
 5 لصف تاحیضوت

  :۶۲ تمسق

 .همانرب کی تخاس و تست و PLCSIM بصن شزومآ ،TIA بصن شزومآ ،لاتروپ ایت لماک یفرعم

 

 :۶۳ تمسق

 تاصخشم لیلحت ،یس لا یپ دیرخ هوحن ،هژورپ نودب PLC لاصتا ،هژورپ عاونا ،لاتروپ ایت رد هژورپ تخاس

 ،یبوانتم و یاهلر عون و DC/DC/DC درکلمع حیرشت ،بسانم PLC باختنا هوحن ،۱۲۰۰ یرس یرازفا تخس

 توافت ،اهتراک یراذگیاج هوحن ،نآ دربراک و )Signal Board( درب لانگیس فیرعت ،یرازفاتخس گیفناک هوحن

 ،CPU تامیظنت رب یرورم ،ایت رازفامرن یاهبت مامت حیرشت ،تنیفورپ تروپ تیزم ،پچ و تسار یاهتراک

 .OB1 یسیونهمانرب طیحم یسررب و لاکول Help یناوخارف

 

 :۶۴ تمسق

 لاونم ،CPU مهم یگژیو هس ،بسانم وی یپ یس باختنا هوحن ،۱۲۰۰ رد CPU عاونا ،۱۲۰۰ رازفاتخس یفرعم

 یاههکبش عاونا ،۱۲۰۰ یاهتراک عاونا ،یلومعم و سالپیس توافت ،نآ عاونا و ۱۲۰۰ هیذغت عبنم ،۱۲۰۰ یناوخ

 .۱۲۰۰ یرس یاهرازفاتخس مامت یسررب ،اهنآ یطابترا عون و اهدرب لانگیس دربراک و یفرعم ،یطابترا

 

 :۶۵ تمسق

 ،یشکمیس یارب میس باختنا و ندرک نیمز تاکن ،TS لوژام دروم رد یتاکن ،نآ دربراک و هعسوت لباک یفرعم

 یپ رد اهظفاح عاونا ،یرنیاب دادعا و یقطنم رادم مهم تاکن ،PLC درکلمع هوحن رب یرورم ،تظافح یارب یتاکن

 لدم هس ،لبمس و گت نlعت و هژورپ تخاس ،یناشوپمه تاکن و هظفاح راتخاس ،PIQ و PII فیرعت ،یس لا

 هب Lad( رگیدکی هب اهنابز لیدبت ،هژورپ دولناد شور نیرتهب ،یبایبیع هوحن و رورا داجیا ،HMI گت نkعت

FBD سکعلب و(. 

 

 :۶۶ تمسق



 ،)لاتروپ ایت هب کیتمس زا Migrate( ایت هب یمیدق یاههژورپ لیدبت ،۱۲۰۰ یسیونهمانرب یاهنابز مامت یفرعم

 یاههیاپ یسررب ،PLC فعض هطقن ،اهرگلمع مامت رب یرورم ،نآ دربراک و کروتن ،یسیون همانرب یاهشخب عاونا

 .روتوم یارب رادهگندوخ هغیت تخاس هوحن ،Close و Open یلامرن

 

 :۶۷ تمسق

 نزخم و هاچ دنمشوه بآ پمپ :هژورپ

 ازجم یسرتسد اب روتوم تراتسا :هژورپ

 پمپ هژورپ یارجا ،اهروسنس رد زولک و Open یلامرن یاههغیت دربراک ،ایت رد ندرک Retrieve و ویشرآ هوحن

 هریخذ تیب ،اههغیت تیولوا یاهدربراک ،RS و SR پالف پلیف یاهقطنم لماک حیضوت ،ایت رد بآ دنمشوه

 اب توافت تلع ،S و R یاه نیپ یراک تیولوا ،اه یجورخ و یدورو حیحص فیرعت هوحن ،راد هگندوخ و تلاح

 عاونا ،SR اب هژورپ یزاس هداس ،ایت رد روتوم یمئاد و تقوم پاتسا و تراتسا هژورپ یارجا ،یدربراک لاثم

 .هطقن دنچ زا روتوم تیریدم هژورپ یارجا ،یتعنص پاتسا یاهلاثم

 

 :۶۸ تمسق

 هوحن و نیبرود عاونا ،وا یآ یروتکف یلصا ونم یسررب ،وایآ یروتکف بصن و دولناد شزومآ ،Factory io یفرعم

 توافت ،یمیسرت یاهناملا مامت یسررب ،یروتکف رد هتسهآ تکرح ،یزاسهیبش پاتسا و تراتسا هوحن ،اهنآ اب راک

 عاونا ،یروتکف رتهب درکراک یارب یتاکن ،یدعب هس یاهناملا یورب فلتخم تایلمع ماجنا ،فلتخم یاهشخب

 یهدرادقم و لیلحت هوحن ،یروتکف گیفناک و میظنت ،لاتروپ ایتف هب لاصتا هوحن ،اهنآ ندرک میظنت و اهروسنس

 .وایآ یروتکف رد

 

 :۶۹ تمسق

 روسنس زا هدافتسا ،رکنات یلرتنک تلاح عاونا ،بآ رکنات یدعب هس یزاسهیبش ،وا یآ یروتکف هدامآ هژورپ تخاس

 ،ایت رد نیالدیم دوبن ،نآ درکراک و نیالدیم ،نزخم بآ لرتنک فلتخم یاهویرانس یزاسهیبش ،نآ دربراک و ینزاخ

 تابساحم ،XOR تخاس ،هدنور نyاپ و الاب یاههبل یاههغیت درکلمع و یفرعم ،ازجم تسیر تس زا هدافتسا

