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 T3000ة منظومة التحكم برمج
  T3000 منظومة في وبوابات التحكم أوامر

 تحديد سير عمليات برنامج التحكم حيث في الوسائل المستخدمة أهم منظومات التحكم من فيتعتبر البوابات المنطقية 
  والفصلذاراإلن إشارات المنظومات وتحديد قيم وإيقاف التحكم وآيفية تشغيل إشاراتيمكن من خاللها تحديد قيم 

 منظومات التحكم بأساس أنواع جميع في وطريقة استخدامها خصوصا انه يتم استخدامها أنواعهالذالك  يجب معرفة 
  أسمائهاواحد ولو تغيرت 

 في رمز البوابة إلى وأشارت رقمية ثم نوع التحكم أو قياسية اإلشارة بحسب نوع حيث استخدمت تصنف الكتاب
  بداية السطر ثم اسم البوابة فياآن منظومة التحكم بالخط الد

 مالحظة 
  من لإلشارة تقيس بمدى أن المنظومة يمكن في القياسية اإلشاراتجميع 

3.4028235E38   3.4028235 -  إلىE38   38^10*3.4   بمعنى 
 

 Analog signal functions القياسية شاراتاإل فيبوابات التحكم 
 إماء منظومات التحكم بنسبة مئوية والخرج في عادتا يتم تمثيلها والتيالقياسية  اإلشارات التحكم و حساب فيتستخدم 

  رقمية إشارة أو قياسية إشارة يكون إن
  

SUBTRACTER    SUB 
  إشارة8-2والناتج يكون الخرج ويكون عدد إشارات الدخل من   قيمة ثابتةأيا أووظيفتها طرح إشارات الدخل 

 
م قيمة قياس ضغط هواء التبريد للريش على قيمة قياس الضغط بعد الضاغط والناتج يتم  يتم تقسيأعالهفي المثال 

  0.69طرحه من قيمة ثابتة 
ADD    ADD 

  إشارة8-2 والناتج يكون الخرج ويكون عدد إشارات الدخل من  قيمة ثابتةأيا أو وظيفتها جمع إشارات الدخل
 

 
 

 في ثم ضرب الناتج 100 فتح مراوح التوجيه للضاغط على القيمة الثابتة  يتم تقسيم قيمة قياس نسبةأعالهفي المثال 
  فيكون شكل المعادلة آالتالي3 القيمة الثابتة في ثم ضرب الناتج 0.5 ثم جمع الناتج مع القيمة الثابتة 0.5القيمة الثابتة 

      
   IN1/100=OUT *0.5=OUT +0.5=OUT *3=OTU 
 
 
 
 
 



 

 

 
MULTIPLIER   MULTIPLY 

 
 OUT   والناتج يكون الخرج قيمة ثابتةأيا أو  IN2  في إشارة الدخل IN1وفيها يتم ضرب إشارة الدخل 

 
 1 القيمة الثابتة في يتم ضرب قيمة قياس فرق الضغط على مصفيات الهواء للضاغط أعالهفي المثال 

 
 

DIVIDER   DIV 
 

 ون اإلشارة بالنسبة المئوية  وتك OUT  على إشارة الدخل  Xووظيفتها قسمة إشارة الدخل 
 

 
 في ثم ضرب الناتج 100 يتم تقسيم قيمة قياس نسبة فتح مراوح التوجيه للضاغط على القيمة الثابتة أعالهفي المثال 

  فيكون شكل المعادلة آالتالي3 القيمة الثابتة في ثم ضرب الناتج 0.5 ثم جمع الناتج مع القيمة الثابتة 0.5القيمة الثابتة 
        IN1/100=OUT *0.5=OUT +0.5=OUT *3=OUT 

 
    POLYGON  POLY 

 
 X,Y لرسم منحنى حسب قيم X,Y  اإلحداثيات  ونقاط IN  عن طريق إشارة الدخل OUTوفيها يتم حساب الخرج 

      (X0,Y0-X1,Y1-X2,Y2…..Xn,Yn) نقطة مع مراعاة إن تكون  20   حتى X0<X1<…<Xn 
  نقطة20 هي تاإلحداثيا قيمة لنقاط وأقصى N_BP عن طريق إلحداثياتاويتم تحديد عدد نقاط 

 



 

 

 
  آالتى  وتكون قيمة الخرج 4 اإلحداثياتنالحظ عدد نقاط  أعاله المثال في

 
 

 
INTEGRATOR  INT 

 
  ياألت تتمثل في والتي   بحسب قيم الضبط الخاصة بالوظيفة Xوفيها يتم أجراء عملية التكامل على إشارة الدخل 

    IN   الدخلإشارة  
TN دقيقة 69 ثانية  إلى 0.04      زمن التكامل ويكون من  
ULشارة الخرج لعملية التكامل       تحدد أعلى قيمة ال 
LLتحدد اقل قيمة إلشارة الخرج لعملية التكامل      



 

 

 
MAXIMUM VALUE SELECTOR    MAX 

 
  اإلشارة ليتم تحويلها إلى  إشارة الخرج مع بيان اى IN1,IN2,INn قيمة من إشارة الدخل أعلىوفيها يتم اختيار 

