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 نیسدنهم ،تسا هنوگچ رتویپماک اب PLC شزومآ ،شزومآ دنور حیضوت ،هرود یفرعم

 یریگدای تلع ،هرود نیا هیهت تلع ،یشزومآ فادها ،100 ات 0 هرود ،PLC رد یا هفرح

PLC، شزومآ ندوب نایاپ یب ،شزومآ یگدرتسگ PLC، زا لبق هچخیرات PLC، شور 

 ،نآ لیلحت و یکیتامونپ و یکیتاموین لرتنک ،نآ لیلحت و یکیناکم لرتنک ،یلرتنک یاه

 ،دیدج ثحابم ،روسسورپورکیم ارچ ،روسسورپورکیم و نآ لیلحت و یکینورتکلا لرتنک

 ندوبن وگباوج ،ناوت فرصم تیمها ،اه هداد یاکاو ،گنینیام اتید ،دیدج یاهزاین

 رد عیانص دیدج یاهزاین ،PLC رد تعرس لیلحت  ،ایند رترب PLC ،دیدج یاهورکیم

PLC، روتکاتنک ،هلر درکلمع و اه لدم ،دربراک ،ایازم ،تسیچ هلر ،یروتکاتنک هلر تارادم 

 یملع فیرعت ،رادم رد نآ ریثات و تسیچ درگزره دوید ،روتاتنک درکلمع و عاونا ،تسیچ

 یلک درکلمع هوحن ،PLC روهظ ،نامرف رادم درکلمع ،تردق و نامرف رادم توافت ،روتکاتنک

PLC، هسیاقم PLC و PC، ینیزگیاج تلع PLC هدافتسا یایازم ،یروتکاتنک هلر رادم اب 

 PLC زا
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 لدم ،PLC لماک هچخیرات ،یلروم یفرعم ،PLC ردپ یفرعم ویدیو ،تالاوس هب خساپ

 هب یگتسباو ،ناریا رد یراک طیارش ،ناریا رد PLC هچخیرات ،Modicon ییادتبا یاه

PLC سنمیز یتینما تالکشم ،سوریو نیا درکلمع ،تن سکاتسا سوریو ،سنمیز، 



 لا یپ ،Mapc یفرعم ،انپم تکرش تخاس PLC ،انپم یفرعم ،کیتامیس تکرش تاشرازگ

 ،PLC درکلمع هوحن ،PLC یساسا فیرعت ،Mapc و s7 300 هسیاقم ،Mapc یس

 یاه کالم ،اهنآ فیاظو و یلصا یاهرصنع فیرعت ،PLC کی یازجا ،PLC یاه یگژیو

 یاهدربراک ،PLC باختنا رد یدیلک تاکن ،تکپماک و رالوژام فیرعت ،PLC باختنا مهم

PLC، زا هدافتسا تلع PLC هتسجرب یگژیو ،نویساموتا رد PLC توافت ،تعنص رد 

 تاطابترا عاونا ،تسیچ PLC، HMI و ام طابترا یگنوگچ ،زکرمتم و هدرتسگ یراک تلاح

 دربراک لاثم ،HMI یساسا فیاظو ،HMI یاهدنرب و تاناکما ،تسیچ PLC، PG رد

HMI، PLC ای DCS، فیرعت DCS، صخاش یاه یگژیو DCS، یلایرس یاهدنیآرف 

 ،FCS متسیس یفرعم ،DCS صاخ رایسب یگژیو ،DCS رد یصصخت شناد ،هدیچیپ

 درکراک ،FCS دربراک لاثم ،قرب تعنص رد هباشم یاه تفرشیپ و اهدرگبقع

Redundancy تسیچ. 
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 رد ییاهن شور هئارا ،DCS و PLC توافت رت قیقد حیرشت ویدیو ،تالاوس هب خساپ

 ،ABB، Allen Bradley یفرعم ،ناهج رد PLC عاونا ،بسانم هنیزگ باختنا

Mitsubishi PLC، Delta PLC، Siemens PLC، Omron PLC، FATEK PLC، 

Schneider Electric PLC و Bosch PLC، میشاب هتشاد یبسن تخانش دیاب ارچ، 

 اب ییانشآ ،PLC دنرب عیرس صیخشت یاه هار ،PLC رثوم باختنا رد ام یاه فده

 همه یرهاظ یسررب ،یناهج یاهدنرب نیرتبوبحم یفرعم ،اه تکرش همه یلک راتخاس

 ،سنمیز تکرش نویساموتا تالوصحم یفرعم ،رضاح لاح رد اه PLC نیرت پات ،اهدنرب

 یاهرادناتسا ،سنمیز SC و BS، AC، DC حیرشت ،سنمیز یاه PLC یلک یدنب هتسد

 Allen Bradly دنرب یسررب ،سنمیز صاخ یگژیو ،تاطابترا رد سنمیز یراصحنا



 تکرش تالوصحم یفرعم ،دنرب نیا هدرتسگ راک رازاب ،PLC نیا صاخ یگژیو ،ییاکیرمآ

Rockwell، یاهدرکراک PLC رازفا مرن یفرعم ،یلدرب نلآ RSlogic، یسررب و یفرعم 

 رصحنم یگژیو ،ABB یاه یس لا یپ درکراک ،تکرش نیا رترب یاه ABB، PLC تکرش

 ،ایند رد حرطم یاه PLC مامت کرتشم یگژیو ،ABB صاخ یگژیو یایازم ،ABB درفب

 ،اتلد صاخ یگژیو ،اتلد PLC مود هبتر تلع ،سنمیز ارچ ،ناریا رد حرطم یاهدنرب

 نیا هسیاقم ،موس ناهج یاهروشک رد اتلد یزاس هاگیاج و تمیق ،هزادنا ،مجح یسررب

 ییارچ ،یدنب هدر رد LS یس لا یپ دوبن تلع ،کِتَف PLC یسررب ،یواوه اب تکرش

 .ام طسوت سنمیز باختنا
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 ،اه ینیم نیرترب یفرعم ،اه ینیم زا یاه هنومن ،PLC بسانم باختنا ،تالاوس هب خساپ

