باإلضااافع إذل إمكاريااع رقاال البيارااات   الشاابكات احملليااع فإرااه شنكاان رقاال ال رااامك ماان أا رقطااع تفاارع 
 لآلخر ك ذلك أثداء إجراء دمليات ال جمع .

ركال جهااز ربكام ماا مك    اارض شابكع للياع تساتخدم رظاام املسااار املشاًتك حبياث إ5-6كالشاكل و
PLC   الشاااابكع  ااااتلكم   ماكيدااااع كهااااله  

الشاااااابكع خاصاااااااع بشاااااااركع تليميكدياااااااك الفررسااااااايع 
ك  بلحااظ أرااه شنكاان   (Telway 7)كتساامى 

رقاال ال رااامك املاادخل بواسااطع جهاااز ال جمااع ماان 
 رقطع تفرع إذل أخرى .   

ك سادتداكل فيمااا  لاد خصااائص الشابكات احملليااع 
  L1تستخدم برتكاول  كاليت  Siemensلشركع 

Sinec 
 

 (5-6الشكل )                                           
 -أوال نقل البيانات :

من أجل إمكاريع رقل البيارات   الشبكع احملليع املوصلع بدظام املسار املشًتك فاإن رقااط التفارع ربتااج 
 -إذل :

   30 : 1  ددوان هلا  ًتاكح ما بُت  -1
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SM RM SM RM 

                  Send Mailbox (SM)ال الرسائل صددكن إرس -2
    Receive Mailbox (RM)صددكن استقبال الرسائل        -3
   Coordinate Bytesبا تات إحداثيات لبلستقبال ك اإلرسال    -4

    وضل كيفيع رقل البيارات بُت رقطتُت تفرع  .6-6كالشكل و
 mرقطع تفرع رقم                                     nرقطع تفرع رقم                  

 
 بيارات                                                   بيارات    

 
   F      Q      I                                           F      Q      I           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (6-6الشكل )

ل ماا كب دبيكركبركساايور لبلتصااال   حااُت  ااتم توصاايل رقاااط كدااابة  اا كب اةهاااز القائااد بكااارت اتصااا
 .  CPUلوحدة املااةع املرك  ع هلا   Serial Portالتفرع املرك  ع دبسار توارل 

 النظم القياسية لشبكات أجهزة التحكم المبرمج المحلية  6-3
 شاابكا ا  لكاال شااركع ماان الشااركات املصااداع ألجهاا ة الااتلكم املاا مك أساالوب خاااص لبلتصااال      

كشااركع   MELSECNETاحملليااع دلااى ساابيل املاااال شااركع موستوبيشااد الياباريااع تسااتخدم بركتوكااول 
ك شاركع ألاُت بر ادرل األمر كياع   SYS BUS & SYSWAYأماركن اليابارياع تساتخدم بركتوكاول 
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ك شااااركع ساااايميد  األملاريااااع تسااااتخدم بركتوكااااول   DATA  HIGHWAYتسااااتخدم بركتوكااااول 
SINEC L1  كلا ك لكن من أهم املشاكل املًتتبع دلى ذلك هو ددم إمكاريع استخدام أجه ة ك ه

 التلكم امل مك مصداع بشركات ةتلفع   شبكع لليع كاحدة .
كللتطل  دلى هله املشكلع قام ماهد املهددساُت الكهرباائيُت ك اإللكًتكرياُت بادتمااب رظاامُت قياسايُت 

 -ك ذنا :
   CSMA / CD بٌت هلا الدظام دلى بركتوكول ك    IEEE 802.3 الدظام  -1
لااللك شنكاان اسااتخدام   MAPك  بااٌت هاالا الدظااام دلااى بركتوكااول    IEEE 802.4 الدظااام  -2

أجهاا ة الااتلكم املاا مك للشااركات الاايت تاماال بأحااد هاال ن الدظااامُت   رفااذ الشاابكع احملليااع دلمااا بااأن 
 تفرع ك    د ب  اب م .زمن االستاابع هلله الشبكات  اتمد دلى ددب رقاط ال
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 الباب السابع
 الصيانة و اكتشاف األعطال 
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 الصيانة و اكتشاف األعطال
 
