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 PLCمعرفي بخشي از تجهيزات مورد استفاده در سيستم هاي كنترلي مبتني بر

www.GLcd.ir 

 PLCكارت يا مبدل ارتباطي بين كامپيوتر و 

1-PC Adaptor  

كنترل كننده وصل مي شود و از طرف ديگر به كامپيوتر . دو نوع آداپتور  MPIاين آداپتور از يك طرف به پورت 

متصل مي گردد . شكل زير آداپتور قابل اتصال به  RS232و نوع ديگر به  USBوجود دارد كه يك نوع به پورت 

  را نشان مي دهد . USBپورت 
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 كامپيوتر PCIيا  ISAكارت براي نصب در اسالت  -2

متصل مي گردد و نياز به آداپتور  PLCبا نصب اين كارت خروجي مستقيماً توسط كابل و كانكتور به  •

  شكل زير( CP5611بيروني نمي باشد ) مانند كارت 

 

  PCMCIAكارت -3

 CP5511نصب مي گردد مانند كارت  Notebookاين كارت در اسالت 
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  PGاستفاده از 4-

هاي زيمنس داراي  PGميباشد كه مانند يك كامپيوتر همراه است   plcدستگاه مخصوص يرنامه ريزي 

 PG740مانند وصل ميگردد هستند  PLCپورت خروجي كه مستقيماً به 

 

 

 كامپيوتر صنعتی

  .كامپيوتر هاي صنعتي در مدلهاي مختلف پانل ، رک ، باكس و سينگل برد در صنعت استفاده مي شوند

تفاوت عمده اين نوع كامپيوترها در روش ساخت آنها نسبت به مادر برد هاي معمولي مي باشد كه بسيار دقيق 

 نيز ميگويند . ipcبه كامپيوتر هاي صنعتي در اصطالع   .تر است

 IPC" در حالت كلي تجهيزات مربوط به اتوماسيون صنعتي مبتني بر كامپيوترهاي صنعتي .

Based Automation"  شوندصورت زير دسته بندي ميَبه: 
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1. Panel PCs 
2. Workstations 
3. Industrial PC Chassis 
4. Single Board Computers 
5. Industrial PC Peripherals 
6. Industrial Communications 
7. Plug-in Data Acquisition and Control Cards 
8. Signal Conditioning and Digital I/O Accessories 
9. Remote Data Accquisition and Control Modules 
10. Distributed Data Acquisition and Control System 
11. Compact PCI Modular Industrial Computers 
12. Automation Softwares 

  به شرح زير ميباشند : نيز انواع كامپيوترهاي صنعتيميتوان گفت 

اينچ  91اينچ تا  4.8نعتي ارائه مي شود. و در ابعاد كامپيوتر صنعتي پانلي كه در معموال بهمراه نمايشگر ص1-

 ( Panel PCs)  .مو جود مي باشد



 

 
5 

 

كه از يك مادر برد صنعتي كه در يك محفظه آلومينيومي قرار گرفته است تشكيل شده  با كس پي سي :2-

  .است كه عموال منابع تغذيه آنها بيرون از محفظه قرار دارند و مادر برد آنها بدون فن مي باشد
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ادي رک مانت : اين نوع كامپيو ترهاي مانند كيس معمولي كه بصورت افقي باشد هستند و چون فضاي زي3-

اشغال مي كنند مي توان داخل آنها مادر برد صنعتي يا بك پلين با مقادير متعد در گاههاي پي سي آي يا آي زا 

   .قرار داد و از نظر منابع تغذيه هم بسيار قدرتمند هستند

 

از يك مادر برد بهمراه سي پي يو تشكيل شده اند و هيچ محفظه اي ندارند ابعاد آنها  سينگل برد كامپيوترها :4-

  .اينچ مي باشد 4اينچ تا  5.3
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كابرد كامپيوتر صنعتي در   .كامپيو تر هاي صنعتي از نظر سرعت معموال پايين از كامپيوترهاي خانگي هستند

  .پرژهاي صنعتي مي باشد

Disk On Module - DOM 

Disk On Module  يا به اختصار DOM  حافظه هاي الكترونيكي هستند كه

بعنوان جايگزين هاردديسك در كامپيوترهاي صنعتي مطرح ميشوند. با توجه به ساختار 

الكترونيكي اين قطعات, مشكالت خرابي حافظه در اثر لرزش و افتادن كامپيوتر صنعتي 

 .و همچنين شوكهاي مكانيكي, برطرف ميگردد

 

DVI Splitter  
دارند را برقرار میي كنید.  DVIاين دستگاه امكان نمايش بر روي بيش از يك مانيتور را كه ورودي 

متصیل میي گیردد كیه تنظيمیات آن از  DVI بیه چهیار خروجیي DVI با اين دستگاه دو ورودي

 امكان پذير است. DIP SW طريق

  

 

USB Extension 
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مي  USB Extension متر طول دارد ولي با استفاده از 3حداكثر تا  USB به طور معمول كابل

 .متر گسترش دهيد 35توانيد اين فاصله را به 

 

 

Serial Communications 

در صورتي كه بخواهيم پورت سريال كامپيوتر خود را افزايش دهيم مي توانيم با نصب انواع 

ي موجود مي توانند بروي كارتها. به سريال استفاده كنيم PCMCI به سريال و PCI مبدلهاي

