
 دوم توضیحات فصل 
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دوم،   فصل  آموزش  نکات  و  روش  تشریح  دوم،  فصل  پرتکرار معرفی  سواالت  ، بررسی 
زبان   طریق    PLCکردن    PLC ،  Restartاصالح  ری ،  PGاز  زیمنس  استارتانواع  ،  های 

ری  Hot Restartو    Cold Restart،  Warm Restartتشریح   انواع مختلف  تفاوت   ،
اک کردن برنامه نوشته  استارت و کاربرد آنها، پهای مختص هر ری PLC  ،OBاستارت در  

پاک کردن برنامه های مختص  ،  Rest/Clearاز طریق سمتیک، نکات مهم    PLCشده در  
از  ،  سمتیک برنامه  سمتیک  PLCریختن  آن،  ،به  دلیل  و  تهی  برنامه  ساخت   نحوه 

و  تنظیمات   روی  Protectionحفاظت  گذاری  رمز  انواع مختلف   ،PLC    تفاوت های و 
،  خروجی میانی و کاربرد آنتوضیح سایر بیت الجیک ها،    ،PLCآنها، مشکالت پسورد در  

مجزا های  ریست  و  ها،  ست  فالپ  فلیپ  جدول  ترسیم  نحوه  آنها،  مشکالت  آشکار   و 
آشکار کننده لبه  ،  Saveرد المان  ، عملک آشکار کننده لبه باال رونده،  کننده لبه پایین رونده

آشکار کننده لبه باال رونده متغیر از یک آدرس    (،NEGپایین رونده متغیر از یک آدرس )
(POS  ،)  ریاضی نحوه  XORمثال  میانی،  خروجی  از  فرمان  استفاده  مدار  یک  بررسی   ،

، آموزش کلی نقشه خوانی مدار چپ گرد و راست گرد موتور موتور سه فاز، نحوه عملکرد  
 . بررسی و ترسیم کلی نقشه مدار فرمان مدنظرفرمان، 
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 راست گرد و چپ گرد موتور   –طراحی براساس مدار فرمان  پروژه پنجم:

 موتوره( 3مای کارخانه )طراحی براساس درخواست کارفر  پروژه ششم:



مجزا های  ریست  و  ست  )توضیح   ،S ( و   )R  پروژه مدل،  این  در  ها  اولویت  نمایش   ،)
فرمان   مدار  براساس  طراحی  موتور   –پنجم  گرد  چپ  و  گرد  پروژه، راست  کلی  توضیح   ،

کردن   مشخص  گروهی،  صورت  به  ها  سمبل  تعریف  استاپ،  مناسب  شستی  انتخاب 
و    Sتفاوت  ،  در سمتیک  و معادل سازی  مدارفرمان  خوانی وظیفه هر ورودی، نحوه مدار

K  ،نکات مهم در    جدا،  طراحی مجدد با استفاده از ست/ریست، طراحی کلی و تست آن
  ، SR طراحی سطح باالتر چپ گرد و راست گرد موتور با فلیپ فالپ(، R( و ) Sاستفاده از )

)عدم کارکرد چپ    طراحی شده، ارائه راه حل های ساده  بررسی مشکل ذاتی مدارفرمان
نمایش کارکرد لبه  ، بهینه سازی مدارفرمان داده شده در سمتیک،  گرد و راست گرد آنی(

، SRبا فلیپ فالپ    باال رونده و آشکار سازی آن، نمایش لبه پایین رونده و آشکار سازی آن
با   رابطه  در  مهم  متغیر(،  )لب  POSکارکرد  نمایش  ،  RLOنکات  به  حساس  رونده  باال  ه 

کارکرد   اساسی  های  شرط  ساده،  های  مدل  با  تفاوت  آن،  پروژه    ،NEGو    POSکاربرد 
)  ششم کارخانه  کارفرمای  درخواست  براساس  های  موتوره(،    3طراحی  پروژه  تعریف 

خاص، مدیریت درخواست های پروژه، نحوه اجرای مرحله به مرحله و تست آنی، بررسی  
 درخواست ها و اجرای آنها، تست انفرادی و گروهی درخواست های پروژه. 
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 نوار نقاله هوشمند  :هفتمپروژه 

 استارت دو موتور یکی پس از دیگری :هشتمپروژه 

 گر مسیر و ترمز اضطراری( ریل هوشمند )انتخاب  :نهم پروژه 

هوشمندتشریح   نقاله  نوار  نقاله،پروژه  نوار  عملکرد  نحوه  سناریو    ،  و  سنسورها  انواع 
رونده،   باال  لبه  با  پروژه  اصالح  مشکل،  بیان  و  ابتدایی  طراحی  و  حرکتی،  تاثیر  نمایش 



رونده   باال  لبه  توضیح  کاربرد  پروژه،  دیگری در  از  پس  یکی  موتور  دو  استارت  ،  پروژه 
سازی   پیاده  روش  آموزش  کاری،  الزامات  و  عملکرد  نحوه  پروژه،  این  از  ما  انتظارات 

حیح، درنظر گرفتن شاخه های موازی حین کار، تست نتیجه نهایی و مقایسه با مدل  ص
شده،   فرکانسیدرخواست  پالس  تولید  نحوه  های  آموزش  فرکانس  با  سیگنال  کاربرد   ،

مات  ا، مشخص کردن خانه حافظه مدنظر و الزPLCمتفاوت در صنعت، تعریف پالس در  
کارکرد   نمایش  مهم  آن،  بسیار  با  F1دکمه  رابطه  در  مهم  بسیار  نکات   ،Help    ،افزار نرم 