 أعلى قيمة  ويكون عدد  IN1 يعنى إن 1  تساوى 1>  عندما تكون  N>,2>,1>أألعلى عن طريق اإلشارات  
  إشارة8-2إشارات الدخل من 

 

 
 وحدةحرارة عنبر الفي المثال أعاله يكون خرج الوظيفة  أعلى قيمة من قيمتين لقياس 

 
MINIMUM VALUE SELECTOR   MIN 

 
  ليتم تحويلها إلى  إشارة الخرج مع بيان اى اإلشارة IN1,IN2,INnوفيها يتم اختيار اقل قيمة من إشارة الدخل 

 اقل  قيمة  ويكون عدد إشارات  IN1 يعنى إن 1  تساوى 1>  عندما تكون  N>,2>,1>أألقل عن طريق اإلشارات  
  إشارة8-2الدخل من 

 
  تكون درجة حرارة الجو تحت الصفرمما ل 0 يكون خرج البوابة أعاله المثال في

DIFFERNTIATOR    DERIV 
 

  األتي تتمثل في والتي   بحسب قيم الضبط الخاصة بالوظيفة Xوفيها يتم أجراء عملية التفاضل على إشارة الدخل 
    IN   الدخلإشارة  

TN دقيقة 69 ثانية  إلى 0.04      زمن التفاضل ويكون من  
T1 للوظيفةالتأخير      زمن  
ULشارة الخرج لعملية التفاضل       تحدد أعلى قيمة ال 
LLتحدد اقل قيمة إلشارة الخرج لعملية التفاضل      

RES  الخرجإشارة إلغاء  
 



 

 

 
 

 
 Min max limiter   LIM 

 
 وال يتم  >  وأعلى قيمة لإلشارة  <تحديد اقل قيمة  لإلشارة ووظيفتها تحديد اقل وأعلى  قيمة للشارة الدخل بحيث يتم 

 تحويل اإلشارة الدخل  إلى الخرج  ما لم تكون قيمة اإلشارة مابين هاتين القيمتين 
  وإذا آانت إشارة 1 تكون  out max فان قيمة إشارة الخرج  <وإذا آانت إشارة الدخل أعلى من قيمة اإلشارة 

 1 تكون  out min   فان قيمة إشارة الخرج  >شارة الدخل اقل من قيمة اإل

 
  

1st ORDER TIME DELAY 
   وتتكون من  Xوهى عبارة عن عنصر تناسبي للتحكم في إشارة الدخل  

X  إشارة الدخل    
T1   الزمنيالتأخير  

D_OFF  الزمنيالتأخير التأخير إيقاف  



 

 

 
 

 ثواني 10فتح صمام تبريد ريش التربينة بتأخير زمني يساوى قياس نسبة في المثال أعاله يتم تحويل قيمة 
AVERAGE OF VALUES 

 
  ناتج العملية OUT    ويكون  (IN1,IN2,….Inn)قياسية  ال تإال شارا ا يتم حساب القيمة المتوسطة لعدد منوفيه

  وآذالك مع IN1لدخل  يعنى إن يوجد خطاء في  إشارة ا1   تساوى  TRBL_ALالحسابية  وعندما تكون اإلشارة  
  تمثل عدد N باقي اإلشارات  ويمكن أجراء العملية الحسابية بإشارتين من ثالثة أو إشارتين من أربع إشارات

 إشارات الدخل

 
 ونالحظ تحديد نسبة قيم المتوسط لثالثة إشارات قياس ضغط مضخة الوقودفي المثال أعاله تستخدم الوظيفة إلخراج ال

   GW  5%  وقيمة الفرق بين اإلشارات الدخل GRD  1%الميل لإلشارة 
 

EXPONENT    EXP 
 سأ آ قيمة ثابتةأو  الدخلإشارةل يمثتستخدم لت

 
LOGARITHM   LN 

  ماللوغاريت قيمة ثابتة آأو الدخل إشارةتستخدم تعويض 



 

 

 
ROOT EXTRACTOR    NROOT 

  قيمة ثابتة آجذرأو الدخل إشارةتستخدم لتمثيل 
 

HIGH/LOW SIGNAL MONITOR WITH DEAD BAND  MONIT 
 إلى الدخل إشارة بحيث عند بلوغ لإلشارة اقل قيمة أو قيمة أعلى تحديد القياسية حيث يتم شارةاإللمراقبة تستخدم  

  والفصلاإلنذار إشارات ضبط فيوتستخدم عادتا  1القيمة المحددة يكون خرج البوابة 
IN                 الدخلإشارة  

LV               الدخللإلشارة القيمة المحددة  
DB             الخرجإشارة إلغاء  قيمة  

HI_LOW   اقلأو أعلى نوع القيمة المحددة  
 

 
 إلى القيمة المقاسة إدخال قياس درجة حرارة عنبر الوحدة ومن ثم قيمتي قيمة من أعلى يتم اختيار أعاله المثال في

 إصدار وبالتالي 1 درجة مئوية يكون خرج البوابة 55 إلىت درجة حرارة عنبر الوحدة  وصلإذابوابة المراقبة حيث 
 إن والحظ DB 4الن تم تحديد  0 درجة مئوية يكون خرج البوابة 51 إلى وصلت درجة حرارة عنبر الوحدة إذا إنذار

