
`` 

1 
 روشن و خاموش کردن موتور سھ فاز

  يفشار يدھای ر ھمزمان را توسط کلیک موتور سھ فاز غی م یخواھ ين پروژه میدر ا

گردد   يستم اعمال می ق کنتاکتور بھ سیاز از طر یم. توان مورد نیروشن و خاموش کن

عمل   1Q (Bimetal)ستم رلھ  ی ن سیشود. در ا يانجام م  PLCکنترل توسط   يول

دھد کھ توسط   يرا انجام م Overloadان اضافھ بار یر در برابر جر حفاظت موتو

 ده است.  ی گرد يھ سازیشب S4د یکل

 
 روشن و خاموش کردن موتور سھ فاز  :1شکل 

 

 :  1ن یتمر
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  1Stopد ی کھ کلیروشن شود و تا زمان Start1  (S1)دیک بار فشار دادن کلیموتور با 

(S0) د ی اند. ھرگاه ھر دو کلم يفشرده نشده موتور ھمچنان روشن مS0  وS1   بھ

د خاموش بماند و اگر روشن  ی طور ھمزمان فشرده شود موتور اگر خاموش است با

 باشد.   يم Stopد  یستم با کل ین سیت در ا یکھ اولو ين معنید خاموش شود بھ ا ی باشد با

ش داده شود. فعال یز نماین  H1د توسط المپ یت روشن خاموش بودن موتور بایوضع

 گردد.    يدر ھر زمان باعث خاموش شدن موتور م 1Qلھ شدن ر 

 : 2ن یتمر

نکھ مانند  ی عالوه بر ا يعنیم  ینقطھ کنترل کن   2م موتور را از یخواھ  ين قسمت میدر ا

م بھ طور ی شود بتوان يکنترل م S1)و  S0)Start1,Stop1 يدھایمرحلھ اول توسط کل 

ھم موتور را   ) S3و  Start2,Stop2 ) S2 يدھایگر توسط کلیھمزمان از نقطھ د

 م.  یکن و خاموش روشن

 
 

 

 
 روشن و خاموش کردن موتور سھ فاز لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه  :1جدول 
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 مدار چپ گرد و راست گرد 

ک موتور سھ فاز با حرکت چپگرد ،راستگرد را بھ طور ی م یخواھ ين پروژه میدر ا

باعث حرکت در جھت   K1م. بستھ شدن کنتاکتور یکنترل کن  PLCم توسط یمستق 

باعث حرکت در خالف جھت عقربھ    K2ساعت و بستھ شدن کنتاکتور  يعقربھ ھا

 . گرددیساعت م يھا

 
 مدار چپ گرد و راست گرد  :1شکل 

باید دقت کنیم کھ ھر دو کنتاکتور نباید ھمزمان فعال شوند ،چون باعث اتصال کوتاه  

ھایت سوختن فیوزھا مي گردد. براي مطمئن شدن از وضعیت کنتاکتور  در مدار ودرن

 و حفاظت سیستم میتوان از تیغھ ھاي کمکي آنھا  بعنوان فیدبک استفاده کرد. 
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 :  1ن  یتمر
ا  ی( چپگرد  موتور در جھت مورد نظر  S2ا  ی S1 يدھای با فشار دادن کل

بھ حرکت  ه نشده موتور فشرد  Stop (S0)د یکھ کلیکند و تا زمان يحرکت مراستگرد )

د متوقف  ی ر جھت حرکت موتور ابتدا باییتغ ين قسمت برا ی. در ادادخواھد  خود ادامھ

 م.  یگر را انتخاب کن یشود و سپس جھت د

 ش داده خواھد شد.  یز نماین  H2و  H1  يجھت حرکت توسط المپھا

در نظر   يان اضافیجھت حفاظت موتور در مقابل جر  1Q (Bimetal)رلھ حفاظت

 گردد.  يرفتھ شده کھ با فعال شدن آن مدار قطع و موتور خاموش مگ

 : 2ن  یتمر
ر جھت  ییتغ ين مرحلھ برایدر ا   يباشد ول يز مانند مرحلھ قبل مین مرحلھ نیا

د توسط برنامھ بھ صورت  ین عمل با یم و ایندار  Stopد  ی بھ فشردن کل  يازینحرکتر

 رد. یک انجام گیاتومات

 

 

 
 مدار چپ گرد و راست گرد  و خروجیھای پروژه لیست ورودیھا :1جدول 
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 مثلث  -روشن کردن موتور بھ روش ستاره
ھ ابتدا بھ  یان اول یک موتور سھ فاز را جھت کاھش جری م یخواھ ين پروژه میدر ا

ک  یزمان مورد نظر بھ طور اتومات يم و سپس پس از طی صورت ستاره روشن کن

م کھ ھر دو کنتاکتور  ی د دقت کن ی م. بایت دھیر وضعیی موتور را بھ حالت مثلث تغ

K2,K3  ت  ی د ھمزمان فعال شوند ،چون باعث اتصال کوتاه در مدار ودرنھای نبا

 . گردد يوزھا میسوختن ف 

 
 مثلث  -روشن کردن موتور بھ روش ستاره :1شکل 

میتوان از تیغھ ھاي کمکي براي مطمئن شدن از وضعیت کنتاکتور و حفاظت سیستم   

 )  استفاده کرد.  Interlock)یا (  Feedbackآنھا  بعنوان فیدبک (  

 :  1ن یتمر
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شود،   يشود موتور بھ صورت ستاره روشن م ي) فشرده مS1) Startد یکھ کلیھنگام

کھ کنتاکتور ستاره است فعال  K3است و کنتاکتور  يکھ کنتاکتور اصل K1کنتاکتور 

 شوند.   يم

وصل   K3از جرقھ و حفاظت بھتر ابتدا کنتاکتور  يریجلوگ  يل بھتر است برادر عم

  PLC يکھ بھ ورود يغھ کمکیق ت ینان از وصل شدن آن از طری شود وپس از اطم

 فعال شود. K1کنتاکتور  د،یآ يم

دھد. بھ   يت میر وضع ییک بھ حالت مثلث تغ یھ  مدار بھ طور اتوماتیثان  10پس از 

قطع شده و پس از آن   K3ماند ، يھمچنان فعال م K1 يور اصل ن صورت کھ کنتاکتیا

نان از قطع شدن  یپس از اطم  K2 شود.وصل شدن  يفعال م K2کنتاکتور مثلث  

 رد. یگ يد صورت میآ يم   PLC يکھ بھ ورود يغھ کمکیق تیاز طر   K3 کنتاکتور 

در حالت ستاره بھ صورت چشمک زن و در حالت مثلث بھ صورت   H1المپ 

 دھد.   يستم را نشان می ت سیوضعروشن 

ن  ی(در ا 1Q (Bimetal) يا فعال شدن رلھ حفاظت یو   )S0)Stopد  یبا فشرده شدن کل 

نکھ مدار در چھ  یشده است). بدون توجھ بھ ا يھ سازیشب   S2د ی ستم توسط کلیس

رفعال شوند و مدار قطع گردد و موتور  ید غ یھ کنتاکتورھا بایقرار دارد کل  يتیوضع
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 د. خاموش شو

 
 مثلث  -روشن کردن موتور بھ روش ستاره لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 مثلث  -بھ ھمراه ستارهراستگرد  -چپگرد

ک موتور سھ فاز را در دو جھت بھ صورت چپ گرد و  ی م یخواھ ين پروژه میدر ا

ھ ھنگام روشن شدن  یان اولین جھت کاھش جریم. ھمچنیراست گرد بھ حرکت در آور 

 م کرد. یموتور بھ صورت ستاره مثلث روشن خواھ 

غھ  یتوان از تی م مست ی ت کنتاکتور و حفاظت سیمطمئن شدن از وضع ي: برايادآوری

 .)  استفاده کرد Interlockا ( ی)    Feedbackدبک ( یآنھا  بعنوان ف يکمک يھا

 
 مثلث  -راستگرد بھ ھمراه ستاره -چپگرد :1شکل 

 :  1ن  یتمر
  S2(Left)ساعت و  يموتور در جھت عقربھ ھا S1(Right)د یموتور با فشردن کل 

  ي برا يکنتاکتور اصل K1د. یآ  يساعت بھ چرخش در م  يدر خالف جھت عقربھ ھا

چرخش در خالف    يبرا ي کنتاکتور اصل K2ساعت و  يچرخش در جھت عقربھ ھا
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کنتاکتور حالت ستاره پس از فرمان  K4ساعت بوده و بھ ھمراه  يجھت عقربھ ھا

ک بھ یھ موتور بھ طور اتوماتیثان 5شوند. پس از گذشت  ي) فعال م S1,S2شروع ( 

 يھمچنان فعال م ين کار کنتاکتور اصلیا  يدھد کھ برا يت م یر وضعییحالت مثلث تغ 

 گردد.   ي(کنتاکتور مثلث) فعال م K3، کنتاکتور K4ماند و پس از باز شدن کنتاکتور 

د  ی د موتور را خاموش کرد. با فشردن کلی ر در جھت حرکت موتور حتماً باییتغ  يبرا

(S0) Stop    يا فعال شدن رلھ حفاظتیو (Bimetal) 1Q   نکھ در چھ  ی توجھ بھ ابدون

 گردد.  يھ کنتاکتورھا قطع و موتور خاموش میقرار دارد کل  يتیوضع

ت ستاره بھ  یدھند کھ در وضع يجھت حرکت موتور را نشان م H2و  H1 يالمپھا

 باشد.  يت مثلث بھ صورت روشن و ثابت میصورت چشمک زن و در وضع

 : 2ن  یتمر 
بھ   يازیر جھت ن ییتغ ي ن تفاوت کھ برایباشد با ا  ين مرحلھ مانند مرحلھ قبل م یا

عمل توقف و حرکت   S2ا  یو  S1دن  رباشد بلکھ با فش  ينم S0 (Stop)د یفشردن کل 

 رد.  یک انجام پذید بھ صورت اتومات یدر جھت مخالف با 

 :  3ن  یتمر

ت از حالت  یر وضعیین مرحلھ زمان تغیدر ا يباشد ول يم 2ن مرحلھ مانند مرحلھ یا

  يم میھ تنظ یثان  10تا  2صفحھ از   يومتر موجود بر رویط پتانس ستاره بھ مثلث توس

 دھد.   يم PLC  يبھ ورود v10-0ک فرمان آنالوگ یومترین پتانسیگردد. ا 



 2 (Simulator)شبیھ ساز  /      

 
 مثلث  -راستگرد بھ ھمراه ستاره -چپگرد لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 ز کار یم
ک موتور  یز توسط  یم کھ مین ابزار دار یک دستگاه ماش یز کار ین پروژه م یدر ا

