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و  ستیچ ی صنعت  مریکه تا  دیسوال برخورده ا نیقطعا شما هم بارها به ا
 مریتا ینحوه استفاده و راه انداز  یر یادگی در صنعت دارد؟ یچه کاربرد

  مریبا تا  یی آشنا .است ی صنعت یمهم در شروع به کارها لیاز مسا ی کی
را در   PLC و نحوه استفاده از آن در یعملکرد یکاربردها، مدها ،ی صنعت 

 .داد میمقاله کامل شرح خواه نیا

 

 ست؟ یچ  یصنعت مری تا 1#

Timer کرده و پس از فرا   افتیرا در ی گنالیس  یاست که از ورود یا لهیوس
 ی را به خروج ی گنالیشده، س میآن تنظ یکه از قبل بر رو ی زمان دنیرس

 .کند ی ارسال م
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 ست؟یچ  یصنعت مریکاربرد تا 2#

 دیابتدا بگذار ست،یچ ی صنعت  مری کاربرد تا میمتوجه شو نکهیا یبرا
 .میکن ی کارخانه را بررس ونیدر اتوماس رهام یاستفاده از تا ی چگونگ

خود  یو در جا دهیرس ینور  یبه سنسورها ی خال یبطر  کیاز آنکه  پس
 حرکت کرده و  نییباشد به پا ی که به مخزن متصل م یر یش رد،یگ ی قرار م

 ی را احساس کند، دستور داده م  ریش ،یگر ید یمحض آنکه سنسور نور  به
از آن، زمان الزم  پس .پر شود یبطر  نیفعال شده و همچن مریشود که تا 

شده است،   میتنظ  Timer یکه بر رو ی باتوجه به زمان  ی پر شدن بطر  یبرا
به گونه  مریتا از  .شود ی بسته م  ریزمان، ش نیا انیشده و پس از پا یسپر 
  ی صنعت  یندهایدر باال اشاره شد در فرآکه  یا وهیاز جمله ش ی مختلف یها

مدت زمان پرس کردن  نی تع یبرا  مثال شود؛ ی استفاده م  دیو خطوط تول
توسط   ع ی ما  کیزمان بهم زدن  زان یم ایپرس  نیفوالد توسط ماش کی

 .شود ی استفاده م   مریمخلوط کن از تا

 

 چگونه است؟   یصنعت مری طرز کار تا  3#

کنتاکت ها را  رله، .میکن ی م  سهیو رله ها را باهم مقا مرهایعملکرد تا  ابتدا
در حدود  یر یرله )با تاخ لیولتاژ به کو دنیکرده و به محض رس چیسوئ

  ی هنگام گر،یطرف د از .کند ی را ارسال م ی خروج گنالی( سه یثان ی لیچند م
 Timer ی کند،بخش زمان سنج  ی م  افتیرا در یورود گنالیس مری که تا
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شده،   میزمان تنظ دنیبه اتمام رس با .کند ی زمان م یر یشروع به اندازه گ
 .کند ی ارسال م ی به خروج ی گنالیکرده و س چیکنتاکت ها را سوئ مریتا

مشاهده   ریز ر یرله را در تصو کیو  Timer کیعملکرد  یبرا ی زمان چارت 
 :دیکن ی م

 

 

  ست؟یچ یصنعت مری تا یمنظور از چارت زمان 4#
(Operation Chart) 

که   ی ت یوضع .است ستمیس کی یکنترل  تینشانگر وضع ی چارت زمان  کی
باشد به حالت روبه رو  ی م (ON) مورد نظر در حال کار کردن ستمیس

 .شود ی داده م  شینما
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 Operating) یصنعت مری تا  یاتیعمل یمدها 5#
Mode) 

به  یورود گنالیس دنیشود که با رس ی مربوط م  ی تیبه وضع  یکار  حالت
  ی م (ON and OFF) چگونه روشن و خاموش ی خروج گنالیس مر،یتا

