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الحقيبة التعلمية  
المنطقي المبرمجالتحكم  

programmable   

logic   

controller

p.l.c
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مفردات المنهج 
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PROGRAMMABLE  LOGIC

CONTROLLER

”المنطقي المبرمج التحكم ”•
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عية هو جهاز حاسوب يعطي قدرات هائلة للسيطرة على العمليات الصنا

نتاج وقد تم إ. المعقدة التي كانت صعبة المنال في السنوات السابقة 

لتكون قادرة على السيطرة (PLC)المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة 

ابقا عن على العمليات الصناعية بكفاءة ودقة عالية والتي كانت تنفذ س

ذات العيوب الكثيرة مثل Contactorsطريق المرحالت الكهربائية 

فصل تأكل وتلف أجزاؤها الميكانيكية والشرارة الكهربائية الناتجة عن

وضاء وتوصيل المرحالت الكهربائية والتي تؤدي إلى تلفها وكذلك الض

لدها هذه التي تسببها المجاالت المغناطيسية المتداخلة والحرارة التي تو

ع المرحالت عند تشغيلها وحاجتها إلى أسالك كثيرة مما يؤدي إلى رف

كلفة األجهزة وصعوبة صيانتها

التعرف على المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة
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PLCكما انه عند استخدام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة 

Auxiliaryفأنه سوف يحل محل المرحالت الثانوية 

•Contactors   والتي تستخدم بالمئات في العمليات

صغيرة PLCالصناعية وبالتالي ستجد انه باستخدام وحدة 

نوية ستمكننا من االستغناء عن عدد كبير من المرحالت الثا

ر والمناوالت الكهربائية مما يؤدي إلى قلة التكلفة وصغ

حجم وحدة السيطرة مما سبق يمكننا القول بأن بعض 

:في الصناعة هي PLCميزات استخدام وحدات 
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.انخفاض الكلفة في معظم التطبيقات •

. سهولة الصيانة ومتابعة الخطأ إن وجد •

.صغر حجم وحدة السيطرة•

امج فقط سهولة تغيير منطق التشغيل بتغيير البرن•

.دون الحاجة إلى أعادة تسليك الدائرة 

في الصناعةPLCميزات استخدام وحدات 
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مجة وبهذا يمكننا القول بان المتحكم المنطقي القابل للبر•

PLCهو جهاز سيطرة الكتروني صمم الستقبال أشارات

ها وإجراء العمليات المختلفة علي( رقمية وتماثلية )دخل 

طبقا للبرنامج الذي بداخله ثم إرسال إشارات الخرج 

للسيطرة على العمليات الصناعية( رقمية أو تماثلية)•

.المتنوعة 
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  PLCإن المتحكم المنطقي القابل للبرمجة •

LOGO! 24R هو المتحكم المستخدم في

ي المعهد التقن/مختبر التأسيسات الصناعية 

كربالء وهو متحكم ذو ثمانية وحدات إدخال 

وأربعة , ستة منها رقمية واثنان تماثلية 

.ان وحدات إخراج مع وحدتان إضافيتان تماثليت

LOGO! 24Rالمتحكم المنطقي القابل للبرمجة 



9

وتعمل24V DCيعمل هذا المتحكم على جهد 

أيضا24V DCوحدات اإلدخال على جهد 

إما وحدات اإلخراج فيمكنها تشغيل أحمال تعمل 

24V DC , 24VAC ,220VACعلى جهد 

ويحتوي هذا المتحكم على شاشة يمكن 

بواسطتها برمجته في موقع العمل
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PLCمكونات المتحكم المنطقي القابل للبرمجة 

Hardwareالمكونات الصلبة •

Softwareالمكونات البرمجية •
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Central  Processing  Unit(CPU)وحدة المعالجة المركزية -أ

Hardwareالمكونات الصلبة 

Programming  Unitوحدة البرمجة -ب

Power  Supplyوحدة مصدر التغذية -ج

Input  Unitوحدات الدخل -د

Output  Unitوحدات الخرج -ه
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نامج وهي تمثل العنصر األساسي المسئول عن تنفيذ البر•

