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 پیشگفتار

در عرصه علم و تکنولوژي که بیز پردازنده ها و پیشرفت فن آوريامروزه با پدیدار شدن ری

حیط هاي صنعتی بهمعلوم الکترونیک دانست چهرهآن را می توان بزرگترین پدیده درشک

.استکلی دگرگون شده

 

این مهم که به موازات تحول در عرصه کامپیوتر پا به دنیاي الکترونیک گذاشت در نقش پلی

بین این دو علم یعنی الکترونیک و کامپیوتر قرار گرفت و براي اولین بار به راحتی امکان تلفیق

.سخت افزار و نرم افزار توسط مهندسین هر دو فن را ممکن نمود

خاص به جاي به کارگیري اجزائی متشکل از مدار هاي منطقی بابدین ترتیب دریک کاربرد

،امکان طراحی و ساخت هزارانتلفیق آن با پدیده مهم نرم افزارسخت افزار هاي تقریبا ً ثابت و

یکی از مهمترین خصوصیات این مدارها در صورت لزوم،انجام .پروژه کاربردي ممکن گردید

امه کاربر مورد نظر است که کمتر لزوم تغییر مدارها و سختو تصحیح در نرم افزار و برنتغییر

.افزار را در آن می طلبد

خواص نامبرده و سهولت دستیابی به ریز پردازنده ها و اجزاي جانبی مربوط در بازار هاي

جهانی، این پدیده را به عنوان اهرم بسیار مهمی جهت رشد و شکوفایی در صنعت الکترونیک

ه غیر از ساخت این نوع مدارهاي مجتمع که کماکان تکنولوژي پیشرفته اي راقرار داد، چرا ک

این. می طلبد قادر خواهیم بود سایر مراحل انجام یک پروژه کاربردي را خود به انجام برسانیم

تلفیق این دو قسمت و تست وتدوین نرم افزار،،مراحل شامل طراحی و ساخت سخت افزار

کًال و در واقع فکر و ایده و تخصص را همراه باهده ما بر می آید،عازرفع عیب می باشدکه 
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تفنی بین دول–لذا جهت پر نمودن خال به وجود آمده  علمی. قوه ابتکار به کار می گیرد

پیشرفته و کشورهاي جهان سوم می بایست در جهت آموزش و به کارگیري این فن کههاي

راه مهمی براي نجات وابستگی تکنولوژیک صرف در مجموعه الکترونیک و کامپیوتر می باشد

.سعی و تالش پیش گیریم

PLC   ز پردازنده ها بوده و مخفف عبارتنیز مولود این پدیده یعنی ظهور ری: 

Programmabel  Loginc Control این سیستم وسیله اي است که متناسب. می باشد

تجهیزاتPLCبه عبارت دیگر .با برنامه اي که دریافت می نماید وظیفه اي را انجام می دهد

و قطعات استفاده شده در کنترل فرآیندهاي صنعتی و خطوط تولید تغییر نمود و مدارهاي رله

لت جامد کم کم جاي خود را به کنترل کنندهاي منطقی قابلکنتاکتوري و سخت افزاري حا

PLC ها دادندبرنامه ریزي یعنی.  

که باصنعتی می باشد،آنچه را که در این مجموعه می خوانید حاصل بررسی مدارات کنترل

امید است این. همکاري و همیاري اساتید دانشگاه شهید شمسی پور جمع آوري شده است

راستفاده عالقه مندان در جهت باالبردن سطح علمی و کیفی کشور عزیزمان قراجزوه مورد

.گیرد  
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  : فصل اول

  AvrتوسطMini Plcطراحی: پروژهعنوان

  دهمزن هوشمنساخت یک

  :شرح پروژه

، بهشودمیمورد نظرخزنوارد مورودياز طریق شیر برقیور خودکاربطمایعدر این پروژه

سطح از پیش تعیین شده که ما آن را با قرارو بهآمدباالمخزنداخلسطح مایعمحضی که

سنسور سطح باال تحریک شد و عمل کرد شیررسید وکرده ایمک سنسور مشخصدادن ی

مدت ازاندازه يشود و بهمیشود و چند ثانیه بعد موتور همزن روشنمیورودي مایع بسته

بعد از اتمام این زمان. کندمیمخلوطمخزنداخلراپیش تعیین شده مثال بیست ثانیه مایع

  .شیر برقی خروجی روشن می شود و مایع مخلوط شده از منبع خارج می شود

تعبیه خواهیم کرد تا وقتیخزنبراي سطح پایین متعیین سطحیک سنسورهمدر این مرحله

تا هر باراین فرایند و،آب به اندازه ي کافی و مد نظر پایین آمد شیر خروجی خاموش شودکه

   .تکرار شودکه مد نظر بود
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را داشته باشد استفاده از ابلیت تصمیم گیري  واجراي فرامین با توجه به اینکه این مدار باید ق

بدین منظور از میکرو کنترلر . جدایی ناپذیر مدار می باشد هايمیکروکنترلر جزو قسمت 

AVR   با شمارهATMEGA16 که در جاي خودش در رابطه با آن بهره گرفته شده است ،

  .صحبت خواهیم کرد

ترانزیستورها و  در این پروژه طریقه ي اتصال رله ها و سنسور ها به میکرو، و طرز عملکرد

  .آن خواهیم پرداخت توضیح به ورد توجه است که در قسمت هاي بعد م میکرو و سنسور ها 

  .شکل صفحه ي بعد نمایی از روند کاري این پروژه می باشد 



 
٥ 

 

  
  نماي کلی کار مدار: 1شکل   



٦

  فصل دوم

  :فنی پروژه و سخت افزار طراحی شدهتشریح نقشه

  :وسایل و قطعات مورد استفاده در این پروژه

1- Mega 16  

2N2222ترانزیستور -2

  کیلو اهم10و 1مقاومت هاي-3

  ولتی5کلید رله ي -4

  سنسور تعیین سطح- 5

   )آرمیچر( موتور -6

7 -LCD16*2کاراکتري  

شیر برقی -8

  میکرو فاراد10خازن-9

  مگا هرتز8کریستال  -10

  منبع براي ذخیره سازي مایع- 11
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چون این پروژه یک پروژه ي کنترلی میباشد براي راحتی کار در کلید زنی و عمل کردن

  .آرمیچر از رله استفاده می کنیمشیرهاي برقی و موتور

همانطور که در شرح پروژه گفته شد این فرایند سه کلید زنی قدرت دارد یعنی باید از سه رله

  .استفاده کنیم )براي شیرهاي برقی خروجی و ورودي و موتور همزن(

رادر این قسمت به طراحی سخت افزاري پروژه می پردازیم و در انتها برنامه ي کامل پروژه

  .شرح می دهیم

  

  :وطریقه ي بستن رله به میکر

کلید رله مورد استفاده شده در این پروژه پنج پایه است که داراي مشخصات زیر می باشدکه

  : به شرح زیر است

  
  معرفی پایه هاي کلید رله ي استفاده شده :2شکل
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تغذیه ي رله است که در این نوع رله که ما انتخاب کرده ایم باید مربوط به  ،VCCقسمت

  . ولت باشد 5

مربوط به ولتاژ مد نظري است که می خواهیم از آن استفاده ،  Voltage Refrenceقسمت

ولت  5ولت و براي موتور از مقدار 12کنیم بطور مثال در این پروژه براي شیر برقی ها از 

  .استفاده می کنیم

آمده  به پینمستقیم همانطور که در شکل پیداست ولتاژ رفرنس مد نظر ،Closeتقسم

است و آن پین مستقیم داراي همان ولتاژ می باشد و به محض تحریک شدن رله تیغه ي رله 

جابجا می شود  و باعث می شود که ولتاژ مد نظر به پین دیگر برسد و ولتاژ رفرنس مد نظر 

  المان مد نظر ما شودروي پین بیفتد وباعث تحریک 

براي اتصال به  در این پروژه براي شیرهاي برقی و موتور باید چنین مداري را ،Open.قسمت

  .میکرو طراحی کنیم

  . در صفحه ي بعد به بررسی طریقه ي اتصال رله به میکرو می پردازیم



 
٩ 

 

  
  طریقه ي اتصال رله به میکرو: 3شکل

در مدار باال وقتی که پین میکرو تحریک شود و ولتاژ پیدا کند بیس ترانزیستور تحریک می 

ولت  5شود و ترانزیستور روشن می شود و پایه ي مخصوص زمین رله به زمین می رسد و رله 

ولت به شیر  12به این ترتیب . تغذیه ي مد نظرش را دریافت خواهد کرد و فعال خواهد شد

  .برقی می رسد و آن را روشن می کند

ولت که به  12دقیقا این مدار را براي موتور هم طراحی می کنیم با این تفاوت که به جاي 

  .ولت کار می کند 5ولت را می دهیم زیرا موتور تعبیه شده با  5 ولتاژ رفرنس داده ایم مقدار

  