 صيانة األنظمة العاملة بأجهزة التحكم المبرمج  7-1

 تلكم فيها دابة فإن أجه ة التلكم امل مك توفر بررامك صيارع متكامل للمادات كاملاكيدات امل    
حيث تاطى رسائل الصيارع كاإلصبلح سواء كارق ماركضع دلى الشاشع أك مطبودع باد اكتمال     

ال من امل مك إلجراء الصيارع ك   هله الفقرة سدستارض مااال بسايأ ل راامك الصايارع اخلااص دبلارك 
ر كذلاك بااد ماركر  د ر أحد برشنات رقل اخلامات حيث هلا احملرك لامال ت  ياق كشاد كفلاص السايو 

 مائع سادع تشطيل .
 -أوال قائمة التخصيص :

 الرمز المعامل التعليق
 I 0.0 S1 ر شع مفتوحع من ضاةأ اإل قاف 
 I 0.1 S2 ر شع مفتوحع من ضاةأ التشطيل 

 I 0.2 S3 ر شع مفتوحع من مفتاح اخلدمع 
 I 0.3 F2 ر شع مفتوحع من املتمم ا رارا 

 Q 2.0 K1 ك ملف كورتاكتور احملر 
 Q 2.1 H1 ملبع تشطيل احملرك 

 Q 2.2 H2 ملبع بيان ز ابة ا مل 
 Q 2.3 H3 ملبع بيان الصيارع

 
 والشكل أ  كالدائرة الرئيسيع  والشكل ب   .  PLC   ارض ةطأ التوصيل مم 1-7كالشكل و
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 (1-7الشكل )
باااااالرموز املساااااتخدمع   قائماااااع     اااااارض الشاااااكل السااااالمد مااااام اساااااتبدال املااااااامبلت2-7كالشاااااكل و

 التخصيص للتبسيأ .

 
 (0-7الشكل )
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  -نظرية التشغيل :
ك زناادث إبقاااء ذايت   K1 , H1فياماال   K1 كتماال مسااار   S2ددااد الضااطأ دلااى الضاااةأ 

ك   رفذ الوقق   S2املوصلع بالتوازا مم الضاةأ   K1بواسطع الر شع املفتوحع   K1للكورتاكتور 
كملارفاااع   (Retentive)ك هاالا املؤقاااق ماان الدااوع مث املسااتبقد   T1باملؤقااق   K1تطلاال الر شااع 

 -خصائص املؤقق سدتداكل املاال التارل :
أك   S2ثاريع مث إ قافه إما بواسطع   40ملدة   S1بواسطع الضاةأ   M1لدفرض أره مت تشطيل احملرك 
ساوف  امال   املارة الاارياع لايذ   T1مث إداابة تشاطيله فاإن املؤقاق   F2رتياع ل  ابة ا مل بواسطع 

ثاريع فقأ ك  اكذ ر شاته املفتوحاع .    20ثاريع وزمن التأخَت للمؤقق  ك لكن باد تأخَت   60باد  
  C1فتصل ربضع دالياع ملادخل الااد التداازرل للااداب   T1كددد ارتهاء زمن تأخَت املؤقق تطلل الر شع 

فإرااه ددااد كصااول ربضااع داليااع ملاادخل الاااد   60ااادب كحيااث إرالاااداب  كااون لماال   بااابئ األماار بال
 .  M1ك زندث ذلك كلما مر بقيقع دلى تشطيل احملرك   59التدازرل تصبل القيمع اةار ع للاداب 

فيدقطام مساار تياار املؤقاق مث  بادأ املؤقاق حبسااب   T1املوصالع باملؤقاق   T1ك تفاتل الر شاع املطلقاع 
فتصابل القيماع   C1صل إشاارة دالياع ملادخل الااد التداازرل للااداب ال من املار من جد د ك باد بقيقع ت

مسااك ع صافرا فتصال ربضاع دالياع   C1ك هكلا حىت تصبل القيمع اةار ع للااداب    58اةار ع للاداب 
ك هكالا حاىت   1مسااك ع   C2ك تصابل القيماع اةار اع للااداب   C2ملادخل الااد التصااددا للااداب 

سادع تشطيل     100كهلا  اٍت أن احملرك قد دمل   100مساك ع   C2اداب تصبل القيمع اةار ع لل
 فتظهر الرسالع التاليع دلى شاشع لوحع املشطل  1مساك ع   F0.7هله ا الع تصبل حالع 