 ی وجود دارد که معموال از آن ها استفاده م  جیرا یحالت کار  چهار .شود
هم هست که متناسب با شرکت  یگر ید یکار  یحالت ها  البته .میکن

عات الزم را بدست اطال دیتوان  ی م  مریتا  تیتاشیو د Timer سازنده
از   ی برخ .دییآنها توجه نما  یو کاربردها ری ز ی زمان یچارت ها  به .دیاوریب

  نیاز ا کی هر .مجهز هستند یحالت کار  یشتر یتعداد ب ای ۱۰به  مرهایتا
 selection) انتخاب چیسوئ ایسلکشن  چیها را با توجه به سوئ تیوضع

switch ) یتوان بر رو ی م Timer حالت ها را در نیا .نمود میتنظ PLC 
 .میکن یساز  اده یپ میتوان ی هم م 
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-ON-delay Operations((ON   حالت  5#- 1
delay ) در وصل ریتاخ ) 

 میشود، پس از گذشت زمان تنظ ی م  هیپاور تغذ  قیاز طر  مری که تا ی زمان 
 .شود ی ارسال م  ی به خروج ی گنالیشده س

 

توان نام برد، درب    ی م ON-delay حالت یکه برا  یی از کاربردها ی کی
  یی شود، درب ها ی انواع ماست ها چسبانده م  یرو  بر است که یی ها

 .ی کیپالست

سنسور  کیبه  دن یرا به گردش درآورده و به محض رس  ی ک یرول پالست کی
  نیآن حک شود و همچن یبر رو ی اطالعات  که میده ی دستور م  ،ینور 
از گذر شدن  پس شود و ی ارسال م زین  Timer به یز سنسور نور ا ی گنالیس

است تا آن قسمت   ازیکه ن ی شده است )زمان  میتنظ مر ی تا یکه برا ی زمان 
 مطلوب به مکان مطلوب برسد( 
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ماست قرار  یبسته ها یبر رو قایمطلوب پانچ )سوراخ( شده و دق قسمت
 .ردیگ ی م

 

ا 5#- 2 وقفه    Interval Operations  ای  یحالت 
(Interval ) 

 زین ی شود، خروج ی م (ON) برق دار ه،یمنبع تغذ  قیاز طر  مری که تا ی زمان 
  یا ی فاصله زمان کی  یبرا ی خروج  .شود ی م (ON) در همان لحظه فعال

 .شود ی مانده و دوباره قطع م  ی باق ON شده است نیکه از قبل تع



 

7 www.namatek.com 

 

 م،ینام ببر میتوان  ی م  نتروالیالت ادر ح مری تا یکه برا  یی از کاربردها ی کی
  صیسطح تشخ کیکه به صورت اتومات  یاست از پاک کننده ا عبارت 

 .کند ی م  زیرا تم ی دهنده سنسور نور 

و پشت   ی ضربات متوال  ،یسنسور نور  ی پاک کردن سطح خارج یبرا
 یفشرده شده داخل کمپرسور به سطح سنسور نور  یتوسط هوا  ی سرهم 
نوار نقاله   یاست که ابتدا سنسور قطعه رو نگونهیکار ا روش  .شود ی وارد م 

  یز ینوار نقاله، سنسور چ یاز عبور آن قطعه از جلو پس داده، صیرا تشخ
هم چون در   مری ارسال شده و تا Timer به ی گنالیس کند و ی را مشاهده نم 

و   گرد رار دارد، در همان لحظه کمپرسور را فعال کرده وق نورتالیحالت ا
از آمدن  شیتوجه کرد که پ ی ست یبا .شود ی پاک م یسنسور نور  یخاک رو

علت از حالت   نیقطع شود و به هم ی ست یبا مریتا  ی خروج  ،یقطعه بعد
 .میکن ی استفاده م  نتروالیا
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 ( در قطع  ریتاخ) OFF-delay  حالت 3-5#

شده و پس از  ON مریتا ی شود، خروج ی برق دار م مر،یمحض آنکه تا  به
  میتنظ مریتا  یکه بر رو ی (، به اندازه زمان یورود گنالیقطع برق )قطع س