 ،PLC Logo لماک یسررب ،سنمیز یاه PLC مامت ،هتفای شرتسگ اب یلحم PLC توافت

 Access همانرب ،وگول رازفا مرن ،وگول صاخ یاه یگژیو ،وگول یاه یگژیو و اه لوژام

Tool، ویدیو هدهاشم ،یگناخ یاهدربراک ،وگول یتعنص یاهدربراک ،رورس بو یحارط 

 تلع ،200 یرس یاه یگژیو و اهدربراک ،PLC S7 200 یسررب ،وگول اب یهام شرورپ

 ،PLC رهاظ ندوب توافتم تلع ،200 یرس صاخ رازفا مرن ،ورکیم هتسد رد ندنام

 هوحن ،یرس نیا یاه لوژام رورم ،PLC نیا هدننک زیامتم یاه یگژیو ،S7 300 یسررب

 ،نآ صاخ یگژیو ،S7 300F لدم یفرعم ،مهم یاه لوژام درکراک ،لوژام ره درکلمع و

 PLC یفرعم ،یراذگ مان لیلد ،لدم نیا دربراک ،S7 300C لدم یفرعم ،نآ دربراک

Simatic C7، نآ مک شورف تلع ،نآ تخاس فده ،یرهاظ لکش ندوب توافت تلع، 

 نیا دیدج یاه یگژیو ،کر عاونا ،لدم نیا رد کر هصخشم ،S7 400 یرس یفرعم

 مان تلع ،S7 400H لدم یفرعم ،400 رازفا مرن یفرعم ،400 ندوب صاخ تلع ،یرس



 ،نآ صاخ دربراک و یراذگ مان تلع ،S7 400FH لدم یفرعم ،نآ دربراک و یراذگ

 یاه یگژیو ،S7 1200 یفرعم ،400 یرس ریواصت مامت یسررب ،400 لدم نیرتهب

 مرن یفرعم ،سنیمز تکرش دیدج رازفا مرن ،1200 رد دیدج تاطابترا ،PLC نیا دیدج

 یاهدرکراک ،یرس نیا رد صخاش یاه یگژیو ،1500 یرس PLC یفرعم ،TIA رازفا

 ،S7 1500 یاه تیلباق نیرترب یسررب ویدیو هدهاشم ، High Availability و ینیما

 حیضوت ،لاتیجید لدم فلتخم یاه تلاح ،یدورو عاونا ،PLC رد Inputs – اه یدورو

 .ریوصت اب Sink و Source تلاح
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 رسویدسنرت ،لاتیجید اب هسیاقم ،اه لانگیس نیا یاهدربراک ،گولانآ یاهدحاو

)Transducer( ینوریب هیذغت تلع ،رسویدنسرت درکلمع ،اهرسویدسنارت دربراک ،تسیچ 

 ،PLC هب یدورو یاه لانگیس یاه یگژیو ،PLC و روتامروفسنارت لاثم ،رسویدنسارت

 و یژاتلو لوادتم یاه جنر ،درادناتسا یاه لانگیس ،CPU ات روسنس زا یقطنم دنور

 ،RTD فیرعت ،PT100 لماک یسررب ،اه جنسامد ،PLC گولانآ یاه یدورو ،ینایرج

 یاه میس ،اه جنسامد عاونا ،روسنس نیا یجورخ جنر ،گولانآ جنسامد درکلمع هوحن

 ،لپوکومرت تخاس و درکلمع هوحن ،تسیچ لپوکومرت ،بسانم جنسامد باختنا ،یجورخ

 یاهزاین ،جنسامد نیا یاه تیزم ،لپوکومرت یاه لدم ،یجورخ ژاتلو دیلوت تلع

 یاه جنر و اه لدم ،تسیچ )Transmitter( رتیمسنارت ،لپوکومرت و PT100 یرورض

 یامد روسنس ،رتیمسنارت یاه کولب ،رتیمسنارت و رسویدسنارت توافت ،رتیمسنارت

 ای یلضافت روسنس ،نآ ساسح دراوم و درکلمع ،راشف روسنس ،نآ تکاتنک و لاتیجید

 یاه یگژیو و عاونا ،درکلمع هوحن ،دربراک ،اه لسدول عاونا ،تسیچ لسدول ،لیسنارفید

 رتموکات ،سنمیز PLC رد نآ عباوت و لسدول یراک جنر ،لسدول اب رواتشگ هبساحم ،نآ



 ،چیئوس تیمیل ،PLC لاتیجید یاه یدورو ،یژاتلو لانگیس دیلوت هوحن و عاونا ،تسیچ

 ،یکیرتکلا و یکیناکم یاه شخب ،نآ یراذگمان تلع ،یتعنص یاهلدم عاونا ،اه دربراک

 و رون زا هدافتسا یگنوگچ ،یرون روسنس ،یسامت ریغ یاهروسنس ،نآ فعض و توق طاقن

 یرون روسنس ،درکلمع هوحن و دربراک هارمه هب یرون یروسنس عاونا ،لانگیس هب لیدبت

 یاهدربراک ،نادیم رد مسج صیخشت هوحن ،یسیطانغم روسنس ،)Proximity( یترواجم

 یاهدربراک ،روسنس نیا لدم عاونا ،نزاخ کیرتکلا ید رب هدام ریثات ،ینزاخ روسنس ،نآ

 هوحن ،یترواجم یاه روسنس رت قیقد یسررب ،ینزاخ روسنس یتعنص یایازم ،نآ هدرتسگ

 اه میس دادعت ،دلیش نودب و راددلیش یاه لدم ،درب شیازفا شور ،اهنآ یگمه درکلمع

 .اه روسنس نیا رد
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 طابترا یگنوگچ ،نآ صاخ یاه لدم ،اهدربراک ،نآ عاونا ،Push Button یاهدرکراک