م حرکت و محل قرار گرفتن  ی خواھ يکند ، م يوچرخدنده بھ چپ و راست حرکت م

 م. ی کنترل کن  PLCز را توسط یم

 
 میز کار :1شکل 

یتوان از تیغھ  یادآوري: براي مطمئن شدن از وضعیت کنتاکتور و حفاظت سیستم م

 .)  استفاده کرد Interlock) یا (   Feedbackھاي کمکي آنھا  بعنوان فیدبک ( 

 : 1ن  یتمر
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ز بھ  یفعال شده و م K1کنتاکتور Start Right (S1) د  ین مرحلھ با فشردن کل یدر ا

  (B2)فعال شود ، فعال شدن سنسور   (B2)کند تا سنسور  يسمت راست حرکت م

 Start (S2)د یر در حد راست را اعالم کند و با فشردن کل یمس  يز بھ انتھایدن میرس

Left  کنتاکتورK2 دھد تا سنسور  يز را بھ سمت چپ حرکت میفعال شده و م(B1)  

ز بھ حد چپ را نشان دھد. با فشار  یدن میرس  (B1)فعال شود ، فعال شدن سنسور 

 گردد.   يکھ قرار دارد متوقف م یيز در ھر جایم  Stop (S0) د ی دادن کل

ر را قطع کرده و موتور را  یان مسیدر صورت اضافھ بار جر  1Q يرلھ حفاظت

 کند. يخاموش م

 : 2ن  یتمر
ن  یم بھ ا ی د مورد نظر را نگھدار ید کل ین با ییا پایز بھ باال یحرکت م  ين مرحلھ برایدر ا

ز بھ سمت راست  یم میدھ يرا فشار م  Start Right (S1) د یکھ کلیکھ تا زمان يمعن

ز بھ سمت چپ حرکت  یم می دھ يرا فشار م Start Left (S2)د  یکھ کلیا زمانو ت

م  یت کھ بخواھیز را در ھر موقعیم م یتوان  يب می ن ترتیبھ ا . (Jogging)خواھد کرد 

 م.  ی قرار دھ

 کنند.   يم يریف شده جلوگی ھ تعریز از ناحیاز خروج م  B2و   B1يحد  يچ ھایسوئ

 :  3ن  یتمر
ک  یستم بھ صورت اتوماتی م کھ س ی م انتخاب کنی توان يم  S3د ی ن مرحلھ توسط کلیدر ا

 ح داده شد.  ی کھ در مرحلھ قبل توض  (Jogging)ا بھ صورت یکار کند 

در جھت مورد نظر بھ حرکت   S2ا  ی  S1د  یک پس از فشردن کل یت اتوماتی در وضع

ر جھت داده  ییتغ B2و  B1  يحد  يچ ھایکروسوئیدن بھ می در خواھد آمد و پس از رس

 صادر گردد.    Stop (S0)کھ فرمان  يدھد تا زمان يبھ حرکت ادامھ م و
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 میز کار لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 ک جھت دو سرعتھ یمدار داالندر  
ر سرعت  یید. تغباش يل دو سرعتھ میک دستگاه درین پروژه کنترل موتور سھ فاز یا

 رد. یگ يموتور در مدار داالندر انجام م يقطبھا یيبا جابجا

غھ  یتوان از تی ستم می ت کنتاکتور و حفاظت سیمطمئن شدن از وضع ي: برايادآوری

)    Interlockا ( ی)                   Feedbackدبک ( یآنھا  بعنوان ف يکمک يھا

   .استفاده کرد

 
 ت دو سرعتھمدار داالندر یک جھ :1شکل 

 : 1ن  یتمر
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بستھ شده و موتور با سرعت کند حرکت   K1کنتاکتور Slow (S1)د ی با فشردن کل

بھ طور   K3و  K2 يفشرده شود، کنتاکتور ھاFast (S2)د یکھ کلیخواھد کرد. ھنگام

 ھمزمان فعال شده و موتور با سرعت تند بھ حرکت در خواھد آمد.  

  Stop (S0)د  یم حتماً ابتدا با فشردن کل یھر دییم سرعت حرکت را تغی ھر گاه بخواھ

 موتور را متوقف کرد. 

شده اند. ) ھنگام   يھ سازیشب  S4و S3 يدھای(کھ با کل 2Qو  1Q يحفاظت يرلھ ھا

 شوند.   ياضافھ بار باعث قطع مدار و توقف موتور م

 يسرعت حرکت موتور را در حالت حرکت کند و تند را نشان م H2و  H1 يالمپھا

 دھند. 

 : 2ن  یمرت
  ين مرحلھ اوالً برایدر ا يباشد ول  يستم مانند مرحلھ قبل می ن مرحلھ عملکرد سیدر ا

نکھ امکان ی ا   م، دوم یبھ توقف موتور ندار يازیر سرعت از حالت کند بھ تند ن ییتغ

ر سرعت از تند بھ کند  یین تغیروشن شدن موتور با سرعت تند وجود ندارد و ھمچن

 باشد.   ير نمیامکان پذ
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 مدار داالندر یک جھت دو سرعتھ لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 چ مجزا ی م پی موتور با دو س
از آنھا بھ صورت داالندر است   يکیم کھ ی چ داریم پیک موتور با دو سین پروژه  یدر ا

 تاً موتور با سھ سرعت کار خواھد کرد.  یو نھا

غھ  یتوان از تی ستم می ت کنتاکتور و حفاظت سیمطمئن شدن از وضع ي: برايادآوری

)    Interlockا ( ی)                   Feedbackدبک ( یآنھا  بعنوان ف يکمک يھا

 .استفاده کرد

 
 موتور با دو سیم پیچ مجزا  :1شکل 

 
 ن: یتمر
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د  ی با ، Low Speed (S1)د ی حرکت با سرعت کند پس از فشردن کل يبرا 

و فعال شدن   Medium Speed (S2)د  یفعال گردد. با فشردن کل  K1کنتاکتور 

  High Speed  (S3)دید. اگر کلی موتور با سرعت متوسط خواھد چرخ K2کنتاکتور 

بھ طور ھمزمان فعال شده و باعث حرکت با سرعت   K4و   K3فشرده شود کنتاکتور  

 تند خواھد شد. 

م سرعت  یتوان  ين کار مین حیشدن دارد و ھمچن امکان روشن  يموتور با ھر سرعت

د موتور خاموش شود سپس با  یکاھش سرعت ابتدا با يبرا يم ولیش دھ یرا افزا 

 م.  ی سرعت مورد نظر موتور را روشن کن

  يحفاظت يخواھد بود و رلھ ھا يطیباعث توقف موتور در ھر شرا  Stop (S0)د یکل

1Q  2وQ  3وQ باشند کھ فعال شدن آنھا  يھ بار مستم در حالت اضافی جھت حفاظت س

 .    شوند  ی باعث خاموش شدن موتور م

ب در حالت حرکت کند  ی سرعت حرکت موتور را بترت   H3و  H2و  H1 يالمپھا

 دھند.   ي،متوسط و تند را نشان م
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 موتور با دو سیم پیچ مجزا  لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 2 (Simulator)شبیھ ساز  /      

8 

 سھ فاز با روتور متحرکموتور 
با روتور متحرک در مدار روتور   يھ در موتورھایان اول یجھت کاھش جر

 گردد.   يان ھنگام شروع حرکت میشود کھ باعث کاھش جر  يقرار داده م یيمقاومتھا

ک  یباشد. تعداد مراحل شروع اتومات يستم میان س یوابستھ بھ جر Mdگشتاور موتور 

 ت شروع بھ کار خواھد داشت.  یف ین کیز و ھمچنان مجایمم جریبھ ماکز يبستگ

  يک بھ دور نامیستم را بھ طور اتوماتی مرحلھ س 4م با  یخواھ ين پروژه میدر ا

 م.  یبرسان 

 
 موتور سھ فاز با روتور متحرک :1شکل 

 : 1ن  یتمر



 / (Simulator)شبیھ ساز 
 

2 

 + R3  يفعال و مقاومتھا K1م، کنتاکتور یرا فشار دھ   Start (S1)دیکھ کلیھنگام

R2 + R1  سھ   ين مقاومتھا طیرند. ای گ يدر مدار استارت قرار م  يرت سربھ صو

با فعال   يگریپس از د  يکی  ھیثان 2 ,ھیثان   3 , ھیثان 5 يزمانھا يمرحلھ پس از ط

تاً دو سر روتور اتصال  یاز مدار خارج شده و نھا K2,K3,K4 يشدن کنتاکتورھا

 شود.   يکوتاه م

  Stop (S0)د ی استارت قرار دارد کل  ک از مراحلینکھ موتور در کدام ی مستقل از ا

کھ نشان دھنده   1Q ين فعال شدن رلھ حفاظت یگرد، ھمچن يباعث توقف موتور م

 گردد.   يز باعث توقف میباشد ن ياضافھ بار در موتور م

 دھد.  يرا نشان م (K1) يا فعال شدن کنتاکتور اصل یروشن بودن موتور  H1المپ 

 : 2ن  یتمر
ن  یدر ا H2المپ  يرد ولیگ يد مرحلھ قبل صورت من مرحلھ مانن یات در ایعمل

کھ  ين معنیم بھ ای ک از مراحل استارت ھستیدھد کھ در کدام  يقسمت نشان م

  K4کھ یزند. ھنگام يچشمک م HZ 0.5با فرکانس   H2فعال شد،  K1کھ یھنگام

فعال شد، المپ   K2 يو وقت  2HZفعال شد با فرکانس   1HZ  ،K3فعال شد با فرکانس 

H2  ماند.    يطور ثابت روشن مبھ 
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 موتور سھ فاز با روتور متحرک  لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 سھ نوار نقالھ   يب یکنترل ترت 
مواد را بعھده دارند ،   یيم کھ حمل و جابجای ر) دارین پروژه سھ نوار نقالھ (کانوایدر ا

 م. یکنترل کن  PLCتوسط  ن نوار نقالھ رایم ا ی خواھیم

 
 کنترل ترتیبي سھ نوار نقالھ  :1شکل 

 :  1ن  یتمر
د  یتوسط کل ير) بھ طور جداگانھ روشن و بھ صورت گروھینوار نقالھ ھا (کانوا

OFF (S0)   د  یر) ابتدا با یھا (کانوا روشن شدن نوار نقالھ يشود. برا يخاموش م

  يدھایبا فشرده شدن کل  لھ ھافعال شود و پس از آن نوار نقا Enable (S4)مجوز 

(S1)Conveyer1 , (S2)Conveyer2, (S3)Conveyer3  ب نوار نقالھ  یبھ ترت

  يروشن م 1ر)   یو نوار نقالھ (کانوا 2ر)  ی، سپس نوار نقالھ (کانوا3ر)  ی(کانوا

شده اند    يبا ھم سر Q3و  Q2و   Q1 (Bimetal)موتورھا  يحفاظت يشوند. رلھ ھا
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ھ نوار نقالھ ھا یاز آنھا کل يکیگردد.) و با فعال شدن   يم يسازھ یشب   S5د ی (با کل