            ( MAINTAIN  MOTOR 1 )    
 -كما  لد :   DB13كذلك دددما تكون لتو ات  

DB 13 
  KS = MAINTAIN MOTOR 1   

ك طلاال بواساطع قفال  ادكا فيدقطاام   OFFدلاى كضام   S3  هاله ا الاع  اتم كضام مفتاااح اخلدماع 
و اخلاأ الساابم   للداللاع دلاى إجاراء صايارع للملارك ك ال   H3ك تضدء ملبع البيان   K1مسار تيار 

ح اخلدماع و اخلأ األكل   إال باد إرتهااء دملياع الصايارع كإداابة مفتاا   S1شنكن تشطيل احملرك بواسطع 
 .  M1تضدء ددد ز ابة ا مل دلى احملرك   H2مرة أخرى دلما بأن ملبع البيان  ONإذل كضم 
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 مراقبة خطوط اإلنتاج  7-1-1
قااد  سااتخدم   الااتلكم   خااأ إرتاااج كاماال   باااض املصااارم كهاالا    PLCرظاارا ألن جهاااز      

كيداات قاد  اؤبا إذل تاطال خاأ اإلرتااج اخلاأ قاد  تكاون مان الاد اد مان املاكيداات ك تاطال أحاد املا 
أ ضاا   مراقباع اةهاوب كالتياارات كبرجاات ا ارارة دابلكة دلاى   PLCبأكملاه لاللك  ساتخدم جهااز 

التلكم كذلك من أجال تادارك املشااكل قبال حادكثها ك دمال الصايارع البلزماع . ك  ساتخدم   ذلاك 
ك برجاع ا ارارة فاإذا تاادت برجاع حارارة موب والت مداخل تداظر ع  ك كللك جمساات للتياار ك اةهاد 

أحاااد احملركاااات برجاااع ا ااارارة القصاااوى املساااموح ناااا ك الااايت مت برجمتهاااا  صااادر إرااالار صاااويت فيقاااوم فاااٍت 
الصيارع بالبلث دن سب  ارتفاع برجع ا رارة ك تداركه قبل أن تتفاقم املشكلع ك توقاف خاأ اإلرتااج 

شاااوار لسااايور احملركاااات ملراقباااع شاااد السااايور فماااابل دداااد .  ك كاااللك شنكااان اساااتخدام مفااااتيل هنا اااات امل
اخنفاااض شاادة التيااار املساالوب ألحااد احملركااات داان ا ااد األبىن ك   رفااذ  الوقااق فااتل مفتاااح هنا ااع 

  اطد رسالع   PLCمشوار سَت احملرك فإن جهاز 
Check – M1 – Belt   

شاد . ككاللك   حالاع دادم كجاوب  أك أراه زنتااج إلداابة  M1فقد تكون املشكلع ارقطاع سَت احملارك 
 اطاد الرساالع التالياع   M1باالرةم مان كصاول إشاارة تشاطيل للملارك  M1جهاد دلاى أياراف احملارك 

:- 
CB 

Check  Motor1  CB  
كهكلا . ك مل  د من التفاصيل دن   CBفمن املمكن فتل قايم الدائرة أك ارقطاع التيار الكهر  دن 

 خل التداظر ع شنكن الرجوع إذل الباب السابس . كيفيع استخدام موب والت املدا
 استبدال موديوالت المداخل و المخارج 7-1-0

ةالبا ما ربدث املشاكل   أجه ة التلكم امل مك   موب والت املداخل ك املخارج ك تات  أسهل     
قاد قاماق الطرن لئلصبلح هو استبدال املوب ول اللا  شك أره تاالف باآخر لاه رفاذ املواصافات ك ل

جبال رقاط التوصيل للموب ول اليت توصل دبصدر القدرة أك املداخل   PLCالشركات املصداع ألجه ة 
أك املخاااارج موضاااودع   ذراع مدفصااال دااان املوب اااول أك موضاااودع   جااا ء ماباااق دبساااامَت   موب اااول 

