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 بسم اهللا الرحمن الرحیم   

  
وقل أعملوا فسیرى اهللا عملكم ورسولھ والمؤمنون  

  
  )صدق اهللا العظیم ( 

  
  

  …/ السادة األفاضل 
  …یسعدنى ویشرفنى أن أقدم ھذا العمل المتواضع 

   

   P L Cالمھارات األدائیة والمعرفیة الستخدام جھاز التحكم المنطقى المبرمج  

  علىوالتطبیقات العملیة 

  SR2 B201BCجھاز  زیلیو لوجیك مودیل 

                        
  

وأرجو من اهللا سبحانـھ وتعالى أن ینال رضاكم وإعجابكم وأتمنى أن تقبلوه مع عظیم امتنانى ووافر احترامى 
  .لیكون فى خدمة السادة الزمالء و أبناءنا الطالب  

  
  واهللا ولى التوفیق ،،،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحیاتى
  حسنى متولى ھزاعسمیر 

  موجھ كھرباء عملى بالقلیوبیة
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  مقدمة

  
  ـ:  البد لنا من PLC لكي نتمكن من إجادة التعامل مع أجھزة المتحكم المنطقي المبرمج     

  معرفة وإتقان التعامل مع بعض المكونات االلكترونیة مثل البوابات المنطقیة والمؤقتات الزمنیة.  

 كھربیة ومصطلحاتھامعرفة بأسس الدوائر ال.  

 معرفة ولو بنسبة بسیطة عن اللغة االنجلیزیة.  

 معرفة ولو بسیطة بالحاسب اآللي ومصطلحاتھ.  

 معرفة سابقة بنظم التحكم العادیة باستخدام الدوائر الكھربیة المعتادة.  
 لبات السابق ذكرھا في الجوانب والمتط البد أن یكون لدینا الرغبة والعزیمة في التغلب على أي نقص أو قصور

 

 البوابات المنطقیة
ى        ضھا ف ع بع لة م ة موص ة اإللكترونی دوائر الكھربائی ن ال رة م ة كبی ن مجموع رمج م تحكم المب از ال ون جھ یتك

ات               ل ومسح المعلوم ات تخزین ونق مجموعات تسمى الدوائر المنطقیة أو البوابات المنطقیة وھى التى تقوم بعملی
  .داخل جھاز التحكم المبرمج 

ل          ة مث ات المنطقی ع العملی سمة وجمی رح وق ع وط ن جم سابیة م ات الح ع العملی دوائر بجمی ذه ال ضا ھ وم أی وتق

  .المقارنات والتساوى وعدم التساوى 
ویعطى لھا الرمز   ONوعناصر الدوائر المنطقیة لھا حالة واحدة من حالتى التشغیل فإما أن تكون حالة التشغیل 

   ) .0( ویعطى لھا الرمز المنطقى  )  OFF( حالة عدم التشغیل    أو تكون فى  ) 1( المنطقى 

 OUT PUT وخرج واحد IN PUTأى یمكن اعتبار بوابة المنطق عبارة عن دائرة كھربائیة لھا أكثر من دخل 
   ) .1 , 0  (و واحد الخرج لھما قیمتین فقط وھما صفر والدخل و

  
  البوابات األساسیة

 )و  ( ANDبوابة  )١

٢( OR )  أو( 
 )ال  ( NOTبوابة  )٣
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  وفیمایلى أمثلة مبسطة لھذه البوابات

  

  )و  ( ANDـ بوابة : أوال 
  

  ANDالتمثیل بالمفاتیح لبوابة 

  

SW1

SW2

Q

  
  

  

  ANDجدول الحقیقة لبوابة 

0=OFF               1=ON  
  

Q  SW2 
  

SW1  
  0 0  0  

0 1  0  

0 0  1  

1  1  1  

  

 ) 1(SW2 و ) 1 ( SW1فى حالة وجود الدخلین  ) 1(  یأخذ القیمة Qقة نجد أن الخرج ومن جدول الحقی
  .فى كل االحتماالت األخرى  ) 0( ویأخذ الخرج القیمة 

  
  
  

  
  

  

 

   
  
  

 رمز البوابة
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  )أو  ( ORـ بوابة : ثانیا 

  

  ORالتمثیل بالمفاتیح لبوابة 

SW1 SW2

Q

  

  ORجدول الحقیقة لبوابة 

Q  SW2 
  

SW1 
  0  0  0  

1 1  0  

1 0  1  

1 1  1  

0=OFF               1=ON 

  
 SW1 فى حالة وجود أى من الدخلین ) 1(  یأخذ القیمة Qومن جدول الحقیقة نجد أن الخرج 

   ).0( فى حالة وجود الدخلین ) 0( ویأخذ الخرج القیمة  ) SW2 ) 1 و
    

  
  

  
  )ال  ( NOTـ بوابة : ثالثا 

  NOTالتمثیل بالمفاتیح لبوابة 

  

  NOTجدول الحقیقة لبوابة 

Q  SW1  

0=OFF 
1=ON  

1  0  

0  1  
  

 .والعكس صحیح  ) 0( یكون الخرج  ) 1( ومن جدول الحقیقة یتبین أنھ إذا كان الدخل یأخذ القیمة 
  

  
  

  

 رمز البوابة

 رمز البوابة
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  PLC التحكم المنطقى المبرمج التعریف بجھاز

  
  

صار ل   PLCال  ي اخت ھ ،     PROGRAMMABL  LOGIC  CONTROLLER ھ ة عمل تلخص نظری وت
ل ال  ط دخ ى نق ا إل ارة م ول إش د وص ھ عن ازأن ا )  Input( جھ از یعطى خرج إن الحھ رج ف ط الخ ق نق ن طری  ع

)Output  ( ول أن   . كون عن طریق برنامج یعطى للجھازوھذا ی ن الق از لذا یمك رمج    جھ ى المب تحكم المنطق   ال
PLCن مجموعة من         ھو جھاز إلكترونى ون م امج یتك ذ برن ھ تنفی رقمى یشتمل على ذاكرة قابلة للبرمجة  ویمكن

ر ذا  ة      تاألوام ات المنطقی ل البواب ة مث ائف معین دادات   Gates Logic   وظ ات   ، Counters  ،  الع المؤقت
   .Markers ، ریلیھات التخزین الداخلیة Timersالزمنیة بأنواعھا 

  

  PLCفوائد استخدام أجھزة التحكم المبرمج  

  سھولة اكتشاف األعطال وسرعة صیانتھا. 
  سھولة مراقبة النظام.  
 تحكم تبسیط دوائر السھولة أكبر في بناء الدوائر العملیة و ذلك بسبب قلة العناصر المستخدمة و. 
  اقتصادى على المدى البعید. 
  امكانیة حمایة البرامج. 
  صغر الحجم وانخفاض التكلفة على المدى البعید . 