همچنين اگر مي .به شما ارائه نمايند  RS232 پورت سريال 4تا  2از   PCI يك در گاه

اضافه نماييد مي توانيد از مبدلهاي  RS232 خواهيد بروي لپ تا خود يك يا چند پورت سريال

  .پي سي ام سي آي به سريال استفاده نماييد
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FlexNetViewer 

اين دستگاه مي تواند تصاوير  .براي ارسال تصاوير بر روي شبكه طراحي شده استاين دستگاه 

چندين   يك نمايش گر را به تعداد ديگري از نمايش گرها ارسال دارد يا اينكه مي تواند تصاوير

با نرم افزار اين دستگاه مي توان چندين تصوير را در  (نمايش گر را در يك مانيتور نمايش دهد

 ). نمايش داد يك نمايشگر

 

 

 

 

 

 

RS-485 Remote I/O 

ها، مانيتورينگ ، براي جمع آوري دادهRS485 ريموت با پروتكل ارتباطي دولهاي ورودي/خروجي

ها گسترده باشند و از سوي ديگر، سرعت هايي به كار ميروند كه از يكسو دادهو يا كنترل پروسه

پروسه سريع نباشد. با توجه به اينكه تمامي اطالعات در اين مدولها از طريق پورت سريال رد و 

تا  (RS485 ا يك زوج سيم )استانداردها فقط ببدل ميشود، كنترل تعداد زيادي از داده

 .مسافتهاي طوالني ميسر ميگردد

 

 

 

 

http://www.yektavaran.com/index.php?categoryID=100
http://www.yektavaran.com/index.php?categoryID=100
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(Remote Terminal Unit  )RTU  

RTU  يك سيستم جمع آوري اطالعات مي باشد كه اطالعات آنالوگ و ديجيتال را از تعداد كانال

و قادر است تا اطالعات جمع آوري  جمع آوري مي نمايد كانال( 69هاي ورودي بسيار زيادي )تا 

، خطوط Dial up، خطوط GSM/GPRSبستر مخابراتي مختلف شامل بستر  5شده را از طريق 

Leased Lineكه ، شبEthernet  )و لينك ماهواره به مقاصد مشخص )ايستگاههاي مركزي

ارسال نمايد. اين سيستم قادر به تشخيص خرابي در هر يك از لينك هاي ارتباطي مي باشد و مي 

تواند به صورت اتوماتيك لينك ارتباطي را تغيير دهد. همچنين اين سيستم امكان ارتباط دوطرفه 

بين ايستگاهها فراهم مي سازد. تغذيه سيستم مورد نظر عالوه بر برق )كنترل و مانيتورينگ( را 

 .شهر از طريق سوالر پنل )تغذيه خورشيدي( نيز فراهم مي گردد



 

 
11 

 

 (panel meter)پانل ميتر

نشانگرهاي ديجيتالي يا پانل ميتر براي نمايش پارامترهايي نظير دما، فركانس، سرعت، كميتهاي 

با استفاده از خروجيهاي متعدد امكان صدور آالرم .روندبكار مي ...فيزيكي مانند فشار، رطوبت و 

 يا فرامين الزم در صورت رسيدن كميت مورد نظر به مقدار از پيش تعيين شده، وجود دارد
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دهنده سازد تا براي هر كميت مورد نظر، نشانتنوع مدلهاي موجود، اين امكان را فراهم مي

 .مربوطه، انتخاب و استفاده گردد

 :هاي ديجيتالی عبارتند ازهندهد برخی از مشخصات كلی نشان

  ،پشتيباني انواع وروديهاي استاندارد از قبيل سيگنال آنالوگ ولتاژ/جريان، ترموكوپلRTD ،

 و ... BCD، اعداد  لودسل براي توزين پالس براي نمايش سرعت و فركانس و

 باال، بسيا باال  پائين، پائين، مجاز، قابليت برنامه ريزي خروجي براي تعيين مقادير حد بسيار 

  بدنه ضد آب و ضد گرد و غبار 

  امكان تنظيم مقادير دلخواه بر حسب نياز 

  ژ كاركردمختلف و نوع ولتاتغذيه  رنجامكان تهيه مدلهاي مختلف با AC و DC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شفت انکودرها

 :شوندشفت انكودرها به دو دسته كلي تقسيم مي
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در اين شفت انكودرها با متناسب با حركت شفت، دو :  Incremental شفت انكودرهاي -

از اختالف فاز دو  .درجه اختالف فاز دارند 15شود كه با همديگر توليد مي A, B پالس به نامهاي

كه   اين گونه پالس ايجاد شده، ميتوان به جهت حركت شفت )راستگرد يا چپگرد( پي برد. در

باشند با قطع تغذيه شفت انكودر، اطالعات مربوط به موقعيت ترين شفت انكودرها نيز ميرايج

تعداد پالس  رود چرا كه اطالعات مربوط به موقعيت شفت فقط بستگي بهفعلي شفت از بين مي

 .خروجي در هر لحظه دارد

 

در اين شفت انكودرها، موقعيت شفت با قطع تغذيه آن از بين :  Absoluteشفت انكودرهاي  -

رود و اطالعات مربوط به آن بصورت كد گري يا باينري در كابل خروجي شفت انكودر در نمي

 باشد.دسترس مي

 