دھد و    يت مجوز کار را نشان میوضع H4شوند، المپ  ير) متوقف می(کانوا

ر)  مربوطھ را  یت روشن بودن نوار نقالھ (کانوایوضع H3و  H2و  H1 يالمپھا

 دھد.   ينشان م

 :   2ن  یتمر
روشن   ين تفاوت کھ برایباشد با ا  يقبل م ستم مانند مرحلھی ن مرحلھ عملکرد سیدر ا

ر)   ی، سپس نوار نقالھ (کانوا 3ر)  یر) ابتدا نوار نقالھ (کانوا یکردن نوار نقالھ ھا (کانوا

ن  ید مربوطھ روشن شوند ، ھمچن یب با فشردن کل ی بھ ترت   1ر)  یو نوار نقالھ (کانوا  2

ھ نوار  یثان 2بعد از   1ر)  یابتدا نوار نقالھ (کانوا  OFF  (S0)د  یبا فشرده شدن کل 

 شوند.   يخاموش م  3ر)  یھ نوار نقالھ (کانوا یثان 4و پس از  2ر)  ینقالھ (کانوا 

 

 
 کنترل ترتیبي سھ نوار نقالھ  لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 کنترل دما  
اتور  یراد  3ط را با روشن و خاموش کردن یک محی يما م دیخواھ ين پروژه میدر ا

  يشتریب  يشتر باشد گرمای فعال ب ياتورھایم. ھرچھ تعداد رادیکنترل کن  PLCتوسط 

 گردد.  يد میستم تول یتوسط س 

 
 کنترل دما  :1شکل 

 :  1ن  یتمر
  يروشن م H1، چراغ Start (S1)د  یتوسط کل  يشیستم گرمای پس از روشن شدن س

و با  باز و بستھ شدن   DOWNو  UP يدھایبا فشردن کل  يکی يکیھا اتوریگردد، راد 

 شوند.   يروشن و خاموش م Y3تا   Y1 يرھایش

  Y1 يرھایش بھ طور کامل  با بستھ شدن ش یستم گرمایس   Stop  (S0)د ی با فشردن کل

 گردد.   يخاموش م Y3تا 

 :    2ن  یتمر
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ت  ی ن مرحلھ ظرفیدر ا  يلکسان بودند. ویاتورھا یراد  يشی ت گرمایدر مرحلھ قبل ظرف 

 باشند :  ير میستند و بھ شرح ز ی کسان نیھا 

Y3 = 4KW, Y2 = 2KW, Y1 = 1KW   

ا کاھش یش  یافزا 1KWاز یش مورد ن یگرما DOWNو  UP  يدھایبا فشردن ھر کل 

از  یمورد ن  يگرما Y3تا  Y1 يرھایا بستھ کردن شید با باز ی ستم کنترل بایابد ، س ی يم

 د کند . یرا تول 

 : 3  نیتمر
استفاده از   ين تفاوت کھ بھ جایباشد با ا  يم 1ن مرحلھ مانند مرحلھ یعملکرد ا

ومتر کھ یاز از پتانس یمورد ن يا کاھش گرمایش یافزا يبرا   DOWNو  UP يدھایکل

باشد   يم  V10 –0معادل    0– %100دھد و در آن  يم PLCآنالوگ بھ  يورود 1

 دھد.   ياز را نشان میمورد ن يزان گرمایم

 %70ش از  یب %70تا  %30تا  از یش مورد نیگرما% 

 اتور یراد  3 اتور یراد  2 اتور یراد  1 از یاتور مورد نیتعداد راد

 

 : 4ن  یتمر
از  یمورد ن يشیمانند مرحلھ گرما يباشد ول يم 2ن مرحلھ مانند مرحلھ یعملکرد ا

  يیت گرمایگردد. الزم بھ ذکر است کھ با توجھ بھ ظرف ين میومتر معیتوسط پتانس

خواھد    0KWو حداقل معادل  7KWش حداکثر معادل یاتورھا گرمایک از رادیھر 

 بود.  

 : 5ن  یتمر
از باز   يریجلوگ ين تفاوت کھ برایباشد با ا  يم 3ن مرحلھ مانند مرحلھ یعملکرد ا

ک مرز   یاز نزد یمورد ن يکھ گرما  يستم در حالتیشدن س  ياد و نوسانیوبستھ شدن ز
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ت  یر وضعییتغ  يس برای ستزیھ  KW 0.1ک بازه بای است  اتورھا یر تعداد رادییتغ

 رھا در نظر گرفتھ شود. یش

 
 کنترل دما  لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 روان   يالمپھا
 باشد.  يم يغاتی پ تبلالم 8ن پروژه کنترل یا

 
 المپھاي روان  :1شکل 

 :  1ن  یتمر
کل فشردن  میس  S1(Start)د  ی با  کار  بھ  آماده  کل  يستم  فشردن  از  پس  و  د  ی شود 

S4(Clock)    المپH1  م ا  يروشن  از  پس  و  کلیشود  فشردن  بار  ھر  با  د  ی ن 

S4(Clock)  يالمپھا  H2    تاH8   شوند، با    يروشن م  يگری پس از د  يکیب  یبھ ترت

 شوند.   يخاموش م ھ المپھایکل S0(Stop)د یدن کل فشر

 :   2ن  یتمر
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شود و با   يروشن م   H1ستم آماده بھ کار شده ،المپ  ی س  S1(Start)د  یبا فشردن کل 

المپ روشن خاموش شده والمپ سمت    S3(Left) ,S2(Right)د  یھر بار فشردن کل 

کل  يا راست روشن میچپ   با فشردن   ،   ي اخاموش م ھ المپھیکل  S0(Stop)د  یشود 

 شوند. 

 :  3ن  یتمر
تمریا مانند  مرحلھ  ای م  1ن  ین  با  کلیباشد  از  کھ  تفاوت  جھت    S5(Man/Auto)دی ن 

دست حالت  اتومات  يانتخاب  میو  استفاده  دستیک  حالت  در  کھ  بار    يگردد  ھر  با 

روشن    يگریپس از د  يکی ب  یبھ ترت   H8تا    H2  يالمپھا  S4(Clock)د  یفشردن کل 

 گردد.  يروشن م يھ المپ بعد یثان 1ک ھر  یاتوماتدر حالت   يشوند ، ول يم

 :  4ن  یتمر
ک سرعت روشن  ین تفاوت کھ در حالت اتوماتیباشد با ای م 3ن ین مرحلھ مانند تمریا

  يق ولوم کھ بھ ورودیھرتز توسط کاربر از طر 5ھرتز تا 0.5شدن المپھا از  

 گردد. ین مییدھد تع يفرمان م PLC   آنالوگ
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 المپھاي روان  یھا و خروجیھای پروژهلیست ورود :1جدول 
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7 Segment 

 باشد.  يم 7segment يش اعداد بر روین پروژه نمایا

 
 Segment 7 :1شکل 

 :  1ن  یتمر
دھد و پس  ی ستم آماده بھ کار شده عدد صفر را نشان میس   S1(Start)د  ی با فشردن کل

د  یاضافھ شود، با فشردن کل   يکیعدد مربوطھ    S4(Clock)د  ی ازھر بار فشردن کل

S0(Stop)  شوند.   يخاموش م يھ المپھایکل 

 :   2ن  یتمر

دھد ، با ھر  یستم آماده بھ کار شده عدد صفر را نشان می س  S1(Start)د یبا فشردن کل 

کل فشردن  مربوطھ    S3(UP) ,S2(DOWN)د  ی بار  عدد  آن  یافزوده    يکیبھ  از  ا 

 شوند.  يخاموش م  يھ المپھایکل S0(Stop)د یکل کاستھ شود ، با فشردن يکی
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 :  3ن  یتمر
دھد ، با ھر  یستم آماده بھ کار شده عدد صفر را نشان می س  S1(Start)د یبا فشردن کل 

 ي ش قرار میا افزایت کاھش  ی ستم در وضعیس   S3(UP) ,S2(DOWN)د  ی فشردن کل

کلیگ دست  S5(Man/Auto)د یرد،از  حالت  انتخاب  اتومات  يجھت  استیو  فاده  ک 

عدد مربوطھ کاھش   S4(Clock)د  یبا ھر بار فشردن کل  يگردد کھ در حالت دستیم

افزا ی میا  ولی  يش   ، اتومات  يابد  ھر   یدر حالت  کاھش  ی ثان  1ک  مربوطھ  ا  یھ عدد 

 ابد. ی يش میافزا

 :  4ن  یتمر
ک سرعت کاھش  ین تفاوت کھ در حالت اتوماتیباشد با ای م 3ن ین مرحلھ مانند تمریا

 آنالوگ يق ولوم کھ بھ ورودیھرتز توسط کاربر از طر 5ھرتز تا 0.5از  شیا افزا ی

  PLC گردد. ین مییدھد تع يفرمان م 
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 Segment 7لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 ک یدستگاه پرکن اتومات 
شوند    يختھ می ر  يکھ داخل بطر  یين پروژه کنترل و شمارش تعداد قرص ھایدر ا 

 رد.  یگ يانجام م PLCتوسط 

 
 دستگاه پرکن اتوماتیک  :1شکل 

 :   ن یتمر
ک  ید در  ی کھ با  یيشود و تعداد قرصھا  يروشن مON  (S1)د  یدستگاه با فشردن کل 

گ  يبطر کلیقرار  توسط  و    6Pieses(S3)و    4Pieses(S2)   يدھایرد 

(S4)8Pieses دد.  گر ين میی قرص تع 8قرص و  6قرص , 4ب ی بترت 

کھ فعال شدن  یکند تا زمان   ير (نوار نقالھ) حرکت میستم کانوای پس از روشن شدن س

ر  ین ھنگام شیرا در محل مناسب نشان دھد، در ا  يکھ قرار گرفتن بطر  B2سنسور  
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1Y  زند، سنسور  یر  يم  يداخل بطر  يکی  يکیشود و قرصھا    يباز مB1   عبور ھر