قطع   مریتا  ی خروج  سپس ماند و  ی م ی روشن باق Timer ی شده، خروج 
 .شود ی م

 

 یتوان به فن ها ی م  ی صنعت  مریتا OFF-delay حالت یجمله کاربردها از
فن   م،یفشار ی هوا را م هیتهو دیمحض آنکه کل به .هوا اشاره کرد  هی هوت 
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  م،یبرداشت دیکل یشروع به چرخش کرده و پس از آنکه دستمان را از رو
 .شود ی فن کار خواهد کرد و سپس قطع م  قه،یدق  ۱مثال  ی مدت یبرا

 

زن   4-5# چشمک   Flicker)  کر یفل  ایحالت 
Operations ) 

 یبه حالت ها یبه صورت متوال  ی شود، خروج  ی فعال م مریاز آنکه تا پس
ON و OFF  که هر ی زمان  بازه .دیآ ی در م ON  هر ایبودن OFF  بودن به

 .شود ی م  میانجامد، توسط ما تنظ ی طول م 
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  یی توان نام برد، شناسا ی م کریحالت فل یکه برا  یی از کاربردها ی کی
که  ی زمان  .است یبا استفاده از سنسور نور  وبیت نامتعارف و معمحصوال 

  ی گنالیس مریکند، به تا ی محصول نامتعارف را مشاهده م  کی یسنسور نور 
 چون .می متصل کرده ا کاتوری اند کیرا هم به  مریتا  را ارسال کرده و

Timer  قرار گرفته است، المپ شروع به چشمک زدن کرده  کریدر حالت فل
 .سازد  ی و اپراتور را آگاه م
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 Supply) یصنعت مری تا هی ولتاژ تغذ 6#
Voltage) 

ولتاژ   کی  مر،ی تا  کی هی به بخش تغذ ی ست ی با مریاستفاده از تا یبرا شما
 Power Supply ولتاژ در کاتالوگ محصول با نام نیا .دیرا برسان ی مناسب

Voltage و ولتاژ مناسب   ی کردن مشخصات فن انتخاب .ذکر شده است
  انتظار داشته و مر ی که از تا یبه کاربرد ی م یمستق  ی وابستگ مر،یتا  کی یبرا

 .دارد رد،ی گ ی که مورد استفاده قرار م ی توان 

 

 

 Time) مری تا یمشخصات زمان 7#
Specifications) 

 یر یتواند اندازه گ ی م  مریاست که تا یا ی واحد زمان ،یزمان مشخصات 
در حدود  یر یکاربردها ممکن است به اندازه گ ی برخ یواقع برا در .کند
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 یر یبه اندازه گ گرید یکاربردها ی برخ یبرا ای میداشته باش ازین هیثان ی لیم
  ی( بر روومتر ی)پتانس چیپ کیمنظور  نیبد .میباش ازمندین هیدر حدود ثان

 یرزولوشن و زمان بند میتوان  ی آن م لهیوس به شده است که هیتعب مریتا
Timer میده ریرا تغ. 

 

 

 ست؟ یچ یصنعت مری تا یخروج 8#

  ی صنعت مر یتا  نکهیاز سواالت شما درباره ا ی به بخش خوب نجایبه ا تا
  ی بررس میخواه ی ادامه م  در. میکند پاسخ داده ا  ی و چطور کار م ستیچ
  مرها،ی تا ی خروج .هستند ی از چه نوع زی تجه نیا یها  ی که خروج میکن
  مر،یتا یشده بر رو میزمان تنظ دنیهستند که پس از فرا رس یی ها گنالیس

 .شوند ی ارسال م

 .یستور یترانز  ای یدارند: کنتاکت ی دو مدل خروج مرهایتا
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 ( یرله ا یکنتاکت )خروج یخروج 1-8#