  طریقه ي استفاده از سنسور 

در این پروژه به دو عدد سنسور تعیین سطح براي مشخص شدن سطح باال و سطح پایین منبع 

سنسور هاي تعیین سطح زیادي در بازار موجود است از جمله آلتراسونیک و . احتیاج داریم



 
١٠ 

 

میکرو سوئیچ و دیود آبی و مدل هاي متنوع دیگر که هرکدام میتوانند در این پروژه مورد 

اما بدلیل محدودیت در حجم مخزن و یا مشکل بودن آب بندي کردن . نداستفاده قرار گیر

  .سنسورها استفاده کردن از بعضی گزینه ها مثل میکرو سوئیچ جالب به نظر نمی رسد

اما سنسوري که در این پروژه استفاده شده است به نوعی ابتکاري بوده و به نوعی از خاصیت 

ده شده است به این صورت که دو سیم را بطور هدایت کنندگی آب براي تشخیص سطح استفا

موازي نزدیک به هم درون مخزن قرار می دهیم مشخص اس که چون این دو سیم از همدیگر 

جدا هستند پس ارتباطی با هم ندارند ولی به محضی که آب باال می آید و بین این دو سیم 

صل می کند و مدار را قرار می گیرد مانند یک هادي عمل می کند و دو سیم را به هم و

براي سنسور سطح پایین هم از این نوع استفاده می کنیم با این تفاوت که . تحریک می کند

  .باید در برنامه نویسی آن نکاتی را لحاظ کنیم

 

  :توضیح

مانند شکل زیر سنسورها در این پروژه باید به گونه اي باشند که وقتی آب به آن سطح رسید و 

ولت به بیس ترانزیستور مد نظر برسد و ترانزیستور مذکورفعال شود  5شد سنسور آنها تحریک 

  و بوسیله ي این مدار پایه ي مد نظر میکرو تحریک شود



 
١١ 

 

  
  طریقه ي نصب سنسور روي مخزن: 4شکل

  

  LCDطریقه ي اتصال

نوبت به قرار دادن یک نمایشگر می رسد تا مراحل  که تقریبا کار به اتمام رسیده این قسمت در

  :هرگاه براي این قسمت به این صورت برنامه ریزي شده است که. طی شده را نمایش دهد

  ظاهر می شود  Inputي    شیر ورودي روشن شود واژه

  ظاهر می شود  Mixer on  موتور همزن روشن شود واژه ي

 ظاهر می شود  Output  ي شیر خروجی روشن شود واژه



 
١٢ 

 

نمایش در شروع به کار فرایند  عبارات دیگریک سري آن برنامه نویسی  انجام پروژه والبته در

که در قسمت برنامه نویسی به   Arash Goudarzi و Hello   می شود مثل داده

  .توضیح آن می پردازیم

  شکل زیر نماي پروژه ي بسته شده می باشد

  
  نماي آماده شده ي پروژه: 5شکل

  .مالحظه می شود که چگونه به راحتی توانستیم به کمک رله به موتور فرمان دهیم

را نمایش داده ایم، در این شکل سیم  به هم بستن المان هاي پروژه از ییدر صفحه ي بعد نما

  .بندي پروژه هم بطور دقیق نمایش داده شده است



 
١٣ 

 

  
  یقه ي به هم بستن المان هاي مدارطر: 6شکل



 
١٤ 

 

  فصل سوم

  :تشریح نرم افزار و برنامه هاي مربوط به پروژه

و   Protelبراي طراحی این پروژه از چند نرم افزار مهم و پر کاربرد الکترونیکی از جمله 

Code Vision استفاده شده است.  

یکی از مهمترین نرم افزارهاي شبیه سازي در رشته ي الکترونیک می باشد   Protelنرم افزار 

  .بسیار کاربرد دارد الکترونیکی که به خاطر تنوع در قطعات

از جمله انواع مقاومت ها، ترانزیستورها، آي سی  در این نرم افزار المان ها و قطعات مورد نیاز

  .به راحتی در دسترس می باشد....... ها و 

هم براي شبیه سازي اولیه استفاده شده است اما شبیه سازي   Protiuseاگر چه از نرم افزار 

 .شبیه سازي شده است  Protelاصلی این پروژه توسط نرم افزار شبیه ساز 

طراحی شده، آمده است،    Protelنقشه ي مداري پروژه که در نرم افزار   صفحه ي بعددر 

تمامی المان هاي مورد استفاد در پروژه از جمله کلید رله ها در همانطور که مالحظه می کنید 

  :این شبیه سازي نشان داده شده است

  



١٥

  
Protelشماتیک مدار در نرم افزار: 7شکل
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 از جمله زبان  در این قسمت به توضیح یک نرم افزار قوي براي تبدیل زبان هاي برنامه نویسی

C  به زبان ماشین یا همان زبان قابل فهم میکرو می پردازیم.  

  

  Code Vision  کامپایلر

یکی از کاملترین و کوچکترین کامپایلرهاي  CodeVisionAVR نرم افزار Standardنسخه

  .میباشد AVR جهت برنامه ریزي میکروکنترلرهاي خانواده C زبان

از جمله زبان اسمبلی . بطور کلی براي میکروکنترولرها به چند زبان می توان برنامه نویسی کرد

بسیار ساده تر و پرکاربرد تر می باشد، در این پروژه  C انکه همان طور که می دانید زب  Cو 

براي نوشتن برنامه باید یک مبدل پیدا کنیم که . برنامه ي الزم را با همین زبان نوشته ایم

بعنوان این مبدل   Code visienبرنامه ي ما را به زبان ماشین تبدیل کند که از نرم افزار 

را به زبان قابل فهم براي ماشین تبدیل  Cرا به زبان   Cاستفاده می کنیم این نرم افزار زبان 

  .می کند 

را مشاهده می   CodeVisionاز  برنامه ي  صفحه ي بعد نمایی از پنجره اي باز شدهدر 

کنیم، همانطور که مالحظه می شود در این قسمت برنامه ي مورد استفاده شده در پروژه 

  .نوشته شده است
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 Code Visionنمایی از برنامه ي : 8شکل

اغلب دوستان و عزیزانی که به مبحث میکروکنترلرها آشنایی دارند به خوبی به مشکالت و 

دردسرهاي برنامه نویسی مستقیم و همگذاري دستی کدها واقف میباشند و وجود یک کامپایلر 

روژه میکروکنترلري خوب به یکی از زبانهاي سطح باال تقریبا از ضروریات اجرا موفق یک پ

 در مقایسه با( میتوان به حجم بسیار کم  CodeVision از نکات مثبت. میباشد

Bascom َAVR   مگا بایت و 32به حجم IAR AVR  و در بر ) مگابایت  90به حجم

 .رد، اشاره ک C داشتن بسیاري از دستورات استاندارد زبان
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نرم .مجموعه اي از کاملترین میکروکنترلرهاي همه منظوره را شامل میگردد AVRخانواده

نیز بنا به اقتضا قادر به پیشتیبانی از شمار وسیعی از چیپهاي CodeVisionAVRافزار

  : ها اشاره شده استدر این جا به برخی از این ریز پردازنده. میباشدAVR  خانواده

AT90USB1286, AT90USB1287, AT90USB6464, AT90USB647o 

ATmega103o ATmega128, ATmega1280, ATmega1281o 

ATmega161o ATmega162o ATmega163o ATmega164, ATmega164Po 

ATmega165o ATmega169o ATmega2560, ATmega2561o ATmega32o 

ATmega323o ATmega324, ATmega324Po ATmega325, 

ATmega3250o ATmega329, ATmega3290o ATmega406o ATmega48, 

ATmega88, ATmega168o ATmega603o ATmega64o ATmega640o 

ATmega644, ATmega644Po ATmega645, ATmega6450o ATmega649, 

ATmega6490o    ATmega8,          ……

  

چیپهاي موجود نرم افزار به منظور بسیاري از عملیات موردعالوه بر پشتیبانی از طیف وسیع

و Subroutine، فراخوانی زیر روالها Branch، انشعابها Loopنظیر چرخه ها ،نیاز

  .بهینه گردیده است Cross-jumpingپرشهاي بین قسمتهاي مختلف
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، این برنامه آورده شده است که آن را به میکرو داده ایم برنامه ي نوشته شده ،در این قسمت

  .جاها تو ضیحات الزم داده شده استی در برخساختار پیچیده اي ندارد اما باز هم 

  : پروژه به مربوط ي برنامه

/**************************************************************/  

#include <mega16.h>    

#include <delay.h> 

 

#define sensor_low PINB.0 

#define sensor_up  PINB.1 

#define input  0b00000001 

#define output 0b00000010 

#define mixer  0b00000100 

#define off    0b00000000 

 

int i; 

  

// Alphanumeric LCD Module functions 

#asm 

   .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC 

#endasm 

#include <lcd.h>  

  

اینجا کتابخانه ها را تعریف می کنیم بطور مثال اینجا  
 مدل میکرو و تابع تاخیر زمانی تعریف شده است

