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  ةـــدمـالمق

ستخدام متحكمات تواكب والتكنولوجي الكبير كان من الالزم انظرا لمتقدم الصناعي 
 ىذا التقدم.

وسيظل ىو عمي مقدمو   PLCفكان من االفضل استخدام متحكم مثل ال 
المتحكمات التي تستخدم في البيئو الصناعيو نظرا لرخص ثمنو مقارنو بالعمميات الضخمو 

المرن  بقراءه ىذا الجزء من الكتاب  التي يقوم بيا ,قمو أعطالو وسيولو اكتشافيا ,التحكم
  .لكي تقوم بكل ماتريده من تطبيقات كبيره  PLCستحترف بمشيئو اهلل برمجو ال 

 ك أرجو من القارئ مراجعو ماتم شرحو من قبل في الجزء األول ولذل
 

 أحمد عمرو  /مهندس                                                                                   

             Yahoo.com @Engahmedamr199  
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تستخدم في كتابو أي ارقام حتي تستخدم في ما بعد   plcىي ذاكره موجوده داخل ال 
 سواء في عمميات حسابيو او المقارنو .....

  :إلي  variablesوتنقسم الذاكره المتغيره ال 

1- v (bit)   كما عممنا من قبل ان الbit  ىي اصغر وحده لمذاكره داخل الPLC   وقد تحتوي
 عمي صفر أو واحد 

  ..…… V0.0 _V0.1مثال 

2-     v(BYTE) ىي ذاكره موجود داخل الPLC  8 وتتكون من BIT  مثال 
VB0 _VB1_VB2 ……  

3- v(word)   16وىي تتكون من bit   مثال 
Vw0 _vw2_vw4  ……  

4- V (D .word )   وىي اكبر ذاكره داخل الplc  32وتتكون من bit   مثال 
VD0 _VD4_VD8  ……  

 

 االستخدامات 

) راجع الجزء  markerكمثل ايضا     soft ware relayكمثل   V bitيستخدم ال 
ف التخزين كما سنأخذ فيما  v D wordوال  v wordوال   V byteاالول ( بينما يستخدم ال 

   math operationوال  moveبعد في اوامر ال 

      relayك  v bitمثال عمي استخدام ال 

  ) variables)المتغيرات 
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  no  i0.0لدينا مفتاح تشغيل 

   i0.1 NCومفتاح ايقاف 

  motorمسؤل عن تشغيل ال   Relay   Q0.0و 

 بالتشغيل   q0.0ويقوم ال   v0.0فيغمق الريشو   v0.0بالضغط عمي مفتاح التشغيل يعمل ال 

   soft wareك   relayيعمل ك   m0.0تماما  markerكمثل ال  v bitاذا يتضح لنا ان ال 
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في عمميات النقل لنقل اي قيمو من داخل أي ذاكره إلي ذاكره اخري مع   MOVEيستخدم امر 
مراعاه ان يكون حجم الذاكره التي سوف يتم نقل القيمو ليا ىو نفس حجم الذاكره التي تم نقل 

 القيمو منيا  

  
 moveسوف تظير لمك ىذه القائمو من ال  plcف برنامج ال  moveبالضغط عمي كممو 

 سنذكر اىم مايمكن استخدامو منيا بالمثال  
     B  move _اختيار اول اختيار ب -1

  
  

  MOVE )عمليات نقل القيم 

 ) 
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   byteف عمميات نقل ال   MOVE _Bيستخدم 

إلي أي   BYTE ـتستخدم في نقل أي ثوابت )أرقام صحيحو ( أو متغيرات من مشتقات ال
  byteمتغيرات أخري من مشتقات ال 

2 _MOVE _W  

  

 

 

 

 

 

 

 

إلي أي    WORDيستخدم في نقل أي ثوابت )ارقام صحيحو فقط ( أو متغيرات من مشتقات ال 
  WORDمتغيرات أخري من مشتقات ال 

3  _MOVE_DW   

  

 

 

 

 

 

 

إلي    D.WORDيستخدم في نقل أي ثوابت )أرقام صحيحو فقط ( أو متغيرات من مشتقات ال 
    D.WORDأي متغيرات أخري من مشتقات ال 
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4 _MOVE _R  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

إلي أي   D.WORDيستخدم في نقل أي ثوابت )أرقام عشريو فقط ( أو متغيرات من مشتقات ال 
  D.WORDمتغيرات أخري من مشتقات ال 

5 _BLKMOV_B  

  

 

 

 

 

 

 

 

يشرط أن تكون تكون متتاليو في الترتيب يمكن أن تكون   BYTEيستخدم في نقل أي عدد من ال 
إلي أي   BYTEتحتوي عمي ثوابت )أرقام صحيحو ( أو أي متغيرات من مشتقات ال   byteال 

   BYTEمتغيرات أخري من مشتقات ال 



 

 - 7 - 

6 _BLKMOV_W  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

بشرط أن تكون  متتاليو في الترتيب يمكن أن تكون   WORDيستخدم في نقل أي عدد من ال 
أي متغيرت من مشتقات ال  تحتوي عمي ثوابت )أرقام صحيحو ( أو WORDمجموعو ال 

WORD   إلي أي متغيرات أخري من مشتقات الWORD  

7_      

  

 

 

 

 

 

 

بشرط أن تكون متتاليو في الترتيب يمكن أن تكون  D WORDيستخدم في نقل أي عدد من ال 
تحتوي عمي ثوابت )أرقام صحيحو أو ارقام عشريو ( أو متغيرات من  D WORDمجموعو ال 
   D WORDإلي أي متغيرات أخري من مشتقات ال  DWORDمشتقات ال 
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 11)يعمل لمده زمن ثم يقف بشرط أن يكون ىذا الزمن متغير   MOTOR ـقم بتصميم برنامج ل
  ثانيو (  31ثانيو _ 21ثواني _

 لكي يتم تغير الزمن ف كل مره  MOVEسنقوم ب استخدام امر من اوامر 

 
 سوف يعمل المحرك مالم يتم الضغط عمي   I0.0بالضغط عمي   NETWORK 1 ـف ال

 بفتح الريشو المأخوذه منو بعد انتيائو من الزمن المحدد  TIMERاو يقوم ال   I0.1 ـال

ف 
 :  NETWORK 2 ـال

ولكن  T32لكي يعمل المؤقت الزمني  Q0.0سوف تغمق الريشو  Q0.0عندما يعمل ال المحرك 
وتذكر عندما شرحنا  VW0كتبت في الخانو    PTسوف تالحظ لم احدد زمن معين في خانو ال 