 دربراک ،حطس دیلک یسیطانغم لدم ،اه لدم عاونا ،تسیچ Level Switch ،یکیناکم

 عاونا ،تسیچ ردوکنا ،Tilt Level فیرعت ،تسیچ Float Switch ،نآ صاخ لدم

Encoder، لدم ،مولع ریاس رد ردوکنا ،ردوکنا یلصا هفیظو ،ردوکنا مهم یاهدربراک 

 یژولونکت ،ردوکنا یتعنص یاهدرکراک ،نآ قلطم و یشیازفا لدم یسررب ،نآ یشخرچ

 ،ردوکنا اب یریگ هزادنا لاثم ،ردوکنا زا هدافتسا اب VFD لاثم ،ردوکنا رد هتفر راکب یاه

 رگلمع ،ردوکنا یاه یگژیو ریاس ،ردوکنا اب توافتم یاه دنیآرف فیرعت و قیقد شرامش

 یجورخ ،رلپوکوتپا رادم قیقد حرش ،PLC رد یزاس هلوزیا ،رگلمع عاونا و هفیظو ،تسیچ

 ،یجورخ گولانآ یلرتنک فادها ،نآ درادناتسا لانگیس ،PLC گولانآ یجورخ ،PLC یاه

 یجورخ تظافح و اهدربراک ،گولانآ یجورخ رد ددع شیامن ،یجورخ رد رسوید سنارت

 ،Signal Condition یاهدرکراک و فیرعت ،PLC رد یجورخ درکلمع یگنوگچ ،گولانآ



 درکلمع هوحن ،رتراتسا روتوم عاونا ،تسیچ رتراتسا روتوم ،PLC لاتیجید یجورخ

Motor Starter، یجورخ رد نآ درکراک ،اهدیونلس، Actuator روتیاوچکا ایازم ،تسیچ، 

 یاه نف ،دربراک و رون جرب فیرعت ،Actuator یساسا فیرعت و بیاعم ،نآ عاونا

 یدورو تراک ،اهI/O نیا رد تامیظنت ،PLC رد صاخ یاهi/o ،لاتیجید یجورخ بسانم

 ،هتسسگ صاخ I/O درکراک ،اهنآ عاونا و گولانآ صاخ یاه لدم ،نامزمه یجورخ و

 هعسوت ،صاخ یطابترا یاه تراک ،صاخ یاه جنس ناکم ،لدم نیا زا هدافتسا تلع

 قطنم ییامد لاثم ،یزاف قطنم درکلمع یگنوگچ ،یزاف قطنم تراک ،اه تراک نیا یریذپ

 حیضوت ،Direct Action Interface لدم حیضوت ،اه تراک مامت یدنب هتسد ،یزاف

 .یدورو رب یجورخ یراذگ ریثات هوحن .Intelligent Interface لدم
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 لاسرا یگنوگچ ،یراکدم یاه توافت ،گولانآ یدورو عاونا ،گولانآ یدورو یدنبرکیپ