فر وتتكون من واحد أو أكثر من المعالجات المايكروية وتتو

ة لها المساعدات المطلوبة للتوصيل بوحدة البرمجة وأجهز

ي ولكل وحدة معالجة مواصفات تختلف ف,اإلدخال واإلخراج 

سرعة تنفيذها للعمليات وسعة ذاكرتها من نوع إلى أخر

علما انه اليمكن تخزين أكثر من برنامج واحد على وحدة 

.المعالجة المركزية 

(CPU)وحدة المعالجة المركزية 
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ية هو حاسوب يتم فيه استخدام البرمج•

الخاصة بالمتحكم المنطقي القابل 

للبرمجة في برمجة عملية معينة ومن

م ثم نقل البرنامج المصمم إلى المتحك

.PLCالمنطقي القابل للبرمجة  

Programming  Unitوحدة البرمجة 
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تغذي هذه الوحدة وحدات الدخل والخرج ووحدة •

قوم حيث ي,المعالجة المركزية بالقدرة المطلوبة 

ن بتوفير الجهد الالزم لتفعيل وحدات الدخل ع

رج طريق المتحسسات وكذلك تفعيل وحدات الخ

والتي بدورها تقوم بتفعيل مرحالت القدرة 

– 12vويتراوح جهد التغذية بين  220v ))

Power  Supplyوحدة مصدر التغذية 
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من وهي التي تقوم باستقبال إشارات الدخل•

النظام المراد التحكم فيه عن طريق 

ات ثم نقل اإلشار,المتحسسات والمفاتيح 

.إلى وحدة المعالجة المركزية 

Input  Unitوحدات الدخل 
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أو تماثلية (  Digital)نوع إشارات الدخل رقمية •

(Analog.)

إذ تمثل وحدة اإلدخال الواحدة بت ,عدد نقاط اإلدخال •

(bit ) وكل ثمانية وحدات تمثل بايت(byte  .)

.نوع جهد اإلدخال  مستمر أم  متناوب •

(..…… 24v , 220v)قيمة جهد  اإلدخال  •

مواصفات وحدات الدخل
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تمت وهي التي تستقبل نتيجة العمليات التي–

وتنقل اإلشارات الناتجة ( CPU)في وحدة 

اد من تنفيذ البرنامج إلى مكونات النظام المر

Contactorالتحكم فيه مثل المرحالت 

.Valvesوالصمامات 

Output  Unitوحدات الخرج 
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أو تماثلية ( Digital)النوع هل هي وحدات رقمية •

(Analog.)

عة عدد نقاط الخرج والجهاز المستخدم في المختبر ذو أرب•

. اخراجات 

.نوع الجهد هل هو مستمر أو متناوب •

(..……… 24v , 220v)قيمة الجهد المغذي لها •

لحمل قيمة التيار الذي يمكن أن تتحمله الوحدة في تغذية ا•

(10mA , 1A , 2A……..)

مواصفات وحدات الخرج
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وحدة المعالجة المركزية 

CPU

وحدة مصدر التغذية

I

N

P

U

T

S

O

U

T

P

U

T

S

PLCالمكونات االساسية الصلبة للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة 

•• وحدة البرمجةوحدة الذاكرة
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وهي مجموعة األوامر المطلوب برمجتها •
يطرة أو وتنفيذها بالتتابع لتنفيذ عملية الس

ويتم تخزين هذا , التحكم لنظام معين 
البرنامج على وحدات الخزن مثل األقراص

ومن أهم خصائص هذا , الصلبة أو المرنة 
ون البرنامج هي سهولة التعديل والتغيير د
.الحاجة إلى تغيير نظام السيطرة االصلي

Softwareالمكونات البرمجية 



21

 Ladder  Diagram  Method( المخطط السلمي )اللغة السلمية •

(.LAD)واختصارها 

  Function( مخطط البوابات المنطقية)لغة البوابات المنطقية •

Block  Diagram   واختصارها(FBD.)

واختصارها  Statement  List( اإلجراءات)لغة قائمة األوامر •
(STL.)