از مدل   ی خروج  ی کنتاکت  .رله است کیشامل  مر،یتا  ی خروج بخش
که  ی هنگام .است SPDT چیکه شامل دو سوئ "DPDT ی "کنتاکت خروج

را بدون توجه به نوع  ی نسبتا بزرگ ان یجر کی شوند،  ی کنتاکت ها فعال م 
 .کرد OFF ای ON توان ی م  (AC/DC) ولتاژ مصرف کننده

 

 ی ستور یترانز   یخروج 2-8#

 .است ستوریترانز  کیشامل  مر،یتا  ی خروج بخش

با سرعت و فرکانس   میتوان ی روش به علت عدم وجود کنتاکت، م  نیا در
  میتوان  ی مدل فقط م نیا در .میکن  OFF و ON را ی ولتاژ خروج ،ییباال

  ی نسبت به خروج یکمتر  ی انیجر  شیرا کنترل کرده و گنجا DC ی خروج
 .میدار یرله ا
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 یصنعت مری آموزش نصب تا 9#

  ی صنعت  مزیکه روش نصب تا میکن ی بخش بررس  نیدر ا می خواه ی م
 ست؟ یچ

 .دو روش وجود دارد مریتا  کینصب  یبرا

 (DIN Track Mounting) یلیر  وه ینصب به ش 9#- 1

 یگذار  یمنظور جا به .ردیگ ی م یکنترل پنل جا کیدرون  مریکه تا ی روش
را انتخاب  یمر ی تا  ی ستیکنترل پنل، با کی درون  ی لیر  وهیبه ش مریتا  کی

هنگام نصب،  در .را داشته باشد لیر یبر رو یر یگیجا یی که توانا  میکن
  لیر یبر رو Timer که ی هنگام  م،ی کن ی م یگذار  یجا لیر یرا بر رو مریتا
 .دهد ی به “تق” م هیشب یی صدا افتد،یب
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 (Flush Mounting) ینصب فلش 9#- 2

از   پس .شود ی نصب م  ی پنل کنترل  کیسطح  یبر رو مری که در آن تا ی روش
 مریبه تا ی امکان دسترس  م،یکرد یگذار  یپنل جا کی یرا بر رو مریآنکه تا

را مشاهده   Timer تیتواند وضع  ی م  ی به راحت اپراتور راحت تر بوده و
را در  مریآداپتور، تا  کیکه با استفاده از  دیتوجه داشته باش نیهمچن .کند
 .دی خود محکم کن یجا
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 ست؟یچ یصنعت مری درجه حفاظت تا 10#
(Degree of Protection) 

 بر .گرد و غبار استحفاظت در برابر آب و  یبرا یار یحفاظت، مع درجه
از حفاظت وجود داشته که   ی خاص  ی، سطح هاIEC یاساس استانداردها 

 (Specifications) بخش مشخصات  در شوند که ی ذکر م IP** به صورت 
مهم است که  ارینکته بس نیا ،ییغذا  ع ی صنا در .گردد  ی درج م تی تاشید

 به .شوند ی و ضد عفون  زی تم  یی با دقت باال ی از نظر بهداشت زات یتجه
آن وجود   یآب بر رو ختنیکه امکان ر ی پنل یبر رو Timer منظور نصب

در برابر نفوذ   یی حفاظت باال  یدارا که میرا انتخاب کن یمر ی تا ی ست یدارد، با
 .آب باشد
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 ی ، درجه حفاظت آن را بررسH5CX-N مریکاتالوگ تا ی ادامه با بررس در
 .میکن ی م

 

و  ی ک یالکتر  زات ی را باتوجه به تجه ی جهان  یردها، استانداIEC مشخصات 
، IEC60529:2001 (IEC) یاستانداردها .دینما ی م  می تنظ ی ک یالکترون

تست کردن   یها  وهیحفاظت، سطح حفاظت و ش یمشخص کننده کدها
 .محصول است



 