 يستخدم لمتخزين   VW( وذكرنا ان ال  (Vال 

مثـال  بسـيط علـي أوامـر 

MOVE 
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 :   NETWORK 3 ـال

ثواني ثم تخزن ىذه القيمو في  11قيمو مقدارىا  VW0سوف يخزن في   I0.3عند الضغط عمي 
 ثوان سيقوم بتوقيف المحرك  11المؤقت الزمني الذي بعد 

 
  : NETWORK 4 ـال

ثوان وبالتالي ستضع ىذه القيمو في  21قيمو  VW0سوف يخزن في  I0.4عند الضغط عمي 
 المحرك.ثانيو سيقوم ب ايقاف  21د في المؤقت الزمن الذي بع  PT ـخانو ال

 
   NETWORK 5 ـال

ثانيو سوف يقف  31الي بعد ثانيو وبالت 31قيمو  VW0سيخزن في   i0.5عند الضغط عمي 
                        المحرك.
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 :العمميات الحسابيو لآلرقام الصحيحو أوالا 

رقام رقام الصحيحو يجب أ, تحتوي عمي أالعمميات التي تتم بواسطو العمميات الحسابيو لال
 صحيحو فقط ويجب أن تكون النواتج ىي أيضا صحيحو 

 آلنيا ليست صحيحو  6,2و  2,4ال يمكن استخدام جمع مثال رقم بقيمو  -
 اليمكن استخدام العمميات الحسابيو لطرح أرقام غير صحيحو  -
 اليمكن استخدام العمميات الحسابيو لقسمو ارقام غير صحيحو  -
 ال يمكن استخدام العمميات الحسابيو اضرب ارقام غير صحيحو  -
يجب مراعاه الخرج بالنسبو الي عمميو سواء كانت ضرب او قسمو او جمع او طرح اذا  -

الناتج من العمميو الحسابيو البد وان يكون مخزن عمي ذاكره بالحجم  كنت تريد تخزين
الن  byteاليمكن ان تخزن الناتج عمي ال  211* 211الصحيح فمثال لضرب قيمو 

   BYTEالناتج سيكون اكبر من السعو التخزنيو لل 

اتج الن الرقم الن 4وقيمو  11اليمكن استخدام العمميات الحسابيو الصحيحو لقسمو مثال  -
 لن يكون رقم صحيح 

 وسوف نتعامل مع العمميات الحسابيو الغير صحيحو فيما بعد 

  mathقم بفتح البرنامج وبالضغط عمي 

 العمليات الحسابيه
(Math operation) 
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 سوف نتاول شرح كل منيم بالتفصيل 

 
   WORDويكتب الناتج عمي ذاكره   word  (in1,in2)يقوم بجمع أرقام صحيحو بحجم 
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   D WORDويكتب الناتج عمي ذاكره  D . WORDيقوم بجمع أرقام صحيحو 

                                

 

 
    WORDويخزن الناتج عمي ذاكره  )  IN1من  IN2يقوم بطرح ارقام صحيحو )
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  output D.WORDيقوم بطرح أرقام صحيحو ويكتب الناتج عمي 

                             

 

  

   D . WORDويكتب الناتج عمي  ذاكره  WORDيقوم بضرب أرقام صحيحو بحجم 
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  WORDيقوم بضرب ارقام صحيو ويكتب الناتج عمي ذاكره 

                   

  
   DWORDويكتب الناتج عمي ذاكره   WORDيقوم بضرب ارقام صحيحو بحجم 
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  D. WORDلمدخل وكتب الناتج عمي ذاكره  WORDيقوم بقسم ارقام صحيو بحجم 

                          

 
  WORDيقوم بقسمو ارقام صحيحو ويكتب الناتج عمي ذاكره بحجم  ال 
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   D.WORDج عمي ذاكره بحجم يقوم بقسمو ارقام صحيحو ويكتب النات

                          

 
وينقل إلي الخرج   INبحيث يضاف واحد عمي الدخل   BYTEعمميات االضافو تصاعديا بحجم 

OUT   عمي ذاكره بحجمBYTE  
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بحيث يضاف واحد عمي الدخل وينقل الخرج عمي   WORDعمميات االضافو تصاعديا بحجم 

   WORDذاكره بحجم 

                          

 
بحيث يضاف واحد عمي الدخل وينقل الخرج عمي   DWORDعمميات االضافو تصاعديا بحجم 

  D WORDذاكره بحجم 
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بحيث يطرح واحد من الدخل وينقل إلي الخرج عمي ذاكره  BYTEعمميات الطرح تنازليا بحجم 
  BYTEبحجم 

                                

 
بحيث يطرح واحد من الدخل وينقل إلي الخرج عمي ذاكره  WORDرح تنازليا بحجم طعمميات ال

  WORDبحجم 
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بحيث يطرح واحد من الدخل وينقل إلي الخرج عمي  D WORDعمميات الطرح تنازليا بحجم 
   D WORDذاكره بحجم 

 
 امثمو عمميو عمي العمميات الحسابيو 

مصنع يحتوي عمي خطين انتاج بحيث تقف خطوط االنتاج عن العمل عند قم بتصميم  -1
 قطعو من الخطين   111انتاج 

 
   NETWORK 1 ـفي  ال

وىكذا بمرور كل قطعو اما  1فسوف يضع في العداد   I0.0عندما تمر قطعو اما الحساس 
 الحساس الموجود عمي الخط االول 
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في الخط  I0.2عندما تمر ايضا قطعو من قطع االنتاج اما الحساس   NETWORK2 ـفي ال

 وىكذا ايضا بمرور كل قطعو  1الثاني سوف يضع في العداد 

 
   NETWORK3ـفي ال

ويخزن   ADD_Iسنستخدم امر من اوامر العمميات الحسابيو لالرقام الصحيحو اال وىو امر 
   VW0الناتج في 