در این قسمت برنامه پایه هاي میکرو را به لوازم  
استفاده شده اختصاص می دهیم تا در طول برنامه الزم 

را به   B.1نباشد نام پایه تکرار شود بطور مثال پایه ي 
سنسور سطح پایین اختصاص داده ایم که در جلوتر کار 

 .راحت تر ادامه پیدا کند

است تا میکرو   LCDاین قسمت تعریف تابعی براي 
LCD   را بشناسد.  
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Void main(void)  

{  

 

PORTB=0x03; 

DDRB=0x00; 

 

PORTD=0x00; 

DDRD=0x07; 

 

 

// LCD module initialization 

lcd_init(16); 

 

 

lcd_clear(); 

lcd_putsf("Hello World !"); 

delay_ms(3000); 

lcd_clear(); 

lcd_putsf("Arash Goudarzi"); 

delay_ms(3000); 

 

while (1) 

      { 

began:  

و تعریف تابع  این قسمت مربوط به شروع برنامه نویسی
 می باشد اصلی

در این قسمت یک فرمان به نمایشگر داده می شود و پس 
دادن آن صفحه نمایش پاك می شود و بعد از از نمایش 

.چند ثانیه دستور بعدي روي نمایشگر ظاهر می شود  

که  While(1)در اینجا دو حلقه تعریف کرده ایم که یکی 
 gotoو   Ifبراي تکرار کل برنامه است و دیگري حلقه ي 

  .شروع حلقه است beganمی باشد که در اینجا 

را تعریف می کنیم بطوریکه D و Bدر این قسمت پورت 
را به خروجی  Dرا بعنوان ورودي و پورت  Bپورت 

  اختصاص می دهیم
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     PORTD=input; 

     lcd_clear(); 

     lcd_putsf("Input"); 

     delay_ms(10);   

 

     if(sensor_up==0)  

 

 { 

      PORTD=off; 

      delay_ms(2000); 

      PORTD=mixer;  

 

      lcd_clear(); 

      lcd_putsf("Mixer on"); 

      delay_ms(10);   

 

      for(i=0;i<=10;i++) 

      delay_ms(1000); 

 

      PORTD=off; 

      delay_ms(2000); 

 

loop: 

      PORTD=output; 

 این تابع نوشته ي داخل پرانتز را روي نمایشگر نشان می دهد

 ثانیه درست میکند 2این دستور یک تاخیر به مدت 
مخصوص میکسر که تعریف کرده  Dبعد پورت  و 

  بودیم فعال می شود

به  11تعریف می کنیم که تا عدد  forدر اینجا یک حلقه ي 
ثانیه بشمارد و بعد  11ثانیه بشمارد، یعنی  1فاصله ي زمانی 

  .را خاموش کند Dپورت 

یک حلقه ي دیگر تعریف کرده ایم که در جلوتر  در اینجا
 آن را فراخوانی  خواهیم کرد
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      lcd_clear(); 

      lcd_putsf("Output"); 

      delay_ms(10);   

 

 

        if(sensor_low==1)  

   {   

      PORTD=off; 

      delay_ms(2000); 

      goto began; 

   }    

 

   goto loop; 

 

} 

 

 

      }; 

} 

  

  

  

  

در اینجا بیان شده است که اگر سنسور سطح پایین تحریک 
 gotoثانیه حلقه ي  2خاموش شود و بعد از  Dشد پورت 

  فعال شود ودو باره روند ادامه پیدا کند

می  که قبال تعریف کرده بودیم بر loopدر این قسمت به 
می شود و در آخر هم برنامه را به  گردیم و این فرایند تکرار

  پایان رساندیم
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 فصل چهارم

 خالصه پروژه و پیشنهادات

کارهاي کنترلی الزم را  ،بازار د دردر پروژه ي ارائه شده توانستیم به کمک کلید رله هاي موجو

همان طور که مالحظه . می توانستیم انجام دهیم ببندیم و جواب الزم را بگیریم  PLCکه با 

شد با بستن کلید رله ها بر سر راه ترانزیستورها توانستیم آن رله را فعال کنیم و به راحتی به 

یک وسیله مثل موتور فرمان حرکت دهیم  بدون آن که ترانزیستور بسوزد و این دقیقا ً کاري 

 .انجام می دهد PLCاست که 

واین خودش نکته اي بود که براي خودم تازگی داشت و براي اولین بار به آن رسیده بودم و به 

کردن موتور و غیره بوسیله ترانزیستور مهم ترین نتیجه اي است که از این   SETنظرم همین 

.پروژه نصیبم شده است  

است که دستگاهی ساخته شود  بعد از طراحی این پروژه پیشنهادي که به نظرم می رسد این

و هم   PLC، به گونه اي که این دستگاه هم قدرت کلیدزنی  AVRو  PLCترکیب از 

نسبت به زبان برنامه   Cرا داشته باشد، زیرا زبان برنامه نویسی   Cقابلیت برنامه ریزي با زبان 

روژه هاي ن پبسیار ساده تر و قابل فهم تر می باشد و به این ترتیب میتوا  PLCنویسی 

  .طراحی کرد  Cپیچیده را با زبان ساده
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 :پیوست ها

Mini PLCباAVR  
می پردازیم و تاAVRو میکرو کنترولر PLCدر این قسمت به بررسی نکات مهم و برجسته ي

ابتدا از. جایی که ممکن است نکات مربوط به این دو کنترل کننده را مورد بحث قرار می دهیم

PLC AV   .می پردازیم Rشروع می کنیم و بعد به بررسی

  

Programmabel Logic Controllers  
کنترل کننده هاي منطقی قابل برنامه ریزي

امروزه با پیشرفت تکنولوژي و حضور اتوماسیون در عرصه ي صنعت در طراحی کنترل کننده

  .استفاده می شودPLCها و مدارات فرمان خطوط تولید و فرایند هاي صنعتی از سیستم هاي

در مقایسه با مدارات رله اي باعث افزایش کاربرد این سیستم ها در صنعتPLCقابلیت هاي

این سیستم وسیله ایست که متناسب با برنامه اي که دریافت می کند وظیفه اي را. شده است

  .           را می کندنوعی کامپیوتر است که برنامه ي خاصی را اجPLCبه عبارت دیگر. انجام می دهد

Melec.ir
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PLCبلوک دیاگرام کلی : ٩شکل
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  PLC    ساختار

 PLCاز عبارت  Programmable Logic Controller   به معناي کنترل کننده منطقی

در قسمت  کنترل کنندهاي نرم افزاري است  کهPLC . ه شده استتقابل برنامه ریزي گرف

نها را طبق برنامه اي که در حافظه اش ذخیره آورودي، اطالعاتی را به صورت باینري دریافت و

شده پردازش می نماید و نتیجه عملیات را نیز از قسمت خروجی به  صورت فرمانهایی به 

 .ارسال می کند) Actuators(گیرنده ها واجرا کننده هاي فرمان  

 

از یک کنترل کننده منطقی است که می توان منطق کنترل را عبارت PLC به عبارت دیگر

 .توسط برنامه براي آن تعریف نمود و در صورت نیاز به راحتی آن را تغییر داد

  

نها در محیط هاي آقبال بر عهده ي مدارهاي فرمان رله اي بود که استفاده از  PLC وظیفه

  .صنعتی جدید منسوخ گردیده است

ین مدارها ظاهر می شود آن است که با افزایش تعداد رله ها حجم و وزن اولین اشکالی که در ا

براي رفع این . مدار فرمان بسیار بزرگ شده و همچنین موجب افزایش قیمت آن می گردد

اشکال مدار الکترونیکی ساخته شدند ولی با وجود این هنگامیکه تغییري در روند یا عملکرد 

ستگاه پرس ابعاد، وزن، سختی و زمان قرار گرفتن قطعه ماشین صورت می گیرد مثال در یک د

زیر بازوي پرس تغییر می کند الزم است تغییرات بسیاري در سخت افزار سیستم کنترل داده 

  .به عبارت دیگر اتصاالت و عناصر مدار فرمان باید تغییر کند. شود

صورت می پذیرد زیرا دیگر تغییر در روند تولید یا عملکرد ماشین به آسانی  PLCبا استفاده از 
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الزم نیست سیم کشی و سخت افزار سیستم کنترل تغییر کند و تنها کافی است چند سطر 

  .ارسال کرد تا کنترل مورد نظر تحقق یابد PLC برنامه نوشت و به

درانجام عملیات منطقی، محاسباتی، مقایسه ونگهداري اطالعات به  PLC ازطرف دیگرقدرت

به طراحان سیستمهاي کنترل این  PLC .لو هاي  فرمان معمولی استمراتب بیشتر از تاب

امکان را می دهد که آنچه در ذهن دارند دراسرع وقت بیازمایند و به ارتقاي محصول خود 

بیندیشند کاري که در سیستم هاي قدیمی مستلزم صرف هزینه و بخصوص زمان است و نیاز 

  .ظر هیچگاه به مرحله عمل در نیایدبه زمان، گاهی باعث می شود که ایده مورد ن

هرکس که با مدارها ي الکترونیکی رله اي کارکرده باشد به خوبی می داند که پس از طراحی 

یک تابلو فرمان چنانچه نکته اي از قلم افتاده باشد مشکالت زیادي ظهور نموده است و هزینه 

ی افزایش و کاهش چند قطعه در به عالوه گاه.ها واتالف وقت بسیاري را به دنبال خواهد داشت

تابلوي فرمان به دالیل مختلف مانند محدودیت فضا عمال غیر ممکن است و یا مستلزم انجام 

 .سیم کشی هاي مجدد و پر هزینه می باشد

نسبت به مدارات فرمان رله اي، مزایاي مهم  PLC اکنون براي توجه بیشتر تفاوتها و مزایاي

PLC  شده برمی شماریم را نسبت به مدارات یاد.  