از هلپ،   استفاده  و  در  مشاهده  اختالف  علت  بیت،  فرکانس هر  و  زمانی  نمایش طول 
نحوه بررسی و نمایش فرکانس ها در شبیه ساز، تاثیر پالس در  ظاهر و اعداد ذکر شده،  

ریل هوشمند ریپروژه  ترسیم  ابتدایی و  توضیحات  قیدهای مهم  ،  آن،  کارکرد  نمایش  ل، 
چراغ   تاثیر  نمایش  زن،  چراغ چشمک  بدون  اولیه  بررسی  پروژه،  این  در  کاری  اولویت 
ترمز اضطراری و توضیح چگونگی   به قدم، تعریف  پیاده سازی قدم  چشمک زن، نحوه 

نگاهی کلی به پروژه انجام شده و نکات  عملکرد، تست و بررسی تمام سناریوهای ممکن،  
 آن.
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 استارت و استاپ سه موتور بهم وابسته در خط تولید  :دهمپروژه 

چیست در  تایمر  تایمر  انواع   ،PLC  قدرت رابطه   ،CPU    تایمرهای تمام  نام  تایمر،  و 
انواع   آن،  بررسی  و  تایمر  بلوک  کلی  تایمر مجاز، شکل  تعداد  کاربردهایشان،  و  زیمنس 

وظ  و شرح  تایمر  خروجی  و  ورودی  های  تایمرایفشان،  پین  هر  موردنیاز  نحوه  حافظه   ،
هر   تعریف  تایمر،  در  زمانی  های  پله  حافظه،  بندی  زمان  رزولوشنتقسیم  مدت  آنها،    و 

 S_ODT)  معرفی تایمر تاخیر در وصلنحوه مقدار دهی به تایمر، انواع نام و کاربرد آنها،  
On Delayتایمر این  کلی  کاربرد  تعریف (،  از  استفاده  آن،  بلوک  بررسی  و  نمایش   ،



، ترسیم و توضیح  STLو    FBD  ،LADاستاندارد سیماتیک، نمایش حالت های متفاوت  
تایمر، متفاوت  کاری  خوانی  نمودار حالت  نمودار  برای   آموزش  اساسی  اصول  تحلیل،  و 

بهم وابسته : استارت و استاپ سه موتور  پروژه دهمزمان فراموشی کاربرد تایمر، معرفی  
و   مدنظر  تایمر  با  پروژه  اجرای  اولیه،  شرایط  بررسی  و  پروژه  درخواست  تولید،  خط  در 

تایمرها،   با  کار  نکات مهم حین  و  مرحله  ای، تست هر  مرحله  نقطه بررسی  از  استفاده 
و   در قطع  تاخیر  تایم  پروژهضعف  نمایش  بهینه سازی  تایمر  ،  این   ،ODTمشکل  دیدن 

بعدی، پروژه  در  توضیح    مشکل  و  این S_OFFDT Off-Delay  مریتابررسی  تفاوت   ،
تایمر،   در مورد  تاخیر در وصل معمولی، تشریح توضیح رسمی سیماتیک  تایمر  با  تایمر 
بررسی انواع حالت کاری این تایمر تحت نمودار مشخصه آن، ذکر چند نکته برای بهبود  

 کار با تایمر ها. 
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حذف مشکالت فنی پروژه دوازدهم، قطع اضطراری در زمان مصرف توان    :یازدهم پروژه  
 راکتیو باال 

قطع    :دوازدهمپروژه   و  ایمنی  نکات  جهت  تاخیر  با  کارخانه  دمنده  کردن  خاموش 
 اضطراری 

 تمام خودکار   –طراحی دیگ چرخان ساخت کیک  :سیزدهمپروژه 

از   استفاده  فراخوانی  Helpنحوه  متفاوت  های  روش   ،Help  ،  در هلپ  عملکرد  تفاوت 
در هلپ سیماتیک، توضیحات ابتدایی    بررسی کامل تایمر آف دیلینقطه های متفاوت،  

یازدهم پروژه،  پروژه  مرحله  به  مرحله  بررسی  و  طراحی  تایمر،  محیط    نمایش  در 
، بررسی ساختار حافظه و نحوه استفاده درست از  BCDو    BIمقداردهی به  سیمولینک،  



م بسیار  نکات  مورد  آنها،  در  و  Mهم  کامل  بررسی  تایمر  ،  مهم   ،Off-Delayشرح  نکات 
تایمر،   این  بخاطر سپردنکارکردی  برای  ساده  ترفند  این  ،  چند  در  رونده  پایین  لبه  تاثیر 

، بررسی نیازها و نحوه پیاده سازی، بررسی مرحله  پروژه دوازدهمبررسی ابتدایی  تایمر،  
نکات تحلیل عملکرد تایمر تاخیر در قطع، تشریح عملکرد شبکه    به مرحله و تحلیل پروژه،

بررسی   و  تحلیل  پروژه،  این  در  سیزدهمها  دیگ  پروژه  متفاوت  کاری  مدهای  تحلیل   ،
از   استفاده  روش  نحوه    SRچرخان،  تریگر،  المان برای  هر  برای  تایمر  مناسب  ،  انتخاب 