 سنستخدم امر من اوامر المقارنو   4رقم  NETWORK ـفي ال

   M0.0قطعو سوف يعمل ال  111عندما يصل قيمو الجمع ل 

ير المسؤلو عن خطين االنتاج يمكنك ان تأخذ منو ريشو مغمقو قبل موات  M0.0وعندما يعمل 
   111عندما يصل قيمو الجمع ل  M0.0لكي يتوقف كل منيم عندما يعمل 
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 اليمكن استخدام العمميات الحسابيو العشريو لجمع أرقام غير عشريو  -
 اليمكن استخدام العمميات الحسابيو العشريو لطرح أرقام غير عشريو  -
 اليمكن استخدام العمميات الحسابيو العشريو لقسمو أرقام غير عشريو  -
 اليمكن استخدام العمميات الحسابيو العشريو لضرب أرقام غير عشريو  -

 مالحظو : 

من الناحية الخاصو بالذاكره الن يتم  ال يوجد مشكمو بالنسبو لممعادلو أي ال داعي لمراعاة الناتج
مع العمميات الحسابيو العشريو وىو اكبر حجم لمذاكره في ال   DWORDاستخدام ذاكره بحجم 

PLC   
بنوع الناتج النو في ال توجد مشكمو بالنسبو لممعادلو أي ال داعي لمراعاة من الناحيو الخاصو 

وجد مشكمو النو يتم اضافو " . , " إلي الرقم حالو ان كان الناتج ىو رقم صحيح بالصدفو فال ت
 فال تتغير قيمتو ولكن يصبح في شكل عشري تمقائيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  floating point mathبفتح البرنامج والوقوف عمي كممو  

 

)العمليات الحسابيه لالرقام 
 العشريه ( 
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 سنقوم بشرح كل منيا بالتفصيل 

 
  DWORDيقوم بجمع ارقام عشريو ويكتب الناتج عمي ذاكره 

              

 
  DWORDيقوم بطرح أرقام عشريو ويكتب الناتج عمي ذاكراه 
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   D.WORDعمميات ضرب أرقام عشريو ويكتب الناتج عمي ذاكراة 

            

 
   D.WORDعمميات قسمو أرقام عشريو ويكتب الناتج عمي ذاكره 
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  D.WORDويكتب الناتج عمي ذاكره   INلمدخل   D .WORDعمميات الجزر التربيعي بحجم 

 

 
  D.WORDلمدخل ويكتب الناتج عمي ذاكره   D.WORDعمميات "جتا" بحجم 
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  D.WORDلمدخل ويكتب الناتج عمي  D.WORDعمميات "جا" بحجم 

 

  D.WORDلمدخل ويكتب الناتج عمي  DWORDعمميات ال "ظا" بحجم 
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 كأساس  11عمميات األس باستخدام قيمو 

  D.WORDويكتب الناتج عمي ذاكره  INبحيث يكتب رقم األس في الدخل 

   DWORDكأساس ويكتب الناتج عمي ذاكره  INبكتابو القيمو   " LNعمميات "
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 امثمو عمي العمميات الحسابيو العشريو 

  DEGREEإلي  RADIANTقم بتنفيذ دائره تحكم منطقيو لمعادلو تقوم بتحويل الزاويو من 

 عمما بأن المعادلو الخاصو بالتحويل ىي 
D= G/1,8 -32  
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 في البرنامج   logical operationبالضغط عمي 

  
  BYTE OUT ـالإلى   BYTE INمن ال   BIT ـيقوم بعكس محتويات ال

  

 (ــهات المنطقيــوابـ)الب
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  word out ـإلي ال  word in ـمن ال  bit ـيقوم بعكس محتويات ال

 
  D.WORD OUTإلي   D.WORD IN ـمن ال  bit ـيقوم بعكس محتويات ال
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 ومحتويات   BYTE IN1 ـالخاصو بال BITSبين محتويات ال   ANDيقوم بتنفيذ عمميو  
  BYTE IN 2الخاصو ب  BITS ـال

 
 BITS ـومحتويات ال WORD IN1 ـالبالخاصو  BITS ـبين محتويات ال  ANDيقوم بتنفيذ عمميو 

  WORD IN 2 ـالخاصو ب ال
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 ـمحتويات الو   DWORD IN1الخاصو بال  BITSبين محتويات ال   ANDيقوم بتنفيذ عمميو 
BITS ـالخاصو ب DWORD IN2   

 ومحتويات   BYTE IN1 ـالخاصو بال BITS ـبين محتويات ال  ORيثوم بتنفيذ عمميو 
   BYTE IN2الخاصو ب  BITS ـال
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ومحتويات ال   WORD  IN1الخاصو ب ال  BITSبين محتويات ال  ORيقوم  بتنفيذ عمميو 

BITS  الخاصو ب الWORD IN 2  

 

 BITSومحتويات ال  D.WORD IN1الخاصو ب  BITSبين محتويات ال  ORيقوم بتنفيذ عمميو 

  DWORD IN2الخاصو ب ال  



 

 - 33 - 

 BITS ـومحتويات ال BYTE IN 1الخاصو ب  BITS ـات البين محتوي  XORيقوم بتنفيذ عمميو 

  BYTE IN2 ـالخاصو ب ال

 

 و محتويات  WORD IN1الخاصو ب  BITSبين محتويات ال   XORيقوم بتنفيذ عمميو 
  WORD IN2الخاصو ب  BITS ـال
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و محتويات ال  D.WORD IN1الخاصو ب ال  BITSبين محتويات ال  XORيقوم بتنفيذ عمميو 
BITS  الخاصو بD.WORD IN2  
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تعمل بطرق   plc ـتعتبر الريمييات الخاصو ىي عباره عن ذاكره خاصو داخل وحده ال -
 مختمفو مقارنو بطرق عمل الريمييات الداخميو العاديو . 