  

  .موجب کاهش حجم تابلوي فرمان می گرددPLC استفاده از 1- 

مخصوصا در فرایندهاي عظیم موجب صرفه جویی قابل توجهی در هزینه PLC استفاده از2- 

  .و لوازم و قطعات می گردد

 PLC -3اي استهالك مکانیکی ندارد بنابراین عالوه بر عمر بیشترنیازي به تعمیرات و سرویسه
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 .دورهاي نخواهد داشت

4-PLC ها انرژي کمتري مصرف می کنند .  

 PLC -5ها بر خالف مدارات رله کنتاکتوري نویزهاي الکتریکی و صوتی ایجاد نمی کنند 

منحصر به پروسه وفرایند خاصی نیست و با تغییر برنامه می توان به  PLC استفاده از یک -6

  .دیگر استفاده نمودآسانی از آن براي کنترل پروسه هاي 

  .ها بسیار سریع و آسان است PLCطراحی و اجراي مدارات کنترل و فرمان با استفاده از - 7

8 - PLC ها می توانند با استفاده از برنامه هاي مخصوص وجود نقص و اشکال در پروسه تحت

  .کنترل را به سرعت تعیین و اعالم نمایند

 

 ورودي هاي سیستم

بطوري که  دستگاه . اطالعات از فرایند یا پروسه تحت کنترل می باشد این  واحد محل دریافت

از این واحد بیشتر کاربران جهت . هاي جانبی با این واحد می توانند ارتباط برقرار کنند

استفاده هاي مختلف و جهت نصب به ابزار آالت و کلید هاي کنترلی استفاده می شود و کمتر 

  .لی  وسنسورها استفاده می شودبه کامپیوتر و ابزارهاي  کنتر

ورودیهایی  . هاي مختلف متفاوت است و گاهی قابل گسترش دادناست  PLC تعداد ورودیها در

  .مورد  استفاده قرار می گیرد در دو حالت زیر است PLC که در سیستم هاي

  )Digital Input(ورودي هاي دیجیتال-1

  )Analog Input(ورودي هاي انالوگ-2
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  .سیستمخروجی هاي 

تعداد خروجی ها در . به پروسه تحت کنترل می باشد.... این واحد محل صدور فرمان هاي 

PLCها  متفاوت، خروجی هاي استفاده شده به دو صورت زیر وجود دارند.  

  )Digitai Output(خروجی هاي دیجیتال - 1

 )Analog Output(خروجی هاي آنالوگ -2

  
 CPUمعرفی کارت 

این واحد که از پردازنده .است PLCمهمترین واحد یک دستگاه کنترلی و   CPUواحد

 و808Xومدارات جانبی تشکیل شده است عموما از پردازنده هاي هشت بیتی مانند سري هاي 

و دیگر پردازنده  80196و 8951/ 52و در مدل هاي جدیدتر از میکرو کنترلها ي Z80و6800

 .هاي متداول استفاده می شود

را …وتایمینگ وارتباط با پورتها وPLC پردازنده در این کارت  کنترل تمام قسمتهاي وظیفه 

  .بر عهده دارد

براي انجام کار نیاز به یک سري قطعات و مدارات جهت پشتیبانی  PLCهمانطور که  میدانیم 

  . دارد..... ، تایمرو)ساعت(این مدارات شامل حافظه هاي جانبی، پورت، کالك. دارد

حال در زیر به بررسی  و لزوم استفاده .می گویندCPU ع این مدارات و قطعات، کارتبه مجمو

  .می پردازیم CPUو معرفی چند قطعه موجود در کارت 
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  :CPUمعرفی چند قطعه موجود در کارت 

هر پردازنده براي انجام کار خود نیاز به پالسهایی جهت هماهنگ : )XTAL(کریستال-1

از آنجایی که این پالسها باید دقیق و پایدار باشد از کریستال . خود داردسازي و انجام عملیات 

شایان ذکر است که سرعت پردازنده بستگی به سرعت پردازنده بستگی به .استفاده می شود

ولی معموال با . سرعت کریستال دارد این قطعات در فرکانسهاي مختلف وجود دارد 

  .کار می رودمگا هرتز ب30-24- 12-10-8-4-2فرکانسهاي

  
همانطور که می دانیم خروجی پردازنده را نمی توان بطور مستقیم به : )PORT(پورت-2

 808*براي حل این مشکل از پورت استفاده می کنند که  معروفترین آن سري  .کاربرد

  .میباشد

است که با اکثر پردازنده ها سازگاري دارد  8255یکی از پورت هاي معروف این سري، پورت 

  .بسیار پر مصرف است ولی

  
پردازنده براي انجام عملیات کنترلی  نیاز به برنامه دارد  که این :)MEMORY(حافظه-3

است  EEPROMبرنامه در حافظه ها ذخیره می شود این نوع حافظه که از نوع غیر فرار مانند

ازي سیستم قرار میگیرد و پس از هر بار راه اند CPUتوسط  کامپیوتر برنامه ریزي در اختیار 

مقدار حافظه در . میشود  (Lowad) نام دارد لودRAMدر نوع دیگري از حافظه که از 

می توان  28256یا  2864براي مثال از تراشه. دستگاه هاي کنترلی بستگی به نوع دستگاه دارد

  .سیستم استفاده نمود RAM بعنوان 6116سیستم واز  ROMبعنوان
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مدارات کنترلی نیاز به تایمر براي پروسه  کنترل داریم، براي در اکثر ):TIMER(تایمر ها-4

که یک تایمر قابل برنامه  8353رفع این  نیاز می توان از تراشه هاي قابل برنامه ریزي مانند 

  .ریزي است استفاده نمود

  
این . هر پردازنده براي شروع کار نیاز به یک فرمان ریست دارد:)RESET(مدارریست-5

صورت سخت افزاري فراهم می شود باید به صورتی باشد که پس از اتصال تغذیه  فرمان که به

پردازنده را ریست کند و همچنین داراي  دکمه اي باشد که بتوان آن را هر وقت که خواست 

  .ریست کرد

  
واچ داگ یا سنگ نگهبان از دیگر ملزمات  یک کارت :)Watch Dog(مدار واچ داگ-6

CPUقع ازاین مدار در وا. استCPU  در مقابل از کار افتادن و هنگ کردنCPU  نگهبانی

این مدار بطوري طراحی می گردد که اگر پردازنده به هر دلیلی از کار افتاده  باشد آن .می دهد

  .می کند RESET را

ساختار این مدار بدین گونه است که یک مدار مونو استابل دو بار تریگر شونده از پردازنده در 

ي معینی پالس دریافت می کند و مونو استابل فعال می شود و از طرفی خروجی مدت زمانها

این مدار به پایه ریست پردازنده وصل است، اگر به هر دلیلی پردازنده از کار بیفتد و مونو 

استابل را فعال نکند مونو استابل بی تحریک مانده و لذا سطح خروجی آن تغییر کرده و 

به این ترتیب  میتوان مطمئن بود که پردازنده هیچ وقت از کار . می شودRESET  پردازنده

  .نمی افتد
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  :)PG(واحد برنامه نویسی

PLC عالوه بر آشنایی با نحوه کار،آشنایی با واحد برنامه نویسی آندر استفاده و به کار گیري

به این. ارتباط برقرار نماییم CPUنیز ضروري است زیرا توسط این واحد قادر خواهیم بود با

قرار داده، اجراي آن را ازPLCترتیب که برنامه کنترل دستگاه را نوشته آن را در حافظه

PLC می خواهیم .