Position Indicators 

و يا ميزان چرخش  براي اندازه گيري موقعيت Position Indicators نشانگرهاي موقعيت يا

  .يك محور مكانيكي بكار ميروند و در مدلهاي آنالوگ و ديجيتال در دسترس ميباشند
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 :برخي از كاربرد اين محصوالت عبارتند از

 اندازه گيري موقعيت ميز صليبي در ماشين هاي افزار 

 ن شيرهاي مكانيكي و كنترلياندازه گيري ميزان باز يا بسته شد 

  اندازه گيري ميزان تنظيم قطعات تنظيم كننده در سيستمهاي مكانيكي كه در آنها عمل

 .تنظيم با حركت يك شفت انجام ميپذيرد

 

 

 

 

 (Current-Relay ) رله هاي جريان
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چنانچه   رله هاي جريان براي شناسائي و مانيتورينگ حد جريان مصرف كننده ها به كار ميروند.

برخي از .جريان باري از حد مجاز كمتر يا بيشتر باشد, كنتاكت خروجي رله جريان فعال ميگردد

 :كاربردهاي رله جريان در زير آمده است

 شناسائي پاره شدن زنجير

هنگام گير كردن زنجير, بديهي است كه موتور جريان زيادي خواهد كشيد. بدين ترتيب با استفاده 

ان قبل از پاره گي زنجير, موتور را خاموش نمود. الزم بذكر است استفاده از از رله جريان ميتو

بيمتال بدليل اينكه عملكرد كند آن, براي شناسائي پاره گي زنجير, كارائي نخواهد داشت. رله 

ثانيه يا كمتر, قفل شدن موتور و احتمال پاره شدن زنجير را بخوبي  5.9جريان در مدت زمان 

 .شناسائي ميكند

 

 شناسائي سوخته شدن المپها در گذرگاه ها و معابر

با استفاده از رله جريان ميتوان سوخته شدن المپها در گذرگاه ها و معابر را شناسائي نمود. با 

سوخته شدن هر كدام از المپها, جريان مصرفي خط, پائين آمده و در صورتيكه جريان مصرفي از 

 .جريان, فعال خواهد شدپائين تر رود, كنتاكت رله  ,حد مشخصي
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SSR 

كه نياز به تعداد  برده ميشوندبكار  زماني Solid State Relays (SSR) هاي الكترونيك يارله

دفعات قطع و وصل زياد داشته باشيم. يكي از كاربردهاي اين تجهيزات استفاده در خروجي 

 كه كنترل دما در مد زمانيباشد خصوصا دما براي كنترل دماي هيترها مي كننده هايكنترلر

PID .مناسب نمي به علت خرابي هاي الكترومكانيكي رلهاستفاده ازدر اينگونه موارد،  كار كند

 كرد .تعويض  انها را بايستي هر چند ماه يكبار باشد زيرا در صورت استفاده از انها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترانسديوسرها

ترانسديوسرها يا مبدلهاي صنعتي براي تبديل كميتهاي مختلف آنالوگ و دما به سيگنالهاي 

مورد استفاده قرار ميگيرند. وجود  استاندارد ولتاژ و جريان و همچنين براي ايزوالسيون سيگنالها

اژ تغذيه آمپليفاير ايزوالتور در مدارات اين گونه تجهيزات، باعث جلوگيري از اثر نويز موجود در ولت

يا خود سيگنال در خروجي توليد شده ميگردد. در حالت كلي ترانسديوسرها را ميتوان بصورت زير 

 :بندي نموددسته

 به ولتاژ/جريان (AC /DC) مبدل ولتاژ/جريان
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 ولتاژ/جريان بهRTD) يا ترموكوپل (مبدل سنسور دما 

 ايزوالتور ولتاژ و جريان

باشد. بدين ترتيب كاربر ميتواند ريزي مييا قابل برنامه خروجي بعضي از مبدلها قابل انتخاب

 .توسط نرم افزار مربوطه، كليه پارامترهاي مبدل را تنظيم و كاليبره نمايد

 

 

Invertor or Motor controller 

در سه كاركرد كلي براي كاربردهاي گوناگون ساخته  براي كنترل دور موتور بكار رفته و اينورترها

 :عبارتند ازميشوند كه 

 كنترل ولتاژ/فركانس V/F 

 كنترل حلقه باز برداري Open Loop Vector 
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 كنترل حلقه بسته برداري Closed Loop Vector 

هاي صنعتي متعددي دارند كه مهمترين آنها اينورترها همچنين توانائي برقراري ارتباط با شبكه

 :عبارتند از

 DeviceNet 

 CANopen 

 Profibus 

 Memobus 

 Mechatrolink 

 Ethernet 
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Motor driver 

 براي راه اندازي و كنترل موتور ها در صنعت از اين ماژول ها استفاده ميشود

 بايد توجه داشت بسته به جريان و ولتاژ مصرفی و نوع موتور ماژول مناسب را انتخاب 

 آمپر به كار ميرود. 3با جريان  steper motorنمود .مثال ماژول زير براي راه اندازي 

 

 ميباشد DCشکل زير نيز يك درايور موتور 
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Servo driver 

سيستم كنترل زير مجموعه اي از درايور هاي موتور ميباشند كه مختص موتور هاي سرو ميباشند .