  :يوجد منيا

  يعمل مره كل نصف ثانيو 
  يعمل لمره واحده فقط 
  يعمل مره كل دوره لمبرنامج 
  يعمل في حالو اعطال 
  يعمل مره كل نصف ساعو 
  يعمل في حالو فصل البطاريو 
  يعمل في حالو اجبار أي عنوان عمي العمل او االيقاف 

 وستناول شرح كل منيم بالتفصيل 

1 _SM0.0   يغمق ىذا المفتاح دائما 

2_SM0.1  فقط في أول  يغمق ىذا المفتاحCYCLE  

3_SM0.2  يغمق ىذا المفتاح في حالو فقدان أي قيمو من الRETENTIVE   

4_SM0.3   يغمق ىذا المفتاح لزمنCYCLE  عندما تتحول وحده الPLC   إلي العمل 

5 _SM0.4   يغمق ىذا المفتاح لثالثين ثانيو ويفتح لثالثين ثانيو أخري 

6_SM0.5   يغمق ىذا المفتاح لنصف ثانيو ويفتح لنصف ثانيو أخري 

7_SM0.6   يغمق ىذا المفتاح لزمنCYCLE  ويفتح لزمنCYCLE  أخر 

8 _SM0.7   يغمق ىذا المفتاح عندما يكون المفتاح في وضعRUN  ويفتح عندما يكون في
  TERMوضع 

9 _SM1.0 يغمق ىذا المفتاح عندما يكون الناتج الخاص بأي عمميو حسابيو يساوي صفر 

11_SM1.1   يغمق ىذا المفتاح عندما يكون الناتج أكبر من حجم الذاكره المستخدمو 

 )الـريليـهات الخـاصـه (
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11 _SM1.2   يغمق ىذا المفتاح عندما يكون الناتج بأي عمميو حسابيو سالب 

12 _SM1.3  مو عمي صفر يغمق ىذا المفتاح عندما يتم القس 

13_SM4.7   يغمق ىذا المفتاح عندما يتم تطبيق أمرFORCE   

14_SM5.0   يغمق ىذا المفتاح عندما تحدث أي أعطال بخصوص وحده المدخالت أو
 المخرجات 

15 _SM1.6  يغمق ىذا المفتاح عندما يتم تحويلBCD  غير صحيح إليBINARY  

16_ SM1.7 حويل رقم يغمق ىذا المفتاح عندما اليمكن تASCII  إلي مايماثمو ف ال
HEXADECIMAL  

17 _SMB6   تحتوي عمي رقم الCPU  

18 _ SMB28  تحتوي عمي قيمو الAnalog adjustment   األول 

19_SMB29   تحتوي عمي قيمو الAnalog adjustment   اُلثاني 

21  _SMW22   يحتوي عمي قيمو الSCAN TME   الخاصو بأخرCYCLE  

21 _SMW24   يحتوي عمي أقل قيمو للSCAN TIME تم الوصول ليا أثناء البرنامج 

22 _SMW26 يحتوي عمي أكبر قيمو للSCAN TIME  تم الوصول ليا اثناء البرنامج  
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 دوران (ــل والـترحيـ)ال
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 سسس

 

 
  shif /rotateبفتح البرنامج وبالضغط عمي 

 سيظير لنا ىذه القائمو ونقوم بشرح كل منيا 

 
 من اليمين إلي اليسار  BYTE ـداخل ال  BITS ـيقوم بتحيل القيم الخاص ب ال
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 من اليمين إلي اليسار   WORD ـداخل ال  BITS ـيقوم بترحيل القيم الخاصو ب ال

 من اليمين إلي اليسار   D.WORDداخل  BITSيقوم بترحيل القيم الخاصو ب ال 
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 من اليسار إلي اليمين   BYTE ـداخل ال  BITS ـيقوم بترحيل القيم الخاصو بال

 

 
 من اليسار إلي اليمين   WORD ـداخل ال  BITS ـيقوم بترحيل القيم الخاصو بال
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 ر إلي اليمين من اليسا  D.WORD ـداخل ال  BITS ـيقوم بترحيل القيم الخاصو ب ال

 

 
 من اليمين إلي اليسار  BYTE ـداخل ال  BITS ـيقوم بدوران القيم الخاصو بال
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 من اليمين إلي اليسار  WORD ـداخل ال  BITS ـيقوم بدوران القيم الخاصو ب ال

 

 
 من اليمين إلي اليسار   D.WORD ـداخل ال  BITS ـيقوم بدوران القيم الخاصو ب ال
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 من اليسار إلي اليمين   BYTE ـداخل ال  BITS ـال يقوم بدوران القيم الخاصو ب

 

 
 من اليسار إلي اليمين   WORD ـداخل ال  BITS ـيقوم بدوران القيم الخاصو ب ال
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  من اليسار إلي اليمين   D.WORD ـداخل ال  BITS ـيقوم بدوران القيم الخاصو ب ال
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 قبل أن نقوم بشرح المحوالت عمينا أن نسأل سؤال ماىي الفايده من استخدام المحوالت ؟ 

لالستخدام مع مؤقت زمني أو مع عداد فسوف   IB0في حالو استخدام قيمو من عمي  -1
بينما   BYTEنالحظ أنو توجد مشكمو وىي أن القيمو الخاصو بالمفاتيح ىي عمي حجم 

كما ذكرنا في شرح  WORDالمؤقت الزمني أو العداد يعمل كل منيم عمي ذاكره بحجم 
وذلمك   WORDإلي  BYTEالعدادت والمؤقتات ولذلمك فأنو يتم استخدام المحوالت من 

   B_Iعن طريق العمميو 
في حالو استخدام قيمو من عمي مؤقت زمني أو من عمي عداد لالستخدام مع قيمو  -2

عادلو رياضيو ( تحتوي عمي أرقام عشريو فسوف نالحظ أنو توجد مشكمو وىي أخري )م
بينما االرقام العشريو   WORDأن القيمو الخاصو بالمؤقت الزمني أو بالعداد ىي بحجم 

ولذلمك فأنو يتم استخدام  D.WORDأي االرقام غير الصحيحو تكتب عمي ذاكره بحجم 
 : 

لتغير الحجم مع   I_DIوذلمك عن طريق العمميو   D.WORDإلي  WORDالمحوالت من أوالا: 
 االحتفاظ بنفس القيمو 

لتغير القيمو   DI_Rوذلمك عن طريق العمميو   REALإلي   D.WORDالمحوالت من  :ثانيا
 الصحيحو لقيمو عشريو دون تغير الحجم . 