18 www.namatek.com 

.  IP67 و IP54 شود، مثل ی م انیاز دو عدد ب ی بیحفاظت با ترک سطح
سطح حفاظت در برابر اجسام و مواد جامد  انگریب IP عدد پس از نیاول
چه  هر .است ع یسطح حفاظت در برابر مواد ما  انگریباشد و عدد دوم ب ی م

  شتری اعداد بزرگتر باشد، حفاظت در برابر آن نوع ماده ب نی از ا کیهر
 .است

 اول: درجه حفاظت در برابر مواد جامد  عدد

 

 برابر آب  دوم: درجه حفاظت در عدد
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 ی صنعت مری انواع تا 11#

تا انواع آن  دیایب ستیچ ی صنعت  مریتا  نکهیکامل درباره ا حات یاز توض بعد
توان به دو    ی م ی را به طور کل ی صنعت  یمرهای تا .میقرار ده ی را مورد بررس

 :کرد یبند میتقس ی نوع اصل

 .(Time switch) زمان چیو سوئ (timer) مریتا

 با هستند که یزاتی تجه م،یآن ها پرداخت ی به بررس نجایکه تا به ا مرهایتا
 ی خاموش بودن خروج ایروشن  نی و تع ی زمان یبازه ها  یبند می تقس

هستند که با توجه به  ی زاتیها، تجه چیسوئ می تا کنی ول .شوند ی کنترل م 
  یها را برا چی سوئ می تا مثال .کنند  ی شب کار مروز و  ای ساعت  یزمان بند

  .شوند ی شده فعال م میکرده و در زمان تنظ میشب" تنظ ۷آذر ساعت  ۲۹"
 .کرد  میخواه ی بخش بررس نیا یزمان را در انتها یها چیسوئ

 

 یدسته بند تال یجیبه دو دسته آنالوگ و د زین (timers) سنج ها زمان
 .شوند ی م
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 .میکن ی م ی را بررس مر یدو نوع تا نیا یادامه تفاوت ها  در

 (settings) ماتیتنظ 11#- 1

 میقابل تنظ یی ومترهایآنالوگ، زمان با استفاده از پتانس یمرهایتا در
  ی ( به راحتمی قابل تنظ یها چی)پ ومترهایپتانس نیاستفاده از ا با .است

زمان  زانی(، م ه یثان کرویم ه،یثان ی ل یم ه،یزمان )ثان  یتوان بازه بند  ی م
دادن   ریتغ  با .کرد میو … را تنظ  مریتا  تیوضع ر یتغ یبرا ازیمورد ن
 Timer یکه بر رو ی راتیتغ میتوان ی م  ومترهایاز پتانس کیهر  تیوضع

  یمرهای تا در .میمشاهده کن مریصفحه تا یشود را بر رو ی م  جادیا
 میقابل تنظ up/down یدهایو … با استفاده از کل یزمان بند تال،یجید

 ی نگران چیو ه افتهیکاهش  اریاحتمال خطا بس مرهایمدل تا نیا در .است
  یبه وضوح بر رو زیکه همه چ رایز م؛یزمان ندار یبند می در رابطه با تنظ یا

 .مشهود است مری تا شگریصفحه نما 
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 (Display) شینما 11#- 2

  دهند، ی نم شی شده است را نما یکه سپر  ی آنالوگ عموما زمان یمرهایتا
را مشخص   مریتا  تی)هشدار دهنده( وضع کاتوریاند کی قیاز طر  کنیول
  عمل کرده است( مریتا نکهیا ایدر حال شمردن زمان است  مریکنند. )تا  ی م
  نیهمچن داده و شیشدن را نما یزمان در حال سپر   تالیجید  یمرهایتا

 .دهند ی م شی شده است را نما میتنظ Timer یکه برا ی فرض شیزمان پ
کار  نیکه ا دیزمان حاضر را مشاهده کن رات یتغ دیتوان ی م  مرهایتا  نیا در

 .ستین ریآنالوگ امکان پذ یمرهایبا تا

 