موتور سرو براي كنترل دقيق مكان و سرعت بكار ميرود. همچنين در جاهائي كه تعداد راه اندازي 

تنهاي سرو  ,. در چنين كاربردهايينميتوانند كارايي داشته باشند موتورهاي معمولي  ,زياد شود

سيستم كنترل سرو شامل سرو موتور, سرو درايو و كارتهاي كنترلي .ميتواند نقش آفريني كند

ف در مختلبراي كنترل سرو درايو ميباشد. سرو موتورها در شكلهاي روتاري و خطي با گشتاورهاي 

 بازار موجود مي باشند .
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 آشکار كننده ها :

اين قطعات وجود يك پارامتر خاص را به سيستم گزارش ميدهند . اين پارامتر ممکن 

 است گازي خاص ، دود ، حركت يك شخص و ... باشد
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 PID ماژولهاي

ماژولهايي را مي سازند تا  PLC هاي با توجه به اينكه پياده سازي نرم افزاري زمان زيادي مي گيرد، سازنده

را به صورت سخت افزاري انجام دهند. اين ماژول ها ، ورودي/ خروجي آنالوگ دارند و يك  PID كنترل

پردازنده مستقل در آنها وجود دارد كه عمليات رياضي را انجام مي دهد.اين پردازنده موازي با پردازنده اصلي 

را به عهده دارد، تنها الزم است پردازنده اصلي پارامترهاي كنترلي را  PID عمل مي كند و انجام كليه محاسبات

پس از هرسيكل اجراي فرايند كنترل، اطالعات وضعيت خود را در  PID به اين ماژول ارسال كند. ماژول

ول مطلع قرار مي دهد و پردازنده اصلي مي تواند آنها را خوانده و از عملكرد آن ماژ I/O رجيستر هايي از فضاي

عالوه بر عمليات متداول در امر كنترل، معموال الزم است نوعي پيش پردازش روي اطالعات ورودي انجام .شود

ها توابع خاصي را براي انجام PLC شود،)مانند حذف نوسانات عددي و ناخواسته در اطالعات ورودي( برخي از

تابعي دارد كه يكنواخت سازي نمايي  GEM از شركت GEM 80 سري PLC اين كار دارند. به عنوان نمونه

نام دارد قابل  ANALAG(ANALOG LAG) )مرتبه اول( روي ورودي انجام مي دهد.ثابت زماني اين تابع كه

 FB42و  FB41مانند  PID ماژولهاي .برنامه ريزي است، البته استفاده از اين تابع اختياري است

 دما می باشد   PIDماژول زير يك كنترل كننده 
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 تجهيزات شبکه

ET200  :  مهمترين مزيت شبکه هايی مانند فيلد باس حذف سيم كشی هاي موازي

 compactها بر دو نوع   etها استفاده ميکنند . etاست . براي اين منظور از 

 ميباشند . modularو
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Repeaterهر سيستم  : در شبکهprofibus  عدد 33تا node پشتيبانی ميکند اما اگر

 ها بهره برد .  repeaterها بيشتر شد بايد از   nodeتعداد 
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OLM  :  مانندrepeater  عمل ميکند با اين تفاوت كه شبکه فيبر نوري را به شبکه

امکان   OLMبه شبکه فقط از طريق   masterكابل الکتريکی متصل مينمايد . اتصال 

 پذير است .

 

OLP  : براي ايستگاه هايslove   در شبکه فيبر نوري ازolp . استفاده ميگردد 

Olp  . نياز به تغذيه ندارد و انرژي خود را از كابل دريافت ميکند 
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OBT  :  وسيله ايست كه توسط آن يكnode  شبکهrs485  را به شبکه فيبر نوري

 متصل ميکنند .
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ILM :  متر به طور بيسيم از اين ماژول ها  51براي شبکه كردن در مسافت هاي كمتر از

 كه بر مبناي مادون قرمز هستند استفاده ميشود .

 

 ها و سنسور هاترانسميتر

سنسورها  و ترانسميترها اجزاي يك پروسه صنعتي هستند كه كاربردهاي فراواني در پروسه هاي 

يك سنسور  ، قطعه اي است كه به پارامترهاي فيزيكي نظير حركت ، حرارت ، نور ،  .متنوع دارند

فشار ، الكتريسيته ، مغناطيس و ديگر حاالت انرژي حساس است و در هنگام تحريك آنها از خود 

وسيله اي است كه يك سيگنال الكتريكي ضعيف را نيز ترانسميتر  . عكس العمل نشان مي دهد

به سطوح قابل قبول براي كنترلرها و مدارهاي الكترونيكي تبديل مي كند ، مثأل دريافت كرده و 

كروولت يا ميلي ولت يا ميلي آمپرتوليد مي كند و اين ييك حلقه فيدبك سيگنالي در سطح م

 02تا  4سيگنال ضعيف مي تواند با عبور از ترانسميتر به سيگنالي در سطوح صفر تا ده ولت و يا 

براي تقويت و خطي كردن  op-ampل شود. ترانسميترها عمومأ از قطعاتي مثلميلي آمپر تبدي