بودن آن می باشد بدین معنی که از

این واحد بسیار شبیه به کامپیوترهاي  معمولی است یعنی داراي یک

ی، تک منظورهتفاوت این واحد با کامپیوتر معمول. صفحه نشان دهندهو صفحه کلید می باشد

PG تنها می توان جهت ارتباط برقرار نمودن با   PLC 

  .مربوطه استفاده نمود

صفحه نمایش واحد. می توان از وضعیت و چگونگی اجراي برنامه مطلع شدPGبا استفاده از

توسط خروجی PLC.تبرنامه نویسی به ما نشان میدهد که کدام ورودي روشن یا خاموش اس

ها دستور فعال شدن یا توقف کار ماشین ها را می دهد و در حقیقت نحوه اجراي برنامه در

صفحه نمایش ظاهر می شود بنابراین در صورتی که اشکالی در برنامه وجود داشته باشد یا

  .ایرادي در اجراي برنامه پیدا شود از این طریق میتوان به آن پی برد

فت که واحد برنامه نویسی در عیب یابی برنامه کنترل دستگاهها و سیستم هايپس می توان گ

P. تحت کنترل و برسی علت توقف آنها نقش بسزایی  دارد می توان تغییرات   Gبه وسیله

عملوندها یعنی ورودي ها، خروجی ها و همچنین تایمر ها  و شمارند هاي برنامه در حال  اجرا

می توان به دستور PGها و به کمک PLCدر اکثر. ه نمودمالحظ Real Timeبه صورت

  .وضعیت عملوندها را در حین اجراي برنامه مشاهده نمودSTATUSخاصی نظیر
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)Power Suply(منبع تغذیه

ها اهمیت ویژهPLCاین واحد در. منبع تغذیه از اجزاي ضروري هر سیستم کنترلی می باشد

PLC ها در کارگاههاي صنعتی بکار می روند پس ولتاژ آن داراي نویز فراوانیاي دارد زیرا

این مسئله بقدري مهم است که طراحان را. است که می تواند سیستم را دچار اختالل کند

مجبور به استفاده از منابع تغذیه  گران قیمت کرده است و در صورت عدم توجه به این مطلب

اههاي کنترلی دچار مشکل شده است لذا مدارات کنترلی وبسیاري ازطرح هاي طراحان دستگ

PLC ها  از منابع تغذیه سویچینگ که داراي نویز پذیري بسیار کمی است استفادهاز جمله

  .می شود

ت براي  تغذیه مدارات کنترلی،ول+5ها گوناگون است ولی عموما PLCولتاژهاي مورد نیاز در

برایاستفاده+ 24رله ها  و همچنین داراي ولتاژ وCMOSولت براي تغذیه  تراشه هاي12

  درخارج سیستم به عنوان ورودي پورتها و یا استفاده پورتهاي خروجی

Open Collector و…. 

اطالعات موجود در.در برخی شرایط کنترلی الزم است تا در صورت قطع جریان منبع تغذیه

در این صورت از یک باطري. بماندحافظه و همچنین محتویات شمارنده ها و تایمر ها باقی

 Back  Upبه این باطري.جهت حفظ  برنامه در حافظه استفاده می گردد Lithiumجنس

  .ولت است 3/6ولت تا 2/8ولتاژ این باطریها معموال.می گویند  

هاPLCاز آنجایی که این باطري نقش مهمی در حفظ اطالعات موجود در حافظه دارد در اکثر

ان دهنده تعبیه شده و در صورتی که ولتاژ باطري به سطحی پایین تر از مقداریک چراغ نش

  .در این حالت باید باطري  فورا   تعویض گردد. مجاز برسد، این نشان دهنده روشن می شود
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نرم افزار
این برنامه ها. همانطور که می دانیم براي انجام هر پروسه کنترلی نیاز به یک برنامه داریم

. داده می شود CPUاشکال مختلف هستند که نهایتا به صورت کد هاي صفر و یک بهداراي

PLC کد بدهیم زیرا این کار سخت و زمان بر است براي حل اینبدیهی که مانمی توانیم به

در این صورت می توان برنامه را در سطحی ساده و.استفاده می کنیم)مترجم(مشکل از کامپایلر

هاي اولیه با زبان اسمبلی کار میکرد ولی اکنون زبان هاي ساده تري. PLCقابل فهم نوشت

PLC   .ابداع گردیده که در این فصل به آن می پردازیمبراي

  

  .ها سه نوع نرم افزار قابل تعریف استPLCنرم افزار در

نرم افزاري که کارخانه سازنده با توجه به توان سخت افزاري سیستم تعریف می کند که به -1

 100Uزیمنس مدلPLCمثال در.می گویندOSیا به اختصارOperation Systemآن

یعنی18تعریف شده است و اگر در برنامه نویسی از تایمر شماره ي)T0-T15(تایمر16تعداد

T18 مل دستور مذکور را به عنوان یک دستور اشتباه قلمداد کرده،استفاده شود سیستم عا

  .برنامه اجراء نخواهد شد

الزم به ذکر است که این نرم افزار ثابت بوده، قابل تغییر نمی باشد بنابراین از نوع فقط

  .ذخیره می شود EEPROM یا EPROM خواندنی است و معموال در

را به زبان قابل فهم)User(استفاده کننده  نرم افزاري که برنامه نوشته شده توسط-2

معروف ترین و پر. ماشینتبدیل می نماید، این برنامه منحصر به کارخانه سازنده می باشد
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می باشد که توسط شرکت زیمنس ابداع Step5کاربرد ترین  این نرم افزارها، نرم افزار

ذخیره و برايROMبایستی درقابل تغییر نیست و OSاین نرم افزار هم مانند.گردیده است

  .پروگرامر ارسال گردد  RAMاجرا به

 User Programنرم افزار یا برنامه اي که توسط استفاده کننده نوشته می شود و به آن-3

این نرم افزار در. نوشتنی است/این نرم افزار در هر لحظه قابل تغییر بوده، خواندنی. گویند

RAMو یا درEEPROMصورت ایجاد هر گونه اشکال درذخیره و درROMاز مدول

  .کپی شده اجرا می گردد  RAMذکر شده مجددا در

  
   STEP 5زبان

فرمانهایی جهت PLCیک برنامه کنترلی مجموعه دستورالعمل هایی است که به سیستم

بنابراین باید این برنامه به زبانی خاص و مطابق با قوانین و. کنترل پروسه صادرمی کند

  .نوشته شودPLCدستورات قابل درك براي

  
  اشکال مختلف نمایش برنامه ها

  برنامه ها را  به صورت هاي زیر می نویسند  S5در زبان برنامه سازي

  Ladear (LAD)                                                    نی          نردبا- 1

  Control System Flowchart (CSF)فلوچارتی                  - 2

  Statement List(STL)                                  عبارتی      - 3
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  :)LAD(نمایش نردبانی-1

برنامه  به صورت نماد اتصال و سیم پیچ مدار هاي فرماندر نمایش نردبانی  هر دستور یا خط

در نتیجه ساختار برنامه در این روش تقریبا شبیه به یک شکل. رله اي نشان داده می شود

این طرز نمایش از قدیم در سیستمهاي رله اي متداول بوده،.مدارهاي فرمان رله می باشد

به همین دلیل این طرز نمایش تا. می شودنقشه هاي مدار فرمان اکثرا به این روش ترسیم

عالوه بر این. حد زیادي مورد پسند کسانی است که با سیستم هاي رله اي کار کرده اند

نمایش نردبانی به سادگی قابل فهم بوده، نقشه اي که به این روش رسم شود درست مانند

  .نقشه الکتریکی مدار فرمان همان سیستم است

  
  :)CSF(نمایش فلوچارتی-2

نشان) بلوك(درنمایش فلوچارتی برنامه به صورت  مجموعه اي از نماد هاي مستطیل شکل

دراین روش. این طرز نمایش بیشتر در هنگام طراحی برنامه استفاده میگردد. داده  میشود

درهر بلوك نوع عمل منطقی نشان داده می شود و ورودي ها و خروجی هاي هر بلوك نیز

این روش نمایش برنامه باروش ترسیم مدارهاي منطقی به صورت. مشخص میگردند

  .الکترونیکی مطابقت دارد

  
  )STL(روش نمایش عبارتی-3

به توضیح در مورد چند مفهوم پایه در این   STLقبل از ورود  به بحث روش برنامه نویسی

  .روش  برنامه نویسی می پردازیم
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   Statementعبارت یا

Statementبرنامه نوشته شده  به روشیا هر خط ازSTL سطري از برنامه است که ،

 .معموال داراي دو بخش زیر می باشد

  

)Operation(عملکرد)الف

عملکرد هاي مهم. به عمل منطقی که در عبارت صورت می گیرد عملکرد گفته می شود

 .…و  AND, ORعبارتند از

)Operand(عملوند)ب

در مورد آن اجرا) عملکرد(که قرار است یک عمل منطقیبه قسمتی از عبارت گفته می شود

  ....شود مانند ورودي ها، خروجی ها، فلگ ها و

عبارات موجود شامل عملکرد و عملوند می باشد که عملوند خود شامل دو بخش آدرس عملوند

هستند و آدرس...نوع عملوند همان  ورودي ها و خروجی ها، فلگ ها و.و نوع عملوند است

  .عملوند را مشخص می نماید

  

  آدرس ورودي ها، خروجی ها و فلگ ها

خط ارتباطی است، در نتیجه ورودي ها، خروجی ها و فلگ 8از آنجایی که آدرس باس داراي

پس در آدرس دهی ورودي، خروجیسازماندهی می شود،)یک بایتی(یتیب 8ها در دسته هاي

  .آدرس بیت مربوطه در آن بایت تعیین گرددوفلگ ابتدا بایت آنها مشخص و سپس موقعیت

Melec.ir



٣٨

  .درس دهی را با چند مثال بررسی می کنیمطریقه ي آ

  ورودي I       4.3     )آدرس ورودي(  بیت سوم از بایت چهارم ورودي

  یخروجQ       5.7    )آدرس خروجی(  بیت هفتم از بایت پنجم خروجی

  پرچم     F 11.2      ) آدرس فلگ(   بیت دوم از بایت  یازدهم فلگ   

  

   STLروش نمایش

STLمخففStatement Listدر این روش برنامه کنترلی با استفاده از حروف و. است

اعداد التین به صورت جمالت منطقی و پشت سر هم نوشته می شود و هر حرف، معرف یک

A . واژه انگلیسی است معرف ANDمعرفمثال حرف O ،ORوIمعرف Input می باشد.  