 :میباشد، دار ی آنالوگ م یمر ی شرکت امرن که تا H3CR-A مریتا  یبرا مثال

  ی گردد، روشن م  ی )وصل( م  ON مری تا ی ه خروج ک ی زمان  OUT کاتوریاند
در حال شمارش زمان  مری که تا ی هنگام POWER کاتوری اند نیهمچن .شود

 مریکه تا یهنگام .زند ی کند و با زنگ سبز چشمک م  ی بوده و کار م 
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روشن  مریتا یعنیماند ) ی روشن م کنواختیشود، به صورت  ی متوقف م 
 .(ست یدر حال شمارش زمان ن کنیبوده ول

 

 (Accuracy)  دقت 11#- 3

محاسبه   یبرا  ی مختلف ی داخل ی و آنالوگ از مدارها  تالیجید  یمرهایتا
بوده و از صحت   قیدق اریبس تالی جید یمرهایتا .زمان بهره مند هستند

 اریبس مرهای تا  نیا ی داخل یمدارها رایز باشند؛ ی برخوردار م زین یی باال
که به  ی مصارف  یبرا مرهای تا نی ا انتخاب .است متیق و گران یحرفه ا

مناسب  اریبس م،ی ازمندی( نه یباال )مثال در حدود صدم ثان اریبس یدقت ها
که  ی تیتاشی متناسب با د  مرهایتا ی برخ .هیثان ۱٫۲۵ ی باشد. مثال برا ی م

هشدار   یکه برا ی رنگ مثال هستند، زین گرید  یها ی ژگیو  ی برخ یدارند دارا
که دو قلو   یی مرها ی تا  ایداده  ریتوان تغ  ی شود را م  ی دادن استفاده م 

 .گریموارد د ایهستند 
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 ست؟یزمان چ چیسوئ ای  چیسوئ می تا 12#

  ی است که مصرف کننده را در زمان مشخص ی کنترل یا لهیوس چ،یسوئ میتا
  .کند ی وصل( م  ای)قطع  ON/OFFشده است،  فی آن تعر یکه از قبل برا

شود،   ی م می آن ها تنظ یکه برا  ی ها متناسب با دوره تناوب چیسوئ میتا
به  ی شده و برخ میبه صورت روزانه تنظ ی برخ .شوند ی م یبند می تقس

 .شوند ی م  میتنظ ی هفتگ  یصورت دوره تناوب ها

 (Daily time switch)  روزانه چ ی سوئ  میتا 1-12#

روز و   کیبراساس  OFF و ON براساس تعداد دفعات  یکردن خروج  کنترل
 .یبعد یروزها یرفتار برا نی تکرار هم

 

 (Weekly time switch)  یهفتگ چ ی سوئ  میتا 12#- 2

 ی براساس تعداد دفعات قطع و وصل شدن خروج یکردن خروج  کنترل
  یرفتار در هفته ها نیتکرار هم سپس هفته و کی  یبراساس زمان ها

  ی متفاوت یها یمختلف هفته، زمان بند  یروزها یحالت برا نیا در .یبعد
 .میکن  میتنظ میتوان ی را م
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 (Yearly time switch) ساالنه چ ی سوئ  میتا 12#- 3

  ی دراز مدت، م   الت یتعط ایساالنه  الت یتعط یبرا ی بر حالت هفتگ عالوه
 کی  یروزها یمدل برا نیا در .دساالنه استفاده کر  چیسوئ میتوان از تا 

سال  یاز آن برا پس و میکن میرا تنظ ی متفاوت یزمان ها م،یتوان  ی سال م
 .داشت میمشابه خواه  یرفتار  ،یبعد یها

 ها  چ ی سوئ  میتا یکاربردها 4-12#

گرم  یها برا چیسوئ میتوان به استفاده از تا  ی کارخانه م ونیاتوماس در
از   نیهمچن .اشاره کرد ی نیو ابزارآالت ماش یبسته بند یها نیکردن ماش

 ونی از اتوماس ریبه غ ی مختلف  یتوان در کاربردها  ی ها م چیسوئ میتا
 :استفاده کرد زیکارخانه ن