می کند، هدف استفاده از    و چگونه عمل  تایمر پالس چیست،  بررسی انواع حالت کاری
تایمر، این  سپردن  بخاطر  ساده  نکته  چند  پالس،  تایمر    تایمر  مختص  پروژه  بررسی 

Pulse . 
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 موتور با عملکرد پالسی  :چهاردهمپروژه 

 ثانیه ای )چراغ چشمک زن(  2و  3ساخت نمودار پهنای پالسی  :پانزدهمپروژه  

 مثلث با حفاظت کامل  استارتر خودکار ستاره و :شانزدهمپروژه 

چهاردهم پروژه  پالس  توضیحات  تایمر  از  استفاده  پروژه،  کننده  ساده  نکات  برخی   ،
افتادن در لوپ،   رونده  معمولی و محدودیت های آن، حل مشکل  لبه پایین  از  استفاده 

سازی  خاموش  نهایی،  برای  سازی  پیاده  و  تست  گسترده،  پالس  تفاوت    تایمر  چیست، 
ساختاری،   های  شباهت  و  تایمرها  تمام  کلی  بررسی  معمولی،  پالس  و  گسترده  پالس 

پروژه  ، استفاده از تایمر پالس گسترده، بررسی  بهینه سازی پروژه موتور با عملکرد پالسی
موردنیاز،    پانزدهم حلقه  طراحی  ها،  پالس  عملکردی  نقاط حساس  ترسیم  کاغذ،  بروی 

مرحله   نحوه ساخت یک  پیاده سازی  مهم،  نکات  بیان  و  پروژه  پروژه، تست  مرحله  به 



خودکار،   کامال  کار،شبکه  استارت  برای  خاموش  های  ورودی  از  تریس    استفاده  نحوه 
(Trace  )  پروژه آن،یک  کاربردهای  با    و  کویلیکار  با  تایمرهای  استارت  پروژه  اجرای   ،

استارتر    پروژه شانزدهمای کویلی،  تاخیر با تایمر های کویلی، نکات کلی در مورد تایمره
مثلث،    Y-Dخودکار   و  ستاره  اتصاالت  مورد  در  ابتدایی  توضیحات  حفاظت،  همراه  به 

ترسیم مدار فرمان  علت استارت با حالت ستاره، معادالت ساده و پایه جریان راه اندازی،  
 .ه، تعیین خروجی های اصلی، ستاره و مثلث، توضیحات اجمالی در مورد پروژصنعتی
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 استارتر خودکار ستاره و مثلث با حفاظت کامل  :شانزدهمپروژه 

 ( شرطی نامتوازن Onو   Offچراغ چشمک زن شخصی سازی شده )تایم  پروژه هفدهم:

 عدد(  4جک پنوماتیکی ) پروژه هجدهم:

 مثلث دستی )براساس مدار فرمان( –استارتر ستاره  پروژه نوزدهم:

، تعیین شبکه های مختص هر مرحله، بیان توضیحات نحوه کار،  پروژه شانزدهم طراحی  
  ODTS، استفاده از  راه حل حفاظتی، علت مشکل عدم حفاظت،  ODTSعلت استفاده از  

طراحی   اندازی،  راه  و  تست  پروژه  کلی  بررسی  منظور حفاظت،  به  هفدهمدوم  ، پروژه 
، چگونگی تغییر زمان روشن ماندن چراغ،  طراحی قسمت کامال خودکار دف پروژه،  بیان ه

  پروژه هجدهم ترسیم    ، andوارد کردن شرط به صورت  تغییر زمان خاموش ماندن چراغ،  
کاغذ،   در صنعت،  بروی  پنوماتیکی  آنها  کاربرد جک های  تاثیر  و  ها  عملکرد جک  نحوه 

، تعیین المپ وضعیت در اتاق کنترل، نحوه ریست کردن  ODTSبرهم، علت استفاده از  
بعدی،   جک  با  جک  تایمر  هر  با  پایانی  جک  کردن  خاموش  پروژه    ،ODTSچگونگی 

، تفاوت مدار فرمان با مدل استارتر درستی دلتا استار، بررسی کامل مدار فرمان  نوزدهم



، تریس کردن از خروجی و درنظر  ارائه روش خاص پیاده سازی مدارات فرمانقبلی،  های  
باالتر، ترسیم مرحله به مرحله از   چگونگی انتخاب شاخه با اولویت گرفتن سایر شاخه ها،

اندازی  راه  و  پروژه، تست  کامل  پیاده سازی  فرعی،  ترسیم مجدد شاخه های  خروجی، 
، نمایش تفاوت ظاهری و یکسان بودن در  ش دیگرترسیم مجدد شاخه اصلی به رو آن،  

 عملکرد، بیان نکات مهم در رابطه با مدار فرمان.
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 چپ گرد و راست گرد موتور الکتریکی با ایجاد تاخیر  :بیستمپروژه 

 مثلث نوع سوم  –استارتر ستاره   پروژه بیست و یکم:

یکم و  بیست  توضیحات  پروژه  بیان  گرد،  راست  گرد  چپ  در  تاخیر  از  استفاده  علت   ،
از    SRابتدایی طراحی، ساخت   استفاده  علت  گردی،  و چپ  گردی  راست  اساسی  های 

دلیل استفاده  ،  چپ گرد راست گرد آنینات خروجی های متقابل، تست پروژه و ساخت  
تایمر،   مناسباز  تایمر  انتخاب  پس  نحوه  گر  انتخاب  حلقه  ساخت  موتور،  ،  استارت  از 