فمن المؤكد أن القيمو لن تكون  D.WORDفي حالو استخدام قيمو عشريو بحجم  -3
صحيحو بل ستحتوي عمي أي رقم بعد العالمو العشريو حتي وأن كان ىذا الرقم ىو 
صفر وبينما في حالو التعامل مع عداد ستكون المشكمو ليست في الحجم فقط بل ف ال 

FOEMAT   ايضا فمذلمك سيستخدم 
 دون التغير في  الحجم لحذف أي أرقام بعد العالمو العشريو  TRUNCأمر أوالا: 

لتغير الحجم دون  DI_Iوذلمك عن طريق العمميو  WORDإلي  DWORDالمحوالت من  :ثانياا 
 التغير القيمو 

و  REALو  DINTIGERو  D.WORDو   INTEGERوال   WORDماىو الفرق بين ال 
STRING  ؟ 

 والت (ـــــ)المح
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 ويكتب عمييا أرقام صحيحو دون إشاره  BITS  16ذاكره مكونو من WORD  (W) ـ_ال1

ويكتب عمييا أرقام صحيحو بإشاره موجبو أو   BITS 16ذاكره مكونو من   INTEGER ـ_ال2
  سالبو 

 ويكتب عمييا أرقام صحيحو دون إشاره   BITS  32ذاكره مكونو من   D.WORD ـ_ال3

4_DINTIGER   32ذاكره مكونو من BITS   بإشاره موجبو أو سالبو ويكتب عمييا أرقام صحيحو 

5_REAL   32ذاكره مكونو من BITS   ويكتب عمييا أرقام عشريو بإشاره موجبو أو سالبو 

6-STRING   8ذاكره مكون من BITS  ويكتب عمييا أرقام صحيحو لتمثيل حرف واحد  

   CONVERTقم بفتح البرنامج وبالضغط عمي 
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 مع الحفاظ عمي نفس القيمو  WORDإلي حجم  BYTEلمتحويل من حجم   B_I ـيستخدم ال

 

 
بشرط أن ال تكون القيمو أكبر   BYTEإلي حجم   WORDلمتحويل من حجم   I_B ـيستخدم ال

  BYTEمن أن تكتب عمي 
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 مع الحفاظ عمي نفس القيمو   D.WORDإلي حجم  WORDيستخدم لمتحويل من حجم 

 

 
 بحيث يقوم بتحويل االرقام إلي حروف   BYTEإلي حجم   WORDيستخدم لمتحويل من حجم 
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بشرط أن ال تكون القيمو أكبر من   WORDإلي حجم   D.WORDيستخدم لمتحويل من حجم 

  WORDأن تكتب عمي 

 

 

ولكن يتم تحويل القيمو من رقم   D.WORDإلي حجم   DWORDيستخدم لمتحويل من حجم 
 صحيح إلي رقم عشري 
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 بحيث يقوم بتحويل االرقام إلي أحرف   BYTEإلي حجم   D.WORDم يستخدم لمتحويل من حج

 

 
إلي   BCDولكن مع تغير النظام من   WORDإلي حجم   WORDيستخدم لمتحويل من حجم 

INTEGER  
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 INTEGERولكن مع تغير النظام من   WORDإلي حجم  WORDيستخدم لمتحويل من حجم 

  BCDإلي 

 

 

وذلمك   D.WORDإلي رقم صحيح بحجم   D.WORDيستخدم لمتحويل رقم عشري بحجم 
 بالتقريب إلي أقرب رقم صحيح 
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ك يتم ولذل  D.WORDإلي رقم صحيح بحجم   D.WORDيستخدم لمتحويل رقم عشري بحجم 

 مسح الرقم المكتوب بعد العالمو العشريو 

 

 
  BYTEإلي أحرف بحجم   D.WORDيستخدم لمتحويل من أرقام عشريو بحجم 
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  BYTEبحجم  ASCIIإلي مايعادليا في جدول  WOEDيستخدم لتحويل من أرقام صحيحو بحجم 

 

 

 ASCIIإلي مايعادليا في جدول   D.WORDلتحويل من أرقام صحيحو بحجم   DTAيستخدم 

  BYTEبحجم 
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بحجم   ASCIIإلي مايعادليا في جدول   D.WORDيستخدم لمتحويل من أرقام عشريو بحجم 
BYTE  

 

 

من  إلي مايعادليا  BYTEوبحجم   HEXADECIMALلمتحويل من أرقام بمغو   HTAيستخدم ال 
  BYTE( بحجم   ASCIIرموز أو أحرف في جدول  )أرقام ,
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ي إلي ما يعادليا ف  BYTEبحجم   ASCIIرموز أو أحرف في جدول  يستخدم لمتحويل من أرقام ,
  BYTEبحجم  HEXADECIMALفي لغو 

 

 

رقام بحيث يقوم بتحويل االحرف إلي أ  WORDإلي حجم   BYTEيستخدم لمتحويل من حجم 
 صحيحو 
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بحيث يقوم بتحويل االحرف إلي أرقام   D.WORDإلي حجم   BYTEيستخدم لمتحويل من حجم 

 صحيحو 

 

 
بحيث يقوم بتحويل االحرف إلي أرقام   D.WORDإلي حجم   BYTEيستخدم لمتحويل من حجم 

 عشريو 
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حيث األرقام   SEVEN SEGMEND DSPLAY ـيستخدم إلضاءه الممبات الخاصو ب ال

  BYTEالتي ىي بحجم   INالمكتوبو ف ال 
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  PROGRAME CONTROLبفتح البرنامج وبالضغط عمي 

 
 

 (  END) أمر_1

يستخدم لمتحكم بتنفيذ جزء معين من البرنامج فمثال إذا كان البرنامج يتكون من خمس أفرع فيذا 
يتم قراءه الخمس أفرع بالكامل ولكن ماذا سوف يحدث اذا وضع أمر   CYCLEيعني أن اثناء ال 

END   في أي فرع وليكن مثال الفرع الثالث من البرنامج فيذا يعني أن اثناء الCYCLE   يتم
فإذا كان اليعمل فيتم قراءه البرنامج طبيعي   ENDقراءه الثالث افرع االولي فقط إذا وجد أمر 

 جدا 
  

 كم (ــج التحـرامـ)ب
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 "مثال "

 
  ENDفي ىذا البرنامج تنفيذ السطر الثالث متوقف عمي أمر 

فمن يتم تنفيذ السطر الثالث سنقوم بعمل محاكاه   ENDليعمل أمر   I0.2فإذا تم الضغط عمي 
 ليذا البرنامج لمتأكيد من صحو ىذا الكالم 

