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 :ــــــةالمقدم
الكثير منا كان أو الزال يجهل مفهوم التحكم الصناعي والذي ربما يكافئه في المعنى مفهوم )األتمتة 

 الصناعية(

The industrial automation. 

المعدات أيضا بمجرد أن يسمع هذا التعبير يتخيل وعلى الفور مصنعا كبيرا فيه آالف ا والكثير من

 الثقيلة والتي تزن أطنانا. أو يتخيل خط إنتاج طويل يرى أوله وال يرى آخره.

 AUTOMATION :    جاء مفهوم األتمتة كتعريب لكلمة 

 THE Industrial AUTOMATION THE Industrial : واألتمتة الصناعية أو التحكم الصناعي

CONTROLLING 

 :له معنيان خاص وعام

لمعنى الخاص: يرمز إلى التحكم بسير مجموعة من العمليات الصناعية المتتالية التحكم الصناعي با

 . دون تدخل اإلنسان نوعا ما وذلك بهدف الحصول على منتج معين

 :ةأما التحكم الصناعي بالمفهوم العام: فهو منتشر جدا في كل شيء تقريبا وهذه هي األمثل

 .ل درجة الحرارة إلى قيمة معينة يمكن ضبطهاالثالجة المنزلية التي تفصل المحرك عند وصو -

 . المصعد الكهربائي الذي تفصل داراته الطاقة عن المحرك عند الوصول إلى الطابق المطلوب -

 programmable devices architecture       بنية األنظمة القابلة للبرمجة :               

والتي يعتمد عملها اعتمادا األنظمة القابلة للبرمجة هي تلك األنظمة التي لها صيغة محددة ومنظمة 

كبيرا على مجموعة تعليمات تصاغ بطريقة معينة يتم تخذينها داخل تلك األنظمة الداء مهام معينة 

 .ولفهم مبدأ عمل هذه األنظمة نلقي نظرة علة أنواع األنظمة الرقمية االلكترونية 

 Hard wire connection                                                                  أنظمة الربط الصلب

 لتأدية وظيفة معينة... chipsوهي األنظمة المعتمدة على ربط مجموعة من الرقائق الرقمية 

                                                            programmable systemاألنظمة القابلة للبرمجة 

 وهو نظام رقمي ذو صيغة محددة ومنظمة يتكون من:

  وحدة المعالجة المركزيةcentral processing unit (CPU) 

  ذاكرةMemory 

  وحدات إدخال ,وحدات إخراجInput and Output Unit 
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وسوف نتطرق لدراسة نوعين من أنواع األنظمة القابلة للبرمجة والمقارنة بينهما وبين فاعلية 

 عملهما :

                   Programmable logic Controller (PLC)   المتحكم المنطقي المبرمج

                                                                   Microcontrollerلمتحكمات الصغرية ا

 ((PIC 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ل األول :لفصا
 ق أتمتة العملية التحكمية الصناعية :طر

 ألتمتة عملية تحكمية صناعية يمكن اللجوء إلحدى الطرق التالية:

 :Wired Logicالتحكم التقليدي غير المبرمج )المنطق المربوط(  -1

يمكن تصميم لوحة كهربائية باستخدام الريليهات أو بطاقة الكترونية تحوي مجموعة من 

الدارات المتكاملة المنطقية بحيث تحقق هذه الوظيفة فقط وأي تغيير الحق مهما كان بسيطا 

يستدعي إعادة تصميم البطاقة من جديد كما أنها تحتاج عادة إلى فني متخصص في 

وخصوصا في حالة اإلنتاج االلكترونيات ولكنها تعتبر طريقة منخفضة التكلفة الكهرباء و

 الكمي نظرا لتوزع مجهود التصميم على كامل الكمية المنتجة.

 التحكم المبرمج: -2

 (:(Micro controllerاستخدام المتحكم الصغري -أ

نها تمتاز تعتبر هذه الطريقة تطويرا للطريقة السابقة فلها نفس المساوئ والميزات إال ا

 بإمكانية البرمجة التي يتمتع بها المعالج الصغري وبالتالي تعديل الوظيفة سهال نسبياً.

 :IPCأو الحاسب الصناعي  PCالشخصي  استخدام الحاسب -ب

تستخدم هذه الطريقة في التطبيقات التي تحتاج لقدرات حسابية كبيرة ولعمليات إظهار 

ويتم وطباعة واتصاالت بعيدة )عبر خطوط الهاتف( بهدف اإلصالح أو تعديل البرمجة 

 التحكم عبر منافذ الحاسوب التفرعية أو التسلسلية أو عبر بطاقات داخلية.