 . اين سطوح ضعيف سيگنال استفاده مي كند

باشد ، سنسور پارمتر را اندازه مي گيرد و مقدار تعيين  ترانسميتريك سنسور همراه يك وقتي 

الكتريكي قابل درک  آن را به يك سيگنال ترانسميترتحويل مي دهد ، سپس ترانسميتر شده را به

 . براي كنترلر و صد البته قابل ارسال توسط سيم هاي فلزي ، تبديل مي كند

 

 دما :

دما از پارامترهاي بسيار مهم در پروسه هاي صنعتي است . در حقيقت كمتر پروسه كنترلي بدون 

سانتيگراد اندازه كنترل دما ميتوان در نظر گرفت . اين پارامتر معموال در ايران با مقياس درجه 

گيري ميگردد . و با توجه به رنج دمائي و نوع كاربرد از روشهاي گوناگوني براي اندازه گيري آن 

روش  . اين روشهاي را ميتوان به صورت تماسي و غير تماسي دسته بندي كرد. استفاده ميگردد
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باشد  (PT100) تماسي در حقيقت از تماس يك سنسور كه ميتواند ترموكوپل يا ترمورزيستنس

كه  Gas-filled استفاده كرد . اين روش اندازه گيري در مدلهاي آنالوگ بيشتر به روش بيمتال يا

 .از يك حباب و لوله موئين درست شده است انجام ميشود

روش اندازه گيري غير تماسي بيشتر بر اساس مقدار تابش فرسرخي كه جسم هدف از خود به 

شود اين دماسنجها به پيرو متر يا ترمومتر تفنگي يا ليزي مشهور محيط ساطع ميكند استفاده مي

 . هستند . دليل استفاده از واژه ليزري استفاده از باريكه نور ليزر براي مشخص شدن هدف ميباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressure trasmitter  

مانيتورينگ  يكي از پركاربرد ترين تجهيزات و اداوات ابزار دقيق در كنترل و ترانسميتر فشار

پروسه هاي مختلف صنعتي است . اين تجهيز عالوه بر اين كه در كنترل فشار و نمايش مقادير 

كاربرد دارد ميتواند به عنوان ترانسميتر مقدار سطح مايعات و همچنين در مدلهاي ديفرنيسيالي 

  . مي آيدكه همان ترانسميتر اختالف فشار نام دارد در مانيتورينگ فلو و فلومتري به كار 
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اين تجهيزات در مدلهاي قلمي ارزان قيمت و همچنين نمونه هاي اسمارت با پروتكل هارت ارائه 

 . ميگردند

 

 

Inductive Proximity Switch 

كليد هاي مجاورتي القائي به دسته اي از پراگسيميتي سوئيچها گفته ميشود كه به صورت 

فلزات تحريك گرديده و حضور شيء را حس ميكند .اين كليدهائي غير مكانيكي در اثر مجاورت با 

كليدها از پر مصرف ترين نمونۀ كليدهاي مجارتي بوده و در صنايع و كاربردهاي مختلف مورد 

استفاده قرار ميگيرد .براي انتخاب اين نمونه سنسور القائي بايستي به فاصلۀ سنس ، قطر سنسور ، 

 . توجه داشتنوع خروجي ، تعداد خروجي و نوع تغذيه 
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photoelectric sensor 

سنسور نوري الكترونيكي از پرتو نور براي تشخيص و آشكارسازي حضور اشياء استفاده ميكنند . 

آلي براي سنسورهاي پراگسيميتي در مواقعي كه اين تكنولوژي در بعضي موارد جايگزين ايده

.اين سنسورهاي نوري معموالً به  فاصله حسگر از شي قابل توجه باشد يا جنس آن غير فلز باشد

كه معرف مكانيزم ارسال و دريافت  Through beam , Reflection ,Diffusion دسته هاي

 . شعاع نوريست تقسيم ميگردند
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Capacitance Sensor 

سنسورهاي خازني نظير ديگر سنسورهاي غير تماسي با نزديك شدن به اشياء خصوصًا غير فلزات 

ميدهد . با نزديك شدن اجسام به سنسور خازني  NPN و يا PNP زيستورخروجي سوئيچ تران

دي الكتريك خازن تعبيه شده در سنسور تغيير پيدا كرده و مدار داخلي با مقايسه به مقدار مرجع 

از سنسور خازني مي توان به عنوان مولد پالس به منظور كنترل  . يك خروجي باز يا بسته ميدهد

آالت براي شمارنده ها و آشكارسازي تقريبا تمام مواد فلزي و غير فلزي وضعيت برنامه ماشين 

براي مثال در كنترل سطح مواد پودري يكي از پر كاربردترين سنسور ها ، سنسور . استفاده كرد

سنسورهاي خازني در مدلهاي مكعبي و استوانه اي توليد ميگردد و بسته به مكانيزم . خازني است

 ند در فواصل مختلف وجود اجسام را حس كندتوليد و ابعاد ميتوا

. 
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Laser Sensor 

سنسورهاي نوري ليزري جزء سنسورهاي نوري محسوب ميگردند ولي از پرتو نور ليزر جهت 

 تشخيص جسم و يا حتي فاصله دقيق آن استفاده ميكند .اين سنسورهاي در انواع گوناگون نظير