 مدارس و ادارات  یبرا ی زدن در زمان مشخص زنگ •
 در مسابقات گلف و چوگان  ی پاش آب •
 گلخانه ها هی تهو •
 ها ابانیمعابر و خ یو خاموش کردن چراغ ها روشن •
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 ست؟یچ  یصنعت مری ها عملکرد تاPLC  در 13#
 (timer) مریدر مورد تا یدینکته کل  1-13#

کار  Siemens منسیز ی کمپان  PLC کند که شما قرار است با ی نم ی فرق
دستور و  کیساختار بدنه  دیشما با Delta دلتا ای Omron امرن ای دیکن

  دیکه شما درست ساختار بدنه را متوجه شد ی زمان .دی نحوه کار آن را بدان
آن دستور را  دی توان ی م شما .به شما بدهند PLC هم ABCDE اگر از برند

 .دی کن ی سی برند ناشناخته برنامه نو نیدر ا

  کرده و افتی( را در ی )فرمان  ی گنالی س ،یاست که از ورود یا لهیوس مریتا
را به  ی گنالیشده، س میآن تنظ یکه از قبل بر رو  ی زمان دنیاز فرا رس پس

  یمناسب برا  ی س یبرنامه نو طیمح کیعنوان  به .کند ی ارسال م  ی خروج
  ی شرکت امرن استفاده م Cx-programmer راز نرم افزا ی آموزش و کد زن 

 .میکن



 

26 www.namatek.com 

 امرن  PLC در مریاستفاده از دستور تا 2-13#

  ی ها و خروج یشرح برنامه و به دست آوردن تعداد ورود دنیفهم (1
 ها

 :میخود مشخص کن یها را برا ی ها و خروج یتعداد ورود  ی ست یبا

را به  تالیجیآنالوگ و د یها یورود ی حل مسئله، تمام  یساده ساز  یبرا)
مثال، نوار  نی ا در( م یریگ ی در نظر م  ی ال س ی از حافظه پ تیب 1عنوان 
  ی متصل به آن به حرکت در م یموتور ها لهیدارد که به وسوجود  ینقاله ا

 ی خروج  نینوار نقاله را به عنوان اول یمنظور، موتور ها نیهم یبرا د؛یآ
  که .میر یگ ی در نظر م ی ال س ی پ یها  ی از خروج 100٫00و با شماره  مانیها
متوقف  سپس چرخند و  ی موتور ها فقط، در جهت راستگرد م  نی از ا کیهر

 .چرخند ی شده و دوباره در همان جهت م
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حرکت  انگریفعال شود، ب ی ال س ی از پ  100٫00 ی هر موقع خروج  پس
 .موتورها در جهت راستگرد است

 تذکر 

شروع شده و  100٫00)کلمه(،  word ها از ی امرن، خروج ی ال س ی پ در
  ی ها شروع م  ی و خروج  یحافظه مربوط به ورود 0٫00ها از کلمه  یورود

 یتوسط اپراتور برا Reset و Set یبرا 0٫01 و 0٫00 یها  یورود از .شوند
که به  میدار ازین یدو سنسور نور  به .میکن ی استفاده م  ستمیشروع به کار س

در   ی ال س ی از پ 0٫03و  0٫02 ها را متناسب با حافظه  یورود نیا بیترت 
 نیی به باال و پا ی ت یسیبا زیمتصل به مخزن ن ریش ن،یهمچن .میریگ ی نظر م 

را در نظر گرفته   100٫01 ی آن، خروج نییحرکت به پا یحرکت کرده فلذا برا
  ی را در نظر م ی ال س ی از پ 100٫02 ی آن، خروج یحرکت به باال یبرا و
 . میریگ
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مربوط به باال و  یها هیرا به پا ی ال س  ی پ یها ی خروج نیدر واقع ا) 
 ( میکن ی متصل م ریرفتن ش نییپا