ن  ییبھ تعداد تع  ي داخل بطر  يقرصھانکھ تعداد  یدھد. پس از ا   يص میقرص را تشخ

  ي ک بطریکند تا مجدداً    يشود و نوار نقالھ حرکت م  يبستھ م  Y1ر  ید ش ی شده رس

 رد.  یچھ قرار گیر درید در زی جد

 فشرده شود بھ کار خود ادامھ خواھد داد.   OFF (S0)د یکھ کلیدستگاه تا زمان 

تعداد    H4و    H3و    H2  يدھد و المپھا  يروشن بودن دستگاه را نشان م  H1المپ  

قرص را    8قرص و    6قرص ,  4ب  ی ختھ شود بترتیر  يد در بطر ی کھ با  یيقرصھا

 دھند.   ينشان م

 
 دستگاه پرکن اتوماتیک  لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 

 

 

 

 

 



 2 (Simulator)شبیھ ساز  /      

14 

 مخزن
 رد. یگ يانجام م  PLCکردن سھ مخزن توسط  ين پروژه پر و خالیدر ا

 
 نمخز :1شکل 

 :  1ن  یتمر
کلیا  فشردن  با  دستگاه  م  ON  (S1)د  ی ن  فشردن  يروشن  با  و    OFF  (S0) شود 

 شود.   يش داده مینما  H1شود. روشن بودن دستگاه توسط المپ  يخاموش م

ھ مخازن یدستور تخل   S4و    S3و    S2  يدھایکھ دستگاه روشن باشد توسط کلیھنگام

ھ چند مخزن بھ  یامکان تخل   گردد.  يصادر م  Y6و    Y5و    Y4  ي رھایبا باز شدن ش

 طور ھمزمان وجود دارد.  
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پر    B6و    B4و    B2  يبودن مخازن و سنسورھا  يخال  B5و    B3و    B1  يسنسورھا

 دھد.  يبودن مخازن را نشان م

آن باز    ير ورود یشود و ش  يھ آن بستھ میر تخلیشود ش  ياز مخازن خال  يکیھرگاه  

ن ھنگام پر کردن مخزن بھ یھمچنکھ مخزن بھ طور کامل پر شود.  یشود تا زمان   يم

 ھ باز گردد.  یر تخل ید ش ی چ عنوان نبایھ

کھ مخازن در حال پر شدن ھستند چشمک زن یھنگام  H4و    H3و    H2  يالمپھا

 نباشند روشن ھستند.  يکھ مخازن خالیباشند و ھنگام يم

 :  2ن  یتمر
 توان ھمزمان پر کرد   ين مرحلھ چند مخزن را نمیدر ا

 :  3ن  یتمر
ھنگ مخزناگر  پرکردن  با  يام  شدن  روشن  از  پس  شود،  خاموش  پر  ی دستگاه  بھ  د 

 کردن ھمان مخزن ادامھ دھد 

 :  4ن  یتمر
ا  کلیدر  فشردن  با  مرحلھ  مخزن    ON  (S1)د  ی ن  مخازن    1ابتدا  سپس    3و    2، 

شوند. پس    يھ میتخل  1ب از مخزن شماره  ی ھ بترتیثان  5شوند ،بعد از    يب پر میبترت 

ا  آن  میاز  تکرار  فشردن  ينکار  با  تا  میس   OFF  (S0) شود  خاموش    يستم 

 باشد. یم 1مانند مرحلھ  يشود.عملکرد المپھا
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 اب مواد یآس
ھ کرد  یق سھ مخزن تغذیتوان از طر  ياب مواد را میدستگاه آس  يھ ورودیمواد اول 

آس ی ا  يبرا سررینکھ  فقط  یاب  نشود  ورودیمس  2ز  اول  ي ر  میمواد  را  توان    يھ 

 ھمزمان باز کرد. 

 
 آسیاب مواد  :1شکل 

 :  نیتمر
اب  یھ از مخازن بھ آس یانتقال مواد اول  Y3و  Y2و Y1 يرھایک از ش یبا بازشدن ھر  

م ایپذ  يانجام  از  ھرکدام  شیرد،  کل ین  توسط    Closeو    Open  يفشار  يدھایرھا 

کھ یھ زمانیز شدن مواد اول ی از سرر  يریند. جھت جلوگشو  يمربوطھ باز و بستھ م

 ر سوم را بدھد.  یستم اجازه باز شدن شید س یرھا باز ھستند نبایعدد از ش  2

 شوند.    يرھا بستھ میھ ش یستم متوقف شده و کلی عملکرد س Stop  (S6)د ی با فشردن کل
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 آسیاب مواد  لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 آسیاب مواد 
ستم  ی ن سیباشد . در ا يم  PLCک دستگاه پرس توسط ین پروژه کنترل مراحل کار یا

شود جک بھ  یر ھا فرمان داده میکھ بھ شیکطرفھ استفاده شده ، ھنگامیاز چند جک 

سمت جلو حرکت کند و ھرگاه فرمان قطع شود فنر موجود در پشت جکھا  باعث   

 .   ھ خواھد شدیبرگشت جک بھ محل اول 

 
 آسیاب مواد  :1شکل 

 :  1ن  یتمر
ھ فرمان ھا قطع بوده  ، جکھا در  ین صورت خواھد بود کھ کلیھ دستگاه بھ ا یحالت اول

 وجود ندارد . يمحل اولبھ  خود ھستند و داخل قالب قطعھ ا
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) کھ   يا دستیک یمھ اتوماتیک و تک مرحلھ (نیت اتو ماتی ستم در دو وضعین س یا

 شود کار خواھد کرد .   يم انتخاب S1 د ی توسط کل

  H1اگر  يعنیباشد ،  يک میت اتوماتیستم در وضعی دھد کھ سینشان م H1 المپ 

قرار   يت دستی ک و اگر خاموش بود در وضعیت اتوماتیستم در وضعی روشن بود س

 دارد . 

 ک :  ی ت اتوماتیوضع
  S2 (Start)د یرد پس از فشردن کل یک قرار گیت اتوماتیکھ دستگاه در وضع یھنگام

ادامھ خواھد    S3 (Stop)د  یات تا زمان فشردن کل یشود و عمل يمراحل کار شروع م

با فشردن مجدد    يشود  ول  يات متوقف میھ عملیکل S3(Stop)د ی داشت . با فشردن کل

کھ قبل از توقف قرار داشت بھ کار  يد از ھمان مرحلھ ای دستگاه با  S2(Start)دیکل

 ت را در حافظھ نگھدارد . ین وضعید آخری باستم کنترل ی س  يعنیخود ادامھ دھد 

را   (Start)ک فرمان شروع یت اتوماتیدھد کھ دستگاه در وضع   ينشان م H2المپ 

توسط کاربر داده شد ، در   (Start)ن کھ فرمان شروع ی افت کرده است . پس از ا یدر

دھد تا در محل مناسب  یباز شده ،جک  قطعھ را بھ سمت جلو حرکت م y1ر  یابتدا ش

قرار گرفتن قطعھ در محل مناسب را   B2رد فعال شدن سنسور یر داخل قالب قرار گد

گردد و ھمزمان  يخاموش شده ، جک بھ سمت عقب برم  y1دھد ، پس از آن ی نشان م

y2 کند ، فعال شدن سنسور  ين حرکت مییشود و پرس بھ سمت پا يباز مB3   نشان

تا پرس بھ سمت باال حرکت کند ،    م ی بند يرا م Y2ر یدھد کھ پرس انجام شده ، ش يم

م تا قطعھ یرا باز کن  Y3م ی توان ی فعال شد پرس بھ طور کامل باال آمده م B4کھ یھنگام

ده و  ی ر رسیمس  يجک بھ انتھا يعنیفعال شد   B6کھ یم. ھنگامیرا از قالب خارج کن 

ن آمده و  ییم جک پای م چون اگر ببندیدار  يرا باز نگھ م Y3ر یقطعھ خارج شده ، ش

  يرا باز م Y4ر ین زمان شیگردد حال در ا يھمراه آن قطعھ مجددا داخل قالب برم

د شده را  یشود فشار باد قطعھ تول  يباشد کھ باعث م ي ر باد میر ، مسین مس یم ایکن
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ص  یتشخ B7 يکیندازد ، افتادن قطعھ داخل مخزن توسط چشم الکتری داخل مخزن ب

شوند ،   يبستھ م y4و Y3 ير ھاین ش شود ،پس از افتادن قطعھ داخل مخز يداده م

د دوباره  ی ھ قرار گرفتھ و مراحل تولیت اول ی ستم در وضعیفعال شد س  B5کھ یھنگام

 گردد.  يتکرار م

 :  يا دستیک یمھ اتوماتیت نیوضع
د  ی ک بصورت مراحل جداگانھ با ھر بار فشردن کلیھ مراحل اتوماتیت کلین وضعیدر ا

S4 د یھر بار کھ کل ن صورت کھیشود . بھ ا يانجام مS4 ب یم بھ ترت ی دھ يرا فشار م

ماند تا   يشود و پس از اتمام مرحلھ در ھمان حالت می ر انجام میاز مراحل ز يکی

 فشرده شود .  S4مجددا 

 فعال شود. B2کھ  يشود تا زمان يباز م Y1ر  یش -1

 فعال شود.  B3کھ یشود تا زمان يباز م Y2ر ی شود و شی بستھ م Y1ر  یش -2

 فعال شود. B4کھ  يبستھ شده تا زمان  Y2ر  یش -3

 فعال شود.  B6کھ یشود تا زمان يباز م Y3ر  یش -4

 فعال شود.  B7م تا یکن  يھم باز م Y4ر  یباز است و ش Y3ر  یش -5

 فعال شود   B5کھ یم تا زمانی را ببند Y4وY3ر  یش -6

چشمک زن و   H4در حال انجام باشد المپ   يت ھرگاه مرحلھ این وضعیدر ا

مرحلھ بعد بود المپ بھ طور ثابت روشن   ي کھ آن مرحلھ تمام شد و آماده اجرایھنگام

م  ی توانیم م ین کار متوقف کنی ات را حیم عمل ی ھرگاه بخواھ  يت دستیماند. در وضع  يم

 يآن مرحلھ مجددا تکرار م  S5د ی م و با فشردن کلیاستفاده کن  S3 (STOP)د ی از کل

 شود . 