کنترل  برای  تایمر  خروجی  از  استفاده  خاص،  پروژه  این  در  تایمر  کردن  تریگر  چگونگی 
خاص موتور و تایمر، استفاده از تایمر جهت    SRاستفاده از  حالت پس از سکون موتور،  

آن،   نکات  و  کار  نتیجه  نمایش  مراحل،  دقیق  بررسی  و  تریس  موتورها،  کردن  ریست 
یکمپروژه بیستشریح   و  پروژه،  ،  ت  این  برای  از مدار فرمان  ،  خوانی  فرمانمدار استفاده 
های متفاوت برای پیاده سازی، شروع از خروجی و رسیدن به ورودی، آموزش  Kتعریف  

چگونگی   فرمان،  مدار  روی  از  ترسیم  شوندهمجدد  نقص  های  شاخه  پیاده  ،  تشخیص 
و از مدار فرمان،    سازی کامل پروژه و تست آن، مرور نکات مهم در استفاده یابی  عیب 

پروژه خط  به  خط  از  اجرای  استفاده   ،Breakpoint  مد تفاوت  و  دیباگ  از  استفاده   ،
Process Operation    وTest Operation  بریک دادن  قرار  تست،  مد  بروی  کار   ،



پنل نمایش  و  پروژه  خط  به  خط  اجرای  مناسب،  های   PLC Registerپوینت 
Contents  ،کاری خط  هر  در  حافظه  های  خانه  دقیق  بررسی  دستور  ،  مجدد  توضیح 

Save  آخر در خانه های حافظه،  این تکنیک،    اب بررسی کامل  علت نمایش ندادن خط 
Module Information  کارکرد  ،Memory  ،  های؛ تب  ارتباطات،  Generalبررسی   ،

 Diagnostic، تایم سیکل اسکن، تایم سیستم در حال کار و  Identificationاستک ها،  
Buffer  یابی ، اهمیت بافر عیب  از  تاثیر    استفاده  و نحوه کار با آن، بررسی چند مثال و 

نمایش   بافر،  در  برنامه آنها  اجرای  کلی  آن،    Scan Cycle Timeدر    زمان  مشکالت  و 
 توضیحات و ارائه نکات تکمیلی پروژه بیست و دوم. 

 

 : 26قسمت 

 ( Push-Buttonکنترل کامل دو موتور با استفاده از یک شستی ) :بیست و دوم پروژه 

دومتوضیح   بیست  پایین    پروژه  لبه  از  استفاده  و  مراحل  توضیح  آن،  عملکرد  نحوه  و 
رونده، نحوه تشخیص استفاده دوباره از شستی توسط کاربر، سیو کردن داده های پوش 
باتن، چگونگی استاپ کردن موتورها بدون اخالل در عملکرد، تعیین دکمه ریست بدون 

و  Andیمنس، بررسی دو  در ز  توضیح دقیق یک سیکل اسکناخالل در کار شستی اصلی،  
اسکن، سیکل  بهتر  درک  برای  آن  نمودار  بلوک Moveبلوک  بررسی    ترسیم  عملکرد   ،

 PLCدر    توضیح فرمت اعداد  انتقال، تعریف انتقال در زیمنس، منطق کاری بلوک انتقال، 
، نحوه تعریف اعداد مثبت و  Integer، معرفی کامل نوع BCDزیمنس، معرفی کامل نوع 

در   اینتیجر،  BCDمنفی  اعداد    و  نمایش  مختلف  Realچگونگی  های  حالت  نمایش   ،
،  Transfer، تعریف دستور  Load، تعریف دستور  چیست  Accumulatorبلوک انتقال،  

، بررسی یک مثال  Accumulatorالزامات استفاده از بلوک انتقال، نمایش نحوه عملکرد  
، بررسی حالت کوچک بودن اندازه خانه های حافظه در بلوک انتقالال سی،  انتقال در پی  



ورودی نسبت به خروجی، نحوه قرار گیری در خانه های کم ارزش، بررسی حالت بزرگتر  
این   در  حافظه  ارزش  کم  های  خانه  انتقال  نمایش  خروجی،  به  نسبت  ورودی  بودن 

متفاوت، محدودیت های بلوک انتقال،    در اندازه های  بارگذاری و انتقال داده ها،  شرایط
انتقال،   بلوک  های  ورودینباید  مدهای  انواع  جدول  مثال،    ارائه  همراه  از  به  استفاده 

با تیپ های متفاوت ورودی  ، نمایش ورودی؛ هگز، دبل ورد، بی سی دی،  چندین مثال 
با   کار  حالت  نمایش  باینری،  نحوه    Moveدسیمال،  تریگر،  حافظه  با  پاکسازی 

Accumulator   با بلوکMove. 