  
  

  PLCعیوب أجھزة التحكم المبرمج  
  

 منھا مما یؤدى الى النفور صعوبة التعامل معھا.  
 اجھزة PLC البسیطة حیث تعد مكلفة تاالستخداما غیر مناسبة فى  
 ألجھزةمن الشركات المنتجة  كلل مج التشغیلعدم توحید برنا PLC  امج   لكل شركةففى برمجتھا برن

  .لشركة اخرى PLC  یعمل علي نفس البرنامج وحدةأنخاص تعمل تحتھ الوحدات المنتجة والیمكن 
  

  

وع       : و برمجتھ یجب أن یتوفر كحد أدنى  ) PLC(و الستخدام الـ     ع الن ل م ة مخصصة للتعام ي و برمجی حاسب آل
  .مع الحاسب اآللي و برمجتھ ) PLC(مستخدم و كبل التوصیل المستخدم لربط الـ ال
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  PLC تحكم المنطقى المبرمجم التركیب
  

  :  فى أبسط صورة من  PLCیتركب جھاز 
  

 مكونات صلبةـ : أوال 
 . وھو العنصر األساسى المسئول عن تنفیذ البرنامج الموضوع CPUمعالج العملیات الحسابیة  .١
 وھى تستقبل إشارات الدخل القادمة من النظام المراد التحكم فیھ ثم ) Unit  Input(لدخل وحدة ا .٢

  .ترسلھا إلى المعالج 
  

  :وتنقسم وحدة الدخل إلى 
  وحدة دخل رقمیة  Digital Input  

وفر  ـ  یت از ال و PLCلجھ دد (SR1..BD) زیلی فر   ٢ بع ن ص الوج م ول أن تحكم  ١٠ – دخ ذلك لل ت ول  فول
  .)……مفتاح ضغط، حساس حرارة،(یم متغیرة بأستخدام ق

  فى حالة عدم استخدام خاصیة األنالوج) دیجیتال( یمكن استخدام ھذه المدخالت كمدخالت رقمیة.  
  

  Analog Inputوحدة دخل تناظریة 
تختلف عدد نقاط الدخل فى وحدة الدخل من جھاز إلى آخر ، فقد یبدأ من أربع نقاط لیصل إلى عدة مئات 

  .قاط فى التطبیقات الكبیرة من الن
  

وھى تستقبل معلومات الخرج  من الوحدة وتقوم بإخراجھا إلى األحمال  Output Digital وحدة الخرج .٣
    .Relaysالخارجیة  ، ویكون خرج ھذه الوحدة عن طریق ریلیھات 

  
  :وتنقسم وحدة الخرج إلى 

  
  وحدة خرج رقمیةDigital Output 
  وحدة خرج تناظریةAnalog Output  ) الجھاز الذى یتم التدریب علیھ بالقسم الیوجد بھ خرج تناظرى (

. 
كما تختلف عدد نقاط الخرج فى وحدة الخرج من جھاز إلى آخر ، فقد یبدأ من أربع نقاط لیصل إلى عدة مئات 

  .من النقاط فى التطبیقات الكبیرة 
 

لومات الالزمة لتشغیل الجھاز ، وقد تكون الوحدة ـ  وھى المسئولة عن إدخال المع: وحدة البرمجة ـ : ثانیا 
  ضمن مكونات الجھازمتنقلة أو ثابتة 
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   PLCالمداخل والمخارج لجھاز ال 

  

 

  
  
  

 التشغیل واإلیقافمفاتیح  ،   توصل نقط دخل الجھاز الرقمیة بوسائل اإلدخال الخارجیة مثل الضواغط  ،  
اتیح نھ شوار   مف ة الم ى ،ای اتیح           نقطت ود ، مف ل األوفرل ادة الحم د زی ة ض از الحمای س جھ شة تالم  ری
 إلخ. .......... العوامات

           ل ة مث ة الخارجی رارة     توصل نقط دخل الجھاز التناظریة بوسائل اإلدخال التناظری اس درجة الح زة قی أجھ
 إلخ.......... ،أجھزة قیاس السرعة ، أجھزة قیاس الضغط   

  اكتورات     توصل ن ات ، الكونت ل الریلیھ ة مث صمامات  .   قط خرج الجھاز الرقمیة بأطراف الخرج الخارجی ال
 إلخ.......... الكھربیة لمبات البیان   

  
  طرق البرمجة

  
  .PLC باستخدام الكومبیوتر ویكون ذلك بثالث طرق بعد تحمیل السوفت ویر الخاص بجھاز -١

 .Electrical Symbolمخطط الدائرة الكھربیة * 
  .Ladder Diagramالمخطط الُسلمى * 
  .لغة وحدة البرمجة * 
 

 . وحدة البرمجة األساسیة -٢

  .ویمكن تحویل البرنامج من وإلي الكمبیوتر ووحدة البرمجة وكذا من لغة إلى أخرى
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 PLCالمكونات األساسیة لجھاز المتحكم المنطقى المبرمج 

  :تكون من وحدتین أساسیتین    وتـ  : الوحدة التدریبیةـ :  أوال 
 وحدة البرمجة األساسیة PLC.  PROG. UNIT.    