 
اما اذا تم   Q0.1و  Q0.0عمل كل من   ENDلم يعمل أمر   I0.2عندما لم يتم الضغط عمي 

   Q0.1ولم يتم قراءه اخر سطر ولن يعمل  ENDسيعمل أمر   I0.2الضغط عمي 
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 ولم يقرأ البرنامج أخر سطر   I0.2ي ىنا تم الضغط عم

 

 عن العمل  PLC:يستخدم إليقاف وحده ال   ( STOP)_أمر 2

وىو أمر   PLCفأي سطر من سطور البرنامج سيتم إيقاف وحده ال   STOPإذا وضع أمر 
 يستخدم في حالو الطوارئ 

 "مثال" 
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  S.Fيستخدم لمتحكم بممبو ال   (DIAG_LED)_أمر 3

 SYSTEMىي اختصار ل   S.Fمن الخارج و  PLCىي موجوده عمي وحده ال   S.Fلمبو ال 

FAULT  

 تضاء الممبو بالمون األصفر في حالو استخداميا من قبل المبرمج  -
وىو أمر سيتم شرحو في الفصل  FORCEضاء أيضا بالمون األصفر عند تطبيق أمر  -

 القادم
في حالو  PLCل وحده ال تضاء الممبو بالمون االحمر في حالو استخداميا من قب -

 ضحواالعطال الفا

أو إلغاء جزء معين في وسط لمتحكم بتنفيذ   JMP/LBL:يستخدم أمر   (JUMP/LBL)_أمر 4
 JMPبحيث أن ىذا االمر يقوم بتنفيذ كل البرنامج ماعدا االفرع الموجوده بين   CYCLEال 

   LBLوال  JMPمع مالحظو أن يتم كتابو نفس الرقم عمي ال   LBLوال  

 يكتب نفس الرقم عمي األثنان   LBLيخص أي  JMPلمعرفو أي  -
  255االرقام المستخدمو من صفر إلي  -
يجب أن يساوي عدد ال  JMPأكثر من مر ولكن عدد ال   JMPيمكن أن يتكرر ال  -

LBL  

 "مثال"
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فمن يري البرنامج السطور التي   I0.2عمي بالضغط   JUMPفي ىذا البرنامج عندما يعمل أمر 

البد وأن يكتب نفس   JUMPوالحظ أيضا ان الرقم المكتوب عمي   LBLو   JUMPمابين أمر 
   LBLالرقم عمي 

   JUMPسنقوم األن بعمل محاكاه ليذا البرنامج لتري كيف يعمل 

 
 LBLولن البرنامج السطور التي بينو وبين   JUMPسيعمل أمر   I0.2عند الضغط عمي 

  Q0.1وبالتالي لن يعمل 
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وينفذ البرنامج كل سطر   JUMPكما ىو امامك لن يعمل   I0.2ولكن اذا لم يتم الضغط عمي 

  Q0.1ويعمل 

 

: يستخدم لمرجوع من صفحو البرمجو الفرعيو إلي صفحو البرمجو الرئيسيو قبل   RET_أمر 5
 نتياء من تنفيذ البرنامج بالكامل د اال االنتياء من تنفيذ البرنامج الفرعي بالكامل أو حتي بع

 سنشرح الفصل القادم التعامل مع البرمجو الفرعيو  

 
يستخدم لمتحكم بقراءه جزء معين في البرنامج أكثر من مره قبل   FOR/NEXT_أمر 6

  CYCLEاألنتياء من ال 
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 "مثال " 

 
في ىذه الحالو سيتم  11رقم  FINALوفي خانو  1رقم  INITفي ىذا المثال كتبنا في خانو 

 عشره مرات   NEXTو  FORالمرور عمي االفرع المتواجده ف البرنامج بين 
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إلي القيمو كل دوره فميذا  1سوف تتغير عده مرات حيث سيضاف  INDXونظرا آلن قيمو 
حتي يتيح  WORDبل سيتم كتابو متغير بحجم  اليمكن تحديد أي قيمو مسبقو في ىذا المكان

 VW2لممره األولي تكون قيمو ال  FORأن يتغير بسيولو فمثال عند المرور عمي أمر لممحتوي 

لذلمك ال يتم كتابو في  11وىكذا الي رقم  2فتصبح  1ثم في المره الثانيو سيضاف  1يساوي 
 ىذه الخانو رقم انما يكتب متغير 
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 متي يتم استخدام البرامج الفرعيو ؟ 

 تستخدم البرامج الفرعيو في :

 البرامج الكبيره التي تحتوي عمي أجزاء متكرره  -

 إلي أجزاء صغيره لسيولو حل االعطال . ةلتقسيم البرنامج الكبير  -

في حالو مثال وجود برنامج لمجموعو ماكينات مختمفو فأنو يفضل استخدام صفحات مختمفو لكل 
مكينو حيث أنو بتقسيم البرنامج يسيل عمي المبرمج التوصل لسبب األعطال بسيولو وفي وقت 

 قصير 

 
  SUBROUTINEبفتح صفحو البرمجو الفرعيو ال 

 
 سيظير لنا الجدول الخاص بالبرامج الفرعية 

 الخاص بصفحو البرامج الفرعيو يحتوي عمي   VAR TYPEجدول الرموز 

-IN  . أي أنو يستخدم في البرامج الفرعيو كدخل : 

-OUT أي أنو يستخدم في البرامج الفرعية كخرج : 

-IN_OUT أي أنو يستخدم في البرامج الفرعية كدخل وخرج مثل الريمو : 

-TEMP  أي أنو يستخدم في البرامج الفرعية مثل المتغيرات : 

-BOOL تستخدم مع عناوين بحجم:bit  

  SUBROUTINE)البرامج الفرعيه الـ 

(  
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-BYTE  تستخدم مع عناوين بحجم:BYTE  

-WORD تستخدم مع عناوين بحجم:WORD (UNSIGNED)  

-INT تستخدم مع عناوين بحجم :WORD(SIGNED)  

-D.WORD تستخدم مع عناوين بحجم:D.WORD (UNSIGNED) 

-DINT تستخدم مع عناوين بحجم:D.WORD(SIGNED) 

_REAL  تستخدم مع عناوين بحجم :D.WORD (REAL) 

-STRING تستخدم مع عناوين بحجم:BYTE  

 كيفيو استخدام صفحو البرامج الفرعيو :