  أعلىنوع القيمة المحددة هو 
 

ANALOG TRANFAR SWITCH   AXFR 
 مساوي يكون خرج البوابة  SEL 1 آانت قيمة إذا بحيث SELج البوابة بواسطة قيمة الخيار وفيها يتم اختيار خر

 NO يكون خرج البوابة مساوي لإلشارة القياسية  SEL 0 آانت قيمة الخيار وإذا YES القياسية  لإلشارة
 

 
 منظومة في يحدث عطل مما لنية خرج البوابة هو قيمة قياس تيار التحريض للمولد للقناه الثا يكون أعاله المثال في

 يكون خرج البوابة هو قيمة قياس وبالتالي SEL 1 حدث عطل يكون قيمة الخيار وإذا الثانية ألقناهتحريض المولد 
 األولىتيار التحريض للمولد للقناه 

ABSALUT VALUE    ASB 
 آانت قيمة وإذا+  يكون خرج البوابة 0ن  الدخل اآبر مإشارة آانت إذا الدخل بحيث إشارة البوابة لضبط قيمة تستخدم
 – يكون خرج البوابة 0 الدخل اقل من إشارة

 



 

 

خرج عن  الإشارة التحميل لمضخة الوقود وتصحيح آرسي قياس درجة حرارة قيمتي يتم طرح أعاله المثال في
 م عادتا بعد عملية الطرح وتستخدASBطريق البوابة 

 
   Binary signal functionية  الرقملإلشاراتثانيا بوابات التحكم 

 
AND GEAT 

 
  إشارة8-2 ويكون عدد إشارات الدخل من 1  إذا آان جميع أشارة الدخل 1وفيها يكون  أشارة الخرج 

 
 األضطراري اإليقاف والصمام S-1 40 آانت سرعة التربينة اقل من إذا 1 يكون خرج البوابة أعاله المثال في

 لمنظومة الوقود السائل مغلق
OR GEAT 

 
  إشارة32-2  ويكون عدد إشارات الدخل من 1 إشارة من أشارة الدخل إي  إذا آان 1وفيها يكون  أشارة الخرج 

 

 
 1اإلشارات تساوى آان اى من    إذ1ويكون الخرج  إشارات دخل 5في المثال أعاله نالحظ ربط 

 
  NOT    NOT 

 
 1 إلى يتم عكسها 0 إلشارةا آان اصل إذا الرقمية بحيث اإلشارةتستخدم لعكس 

 
  S-1 45 من أعلى آانت سرعة المولد إذا 0 إلى اإلشارة يتم عكس أعاله المثال في
 
 
 
 
 
 



 

 

  EXCLUSIVE OR    EXOR 
  الدخل مختلفةإشارات آانت إذا إال 1 الخرج ن بحيث ال يكوORوهى عكس البوابة السابقة 

 
  غرفة االحتراقفي اللهب  حدث اختالف ما بين إشارتي مراقبةإذا إال 1 خرج البوابة نال يكو أعاله المثال في
 
 

   Control function and timer والمؤقتات بوابات التحكم ثالثا
 

SWITCH ON DELAY   T-ON 
 

 بالعد التنازلي إلى إن تصل قيمة المؤقت إلى )التايمر( يبدأ المؤقت 1 إلى 0 من إشارة الدخلووظيفتها عندما تغير 
 0 يكون خرج المؤقت RESET بواسطة الخيار التنازلي العد إلغاء تم وإذا 1ر عندها تتغير قيمة الخرج  إلى  الصف

 إما وذالك بتحديده BASEويتم تحديد وحدة قياس الزمن عن طريق الخيار  1 ل الدخل ال تزاإشارةحتى ولو آانت 
sec أو اى ثانية minاى دقيقة   

  ثانية30000انية إلى  ث0.01وتكون قيمة المؤقت من 
 

 

 
 وقاطع نظام التحريض للمولد  من فتح قاطع المولد دقيقة52 بعد مرور 1في المثال أعاله يكون خرج الوظيفة يساوى 

  منظومة تبريد المولد إيقافليتم عملية 
 

RS –FLIPFLOP   RS_FF 
 

 1  تساوى R ما لم تكون إشارة  1  تساوى  S إذا آانت قيمة اإلشارة 1يكون الخرج 
 الجدول التالى يبين طريقة عمل البوابة



 

 

 

 
 

دما  اإلشارة عنإلغاء ويتم ن ريش التوجية اقل ما يمكفي عندما يكون المتحكم 1فة في المثال أعاله يكون خرج الوظي
  11 الخطوة إلىتصل خطوات تشغيل منظومة الوقود السائل 

 
MINIMUM PULS    MINPULS 

 بالعد التنازلي إلى إن  )التايمر( ويبدأ المؤقت 1  تكون قيمة الخرج 1 إلى 0إشارة  الدخل من ووظيفتها عندما تغير 
 فان 0 إلى 1تصل قيمة المؤقت إلى الصفر عندها تتغير قيمة الخرج  إلى صفر وفى حالة تغير إشارة الدخل من 