برنامه به صورت  مجموعه اي از دستورات است که به هر دستور  یکSTLدر روش

گفته می شود و هر دستور  یا خط برنامه معموال یکی ازStatementیا) خط برنامه(رشته

را در بر.....هم ارزي و,NOT , OR , ANDترکیب هاي منطقی  ریاضی  یعنی ترکیب هاي

در...عالوه بر  ترکیب هاي فوق وسایل نرم افزاري فلگ، فلیپ فالپ، شمارنده، تایمر و .دارد

  .ها وجود دارند که در حقیقت بخشی از زبان برنامه نویسی می باشندPLCاکثر

به چندین سطر که عمل خاصی انجام می دهند STLدر برنامه نوشته شده به روش

Segment یک برنامه. می گویند)Program (از چندینSegment الزم. تشکیل می گردد

  . باشدSegmentبه ذکر است که یک برنامه می تواند  تنها شامل یک

Melec.ir



٣٩

  :بطور مثال داریم

PB                   1

SEGMENT     1                   0000

0000                :A        I          1.4

0001                :A        I          2.3

0002                :=        Q         3.2

0003                :BE   

صورت گرفته) AND(ترکیب عطفیI 2.3و I 1.4در این برنامه بین دو ورودي با نامهاي

سطر انتهایی  این برنامه نشان دهنده. قرار می گیرد 3.2Qحاصل این ترکیب  در خروجی

  .است) Block End(ایان یافتن  برنامهپ

در PLCاکثر سازندگان. هر یک از روشهاي برنامه نویسی  داراي مشخصات خاصی می باشد

طراحی نرم افزار برنامه نویسی به گونه اي عمل کرده اند که می توان برنامه نوشته شده در یک

لزوما برنامه نوشته شده  به روش STEP 5درزبان. روش را به روشهاي دیگر تبدیل نمود

STLرا نمی توان  بهLAD  CSF تبدیل نمود اما برنامه نوشته شده به روشیاLADو

CSFهمواره قابل تبدیل بهSTL می باشد .  

  

 :Step 5عملوند هاي مورد استفاده در زبان

 S   :استفاده می شود هدش هتشون دعبي هحفص رد هکیاز عملوندهای 5در زبان
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I  )Input (      ورودي ها،        از پروسه تحت کنترل بهPLC  

Q   )Output (       ،ازخروجی هاPLCبه پروسه تحت کنترل.  

F  )Flag(            ،سلول هاي حافظه  پرچم ها  

D    )Data(       دیتا،               حافظه بصورت کلمه  

T    )Timer(           ،زمان سنجی براي پروسه کنترلی    تایمر ها.  

C  )Counter           ،شمارنده هاي قابل برنامه ریزي    شمارنده  

K  )Constants(     ثابت ها  

شدن مطلب و درك بهتر چگونگی استفاده از دستورات

اکنون که با روش آدرس دهی عملوند ها و همچنین عملکرد مهم آشنا شدیم براي روشن

S5وروش برنامه نویسی به ذکر مثالی

  .میپردازیم

براي این کار از ورودي. المپ روشن شود BوAبرنامه اي بنویسید که با زدن دو کلید:مثال

  .استفاده کنید و المپ را به خروجی پنجم وصل کنید 2و1هاي

  :براي راحتی کار شماتیک این مثال را همانطور که در صفحه ي بعد می بینید رسم می کنیم
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  نمونه اي از مدار معادل شده براي دو المپ سري: 10شکل

  
  :برنامه ي این مثال بصورت زیر است

SEGMENT      1  

0000                A         I       1.1

0001                A         I       1.2

0002                =         Q      5.0

0003               BE

  

به یک سنسور، و نشان دهنده فعال بودن موتور یک و به1.1Iحال فرض کنید  که ورودي

سیستم خنک کننده وصلورودي دوم یک کلید قطع و وصل جهت فرمان دادن فعال شدن

در این صورت. و روي خروجی پنجم هم فعال کننده سیستم خنک کننده وصل باشد. باشد

 :سیستم خنک کننده  در صورتی روشن می شود که

  موتور روشن باشد -1

  . دستور روشن بودن فن صادر شده باشد -2

بدون موتور روشن نمیبه وسیله این برنامه نویسی می توان اطمینان داشت که هیچگاه فن

. چون بالفاصله پس از خاموش شدن موتور یکی از شرط هالغو می شود. شود و روشن نمی ماند

  .پس سیستم خنک کننده خاموش می شود

PLCدر این قسمت به توضیح چند دستور مهم و کلیدي که کارایی بیشتري در برنامه نویسی
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  .دارند می پردازیم

  

  قالدستورهاي بارگذاري و انت

وضیعت یک. در تایمرها، شمارنده ها  و محاسبات، با اعداد سروکار دارندPLCسیستم هاي

این اعداد می. بایت ورودي،  خروجی یا فلگ نیز می تواند معرف عددي در مبناي دو باشد

مبادله شوند جهت مبادله اعداد احتیاج به یک حافظهPLCتوانند بین قسمت هاي مختلف

بنابراین قسمتی از حافظه که به آن اکوموالتور یا انباره می گوییم به این عمل. واسطه می باشد

انباره ها از نوع رجیستر بوده و شانزده بیتی هستند در بعضی. اختصاص داده شده است

PLC ها از دو انباره استفاده می شوداز.  

  

   LOADستورد

به کمک این دستور عدد موجود در یک بایت،. به معنی بارگذاري می باشد LOADواژه

PLC خوانده می شود، در انباره قرار می گیرد فرض کنید درکلمه و یا اعداد ثابت توسط

این دستور. را در نظر بگیرید IW  4    Lمورد بحث دو انباره استفاده شده باشد، حال دستور

یا به  عبارت  دیگر بایت 4معنی است که شانزده بیت موجود  در کلمه  ورودي شمارهبدین

 L  IW  6فرستاده شود اگر در همین حالت دستور بعدي یعنی 1به داخل انباره 5و4هاي

به انباره یکIW  6اجرا  گردد ابتدا اطالعات  موجود در انباره  دو منتقل می شود سپس

  .انتقال مییابد
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ستورTransferد

به PLCاین دستور به معنی انتقال است به کمک آن، اطالعاتی که در انبارك قرار دارد توسط

  .نمونه اي از این دستور را در زیر می بینید. خروجی یا فلگ مورد نظرمنتقل می گردد

T       QW     8

الزم به ذکر. گرددمنتقل می8در اجراي این دستور محتویات انباره اول به کلمه خروجی

است که این جابجایی و انتقال اطالعات اصلی در انباره اول باقی مانده، تنها رو نوشتی از

  .اطالعات موجود در انباره اول به خروجی انتقال می یابد

  )F+(دستور جمع دو عدد

زیر که بهدر برنامه. این دستور دو عدد بارگذاري شده در انباره ها را با یکدیگر جمع می کند

انتقال4به کلمه خروجی2و0نوشته شده است حاصل جمع دو کلمه ورودي STLروش

  .این برنامه تنها شامل یک قسمت بوده که در زیر نوشته شده است. می یابد

SEGMENT   4

:L   IW   0 

:L  IW   2   

:+F

:T   QW  4

:BE
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  )F-(دستورتفریق

  .در انباره ها را با یکدیگر تفریق می کنداین دستور دو عدد بار گذاري شده

  

  )Counters(شمارنده ها

در. یکی از مواردي که در کنترل فرایند هاي صنعتی کاربرد فراوانی دارند شمارنده ها هستند

مثال شمارش قطعات. بعضی از پروسه ها و خطوط تولید نیاز به شمارش به وفور دیده می شود