قم بفتح صفحو البرنامج الفرعي وقم بكتابو السطر الذي سوف يتكرر ولكن بدون أعطاء  أوال:
 عناوين محدده 

يتم تحديد المسميات التي سوف تستخدم في البرنامج الفرعي داخل ىذا الجدول ويتم كتابو  ثانيا:
 وتحديد الدخل والخرج 

 
 يتم كتابة االسم الذي تم تحديده في الجدول في البرنامج بدل العنوان  :ثالثا

  CALL SUBROUTINESبالرجوع إلي الصفحو الرئيسيو وبالضغط عمي  :رابعا

 وسنقوم األن بعمل مثال بسيط لكي يتضح كيفيو استخدام البرامج الفرعيو 

اسفل الصفحو سيظير لمك صفحو البرمجو   SBR_0قم بفتح البرنامج االن واضغط عمي كممو 
 الفرعيو 
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 قم بكتابو البرنامج ولكن بدون كتابو أي عناوين كما تري امامك 
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وتم شرح   OUTPUT ـوال  INPUT ـالبرمجو الفرعيو ال قم بتحديد في ىذا الجدول أعمي صفحو

 ىذا الجدول بالسابق في مقدمو فصل البرامج الفرعيو 

وال  INPUT ـعناوين ظيرت لمك عندما تم أختيار ال  L0.2و   L0.1و   L0.0ستري امامك 
OUTPUT   

 

 
 قم بكتابو ىذه العناوين فوق سطر البرنامج كما تري أمامك 

 قم األن باالنتقال إلي صفحو البرمجو الرئيسيو 

 ستري أسفل البرنامج عمي يسارك 

  
  call subroutinesكممو 
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 العنوان الذي سيحل محل الرمز   وحدد

 
  



 

 - 73 - 

 

 

 
 

   symbol tableشرح جدول الرموز  :أوالا 

 
  symbol tableقم بالضغط عمي كممو 

 ستظير لمك ىذه الصفحو 

 
 ؟   symbol tableما الغرض من صفحو ال 

ىو إعطاء كل كل عنوان الرمز الخاص بو في الصفحو الرئيسيو من البرنامج لمتسييل من قراءه 
فأنت لم تعمم مالذي يدل عميو ىذا العنوان ىل   i0.0وفيم البرنامج فيما بعد مثال إذا كنت تكتب 

 ىو لمفتاح تشغيل او إيقاف او حساس ..... 

 وخصوصا إذا كان البرنامج كبير ويوجد بو كثير من العناوين 

 تدل عمي كل عنوان من حيث وظيفتو   symbolفصفحو ال 
  

 داول (ــــ)الج
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 "مثال" 

 
ىل ىو مفتاح ام حساس ؟   I0.0فمثال عندما تقرأ ىذا السطر فأنت لم تعمم مالذي يدل عميو 

 وىل ىو مفتاح إيقاف ام تشغيل ؟ 

 ؟   I0.1وىكذا أيضا 

 واالن سنقوم بفتح صفحو الرموز وكتابو مايدل عميو كل عنوان من عناوين البرنامج 

 
 واالن قم بفتح الصفحو الرئسيو وكتابو السطر السابق 
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مما يسيل عميك فيما بعد أن تتذكر كل ستري أمامك انو كتب لكل عنوان المدلول الخاص بو  
 عنوان ووظيفتو 

 
 )  STATUS CHARTثانيا جدول الحاالت )

 
 ماييمك في جدول الحاالت ىو كيفيو التعديل في البرنامج وكيفيو اكتشاف االعطال 

 فيوجد طريقيتن لمتعديل في البرنامج 

 (   (WRITE ALLالطريقو األولي ىي -

 عند فتح صفحو جدول الحاالت سيظير لمك االتي 

 
ستقوم بوضع العنوان الذي تريد أن تعدل فيو أو معرفو حالو ىل  ADDRESSفي جدول ال -

 يعمل أم ال  

 ؟   FORMAT ـماىو ال  FORMAT ـفي جدول ال-

 ىي الطريقة المراد أظيار بيا حالو العنوان وتنقسم إلي :  FORMAT ـال

1-BIT  ـوكما كمنا نعمم أن العنوان في حالو ال BIT   سيكون شئ من اثنين أما صفر أو واحد
  DIGITALويستخدم مع المفاتيح والحساسات ال 

2-SIGNED   حيث يحتوي الرقم المكتوب عمي إشاره سواء كانت موجبو أو سالبو وىو يستخدم
 مع عناوين المؤقتات والعدادت 

3-floating ام العشريو :يستخدم مع األرق 

4-ASCII   حيث يشير إلي الحالة باستخدام حروف أو رموز 
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: بيوضح لمك حالو العنوان الذي تريد معرفتو فمثال إذا كان لديك   current valueجدول ال 
Q0.0   خرج فسوف تكتب في خانو الADDRESS  Q0.0  وتختار من جدول الFORMAT  

BIT   سيضع لمك في خانو ال  الخرجفإذا كان يعملCURRENT VALUE  2#1   بمعني أنو
   0#2سيظير لمك الخرج ال يعمل يعمل أما إذا كان ىذا 

 Q0.0: من ىذه الخانو يمكنك التغير في العنوان فمثال إذا كان يعمل  NEW VALUE ـجدول ال
  NEW VALUE 2#0 ـفإذا وضعت في خانو ال CURRENT VALUE  2#1ستري في خانو ال 

  عن العمل  وىكذا في باقي العناوين  الخرجفسيتوقف ىذا 

 :مالحظو

  WRITE ALLال يمكن تعديل حالة باستخدام أمر   -

 يمكن التعديل في النقط الخاصو بالعدادت والمؤقتات  -

 يمكن التعديل في قيمو المؤقت الزمني ولكن بشرط أثناء عممو  -

 يمكن التعديل في قيمو العداد وال يتشرط في حالو عممو  -

شروط البرنامج فمثال إذا كان لدينا محرك عكس حركو فال يمكن   WRITE ALLيراعي أمر  -
أن يعمل االتجاىين معا وبالتالي ال يمكن أن يغير ىذا االمر ويعمل االتجاىين معا الن ىذا 

 ليس من شروط البرنامج 

 "مثال" 
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فيتوقف   NEW VALUE  0يعمل فإذا وضعنا في خانو ال   Q0.0كما تري فإذا كان الخرج 