اللغات المستخدمة في برمجة المتحكمات المنطقية القابلة 

PLCللبرمجة
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يل وهي تعتبر من أكثر الطرق استخداما في تمث

.الدوائر الكهربائية ودوائر التحكم

يار اللغة السلمية اقرب ماتكون لمخطط مسار الت•

حكم المستخدم في الدوائر الكهربائية ودوائر الت

مع فارق أساسي وهي إنها ترسم بشكل أفقي

(LAD)المخطط السلمي 
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اسم الرمز في المخطط السلميشكل الرمز في المخطط السلمييةشكل الرمز في الدوائر الكهربائ

S

S

M

I0, I1 , I2……..

I0, I1 , I2……..

Q0 , Q1, Q2

….
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نفيذ في هذه الطريقة يتم استخدام البوابات المنطقية في ت•

نفيذ عمليات التحكم والبوابات األساسية المستخدمة في ت

:هذه الدوائر هي ثالث بوابات

 AND( و)بوابة -1

 OR( او)بوابة -2

NOT( ال)بوابة -3

(FBD)لغة البوابات المنطقية  
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AND( و)بوابة 

ة من شروط هذه البوابة إن يكون لها على األقل ادخالين وهذه البواب•

.تمثل بمفتاحين على التوالي

I1

I2

Q

L  S2   S1  

000

010

001

111
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OR( او)بوابة 

Q  I2   I1   

000

110

101

111

من شروط هذه البوابة إن يكون لها على األقل ادخالين وهذه البوابة تمثل

.بمفتاحين على التوازي
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NOT( ال)بوابة 

من شروط هذه البوابة أن لها دخال واحدا والخرج يكون عكس الدخل •

(.N.C)وهي تمثل مفتاح مغلقا . دائما 

L  S1  

10

01
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LAD))

&
1≤(FBD)
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LOGO! 24 R

ESC OK
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LOGO! 24Rطريقة برمجة ال

:عند فتح المصدر تظهر لنا على الشاشة مايلي -1

NO   Program 

Press   ESC  

> Program…..  

Card…       

CLOCK…   

Start…       

ESCنضغط على ال

> Edit          

Clear prg.    

Password   

ى ال 
عل

ط 
ضغ

ن
O

K
 

> Edit  Prg.         

Edit  Name   

Memory ?     

 OKنضغط على ال 

 OKنضغط على ال 
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Q   Q

هذه االشارة تحول الى االدخال عن 

طريق السهم بجهة اليسار 

CO

تحولت االشارة الى االدخال ويظهر 

لنا االختيار االول 

CO

GF

SF

:هنا تظهر لنا هذه االختيارات حيث ان

1-CO  تستخدم لإلدخال واإلخراج حيث

 ……I , Q , Mتحتوي على االحرف 

2-GF تستخدم الختيار البوابة هل هي

AND ,  OR  

3-SF  ال تستخدم في الوقت الحالي .
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Q  GF 

 OKنضغط على ال 

Q

B1

نضغط ANDهنا اذا اردنا ال

للتثبيت وإذا اردنا OKعلى ال

OR ل نضغط على السهم االسف

للجهاز للتغيير 

B1

Q>1
CO

هنا I1يظهر لنا حرف OKنضغط على ال

ي  نحدد رقم االدخال من السهم السفلي ليعط

I1, I2, I3……
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B1

Q>1
I1

B1

Q>1
I2
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طريقة حذف البرنامج

Edit              

>Clear prg       

Password   

Clear prg

>NO          

Yes        

البرنامج بالرجوع الى البداية يظهر لنا البلوك التالي حيث يتم اخذ االختيار الثاني لغرض مسح

للحذف yesونختار الYesاو NOثم يظهر لنا اختياريين اما 
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من بالرجوع الى بداية الشاشة يظهر لنا البلوك ادناه حيث•

. لتبدأ بالعمل startخالل االسهم يتم اختيار كلمة 

طريقة تنفيذ البرنامج

Program…..  