  
  ـ :وتتكون من 

 . من النوع المتكامل ذو شاشة بیان وضواغط برمجة وتشغیل PLCمودیول  .١

 خل التناظري مفاتیح وضواغط خارجیة وبنانات الدخل والخرج ولمبات بیان حالة الخرج ووحدة إدخال الد .٢
 
  وحدة تدريب القوىPOWER TRAINING UNIT 

  
  

وقاطع  ،)جھاز الحمایة ضد زیادة التیار(   وتتكون من أربعة كونتاكتورات ، واثنان من األوفرلود 
   .دخل وخرج ھذه المكونات عن طریق بنانات وجاكات لتسھیل عمل التمارین . .C.Bأتوماتیكى 
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  واصفات واجھة جھاز البرمجة األساسیةم

  
  
  

 

Menu / ok

  

 .مكان تثبیت المدیول  .١
 )متواجدة داخل الوحدة (24VDCروزتة بمسامیر قالووظ لدخل طرفي منبع التغذیة  .٢
 .إلظھار المعلومات المعطاة  ) L C D( شاشة عرض  .٣
 .put Inي التناظر الرقمى وروزتة بمسامیر قالووظ للدخل .٤
 .)أو دخل الذاكرة الخارجیة (مكان إدخال كابل الربط مع جھاز الكومبیوتر  .٥
   .shiftضاغط االختیار والسماح بإدخال البیانات  .٦
  .Menu\ Okضاغط االختیار والتأكید  .٧
 Z ویمكن أن تستخدم كضواغط تشغیل بدًال من الضواغط الخارجیة Arrow Keysضواغط التحریك  .٨

Pushbutton.  
  .Outputوزتة بمسامیر قالووظ للخرج ر .٩

دة            ا زودت الوح دخل والخرج كم ات ال ولسھولة إجراء التمارین والحفاظ على الوحدة زودت ببنانات تتصل بروزت
  .بأجھزة الحمایة الكاملة للخرج عن طریق ریلیھات تتناسب مع كثرة إجراء التجارب والتمارین العملیة 
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  توضیح بیانات شاشة العرض

  

  

 

 إظھار حالة المدخالت .١
   )  یعمل–متوقف (إظھار حالة التشغیل  .٢
 إظھار الیوم والتاریخ والساعة  .٣
  إظھار أرقام خرج المدیول .٤
 التشغیل حالة إظھارأیقونة .٥
    الضواغط  /  األساسیة القائمة .٦
  

  : جھد التغذیة 
ردد       V DC 24یتم تغذیة المدیول بتیار مستمر منظم الجھد  ار مت   V 220 أما جھد خرج الوحدة فھو تی

  .عن طریق ریلیھات عزل عن المدیول وذلك لزیادة األمان 
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  أزرار األوامر

  
تقع ھذه األزرار على واجھة الریالى الذكى وتستخدم فى عملیة الضبط والبرمجة والتحكم فى التطبیقات وھى 

  : تقوم بالتالى  
     Shiftالزر      
ر                و      ضاغط تظھ ذا ال ى ھ ضغط عل د ال ار ، عن ن شاشة اإلظھ ھو ذو لون أبیض ویقع من الناحیة الیمنى م

  ـ:  وتشمل Zفوق ضواغط             قائمة 
         ة  / +الضواغط تحت العالمات ار   ــ     تستخدم لتسجیل قیم مختلف نفس المجال المخت دخل     ( ل واع ال / أن

  )العدادات / لمؤقتات ا/ القیم العددیة / األعداد / الخرج 
 Ins إلدخال سطر .  
 Del لمسح عنصر معین أو سطر لو كان فارغا . 
 

  
  ـ:   ok/ Menuالزر 

  :  وبالضغط على ھذا الزر LCDوھو ذو لون أخضر ویقع أسفل الشاشة  
 إلستعراض القائمة الرئیسیة.  
  لدخول صفحة المتغیرات للعنصر المختار(Timer, Counter,….. 
 لدخول شاشة العرض. 
  إلخ ..........................القائمة ـ القائمة الفرعیة ـ البرمجة ـ المتغیرات ( لتأكید االختیار(  

   ـ :  )Z (  الضواغط
شمال          ن ال ى خط واحد م ادي وعل ا رم ى Z1  لونھ ى       إل ع أسفل شاشة    Z4الیمین حت ار    وتق  ، LCD  اإلظھ

و  ھم ف ى       األس ع عل ومیض متقط ة ك اه الحرك ین اتج اغط تب ل ض اتیح      LCDق ك ذه المف تخدام ھ ن اس ا یمك  ، كم
 وفي ھذه الحالة تظھر األرقام – إذا ُطلب ذلك أثناء وضع البرنامج    -  Pushbuttonsكضواغط تشغیل بدًال من     

)1,2,3,4,--.(  
  

  :الوظائف الرئیسیة
 لموجود على  الكلمة تظھر اختیارك من القائمة الومیض المتقطع الذى یظھر على شاشة الجھاز وا. 
    ت     المثلث ألعلى ة إذا انتقل أعلى القائم  والذى یظھر على شاشة الجھاز یشیر على أن ھناك وظائف أخرى ب

ث ألسفل        ذلك المثل ائف أ     باألسھم ألعلى وك اك وظ ھ ھن ى أن شیر إل ت ألسفل       ی ة إذا انتقل خرى بأسفل القائم
 .باألسھم
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  القائمة الرئیسیة

  

  الوظیفة  االختیار

PROGRAMMING                  ل ذي سیؤدى لعم سلم وال ة ال رامج بلغ ل الب سمح للمستخدم بعم ة ت ھذه الوظیف
  .الریالى 

PARAMETER  
  

رض    ستخدم بع ة للم ذه الوظیف سمح ھ ي     ت ستخدمة ف رات الم ر المتغی و تغیی
  ).          ..,Timer, Counter(البرنامج

CONFIGURATION     بط و ا ض ن خاللھ ن م رات ویمك رض المتغی ة للمستخدم بع ذه الوظیف سمح ھ ت
  .اختیار المعلومات التي یرید المستخدم إظھارھا على الشاشة

Clear Prog        مسح برنامج وضع من قبل   . 