التسهيالت التي تقدمها الحواسب مثل سعات تمتاز هذه الطريقة بأنها تستخدم كل 

التخزين الضخمة وقدرات اإلظهار الكبيرة واستخدام لغات برمجة معروفة ولكنها 

تحتاج إلى معرفة عميقة بلغات البرمجة كما تكلفة األتمتة بهذه الطريقة مرتفعة 

 وخصوصاً في حال استخدام حاسب صناعي.

 PLC (Programmable Logic Controller:)استخدام التحكم المنطقي  -3

هي الطريقة األكثر شيوعا في التطبيقات الصناعية بحيث أنها تتميز بسهولة في التوصيل    

الكهربائي والتعلم والبرمجة حتى لغير المختصين وسهولة ربطها مع الحساسات والمشغالت 

 ة والرطوبة ....(مهما كان نوعها كما تمتاز بتحملها لظروف العمل الصعبة )االهتزاز والحرار

تغطي أغلب التطبيقات الصناعية تختلف عن بعضها  PLCيوجد طيف واسع من أجهزة ال

باالمكانيات التي تقدمها مثل عدد المداخل والمخارج وسرعة المعالجة وحجم التخزين مما 

 يولداختالف في أسعارها وفي المؤهالت المطلوبة في المصمم.

هو كومبيوتر خاص مصمم ليستخدم في التحكم الصناعي ويمتاز بسهولة التلركيب :  PLCال

والبرمجة وكذلك فهو من الصالبة بحيث يتحمل أسوأ ظروف العمل )أبخرة, حرارة, اهتزاز, 

 .(..... تشويش خارجي



 

 

 

 مكونات النظام المبرمج:

 CPUوحدة المعالجة المركزية:  .1

 ة في الذاكرة .تقوم بوظيفة معالجة البيانات المخزن

 التعليمة المخزنة في الذاكرة فإنه يمر بمرحلتين أو دورتين هما: CPUولكي ينفذ المعالج 

 . fetching cycleمرحلة الجلب  -

 . execution cycleدورة التنفيذ  -

العمليات  وهي الوحدة المسؤولة عن إجاء ALUعلى وحدة الحساب والمنطق  CPUـ كما تحوي ال

 الحسابية والمنطقية.

التي تقوم بارسال إشارات سيطرة الى باقي وحدات  Control Unitباإلضافة الى وحدة السيطرة 

 وحدة المعالجة المركزية وتسمى أيضا بوحدة توليد دورة الماكنة .

 Memory وحدة الذاكرة : .2

لمعالجة المركزية وهناك نوعان وهي الوحدة التي يخزن فيها البرنامج الذي سينفذ من قبل وحدة ا

 رئيسيان من الذواكر :

  ذاكرة الوصول العشوائيRAM (Random Access Memory) . 

وهي ذاكرة تفقد معلوماتها عند انقطاع التيار الكهربائي عنا عاذة تستخدم لخزن البيانات 

 التي تعالج من قبل وحدة المعالجة المركزية .

  وهي ذاكرة ال تفقد معلوماتها حتى بعد انقطاع التيار الكهربائي عنها وهي على أنواع أهمها

 وهي ذاكرة قابلة للمسح وتحتفظ ببيانتاها حتى بعد انقطاع التيار الكهربائي . EPROMال 

أو  Digital Signalوهي الوحدة التي من خاللها تدخل اإلشارات الرقمية  :االدخال وحدة .3

ممكن النظام وذلك لالستفادة من هذه البيانات ومعالجتها إشارات االدخال  Dataالبيانات 

او من وحدات التحويل التماثلي الى  switchأو مفاتيح  sensorsتأتي من متحسسات 

 والشكل التالي يعرض تركيب مبسط لوحدة االدخال : (ADC)رقمي 
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او  Digital signalوهي وحدة من خاللها تدخل اإلشارات الرقمية  :وحدة اإلخراج  .2

او  LEDمن النظام الى وحدات اإلخراج مثل الثنائيات الباعثة للضوء  Dataالبيانات 

او اإلشارات الرقمية ممكن أن تربط محوالت  Segment 7العارضات ذات السبع قطع 

تعمل على اإلشارات التماثلية. كما إخراج  وذلك لتغذية وحدات DACرقمية الى تماثلية 

 . File Registerيبين الشكل التالي البيانات الخارجية تخزن في 
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 الفصل الثاني:

The PLC :                 المتحكم المنطقي المبرمج 
أو قابلة  Integratedبشكلين إما متكاملة في كتلة واحدة  PLCتأتي أجهزة ال PLCبنية ال

عادة الخيار األكثر في  Integratedالمتكاملة  PLC.تعتبر الModular)أو مجمعة(  للتجزئة

من  Modularالمجمعة  PLCحال كفاية اإلمكانيات باحتياجات المستخدم بينما تتألف ال

مكونات يختارها ويجمعها المستخدم بعضها ضروري وبعضها اختياري يستخدم التطبيقات 

 علها أكثر كلفة من سابقتها .األكثر تعقيداً مما يج

 ( .ROM ,RAMمع الذاكرة )  CPUوحدة المعالجة المركزية  -1

 : PLCطريقة تقسيم ذاكرة ال 

  :  PLCيبين الشكل طريقة تقسيم الذاكرة في جهاز ال
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 PLCتقسم ذاكرة ال 

 :الى

 هذا ووظيفة ببرمجته المصنع يقوم الذي التشغيل برنامج تحوي التي وهي: الذاكرة الثابتة -
 للخارج توجيهها وطريقة الدخل أجهزة من القادمة المعطيات معالجة عمل آلية قيادة البرنامج

  تنفيذها كيفية ليحدد الثابتة الذاكرة منطقة في يبحث فإنه ANDتعليمة  المعالج يجد عندما فمثالً 

  .PLCال  في المسح عملية بقيادة البرنامج هذا يقوم كما المعالج في

 : منطقتين إلى الجزء هذا ويقسم : التطبيقات ذاكرة -

 الحاكمات حالة ومكان والمخارج المداخل حالة يحوي الذي وهو : المعطيات جدول قسم -



 

 

 للمؤقتات التشغيل وقيم الحسابية المعامالت فيها تخزن التي المسجالت لخزن ومكان الداخلية

 . مثالً  والعدادات

 وتكون المستثمر قبل من المكتوب البرنامج يحوي الذي القسم وهو : المستثمر برنامج قسم -

 عادةً 

 . الذاكرية المناطق أكبر

 PLCال والتي تمكن(I/O Moduleوحدات الدخل )الرقمي والتماثلي( ووحدات الخرج ) -5

 من قراءة الحساسات باختالف أنواعها والتحكم بالمشغالت.

وعادة تؤمن الطاقة أيضا لقيادة الحساسات  CPUوحدة تغذية تؤمن الطاقة الكهربائية لل -3

 . I/Oوالمشغالت ذات السحب المنخفض الموصولة مع وحدات 

2- Rack أوBus بحيث تستطيع وحدة الCPU تبادل المعلومات مع وحدات الI/O  في بعض

 ع الوحدة المجاورة.يوصل مباشرة م moduleهذا العنصر ال يلزم الن كل  PLCsال

 شاشات اللمس . -2

يجب أن  PLCبما أن البهذه المكونات هو كل ما يلزم للتحكم بنظام مؤتمت ولكن  PLCإن نظام ال

 تبرمج قبل أن يتم استخدامها فإن عنصراً آخر يجب استخدامه :

 وحدة برمجة ضرورية لصنع برنامج المستخدم وارساله الى ذاكرة الPLC                 .                            

 وعادة قد توجد مكونات اضافية اختيارية :

 Adabter اتصاالت لوحدات الI/O البعيدة بحيث تستطيع الCPU  التواصل مع

 الحساسات والمشغالت البعيدة.

 بطاقات شبكة تسمح بوصل الPLC .الى نظام تحكم موزع 

 5الشكل 



 

 

 :  PLCبرامج ال

 نوعين من البرامج : على  PLCيحتوي ال

نظام التشغيل : وهو البرنامج الذي تضعه الشركة الصانعة ووظيفته األساسية مسح المنافذ  -

وتنفيذ المستخدم ثم تحديد المخارج ويكون ثابت غير قابل للتغير من قبل المستخدم .                              

 بتنفيذه مباشرة عند وصل التغذية . PLC يبدأ ال

 .  runفي نمط  PLC بتنفيذ دورة عمل متكرر طالمة ال  PLC كما يقوم ال

                       6الشكل    

 

للقيام بوظيفة معينة ,يكتب   plc البرنامج المستخدم : وهو البرنامج الذي يتحكم في عمل ال -

 .  (ladder)كلغة PLCبأحد لغات البرمجة الخاصة بال

بل يبرمج من قبل المستخدم وذلك حسب الوظيفة   PLC شراؤه مع الوهذا البرنامج ال يتم 

ويتم ادخاله عن طريق وحدة البرمجة أو عن طريق الحاسب . وتحتفظ  PLCالمطلوبة من ال

بهذا البرنامج اما في ذاكرة دائمة ال تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي أو يكون لديها   PLCال

 بطارية بعيدة األمد .