Through beam laser sensor , Reflective  با خروجي ديجيتال يا آنالوگ تقسيم و دسته

نياز به يك قسمت فرستنده و يك قسمت  Through beam بندي ميگردند كه در نمونهاي

به كمك يك قسمت آينه شكل پرتو ليزر به فرستنده باز  Reflection گيرنده ميباشد و در مدل

از . ك تجهيز قرار گرفته اندتابانيده ميشود و در مدلهاي ديگر قسمت فرستنده و گيرنده در ي

سنسورهاي ليزري در بسياري از موارد كه فاصله قابل توجه بين سنسور و جسم به همراه گرد و 

 . غبار و يا شرايط بد محيطي وجود دارد ميتوان استفاده نمود
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Magnetic Switch 

سنسورهاي مگنت زماني كه در ميدان مغناطيسي قرار ميگيرند عمل ميكنند و خروجي آن به 

صورت نرمال كلوز يا اپن و در بعضي مدلهاي با قابليت ماندن در آخرين وضعيت ميباشند يعني با 

از عبور ار كنار ميدان مغناطيسي با تغيير وضعيت خواهند دارد از بسته به باز و يا بالعكس ولي بعد 

دور شدن از ميدان در وضعيت آخرين وضعيت خود خواهند ماند .مگنت سوئيچها مانند ديگر 

و يا غير تماسي قرار  Non contact پراگسيميتي سوئيچها يا سنسورهاي مجاورتي در دسته

ميگرند كه اين خاصيت باعث افزايش طول عمر و بازده مگنت سوئيچ ميشود و نويزهاي حاصل از 

 . ي متحرک برهم ، نيز در مگنت سوئيچ ها حذف شده استلغزش قسمت ها

سنسور هاي مغناطيسي به دليل دارا بودن ساختار قابل اطمينان ، در محيط هاي آلوده صنعتي    

، چرب و روغني بخوبي عمل ميكنند و به همين علت در اتومبيل و كاربرد هاي مشابه بسيار مفيد 

 هستند
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 فلو متر

فلو متر يا دبي سنج وسيله ايست كه حجم مواد عبوري را نسبت به زمان معرفي ميكند . در بيشتر 

صنايع از جمله صنايع نفت و پتروشيمي و ... دانستن مقدار دقيق فلوي عبوري سيالي مانند گاز و 

 يا نفت حياتي است . توجه به اين نكته كه ميزان كل فلو كه معرف جرم ماده مصرفي است در

بسياري موارد نظير پروسه هاي صنعتي كاربرد دارد . همچنين اندازه گيري دقيق فلو به دليل 

مالحظات مالي در فروش وخريد حجم مشخصي از ماده و كاال مانند كنتور گاز خانگي و تبادالت 

ان تكنيكنهاي مختلفي براي اندازه گيري فلو به كار ميرود كه ميتو.نفتي و ...اهميت ويژه اي دارد

 . به پاره از متداولترين آنها در زير اشاره كرد

  Positive Displacement روش جابجائي مثبت

 Orifice Plate اوريفيس پليت

 Turbine روش توربيني

 (variable area) روتامتري

 Ultrasonic: Doppler آلتراسونيك با پديده دوپلر

 ,Ultrasonic: Transit Time, Time of Travel .... آلتراسونيك با روش زمان انتقال و

Time of Flight 

 Orifice Plate ونتوري

 Magneticمغناطيسي 

 Vortex Shedding ورتكس

 Rotameter(Variable Area )روتامتر

 Weir and Flume Open channel فلومتر مخصوص كانالهاي باز

 Coriolisكورياليس 

 Thermal گرمائي

 Pitot Tube پيتوت
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Level meter  

سطح سنجي يا اندازه گيري ارتفاع سطح سيال مورد اندازه گيري از پائين مخزن تا گاز يا بخار يا 

 .ماده ديگري كه روي آن را پوشانده است تعريف ميگردد

نمونه هاي بسياري از اين سطح سنجي و كنترل سطح مايعات حتي در زندگي روزمره استفاده 

 ... نقليه كولر آبي و ميگردد نظير سطح مخزن بنزين وسيله

در زير به تعدادي از تكنيك هاي رايج ارتفاع سنجي سياالت در صنعت اشاره گرديده است كه با 

توجه به نوع سيال ، فشار آن ، دما ، و شرايط ديگر از قبل چند فازي بودن ، و نوع خروجي تجهيز 

 : و ... از روشهاي سطح سنجي مختلف ميتوان استفاده كرد

 گالس روش سايت
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  Floater مدل شناوري

 (displacement )تجهيزات جابجا شونده

 ترک تيوب

 استفاده از روش اندازه گيري فشار و اختالف فشار 

  purge روش لوله حباب سازهوا يا سيستم

 سطح سنج آلتراسونيك

 ارتفاع سنج راداري

 لول متر خازني

 

 

 

 

Ultrasonic Sensor 

صوت يكي ديگر از سنسورهاي غير تماسي و مجاورتي يا سنسور آلتراسونيك يا ماوراء 

پراگسيميتي ميباشد در كاربردهاي گوناگون آشكار سازي اجسام تا اندازه گيري فاصله يا سطح 

سنجي به كار ميرود . به طور معمول سنسورهاي آلتراسونيك با ارسال يك پالس صوتي كوتاه در 

منعكس ميكند و دريافت و شناسائي اين امواج  فركانس فراصوت به سمت هدفي كه اين پالس را

به شكل يك ترانسيور عمل كرده و در مدلهائي كه فاصله را محاسبه ميكنند با اندازه گيري 

سنسور آلتراسونيك را . اختالف زماني ارسال و دريافت پالس ميتوانند به فاصله ياب تبديل شوند

ختلف ميتوان يافت . سنسورهائي با نحوه مختلف در بازار به شكلهاي گوناگون و براي كاربردهاي م

 . و فركانس متفاوت IPنصب ، پيكربندي ، 
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ترانسميتر هاي مختلف ديگري نيز وجود دارد كه در اينجا امكان معرفي تك تك البته سنسور ها و 

 آنها نيست .