  ..…تعداد عناصري که بایستی در یک جعبه بسته بندي شوند وگذشته از خط تولید  و یا

  . عالوه بر این شمارنده ها  در برنامه نویسی نیز کاربرد قابل مالحظه اي  دارند

براي. هاي مختلف تعداد شمارنده هایی که می توان استفاده  نمود متفاوت استPLCدر

  .4یعنی شمارنده شماره C4مثالاستفاده از هر شمارنده باید شماره آن را ذکر نمود،

C U Cدر یک شمارنده ورودي جهت شمارش نزولیمیبا Dجهت شمارش صعودي و ورودي

با لبه پالس فعال می شود و با هربار فعالCU & CDالزم به ذکر است که ورودي هاي. شد

  .شدن شمارنده بسته به نوع شمارشگر افزایش می یابد

ار اولیه اي است که در شمارنده قرار گرفته، مبنايمقد) CV)Counter Value :ورودي

 ..… L  KCبراي بار گذاري اعداد در شمارنده باید از فرمت. شمارش محسوب می شود

در انبارهCVپس از بار گذاري مقدار. نشان دهنده عدد ثابت است Kاستفاده کرد،  که در آن
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است، BCDاین اعداد به فرم. بیت  انباره استفاده می شود12جاي می گیرد ولی تنها از

  .است999نسبت داد عددCVبنابراین حداکثر مقداري که می توان به

  

با توجه به قاعده کلی. این ورودي جهت ریست  کردن شمارنده استفاده می شودR :ورودي

. برنامه نزدیکتر باشد از نظر اجرائی ارجح استهر دستوري که دستوري که به خط پایان

خروجی

می

توان گفت که این ورودي نیز بر تمام ورودي هاي دیگر ارجح بوده و هر زمان که اراده کنیم با

در حالتی که شمارنده ریست می شود. فعال نمودن این ورودي شمارنده را ریست نمائیم

  .خروجی شمارنده صفر خواهد شد

  

:Qل است و تا زمانی که شمارنده در حالت شمارش است مقدار اینیک سیگنا

  .تغییر وضعیت می دهد 0می باشد در اتمام عملیات شمارش به مقدار 1خروجی برابر

در ادامه به این نکته باید توجه کنیمکه همه ي شمارنده ها داراي این ورودي ها و خروجی ها

  . گذاشتNOPاستفاده نکنیم باید به جاي آناست و طبق قاعده اگر  نخواهیم از یک ورودي

  

)Timers(هاتایمر

از کنترل چراغهاي راهنمایی. تایمرها نقش بسیار مهمی در کنترل اکثر فرایند ها برعهده دارند

بنا به. سر چهاراه ها تا کنترل فرایند هاي پیچیده صنعتی، همگی نیاز به زمان سنجی دارند

ر بایدبنابراین در مورد استفاده از تایم. کاربرد تایمر می توان از انواع مختلف آن استفاده نمود
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نوع تایمر به شرح زیر5به طور کلی. مشخص گردد که از چه نوع تایمري استفاده می شود

  . وجود دارد که در زیر به آنها اشاره خواهد شد

  

  )SP          )Pulse Timer          تایمر پله اي       - 1

  )SE           )Extended Pulse Timer  تایمر پله اي گسترده-2

  )SD           )On _ Delay Timer    تایمر با تاخیر روشن-3

  ) SF   )Off _ Delay Timer          تایمر با تاخیر خاموش-4

5-  SS   )Stored On _ Delay Timer(          تایمر تاخیر ماندگاري 

در ادامه برنامه زمان سنجی مربوط به تایمر

قبل از ارائه توضیح در مورد هر یک از برنامه نوشته شده براي  یک نوع تایمر به عنوان مثال

SEرا در مورد بررسیقرار داده، ورودي ها و خروجی هاي آن را بررسی می نمائیم.  

SEبرنامه نویسی شده است.  

  .خروجی هاي تایمر می پردازیمحال به توضیح در مورد ورودي ها و

  .با هر بار فعال شدن این ورودي تایمر، فعال می گردد:)SET(ورودي

T عددي است که پریود زمانی تایمر را معین می کند معموال:)V )Timer Valueورودي

  .در تایمر بارگذاریمی شودL  KT  …این عدد با فرمت
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بیت بوده، به14در انباره هاشاملKT. گیریددر انبارك قرار میKTپس از بارگذاري، مقدار

دو بیت با ارزش باالتر. دو بیت آخر در انبارك بدون استفاده می باشد. می باشدBCDفرم

KTبیت باقیمانده نیز براي ذخیره12از. بیت هاي ضریب یا مقایسه زمانی نامیده می شود

  .استفاده می شود999از صفر تا BCDاعداد

Kعدد ثابت مضرب می تواند. از یک مضرب و یک مقیاس زمانی تشکیل می گردد Tتایمر یا

، 0باشد و مقادیري که مقیاس یا ضریب زمانی اختیار می کند  999عددي در فاصله صفر تا

  .این ارقام تولرانس تایمر را نیز معرفی می نمایند. است 3یا 2، 1

  .سیر می شوندبه صورت زیر تفPLCارقام مقیاس زمانی توسط

BIT  13 BIT  12

0           0          = 0   :   0.01   Secend

0           1          = 1   :    0.1    Secend

1            0           = 2   :      1      Secend

1            1           = 3   :    10     Secend

  

  .واگذاري عدد ثابت تایمر به صورت زیر عمل می کنیمبنابراین براي وارد نمودن یا

L             KT          042.2  

 .ثانیه بار گذاري شده است+ 1ثانیه و با تلرانس42در بارگذاري باال تایمر با عدد
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برخی از آنهابه اختصار بهما در اي جاوجود دارد کهPLCنکات بسیار زیادي راجب به

  .اشاره کردیم

 .می پردازیم AVRمیکرو کنترولرراجب بهدر این قسمت به بررسی نکاتی

  :مقدمه

هاي عمده،هاي الکترونیکی در بیشتر تکنولوژيهاي مکانیکی و برقی به سیستمتغییر سیستم

یکی از.اندهاي مکانیکی شده و از آن پیش افتادههاي الکترونیکی جایگزین بخشسیستم

  .برق هستندکه هادي برقکوچک شدن وسایلی استرات،ترین تغیبرجسته

اختراع ترانزیستور تغییري شگرف را به دنبال داشت توانایی تولید وسایل میکروالکترونیک با

آورند بهصدها کارکرد از جمله کنترل، تنظیم، هدایتو حافظه که میکروپرسسورها به اجرا درمی

را وارد بازار کرد که انقالب بزرگی را در عرصه ي الکترونیکیکباره سیستم هاي جدیدي

  .بوجود آورد

کیلو بایت افزایش8،16،32،64کیلو بایت حافظه داشت که بعدها به4در آغاز هر تراشه

سازي آنهاکنند که ظرفیت ذخیرههایی تولید مییافت و امروزه سازندگان میکروپروسسور تراشه

  .بایت است) میلیارد(حتی گیگاچندین مگابایت یا

حاوي مدارهاي الکترونیکی داراي صدها) میکروپروسسور(ي ریز سیلیکنیامروزه یک تراشه

مداربندي روي این. ي اتصاالت الزم و بهاي آن فقط چند دالر استهزار ترانزیستور و همه
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يجی و حافظهخرو/ تواند خود میکروکامپیوتري باشد با ظرفیت پردازش وروديتراشه می

  ...دستیابی تصادفی و

با توجه به پیشرفتهاي انجام شده در زمینه ي تکنولوژیهاي راه یافته به ساختمان و مکانهاي

اداري  فقدان و نبود سیستمی که بتواند به عنوان مغز یک ساختمان عمل کرده و بتواند

ماید احساس می شود، بدینتصمیماتی با توجه به اطالعات ورودي بگیرد و فرامینی را اجرا ن

و سیستم. منظور می توان سیستمهایی با ورودي هایی نظیر کیبورد ، سنسورهاي گاز ، دود

کردنDecodeبه منظور ارتباط با موبایل و تواناییGSMنظیر مودم هايHi-Techهاي  

نقاطو با خروجی هاي بی سیم به منظور دسترسی بهSMSاطالعات رسیده از طریق تلفن و

به منظور برقراري رابطه با دستگاهSlaveمختلف بدون نیاز به کابل کشی و نیز ماژول هاي

Server به صورت بی سیم و اعمال آنها بر روياصلی و گرفتن دستورات از دستگاه

  .دستگاههاي مربوطه توسط رله هایی با توان مرتبط با دستگاه تعبیه نمود

  میکروکنترلر چیست؟

از تلفن گرفته.قطعه اي که این روزها دارد جاي خود را در خیلی از وسایل الکتریکی باز میکند

  ر را ببینیدوانید یک میکروکنترلآن دید می توسیله اي که بتوان پیچیدگی را درتا موبایل تا هر

:کلمه میکروکنترولر

  میکرو -1: این کلمه از دو کلمه ي

  .کنترلرتشکیل شده است-2                           
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یعنی یک ملیونیوم متر. متر است 6به توان منفی10این یک واحد یونانی و برابر با: میکرو-1