 

 

( والبرامج المكتوبة ladder logicبالمنطق السلمي )  PLcحيان يتم كتابة برامج الفي أغلب األ

بهذه اللغة تعتمد على الرسم حيث تشبه مخططات دارات الريليهات المنطقية ويبين الشكل التالي 

 برنامج مكتوب بهذه اللغة :
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تيجة هذه العبارة يتم ( تتكون من عبارة منطقية وباالعتماد على نrungإن كل درجة )

 التحكم في تنفيذ وظيفة الخرج أو عدم تنفيذها .

 



 

 

 

 لغة السلم :
 PLCعرف لغة السلم بأنها لغة البرمجة الخاصة بأجهزة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة ت

وتتميز هذه اللغة بالسهولة نظرا لقلة عدد التعليمات ولسهولة فهمها وللشبه الكبير بينها وبين 

المخططات الكهربائية الكهربائية والعتمادها يشكل كبير عل الرسم وتبدو هذه البرامج 

 شبيهة بمخططات الدارات المنطقية للريليهات التي يستخدمها الكهربائيون الصناعيون.

يتألف البرنامج السلمي من درجات أفقية مرسومة بين سكتين شاقوليتين فهكذا هي تشبه 

جاءت التسمية وتماشيا مع فرضية المخطط الكهربائي يمكن أن  السلم نوعا ما ومن هنا

 نعتبر السكة اليسارية كخط للتغذية الكهربائية والسكة اليمينية الخط المشترك األرضي .

تحتوي كل درجة على عناصر تعليمات تقوم بفحص حالة خالياه في الذاكرة كما تحتوي 

 رة .على عنصر خرج واحد على األقل يتحكم بخلية ذاك

اذا كانت العناصر التي تقوم بفحص الخلية في درجة بسيطة صحيحة تكون النتيجة للعملية 

المنطقية بكاملها صحيحة وبالتالي توضع الخاليا التي يتحكم بها خرج هذه الدرجة في 

 .ONالحالة 

 تعليمات المنطق السلمي :

 التعليمات األساسية المنطقية :

 : المداخل 

 ل طبيعي المدخل المفتوح بشكNormally open 

 رمزه           

 في الحالة الطبيعية ال يمرر تيار               

  المدخل المغلق بشكل طبيعيNormally close 

 رمزه           

 في الحالة الطبيعية يمرر تيار             

    ويوجد ثالث أنواع من المخارج : المخارج : ورمزه 

  المخرج الطبيعيNormal .أو مثال الكونتاكتور والريليه 

  المخرج الممسوكLatching output . 

 start-stopمثال  reset&setتحتاج                    

  المخرج المتعاقبAlternative OR Impulse  

 مثال التوليبتور                   

 : الحاكمة الداخلية 

 Mيرمز لها عادة بالحرف 

 أداة كثيرة االستخدام وعملية 

 تستخدم الختصار مجموعة من العمليات )كذاكرة مؤقتة(

 تستخدم لتسهيل عملية الكتابة )اذا تجاوزت الرموز عدد االعمدة المسموحة(

 تستعمل ضمن البرنامج كدخل وكخرج



 

 

 ال يوجد لها اتصال مباشر مع الوسط الخارجي فقط ضمن البرنامج

 auxiliary relay ,markerإلشارة لهذا العنصر مثل :   تستخدم عدة مصطلحات ل

,flags ,coils. 

 . PLCيختلف عدد الحواكم الداخلية حسب طراز ال

جة يجب أن تحتوي على عنصر خرج يوضع في أقصى اليمين . تعليمات الفحص عادة ما ركل د

 في الشكل التالي : 0تسبق عناصر الخرج كما نرى في الدرجة رقم 
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 : الفصل الثالث
 : Microcontrollerالمتحكم الصغري 

أو دائرة لتأدية  Systemداخل منظومة  Embeddedمضمنة  Chipعبارة عن شريحة الكترونية 

 وظائف معينة يستخدم المسيطر الدقيق في الحياة اليومية بشكل واسع مثل :

  أجهزة األلعاب االلكترونيةVideo games . 