الخرج عن العمل وال تنسي بعد أن تكتب القيمو في الخانو إن تضغط عمي ىذا الرمز أعمي 

 NEW VALUE ـويمكن إيقاف ىذا االمر  عن طريق عكس الحالو الموجوده في ال  الجدول 
 )ترجع ألصميا ( 

 أخر " لمتحكم في قيمو عداد أو مؤقت  "مثال

  
 

 ويمكنك أيضا التحكم بالنقطو المأخوذه من العداد والمؤقت لمتحكم بيا في أي وقت لكل تعمل أم ال 
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  (FORCE)الطريقو الثانيو لمتحكم بالبرنامج أمر 

يستخدم ىذا األمر في تعديل البرنامج وبدون مراعاة لمشروط السمتخدمو في البرنامج فمثال  -
يمكن بيذا األمر لمحرك عكس حركو أن يعمل في االتجاىين معا في نفس الوقت بعكس أمر 

WRITE ALL  

 أيضا    WRITEبيذا األمر التعديل في حالو المدخالت بعكس أمر يمكن أيضا  -

   FORCEاليمكن التعديل في قيمو العداد أو المؤقت الزمني باستخدام أمر -

فأنو سيعمل فقط ىذا الخرج أي  Q0.0عمي الخرج   1#2بقيمو   FORCEاذا تم تطبيق أمر  -
أنو إذا كان البرنامج قد صمم بحيث عندما يعمل ىذا الخرج يعمل أيضا معو مؤقت زمني فأنو 

 FORCEمل بطريقة طبيبعة بل عمل بواسطة أمر لن سيعمل ألن الخرج لم يع

  FORCEكيفيو عمل أمر 

وعند االنتاج يضغط عمي رمز القفل   WRITE ALLىي نفس الطريقو المستخدمو في حالو أمر 

  أعمي الجدول 

 والطرق 

 ADDRESS_كتابو العناوين في جدول ال 1

  FORMATاختيار ال -2

 لمعرفو حالة العناوين  STATUS CHARTاضغط عمي -3

  NEW VALUEيكتب القيمو في خانو ال -4

  الضغط عمي رمز القفل  -5

    UNFORCEبالنسبو لعنوان واحد يتم الضغط عمي   FORCE_إللغاء 6

   UNFORCE ALLبالنسبو لكل العناوين فأنو يتم الضغط عمي  FORCE_إللغاء أمر 7

 READ ALLعمييا فأنو يتم الضغط عمي  FORCEلمعرفو أي العناوين التي تطبيق أمر -8

FORCED   
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 (CROSS REFERENCE) جدول المرجع 

 ما الفائده من ىذه الصفحو ؟ 

تستخدم كمرجع لكل العناوين المستخدمو في البرنامج بجميع أنوعيا حيث تنقسم ىذه الصفحة 
 إلي ثالث صفحات 

 ,لعرض جميع العناوين مثل المداخل _الصفحو الفرعية األولي :تستخدم1
 المخارج,الريمييات,المتغيرات,العدادت,.......

 المؤقتات  العدادت, ,لعرض بعض العناوين مثل المتغيرات_الصفحو الفرعيو الثانية: تستخدم 2

 الريمييات  المخارج, ,مثل المداخل bit_الصفحو الفرعيو الثالثو :تستخدم لعضر عناوين بحجم 3
 استخدام صفحو جدول المراجع ؟كيفيو 

 يتم عمل البرنامج أوال ثم تحميمو ثم فتح الصفحو -1

ذا نسيت أن تعمل  compileيتم عمل -2 ستظير لمك   compileلمبرنامج قبل فتح الصفحو وا 
 ىذه الرسالو عند فتح الصفحو 

 
   compileأي يجب الضغط عمي كممو 
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  (cross reference)الصفحو الفرعيو األولي -

 تحتوي عمي 

1-ELEMENT  

2-BLOCK  

3-LOCATION 

4-CONTEXET 

 
 

1_ELEMENT  حيث تظير كل العناوين التي استخدمت في البرنامج وأذا قد استخدم العنوان
 أكثر من مره فأنو سيظير بنفس العد التي تكرر بو ف البرنامج 

2-BLOCK  نوان سواء رئيسيو أو فرعيو حيث يظير لمك في أي صفحو برمجو يوجد ىذا الع 

3-LOCATION   حيث يشير في أي فرع من فروع الNETWORK   األول او الثاني ...قد
 استخدم ىذا العنوان 

4_CONTEXT  حيث يضيف بعض التوضيحات الخاصة بالعنوان فمثال إذا كان العنوان مفتاح
نوعو وكذلمك   سيوضح حالتو من االيقاف والتشغيل ولو مؤقت زمني مثال فيدل عمي

 العدادت 
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  BYTE USAGEالصفحو الثانيو 

 

وىذه الصفحو صفحو فرعيو داخل صفحو المراجع وتستخدم إلظيار أسم العداد والمؤقتات الزمنيو 
 المستخدمو  BYTEويشير إلي مجموعو ال 

 
 (BIT USAGE)الصفحو الفرعيو الثالثو 

 حيث تستخدم إلظيار أسم المداخل والمخارج والريمييات ولكن كل عنوان عمي حدا 
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   BITيعني أنو يشير إلي عناوين بحجم 

 

   (DATA BLOCK)صفحو البيانات 

 ؟ماىي استخدامات صفحو البيانات 

 اليدف الرئيسي من ىذه الصفحو كتابو التعميقات قبل أو بعد تحميل البرنامج .-

يمكن كتابة القيم الخاصة بالمتغيرات قبل تحميل البرنامج ويجب عند كتابو أي قيمو ألي متغير -
 ان تكون قبل تحميل البرنامج 

الحظ أنو في حالو كتابة أي قيمة مسبقو لممتغيرات فيذا يعني أن القيمة الحاليو لممتغيرات -
 ستكون بصفر 

  "//"ذا الرمز لكتابة أي تعميق يجب أن تكتب قبل التعميق ى-

  WRITE ALLتغير أي متغير عن طريق  يمكنك أن-

  MOVEولكن الطريقو األفضل أن تغيرىا عن طريق أمر 
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 عـــراجــالم
 

 SIEMENS programmable controller manual    

 