 :  2ن  یتمر
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باز شدن   يعنیم پس از پرس کردن قطعھ یخواھ يحالت قبل من قسمت نسبت بھ  یدر ا

  يھ باز بماند و پرس برایثان 3بھ اندازه  Y2ر  یش B3و فعال شدن سنسور  Y2ر یش

 خاموش شود ،    Y2قطعھ فشار وارد کند و بعد از آن   يھ بر رویثان3مدت 

 ن قبل خواھد بود. یھ مراحل مانند تمریبق

 
 آسیاب مواد  جیھای پروژهلیست ورودیھا و خرو :1جدول 

 

 

 

 



 / (Simulator)شبیھ ساز 
 

2 

17 

 یي چراغ راھنما
ا  میدر  پروژه  چراغھایخواھ   ين  عملکرد  کنترل  ی  یيراھنما  يم  را  راه  چھار  ک 

 م. یکن

 
 چراغ راھنمایي  :1شکل 

 

 :  1ن  یتمر
   يتوسط چراغھا  1ر شماره  یباشد کھ مس  يم   ير معمولیدو مس  ين چھارراه دارایا

R1و  1(قرمز (Y1  ز)و   1رد (G1  سبز)يتوسط چراغھا  2ر شماره  ی)و مس1  R2  

(قرمز    WR1  ي گردند. چراغھا  ي)  کنترل م2(سبز  G2)و  2(زرد   Y2) و  2(قرمز

اده  ی(قرمز پ  WR2و    1ر  ی اده مس یعابر پ  ي) چراغھا  1اده  ی(سبز پ   WG1) و  1اده  یپ

 ھستند.   2ر یاده مس یعابر پ  ي)  چراغھا 2اده ی(سبز پ  WG2)و 2
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 یا چشمک زن  المپ ھای روشن مدت 

 ھ یثان 5
G1 

 ) 1(سبز
R2 2(قرمز ( WR1 قرمز پ)1اده ی ( WG2 سبز پ)2اده ی  ( 

 ) 1اده ی(قرمز پ WR1 ) 2(قرمز R2 ) 1(زرد Y1 ھ یثان 2
 WR2 (flash) اده  ی(قرمز پ

2 ( 

 ) 2اده ی(قرمز پ WR2 )  1اده ی(سبز پ WG1 ) 2(سبز G2 ) 1(قرمزR1 ھ یثان 5

 ) 2(زرد Y2 ) 1(قرمزR1 ھ یثان 2
WR1 (flash) اده  ی(قرمز پ

1 ( 
WR2 2اده ی(قرمز پ ( 

 رانندگی  راھنمایي ھایچراغ زمان بندی روشن شدن :1جدول 

 : 2ن  یتمر
ر  ییروز و شب تغ  يتھایروز و شب بھ وضع  يتھایستم بھ وضعید س یبا فشردن کل 

م در وضع  يحالت  روز عملکرد سیدھد،  تمریت  مراحل  ھمان  باشد    يم  1ن  یستم 

قرمز    2ر  یبھ صورت زرد چشمک زن و مس  1ر  یت شب چراغ مسیدر وضع  يول

 باشد.   ير قرمز چشمک زن میاده ھر دو مسیچشمک زن و چراغ عابر پ 

 
 چراغ راھنمایي  لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 نوار نقالھ جمع کن 
کھ توسط چھار نوار نقالھ    باشد  يجمع کن م  يک نوار نقالھ اصلین پروژه شامل  یا

تغذید میگر  زمان  يھ  تا  اصلیشود،  نقالھ  ھا  ي کھ  نقالھ  نباشد  کننده  یتغذ  يروشن  ھ 

اعمال شد و پس از بھ   يکھ فرمان بھ موتور اصل یاجازه روشن شدن ندارند. ھنگام

نقالھ ، سنسور   فعال شده و تا زمان روشن بودن موتور    B1حرکت در آمدن نوار 

 ماند.    يروشن م

 
 نوار نقالھ جمع کن :1شکل 

 :  1ن  یتمر
  ي روشن م  ينوار نقالھ اصل  Conveyer5 ON  (S5)د  ی ن مرحلھ با فشردن کلیدر ا 

فشردن ھر و  کل یشود  از    Conveyer1 ON  (S1)  ، Conveyer2 ON  يدھای ک 

(S2)  ، Conveyer3 ON  (S3)  ، Conveyer4 ON  (S4)  نوارنقالھ    يم توان 
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،فقط دو نقالھ    ياز اضافھ بار در نقالھ اصل  يریوگمربوطھ راروشن کرد. جھت جل

نقالھ    Off (S0)د  یتوانند روشن باشند، با فشردن کل  يھ کننده بھ طور ھمزمان میتغذ

 شود.   يخاموش م ياصل

 دھد.   يروشن بودن نقالھ ھا را نشان م H4تا  H1 يالمپھا

 : 2ن یتمر

ا  تمریدر  مانند  مرحلھ  مین  قبل  ا  ين  در  اما  مر یباشد  من  ھمزمان  نقالھ  سھ   ي حلھ 

 را انجام دھند.    يھ نقالھ اصلیتوانند کار تغذ

 

 
 نوار نقالھ جمع کن  لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 با نوار نقالھ :  يریبار گ
نوار  2) توسط  4و3ھ (نقالھ ینوار نقالھ تخل2نوار نقالھ کھ  4م یخواھ ين پروژه میدر ا

  يستم برای ن سیم . در ای کنترل کن PLCشود را توسط   يھ می) تغذ  2و1(نقالھ نقالھ 

ت  یوضع B3,B2,B1 يک فلپر ( دروازه) استفاده شده . سنسور ھایر از  یم مس ی تنظ

ر عبور مواد  یدھند و با توجھ بھ آنھا مس  يقرار گرفتن فلپر ( دروازه) را نشان م

 گردد.   يمشخص م

 
 نقالھ بار گیري با نوار   :1شکل 

 :  1ن  یتمر
  Conveyer4 Onا ی Conveyer3 On (S3) يد ھاین مرحلھ با فشردن کل یدر ا

(S4)  شود ) و  ياز نقالھ ھا روشن م يکیم (فقط  یکن ياز نقالھ ھا را روشن م يکی

  ۀ تواند نقال  يکھ م يپس از آن فقط با توجھ بھ محل قرار گرفتن فلپر (دروازه) نقالھ ا 
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  Conveyer2 Onا ی  Conveyer1 On (S1)د  یانتخاب کل ھ کند بایروشن را تغذ

(S2)  يشود . المپ ھای روشن م H1  تاH4 را نشان   4تا  1 يروشن بودن نقالھ ھا

شوند و  با   يھر چھار چراغ نقالھ خاموش م Off  (S0)د  یدھد . با فشردن کل  يم

 شوند .  يخاموش م 2و  1 ينقالھ ھا  OFF Conveyer 1+2 (S5)د  یفشردن کل 

 :  2ن  یمرت
توان   يباشد م  (B2)ت وسط یکھ فلپر ( دروازه)  در وضعین مرحلھ در صورت یدر ا

  يو خاموش شدن نقالھ ھا  S5د ی ن پس از فشردن کلینقالھ را روشن کرد ھمچن 4ھر 

ن  یشوند. و در ا یخاموش م  4و3ر از مدار نقالھ یشدن مس يھ و خالیثان 3پس از  2و1

  Conveyer2 On (S2)ا  یو    Conveyer1 On (S1) يد ھای مرحلھ با فشردن کل

ھ وابستھ بھ آن با توجھ بھ محل قرار  یعالوه بر روشن شدن نقالھ مربوط نقالھ تخل

 د روشن شود. یگرفتن فلپر ( دروازه)  ھمزمان با

 
 بار گیري با نوار نقالھ  لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 کنترل مخزن :  
  M1م ، پمپ  یکنترل کن PLCم سطح مخزن را توسط ی خواھ يپرژه من یدر ا

ھ یسرعت پر کردن و تخل   .گردد يھ مخزن میباعث تخل Y1ر  یمخزن و ش يورود

 باشد . ی م میقابل تنظ 

 
 کنترل مخزن  :1شکل 

 :  1ن  یتمر
شود و  يج پر میروشن شده و مخزن بھ تدرM1پمپ  Fill(S5)دی با فشردن کل

شود. با فشردن   يل شد پمپ خاموش مفعا B5کھ سنسور یزمان

کند تا   يشدن م يباز شده و مخزن شروع بھ خال Y1ھ یر تخلیشEmpty(S0)دیکل

ھ مخزن توسط  یبودن مخزن را اعالم کند. سرعت پر شدن و تخل يخال B1کھ یزمان

 باشد.  يم میکھ کنار صفحھ قرار دارندقابل تنظ  ي ومتریپتانس 2
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 :   2ن  یتمر
ک  یم و با فشردن ھر ی کن يمخزن را پر م Fill(S5)د  یردن کل ن مرحلھ با فشیدر ا

  B4تا B1مخزن را تا سطح مربوط بھ  Level4(S4)تا  Level1(S1)يدھای از کل

دن  ی تا زمان رس  H4تا  H1م با انتخاب ھر سطح چراغ مربوط بھ آن یکن يھ میتخل 

  يدن بھ سطح مربوطھ المپ روشن مید چشمک بزند و پس از رس ی بھ آن سطح با

 ماند . 

 :   3ن  یتمر
ک  یم و با فشردن ھر یکن  يمخزن را پر م Fill(S5)د  ین مرحلھ با فشردن کل یدر ا

%  10مخزن را تا سطح مربوط بھ  Level4(S4)تا   Level1(S1) يدھای از کل

  H1م با انتخاب ھر سطح چراغ مربوط بھ آن یکن يھ میتخل 75%،  50%،  25%،

دن بھ سطح  ی د چشمک بزند و پس از رسی دن بھ آن سطح بایتا زمان رس  H4تا 

ع در مخزن را با استفاده از سنسور سطح  یماند . سطح ما يمربوطھ المپ روشن م

 م. ی ریگیاندازه م  PLCآنالوگ يبا ورود
 :  4ن  یتمر

ن  یم.در ایدھ يک قرار می ت اتومات ید مربوط بھ پر کردن را در وضعین مرحلھ کل یا

م توسط  ی توان ي) راميورود يپرشدن (دب  م سرعتیط ھرگاه پمپ را روشن کنیشرا

کنترل  %100-0باشد،معادل  يم 10V-0گنال یک سی کھ  PLCآنالوگ  يخروج

 م. یکن

م  یکن  يرا باز م Y1ر یرا روشن و ش   M1، پمپ  Fill(S5)د  یاکنون با فشردن کل 

ھ ینکھ سرعت تخل ی م با توجھ بھ ایم کن ی % تنظ50 يم سطح مخزن را رویخواھ يو م

آنالوگ سرعت پر   ير خروج یید با تغ یبا PLCباشد .برنامھ  يم يصمقدار مشخ

ع در مخزن را در حد مورد نظر ثابت  یم کند کھ بتواند سطح مای تنظ يشدن را طور

 نگھ دارد. 
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 :  5ن  یتمر
  يدھایک از کل یاکنون با فشردن ھر  ين مرحلھ مانند مرحلھ قبل است ولیا

Level1(S1)   تاLevel4(S4)  پمپM1   ر ی ن و شرا روشY1 م و  یکن يرا باز م

%  ثابت  75% ،50% ،25% ،10م سطح مخزن در سطح مربوطھ یخواھ يم

 م . یم کن ی تنظ

 
 کنترل مخزن  لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 راکتور  
د  ید تول ی ک ماده جدیب چند ماده  یک راکتور از ترکیم در  یخواھ ين پروژه میدر ا