 5 ات 0 تالیدبت ،یژاتلو روسنس هنومن ،یگولانآ یاه تساوخرد عاونا ،گولانآ تساوخرد

 زا هدافتسا ،ینایرج دم درکلمع هوحن ،PLC رد هتسویپ یریگ لداعم هوحن ،PLC رد تلو

 تاکن و گیفناک ،یگولانآ دربراکرپ لوژام ود یسررب ،PLC یلخاد تمواقم ،ازجم عبنم

 جرد یاه مان ،PLC S7-300 رازفا تخس یسررب ،اه گولانآ یلک تاکن ،لوژام ود نیا

 Order،یرازفا تخس یاه هدئاز دربراک ،اهLED یانعم ،اهدیلک یاهدرکلمع ،هدش

Number رد توافت تلع ،نآ دربراک و تسیچ PLC میس هوحن ،ناسکی یاه مان اب اه 

 یازجا مامت ریسفت ،یدنبرکیپ بسانمان یاه هنومن ،یلصا یاه یجورخ ،ییادتبا یدنب

 تیولوا تیاعر تلع ،اه تیولوا ،S7-300 یاه لوژام شنیچ هوحن ،PLC رد یرادید

 Dummy فیرعت ،اه لوژام یریگ رارق ،کر بسانم یاه هزادنا ،کر قیقد یسررب ،اه

 لوژام لک دادعت ،... و PS، CPU، IM، SM، FM، CP یریگ رارق ،نآ درکراک و لوژام



 یاه لوژام شنیچ هوحن ،لصاوف تیاعر هوحن ،ریغتم و تباث یاه تمسق ،زاجم یاه

S7-400، کر توافت ،400 یاه لوژام رثکادح ،300 اب توافت و اه تیولوا یسررب 

 ،هفیظو حرش ،هیذغت عبنم یسررب ،دراوم ریاس و هعسوت رد توافت ،یرس ود نیا یاه

 یاه توافت یسررب ،300 یرس رد PS عاونا ،دیدج لدم یاه توافت ،یجورخ ،یدورو

 دراوم ،هیوناث و هیلوا یاه تروپ یسررب ،نآ تلع و یجورخ نایرج تیمها ،مانمه

 و یژاتلو روتکلس حیضوت ،CPU هب لاصتا یاه شور ،PLC هیذغت عبنم رد یا هیشاح

 تامزلا ،400 یرس رد ناوت عبنم ،ناوت عبنم کیتامش لماک یسررب ،تیعضو یاه غارچ

 فیرعت ،CPU یسررب ،300 اب یساسا یاه توافت ،یجورخ یاه نایرج ،یرس نیا رد

 یراذگ مسا تراچ ،سنمیز یاهCPU یراذگ مان ،اهCPU ریاس اب نآ توافت ،نآ یساسا

 ،یراذگمان رد صاخ تاکن ،PN، DP، PtP، 2DP، IFM، C، F، FH یانعم ،رگشزادرپ

 یاه تلاح ،CPU روتکلس ،CPU کیتامش لماک حیرشت ،رازفا تخس نورد یسررب

 یاه CPU توافت ،رتویپماک اب CPU طابترا ،CPU رد تاطابترا ،اهنآ یاهدرکراک و تواتم

 .دیدج و یمیدق
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 تالاصتا ،یجورخ و یدورو یاه لوژام ،کر قیرط زا هیذغت ،هیذغت عبنم عاونا یسررب

 حیضوت ،تالاصتا بتارم هلسلس ،نآ تاطابترا و لاتیجید یدورو کی یسررب ،لاتیجید

 لکشم قیقد نایب ،اه تیدودحم لیالد ،PLC رد CPU بیاعم ،CPU رد یدورو ریوصت

 ر�غت یگنوگچ ،یدورو رد هظفاح یاه هناخ ،لکشم عفر داهنشیپ ،PLC نکسا لکیس رد

 ،لدم نیا یگدیچیپ تلع ،گولانآ تالاصتا ،CPU هظفاح هناخ شیامن ،هظفاح هناخ کی

 و درکراک ،تسیچ روتکناک ساب ،CPU رد یدورو ریوصت ،گولانآ رد یریگ هزادنا هوحن

 و یروتسیزنارت یاه لدم یسررب ،اه مان یانعم ،SM رد یراذگ مان ،تاطابترا ماجنا هوحن



 ،یدورو کیتامش ،صاخ SM مان ،یا هلر لدم زا هدافتسا تلع ،اهنآ توافت ،یا هلر

 یاه لاثم ،اه مان ندرپس رطاخب هار نیرت تحار ،کیتامیس رازفا مرن رد اه مان فیرعت

 یسررب ،SM 321 32XDC 24v لوژام لماک یسررب ،اه یدورو یراذگ مان ددعتم

 لاثم ،...و CPU ؛ریظن صاخ یاه یگژیو ،یراذگ مان تلع ،)FM( لوژام نشکناف

 هار هئارا ،رتهب کرد یارب یددع لاثم ،ردوکنا لباقم رد یزکرم CPU تیدودحم ،ردوکنا

 لکشم ،لکشم نیا تلع ،PID بسانم درکراک مدع لاثم ،FM درکراک قیقد حیضوت ،لح

 ،کماداب لیم و کماداب اب هسیاقم ،تسیچ Cam Controller ،یزکرم CPU مود

 ،نآ درکراک و تسیچ Cam Track ،نآ کیتابر لاثم و اهدرکراک ،رلرتنک مَک قیقد فیرعت

 رد هدش هتفگ دراوم مامت زا هصالخ ،نویساموتا هب یلک هاگن ،یگناخ توافتم یاه لاثم

 نویساموتا ،لماک نویساموتا کی میسرت و لکش ،یریگرارق دنور یسررب ،نویساموتا

 اب نآ توافت ،هتسسگ نویساموتا ،رتهب کرد یارب نویساموتا یاه لاثم ،تسیچ

 یاه یگژیو ،هتسسگ نویساموتا یاهدرکراک ،اه یرطب ینز برد لاثم ،گولانآ نویساموتا

 کی زا یا هعطق یسررب ،هتسسگ نویساموتا رد فقوت و تراتسا ،هتسسگ نویساموتا

 .یلک یریگ هجیتن ،گولانآ لباقم رد هتسسگ رد راک هژیو یایازم ،لماک نویساموتا
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 تروص هب PID دربراک حیرشت ،PID رلرتنک لماک حیضوت ،تسیچ PID ،تالاوس هب خساپ

 یسررب ،PLC یدنب میس ،تسیچ P&ID ،تسیچ PI ،یلرتنک لاثم دنچ یسررب ،یتعنص

 مهم دراوم و ییامرگ تاکن ،PLC یارب IP لقادح ،تسیچ PLC، IP بسانم یاه ولبات

 ،بصن شور عاونا ،یکیتامونپ تاودا رانک رد PLC بصن یگنوگچ ،PLC بصن رد

 ،ام تمس زا تظافح موزل ،هیذغت عبنم تظافح ،نآ بصن مهم تاکن و PLC هعسوت

 – روتسیرو ،هدافتسا هوحن و ریگ هقعاص ،نآ تالکشم و گنیترا ،بسانم یاهزویف عاونا



Varistor هعسوت هوحن ،تسیچ PLC، هعسوت تلع PLC، یاه لوژام عاونا IM، میس 

 یهد سردآ ،هعسوت رد اه تیدودحم ،هیذغت عبنم هب زاین مدع و زاین ،اه کر نیب یشک

 دیدج یاهCPU ،اه مان بیترت تلع ،اه تالسا یراذگ هرامش هوحن ،هعسوت یاه کر رد

 لاصتا ،اه لوژام یدنب میس حیرشت زاغآ ،S7-400 رد کر و هعسوت ،یراذگ هرامش و

 اب NPN و PNP روسنس حیضوت ،یدورو لوژام رد تالاح عاونا ،لوژام هب روسنس

 .یشک میس و میسرت تایئزج

 