آخر ك ك ذلااك ماان أجاال تقلياال اجملهااوب الاابلزم السااتبدال املوب ااول باا  Bus Moduleاالتصاااالت 
ك بلحاظ أن   Siemensمان الداوع اجملا أ مصادم بشاركع   PLC   اارض دناوذج ةهااز 4-7الشاكل و

 .  4مابتع دبسمار   مسار االتصاالت   10رقاط التوصيل 
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 (9-7الشكل )

ك رظاااارا ألن أكااااار التلفيااااات   موب ااااوالت املااااداخل ك املخااااارج رباااادث أثداااااء االسااااتبدال فااااإن باااااض 
املوب اااوالت املتشاااانع ك األخااارى ذباااال لكااال موب اااول ماااداخل ك ةاااارج كاااوب الشاااركات توحاااد أشاااكال 

صل   دلى شاكل باركز خلاف املوب اول حبياث ال شنكان تابياق املوب اول دلاى موب اول االتصااالت إال 
إذا اتفل كوب املوب ول وكضم ال كز  مم كاوب جمارة مابتاع   موب اول االتصااالت ك شنكان تطياَت كضااها  

كل السابل بواسطع مفاك . كناله الطارن سبدام اساتبدال موب اول باآخر سنتلاف دداه كما هو مبُت بالش
   املوصفات الفديع .

 كجهاز تسجيل    PLCاستخدام جهاز  7-1-3
ماان املشاااكل الاايت قااد ربااَت فااٍت  الصاايارع هااو تااراكم القاااذكرات دلااى رقاااط تبلمااذ مفاااتيل هنا ااات     

حداث دازل ك من مث تؤبا إذل توقف املاكيدع ك قاد زنادث املشوار املدتشرة   املاكيدع حيث تؤبا إل
ذلااك بصااورة ةااَت مدتظمااع ك تصاابل دمليااع ربد ااد مفتاااح هنا ااع املشااوار املتسااب    إ قاااف املاكيدااع   
ةا ع الصااوبع   األرظماع التقليد اع فقاد زنااكل فاٍت الصايارع اساتبدال مفااتيل هنا اع املشاوار الواحاد تلاو 

  PLCمفتاح هنا ع املشوار املتسب    هله املشكلع كلكن مم استخدام جهاز اآلخر حىت  اار دلى 
أصبلق هله الامليع سهلع فماابل   الاملياات التتاباياع فإراه شنكان زبصايص داداب لكال مفتااح هنا اع 
مشوار كددد التوقف الاارض للماكيدع شنكن مقاررع القيم اةار ع للادابات كمارفع مفتاح هنا ع املشاوار 

    ارض الشكل السلمد اخلاص بامليع صداديع ربتوا دلى 5-7تسب    هلا التوقف .كالشكل وامل
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حياث تساتخدم أربااع   SQ1 : SQ4أربااع مفااتيل هنا اع مشاوار 
لتسااايل داادب ماارات التشااطيل  ملفاااتيل   C1 : C4داادابات 

       SQ1 : SQ4هنا ات املشوار 
شاوار   كال بكرة كلدفرض أن ددب مرات دمل مفااتيل هنا اات امل

 -تشطيل كما  لد :
SQ1 = 4  
SQ2 = 3  
SQ3 = 2  
SQ4 = 1  

ك لدفاارض أرااه   ماارة ماان املاارات تاطلااق الامليااع الصااداديع لااادم 
كصااول إشااارة ماان أحااد مفتاااح هنا ااع املشااوار فادااد اسااتاراض القاايم 

 -كجد أن :  STATUSاةار ع للادابات بدالع 
C1 = 400 = 4 * 100 
C2 = 300 = 3 * 100 
C3 = 200 = 2 * 100 

                       C4 = 99  = 1 * 100 

   (5-7الشكل )               كاللا  قوم                SQ4هلا  اٍت أن سب  املشكلع هو 
باآخر جد اد أك  اتم تدظياف ر اش تبلمساه مث دمال   SQ4ك  هله ا الع  تم استبدال  C4 بتشطيل 

كإدابة التشطيل من جد د. أما إذا كان ددب مفاتيل هنا ع املشاوار كبااَت   S10عربر ر للادابات بواسط
 جادا تصبال الطر اقع الساابقع   ةاا ع الصااوبع كشنكان استخادام كظيافع

( Contact  Histogram )   ملارفاع دادب مارات الوصاول كالفصال ملفااتيل هنا اع املشاوار دلماا باأن
 Allen – Bradleyاألساوان تتايل هاله الوظيفاع مااال ذلاك أجها ةاملتاوفرة     PLCماظام أجها ة 

ملارفاع داادب مارات الوصاال   (Contact  Histogram)فاداد حادكث تاطاال للماكيداع شنكاان يباداع
 كالفصل ةميم مفاتيل هنا ع املشوار مث ربد د املتسب    املشكلع . 