 يكون RESETعد التنازلى بواسطة الخيار  الإلغاء تم وإذا حتى ولو لم يكمل المؤقت العد 0إشارة الخرج تتغير إلى 
 BASEويتم تحديد وحدة قياس الزمن عن طريق الخيار  1 ل الدخل ال تزاإشارة حتى ولو آانت 0خرج المؤقت 
   اى دقيقةmin أو اى ثانية sec إماوذالك بتحديده 

  ثانية30000 ثانية إلى 0.01وتكون قيمة المؤقت من 

 

 
 

 ثواني 5 االضطراري لمنظومة الوقود السائل لغاية ف عند غلق صمام اإليقا1ج المؤقت في المثال أعاله يكون خر
 0 إلىبعدها يتغير خرج المؤقت 

 
 



 

 

TIME DILYE OFF    T_OFF 
 يبدأ 0 إلى 1 وبعد تغير إشارة الدخل من 1  تكون قيمة الخرج 1 إلى 0ووظيفتها عندما تغير إشارة  الدخل من 

 وإذا تم إلغاء 0د التنازلي إلى إن تصل قيمة المؤقت إلى الصفر عندها تتغير قيمة الخرج  إلى  بالع )التايمر(المؤقت 
ويتم تحديد  1 ل حتى ولو آانت إشارة الدخل ال تزا0 يكون خرج المؤقت RESETالعد التنازلي بواسطة الخيار 

   إي دقيقةmin إي ثانية أو sec وذالك بتحديده إما BASEوحدة قياس الزمن عن طريق الخيار 
  ثانية30000 ثانية إلى 0.01وتكون قيمة المؤقت من 

 
 

 

 
 وال يتغير خرج الغازي االضطراري لمنظومة الوقود ف عند فتح صمام اإليقا1في المثال أعاله يكون خرج المؤقت 

 ثواني 3 بعد فتح الصمام ب إال 0 إلىالمؤقت 
 

FIXED PULSE   PULSE 
 بالعد التنازلي إلى إن  )التايمر( ويبدأ المؤقت 1  تكون قيمة الخرج 1 إلى 0ة  الدخل من ووظيفتها عندما تغير إشار

 فان 0 إلى 1تصل قيمة المؤقت إلى الصفر عندها تتغير قيمة الخرج  إلى صفر وفى حالة تغير إشارة الدخل من 
 إشارة الخرج ال تتغير  حتى  يكمل المؤقت العد

 1 ل الدخل ال تزاإشارة حتى ولو آانت 0 يكون خرج المؤقت RESETبواسطة الخيار  التنازلي العد إلغاء تم وإذا
   اى دقيقةmin أو ثانية إي sec إما وذالك بتحديده BASEويتم تحديد وحدة قياس الزمن عن طريق الخيار 

  ثانية30000 ثانية إلى 0.01وتكون قيمة المؤقت من 
 

 



 

 

 
 

 ثواني 5 االضطراري لمنظومة الوقود السائل لغاية فعند غلق صمام اإليقا 1في المثال أعاله يكون خرج المؤقت 
  حتى ولو تم فتح الصمام 0 إلىبعدها يتغير خرج المؤقت 

 
Redundant Analog Signal Monitor   ASMON 

وضع  بحيث يتم بالبوابة transmitter مراقبة محوالت القياس بصفة عامة حيث يتم ربط اى محول قياس فيتستخدم 
  حدود6 ويمكن وضع حدود للقيمة ألمقاسه حتى  الخرج إشارةضوابط وتعديالت للحفاظ على جودة 

IN  الدخل إشارة  
LV1 الدخللإلشارة األولى                القيمة المحددة  

LSG1 األولى القيمة المحددة إلغاء أو              تفعيل 
HI_LOW1 اقلأو علىأ األولى      نوع القيمة المحددة  

LV2 الدخللإلشارة                القيمة المحددة الثانية  
LSG2 القيمة المحددة الثانيةإلغاء أو             تفعيل  

HI_LOW2     اقلأو أعلى نوع القيمة المحددة الثانية  
DB إلغاء يتم التي                 القيمةRESET الخرج للقيمة المحددةإشارة  
UL                 قيمة إلشارة الدخلأعلى  
LLاقل قيمة إلشارة الدخل                  
EUوحدة القياس إلشارة الدخل                  

OUT              الخرجإشارة  
Q1                 الخرج للقيمة المحددة األولىإشارة  
Q2                 الخرج للقيمة المحددة الثانيةإشارة  

Q_AL           حالة عطل محول القياسفي إنذار إشارة  
 

 



 

 

 األتي تم تحديد  تحميل المولد حيثآرسي حرارة  قياسإشارة تستخدم البوابة لمراقبة أعاله المثال في
LV1   99 إلى  الحرارة  وصلتإذا التحميل آرسي لحرارة اإلنذار  تحديد قيمة C بواسطة إنذار إصدار يتم Q1  

LSG1     بواسطة الخيار األولىيل القيمة المحددة تفع Yes 
HI_LOW1     مى  بالقيمة العظاألولى المحددة  نوع القيمةتحديدHigh 

LV2   107 إلى الحرارة   وصلتإذا التحميل آرسيتحديد قيمة الفصل لحرارة C فصل بواسطة إشارة  إصدار يتم 
Q2 