Card…       

CLOCK…   

> Start…           
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LAD))

&
1≤(FBD)
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برمجة الدائرةطريقة 

OKنضغط على ال 

Q  GF 

Q

B1I3

Q

B1
CO نضغط على الOK

عن طريق السهم باألسفل

I3يتم تغيير االختيار الى

يتحول السهم الى االدخال الثاني OKنضغط على ال

GFثم عن طريق السهم نحوله الى COليظهر 

Q

B1

GF
I3
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OKنضغط على ال

Q

B1

GF
I3

B2

B1>1
CO

B2

B1&

عن طريق السهم يتم 

ثم ORاختيار بوابة 

OKنضغط على ال 

حيث I1يتم اظهار OKنضغط على ال

يتحول على االدخال الثانيOKنضغط ال

 COليظهر ايضا 

B2

>1 B1CO

I1
OKنضغط على ال
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Program…..  

Card…       

CLOCK…   

Start…            >

B2

>1 B1
I1

I2

عن طريق السهم باألسفل

I2يتم تغيير االختيار الى

لحين  ESCيتم الضغط على ال

تم الوصول الى البلوك التالي عندئذ ي

لبدء  STARTنقل التأشير الى ال

تنفيذ البرنامج 
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طريقة ربط الدائرة عمليا

24V

0V



41

PLCتشغيل محرك حثي ثالثي األطوار بال

&
&

≥1

I1

I2    

I3

Q1

Q1

LAD 

FBD 

الدائرة الكهربائية
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طريقة برمجة دائرة تشغيل محرك

QGF Q

B1
 OKلنضغط على ا

OKنضغط على ال 

B2

B1&

CO

ل 
 ا
ى
عل

ط 
ضغ

ن
O

K

B2

B1&

I1
I2

ESCنضغط على ال 

OKثم الضغط على ال

الي لحين الوصول البلوك الت

GF

Q

B1B2

QB1

عن طريق المفتاح 

لوك باليسار نفتح الب

GF

OKنضغط على ال 
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B3

B1>1
COOK

B1

B3

>1
I3

CO
OK

B3

B1>1
I3

Q1

اح يتم اختياره عن طريق المفت

بجهة اليمين 

Q

B1B2
B3

E
S

C

ESC
Program…..  

Card…       

CLOCK…   

> Start…           

 OKعند الضغط على ال

يبدأ بتنفيذ البرنامج

طريقة برمجة دائرة تشغيل محرك 
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طريقة ربط الدائرة عمليا

R S T

U V W
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( PLC)الدوال االساسية في ال

Markers (M)) )او Flags (F )) )دالة التخزين

-SR)دالة االبقاء واإللغاء  Latch)

RS-Latch))دالة اإللغاء واإلبقاء
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PLCفي ال( Memo {M})او(Flags { F{)  دوال التخزين 

غراض في نظام التحكم بالمرحالت التقليدية تستخدم بعض المالمسات او المرحالت إل

اما في نظام , ثانوية او مساعدة للعمليات المتوسطة بين وحدات االدخال واإلخراج 

ة ان دال, تستخدم دالة التخزين للتعبير عن هذه العمليات ( PLC)التحكم باستخدام ال

كزي التخزين عبارة عن عناصر ذاكرة الكترونية لها اماكن خاصة في وحدة التحكم المر

(CPU ) وعلى ذلك يكون الهدف من استخدام مسجالت العالمات(Flags ) مايلي  :

.  غيرة وتبسيطه الى مجموعة من البرامج الص( الكبير مثال )تجزئة البرنامج 

.  عدم استهالك نقاط االخراج من خالل استخدام هذه الوحدات للتخزين

بدال من اختصار تكرار النقاط في اكثر من شبكة ,فمثال مجموعة مفاتيح الفصل

.  وتوضع في هذه الشبكات ( Memo)ان تكرر في كل شبكة توضع بشكل 
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PLCعكس اتجاه الدوران باستخدام ال

I1      I2      

M1

Q1

Q1

I3 Q2

M1

Q2

Q2

I4 Q1

الدائرة الكهربائية

LAD
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&
I1

I2

M1
I1      I2      

M1

Q1

Q1

I3 Q2

M1

Q2

Q2

I4 Q1

& Q2 
&

1≥

M1

Q1

I4 

Q2 

& Q1 
&

1≥

M1

Q2

I3 

Q1 
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طريقة ربط الدائرة عمليا

24V
0V

R  S  T R  S  T