 اكتشاف األعطال  7-0
 -ها األنظمة العاملة بأجهزة التحكم المبرمج وىم :يوجد عدة أنواع من المشاكل التي تتعرض ل

 .  CPUمشكلة ناتجة عن تلف في  -1
 مشاكل ناتجة عن سوء تحميل البرنامج .  -0
 مشكل ناتجة عن الذاكرات الخارجية .  -3
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 .  Forceمشاكل ناتجة عن استخدام خاطئ للدالة    -9
 مشاكل في البرنامج  -5
 مشاكل في موديوالت المداخل أو المخارج .  -6
 .   Bus  Modulesشاكل في موديوالت االتصاالت م  -7

ربد ااد حااام املشااكلع كهداااك   PLCك دصاال ددااد حاادكث مشااكلع   رظااام الااتلكم الااماال جبهاااز 
 سؤال  طرح رفسه . 

 ىل المشكلة أدت إلى توقف كلي لنظام التحكم أو خلل في التشغيل ؟ 
 المشاكل التي تؤدي لتعطل كلي لنظام التحكم  7-0-1

   STATUS د حدكث توقف كامل لدظام الاتلكم رنا  فلاص املوحاد املشام ومباُت ا الاع دد    
  STOPدلاى كضام   CPUفاإذا كاان   RUN امال دلاى كضاام   CPUاملرك  اع لوحادة املااةاع 

فهالا  كاون   RUNدلاى كضام   CPUاخلااص باا   MODE SWباالرةم مان أن مفتااح الوظيفاع . 
الكهاار  أك اخنفاااض جهااد البطار ااع ك هاالا زنتاااج أن  كااون فااٍت  راااتك إمااا داان ارقطاااع ك دااوبة التيااار

كشنكان   ذلاك   OB’ Sالصيارع دلى برا ع كاملع بال راامك فقاد تساتخدم بااض بلوكاات الدظاام ماال
 Interrupt  Stackدبراجاع    STOPدلى كضم   CPUمارفع سب  املشكلع اليت أبت إذل دمل 

ذل كتاالوج جهااز الاتلكم املا مك للتاارف دلاى كيفياع ربقيال ك شنكان الااوبة إ  Control Bitsأك   
دلاى كضام   CPUذلك ك أحيارا تظهر شاشاع دلاى جهااز ال جماع تاطاد ساب  املشاكلع أماا إذا كاان 

RUN   ك مباُت حالاعRUN    مضادء   هاله ا الاع رنا  فلاص موب اوالت االتصااالتBus  

Modules  ارفع املوب ول الالا باه مشاكلع أك التأكاد كذلك بفلص مبيدات حالع هلة املوب والت مل
ك موب اوالت االتصااالت   حالاع دادم تاوفر مبيداات   CPUمان التوصايل اةياد ملساار االتصاال باُت 

  RUN , STOP ك مبيدات حالاع   RUNدلى كضم   CPUحالع هلله املوب والت . أما إذا كان 
فإذا دل  كان مضادء رنا    Power Supply ةَت مضيئع   هله ا الع رن  فلص مصدر القدرة 

اساااتبدال مصاااهر مصااادر القااادرة  إذا كاااان تالفاااا ك التأكاااد مااان كصاااول التياااار الكهااار  ملاااداخل مصااادر 
 القدرة ك دمل البلزم . 
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 المشاكل التي تؤدع لخلل في التشغيل  7-0-0
 -دابة فإن اخللل   التشطيل  دتك من أحد األسباب التاليع :    
 أو مخارج  تلف موديول مداخل -1
 تلف موديول اتصاالت   -0
تلهههف فهههي أجههههزة المهههداخل أو المخهههارج أو انقطهههاع الموصهههالت التهههي تصهههل أحهههد أجههههزة   -3