TRANSFER  
ات        ل محتوی ى نق ریالى   تستخدم ھذه الوظیفة ف رة ال ل  : PC<moduleذاك نق

ى الحاسب ،      از إل ب    PC<   Modulالبرنامج من الجھ ن الحاس امج م  البرن
  .إلى الجھاز

VERSION  نوع الطراز  
LANGUAGE  اختیار لغة التشغیل  

SUMM/WINT CHANGE 
  

  تغییر ساعة الصیف والشتاء
  

  :(Configuration menu)قائمة الضبط 
  

 الوصف القائمــــة

 ال یمكن عمل أى تعدیل على  حتىیمكنك من خالل ھذا االختیار وضع رقم سرى  passwordرقم السرى ال
  .الجھاز بدونھ 

 اختیار لغة التشغیل  LANGUAGEاللغــــة       
 إدخال اختیار فلتر وذلك للمدخالت السریعة  FILTفلتــــــــر               

 .عدم السماح باستخدام أزرار األسھم كأزرار للتشغیل فى البرنامجالسماح أو  Zx       Zx = KEYSأزرار 
  
  

  رموز لغة السلم المستخدمة فى عمل البرنامج
  

صلة   دخالت المنف ن       ـ: الم اتیح ویمك ة مف ى ھیئ ون عل ب أن تك دیول ویج صلة للم داخل منف دة م شمل ع  وت
  : برمجتھا باألسلوب التالى 

 الوصف العدد الـــــوظیفة الشكل

I1  نقطة دخول مفتوحةN/0 

i1  نقطة دخول مغلقةN/C 

   ١٢ إلى ١من 
 حسب مودیل الجھاز

  المدخل الحقیقى للجھاز
  

ت سویتش    (تعطى حالة الحساس     ، .…مفتاح، لیم
 المتصل بالمدخل الخاص بھ
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د         ـ: المخرجات المنفصلة    ن استخدامھا كم ة الخرج أو یمك ات إذا وضعت فى خان خالت  یمكن استخدامھا كملف
  .منفصلة إذا وضعت فى خانة المدخالت 

  حالة استخدام المخرجات كمفاتیح
  

 الوصف العدد الوظیفة الشكل

Q1 نقطة خروج مفتوحة(N/0)  المخرج الحقیقى للریلیھ الذكى.  
  

 
q1 
 

  )(N/Cنقطة خروج مغلقھ

  ٨ إلى ١
حسب مودیل 

یمكن اعتباره كمدخل لعملیة أخرى فى نفس الجھاز   الجھاز
.  

  
  حالة استخدام المخرجات كملفات

  

  
  طرق البرمجة

  
  .PLC  باستخدام الكومبیوتر ویكون ذلك بثالث طرق بعد تحمیل السوفت ویر الخاص بجھاز-١

 .Electrical Symbolمخطط الدائرة الكھربیة * 
  .Ladder Diagramالمخطط الُسلمى * 
  .لغة وحدة البرمجة * 
 

 . وحدة البرمجة األساسیة -٢

  .ویمكن تحویل البرنامج من وإلي الكمبیوتر ووحدة البرمجة وكذا من لغة إلى أخرى
  

 الوصف العـــــدد الشكل

[Q1        یظل الخرج موجود بدوام استمرار وجود جھد على أطراف
 .الكونتاكت الخاص بالملف

 
Q1  
  

تكفى إشارة واحدة فقط لتغییر حالة الخرج وبعود إلى حالتھ   
 .األولیة بإرسال إشارة أخرى لھ

SQ1  تكفى إشارة واحدة لتغییر حالة الخرج وتظل الحالة حتى بعد
 . زوال اإلشارة المشغلة

RQ1 

  ٨ إلى ١
 حسب مودیل الجھاز

 

دة               ود إشارة واح اف بوج ى اإلیق تقوم بتغییر حالة الخرج إل
 .إلى أطراف الملف الخاص بھ
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  برمجة الجھاز 

      یتم ذلك بطریقتین 
 . الضواغط الموجودة على الجھاز نفسھ  بواسطة-١
  .PC بواسطة الكمبیوتر -٢

  
 بواسطة الضواغط الموجودة على الجھاز

  : ، وتشمل ثالث خطوات Ladder (LD)وتكون البرمجة بلغة الُسلم 
  إدخال العناصر 
  وضع عنوان وقیم العناصر 
 حذف بعض العناصر 

  إدخال العناصر
 .یسمح بإدخالھا في جمیع األعمدة ما عدا العمود األخیر  وContacts المفاتیح والضواغط -أ

 . ویسمح بإدخالھا في العمود األخیر فقط Coils) الملفات (  األحمال -ب
  

  ladder diagramأسلوب البرمجة بالمتجھ السلمى  
   وتظھر ھذه السطور على الشاشة تباعا LD سطر بنظام ١٢٠فى ھذا المدیول یمكنك إدخال 

  

  
 

 دخل         CONTACTS                                    عامود لبرمجة مفاتیح التوصیل  )١
 دخل                                CONTACTS        أعمدة لبرمجة مفاتیح التوصیل        )٢
 خرج                                        COIL                                   عامود لبرمجة )٣
 LINKS              خطوط الربط                          )٤
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  .PC بواسطة الكمبیوتر - ٢
  :یتم وضع البرنامج بثالث طرق ھي 

  
  . Electrical Symbol   بإنشاء الدائرة بالرموز الكھربیة PCاستخدام جھاز الكمبیوتر  .١
  
 

 
  

  
  
  
  
  

  
  

  . Electrical Symbol   بإنشاء الدائرة بالرموز الكھربیة PCبیوتر استخدام جھاز الكم .٢
  
  
  

  
  

 NOالحروف الكبیرة ترمز إلى مفتاح من النوع ( استخدام وحدة البرمجة وتكون بلغة الجھاز  .٣
  .NCوالصغیرة ترمزالى مفتاح من النوع 

    
  

  
  

  
ھولة تنفیذھا وتشابھھا مع الدوائر معظم المھندسین والفنیین البرمجة بلغة السلم وذلك لسكما یفضل 

  . الكھربیة
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  طرق اإلدخال السلیمة
  یمكن إدخال المعلومات باستخدام الضواغط األمامیة للمدیول. 
  یجب عمل خطوط اتصال بین عناصر الدخل والخرج لكل سطر من اإلدخال. 
  الیكرر الملف  (یجب إدخال الملف مرة واحدة فقط فى العامود األیمن المخصص إلدخال الملفات Coil (  
  یمكن تكرار المفاتیح والملفات عدة مرات فى األعمدة المخصصة إلدخال المفاتیح. 
  خطوط التوصیل تجرى دائما من الشمال إلى الیمین.  