 

 

 

Humidity Transmitter 

يا  PLC و نقطه شبنم به اتاق كنترل ياترانسميتر رطوبت براي ارسال اطالعات مربوط به رطوبت 

جهت ركورد گيري و كنترل مورد استفاده ميگيرد . خروجي ترانسميتر رطوبت بسته به انتخاب 

 022تا  2ميتواند خروجي ميلي آمپر و يا ولتاژ باشد و با توجه به نياز و مورد اندازه گيري رنج 

ندازه گيري رطوبت دقت دستگاه ميتواند درصد را در بر ميگيرد.هميچنين با توجه به حساسيت ا
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متفاوت باشد .با توجه به اين در اندازه گيري رطوبت به اندازه گيري دما نياز ميباشد معموال 

 . ترانسميترهاي رطوبت داراي ورودي سنسور دما نيز ميباشند
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Load cell 

 از اين ترانسديوسر براي اندازه گيري وزن استفاده ميشود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
41 

Limit swich 

 limit swichبراي آگاهي از رسيدن يك وسيله مكانيكي به ابتدا يا انتها ي مسير حركت خود از 

 ها استفاده ميشود . 
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Cotrol valve Actuator 

يكي از  اكچوئيتور يا عمل كننده در يك لوپ كنترلي به صورت ساده به ابزار اطالق ميشود كه

ود به حركت از نوع دوراني يا طولي تبديل ميكند و باعث اعمال نيرو ميشصورتهاي انرژي را به 

ست كه انرژي را عبارت ديگر اكچوئيتور تجهيز الكتريكي يا پنوماتيكي يا هيدروليكي يا دستي ا

ركت در در كنترل ولو يا شير كنترل شما براي به ح.  تبديل به حركت دوراني يا طولي ميكند

ل نياز و بسته كردن آن به صورت خودكار و از راه دور از طريق يك لوپ كنترآوردن ساقه ولو و باز 

ا به يكي از انواع اين عمل كننده ها خواهيم داشت . براي نمونه رايجترين نوع عمل كننده ي

رين نمونه اكچوئيتور پنوماتيك و از نوع ديافراگمي است كه از قديمي ترين ، ساده ترين و ايمن ت

01تا  3بوده و انرژي پنوماتيك ناشي از پالس هوائي كه معموال هاي اكچوئيتور   psi  است را با

ا اين مكانيزم هدايت پشت ديافراگم به حركت طولي براي باز و بسته كردن گالب ولو يا شيرهائي ب

 تبديل ميكند

. 
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كنترل از ديگر نمونه هاي عمل كنندهاي پنوماتيكي ميتوان به مدلهاي روتاري يا گردنده براي 

ولوهائي با محور گردنده براي مثال شير پروانه اي يا توپي نام برد . عمل كننده هاي پيستوني 

 . نيوماتيكي نيز گونه از از عمل كنند هاي پنوماتيكي مشابه به ديافراگمي ميباشند

 

 

در نمونه هاي ديگر شاهد استفاده از عمل كننده هاي الكتريكي و موتوري هستيم كه با برق 

مستقيم يا متناوب تك فاز يا سه فاز و به كمك جعبه دنده طراحي شده انرژي الكتريكي را به 

دوراني با گشتاور متناسب و تحت زاويه اي كه براي باز و بسته كردن ولو نياز ميباشد تبديل 

ميكند . عمل كننده هاي الكتريكي بسته به فيدبكي كه از وضعيت باز وبسته بودن ولو ميگيرند و 

مكانيزم طراحي ميتوانند حالت هاي باز يا بستۀ تنها يا شرايط بينابين آن مورد استفاده قرار گيرند 

.در نمونه هاي باز و بسته از دو ليميت سوئيچ براي كنترل موقعيت باز و بسته و جلوگيري از فشار 

پوزيشنر بيش از حد به ولو استفاده ميكنند و در نمونه هاي تدريجي از فيدبكي كه از يك 

 . پتانسيومتري ميگرند ميتوانند كنترل صحيحي بر موقعيت والو داشته باشند
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Pneumatic Actuator 

عمل كننده هاي پنوماتيكي و بادي جزء الينفك سيستمهاي اتوماسيون امروزي ميباشند . در 

اين كار وظيفه اين بسياري موارد در صنعت نياز به جابجائي و انتقال نيرو از طريق باد ميباشد كه 

 . اكچوئيورهاي ميباشند
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PC Base Recorder 

ركوردرهاي پي سي بيس از يك كارت خروجي يا اكسترنال و كابل رابط به همراه كامپوتر هاي 