  أجهزة كهربائية مثلSpilt Air-condition . 

  األجهزة المكتبية مثلDigital clocks. 

  أجهزة السيطرة الرقميةPID PLC. 

 integratedيتوفر المسيطر الدقيق في السوق بشكل دائرة متكاملة 

circuit (IC) ( يوضح شريحة 01بأبعاد عدة سنتمترات كما في الشكل )

 processorمعالج  ICمسيطر دقيق يوجد داخل هذه الدائرة المتكاملة 

وذاكرة لخزن البرنامج وتحتوي على أطراف إلدخال وإخراج البيانات 

DATA  او اإلشارات signals  في أنواع معينة توجد محوالت إشارات

 9الشكل                                               تماثلية الى رقمية

Analog to Digital converter (ADC) ومحوالت إشارات رقمية الى تماثلية 

 Digital To Analog (DAC)  كما يحتوي المسيطر الدقيق على وظائف أضافية مثل المؤقتات

TIMER  والعداداتCounter  ومعدالت اإلشارةPulse Width Modulation 

(PWM)شارات وذلك بغية ارسالها.الستخدامها في عمليات تضمين اإل 

 : Micocontrollerمميزات ال 

عدد المكونات أقل من المكونات  -0

المطلوبة في أي متحكم أخر 

 . PCأو ال  PLCكال

 رخيص  -5
 نسبة الخطأ قليلة وسهل االستخدام . -3

حسب ال   Microcontrollerأنواع ال

Register : 

0- 8 Bit. 

5- 06 Bit.       01الشكل 

3- 35 Bit. 



 

 

 . 255=1-8^2خانات أي يستطيع تخزين  8يتكون من  register: كل  Bit  8ال 

 2/3حيث أن األكثر مبيعا هو هذا النوع ألنه األرخص ثمنا فتبلغ نسبة بيع هذا النوع في السوق 

اليدخل فيها حسابات فال  Microcontrollerوذلك ألن معظم تطبيقات ال 1/3والنوعين األخرين 

 . Bit 35أو   06يحوي  registerتحتاج الى 

Types of Microconroller: 

 وأطلقت عليه اسم . Microconrollerكل شركة قامت بتصنيع 

 الكثير من الشركات مثل : bit 8يبيع ال 

 

 

 

 

 

 

هو األكثر استخداما وتفضيال وذلك لتميزه  Micro Chipالذي من انتاج شركة  PICونالحظ أن ال 

والقدرة على تحمل الخطأ في عكس قطبية الطاقة أكثر من البقية بالقدرة على تحمل درجة الحرارة 

 أكثر باإلضافة أيضا الى كونه يتميز بالسعر المناسب. PICوبالخالصة استقرار ال 

PIC Microcontroller : 

 Base line PIC 10 يمتلك منافذ :I/O  1أٌقل, ذاكرة تقريباkilo Bite. 

 Mid range PIC 12 PIC 16  عدد ال :I/O.الذاكرة أعلى, السرعة أعلى , 

 High end PIC 18  يمتلك ميزات تفوق ال :PIC Mid range. 

ية البرمجة من حيث العتاد وقابل PLCوال  Mid rangeينتمي الى ال PICسنقوم بالمقارنة بين 

 واللغات المتاحة:

 :PIC16F84Aالمتحكم  

 يتصف هذا المتحكم بالموصفات التالية :

  تعليمة فقط . 32يحتوي هذا المسيطر على 

  جميع التعليمات تأخذOne machine cycle  ماعدا تعليمات التفرعjump instruction 

 . tow machine cyclesفأنها تأخذ  

 Renesas Micro 

Chip 
Atmel Intel 

 AVRتنج ال   8120تنتج  PICتقوم بإنتاج ال 



 

 

  4يعمل على تردد Mega HZ  حيث الMachine cycle  2لهذا المسيطر مكونة من 

الواحدة نبضات التمام تنفيذ تعليمة كاملة أي أن الفترة الزمنية التي تستغرقها التعليمة 

micro-second 2 . 

  يحتوي على ذاكرة برنامجProgram memory  1قدرها Kilo-Byte. 

  يحتوي علىTimer  يستخدم في عمليات الTimer  والcounting . 