ور      : عناصر إدخال المعلومات     ـ إنھ من الممكن إدخال عنصر واحد فقط سواء كان كونتاكت أو ملف مكان ظھ
ة   ت    العالم ال الكونتاك صة إلدخ ین مخص ى الیم شمال إل ن ال دة م سة أعم شاشة والخم ى ال اتیح أو (  عل المف

    ).( Coilأما العمود األخیر جھة الیمین فھو مخصص إلدخال الملف ) البوش بوتن 
  الدخل :INPUT  
 )Z1, Z2 , Z3 , Z4 ( باستخدام األزرار  حدد مكان اإلدخال عن طریق العالمة  )١
 ـ:سوف تظھر القائمة اآلتیة على الشاشة ) األبیض  ( Shiftاضغط على الزر   )٢

  
  .( + )   Z 2   /   Z3 ( - )أدخل  نوع الكونتاكت باستخدام األزرار   )٣
وب      )٤ ت المطل وع الكونتاك ار ن  ( - )  باستخدام األزرار , q , M , m , T , t ……. Q    ( I , i, (اخت

Z2    /   Z3   ( + ).  
 .للتھیئة لترقیم الكونتاكت   حرك  Z4باستخدام الزر  )٥
 .كرر الخطوات السابقة إلدخال كونتاكت آخر  )٦
  الخرج :OUTPUT  
 ) األبیض   ( Shift  دون الضغط على الزر) Z1, Z2 , Z3 , Z4 (  باستخدام األزرار حرك العالمة  )١
 ) .األبیض  ( Shift  اضغط على الزر )٢
  .( + )   Z 2   /   Z3 ( - ) ادخل الملف باستخدام األزرار )٣
  ( + )   Z 2 / Z3 ( - ) باستخدام األزرار  ) .… Q,q , M , m , T , t (اختار نوع الملف المطلوب  )٤
 .  للتھیئة لترقیم الملف   حرك  Z4 باستخدام الزر )٥
  …8…1,2,3األبیض سوف تظھر القائمة السابقة اختار الرقم المناسب Shif اضغط على الزر )٦

  .( + )   Z 2   /   Z3 ( - )باستخدام األزرار  
 .للتحرك إلى سطر جدید من البرنامج ) Z1, Z2 , Z3 , Z4 ( استخدم األزرار  )٧
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 كونتاكت ـ ملف ( و تغییر أحد العناصر تعدیل أ(  
سلمى          ى المخطط ال ا موجود ف صر م ر عن دیل أو تغیی ة      LDلتع امج حرك العالم ود بالبرن ذا    الموج ى ھ إل

  .العنصر ثم ادخل العنصر الجدید سیتم التغییر فى نفس اللحظة 
 

  ـ ) : كونتاكت ـ ملف ( حذف أحد العناصر 
) األبیض  ( Shiftإلى ھذا العنصر ثم نضغط الزر    نحرك العالمة  LDحذف عنصر ما بالمخطط السلمى ل

  . لتظھر لك ھذه القائمة 

  
  . سیتم حذف ھذا العنصر  ویجب أن یستبدل ھذا العنصر بخط ربط Menu / okوبالضغط على الزر 

 

 ـ : اصر إدخال خطوط الربط بین العن 
  ـ: على الشاشة وتجرى الخطوات اآلتیة  یمكن إدخال خطوط الربط بین العناصر عند ظھور العالمة 

دون الضغط على ) Z1, Z2 , Z3 , Z4 ( لى المكان المراد ربط العناصر فیھ باستخدام األزرار  إحرك  )١
  .Shiftالزر 

 .   ستظھر لك ھذه القائمة Shiftاضغط على الزر   )٢

  
  

 ) .Z1, Z2 , Z3 , Z4 ( ارسم خطوط الربط بواسطة األزرار 
 .كرر الخطوات السابقة لربط جمیع العناصر وفقا للبرنامج المطلوب  )٣

 

  ـ: حذف خطوط الربط بین العناصر 
 ) .Z1, Z2 , Z3 , Z4 ( استخدام األزرار لى الخط المراد حذفھ ب إحرك  )١
 .سوف تظھر القائمة السابقة ) األبیض  ( Shift اضغط على الزر )٢
 . سیتم حذف ھذا الخط Menu / okاضغط على الزر  )٣

 

  ـ : استبدال خطوط الربط بكونتاكت 
  .إدخل الكونتاكت كما سبق شرحھ لى المكان المطلوب ثم  إ الستبدال خط ربط بكونتاكت حرك
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  ـ : إدخال سطر جدید بین سطور المخطط السلمى 
  .Z2 , Z3 إلى السطر المراد إدخال سطر بعده باستخدام األزرار حرك العالمة  )١
 ـ  : سوف تظھر القائمة اآلتیة ) األبیض  ( Shift  اضغط على الزر )٢

  
 .الدخال سطر  ) Z1) ( Ins(استخدم الزر   )٣

 

  حذف سطر كامل من مخطط المتجھ السلمىLD  : ـ  
 ) .  Z1, Z2 , Z3 , Z4 ( إلى مكان فارغ لیس بھ أى خط أو عنصر باستخدام األزرار  حرك العالمة  )١

 ) صل على مكان فارغ فى حالة عدم وجود مكان فارغ احذف أى عنصر أو خط ربط كما سبق لتح     ( 
 ـ  : سوف تظھر القائمة اآلتیة ) األبیض  ( Shift اضغط على الزر )٢