 

 : 27قسمت 

 )کاتد مشترک( و استفاده از آن   Seven-Segmentتعریف   :بیست و سومپروژه 

 انتخاب گر شماره بیت زوج و فرد با استفاده از یک شستی  :بیست و چهارمپروژه 

و پنجپروژه   از یک   :بیست  با استفاده  باز زمانی متفاوت  الکتریکی در سه  کنترل موتور 
 شستی 

پروژه   و سومتوضیحات  نحوه  بیست  در  ،  و  PLCعملکرد سون سگمنت  ورودی  ارتباط   ،
خروجی   تعریف  سگمنت،  سون  در  غیر  Seven-Segmentخروجی  روش  از  استفاده   ،

سگمنتتوضیح    متعارف،  سون  های  داده  سی،   جدول  ال  پی  با  پ  در  پروژه  سازی  یاده 
بلوک انتقال، چک و بررسی نهایی    Inputروش های متعدد تعریف  ،  Moveاستفاده از  

و توضیح روند حل گسسته، مشاهده  ، بررسی یک پروژه  Single Scanتوضیح  پروژه،  
پروژه  یک سیکل اسکن در مد گسسته، مزایا و کاربردهای اسکن های منفرد، توضیحات  

چهارم و  نحوه  ،  بیست  شستی،  مجدد  فشردن  تشخیص  برای  دوم  روش  از  استفاده 
، چگونگی ایجاد یک رشته منفرد و زوج،  تعداد  ( در تشخیصPی باال رونده )عملکرد لبه 



محاسبات   جهت  ویندوز  حساب  ماشین  از  استفاده  مدنیاز،  حافظه  خانه  اندازه  تعیین 
منفرد و زوج، تست نهایی و    باینری و هگز، قرار دادن دو تابع انتقال برای حاالت های

توضیحات   پروژه،  خروجی  پنجبررسی  و  بیست  زمانی    پروژه  بازه  سه  تعریف  نحوه  و 
راهنمای انتخاب بیان اهداف خاص پروژه،    ، هامتفاوت و روشن ماندن موتور در این بازه

روش  ، پیاده سازی کامل پروژه با سه عدد تایمر پالس گسترده، استفاده از  تایمر مناسب
خانه حافظه بجای ، مشخص کردن یک تایمر مرجع، تعریف  Moveهینه به همراه بلوک  ب

پایه   برای  از  ،  TVزمان  رفرنس  بلوک  استفاده  و  فراخوانی  زمانی،  بازه  سه  برای  انتقال 
شده،   بهینه  پروژه  بررسی  و  تست  تایمر،  به  انتقال  های  خروجی  تایمر  دهی  جایگزین 

 اهده مشکل اساسی آن. پالس گسترده با پالس معمولی و مش

 

 : 28قسمت 

 موجود در انبار یک کارخانه مدیریت ورودی و خروجی محصوالت   :بیست و ششمپروژه 

 )شمارنده کاهشی(   PLCرفع محدودیت زمانی تایمر در   :هفتم بیست و پروژه 

و  پروژه   از    هشت:بیست  استفاده  و  نمایش    سگمنت  –سون    Functionتعریف  برای 
 خودکار اعداد 

نحوه تخصیص  ، بررسی ورودی و خروجی های بلوک شمارنده،  کانتر )شمارنده( چیست
پین به  تعداد    مقدار  در    Counterها،  شمارنده،  PLCمجاز  آنها،    انواع  تفاوت  و 

، بیان نکات مهم CV_BCDو    CU  ،CD  ،S  ،PV  ،R  ،Q  ،CVی؛  توضیحات کامل پایه ها
مدهای  کانتر در  بلوک  ظاهر  بررسی   ،LAD  ،FBD    وSTL  ترسیم کانتر،  و    نمودارهای 

ممکن، های  حالت  بررسی    بررسی  شمارنده،  مثال  یک  در  طرح  افزار،   Helpکانتر  نرم 
بررسی   نتایج،  اختصاص ورودی و خانه حافظه به شمارنده، تست شمارنده و مشاهده 



با   مثال  پایین شمار، طرح  و  باال شمار  کویلکاکانتر  نوع  مقدار    نترهای  کردن  ریست  و 
آنها، اجمالی    اولیه  ها،  Helpبررسی  کویل  در مورد  افزار  بیست ششمطرح    نرم  ،  پروژه 

از   پیاده سازی سناریو وجود محصول  با شمارنده،  پروژه  پیاده سازی  پروژه،  بیان هدف 
همزمان صورت  به  خروجی  و  ورودی  داشتن  و  انبار  در  ابتدایی  قبل  توضیحات  روژه  پ ، 

هفتم و  مدت  بیست  به  کارکرد  جهت  الکتریکی  موتور  یک  تعریف  نحوه    24،  ساعت، 
برای رفع محدودیت زمانی، پیاده سازی ابتدایی با یک    استفاده از شمارنده در کنار تایمر

SR  ،کاری برای   آموزش نحوه ایجاد یک حلقه، تایمر پالس گسترده و شمارنده کاهشی
نحوه  تایمر پیشنهاد،  ارائه  و  یابی  پروژه، عیب  اجرای  ریست ، تست و  کویل  از    استفاده 

کتابخانه های  برای مقاصد خارج از دسترس، تکمیل پروژه و بررسی نهایی، آموزش کار با  
و هشتمتعریف  ،  Functionتعریف یک  ،  استاندارد بیست    SEGفانشن  تعریف  ،  پروژه 

فانشننکته بسیار مهم در موسگمنت(،  -)سون افزار و تست    رد  ها، دانلود مجدد سخت 
افزار، مقدار دهی و تشریح خانه های حافظه به   راهنمای نرم  بلوک، مشاهده بلوک در 

 با جدول سون سگمنت.   SEGهمراه نکات مهم، تعریف ورودی عددی و مقایسه خروجی  

 

 : 29قسمت 

هشتم پروژه   و  از    :بیست  استفاده  و  نمایش    سگمنت  –سون    Functionتعریف  برای 
 خودکار اعداد 