  يع اصلیزور و پس از آن مایھ سپس کاتال یاول ۀ د مادین کار ابتدا  بایا  يم ، برایکن

ن چون  یاستفاده شده ، ھمچن يک ھمزن موتوریب بھتر از یترک  ياضافھ شوند . برا

کند لذا بدنھ راکتور  بھ صورت دو جداره ساختھ شده   يد می ند مربوطھ گرما تولیفرآ

ترل سطح مواد داخل راکتور از  کن  يشود ، برا يو ھنگام کار توسط آب خنک م

ر سطح آنالوگ استفاده شده است .المپ  یک اندازه گین ی چ و ھمچنیکرو سوئیعدد م2

H1  ک ، المپ یت اتوماتینشان دھنده وضعH2  ر ینشان دھنده باز بودن شY4     ،

ر  ینشان دھنده باز بودن ش   H4، المپ   Y3ر ینشان دھنده باز بودن ش   H3المپ 

Y2  باشند. يم   
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 راکتور   :1شکل 

 ) ي:   (حالت دست 1ن  یتمر
) ،خاموش بودن  S1د یم (توسط کلی دھ يقرار م يت دستیابتدا دستگاه را در وضع 

با   يت دستیباشد ، در وضع يم يت شروع دستی نشان دھنده وضع H1المپ 

ختھ  یھ داخل راکتور ر یثان 3بھ مدت   Y4  ریبا باز شدن ش ھیماده اول  S2د یفشردن کل 

بھ ماده    Y3    ریھ با باز شدن شیثان   2زور بھ مدت یکاتال  S3د  یو با فشردن کل  شده 

  M1با روشن شدن پمپ    يع اصلیما S4د ی شود . با فشردن کل يھ اضافھ میاول

و    ب بھتریترک  يشود . بھ طور ھمزمان موتور ھمزن  برا يختھ می داخل راکتور ر

کھ یشوند . (زمان  يروشن م ستم ی آب) جھت خنک کردن س ير ورودی(ش  Y2ر یش

  B2کھ سطح مخزن بھ حد یبرسد ) وقت (B2)مم یسطح ماده داخل مخزن بھ حد ماکز

  يھ ھمچنان مواد را مخلوط میثان  10شود و ھمزن بھ مدت  يد پمپ خاموش میرس

م و  یکن يد حاصل گردد بعد ھمزن را خاموش می ب انجام ماده جدیند ترکیکند تا فرآ

ز  یھ نیر تخلیم  ش یکن يھ می د شده را تخل ی م و ماده تولیکن يز مرا با Y1 ير خروجیش

ومتر موجود در کنار  ی آن توسط پتانس يباشد و درصد گشودگ يم ياز نوع کنترل

ر  ی(مس  Y2ر ی)ش  B1ھ مخزن (فعال شدن یباشد . پس از تخل يم میصفحھ قابل تنظ 

است تا   ستم آماده ی شوند و س يستم) بستھ میعبور آب سرد جھت خنک کردن س 

ر ھا  ین قسمت با شروع ھر مرحلھ و باز شدن ش یات را آغاز کند . در ایمجددا عمل

ان  یکھ مرحلھ مربوطھ پایکند و ھنگام يالمپ مربوطھ شروع بھ چشمک زدن م

د ھمھ المپ ی ان رسیبھ پا يد یھ ماده تول یکھ تخلیماند ، ھنگام يافت المپ روشن می

ھا یھ خروج ی،کل  OFFن دستگاه با فرمان شوند . ھنگام خاموش کرد يھا خاموش م

 شوند. یرھا ،المپھا خاموش میشوند ،موتورھا ، شیقطع م

 ک ) ی: ( اتومات 2ن  یتمر
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ستم  یس  Auto/manد ی ت کلی ر وضعییستم با تغی ن قسمت پس از روشن کردن سیدر ا

ت شروع ینشان دھنده وضع H1رود المپ  يک م یبھ اتومات ياز حالت دست

 Automatic)د ی ک با فشردن کلید . مراحل کار اتوماتباش يک میاتومات

start/stop) ستم بھ  ی ت سیر وضعییشود و با خاموش شدن دستگاه و تغ يشروع م

  B1ک مانند ابتدا راکتور را تا سطح یت اتوماتیابد. در وضعی يان میپا يحالت دست

وارد راکتور شود  ھ یم تا ماده اولی کن یرا باز م Y4ر یھ شی ثان3م بعد مدت یکن يھ میتخل 

را   M1زور اضافھ شود و بعد پمپ یم تا کاتال یکنیرا باز م Y3ر یھ ش یثان 2، بعد  

برسد و ھمزمان با روشن کردن پمپ ھمزن را    B2م تا مخزن بھ حد یکن يروشن م

م پس از پر شدن مواد در داخل راکتور  یکن يرا باز م Y1ر آب سرد یروشن و ش

دھد ، بعد ھمزن   يستم بھ کار خود ادامھ می ھ سیثان 10م ،  ی کن يپمپ را خاموش م

دن سطح  یھ گردد با رس ی م تا مخزن تخلی کن يرا باز م Y1ھ یر تخلیرا خاموش و ش

دوباره   يھ مراحل کاریثان   5م و پس از یبند  يرا م Y2و  Y1ر  یش  B1ماده بھ 

  فشرده  S0 (OFF)د یک مجددا کلیات اتوماتین انجام عملیگردد. اگر در حیتکرار م

شود این بھ منزلھ توقف بوده كلیھ موتور ھا ، پمپ ھا و شیر ھاي ورودي بستھ 

میشوند و شیر تخلیھ بھ ھمراه شیر آب سرد باز مي شوند تا زمانیكھ تخلیھ بھ طور 

چشمك زن خواھد بود و پس از پایان این   H1كامل انجام گیرد ، در این مدت چراغ 

 مجددا انجام عملیات را آغاز كند .  S5ید مرحلھ سیستم آماده است تا با فشردن كل 

 : ( سنسور آنالوگ سطح ) 3ن  یتمر
چ  ییسو  ين تفاوت کھ بجایدارد با ا  2و 1ھ مراحل یشب يستم عمکردی ن مرحلھ سیا

 B1 يشود و بجای ر سطح آنالوگ استفاده میاز سنسور اندازه گ   B1 ,B2 يحد يھا

 شود. % درنظر گرفتھ75مقدار  B2 ي% و  و بجا10مقدار 
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 راکتور   لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 باال بر 
كنترل كنیم .این باالبر     PLCدر این پروژه مي خواھیم عملكرد یك باالبر توسط 

مي گیرد، یک فرمان براي   PLCداراي یک موتور دوجھتھ میباشد کھ دو فرمان از 

راي حرکت رو بھ پایین. در صورتیکھ ھیچکدام  حرکت رو بھ باالي کابین ودیگري ب

 از این فرمانھا اعمال نشود کابین متوقف مي گردد. 

 
 باال بر :1شکل 

 
    :1تمرین  

  Station4 (S4)تا  Station1 (S1)در این مرحلھ با فشردن ھر یك از كلید ھاي 

اه مورد  باالبر حركت كرده تا بھ ایستگاه مورد نظر برسد ، رسیدن باالبر بھ ایستگ
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تشخیص داده میشود .پس از رسیدن بھ ایستگاه   B4تا  B1نظر توسط سنسورھاي 

 موتور خاموش مي گردد و باالبر متوقف مي شود . 

را زده تا بھ پایین ترین محل   Down (S5)براي رفتن بھ ایستگاه جدید باید كلید  

م با زدن  مشخص مي شود برسد ، سپس مي توانی   B5(ایستگاه مرجع) کھ با سنسور 

بھ ایستگاه جدید برویم .   Station4 (S4)تا   Station1 (S1)ھر یک از كلید ھاي 

در ھر شرایطي باعث توقف حركت باالبر میشود ، ھمچنین    OFF (S0)فشردن كلید  

جھت حفاظت سیستم و جلوگیري از حركت بیش از حد باالبر   B6سوئیچ حدي  

تگاه چراغ مربوط بھ آن شروع بھ چشمك  میباشد. ھنگام حركت باالبر بھ سمت ھر ایس

 زدن مي كند و زمانیكھ بھ ایستگاه مورد نظر رسید چراغ روشن مي ماند .  

 :  2تمرین  
این مرحلھ مانند مرحلھ قبل مي باشد با این تفاوت كھ براي رفتن از یك ایستگاه بھ  

مي  مشخص  B5ایستگاه دیگر نیازي بھ رفتن بھ ایستگاه مرجع ( كھ توسط سنسور  

 گردد ) را نداریم .  
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 باال بر  لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 پمپ 

پمپ از چاھھاي عمیق    4در این پروژه یک شبکھ توزیع آب وجود دارد کھ توسط  

تغذیھ مي گردد. جھت ثابت نگھداشتن فشار شبکھ مستقل از مصرف یک مخزن بین  

قرا شبکھ  و  پمپ  توسط  خروجي  خواھیم  مي  را  سیستم  این  است.  گرفتھ    PLCر 

 کنترل کنیم. 

 را نشان مي دھند.   M4تا    M1وضعیت پمپھاي   H4تا   H1المپھاي 

 
 پمپ  :1شکل 

 :  1تمرین  
نگھداریم ھر چھار   B2و    B1در این قسمت مي خواھیم سطح آب در مخزن را بین  

کلیھ پمپھا بھ حالت آماده    ONپمپ داراي بازدھي یکسان ھستند. پس از فشردن کلید  
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مي روند مگر اینکھ، رلھ ھاي حفاظت جریان آنھا ( با فشردن    (stand by)بھ کار  

)فعال شده وپمپ مربوطھ از حالت آماده خارج شود، ھمچنین با    S4تا    S1کلیدھاي  

 کلیھ پمپھا خاموش مي شوند.  OFF (S0)فشردن کلید  

ا آب  گاه سطح  ھر  سیستم  از روشن شدن  مقدار  پس  زمانیکھ  B2ز  تا    کمتر شود 

ثانیھ یک پمپ روشن مي شود تا بتواند این کاھش   5فعال نشده در ھر    B2مجددا  

 سطح را جبران کند. 

ثانیھ یکي از پمپھا خاموش مي    5بیشتر شود ھر     B1ھمچنین ھرگاه سطح آب از  

 شوند تا سطح بھ مقدار مورد نظر برسد.  