 :10 تمسق

 یدربراک تاکن و رت هداس حیضوت ،اه لوژام ریاس یارب هتفرشیپ گنیترا ،تالاوس هب خساپ

IM شرتسگ و PLC، یدنب میس PLC، مامت رد یدنب میس یساسا شور PLCهوحن ،اه 

 یناوخ رادم ،لگوگ اب تیش اتید ندرک ادیپ یگنوگچ ،راک تامزلا ،Manual زا هدافتسا

 شور ،رظندم لوژام ندرک ادیپ ،تیشاتید رادم سلاسا رب یدنب میس ،یدورو لوژام

 رادم هب جنس ژاتلو لاصتا ،همیس 4 و 2 رسودنسرت لاصتا هوحن ،تالاصتا یرادم لیلحت

 Frontبسانم باختنا هوحن ،تسیچ روتکناک تنارف ،گولانآ یدورو لوژام

Connector، هوحن ،کنیس یدورو و چیئوس تمیل یدنب میس ،روتکناک تنارف دربراک 

 تمیل یدنب میس ،تلاح ر�غت زا سپ ینایرج تاطابترا ،یمیسرت تاکن و یدنبرکیپ

 میس تحار و مهم تاکن ،کنیس لوژام هب PNP روسنس لاصتا ،سروس یدورو و چیئوس

 ،همیس ود ییاقلا روسنس لاصتا ،سروس لوژام هب NPN روسنس لاصتا ،روسنس یدنب

 یانعم ،SM یراذگمان ،سنمیز PLC صاخ یگژیو ،روسنس درکلمع زا سپ تار�غت

 یزاس هدایپ ،)سابوفورپ( سابیفورپ تحت لوژام ،تسیچ SM، ET 200 یاهددع

 ،DIP Switch دربراک ،هدننک تیوقت نودب درب ،یفاضا کر 126 ندوزفا ،درادناتسا تحت



 لدم عاونا ،ET 200 زا هدافتسا تلع ،نآ یاه لدم زا یخرب یاه یگژیو و طابترا هوحن

ET 200، هسیاقم ET 200M و ET 200S. 
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 یازفا تخس – )راکدوخ( دالوف هدننک بوذ هروک یحارط :لوا هژورپ

 میس شور ،نآ زا هدافتسا هوحن و تسیچ یلیر لانیمرت ،PLC یدنب میس بسانم میس

 ندرک ادیپ ،اه نیپ یریگ رارق هوحن ،لوژام برد رادم اب یدنب میس ،تیشاتید نودب یدنب

 میسقت هوحن ،نیپ یناوخ هرامش ،رادم فلتخم یاه تمسق ،رادم هب هجوت اب رظندم نیپ

 میس ،لاتیجید و گولانآ نیب توافت ،نآ رادم اب لوژام درکراک صیخشت ،لوژام یدنب

 یلک توافت ،یلاصتا یدورو عاونا یفرعم ،اه یدورو قیقد دادعت ن�عت ،تسیچ کرتشم

 رارق هوحن ،لاتیجید عون کرد و یگداس ،مود برد رادم یسررب ،رادم رد یجورخ و یدورو

 حیضوت ،موس برد رادم یسررب ،اه یجورخ یدنب میس سیرت ،رادم رد ژاتلو عبنم یریگ

 دید زا لاتیجید یجورخ عاونا ،لاتیجید یجورخ لوژام یدنب میس ،لوژام رادم لماک

 ،کنیس یجورخ لوژام لاصتا و رادم یسررب ،یا هلر یجورخ لاصتا و رادم یسررب ،لوژام

 یرازفا تخس و یرازفا مرن یلک هسیاقم ،سروس یجورخ لوژام لاصتا و رادم یسررب

 ،یدنب میس عون نیا رد یلک تاکن ،یا هلر لدم یجورخ یدنب میس شزومآ ،اه لدم مامت

 دعاوق و میسرت ،کنیس لوژام لدم یجورخ یدنب میس شزومآ ،یا هلر عون لاصتا بیاعم

 میس شزومآ ،روتکاتنک لدم صیخشت هوحن ،ینهذ عیرس یاه لح هار و یلک تاکن ،یلک

 لاوس حرط ،زاغآ هطقن شیامن ،یدنب میس یلک دنور ،سروس لوژام لدم یجورخ یدنب

 دید زا گولانآ یدورو عاونا ،گولانآ یدورو لوژام یدنب میس ،یجورخ عون هب ندیسر یارب

 ،تسیچ Measuring Range Module ،ینایرج و یژاتلو یجورخ یاهدرکراک ،لوژام

 یسررب ،لانگیس عون و لوژام تیعضو لودج حیضوت ،یراکدم رگباختنا اب راک هوحن



Measuring Range Module 3 و 2 ،4 یدورو رادم یسررب و حیضوت ،رادم یورب 

 رب یرورم ،اهنآ توافت و همیس 4 روسنس عاونا ،صیخشت هوحن و اه توافت یسررب ،همیس

 – دالوف هدننک بوذ هروک یحارط هژورپ یحارط و ماجنا ،ناشیاهدربراک و یراک یاهدم

 ،زاین دروم رازفا تخس تاحیضوت ،نآ قیقد حرش و دربراک ،هژورپ فده یسررب ،راکدوخ

 .راک یجورخ یسررب ،یشک میس تاحیضوت و یحارط ماجنا
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 ناکما ،هظفاح نیا مهم رایسب هتکن ،Load Memory هظفاح حرش ،PLC رد یاه هظفاح