  .دوم برسد یبه سنسور نور  ر یکه ش دیآ ی م  نییپا  یی تا جا ریش البته
  هیثان 5و ...،  ی ط یمح طیبا توجه به شرا ر،یزمان باال رفتن ش نیهمچن
متصل به مخزن به مدت   ریش ریباز شدن مس یبرا مریاز تا  نیهمچن .است

دستور دادن به   ی برا 100٫03 ی از خروج نیبنابرا .میکن ی استفاده م  هیثان 15
 .میکن ی باز شدن استفاده م یمتصل به مخزن برا ریش

  ی سی عملکرد و برنامه نو اگرامید (2

برنامه   به ،ی منیا یجنبه ها ی ضمن در نظر گرفتن تمام   ی ست یگام با نیا در
کار به دست آوردن   نیا ازین شی پ .میبپرداز ی ال س ی پ یبر رو ی س ینو
 :عملکرد است اگرامید

  اگرامید سپس  .دیینما یا ژهیاتفاقات توجه و بینوشتن برنامه به ترت  در
 دایکه پ یبا تبحر  متناسب و دی کن هیته ریعملکرد را مشابه با مطلب ز

 .دیمناسب را در برنامه لحاظ کن  یو کانترها  مریکرد، تا  دیخواه

 :کرد میاستفاده خواه PLC در مریمرحله است که از تا نیا در

 .است یداشتن قلم و کاغذ ضرور  همراه



 

29 www.namatek.com 

 

  1و  0ها را از ابتدا تا انتها به صورت توابع  یورود ی شدن تمام  1و  0 •
 م یرسم کرد یی 

 د یکامل رسم کن کلیسا کی زانیاتفاقات را حداقل به م همه •
به رسم  یاز یدهد و ن ی اتفاقات مجددا رخ م  نیکه ا دیدقت کن)  •

 (ست یادامه اتفاقات ن
ها   یکه ورود نیبا توجه به ا م،یکن ی شروع به نوشتن برنامه م  حاال •

 فعال شوند ریغ ایها فعال شوند  ی خروج باشند تا دیبا  ی التدر چه ح
از  ی و تکرار، به حد خوب  نیباشد و با تمر ی مهم م   اریقسمت بس نیا)

 ( د یرس دیخواه یی توانا 
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فعال و در چه  ی که در چه صورت دیکن ی بررس ،یهر خروج یبرا •
مورد نظر را به آن  یحالت ها و فعال خواهد بود ریغ ی صورت
 دیمتصل کن ی خروج

 

w0.00 

هستند  ستمیفعال شدن س ریفعال و غ ی، براReset و Set یها ی شاس
 .کنند ی را فعال م w0.00 شوند و ی اپراتور فشرده م  توسط که

100٫00 

 :شود که ی فعال م ی وقت
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هنوز  ریش یبطر  ی عنیفعال ) ریغ 1 یفعال باشد و سنسور نور  Set ی شاس
 باشد(  دهیل پر شدن نرسبه مح

فعال شود و ولو در حال باال  1 یفعال باشد و سنسور نور  Set ی شاس
 باشد (Valve Up) آمدن

100٫01 

 :شود که ی فعال م ی وقت

 ری، غ2 یبه سنسور نور  ریش دنیبا رس سپس برسد 1 یبه سنسور نور  یبطر 
آن،   Set هیکه به پا میکن ی استفاده م keep کیاز  نیبنابرا شود ی فعال م

آن، لبه پاال رونده  Reset هیپا به  و میکن ی را وصل م 0٫02لبه باال رونده 
 .میکن ی را متصل م  0٫03

100٫03 

منظور  نیا یبرا  مریاز تا  دیافتد و با ی اتفاق م هیثان 15 یبرا ر،یشدن ش باز
 م یاستفاده کن

 دیمشاهده کن ی پروژه مان را به خوب 4و  3 یورک ها نت

100٫02 

 م یروشن نگه دار هیثان 5به مدت  مر،ی با تا ی ست یبا زیرا ن ی خروج  نیا