  
 . لحذف ھذا السطر Menu / okاضغط على الزر  )٣
  .Z2 , Z3أكد االختیار بواسطة األزرار . ستظھر لك قائمة لتأكد اختیار الحذف  )٤
 .امال  سیتم حذف السطر كMenu / okأكد الحذف بواسطة الضغط على الزر  )٥

 

  أسلوب مسح البرنامجClear Prog  
  .      Menu / ok      ثم الضغط على الزر     Clear Prog وضع المؤشر على )١
  .Z2 , Z3 بواسطة الضغط على األزرار      YESاختیار  )٢
 . وبعدھا ستعود الشاشة إلى القائمة الرئیسیة Menu / okاضغط الزر  )٣
 
 مالحظات ھامة  

  الوظیفة  الشكل

دیول  ھذ   ى        Run / Stopه العالمة تبین حالة الم دیول ف ون الم دوران یك ت تتحرك بال   إذا كان
  Stop أما إذا كانت ساكنة التتحرك تكون فى حالة Runحالة 

  
 .ھذه العالمة تشیر إلى أن المدیول بھ عیب أو عطل 

 .ھذه العالمة تشیر إلى أن المدیول متصل بالحمل   
  

 
  . ھذه العالمة تشیر إلى أن المدیول محمى بكلمة سر 
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  مثال
  

  
    الموجودة بالقسمPLCتحویل الدائرة الكھربیة التالیة الى برنامج یمكن تنفیذه على وحدة  ـ  :   المطلوب

  
  
  

  
 
 
  ـ : حیث   
                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوظیفة  الرمز

i1  مفتاح إیقاف   )Stop(   

z1  بوش بوتنغیلزر تش    )Start(   

    )KM1(   ملف  
Q1  نقط التعویض    ) Km1(  
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  LDطریقة إدخال البرنامج بنظام 

 
 الخطوة األولى  

    
 الخطوة الثانیة  

  
 الخطوة الثالثة  

    
 الخطوة الرابعة  

   

زر  ار ) Menu / ok  (اضغط ال  الختی
ة   ظ  ،القائم ة  أنویالح  كلم

PROGRAMMING  ومض أى ت
  الزر علىضغطلا وب  .ظھرتختفى وأنھا ت

 Menu / ok  ائمةالق من اختیارھا یتم.  

ى زر     ضغط عل د ال     )  ( Menu / okبع
طر    ة أس شاشة مجموع ى ال ر عل تظھ
سطر األول      ي ال انیتین یختف البرنامج وبعد ث

ر      ویظھر مستطیل وامض   ى ویظھ  یختف
 لكتابة األمر علیھ

ى         ار الكھرب دة بمصدر التی یتم توصیل الوح
تظھر   دھا س ات  بع ى  البیان حة عل الموض

ىشاشةال ى   والت ون  أنتعن دیول  یك  الم
ة  ستعدا لكتاب د م امج جدی دیل  برن  أو تع

یض  اضغط الزر زر  +  ( Shift) األب  Z3ال
شاشة س)   ( ى ال  ـال  یظھر عل

contact        I 1  ظ ز ویالح تمرك
    I على الحرف األول المستطیل الوامض
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  LDتابع طریقة إدخال البرنامج بنظام 

 
 الخطوة الخامسة  

  
 الخطوة السادسة  

  
 بعةالخطوة السا  

  
 الخطوة الثامنة  

  

زر   رة  واحدة ف   )   (Z4 اضغط ال ل  یم نتق

ى   مضاوالمستطیل  ال رقم  إل ا  ) ( 1  ال مم
ستخدم  یح للم ـ  یت ب لل رقم المناس ار ال اختی

contact. 
 

یض  اضغط الزر زر  +  ( Shift) األب   Z3ال
وب  contact ـ ال الختیار)      (  المطل

ھ  ى  ) i1(إدخال ذا یعن ار   وھ اختی
contact من النوع   NC  )  مغلق (  .  

 

رة أخرى ، سنالحظ     )   (Z4 اضغط الزر  م
ى مكان خط الربط واختفاء ف   العالمة  ظھور

رقم   ى ال ن عل ومیض م ة  )  1( ال ین نقط لتب
  . contact إلى الـ   Linkالتوصیل 

 

زر    رة أخرى ، لتتحول     )   (Z4 اضغط ال م
ة   ى مستطیل وامض   العالم ى     إل    عل

ـ  ة      contactال م برمج د أن ت اني ، بع      الث
  .i1 األول contact     الـ
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  LDتابع طریقة إدخال البرنامج بنظام 

 
 الخطوة التاسعة  

  
 الخطوة العاشرة  

  
 الخطوة الحادیة عشر  

  
 الخطوة الثانیة عشر  

  

زر   یض اضغط ال زر +  ( Shift) األب   Z3ال
وع )  ( ار ن وب  contact ـالالختی المطل

  .إدخالھ الثانى 

زر  اضغط  یض  ال زر    +  Shift        األب   ال
Z3   )    (تمرار ال وع  باس ار ن  ـالختی

contactوب ى   ) Z 1 ( المطل ذا یعن وھ
 فتوحم (  NO   من النوع contactاختیار  

(    .    

زر   رة  واحدة ف   )   (Z4 اضغط ال ل  یم نتق
ى   مضاوالمستطیل  ال رقم  إل ا  ) ( 1  ال مم

یح للم ـ  ستخدم یت ب لل رقم المناس ار ال اختی
contact. 

. 