 ،یبرجت تاکن یخرب نایب ،نآ رد یریگرارق دراوم حیضوت ،نآ فعض لیلد هب دمآرد بسک

 ،تمسق نیا یساسا یاه تمسق ،Work Memory هظفاح حرش ،نآ شیازفا یگنوگچ

 ،PIQ و PII حیضوت ،System Memory هظفاح حرش ،یریذپ کیکفت هوحن ،نآ درکراک

 هظفاح حرش ،هظفاح دحاو نیا رد لیلحت یگنوگچ ،میقتسمریغ یاه هداد دربراک

Retentive Memory، هظفاح توافت لاثم ،یرادیاپ هظفاح صاخ و یداع یاهدرکراک 

 MMC و MC تراک ،اهنآ یاه تیزم و بیاعم و هظفاح تراک عاونا ،یمتسیس و رادیاپ

 یسررب ،تراچولف رد هدش هتفهن تاکن ،CPU رد هداد لاقتنا دنور یلک یسررب ،تسیچ

 شخب ندرک صخشم ،جورخ ات یدورو زا هداد ندرک لابند ،CPU رد یراک تراچولف لماک

 - رگ هتشابنا( Accumulator ریظن تاحالطصا زا یخرب فیرعت ،یراک توافتم یاه

 یجورخ ر�غت یاه شور ،ندرک سروف دربراک ،تسیچ ندرک Force ،)روتالوموکآ

 رکذ اب یجورخ ر�غت تلاح هس حرش ،نانکراک تینما و سرپ هاگتسد لاثم ،رظندم

 یلصا هتکن ،CPU درکراک یگنوگچ ،CPU رد تالماعت شیامن ،اه توافت و تایئزج

 یراک دنور حیرشت ،دیدج یاه لاس رد CPU درکلمع ر�غت ،PLC رد یجورخ و یدورو

 ،تیب ناکم سردآ ندناوخ هوحن ،هظفاح یاه تیاب و اه تیب شیامن ،CPU رد لیلحت

 حرش و یسررب ،هیوهت یدربراک لاثم حرط ،رتهب کرد یارب یلبق یاه دیالسا هب عوجر

 ،نکسا لکیس نامز ن�عت رد یساسا ناملا 5 ،تسیچ PLC رد نکسا لکیس ،لاثم



 ،دیدج یاه هژاو یخرب یسررب و حیضوت ،نکسا لکیس کی لحارم یسررب و هدهاشم

 رادم ،نکسا لکیس هلحرم هب هلحرم یسررب ،نارگید هدافتسا ءوس زا یریگولج لاثم حرط

 لیدبت ،انبم لیدبت دربراک ،ناسنا و نیشام یایند توافت ،)یرنیاب( 2 یانبم ،یقطنم

  .سکعرب و یرنیاب هب یراشعا یدادعا لیدبت ،10 هب 2 یانبم لیدبت ،2 هب 10 یانبم
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 ناوج یارب الوصا PLC ،دیدج و هنهک راک PLC توافت ،PLC راک رازاب ،تالاوس هب خساپ

 و Profibus توافت ،PLC شرتسگ لدم عاونا نایب ،IM و CP رت قیقد توافت ،تساه

Profinet، هوحن ،لکتورپ ود نیا یلک یاهدرادناتسا ،لکتورپ ود نیا یاه توافت 

 و سابیفورپ تعرس هسیاقم ،هکبش هب یهد سردآ یگنوگچ ،سابیفورپ هکبش یدنبرکیپ

 ،انبم نیا رد لیدبت عاونا ،)Octal( 8 یانبم لیدبت ،اه لباک زاجم یاه لوط ،تنیفورپ

 عاونا ،)Hexadecimal( 16 یانبم لیدبت ،ددعتم یاه لاثم اب دادعا لیدبت هوحن

 هب 8 یانبم لیدبت ،رگیدکی هب اهانبم لیدبت ،16 یانبم صاخ تاکن ،انبم نیا رد اه لیدبت

 نیرتمهم یفرعم ،16 هب 2 یانبم لیدبت ،2 هب 16 یانبم لیدبت ،8 هب 2 یانبم لیدبت ،2

 ،هظفاح یاه هناخ هزادنا ،)Not, And,NAnd,Or,Nor,Xor,XNor( یقطنم یاهرگلمع

 یاه هناخ ندرک صخشم ،درو گنال یرو ،درو گنال ،درو ،تیاب ،لبین ،تیب یفرعم

 ،اه هزادنا رب تمالع تیب ریثات ،نآ درکلمع ،تسیچ تمالع تیب ،PLC رد هظفاح

 شیامن ،یسیون همانرب باسح نیشام اب راک ،هظفاح یاه هناخ یاه هزاب ندرک صخشم

 تیدودحم ،PLC هباشم باسح نیشام رد هظفاح ندرک صخشم ،تمالع تیب ریثات

 ،لحارم ندرک صخشم ،راک نیا ماجنا تلع ،یرنیاب هب یفنم دادعا لیدبت ،هظفاح یاه

 دادعا لیدبت هوحن ،PLC رد BCD دربراک ،تسیچ BCD یانبم ،باسح نیشام اب تست

 هب یهد سردآ ،)Input( اه یدورو هب یهد سردآ ،یراذگمان و یهد سردآ ،BCD هب



 ،I0.0 ؛یاه لداعم یانعم ،PLC رد هظفاح یاضف شیامن هوحن ،)Output( اه یجورخ

IB0، IW0 و ID0، ینورد هظفاح یراذگمان ،اهنآ تاصخشم و یاه هظفاح نیا یاه هناخ 

 Word سنج یاه هظفاح مهم رایسب تاکن ،MD0 و MB0، MW0 یسررب ،M – )گلف(

 .تمسق نیا مهم تاکن یلک یسررب ،DWord و
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 بصن نیح مهم تاکن ،رازفا مرن هخسن نیرخآ دولناد هوحن ،رازفا مرن بصن هژیو تمسق