 خنک کننده خودکار بر اساس دمای اتاق  :نهم بیست و پروژه 

 انتخاب گر محصوالت خط تولید بر اساس وزن آنها  :سی ام پروژه 

 استارت زنجیره ای موتورهای الکتریکی با فاصله زمانی مشخص  سی و یکم:پروژه 



هشتمتوضیحات   و  بیست  فراخوانی  پروژه  شمارنده،  ثبت  برای  کانتر  از  استفاده  تابع  ، 
SEG های بایت  کردن  مشخص  فانکشن،  برای  مناسب  خروجی  و  ورودی  تخصیص   ،

شماره   بایت  فراخوانی  علت  در    5مدنظر،  ها  شماره  انواع  بررسی  و  تست  خروجی،  در 
  ، هدف در مقایسه گرها، ( چیستComparatorمقایسه گر ) شمارنده و سون سگمنت،  

، شمای کلی بلوک مقایسه گر،  BCDبیتی و    8اعداد  ، راه حل مقایسه  انواع مقایسه گر
، Integerانواع ورودی و خروجی بلوک، نوع حافظه های استفاده شده، ابعاد و اندازه  

Double Integer    وReal  ،  جدول انواع مقایسه کننده و معادل آنها، نمایش نمونه های
بررسی مقایسه گرها در نرم افزار، بررسی  مقایسه گر و نحوه مقدار دهی به ورودی ها،  

مشاهده   ورودی،  نوع  و  اندازه  ها،    Helpارورهای  مثالبلوک  چند  سازی  ،  پیاده 
در   مدنظر  دمای  و  نهمتوضیحات  و  بیست  آنپروژه  دمای  نکته  آن،  ،  تبدیل  و  الوگ 

پی در پی   جلوگیری از حلقه استارت استاپی کاری دما و علت آن،  مشخص کردن بازه 
، کاربرد این مدل از پروژه سی امتوضیحات ابتدایی  دمنده، پیاده سازی و تست پروژه،  

سازی،   پیاده  نکات  آنها،  خروجی  همراه  به  وزنی  های  بازه  کردن  مشخص  گر،  انتخاب 
، نحوه و چگونگی  هدف پروژه سی و یکمواع وزن ها در خروجی، بیان  تست و بررسی ان

تایمر مناسب تایمرانتخاب  برای  مناسب  زمان  تعیین  برای  ،  گر  از سه مقایسه  استفاده   ،
گر،   انتخاب  بازوی  مقایسهسه  و  تایمر  در  زمان  تعیین  گرها،    مشکل  مقایسه  آموزش  با 

اW#16#wxyzکامل نحوه زمان دهی به شکل   ستفاده از فرم خاص تایم دهی، ، علت 
 بررسی چند مثال زمانی برای درک بهتر، تست و بررسی پروژه با فرمت جدید. 

 

 : 30قسمت 

 )شمارنده افزایشی( PLCرفع محدودیت زمانی تایمر در   :سی و دومپروژه 



استارت دو موتور الکتریکی با تاخیر زمانی مشخص و نمایش آن در    :سی و سوم پروژه  
 سون سگمنت 

 تعامل شمارنده و مقایسه کننده ها جهت استارت موتور الکتریکی   سی و چهارم:پروژه 

پروژه ارزشیابی مهارت    –(  Conveyorپیاده سازی کامل تسمه نقاله )  سی و پنجم:پروژه  
PLC 

انجام   از  دومهدف  و  سی  تایمر ،  پروژه  و  گر  مقایسه  شمارنده،  ابتدایی  ترکیب  تعریف   ،
از   استفاده  شمار،  باال  تایمر  کافیگ  مدنظر،  تایمر  کردن  مشخص  ها،  برای    SRشرط 

فرمان،   ابتدایی  دریافت  سومتوضیحات  و  سی  یک،  پروژه  شماره  موتور  سازی  پیاده   ،
ط مقایسه ای  ، استفاده از شرو2تاخیر در وصل برای موتور شماره  تخصیص یک تایمر  

کردن   مشخص  سگمنت،  سون  جدول  از  مدنظر  اعداد  استخراج  ها،  داده  انتقال  برای 
پروژه سی  انواع خروجی برای سون سگمنت، تست و بررسی زمان و نمایش صحیح آن،  

چهارم گر  و  مقایسه  و  شمارنده  مقایسه،  تعامل  شرایط  و  اصلی  شرط  کردن  مشخص   ،
و   SRمناسب، پیاده سازی شرط ها باتوجه به درخواست ها، استفاده از    تعیین شمارنده

آنها کویلی  بیان مشکالت  از مدل  استفاده  آنها،  مزایای  پروژه،و  و تست  بررسی  ویژگی    ، 
، پیاده سازی بر اساس روش  پروژه سی و پنجمهای پروژه های ارزشیابی، علت انتخاب  

به سوال، مشخص کردن شمارنده و تایمر    موتور با توجه  SRساده سازی سوال، تعیین  
پیاده  و ارتباط آن با موتور ابتدایی به صورت غیرمستقیم،    ODTمدنظر، استفاده از تایمر  

اختصاصیسازی   زن  چشمک  در)  چراغ  خاموش  تفاوت  و  روشن  اعمال  بودن  زمان   ،)
ت  تست و بررسی مشکالت پروژه، عل شرط کارکرد موتور الکتریکی در چراغ چشمک زن،  

باال رونده برای حذف تاثیر حالت ریست ماندگار کار نکردن تایمر، استفاده از   ، تست  لبه 
 پس از اصالحات نهایی.