 المداخل بالمدخل الخاص بو أو أحد أجهزة المخارج بالمخرج الخاص بو .
 كشنكن ربد د سب  املشكلع اليت أبت إذل توقف أحد األضبال ك ليكن لرك كهر 

ك كللك الشكل السلمد للماكيداات ك ربد اد ةارج جهااز   PLCالتوصيل مم  دبراجاع ةططات-1
PLC   املسئول دن تشطيل هلا احملرك ك كللك ربد د اخلأLine   أك الدائرةNet Work   اخلاص

   . 6-7و  نلا املخرج ك مدها شنكن مارفع املداخل املسئولع دن تشطيل هلا املخرج كما بالشكل
 (6-7الشكل )

  ك املداخل اليت تؤثر دلى تشطيال هلا احملرك هد  Q 2.0اظ أن ةرج هلا احملارك هو ك  بلح

I 0.2 , I 0.1 , I 0.0   ك هاد خاصاع بضااةأ إ قاافS1   كضااةأ تشاطيلS2   ك ماتمم حارارا
F2   كباد ذلك  تم فلص مبُت حالاعQ 2.0  فإذا كارق مضيئع  تم قياس اةهد ددد املخارج 

  Q 2.0 تمالُت :ك هداك اح- 
 K1ك تكون املشكلع   هله ا الع إما   الكورتاكتور   Q 2.0كجوب جهد كهر  دلى املخرج  -1

 .  Q 2.0مم  K1أك   املوصبلت اليت تصل  
ك تكااون املشااكلع إمااا   موب ااول املخااارج الاالا  Q 2.0داادم كجااوب تيااار كهاار  ددااد املخاارج   -2

ن املوب ااول تااالف أك أن موب ااول االتصاااالت فقااد  كااون املصااهر تااالف أك أ Q 2.0 دتمااد إليااه 
املابق دليه موب ول املخارج تالف كشنكن ربد د السب  باستبدال املصهر أكال إذا كان تالفاا كإذا 
دل  كاان تالفااا  سااتبدل موب ااول بااأخر مماثاال كإذا دل زبتفااد املشااكلع  سااتبدل موب ااول االتصاااالت 
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مضادء فياا  الااوبة إذل املاداخل املسئولااع   Q 2.0باآخر ساليم . أماا إذا دل  كان مباُت حالاع 
 كذلك دبراجااع الشكل السلمد كما بالشكل مث فلص حاالع مبيداات حاالع

  I 0.2, I 0.1 , I 0.0  : فالوضم الطبياد  كون كما  لد- 
 ةَت مضدء .  I 0.0مبُت حالع  
 .  S1مضدء ددد الضطأ دلى الضاةأ    I 0.1مبُت حالع  
 ةَت مضدء .  I 0.2مبُت حالع  

فااإذا كارااق حالااع مبيدااات ا الااع للمااداخل كمااا ساابل فااإن املشااكلع ستدلصاار إمااا   موب ااول املااداخل 
أك موب اول مساار االتصااالت املابتاع دلياه موب اول املاداخل   I 0.2 , I 0.1 , I 0.0اللا  دتمد إلياع 

 ك شنكن ربد د سب  املشكلع باالستبدال مث االختيار .
لع مبيدات ا الع للمداخل كما سبل فإن املشكلع ستدلصر إما   أجه ة املداخل أك أما إذا كارق حا

تتاايل   PLC.  ك اةااد ر بالاالكر أن أجهاا ة    PLCاملوصابلت الاايت توصاالها بدقاااط املااداخل جبهاااز 
ألا مدخل أك ةرج أك ذاكرة باخليع أك مؤقق أك دداب كذلك باستخدام    STATUSفرصع دمل 

للشاكل السالمد بأكملاه دداد   STATUSبالياد ك كاللك تتايل فرصاع دمال  احملمولاعأجها ة ال جماع 
 أك أحد موافقاته .  IBMاستخدام جهاز برجمع  ابق دلى املكت  أك جهاز كمبيوتر 

  -ألجهزة البرمجة المحمولة  :  STATUSأوال تحديد سبب المشكلة باستخدام وظيفة 
 .   K1ئولع دن دمل ك فيما  لد ا الع الطبيايع للمداخل املس

I 0.0         STATUS           0 
I 0.1         STATUS           1 
I 0.2         STATUS           0 

ألجهههزة البرمجههة التههي تثبههت فههوق   STATUSثانيهها تحديههد سههبب المشههكلة باسههتخدام وظيفههة 
 المكتب أو التي على شكل كمبيوتر و تحديد مكان توقف التدفق .