  يحتوي على ذاكرةEEPROM  لخزن البياناتDATA .واسترجاعها 

 

 : PICالخصائص الكهربائية لل 

 

 

 00الشكل 

 هذه هي الخصائص التي يتعامل معها الميكرو وتحدد الجهدالداخل والخارج لى اليه :

 حيث تعد هذه احدى السلبيات الخاصة به .  Micro وأي جهد زائد سيؤدي الى اتالف ال



 

 

 

لغرض تأدية وظيفة  PIC16f84Aالبرنامج :عبارة سلسة من التعليمات المتتابعة التي توجه عمل ال 

 معينة .

 طقم التعليمات :

  تعليمات على مستوى الBit  

  تعليمات على مستوى الByte 

  تعليمات السيطرة والثوابت 

ذكرها ألجل توسيع المقارنة سوف لن نتطرق الى شرح هذه التعليمات او تبيان الفرق بينها ولكن تم 

 . PICوال   PICبين ال

ولكي يعمل المسيطر الدقيق يجب ارشاده بواسطة احدى لغات البرمجة المتاحة له وذلك لكتابة 

 برنامج دقيق يتم به توظيف تعليمات المتحكم .

 باستخدام احدى اللغات النصية التي تقسم الى : PIC16f84Aيتم برمجة المتحكم 

 .High level languageلغات عالية المستوى  -

 C 

 Visual basic 

 pascal 

 .low level languageلغات منخفضة المستوى  -

 Assembly 

 . Cوهي لغة ال  PICوسنأخذ برنامج مصمم بالغة األكثر انتشارا لبرمجة ال 

 PIC16f84Aالبرنامج سيكون بسيط كمثال صغير على برمجة ال 

void main()                                         

{ 

unsigned char eng;           //create a variable which take value 0-255 

TRISA = 0b00011111;      //the bins in the port A 0 1 2 3 4 input, 5 6 7 output 

TRISB = 0;                          //all the bins in the port b are out put 

PORTB = 0;                       //put 0 V in the outputs bins 

while(1)                            //create an infinite loop 



 

 

{ 

eng = PORTA;                 //give the variable “eng” the value of port A  

PORTB = eng;                 //give the port B the value of the variable “eng” 

} 

} 

فاذا كانت تطابقها يقوم  0b11111111ويقارنها بالقيمة  Inputيقوم البرنامج بقراءة قيم ال 

 وهذا كمثال توضيحي فقط . 0b11111111بإخراج هذه القيم التالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الخاتمــــــــة :
التي تمت  ومعطيات بشكل كامل أو جزئي بسبب التقيد بالمساحة المسموحة بالمقارنة مع المعطيات

 مناقشتها فيما سبق نالحظ النتائج التالية :

 

Microcontroller(PIC) PLC 
ال يمتلك منظم للجهد لذا ال يستطيع تحمل 

 الجهود العالية
يمتلك منظم للجهد لذا يستطيع التعامل مع أي 

 جهد

 يحتوي على مصدر طاقة داخلي للطاقةال يمتلك مصدر داخلي 

متوسط التأثر بالظروف المحيطة )الضغط, 
 التشويش...(

يمتلك درجة ثبات عالية ويتحمل الظروف 
 المحيطة

 PICكبير الحجم مقارنة بال  صغير الحجم
 مكلف أرخص ثمنا وتكلفة 

تتم برمجته باستخدام عدة لغات 
c,c++,pascal….. 

تتم برمجته باستخدام عدة لغات غير نصية كلغة 
 leaderال 

واللغات األخرى المستخدمة في   Cتدعم لغة ال 

 استخدام المتحوالت والتعابير األكثر دقة PICال 

تعتمد بشكل كلي على التعابير  Leaderلغة ال 

 المنطقية وتتميز بالدقة من ناحية الدخل والخرج

 (0الجدول رقم )

التحكم  ئراة كدواستخدامه في المشاريع الصغيرة والمتوسط يغلب ويستحسن  PICن اللذلك نجد أ

 ذكي والروبوتات ....في منزل 

 ى والمتوسطة كالمصانع وبعض الروبوتات...رفيغلب استخدامه في المشاريع الكب PLCأما ال 

أفضل حيث أن استخدامه بدقة وبحذر يتدارك العيوب  PICومن دراستي وجدت أن استخدام ال 

الموجودة به باإلضافة الى االستفادة من حجمه الصغير كما أن برمجته تناسب المبرمجين 

فهو جيد بنسبة عالية للحرفيين  PLCوخصوصا للمشاريع التعليمية والصغرة بينما ال المحترفين 

 مؤهل بشكل تام الستعماله في المشاريع الكبرى  والصناعيين غير المتعمقين بالفكر البرمجي وهو

 وشكراً.
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