 



 : 31قسمت 

 تعیین حساسیت ورودی آنالوگ با توابع ریاضی  :سی و ششمپروژه 

 ( سطح متوسط – عدد  999رفع محدودیت شمارش کانتر )باالتر از   :سی و هفتمپروژه 

 ریاضی  چند مجهولیحل معادالت  هشتم:سی و پروژه 

ریاضی ، ویژگی های PLCدستورات محاسباتی در  ، دستورات اساسی،  آموزش دستورات 
Integer Function  های ویژگی   ،Floating Point Function توابع بلوک  بررسی   ،

ریاضی به همراه پین های آن، نوع خانه های حافظه در این بلوک، تشریح یک نمونه 
ری تمام  تابع  ترین های ،  Integerعملگرهای  اضی، شرح  مهم   Floating Pointبررسی 

Function  ،بررسی مثال های جمع، تفریق، ضرب و  ، توابع ریاضیاتی در زبان های دیگر
کاربرد    تقسیم، بیان  و  ششمتوضیحات  و  سی  نحوه  پروژه  دیجیتال،  به  آنالوگ  ،  تبدیل 

حلقه  ، ایجاد  Add_Iحلقه برای  ، نحوه ایجاد  شمارنده خودکار باالروندهنحوه پیاده سازی  
با تابع ریاضی، تعریف شرط کارکرد و مشخص کردن بازه های مدنظر آنالوگی،  کاهشی  

رفع محدودیت ذاتی کانتر، شرح عملکرد    پروژه سی و هفتمتست و بررسی نهایی پروژه،  
چگونگی    ، چگونگی محاسبه عدد نهایی شمارشگر،نحوه قرارگیری کانترها  دو کانتر سری،

از همپوشانی حافظه ها  از    ،جلوگیری  ، تعریف شرط مناسب  حافظه میانیعلت استفاده 
پروژه  های متعدد،    به همراه مثال  Realبررسی تابع های نوع  برای ریست کردن کانتر،  

تعریف خانه    کلی معادله مدنظر،بررسی    حل معادالت چند مجهولی ریاضی،سی و هشتم  
برای  Doubleهای حافظه   ، نحوه پیاده سازی سری yو    x، تخصیص حافظه مشخص 

حافظهمعادالت،   خانه  یک  از  مجدد  از  استفاده  استفاده  با  معادله  بررسی  و  تست   ،
 عددهای ثابت. 

 



 : 32قسمت 

 ساخت ماشین حساب مثلثاتی برحسب درجه :سی و نهمپروژه 

 رفع محدودیت شمارش گر کانتر )سطح حرفه ای(  :چهل ام پروژه 

 شخصی سازی تایمر برای نگه داری زمان تایمر  چهل و یکم:پروژه 

نهمتوضیحات   و  سی  به  ،  پروژه  ورودی  تعریف  معادله،  و  رادیان  به  درجه  تبدیل  روش 
تعریف  ،  ساخت تابع های خاص، نحوه  Cotو    Sin  ،Cos  ،Tan، تعریف تابع  Realشکل  
، مبدل فرمت  PLC، انواع تبدیالت در  آموزش دستورات تبدیلبرای توابع مثلثاتی،    تریگر

  Help، کار با  مثال های متعدد تبدیالتاعداد، معکوس سازی، قرینه سازی، روند کننده،  
ها،   مبدل  با  رابطه  تبدیل  در  جایابیبیت  32به    16نکته  نمایش    ،  ها،  صحیح حافظه 

در حالت   اینتیجر، نحوه    BCDتفاوت  ترکیب  Rبه    Iتبدیل  به  بررسی معکوس سازها،   ،
بررسی   قرینه،  تابع  از  استفاده  قرینه،  برای ساخت  ریاضی  توابع  به همراه  معکوس ساز 

مثال،   همراه  به  ها  کننده  روند  در  CV_BCDکاربرد  نمایش  تمام  تبدیالت  از  استفاده   ،
  پاسخ به سواالت طرح شده،   نمایش مشکالت در صورت عدم تبدیل درست،ه،  شمارند
تبدیل  (، چگونگی  سطح حرفه ای رفع محدودیت شمارش گر کانتر )  پروژه چهل امشرح  

شمارنده  های  در  خروجی  کلیدی  نکات  ها،  حافظه  ترتیب  از  مناسب  استفاده  علت   ،
انتخاب  ،  پروژه چهل و یکمبرد  هدف و کار  ، تست و بررسی عملکرد تایمر،DIاستفاده از  

مناسب تایمرنمایش  ،  تایمر  ذاتی  ضعف  تفاوت  ،  نقطه  از    ، BI_BCDو    BIاستفاده 
جایگزینی خروجی زمان و زمان اولیه تعریف سناریو  ،  برای ثبت حالت اولیه  BIاستفاده از  

ای  لحظه  صورت  پروژه،  ،  به  مختلف  های  حالت  بررسی  و  مورد  تست  در  کلی  نکاتی 
 .  Mحافظه های 
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، مقایسه  انواع حافظه های در دسترس، مشاهده تعداد و  خانه های حافظه  دقیق  بررسی
،  Retentiveتعیین حافظه های  ،  انواع حافظه، تعریف  PLCحالت اتصال و عدم اتصال  

، نمایش عملکرد یک خانه حافظه پایدار، خاص  CPUانواع ری استارت در یک  مشاهده  
پایدار،   حافظه  های  خانه  تعیین  در  مهم  نکات  پایدار،  حافظه  خانه  با  ها  تایمر  بررسی 