  S2   بااُت حااالتُت ةتلفتااُت فا الااع الطبيايااع   الشااكل وأ   كحالااع كجااوب فااتل   7-7كل وكالشاا
 الشكل وب  .
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 ( 7-7الشكل )
لتطياااَت حالاااع أحاااد املاااداخل أك   Forceك  حالاااع فشااال صبيااام هاااله احملااااكالت شنكااان اساااتخدام بالاااع 

أكاد مان دمال الدظاام بصاورة يبياياع ففاد للت  Forceاملخارج مث متاباع حالع الدظام باد إجراء دمليع 
أك   S1بل دلى أن املشكلع تكمن   الضااةأ   K1فإذا دمل   I 0.1هله ا الع شنكن تطيَت حالع 

أك موب اول املاداخل أك موب اول مساار االتصااالت . ك ذبادر   I 0.0مام   S1املوصال الالا  وصال 
أكفااء  جادا ألهناا قاد تاؤبا إذل تلاف املاكيداع ربتااج إذل فدياُت   Forceاإلشارة إذل أن استخدام بالع 

 أك إحداث إصابات لؤلشخاص .
  S2ك تستخدم إللطاء دمال أحاد املاداخل فايمكن إلطااء دمال   Disableكهداك بالع أخرى تسمى 

ك أ ضاا هاله الدالاع   ةا اع اخلطاورة ك ربتااج إذل كفااءة دالياع ألهناا قاد تساتخدم   K1فيكتمل مسار 
لاباض أجها ة ا ما اع اخلاصاع باملاكيداع أك باألشاخاص ك رنا  مرادااة إلطااء بالاع    دمل مسار بد ل

Disable  ,  Force    بااد االرتهااء مان دمال الفلوصاات البلزماع قبال إداابة رظاام الاتلكم لوضام
    بُت خطوات ربد د أسباب مشاكل املداخل ك املخارج . 8-7التشطيل الطبياد . كالشكل و
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هل املداخل أك املخارج 
تامل بصورة يبيايع ؟ 

كشنكن اختبار ذلك بدالع 
STATUS  أك بالع

FORCE 
 

توجد مشكلة بأحد 
 المداخل أو المخارج

 

هل املوب ول م كب دببُت حالع 
 ؟    LEDاخلطأ 

 

 هل مبُت ا الع مضدء ؟
 

موب ول 
مصدر 
القدرة 
 سليم ؟

 

قصر   
 املخارج ؟

 

لف املصهر تا
 ؟

 

 استبدال املصهر 
 

هل مصدر القدرة هللا 
 املوب ول سليم ؟

افلص كبل من 
موب ول مصدر القدرة 

 كاملوصبلت .
 

افلص 
مصدر 
 القدرة

 أزل القصر

املوب ول 
 تالف

هل موب ول 
 االتصاالت سليم ؟

افلص املوب ول 
كاستبدله إن ل م 

 األمر

استبدال موب ول املداخل أك 
ليم ك افلص املخارج بأخر س

حالع املداخل أك املخارج بدالع 
STATUS   أك بالعFORCE 

 فهل تامل بصورة يبيايع ؟ 

 استبدل املوب ول

استبدل موب ول 
 االتصاالت

افلص الوصبلت الكهربيع مم 
 موب والت االتصاالت األخرى 
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المالحق
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 جداول اختيار أجهزة التحكم المبرمج 1-ملحق
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 جداول اختيار أجهزة التحكم المبرمج 1-تابع ملحق
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 جداول اختيار أجهزة التحكم المبرمج 1-تابع ملحق
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 جداول اختيار أجهزة التحكم المبرمج 1-تابع ملحق
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 أجهزة التحكم المبرمججداول اختيار  1-تابع ملحق
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 SIEMENSلشركة  STEP 7أجزاء مختارة من لغة  0–ملحق  
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 SIEMENSلشركة  STEP 7أجزاء مختارة من لغة  0–ملحق  تابع
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