LSG2        تفعيل القيمة المحددة الثانية بواسطة الخيارYes 
HI_LOW2    تحديد نوع القيمة المحددة الثانية بالقيمة العظمىHigh 

DB    إلغاء يتم التي القيمة تحديدRESET حيث عند انخفاض درجة الحرارة اقل من  الخرج للقيمة المحددةإشارة 
 اإلنذار أو الفصل إشارة إلغاء درجات يتم 5القيمة المحددة األولى والثانية ب 

UL 200 وهى  قيمة إلشارة الدخلأعلى     تحديدC 
LL20- وهى                   اقل قيمة إلشارة الدخلC 
EUوهى درجة مئوية                  وحدة القياس إلشارة الدخل C 

OUT              الخرجإشارة  
Q1                 حددة األولى الخرج للقيمة المإشارة 
Q2                 الخرج للقيمة المحددة الثانيةإشارة  

Q_AL           حالة عطل محول القياسفي إنذار إشارة  
 

Analog Selector for 3 Values   ASEL 
  الصحيحة فيهناإلشارة قياسية واختيار إشارات اوثالثة إشارتينتستخدم لمراقبة 

IN          إشارات 3 إلى 2 الدخل من إشارات 
MODE   تم وإذا 3 أو 2 تم تحديد إذا دائما وآذالك األولى اإلشارة اى اختيار 1 تم تحديد إذاوظيفة البوابة تحديد 

 تم وإذا اإلشارات اى حساب القيمة المتوسطة لجميع 5 تم تحديد وإذا ذات القيمة الوسطى اإلشارة اى اختيار 4تحديد 
  اإلشارات اختيار اقل قيمة من 7 تم تحديد وإذا اإلشارات من  قيمةأعلى اى اختيار 6تحديد 

UL          200 قيمة إلشارة الدخل وهى أعلى تحديدC 
LL         20-   اقل قيمة إلشارة الدخل وهىC 
EU        وحدة القياس إلشارة الدخل وهى درجة مئوية   C 

DV-DB   الدخلإشارات قيمة الفرق بين  
DB        إلغاء يتم التيلقيمة    اRESET السمحية( الخرج للقيمة المحددة  إشارة( 

SUB-VS الدخللإلشارة   القيمة البديلة  
OUT        الخرجإشارة  

DEV_AL  الدخلإشارات عند حدوث فرق آبير بين إنذار إشارة  



 

 

 
 ضغط منظومة الزيت الهيدروليكية قياس إشارات للقيمة المتوسطة لثالثة مساوي يكون خرج البوابة أعاله المثال في

 bar 3 الدخل المسموح به اقل من إشارات الفرق بين قيم إضافة نفس البوابة السابقة مع ت جميع التعديالإنالحظ 
 
 
 

Analog Input/Output    ANA 
  واقل قيمة إلشارة الدخل والخرج القياسيةأعلىتستخدم لتحديد 

 
 قيمة أعلى قياس القدرة الفعالة للمولد حيث تم تحديد لإلشارة واقل قيمة أعلىحديد  تستخدم البوابة لتأعاله المثال في

 300MW-20- يقيس من إن محول القياس الخاص بالقدرة يمكن إن مع العلم 0MW هي واقل قيمة 400MWوهى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Set point Adjuster     SPADJ 
 لمنظومات  نقطة تحديد لفيتستخدم البوابة للمراقبة والتحكم 

UL قيمة إلشارة الدخل أعلى          تحديد  
LL اقل قيمة إلشارة الدخل           
EU وحدة القياس إلشارة الدخل           

RR-UP العليةالتأرجح   قيمة  
RR-DOW السفلىالتأرجح  قيمة  
RR-UNIT  التأرجحوحدة قياس 

BASEوحدة الزمن        
TRACK_Vديد قيمة تتبع نقطة التح 
C_TRARK تتبع نقطة التحديدإيقاف أو  تشغيل  
EXT_STEPنقطة تحديد خارجية   

A_EXT   تشغيل نقطة التحديد الخارجية اتوماتيكيا 
EN_EXT    نقطة التحديد الخارجيةإيقاف أوتشغيل  

EN-IN     نقطة التحديد داخليافيالتحكم  
EN_UPرفع نقطة التحديد    

  EN_DOWخفض نقطة التحديد 
 START_Vالقيمة األولية النقطة التحديد  

OUT     الخرجإشارة  
EXT     اشتغال  نقطة تحديد خارجيةإشارة  
INT     اشتغال  نقطة تحديد داخليةإشارة  

TRBL_AL  إنذار إشارة 

 
يث يتم تشغيل  ح نقطة تحديد منظومة مكافحة التثلج لمصفيات مدخل الهواءفي تستخدم البوابة للتحكم أعاله المثال في

 3 الخطوة إلى تكون خطوات تشغيل الوحدة قد وصلت إنالبوابة بنقطة تحديد خارجية بشرط 
 
 
 



 

 

Controller for Motor Drives      MOTOR 
  المحرآات الكهربائيةفيتستخدم البوابة للتحكم 

