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:   A.P.Iمفاھيم حول األلي المبرمج الصناعــي  -1
للمجال الصناعيموجه  )كمبيوتر( معالجة مبرمجة األلي المبرمج الصناعي ھو وحدة 

مسائل المنطق التعاقبي و التوافقيلمعالجة 
:خصائصـه 11.
).غالبا برمجة بيانية ( برمجته بسيطة و ال تتطلب مختص في اإلعالم األلي  -
.................).الحرارة ، الغبار ، ( يتحمل الظروف الصناعية الصعبة  -
).توفر إستطاعة كافية لتشغيل المنفذات المتصدرة ( مخارجه إستطاعية  -

: APIالبنية العامة لنظام ألي متحكم فيه ب  1-2
:توصيل المبرمج األلي بالنظام األلي الصناعي -:البنية العامة للتكنولوجيا المبرمجة



مجموعـة تعليمــاتالعالقة بين المداخل و المخارج تحددھا  -
برنــــامج: مجموعة تعليمات تؤدي ھدف معين تسمي  -
نغير البرنامج دون المس بالربطلتغيير العالقة بين المداخل و المخارج  -

عدد المداخل و المخارج -:و يختار المبرمج األلي الصناعي علي أساس
)عدد المراحل( عدد التعليمات  -
.......)عد ، تأجيل( عدد الوظائف الداخلية  -
زمن التنفيذ -

 سيعة الذاكرة  -                                            



:البنية العامة للمبرمج األلي الصناعـي  1-3

API

البرنامج الموافق للتشغيل يخزن في الذاكرة ، يقوم المعالج بتنفيذه تبعا للمعلومات المكتسبة   -
.من وسائط الدخول  ثم يحرر األوامر المناسبة التي ترسل إلي المنفذات المتصدرة عبر وسائط الخروج  
وسائط الخروج تحتوي أساسا علي مضخمات إشارات منطقية -
وسائط الدخول عبارة عن سلسلة إكتساب -



: إنطالقا من دفتر الشروط:  PL7-2خطوات البرمجة بلغـة  2-1
إنشاء المتمن الموافق للتشغيل -

)عنونة المداخل و المخارج . ( إنشاء جدول التعيينات للمداخل و المخارج -

.إنشاء المتمن في لغة المبرمج اآللي الصناعي اعتمادا علي جدول التعيينات -

)لتسھيل الحجز ( Formulaire programmationكتابة البرنامج علي وثائق البرمجة  -
).تليھا المراقبة لتصحيح األخطاء ( حجز البرنامج باستعمال أداة البرمجة  -
تنفيذ البرنامج و التحقق من التشغيل -

.PL7-2بلغة الغرفسات TSX27البرمجة علي المبرمج األلي الصناعي   -2
)أنظر الملحق ( ھي لغة بيانية : لغة الغرفسات    



:حجز البرنامـج 2-2

:بعد التوصيل و التشغيل و إنتظار التحميل و المراقبة الذاتية و محو الذاكرة نتبع الخطوات التالية 

SEQإختيار لغة الغرافسات بالضغط علي  -
:مراحل  3بعد ذالك تتم البرمجة علي 



:تنفيذ البرنامـج  2-3

  . RUNنختار التنفيذ ب الضغط علي  -      
R/Sنختار التشغيل أو التوقيف ب  -      

YESيطلب منا التأكد فنؤكد ب  -      
:الذراع األلــي : تطبيقات علي وحدة الختم –3
:مخطط مختلف الحركـات 3-1



:تطبيقـات  3-2
: Mتحقيق دوة ختم علي الرافعة  : 1تطبيـــق  -

)أنظر خلف المبرمج اآللي : وثيقة التعيينات ( أكمل جدولي التعيينات للمداخل و المخارج 
). APIالمرمز (معتمدا علي جدول التعيينات أكمل المتنمن وجھة نظر جزء التحكم 



 المعالجة التعاقبيـة:

المعالجة البعديــة:

المعالجة اإلبتدائيـة:

.أكمل كتابة البرنامـــج-



:النشاط العملـــي 
باستعمال أداة البرمجة ، أحجز البرنامج  

حجز المتمـــــن   *                        
برمجة شروط اإلنتقال *                        
برمجة المخـــارج  *                        
برمجة التھيئة و الوقوف اإلستعجالي*                       

رافب البرنامج و صحح األخطاء إن وجدت 
.وصل المبرمج األلي مع النظام و نفذ البرنامج ، راقب التشغيل 
.وقف التشغيل ، أمح الذاكرة 



:يعطي المتمن التالي لدورة بتعاقبات متزامنة علي الذراع األلي  : 2تطبيــق  -

ت-متمن من وجھة نظر ج -متمن من وجھة نظر نظام                          -
) مرمــز ألــي مبرمج(       
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 برمج المتمن ، نفذه و تحقق من التشغيل