 رجنم کیتَمِس بصن ،SIMATIC Manager Step 7 رازفا مرن بصن شزومآ ،رازفا مرن

 رجنم کیتَمِس بصن ،کیتامیس رازفا مرن تسرد درکلمع تست هوحن ،10 زودنیو یارب

 یزاسلاعف ،VMware Workstation زا هدافتسا هوحن ،7 زا رت یمیدق یاه زودنیو یارب

 Set PG/PCصیخشت مدع لکشم عفر ،بصن رد یلامتحا تالکشم لح ،رازفا مرن

Interface. 
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 ،اهID و IW راتفر قیقد حیرشت ،اه هظفاح یناشوپمه یسررب ،رازفا مرن اب راک یلک دنور

 یاه نابز ،نآ ریثات و IEC درادناتسا ،PLC رد یمیدق یاه نابز ،یسیون همانرب یاه نابز

 FBD (Function Block نابز یسررب ،IL (Instruction List) نابز یسررب ،درادناتسا

Diagram)، نابز یسررب LD )Ladder Diagram(، نابز یسررب SFC )Sequential 

Function Control(، نابز یسررب STL )Structured Text(، نابز ره زاتمم یگژیو، 

 یسررب ،رترب نابز 3 هسیاقم ،اه نابز نیرتدربراکرپ یفرعم ،PLC یاه نابز یلک هسیاقم

 نابز 3 رد هژورپ کی هسیاقم ،نابز 3 رد نامرف رادم لاثم یسررب ،نابز هس رد AND لاثم



 کبس مامت یفرعم ،تسیچ یسیون همانرب کبس ،نآ لیالد و بختنم نابز باختنا ،رترب

 ،هتفای راتخاس همانرب کبس ،هدش یدنب نشیتراپ همانرب کبس ،یطخ همانرب کبس ،اه

 هژورپ کی ماجنا یلک دنور ،صصختم و روتامآ دارفا صتخم کبس ،اه کبس هسیاقم

PLC، اه هلپ کت کت یسررب ،هژورپ مامتا و حرط رد یساسا هناگ 10 لحارم قیقد حرش 

 Setهیلوا یسررب ،هژورپ کی یرازفا مرن لحارم رت قیقد حیرشت ،یدربراک تاکن هارمه هب

Pg/Pc، اب هژورپ تخاس ،رازفا مرن اب راک عورش ،لکشم لح هوحن Wizard، تالکشم 

 یاهOB ندرک صخشم ،Cpu ن�عت ،هژورپ تبث دنور ماجنا هوحن ،درازیو یساسا

 یارجا ،مان ن�عت بسانم هوحن ،یسیون همانرب نابز ن�عت ،MPI ندرک صخشم ،رظندم

 هوحن ،اه هرجنپ هیلوا یسررب ،اهونم یلک تاحیضوت ،هژورپ یا هفرح تخاس و هرابود

 تخاس یاه گربرس یسررب ،تسیچ Archive و Retrieve ،بسانم نتفرگ یجورخ

 ،یلصا هرجنپ رد توافتم یاه شیامن ،هژورپ یتلام و دیدج هناخباتک تخاس هوحن هژورپ

 یاه نشیتسا عاونا ،همانرب اب راک نیزاغآ مهم تاکن ،زودنیو یمتسیس نابز لکشم لح

 ،کیتمس رد اهدامن یحارط ،نشیتسا فیرعت یاه شور ،Station ره دربراک ،کیتمس

 یلک لحارم ،گولاتاک دحاو دربراک ،رازفا تخس فیرعت یگنوگچ ،H/W شخب حیضوت

 و یلصا کر تخاس ،رازفا تخس یاه شخب مامت لماک حیرشت ،رازفا تخس فیرعت

 Orderتیمها ،گولاتاک مانمه یاه لوژام توافت ،SM لوژام و PS، CPU، IM ن�عت

Number، یگژیو CPU 314C 2DP، و اه یدورو یهد سردآ یاه مان یورب راک 

 شور ،بسانم IM ن�عت یگنوگچ ،موس و مود کر تخاس ،PLC هعسوت ،اه یجورخ

 و دولناد صاخ تلاح حیضوت ،H/W شخب حرطم یاهرگلمع یسررب ،هعسوت ماجنا یاه

 همانرب نابز ن�عت ،OB1 یاه گربرس تاحیضوت ،یسیون همانرب شخب هب یدورو ،دولپآ

 شخب لماک یسررب ،... و هدنسیون یصوصخ تاعالطا ندرک دراو ،یسیون

LAD/STD/FBD، یاهنابز یرادید یاه شخب توافت ،یلک دید و مهم یاه تمسق 

 .View شخب اب راک ،یسیون همانرب توافتم



 

