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HMIدلیل پیدایش 

ال دهید این بار کاماست، اما اجازه های زیادی تاکنون شده تعریف HMIبرای 

.بپردازیماتوماسیون صنعتی در HMIمتفاوت و البته به زبانی ساده به بررسی 

HMI(Human Machine Interface بین انسان و ماشینواسط ) می توان  را

شاهد این  چرا که پیش ازاین به صورت اختصاصیدانست، عضو جدید اتوماسیون 

اه بعدا  های تولید و فرآیندی نبودیم، از آنجایی که این دستگدستگاه در پروسه

شته دابه آن وجود پس احتماال نیازی جدی شد، به مجموعه اتوماسیون افزوده 

چه بود؟این نیاز است؛  



ث
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ت اطمینان  واقعیت این است که در اتوماسیون صنعتی دستگاه ها به قدری از قابلی

نیست، بنابراین شرکت PLCبرخوردار هستند، که نیازی به حضور دائمی متخصص 

ار کمتری رفت که با حقوق بسیخواهند دنبال استخدام تکنسین های معمولی ها به 

وارد افرادیشد، این اتفاق باعث . حاضر به انجام کارهای روتین و دوره ای باشند

و از طرف دیگر  نداشته PLCحوزه کاری شوند که عمال تخصصی در زمینه کار با 

د واسطی کارها را مدیریت می کردند، به همین دلیل نیاز بودستگاه، باید با این 

را به ساده معمولی قرار بگیرد تا به راحتی بتواند این ارتباطو تکنسین PLCبین 

.وجود آمدبه HMIترین شکل ممکن برقرار نماید، اینجا بود که 



شماتی

www.SimaticControl.com 09129635212 @simaticcontrol3

HMIتعریف 

HMI  با  که با تعاملاست، از دو جزء سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده درواقع

.ایندیکدیگر می توانند نقش یک رابط کاربری بین ماشین و انسان را ایفا نم

نرم افزار

رحی از در این قسمت شاهد یک نرم افزار هستیم که در آن باید به صورت شماتیک ط

مثال  که ورت بدین ص. نماییمدستگاه های فیزیکی موجود در اتوماسیون را پیاده سازی 

وشن کردن که یکی را مسئول رداده، به شکل گرافیکی قرار کلید یک موتور دو برای 

HMIمخصوص نرم افزار در . داده ایمموتور و دیگری مسئول خاموش کردن آن قرار 

ها  شاخص ،(Pointer)ها ، عقربه (Display)نمایشگر ها ،(Button)شاهد کلید ها 

(Indicator)، نمودار ها(Curve)، آالرم ها(Alarm ) سایر موارد هستیمو.
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سخت افزار

HMIم به اتصال چند سیبا سخت افزار کار خاصی نبوده و تنها ( تنظیم)کانفیگ 

HMIمی گردد، در این بخش تنها یک سخت افزار داریم که درواقع خود خالصه 

زار توسط که پس از کانفیگ نرم افاست، سخت افزار تنها قسمتی بخش . می باشد

ت کنترل در دسترس تکنسین ها و افراد سطح پایین تر جهمتخصص اتوماسیون، 

.می گیردقرار فرایندها 

.خواهیم پرداختHMIکاربرد ها و دیگر نکات در مورد بررسی در پست بعد به 

.با همراه باشید



رو برای مشاهده آموزش های بیشتر پیج ما

.فالو و الیک کنید
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