رة أخرى ، سنالحظ     )   (Z4 اضغط الزر  م
فى مكان خط الربط واختفاء    العالمة  ظھور

  . ) 1( الومیض من على الرقم 
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 )٢٣(   

  إعداد وتنفیذ
  سمیر حسنى متولى ھزاع

  م٢٠١١ینایر  

  
  LDتابع طریقة إدخال البرنامج بنظام 

 
 الخطوة الثالثة عشر  

  
 الخطوة الرابعة عشر  

  
 الخطوة الخامسة عشر  

  
 خطوة السادسة عشرال  

  

زر   یض اضغط ال زر +  ( Shift) األب   Z4ال
ة       ثالث مرات    )  ( ي نھای حتى یأخذ وضعھ ف

  .Coil الخط استعدادًا إلدخال الملف 

زر   رة واحدة ، لتتحول     )   (Z4 اضغط ال م

    .   إلى مستطیل وامض  العالمة 

   Z3  الزر   +  Shift        األبیض الزر اضغط
وع ال)     ( ار ن فالختی ظ M1  مل  ویالح

  .      ]  الشكلعلى مضاوالمستطیل  الوجود  

زر   غط ال ل   ) (Z4 اض دة ، لینتق رة واح   م

     .   M إلى الحرف المستطیل الوامض 
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  إعداد وتنفیذ
  سمیر حسنى متولى ھزاع

  م٢٠١١ینایر  

  
  LDتابع طریقة إدخال البرنامج بنظام 

 
 الخطوة السابعة عشر  

  
 الخطوة الثامنة عشر  

  
 الخطوة التاسعة عشر  

  
 الخطوة العشرون  

  

   Z3  الزر   +  Shift        األبیض الزر اضغط
ویالحظ     Q1   ملفالختیار نوع ال)     (

  .    Q الحرف  على مضاوالمستطیل  الوجود  

زر  غط ال ل  )   (Z2 اض دة ، لینتق رة واح م
وامض   ستطیل ال انى   الم سطر الث ى ال  إل

LINE  2    دا سطر تمھی اء ال    ویالحظ إختف
   .لكتابة بقیة البرنامج علیھ 

زر  غط ال ل )   (Z1 اض تمرار ، لینتق باس
وامض  ستطیل ال ت الم      contact ـال تح

 )Z1(   

زر   یض  اضغط ال زر  +  ( Shift) األب      Z3ال
شاشة  )     ( ى ال      contact ـال   سیظھر عل

   I 1  على تمركز المستطیل الوامضویالحظ 
    Iالحرف األول 
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  إعداد وتنفیذ
  سمیر حسنى متولى ھزاع

  م٢٠١١ینایر  

  
  LDتابع طریقة إدخال البرنامج بنظام 

 
 الخطوة الواحد والعشرون  

 
 الخطوة الثانیة والعشرون  

  
 الخطوة الثالثة والعشرون  

  
 عشرونالخطوة الرابعة وال  

  

یض  الزراضغط  زر  +  ( Shift) األب   Z3ال
ار )     ( وب  contact ـ ال الختی  المطل

ھ  ى ) Q1(إدخال ذا یعن ار   وھ اختی
contact وع ن الن وحم (  NO   م  )    فت

  .  )نقط تعویض الملف ( 
 

زر    رة واحدة ، لیتحول    )   (Z1 اضغط ال م

   )(  إلى العالمةالمستطیل الوامض 

زر   یض  اضغط ال زر  +  ( Shift) األب   Z3ال
  ل بین سطرینیلنتمكن من التوص)     (
 

زر  غط ال ل  )   (Z2 اض دة ، لتنتق رة واح م
     LINE  2 إلى السطر الثانى لعالمة ا
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  إعداد وتنفیذ
  سمیر حسنى متولى ھزاع

  م٢٠١١ینایر  

  
  LDتابع طریقة إدخال البرنامج بنظام 

 
 الخطوة الخامسة والعشرون  

  
 الخطوة السادسة والعشرون  

  
  
  

  تشغیل البرنامج
  

  

ل   )   (Z4 اضغط الزر  ثالث مرات ، لتنتق
    إلى الوضع المبین بالشكل المقابلالعالمة 

یض  اضغط الزر زر  +  ( Shift) األب   Z3ال
  ل بین سطرینیلنتمكن من التوص)     (
 

  Menu / ok اضغط الزر
 YES  بـ  تأكید اإلدخال و
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  إعداد وتنفیذ
  سمیر حسنى متولى ھزاع

  م٢٠١١ینایر  

  

  برنامجتشغیل التابع 

  

  

  

  

   

تظھر القائمة الرئیسیة وتومض 
PROGRAMMING  

  الختیار)   (Z2 اضغط الزر 

RUN   /   STOP  

 ) Menu / ok  (اضغط الزر
 رنامجتشغیل البشاشة  إلظھار 

  

   ) ( Z1   اضغط الزر
 لتشغیل البرنامج
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  إعداد وتنفیذ
  سمیر حسنى متولى ھزاع

  م٢٠١١ینایر  

  
  قائمة المتغیرات

  

 عن طریق الضواغط الموجودة  Parameter    ھذه القائمة تسمح للمستخدم بضبط القیم المختلفة للمتغیرات 
یمكن ضبط ). خارج نطاق دراستنا ھذا العام  (FBD أو لغة LD واجھة وحدة البرمجة وذلك بلغة الُسلم على

  : في الحاالت اآلتیة LDقیمة المتغیرات بلغة الُسلم 

  .Auxiliary Relays (Markers) Internalالریلھات المساعدة الداخلیة  .١
 . Discrete Outputنوع الخرج  .٢

 ) .ا تواجدت ھذه الخاصیة في الوحدة إذ (  Clocksالساعات   .٣
 . Analog Comparators المقارن التناظري .٤

  .  Timersالمؤقتات الزمنیة  .٥

  .  Countersالعدادات  .٦
  .Fast Countersالعدادات السریعة  .٧

  خطوات ضبط المتغیرات
  

  العملیة  الخطوة

 Mainساسیة  من القائمة األ Parameters Menuضع المؤشر على قائمة المتغیرات   ١
Menu )  سوف تومض متقطعة كلمةPARAM. (  أكد االختیار بالضغط على ،MENU/OK  

  .لتفتح نافذة أول متغیر 

  . حتى تصل إلى الوظیفة المطلوبة اختار الوظیفة المراد ضبط متغیراتھا باستخدام الضواغط   ٢