 :16 تمسق

 )راکدوخ( دالوف هدننک بوذ هروک یحارط :لوا هژورپ

 روتوم یا هظحل و یمئاد هدننک شوماخ و رتراتسا :مود هژورپ

 همانرب هکبش تخاس و تنماک فیرعت هوحن ،OB یسیون مان ،هژورپ ینوخارف هوحن

 تکاتنک توافت ،تکاتنک عاونا ،تکاتنک دربراک ،یلصا یاه کیجال تیب فیرعت ،یسیون

 ،نآ لکشم و لانگیس پمال لاثم ،ردل رد فیرعت هوحن ،لیوک زا هدافتسا هوحن ،هتسب و زاب

 دولناد هوحن ،OB1 رد قیقد رمیات لکشم یسررب ،PLC یداینب لوصا و ردل نابز لکشم

 ،PC و PLC یربراک طبار کچ یگنوگچ ،PLC یارب رازفا تخس گیفناک اب همانرب لماک

 تخس ددجم یسررب ،یزاس هیبش رد یراک یاهدم یسررب ،نشیلومیس طیحم حیضوت

 تراک CPU یجورخ و یدورو یاه سردآ مامت جارختسا هوحن ،هدش فیرعت شیپ زا رازفا

 زا نتفرگ نار هوحن ،هداس هژورپ کی تخاس ،همانرب نورد یهد سردآ ،یفاضا یاه

 هوحن ،Simulation نورد یجورخ و یدورو شیامن ،یگشیمه و یساسا لحارم ،هژورپ

 زیاجرنا هژاو زا هدافتسا ،نآ دربراک و Monitor تلاح شیامن ،مهم یاه هرجنپ ندرک نیپ

 هوحن ،تسیچ یتسش ،یزاوم هخاش تخاس ،ردل رد Or و And تخاس ،رتهب کرد یارب

 هدننک بوذ هروک هژورپ یزاس هیبش ،یتسش درکلمع شیامن ،همانرب نورد اه همکد درکلمع

 هوحن حیضوت ،روتوم یمئاد هدننک شوماخ و رتراتسا هژورپ تخاس و ییادتبا فیرعت ،دالوف

 یسررب ،روتوم Stop همکد فیرعت ،Insert همکد درکلمع هوحن ،ندنام نشور درکلمع

 اب زولک یلامرن دربراک حیرشت ،هژورپ هدهاشم و روتینام ،هدننک شوماخ همکد درکلمع

 ،لبمس تاحیضوت ندوزفا ،یاه لبمس ر�غت ،)Symbol( لبمس فیرعت هوحن ،هژورپ

 زا هدافتسا اب یناوخارف ،Archive کی تخاس هوحن ،اه لبمس یمامت فذح یگنوگچ



Retrieve، ییامنهار ،نزخم و هاچ یاه یگژیو ،بآ هاچ دنمشوه پمپ هژورپ یفرعم 

 .هژورپ تخاس یارب

 

 :17 تمسق

 روتوم یا هظحل و یمئاد هدننک شوماخ و رتراتسا :مود هژورپ

 نزخم و هاچ دنمشوه بآ پمپ :موس هژورپ

 ازجم یسرتسد اب روتوم تراتسا :مراهچ هژورپ

 تهج پاتسا دیلک حالصا ،پاتسا یتسش یتعنص لدم ،Stop همکد یرورض تاحیضوت

 ،هژورپ هریخذ و ددجم تست ،Stop دیلک ر�غت لیلد حیضوت ،هژورپ رد یتعنص دصاقم

 و بآ هاچ یاهروسنس ،زاین دروم دراوم ،نزخم و هاچ دنمشوه بآ پمپ هژورپ یسررب

 یورب رظندم تالاح یسررب ،کیتامش میسرت ،اهروسنس نیا یداع راک تلاح ،بآ نزخم

 همانرب رد یتامدقم یاهراک ،یسیون همانرب هب مادقا ،تاراظتنا ندرک صخشم ،کیتامش

 یورب یاه روسنس ریثات حیضوت ،بآ هاچ روتوم پاتسا و تراتسا یسیون همانرب ،یسیون

 صخشم ،همانرب رد یاه روسنس توافت رثا بیترت ،یلاوتم یاهدنا زا هدافتسا ،یجورخ

 ضرف شیپ یهد رادقم ،یسیون همانرب لکشم یسررب ،اهروسنس یاه NO و NC ندرک

 پالف پیلف ،راد لبمس رصنع شیاریو هوحن ،رتهب کرد تهج اه لبمس فیرعت ،روسنس هب

SR و RS صاخ یاه یگژیو ،اه پلف پیلف نیا درکلمع هوحن ،تسیچ SR و RS، تیب 

 یراک تیولوا ،اه یجورخ و یدورو حیحص فیرعت هوحن ،راد هگندوخ و تلاح هریخذ

 توافتم یاه تلاح تست و یسررب ،یدربراک لاثم اب توافت تلع ،S و R یاه نیپ

 فیرعت ،پالف پیلف اب نزخم و هاچ دنمشوه بآ پمپ هژورپ ،یریگویشرآ مهم هتکن ،یراک

 ،ییاهن تست و یلک یاه تلاح یسررب ،نامرف رادم و راک یگداس شیامن ،اهروسنس



 یحارط ،یسیون همانرب تامدقم ،روتوم یا هظحل و یمئاد هدننک شوماخ و رتراتسا هژورپ

 بیع ،تقوم یتسش درکلمع شیامن و حیضوت ،هظفاح یاه تیب اب هژورپ راوشد تلاح

 روتوم یا هظحل و یمئاد هدننک شوماخ و رتراتسا هژورپ ،هژورپ یسررب و تست ،هژورپ یبای

 ،پاتسا و تراتسا یتقوم همکد ندوزفا ،راک دح زا شیب یگداس ،SR پالف پیلف اب

 یجورخ و هریخذ ،ییاهن یسررب و تست ،اه پالف پیلف اب رادم رتشیب ییاناوخ و یگداس

 نامرف قاتا رد هژورپ دربراک و یلک حیضوت ،ازجم یسرتسد اب روتوم تراتسا هژورپ ،هژورپ زا

 ،پالف پیلف اب هژورپ یحارط ،توافتم ناکم ود زا روتوم کی تیریدم :فده ،هاگورین

 رارق هوحن ،اه لبمس فیرعت ،ازجم نامرف یاه دیلک ،توافتم یاه نامرف قاتا فیرعت

 یاه تلاح یسررب ،یلرتنک توافتم تالاح تست ،OR تروص هب ناسکی یاه دیلک یریگ

 رب یدمآرد شیپ ،یلبق تمسق ود مهم تاکن رب یرورم ،یجورخ نتفرگ و هریخذ ،صاخ

 .مود لصف

 سنمیز PLC شزومآ هرود

 