A-STARTتشغيل المحرك اتوماتيكيا     
EN-START   السماح بتشغيل المحركإشارة  

A-STOP       اوتوماتيكيا المحرك إيقاف 
EN_STOP    المحركبإيقاف السماح إشارة  

FB-RUN     مرجعية للتشغيلإشارة  
FB-STOP    مرجعية لإليقافإشارة  

FB-NTRBL  وجود عطلعدم  مرجعية بإشارة 
RUNNING  يشتغلالمحرك  

STOPED       واقف المحرك  
C_START   تشغيل المحركأمر  

C_STOP      المحركإيقاف أمر  

 
 الخاص بتغذية منظومة بدء الكهربائيالقاطع  يتم تشغيل مروحة تبريد منظومة بدء الحرآة عند غلق أعاله المثال في

  القاطعفي وجود عطل أو تم فتح القاطع إذاالحرآة ويتم إيقاف المروحة 
 

Controller for Solenoid Valve   SOV 
 امات المغناطيسية الصمفي التحكم فيتستخدم 
OPEN A- اتوماتيكياالصمام   تشغيل  

EN-OPEN   السماح بتشغيل الصمامإشارة  
A-CLOSE       اوتوماتيكيا  الصمامإيقاف 

EN_CLOSE    الصمامبإيقاف السماح إشارة  
FB-OPEN       مرجعية للتشغيلإشارة  

FB-CLOSE    مرجعية لإليقافإشارة  
FB_TEST     ية لالختبار مرجعإشارة 

FB-NTRBL  مرجعية بعدم وجود عطلإشارة  
T_TRVEL فتح الصمامأو    زمن غلق  

OPENالصمام مفتوح            
CLOSEالصمام مغلق         

C_OPEN   فتح الصمامأمر  
C_CLOSE  غلق الصمامأمر  

 



 

 

 
 إشاراتم فتح وغلق الصمام بواسطة  بحيث يتالغازي صمام الخاص بمنظومة الوقود فييتم التحكم  أعاله المثال في

  الرئيسي يتم استالمها من البرنامج التيالفتح والغلق 
 

Controller for Actuators    ACTUATOR 
  الصمامات ذات المحرآات الكهربائيةأنواع جميع فيتستخدم لتحكم 

 وتستخدم فيها نفس الخيارات الخاصة بالبوابة السابقة

 
 
 
 

 
 



 

 

Controller for Servo Drives    SERVO 
  وتعد من اآبر بوابات التحكم المستخدمة صمامات التحكم الكهربائيةفيتستخدم للتحكم 

ERقيمة تشغيل البوابة   
TNزمن التكامل   

GAINمعامل التكامل   
DB قيمة السماحية      

P2-OPEN الفتحلإليقاف الوقاية إشارة  
A_OPEN األوتوماتيكية الفتح إشارة 

EN_OPEN السماح بالفتحإشارة  
EN_CLOSE  السماح بالغلقإشارة  

A-CL تكاملي تناسبي الداخلي تشغيل البوابة بالمتحكم أمر  PI 
EN-CL تكاملي تناسبي الداخلي السماح بتشغيل المتحكم إشارة  PI 
A_OL  تكاملي تناسبي الداخلي تشغيل البوابة بالمتحكم إيقاف أمر  PI 

EN_OL  تكاملي تناسبي الداخلياح بتشغيل المتحكم  عدم السمإشارة  PI 
FB-OPEN       مفتاح موجود داخل الصمام(   مرجعية للتشغيلإشارة( 

FB-CLOSE    مفتاح موجود داخل الصمام(   مرجعية لإليقافإشارة( 
FB_TEST     مفتاح موجود داخل الصمام(   مرجعية لالختبارإشارة( 

FB-TQNOP  مفتاح موجود داخل الصمام( لفتح مرجعية لعزم اإشارة( 
FB-NTRBL  مفتاح موجود داخل القاطع الكهربائي(  مرجعية بعدم وجود عطلإشارة( 

T_TRVEL فتح الصمامأو    زمن غلق  
MINPUL الفتحإلى حالة التبديل من الغلق في الفتح أمر إيقاف زمن  
MINPAU لغلق اإلى حالة التبديل من الفتح في الغلق أمر إيقاف زمن 
SEAL-OP تصحيح اتجاه الفتح للصمامإشارة  
SEAL_CL  تصحيح اتجاه الغلق للصمامإشارة  
OPENEDالصمام مفتوح   
CLOSEDالصمام مغلق   

CL خرج تفيد بان البوابة تعمل بالمتحكم إشارة PI 
OL  خرج تفيد بان البوابة ال تعمل بالمتحكم اشارة PI 

C-OPEN  فتح الصمامأمر  
C_CLOSE  غلق الصماممرأ  
TRBL-AL إنذار إشارة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Subloop Control        SLC 
 اليدوي التشغيل إلىمن التشغيل االوتوماتيكى والتبديل  المنظومات وإيقاف  تشغيلفيتستخدم للتحكم 

A-ON       تشغيل المنظومةأمر  
EN_ON    السماح بتشغيل المنظومةإشارة  
A_OFF     المنظومةيقافاإل أمر  