  وذلك بوضع المؤشر على المتغیر المراد  حدد المتغیر المراد ضبطھ باستخدام الضواغط  ٣

  .ضبطھ 

  ) . (–أو الضاغط + أضبط قیمة المتغیر باستخدام الضاغط   ٤

    MENU/OKأكد الضبط بالضغط على   ٥

    MENU/OKأكد الضبط مرة ثانیة بالضغط على   ٦
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  إعداد وتنفیذ
  سمیر حسنى متولى ھزاع

  م٢٠١١ینایر  

  

  
  

 
  Command inputر المدخالت      أم )١
  Reset inputدخل إعادة التھیئة    )٢
 output خرج المؤقت الزمني بعد وصول قیمة الفترة الزمنیة غالى القیمة المسبوق ضبطھا        )٣

Timer  
  Timer typeنوع المؤقت الزمني المستخدم  )٤
 عالمة حمایة البرنامج عند انقطاع التیار الكھربي )٥
  Time unit)   ثانیة ، دقیقة ، ساعة (من وحدة ضبط الز )٦
     Parameter lockقفل متغیرات المؤقت  )٧
 

 العنصر
 الــــــــوصف

TT یستخدم كملف فى البرنامج وھو یمثل دخول المؤقت تعتمد طریقة العمل على نوع المؤقت المستخدم 
RT  قیمة الضبط(یستخدم كملف فى البرنامج ویقوم بإرجاع قیمة الوقت إلى البدایة( 
Type  نوع ١١نوع المؤقت ویتوفر فى  
t=00.00 قیمة الضبط وھى القیمة التى سیقوم المؤقت ببدء العمل عندھا. 
s 
S 
M:S 
H:M 

  .max               ٩٩٫٩٩     ثانیة      ١/١٠٠وحدة ضبط الوقت  
  .max               ٩٩٩٫٩ ثانیة             ١/١٠                        

  .max               ٩٩٫٠٩ثوان             /                        دقائق
     .max               ٩٩٫٠٩دقائق            /                      ساعات

  

 الوصف العدد الوظیفة الشكل
T1  نقطة مفتوحةN/0 

t1  نقطة مغلقةN/C 
  ١١ إلى ١

یعتمد خرج ھذا المؤقت الزمنى على ضبط عناصره 
  ونوعھ

 

 التایمر
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  إعداد وتنفیذ
  سمیر حسنى متولى ھزاع

  م٢٠١١ینایر  

  

  أنواع المؤقت الزمنى 
  

 الوصف النوع

  

A 
 
 
 

ة          رة الزمنی اء الفت ع  ھذا النوع یعطى خرجًا بعد انتھ م
  .استمرار وجود إشارة على الدخل 

  

a 
ة         رة الزمنی اء الفت ع  ھذا النوع یعطى خرجًا بعد انتھ  م

  . وجود إشارة لحظیة على الدخل
 

 

C 
ذا وع  ھ ى   الن ًا یعط د خرج اء  بع رة   انتھ   الفت

 .التي تلي فصل إشارة الدخل   الزمنیة  
 

 

B 
اً   ى خرج وع یعط ذا الن دخل    ھ ارة ال دوث إش ور ح ف

 .ویستمر لفترة زمنیة 
  

 

W 
اً  ى خرج وع یعط ذا الن دخل   ھ ارة ال اع إش د انقط  بع

  .ویستمر لفترة زمنیة
 

 

D 
اً  ا     ھذا النوع یعطى خرج ًا أثن ًا منتظم ء تواجد    متقطع

صل      ن الف ساوى زم یل ی ن التوص دخل ، زم ارة ال إش
   ).فالش( یساوى 

  

 

d  
متقطعًا منتظمًا مع إشارة دخل   ھذا النوع یعطى خرجًا

 .لحظیة، زمن التوصیل یساوى زمن الفصل 
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  إعداد وتنفیذ
  سمیر حسنى متولى ھزاع

  م٢٠١١ینایر  

  
  

  أنواع المؤقت الزمنى تابع 
  

  

 الوصف النوع

 

T 
 
 
 

ر           اء الفت د انتھ ًا بع ة ھذا النوع یعطى خرج ع  ة الزمنی  م
  . وجود إشارة لحظیة على الدخل

  

 

AC  ًا ى خرج وع یعط ذا الن د    ھ اء تواج تظم أثن ًا من متقطع
 إشارة الدخل  

  

L 
اء تواجد    ھذا النوع یعطى خرجًا متقطعًا غیر منتظم أثن

  .إشارة الدخل  
 

  

I 
ع إشارة     ھذا النوع یعطى خرجًا  متقطعًا غیر منتظم م

  .دخل لحظیة 
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  إعداد وتنفیذ
  سمیر حسنى متولى ھزاع

  م٢٠١١ینایر  

  
  (Counter)العداد 

  
  

  
  .دخول العداد -١
 .(Reset)رجوع العداد إلى البدایة  -٢
 .خروج العداد -٣
 .العدد المطلوب -٤
 .اإلغالق -٥
  ).Down/Upیعمل في اتجاھین(العداد اإلتجاھى  -٦
  
 

 الوصف مثال العنصر

CC 
I1                     CC1 

 
رة    یستخدم كملف فى البرنامج     وھو یمثل الدخول إلى العداد فى كل م

النقص     ادة أو ب دة بالزی دة واح د ع وم بالع ف یق ى مل ارة إل صل إش ت
 .حسب النوع المستخدم

RC I2                     RCI  یستخدم كملف فى البرنامج ویقوم بإعادة العداد إلى قیمة الصفر عند
 .وصول إشارة

DC I3                     DCI  ستخدم كملف فى البرنامج ویقوم بتحدید اتجاه العدی.  
 . یقوم بالعد تنازلیًا عند وصول إشارة

p=0000 0005خمس عدات  
د المستخدم عدھا              ى یری القیمة المحدد للضبط وتمثل عدد المرات الت

 ) ٩٩٩٩صفر إلى (من 

 خاصیة إغالق الوظیفة بواسطة رقم سرى  
 

C or c C1                     [Q, كونتاكت تمثل حالة العداد لالستخدام فى البرنامج 

  
  