اضط شرایط  در  سیستم  حفاظت  زمانیکھ  جھت  یا  و  ھرگاه    B1راري  است  خراب 

بھ   مایع  بھ  مدت    B3سطح  بھ  باید  آالرم صوتي  ھمچنین    2برسد  فعال شود،  ثانیھ 

بھ   از    B4ھرگاه مخزن خالي شد  اتفاق زمان بیش  این  اگر  بھ طول    2رسید  ثانیھ 

 ثانیھ آالرم صوتي فعال گردد.   2انجامید بھ اندازه 

و پمپھایي کھ در  بھ  کار ھستند چشمک زن و المپ  المپ مربوط  بھ  آماده  ضعیت 

 مربوط بھ پمپھایي کھ در حال کار کردن ھستند باید روشن باشد.  

 :  2تمرین  
سطح مایع توسط    B4تا   B1در این مرحلھ بھ جاي استفاده از سوئیچ ھاي 

داده    PLCبھ   10-0اندازه گیر سطح آنالوگ اندازه گیري شده بھ صورت یك سیگنال 

جاي سوئیچ ھا در تمرین قبل از مقدار آنالوگ معادل طبق جدول زیر   مي شود و بھ

 استفاده گردد. 

LEVEL % 70% 50% 90% 10% 

LEVEL SWITCH B1 B2 B3 B4 

 

 :  3تمرین  
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روشن و خاموش شدن پمپھا باید بصورت     این مرحلھ مانند مرحلھ اول میباشد ولي 

شد پمپي روشن کنیم کھ مدت  چرخشي باشد،یعني اگر نیاز بھ روشن کردن پمپي با

پمپي   باشد  پمپي  کردن  بھ خاموش  نیاز  ودر صورتیکھ  بوده  تري خاموش  طوالني 

 راخاموش میکنیم کھ بیشتر کارکرده است. 

 
 پمپ  لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 پمپ تخلیھ فاضالب  
ستفاده مي شود. كنترل عملكرد  پمپ جھت تخلیھ مخزن فاضالب ا   2در این پروژه از 

 انجام خواھد گرفت.  PLCپمپ ھا توسط 

 
 پمپ تخلیھ فاضالب   :1شکل 

 :  1تمرین  
و روشن شدن دستگاه آغاز مي شود، با   S1 (ON)مراحل كاري با فشردن كلید 

روشن بودن دستگاه را   H1عملیات متوقف میگردد ، المپ   S0 (OFF)فشردن كلید 

وارد   Y1ن شدن دستگاه مایع ورودي از طریق شیر كنترلي  نشان میدھد.پس از روش

مخزن میشود و میزان جریاني ورودي توسط پتانسیومتر كنار صفحھ قابل تنظیم است  

را روشن میكنیم تا تخلیھ انجام   M1برسد پمپ  B4و ھرگاه سطح مایع بھ مقدار  
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مانیكھ ھم روشن مي شود، ز M2رسید پمپ  B5بگیرد .اگر سطح مایع بھ مقدار 

خاموش مي شود و زمانیكھ سطح   M2شود پمپ   B2سطح مایع پایین بیاید و كمتر از 

برسد باید جھت جلوگیري از خشك كار كردن پمپ ھا و سوختن   B1مایع بھ كمتر از 

برسد باید آالرم صوتي   B3آنھا ھردو پمپ خاموش شوند . اگر سطح مایع بھ مقدار 

(  کھ توسط کلیدھاي   2Q1,Qپمپ ھا فعال شود فعال شود. اگر حین كار رلھ حفاظتي

S6,S5   شبیھ سازي میشوند) پمپ مربوطھ خاموش مي شود ، پس از رفع عیب و

پمپ را مي توان مجددا در صورت نیاز روشن نمود. چراغ   S4 (Reset)فشردن كلید 

روشن بودن پمپ ھا را نشان مي دھند و در صورت خرابي ھر یك از   H3,H2ھاي 

 ن چراغ ھا باید بھ صورت چراغ چشمك زن باشند . پمپ ھا ای

 :  2تمرین  
سطح مایع توسط اندازه گیر    B5تا   B1در این مرحلھ بھ جاي استفاده از سوئیچ ھاي 

داده مي شود و    PLCبھ  10-0سطح آنالوگ اندازه گیري شده بھ صورت یك سیگنال 

دول زیر استفاده  بھ جاي سوئیچ ھا در تمرین قبل از مقدار آنالوگ معادل طبق ج

 گردد . 

LEVEL % 10% 50% 90% 20% 80% 

LEVEL SWITCH B1 B2 B3 B4 B5 

 

 :  3تمرین  
در وضعیت اتوماتیك میتوانیم  (Inflow)در این مرحلھ با قرار دادن كلید پتانسیومتر 

-0بھ صورت سیگنال  PLCمیزان مایع ورودي را از طریق فرمان آنالوگ خروجي 

10v ینكھ سطح مایع در مخزن چقدر باید باشد ، توسط كاربر بھ وسیلھ كنترل كنیم . ا

تنظیم مي گردد ، این پتانسیومتر یك ورودي نیز آنالوگ   Set point levelپتانسیومتر 

0-10v   بھPLC  .ارسال مي كندPLC     با توجھ بھ سطح مایع و سطح مورد نظر
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در ھمان مقدار مورد نظر  را طوري تنظیم كند كھ سطح مایع   Y1كاربر شیر كنترلي 

ثابت بماند. در این مرحلھ فقط از یك پمپ استفاده مي شود اگر پمپ مورد نظر خراب  

 شد پمپ دوم بھ صورت جایگزین عملیات را ادامھ خواھد داد .  

 
 پمپ تخلیھ فاضالب   لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 پمپ   3تخلیھ فاضالب با 
مخزن كھ توسط سھ پمپ كھ بھ صورت جایگزین  در این پروژه تخلیھ فاضالب  از 

كار مي كنند مي باشد روش عملكرد سیستم بھ این صورت خواھد بود كھ با توجھ بھ  

عدد از پمپ ھا كار خواھند   2میزان ورودي  و سطح آن در مخزن یكي یا حداكثر 

ماند ،ھرگاه یكي از پمپ ھا بھ دلیل  كرد و پمپ سوم بھ صورت آماده بھ كار مي 

نقص فني از كار بیافتد پمپ بعدي مي تواند كار را ادامھ دھد . ھمچنین جھت  

جلوگیري از فرسایش پمپ ھا ترتیب خاموش و روشن كردن پمپ ھا باید تقریبا بھ  

صورت چرخشي باشد ، یعني اگر در صورت نیاز بھ روشن كردن پمپ ، باید پمپي 

مدت بیشتري از زمان خاموش شدن آن گذشتھ و یا در صورت نیاز بھ روشن شود كھ 

 خاموش كردن پمپ باید پمپي خاموش شود كھ زودتر روشن شده است . 

 
 پمپ  3تخلیھ فاضالب با  :1شکل 
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 :   1تمرین  
خاموش كرد   Off (S0)مي توان سیستم را روشن و توسط كلید  ON (S1)توسط كلید 

نمایش داده مي شود پس از روشن شدن سیستم   H1مپ و روشن بودن سیستم توسط ال

را باز مي كنیم ، میزان فاضالب ورودي توسط پتانسیومتر كنار   Y1شیر ورودي  

پمپ   2% تقریبا برابر با میزان تخلیھ 100صفحھ شبیھ سازي شده است (در حالت 

ب  نیز بستھ میشود. ھنگامیكھ سطح فاضال  Y1مي باشد ) و ھنگام خاموش شدن سیستم 

ثانیھ پس    10بھ مدت   B2رسید ، یكي از پمپ ھا روشن مي شود اگر سنسور  B2بھ 

از روشن شدن پمپ اول ھمچنان فعال باشد پمپ دوم را روشن مي كنیم  ، اگر سطح  

رسید  كلیھ پمپ ھا باید خاموش شوند . ھرگاه حین كار یكي از پمپ   B1فاضالب بھ 

شبیھ  S4,S3,S2كھ با كلید ھاي  Q3,Q2,Q1ھا بھ علت فعال شدن رلھ حفاظتي (

سازي شده اند ) از كار بیافتد پمپ بعدي باید روشن شود و جایگزین پمپ از كار  

را نشان   M3,M2,M1روشن بودن پمپ ھاي  H3,H2,H1افتاده شود . المپ ھاي 

مي دھند ، ھرگاه پمپي دچار مشكل شود المپ مربوطھ چشمك زن مي شود ، پس از  

 پمپ مربوطھ آماده بھ كار خواھد بود.   S5 (Reset)فشردن كلید رفع عیب پمپ و 

عدد از پمپ ھا دچار مشكل شوند باید شیر  2برسد و یا   B3ھرگاه سطح فاضالب بھ 

Y1  ثانیھ فعال شود و تا زمانیكھ سطح فاضالب كمتر از   3بستھ شود و بوق بھ مدت

B2  نشودY1   . باز نمي شود 

 :  2تمرین  
از یك سنسور آنالوگ   B3,B2,B1ي استفاده از سنسور ھاي در این مرحلھ بھ جا

  10v-0استفاده خواھیم كرد ، كھ سطح فاضالب در مخزن را بھ صورت یك سیگنال  

% بھ جاي  10از مقدار  B1میدھد . در این حالت بھ جاي سنسور  PLCبھ ورودي 

و   % را در نظر مي گیریم 90مقدار  B3% و بھ جاي سنسور 60مقدار  B2سنسور  

 را انجام خواھیم داد .  1ھمان عملیات مرحلھ 
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 پمپ   3تخلیھ فاضالب با  لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 كنترل سطح  
پمپ داراي جریان دھي یكسان    2پمپ كار تامین آب سیستم را بر عھده دارند . ھر  2

ل كنیم . سرعت تخلیھ مایع توسط  كنتر  PLCھستند و این سیستم را مي خواھیم با 

 پتانسیومتري كھ كنار صفحھ قرار دارد تنظیم مي گردد . 

 
 كنترل سطح   :1شکل 

 :  1تمرین  
فعال شود   B2پمپ بھ طور متقابل كار مي كنند . ھنگامیكھ سنسور 2در این پروژه  

نشان مي دھد كھ مخزن پر شده و ھر دو پمپ باید خاموش شوند ، ھنگامي كھ سطح  

مي رسد یکي از پمپھا  باید روشن شود . اگر یك   B1ب پایین مي آید و بھ سنسور  آ

از كار بیافتد ، پمپ دوم كار خواھد    (Q1,Q2)پمپ بھ علت فعال شدن رلھ حفاظتي 

مجددا   Reset (S2)كرد . پمپي كھ دچار مشكل شده پس از رفع عیب و فشردن كلید  
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بدون توجھ بھ شرایط پمپ ھا خاموش    OFF (S0)مي تواند كار كند . با فشردن كلید 

سیستم شروع بھ كار خواھد كرد . رلھ   ON (S1)مي شوند و فقط با فشردن كلید  

  H1شبیھ سازي مي شوند . المپ  (S3,S4)توسط كلیدھاي   Q1,Q2حفاظتي پمپ ھا 

 خرابي در سیستم را نشان مي دھد.  H2روشن بودن سیستم و المپ  

چشمك مي زند و اگر ھر دو   1Hzبا فركانس  H2باشد   اگر یكي از پمپ ھا خراب

 (سریعتر) چشمك مي زند .   2Hzپمپ خراب باشند این المپ با فركانس 

 :  2تمرین  
مي   PLCآنالوگ بھ  10v-0در این مرحلھ سطح آب در مخزن بھ عنوان ورودي 

براي روشن و خاموش كردن    B2,B1رسد و مي خواھیم بھ جاي استفاده سنسور ھاي 

% مي رسد پمپ خاموش مي شود و ھنگامیكھ سطح  90مپھا ، ھنگامیكھ سطح آب بھ پ

 % مي رسد پمپ بعدي روشن مي شود . 10آب بھ 
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 كنترل سطح   لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 قھوه ساز 

ي  كنترل م  PLCاین پروژه یك دستگاه چاي ساز ، قھوه ساز مي باشد كھ توسط 

 گردد . 