EN_OFF  المنظومةبإيقاف السماح إشارة  
ON          تشغيل المنظومة  

OFF         المنظومةايقاف  

 
 بعد ثانيتين من بلوغ خطوات تشغيل HOC التربينة  تشغيل منظومة تحسين الخلوص لريش يتم أعاله المثال في

 الحظ فحة الحريق فصل التربينة بوقاية مكاأونظومة غط الم ارتفع ضإذا المنظومة وإيقاف 55 الخطوة إلىالمنظومة 
  واإليقاف دائما مسموح بالتشغيل إن

Preselection   PRESEL 
 أربعة ويمكن التبديل بين  صمامين الخأوتستخدم لتبديل التشغيل بين عنصرين من عناصر المنظومة مثل مضختين 

 عناصر
A_SEL1  اختيار الخيار األولأمر  

EN_SEL1 مسموح باختيار الخيار األولإشارة  
A_SEL2  الثاني اختيار الخيار أمر 

EN_SEL2  الثاني مسموح باختيار الخيار إشارة 
BL_M   للتبديلأمر اى إيقاف إشارة  
SEL1  اختيار الخيار األولإشارة  
SEL2  الثاني اختيار الخيار إشارة 

 
 HCO منظومة تحسين خلوصات ريش التربينة مضختيبين  تستخدم البوابة لتبديل التشغيل أعاله المثال في
 
 



 

 

STEP   STEP 
  خطوات تشغيل اى منظومةفيتستخدم للتحكم 

STEPرقم الخطوة   
CRITشرط الخطوة   

T-WAITزمن تنفيذ الخطوة   
T_MONزمن انتقال الخطوة  

CMD الخطوةأمر  
RTE  الخطوةفي وجود عطل إشارة  

 
 

 االنتظار ويمكن SFC الرابعة حيث يشترط تجاوز الخطوة بتشغيل منظومة بدء الحرآة  يمثل الخطوةأعاله المثال 
  دقائق10حتى 

Subgroup controller using steps   SGC 
 تستخدم لتحكم وتشغيل المنظومات المتكاملة

A-ON       تشغيل المنظومةأمر  
EN_ON    السماح بتشغيل المنظومةإشارة  
A_OFF     المنظومةاإليقاف أمر  

EN_OFF  المنظومةبإيقاف السماح إشارة  
FB_OP   مرجعية باشتغال المنظومةإشارة  

A_OP  التشغيل األتوماتيكىإشارة  
EN_OP  مسموح التشغيلإشارة  
FB_SD المنظومةبإيقاف مرجعية إشارة  

A_SD األوتوماتيكي اإليقاف إشارة 
EN_SD اإليقاف مسموح إشارة 
FS_OP  خطوة من أول إلى قالاالنت إشارة 

 خطوات التشغيل
FS-SD  خطوة من أول إلى االنتقال إشارة 
 اإليقافخطوات 

OPتشغيل المنظومة            
OFF         المنظومةأيقاف  

SD اإليقاف    بدء 
RTE عطل لزمن مراحل التشغيلإشارة  

TRBL-AL إنذار إشارة 
 
 
تحكم وتشغيل منظومة تحسين خلوصات ريش التربينة الفي يبين استخدام البوابة أعاله المثال في



 

 

 Hardware Proxies     في استقبال وإرسال اإلشارات بوابات التحكم رابعا
 
 المنظومات إلى من المنظومة الرئيسية اإلشارات سير في يتم استخدام عدة وظائف لتحكم T3000 منظومة التحكم في

   قياسيةأومية  رقاإلشارات أنواعالفرعية وبالعكس وبجميع 
  اإلشارات انتقال في يبين نوع ووظيفة بوابات التحكم التاليوالجدول 

 
 

FM-READ_F 
 FM  الدوائر المغلقة في قياسية من وحدة التحكم إشارة الستقبالتستخدم 

AT اإلشارة نقل في المستخدم اإلشارات    رقم ناقل 
BYTE حزمة البياناتفي اإلشارةرقم  (اإلشارة  عنوان ( 

OUT      الخرجإشارة  

 
  80 الناقل في اإلشارة وعنوان 30 قياسية من الناقل رقم إشارة استقبال يتم أعاله المثال في
 

FM-WRITE_F 
 FM  الدوائر المغلقة فيلتحكم  وحدة اإلى قياسية إشارة إلرسالتستخدم 

AT اإلشارة نقل في المستخدم اإلشارات    رقم ناقل 
BYTE حزمة البياناتفي اإلشارةرقم  (اإلشارة  عنوان ( 

IN   إرسالها سيتم التي اإلشارة 
SUBS_V المرسلةاإلشارة في حدث عطل إذا لإلشارة  القيمة البديلة  

OUT      الخرجإشارة  
 

 
 عن طريق الناقل  الضاغطإلى قياس درجة حرارة الهواء الداخل إشارةلإلرسال  يتم استخدام البوابة عالهأ المثال في

 0.0 هي المرسلة اإلشارة في حدث عطل إذا القيمة البديلة  إنمع مالحظة   72ل  الناقفي اإلشارة وعنوان 40رقم 
 
 
 

الوظيفة  استقبالأو إرسال اإلشاراتعدد  اإلشارةنوع  اسم البوابة
FM_READ_F قياسية وحدة من إشارةاستقبال  استقبال 1 قياسية M