این هم وجود دارند که درولی واحدهاي خیلی کوچیکتر از.که واحد خیلی کوچکی است

  .الکترونیک مورد استفاده قرار میگیرند

"مغز"یعنی کنترل کننده به تعبیري یعنی. که همه معنی و مفهوم آنرا میدانید :کنترولر-2

  .البته بدون تفکر فقط دستوراتی که به آن داده می شود را به نحو احسن انجام میدهد

میکرو کنترلر بر مبناي یک سري ورودي که به آن داده میشود مثال این ورودي می تواند از

یک سنسور دما باشد که درجه حرارت را بیان میکند یا از هر چیز دیگري مثل صفحه کلید که

بر مبناي این ورودي ها و برنامه اي که قبال ما به آن داده ایم خروجی خود را تنظیم می کند

LCDکه ممک یا هر چیز دیگري که با الکتریسیته کارن است خروجی آن یک موتور یا یک

  .می کند باشد

  :لروساختمان داخلی میکروکنتر

که ازcpuکامپیوتري که االن بر روي آن کار انجام میدهید داراي یک پردازنده مرکزي به نام

روي اطالعات پرداژش انجامکنار هم قرار گرفتن چندین میلیون ترانزیستور تشکیل شده و بر

cpuاست که دقیقا کارcpuمیکرو کنترلر هم عینا داراي یک پردازنده مرکزي به نام. میدهد

کمتر می باشدcpuکامپیوتر را انجام می دهد با این تفاوت که قدرت و سرعت پردازشش از

  .که به آن میکروپرسسور میگویند
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 :تفاوت میکروپروسسور و میکروکنترلر

میکروپرسسور یک پردازنده است و براي کار باید به آن چیپ هاي حافظه و چیز هاي دیگري 

از محاسن این امکان  این است که بر حسب کارمان حافظه مناسب و دیگر . را اضافه کرد

قطعات را مانند تایمرها و غیره به صورت بیشتري استفاده کنیم ولی مدار خیلی پیچیده می 

به همین دلیل امروزه از میکروپرسسورها کمتر . ینه هم بیشتر می شودشود و از لحاظ هز

استفاده میشود اما این روزها میکرو کنترلر هاي جدید با حافظه هاي زیاد، تعداد تایمر زیاد، 

پورت هاي زیاد و تنوع بسیار زیاد انها این امکان را به وجود آورده است تا دیگر 

  .میکروپرسسورها را فراموش کنیم

 

  میکروکنترلر با این همه کاربرد در چه زمانی ساخته شده است؟

میالدي شرکت اینتل اولین میکروکنترلر را ساخت و اولین میکروکنترلر را با نام  1971در سال 

یکه تاز  cpuشرکت اینتل که االن در ساخت . روانه بازار کرد  1980در اوایل سال  8080

ه شرکت هاي دیگري واگذار کرد و شرکت هاي زیادي در حال اما بعدا این امتیاز رو ب.دنیاست 

  .حاضر میکروکنترلر هاي مختلف تولید میکنند
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  معرفی انواع میکروکنترلر

  : قسمت هستنند 5تمام میکروکنترلرها جزء این

1( 8051  

2(  PIC   

3(   AVR   

4(6811    

5( 0Z8  

ساخت شرکت زایلوگ حداقل در ایران0Z8ساخت شرکت موتورال و6811البته مدل هاي

  . خیلی کم استفاده می شوند و رقابت اصلی بین سه نوع دیگر است

البته. نوع است5تا به امروز هر میکروکنترلري که ساخته شده زیر مجموعه یکی از این

کارخانه هاي خیلی زیادي با مارك هاي مختلف میکرو کنترلر تولید میکنند ولی همه آنها زیر

خوشبختانه همه میکروکنترلر هایی که جزء هر کدام. قسمت هستنند 5جموعه یکی از اینم

بدین معنا که اگر شما کار با یکی از مدل هاي. نوع باال باشند از یک برنامه پیروي میکنند 5از

آن میکرو را یاد گرفته باشید مثل اینکه کار با تمام میکروکنترلرهاي آن نوع را یاد گرفته

a.دای را یاد گرفته باشید دیگرatmega8مثالvrمثال شما اگر یکی از مدل هاي میکروکنترلر

مشکلی ندارید وتقریبا بدون هیچ مشکلی میتوانید باavrبا صد ها مدل دیگر میکروکنترلر

  . دیگر مدل هاي این میکروکارکنید
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نوع از لحاظ برنامه نویسی 5اما یک مشکل که در میکروکنترلر ها وجود دارد این است که این

وAVRبه طور مثال اگر شما میکروکنترلرهاي. به هیچ وجه با یکدیگر سازگاري ندارند

Pرا کامل یاد گرفته باشید حتی ساده ترین برنامه را نیز8051 ICروي یک میکروکنترلر

بنابراین از.این یکی از بزرگترین عیبها براي یاد گیري میکروکنترلر است. نمیتوانید اجرا کنید

همان اول باید یک انتخاب درست داشته باشید و میکروکنترلر مناسب را برگزینید تا با

  یادگیري آن بتوانید بعدا به سادگی پروژه هاي خود را اجرا کنید

  

  AVRکنترلرمیکرو

AVR (Mega 16) نمایی از میکرو کنترولر: 11شکل
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میتوانATMELازمعروف ترین وپرکاربردترین محصوالت تولیدي توسط شرکت

  . را نام بردAVRو8051میکروکنترلرهاي سري

در این قسمت به طور مختصر باخصوصیات، امکانات و قابلیت هاي میکروکنترلر

AVRمخصوصا میکروکنترلر،ATMEGA16آشنا میشویم.  

  

AVRلرومشخصات میکروکنتر

ها موردAVRبراي برنامه نویسیATMELتکنولوژي حافظه ي کم مصرف غیر فرار شرکت

در داخل مدار قابلEEPROMوFLASHاستفاده قرار گرفته است در نتیجه حافظه هاي

بودهFLASHکیلوبایت حافظه 8و 2، 1میکروکنترلرهاي اولیه داراي. برنامه ریزي هستند

  .بیتی سازماندهی شده اند16و به صورت کلمات

AVRداراي معماريRISC)می باشد که آن را) کامپیوتر با مجموعه دستورات کاهش یافته

مورد برسی قرار) رات پیچیدهکامپیوتر با مجموعه دستو(CISCمی توان در مقابل معماري

  .داد

  AVRلرومیکروکنترساختارهاي

  RISCساختار  

RISC)Reduced Instruction Set Computer(  
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می باشد که مجموعه دستورات آن حاوي دستورات سریع االجرا و ساده  CPUساختاري از 

  . است ، که نوشتن برنامه را مشکل تر اما سریع تر می کند

  CISCساختار  

CISC )Complex Instruction Set Computer(  

می باشد که شامل تعدادي دستورات طوالنی و پیچیده است، که نوشتن  CPUساختاري از 

  .  برنامه را ساده تر اما کند تر می کند

  

  AVRپردازنده ي 

وجود دارد که تمام فعالیت هاي میکروکنترلر را  AVRیک واحد مرکزي در میکروکنترلرهاي 

همچنین وظیفه ي ارتباط با . مدیریت و تمام عملیات الزم بر روي داده ها را انجام می دهد

 .. می گویند MCUحافظه ها و کنترل تجهیزات جانبی را به عهده دارد که به این واحد 

  

  R0 - R31رجیسترهاي عمومی 

 این رجیسترها نقش آکوموالتور را بازي کرده و. می باشنداین رجیسترها همه منظوره 

متصل شده اند و تنها در یک کالك سیکل به این واحد    LOGIC ALUمستقیما به 

 16سه جفت از این رجیسترها می توانند به عنوان رجیسترهاي  .دسترسی پیدا می کنند

  .شناخته می شوند Zو  X  ،Yو با نام هاي  بیتیاستفاده شوند
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  Atmega16،Atmega16Lویژگیهاي

  .آن کم می باشدو توان مصرفی  داشته کارایی باال -

  .از ساختار ریسک استفاده می کند -

که اکثرا تنها دریک کالك سیکل اجرا می  ستدستورا لعمل با کارایی باال 131داراي  -

  .شوند

در  ALUمی باشد که به طور مستقیم با  R31تا  R0بیتی  8 رجیسترکاربردي32داراي  -

  .ارتباط اند

  .قابلیت افزایش دارد 8MHZدرفرکانس 8MbPSتا آن سرعت -

  .می باشد داخلی قابل برنامه نویسی EEPROMبایت حافظه 1024داراي  -

 بار نوشتن و پاك کردن 100000قابلیت  :EEPROMپایداري حافظه  -

)WRITE/ERASE (را دارد.  

  .  می باشد EEPROMوحافظه داده  FLASHقفل برنامه داراي  -

شکل زیر را خواهیم  16ATMEGAکنترولربراي آشنایی با آرایش پایه هاي میکرودر آخر   

  .داشت
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  Mega 16ي ها نمایی از پایه ه :12شکل
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