 
 قھوه ساز   :1شکل 

 تمرین :  
) یك لیوان توسط  Inset Coin (S0)پس از انداختن پول داخل دستگاه ( فشردن كلید 

بودن لیوان در   B1) ، سنسورCUPدستگاه در محل مناسب قرار میگیرد ( با فرمان 

  چاي  و S2نسكافھ یا  S1 محل مناسب نشان مي دھد، پس از آن با انتخاب نوشیدني 

دستگاه شروع بھ پر كردن لیوان خواھد    S4و شیر   S3افزودني مورد نظر شكر 

ثانیھ بگذرد و افزودني انتخاب نشود  فقط   5كرد . اگر پس از انتخاب نوشیدني 

ھنگامیكھ نوشیدني   H4تا    H1نوشیدني داخل لیوان ریختھ خواھد شد .چراغ ھاي 
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ھنگامیكھ فرمان افزودن ماده  مورد نظر انتخاب شده باشد چشمك زن خواھد بود ، 

مورد نظر داده مي شود المپ مربوطھ روشن مي ماند و پس از آن المپ مربوطھ 

 خاموش مي شود .

  1ھنگام ریختن مواد داخل لیوان ابتدا شكر و سپس شیر بھ ترتیب ھر كدام بھ مدت 

اضافھ   ثانیھ در صورتیكھ توسط كاربر انتخاب شده باشند ، بعد از آنھا نوشیدني اصلي

پر شدن لیوان را نشان دھد . پس از برداشتن لیوان توسط    B2مي شود  تا زمانیكھ 

 )) دستگاه آماده شروع مجدد مي شود .  Remove )S5خریدار (فشردن كلید 

. 
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 مخلوط كن  

دو مخزن مواد اولیھ    .پودري را با ھم مخلوط كنیم در این پروژه مي خواھیم دو ماده 

ریختھ مي شود ،   2و 1بر روي نقالھ ھاي  Y2,Y1داریم كھ مواد با باز شدن شیرھاي 

این مواد براي مخلوط شدن در یك مخزن دیگر ریختھ مي شوند . در این مخزن  

مخزن   دوسنسور داریم كھ حد باال و پایین مخزن را نشان مي دھند و براي تخلیھ

با   2و1استفاده مي كنیم سرعت نقالھ ھاي   3و نقالھ  Y3مخلوط از شیر 

 پتانسیومترھاي كنار صفحھ قابل تنظیم است . 

 
 مخلوط كن   :1شکل 

 دستي :  1تمرین  



 / (Simulator)شبیھ ساز 
 

2 

دستگاه آماده ي كار بھ  ON/OFF (S0)پس از روشن كردن دستگاه با فشردن كلید  

  Conveyer 1یك از كلید ھاي  مي باشد ، با فشردن ھر (Manual)صورت دستي 

(S2) و یاConveyer 2 (S3)  ابتدا موتورM1   و یاM2   ثانیھ   1روشن شده و پس از

بازمي شوند ونھایتاً مواد را داخل مخزن مي ریزند ، با پر شدن    Y2یا  Y1شیر 

ثانیھ نقالھ مربوطھ  3بستھ شده و پس از   Y2,Y1شیر   B2مخزن و فعال شدن سنسور 

با فشردن كلید   ( بھ علت اینكھ مواد بر روي نقالھ باقي نماند ). خاموش مي شود

Conveyer 3  (S4)   موتورM3  ثانیھ شیر   1روشن و پس ازY3   باز خواھد شد و

ثانیھ   3بستھ و پس از  Y3) ابتدا شیر B1ھر وقت مخزن خالي شد (فعال شدن سنسور 

تگاه توسط كلید  نقالھ نیز خاموش مي شود . در حین كار با خاموش كردن دس 

ON/OFF (S0) . المپھاي   ھر سھ شیر و نقالھ بھ طور ھمزمان خاموش مي شوند

H4,H3,H2   پس از روشن شدن موتورھايM3,M2,M1  بھ صورت چشمك زن و

 روشن مي مانند .  Y3,Y2,Y1پس از باز شدن شیرھاي  

 اتوماتیك :   2تمرین  

دستگاه در   AUTO (S5)لید  در این مرحلھ پس از روشن كردن دستگاه با فشردن ك

روشن شده   M2و  M1وضعیت اتوماتیك قرار مي گیرد . در این وضعیت موتورھاي 

 ثانیھ باز مي شوند.  1پس از    Y2 , Y1و شیر ھاي 

  3بستھ شده و پس از   Y2,Y1) شیر ھاي  B2زماني كھ مخزن پر شد ( فعال شدن 

تخلیھ صورت مي گیرد بھ   خاموش مي شوند و بعد از آن   M2و  M1ثانیھ موتورھاي 

باز خواھد شد تا   Y3ثانیھ شیر   1روشن و پس از  M3این صورت  كھ ابتدا موتور  

بستھ شده پس   Y3) پس از آن  ابتدا B1زماني كھ مخزن كامال تخلیھ شود (فعال شدن 

خاموش مي شوداین عملیات تا زمانیکھ دستگاه روشن و در    M3ثانیھ موتور 3از 

 باشد، تكرار مي شود . وضعیت اتوماتیک  
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 مخلوط كن  لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 
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 كنترل مراحل تولید 

مرحلھ برروي آن   4در این پروژه یك خط تولید داریم كھ قطعھ پس از وارد شدن در 

لھ بھ  نقا M1عملیاتي مانند سوراخ كاري ، برشي و ... انجام مي گیرد . با فرمان بھ 

نقالھ بھ سمت پایین حركت خواھد كرد ،    M2سمت باال حركت مي كند و با فرمان 

پس از روشن كردن موتور نقالھ با پتانسیومترھاي كنار صفحھ سرعت حركت را مي  

ورود قطعھ بر روي نوار نقالھ را نشان مي دھد . ھر گاه   B1توان تغییر داد. سنسور 

فعال مي شود   ,B2, B3 B5 ,B4ار گیرد ، سنسور قطعھ جلوي یكي از ایستگاه ھا قر

روشن شود قطعھ    Station4   تا  Station1پس از اینكھ ایستگاه مربوطھ با فرمان 

مورد نظر را برداشتھ عملیات سوراخ كاري ..... انجام میدھد . ھر عملیاتي كھ ھر 

گاه قطعھ را  ثانیھ طول مي كشد . پس از خاموش شدن ھر ایست  5ایستگاه انجام میدھد 

دوباره بر روي نقالھ قرار مي دھد ، پس از اینكھ كلیھ مراحل بر روي قطعھ انجام  

برده و از آنجا با فرمان صادر شده از نقالھ   B6)گرفت آن را بھ سمت قست خروج(

المپ    Station4   تا  Station1خارج مي شود،در زمان فعال بودن ھریک از 

 ت چشمک زن خواھند بود  . در حال   H4تا    H1مربوط بھ آن 
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 كنترل مراحل تولید  :1شکل 

 دستي :  1تمرین 

باید   S1(Station1)در این حالت پس از روشن كردن دستگاه ، با فشردن كلید  

  M1فعال شده تا قطعھ بر روي نوار نقالھ قرار داده شود سپس  بھ  Insertخروجي 

رسید   B2زمانیكھ قطعھ بھ  فرمان حركت داده و نقالھ بھ سمت باال حركت مي كند،

M1  خاموش شده ، نقالھ متوقف مي شود با فرمانWorkStation1   قطعھ توسط

ثانیھ با قطع   5دستگاه برداشتھ مي شود وعملیات مربوطھ انجام مي شود پس از 

قطعھ بھ روي نقالھ بر گردانده مي شود با فشردن كلید   Station1فرمان 

S2(Station2)   قطعھ بھ سمتStation2 رود مانند قبل پس از رسیدن بھ  ميB2  

از روي نقالھ  WorkStation2نقالھ متوقف مي شود ، قطعھ با فعال شدن فرمان 

ثانیھ با قطع فرمان  5برداشتھ شده و عملیات بر روي آن انجام مي گیرد و پس از 
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Station2 ردن  قطعھ بر روي نقالھ برگردانده مي شود و بھ ترتیب این عملیات با فش

انجام مي   Station4در مورد  S4 وكلید  Station3در مورد    S3(Station3)كلید 

فشرده شود قطعھ جدیدي كھ بر روي نقالھ قرار گرفتھ   S1پذیرد. پس از آن اگر كلید 

صادر    EJECTرسید فرمان  B6میرود و ھرگاه قطعھ قبلي بھ  1بھ سمت ایستگاه 

 .  شده و قطعھ را نقالھ بھ خارج بفرستد 

 اتوماتیك :  2تمرین 

با قرار دادن كلید در وضعیت اتوماتیك سیستم كلیھ مراحل باال را بھ صورت اتوماتیك  

روشن شده ، قطعھ وارد نقالھ شده ، نقالھ   M1انجام مي دھد بھ این صورت كھ موتور 

قطعھ  WorkStation1برسد ، با فرمان   1بھ جلو حركت كرده تا قطعھ بھ ایستگاه 

ثانیھ قطعھ بھ روي نقالھ بر    5شده عملیات بر روي آن انجام مي گیرد پس از برداشتھ  

گرداننده مي شود و نقالھ بھ جلو حركت خواھد كرد در ھر ایستگاه نقالھ بھ جلو مي  

رود  و مرحلھ بھ مرحلھ عملیات بر روي قطعھ انجام گرفتھ تا نھایتا از انتھاي خط  

شود با فرمان    Ejectبرسد و    B6قطعھ بھ  تولید خارج شود .در این وضعیت ھرگاه 

Insert  .قطعھ جدید بر روي نوار نقالھ قرار داده شود 
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 كنترل مراحل تولید  لیست ورودیھا و خروجیھای پروژه :1جدول 

 

 