FM_WRITE_F قياسية وحدة من المنظإشارة إرسال إرسال 1 قياسية 
FM_READ_B16 رقمية من إشارة 16بال استق استقبال 16 رقمية FM
FM-WRITE-B16 من المنظو رقميةإشارة 16 إرسال إرسال 16 رقمية 



 

 

FM-READ_B16 
 FM  الدوائر المغلقة فيكم  وحدة التح رقمية منإشارة 16 الستقبالتخدم تس

AT اإلشارة نقل في المستخدم اإلشارات    رقم ناقل 
BYTE حزمة البياناتفي اإلشارةرقم  (اإلشارة  عنوان ( 

L_H الناقلفي    خيار لتحديد بدية سير الالشارة  
OUT1-16      الخرجإشارات  

 
 وعنوان 30بواسطة الناقل  FM الدوائر المغلقة في فقط من وحدة التحكم إشارات 6 يتم استقبال أعاله المثال في

  اليسارإلى من اليمين اإلشارة وبدية سير 108 اإلشارة
FM-WRITE_B16 

 FM  الدوائر المغلقة في وحدة التحكم إلى  رقميةإشارة 16 إلرسالتستخدم 
AT اإلشارة نقل في المستخدم اإلشارات    رقم ناقل 

BYTE حزمة البياناتفي رةاإلشارقم  (اإلشارة  عنوان ( 
IN1-16  إرسالها سيتم التي الدخل إشارات 

L_H الناقلفي    خيار لتحديد بدية سير الالشارة  
 

 
 
 وعنوان 40 بواسطة الناقل FM الدوائر المغلقة في وحدة التحكم إلى فقط إشارات 5 لإرسا يتم أعاله المثال في

 يسار الإلى من اليمين اإلشارة وبدية سير 4 اإلشارة



 

 

 FM458   FUNCITON MODULESالخاصة بوحدة الوظائف  بوابات التحكم خامسا
 أسمائها ت األساس واحد وان تغيرفيوهى بوابات من نوع خاص تتوافق مع متطلبات دوائر التحكم المغلقة وهى 

 ومن ضمنها بوابات التحكم األنفة الذآر أعاله
Converter, 16 Binary Quantities into a Status Word    B_W 

  آود سادس عشر إلى دخل رقمية إشارة 16تستخدم لتحويل 
I 1-16  الدخلإشارات  

QS 16   خرج البوابة على هيئة آود 
  التالي الدخل لحساب قيمة الخرج بحسب الجدول إشاراتويتم تمثيل 

 
  دخل تمثل حد من حدود المعادلة التاليةإشارةبحيث آل 

I1*2^0 + I2*2^1 + I3*2^2 + I4*2^3 +………………… + I16*2^15     
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Converter, 16 Binary Quantities into a Status Word    W_B 

  رقميةإشارة 16 إلىوهى عكس سابقتها يتم تحويل الكود السادس عشر 

 
 

Byte Reverser for Word Inputs        SWB_W 
  الكود السادس عشر تستخدم لعكس اتجاه

 Highسمى  ثنائية يأرقام ثماني اليمين يتكون من إلى قسمين القسم األول من اليسار إلىيقسم  الكود السادس عشر 
byte ثنائية يسمى أرقام ثماني من أيضا يتكون الثاني والقسم low byte انتقال البيانات في ويستفاد من هذه العملية 

 البوابة  يبين عمل أدناهل  والشك األرقامإشاراتوعكس 
 

 
 



 

 

 
PULSE GENERATOR      MFP 

  أعالهالمؤقتاتمؤقت يستعمل لعمل إشارة نبضا  راجع 

 
SWITCH OFF      PDF 

  أعالهالمؤقتات  راجع  الزمني بتأخير لأليقاف مؤقت يستعمل
 

 
NUMERICAL COMPARATOR      NCM 

 تينالبوابة للمقارنة بيت إشارتستخدم 
X1,X2  الدخلإشارتي  

QU خرج تفيد بان   إشارة X1 اآبر من X2 
QE إشارة خرج تفيد بان    X1 تساوى X2 
QL    إشارة خرج تفيد بانX1 اصغر من X2 

  الخرجإشارات يبين عمل التاليوالجدول 
 

 
 

 
  تحديد حد إشارةالسائل مع  قياس نسبة فتح صمام الوقود الراجع للمنظومة الوقود إشارة يتم مقارنة أعاله المثال في

 الفتح والغلق للصمام 
 

NUMERICAL CHANGEOVER SWITCH      NSW 
 تيناشار أوتستخدم البوابة للتبديل بين قيمتين 

X1,X2       الدخلإشارات  
I                التبديلأشارت  

Y              الخرجإشارة  

 
  تم تشغيل وقاية طرح األحمالإذا 5 القيمة إلى 0.2من القيمة  يتم التبديل أعاله المثال في
 



 

 

 
 

PULSE CONTRACTOR      PCL 
  أعالهالمؤقتات  راجع  بإيقافمؤقت يستعمل لعمل إشارة نبضا

 

 
SWITCH ON DELAY     PDE 

  أعالهالمؤقتات  راجع الزمني بتأخيرمؤقت يستعمل للتشغيل 
 
 

 