معمولي يا لپ تاپ به عالوه نرم افزار مربوطه تشكيل شده اند. در نمونه هاي پيشرفته تر اين 

دي افزوده يا حتي ودهي به هر كارت يا ماژول ميتوانيد به كانالهاي ورركوردرها شما با آدرس 

خروجيهاي آالرم بگيريد . در اين حالت شما بايستي كارتها را به كمك كابل مربوطه به صورت 

شبكه به هم متصل كنيد و البته در آن صورت پروتكل صنعتي مشخصي نيز به كمك شما خواهد 

 .ادي يكه سيستم ركوردينگ يا ثبت اطالعات راه اندازي كنيد آمده تا به صورتي كامال اقتص
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Multifunction Calibrator 

كاليراتور هاي مولتي فانكشن در حقيقت براي كاليبره چندين پارامتر نظير دما ، جريان ، ولتاژ و 

نظير انواع مقاومت طراحي گرديده اند به صورتي كه قابليت كاليبره تمام سنسورهاي رايج دما 

را داشته و همچنين ميتوانند انواع ترانسيمترهاي فشار و اختالف فشار را  RTD ترموكوپل و

 . كاليبره كنند
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 SIMATIC Managerنرم افزاري هاي جانبی و مرتبط با 

A7 SCL زبان برنامه نويسي سطح باال مي باشد كه با زبان :ST  ذكر شده و در استانداردIEC1131-3 

به كار مي رود . قابل ذكر است كه اين نرم افزار  C7و  S7-400و  S7-300هاي  PLCتطبيق دارد و براي 

 موجود مي باشد. Step7 Professionalدر نسخه 

S7 HiGraph مطالعه بيشتر در رابطه با كنترل مي توانيد به مطلبي در مورد  : براي كنترل ترتيبي ) براي

-S7و  S7-300هاي  PLCبصورت گرافيكي ، با ابزارهاي پيشرفته و در   مقدمه اي بركنترل مراجعه كنيد(

 به كار مي رود. C7و  400

S7 GRAPH : زبان  برنامه نويسي بصورت گرافيكي است كه براي كنترل ترتيبي به كار مي رود و باSFC 

به كار مي رود  C7و  S7-400و  S7-300هاي  PLCتطبيق دارد و براي  IEC1131-3مندرج در استاندارد

 موجود مي باشد. Step7 Professional. اين نرم افزار در نسخه 

S7 PLCSIM سيموالتور نرم افزاري است براي تست برنامه زماني كه :PLC  در دسترس نيست به كار مي

 موجود مي باشد. Step7 Professionalنرم افزار در نسخه رود . اين 

CFC :  توسط اين نرم افزار برنامه نويسي بصورت گرافيكي توسط يكسري بلوكهاي از پيش تعيين شده طراحي

 F/H Systemsو  S-300 , S7-400و انجام مي شود. اين نرم افزار را بايد جدا گانه تهيه كرد و براي 

 كاربرد دارد.

S7 PDIAG  : ابزاري عيب يابي است كه برايPLC  هايS7-300  وS7-400  . اين نرم   به كار مي رود

 موجود مي باشد. Step7 Professionalافزار در نسخه 

TeleService  : براي ارتباط باplc  از طريق خط تلفن به كار مي رود . وقتي كهplc  توسط آداپتور خاص

(tc به مودم متصل باشد . با ) استفاده از كامپيوتر بصورتRemot  مي توان انرا از هر نقطه اي برنامه نويسي و

 رفع عيب كرد.

DOCPRO :  براي مستند سازي بكار مي رود با استفاده از آن مي توان پس از اتمام پير بندي و برنامه نويسي

 و متن برنامه را با فرمت تهيه و چاپ كرد. Warningنقشه هاي 

 

http://www.plc-project.blogfa.com/post-59.aspx
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Standard PID Control :  ابزار كمكي براي طراحي كنترل كننده هايPID  است كه برايPLC 

 به كار مي رود. C7و  S7-400و  S7-300هاي 

Fuzzy Control :  براي كنترل قازي است و در مواردي بكار مي رود كه توصيف رياضي پروسه مشكل يا

نتيجه بهينه را براي كنترل سيستم به همراه  pidناممكن باشد . در برخي موارد تركيب اين روش با لوپ هاي 

 دارد.

Modular PID Control :  ابزاري است كه براي طراحي لوپ هاي كنترل پيچيده به كار مي رود و

 داري فانكشن ها و بلوک هاي از قبل طراحي شده مي باشد.

Neurosystem : زار طراحي كرد و شبكه عصبي مورد استفاده در سيستم كنترل را مي توان با اين اب

 آموزش داد.

PRODAVE MPI :  براي پردازش ترافيك ديتا در شبكهMPI  بين سيستم هايS7  وM7  وC7  به كار

 مي رود.

SIMATIC ProTools :  ابزار پيكر بندي است كه براي سيستم هاي كنترل اپراتوري و بخش

 به كار مي رود. c7مانيتورينگ مربوط به 

SIMATIC Winccفزاري براي طراحي سيستم مانيتورينگ است.: نرم ا 
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 مراجع :

www.esud83.mihablog.com 

www.abzaran.com 

www.nicmehr.com 

www.raymonco.com 

www.farasoniro.com 
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