با   ارتباط  در  ابتدایی  توضیحات  پایدار،  خانه حافظه  با  ،  Word Logicبررسی شمارنده 
منطق  نحوه   تعداد  دیجیتالیاعمال  داده  بروی  استاپ  XORکاربرد  ،  زیادی  و  استارت   ،

، تست و بررسی  Jumperکاربرد و عملکرد  لحظه ای تعداد زیادی از موتورهای الکتریکی، 
، کاربرد جامپر و جامپر نات شده در کنار هم،  استفاده از جامپر نات شدهعملکرد پرشگرها،  

پرشگرها از  استفاده  در  مهم  بخش  نکات  توضیح   ،Program Control  تابع انواع   ،
کویل   اجمالی  بررسی  آن،  کارکردهای  و  کامل  Callموجود  توضیح   ،if   وسیله به    گذاری 

MCR (Master Control Relay)،    توضیح زبان سی،  در  گذاری  شرط  سازی  معادل 
با استفاده از مثال، طرح مثال   <MCRو    >MCR، بررسی  ناحیه عملیاتی در شرط گذاری 

، پیاده  MCRDو    MCRAکاربرد  مجاز در هر پروژه،    IFبا شروط تو در تو، حداکثر تعداد  
و توضیحات    عملکرد، نحوه  در برنامه  Retکاربرد  ، Cسازی مجدد پروژه با استفاده از زبان  

Help  استفاده از    ،نرم افزار در این رابطهReturn   توانایی باالی    ،تدر جایگاه های متفاو
Return در جامپینگ برنامه . 
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 اعمال جداسازی در زمان تایمر و محاسبه زمان  چهل و دوم:پروژه 

، شیفت ورد، انواع شیفت، شکل کلی بلوک شیفت، ویژگی های  شیفت رجیستر چیست
، اثر اعداد مثبت و منفی  شیفت اینتیجر(، ویژگی  Wordنمونه شیفت به چپ و راست )



 Rotation، بررسی و توضیح  شیفت از نوع چرخشی،  DWدر  Integer  ،Shiftشیفت در  
Shift  ،مثال های  بررسی  ، ویژگی های شیفت چرخشیShift    در ابعاد مختلف، نمایش

، بررسی  پروژه چهل و دومتشریح  ،  مثال اعداد مثبت و منفیمقدار شیفت یافته، بررسی  
، توضیحات ابتدایی در  جداسازی ضریب و مقدار در تایمرتایمر، علت    BCDخانه حافظه  

زمان، طرح   محاسبه  زمانمورد  محاسبه  راست جهت حذف فرمول  از شیفت  استفاده   ،
( در خانه جدید  کامل  (،  Wمقدار، مشاهده ضریب  روش    Valueبیت    12استخراج  به 

And  استفاده از متغیر  انبوه ،fff  ،تبدیل فرمت حافظه به اینتیجر،    برای ضرب و دلیل آن
و انجام محاسبات به شکل خودکار، ایجاد    ارتقا پروژه تست و بررسی زمان های متفاوت،  

فراخوانی    4 خروجی،  برای  مدنظر  های  تبدیل  خاص،  تاثیر    MULشرط  جهت 
Resolution  ،نحوه کار با  ، بررسی کلی نتیجه نهایی،  تست و عیب یابی پروژهFC    وFB  ،
انواع   نویسیبررسی  برنامه  های  و روش  یافته  نویسی ساختار  برنامه  از  استفاده  ، علت 

و   بررسی  کاربرد،  به همراه  نویسی  برنامه  از مدل های  دقیق  تعریف  ارائه  تقسیم شده، 
علت عدم  ،  FC، پیاده سازی پروژه در  FCنحوه ساخت  ،  ارائه مثال به سبک تقسیم شده

نحوه  OB1کارکرد   متفاوت،  FC  فراخوانی،  های  روش  اختصاصی    به  دانلود  چگونگی 
، انواع متغیر در  FBو   FCتفاوت های اساسی بین  شرط گذاری بروی فراخوانی،    بلوک ها،

PLC  ،  متغیر متغیر  Staticsو    Temporaryتفاوت  کاربردهای  استاتیک،   موقت،  و 
ساخت متغیر از نوع استاتیکی  ،  FC، نحوه تعریف و فراخوانی متغیر در  معرفی دیتابالک

برنامه نویسی به سبک ساختار یافته به همراه  ،  FB، نحوه تخصیص دیتابالک به  FBدر  
،  In  ،Outجدید، استفاده از متغیر    FC، تعریف پروژه کنترل چندین موتور، ساخت  مثال

Temp ،در  ، فراخوانی موتورها تعریف کلی پروژهOB1  ایجاد مشکل و عدم کارکرد، علت ،
با   رابطه  در  مهم  بسیار  نکته  بیان  و  تفاوت  ،  In-Outبا    Tempجایگزینی  ،  FCمشکل 

ورودی خروجی، -اساسی  و  ورودی  متغیر  با  استفاده    خروجی  مورد  های    ، In-Outمکان 
-Inبه جای    Stat، اختصاص  FBتعریف مجدد پروژه در  ،  IOبرای    Mاختصاص حافظه  



Out  ،  فراخوانی مکررFB    درOB1  تخصیص متغیرهای ،Global    به موتورهای فراخوان
 . مروری بر فصل سوم در آیندهشده، بررسی مزایای سبک ساختار یافته، 

 

 زیمنس  PLCدوره آموزش 
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