 هس روتوم نامرف رادم و تردق رادم یزاسهیبش و یحارط ،Automation Studio رازفامرن یفرعم ،ردل رد یقطنم

 .درگتسار و پچ زاف

 



 :۷۰ تمسق

 روتوم درگ پچ و درگ تسار – نامرف رادم ساسارب یحارط :هژورپ

 )هروتوم 3( هناخراک یامرفراک تساوخرد ساسارب یحارط :هژورپ

 ،ردل هب نامرف رادم لیدبت هوحن ،نکمم تلاح ۴ رد روتوم درگتسار درگپچ یزاس هدایپ ،روتوم یتلوم لرتنک هژورپ

 ،روتوم ۳ صاخ تیریدم هژورپ یزاس هدایپ ،زاف هس روتوم درگپچ و درگتسار یاهشلاچ ،نامرف رادم لیلحت هوحن

 .وایآ یروتکف رد P هبل یزاس هدایپ ،هژورپ رد هدنورالاب هبل ریثات شیامن ،هژورپ تست هوحن

 

 :۷۱ تمسق

 یرگید زا سپ یکی روتوم تراتسا :هژورپ

 دیلوت طخ رد هتسباو مهب روتوم هس پاتسا و تراتسا :هژورپ

 کالک لماک یفرعم ،روتوم ود تراتسا ردل هب نامرف رادم لیدبت ،ویدوتسا نویساموتا رد نامرف رادم یزاسهدایپ

 ،یسلاپ یاهM یزاسلاعف ،اهنآ یزاسلاعف و یناوخارف هوحن ،M صاخ یاهتیب دربراک ،M یاهتیب و یرومم

 عاونا و TP، TON، TOF :یاهرمیات لماک یسررب ،۱۲۰۰ رد اهرمیات عاونا یفرعم ،اهنآ نامز هبساحم هوحن

 ،PLC هدش هدافتسا عبانم نازیم شیامن ،Program info اب راک ،اهرمیات یریداقم یاهتسیر و تس یاههغیت

 .صاخ تروص هب روتوم هس تیریدم هژورپ یحارط ،یناشوپمه مدع تهج هدش هدافتسا یاهM شیامن

 

 :۷۲ تمسق

 الاب ویتکار ناوت فرصم نامز رد یرارطضا عطق ،مهدزاود هژورپ ینف تالکشم فذح :هژورپ

 یرارطضا عطق و ینمیا تاکن تهج ریخات اب هناخراک هدنمد ندرک شوماخ :هژورپ

 راکدوخ مامت – کیک تخاس ناخرچ گید یحارط :هژورپ

 یسلاپ درکلمع اب روتوم :هژورپ

 )نز کمشچ غارچ( یا هیناث 2 و 3 یسلاپ یانهپ رادومن تخاس :هژورپ

 لماک تظافح اب ثلثم و هراتس راکدوخ رتراتسا :هژورپ

 یطرش )نزاوتمان On و Off میات( هدش یزاس یصخش نز کمشچ غارچ :هژورپ

 )نامرف رادم ساسارب( یتسد ثلثم – هراتس رتراتسا :هژورپ



 لیلحت ،۱۲۰۰ رد TON رمیات رد هدنورالاب هبل دوبن لکشم لح ،یلاوتمان یاهتسیر هوحن ،اهرمیات عاونا زا هدافتسا

 یزاسراکدوخ هوحن ،هاوخلد سلاپ تخاس ،یراک یلاوت لیلحت اب یزاس هنیهب ،عونتم یاههژورپ یزاسهدایپ و

 یراذگ طرش هوحن ،لماک تروصهب تظافح نودب و اب Y-D هدایپ ،ثلثم هراتس تلاح لیلحت و یسررب ،اهدنیآرف

 .نامرف رادم اب ثلثم هراتس یزاس هدایپ ،ینامز سلاپ یارب

 

 :۷۳ تمسق

 ریخات داجیا اب یکیرتکلا روتوم درگ تسار و درگ پچ :هژورپ

 موس عون ثلثم – هراتس رتراتسا : هژورپ

 )Push-Button( یتسش کی زا هدافتسا اب روتوم ود لماک لرتنک :هژورپ

 هناخراک کی رابنا رد دوجوم تالوصحم یجورخ و یدورو تیریدم :هژورپ

 موس عون نامرف رادم یحارط ،نوکسریغ تلاح صیخشت کینکت ،تظافح نودب و اب روتوم درگ تسار و درگ پچ

 و دربراک ،Move یفرعم ،نآ دربراک و یتسش هلحرم صیخشت کینکت ،یتسش کی اب روتوم ۲ لرتنک ،ثلثم هراتس

 شرامش هژورپ ،لاتروپ ایت رد اههدنرامش مامت یسررب ،۱۲۰۰ رد اهرتناک ،لاتروپ ایت رد لاقتنا کولب یاهیگژیو

 .هناخراک کی رد تالوصحم

 

 :۷۴ تمسق

 Factory io – ریاوناک تیریدم و تالوصحم یدنبهتسب :ود و تصش هژورپ

 قاتا یامد ساسا رب راکدوخ هدننک کنخ : هژورپ

 صخشم ینامز هلصاف اب یکیرتکلا یاهروتوم یا هریجنز تراتسا :هژورپ

 یضایر یلوهجم دنچ تالداعم لح :هژورپ

 تامیظنت ،نآ دربراک و Pusher یسررب ،وایآ یروتکف رد یکیفارگ یاهناملا مامت یزاس هدایپ ،۶۲ هژورپ لیلحت

 دربراک و ۱۲۰۰ رد اهرگهسیاقم عاونا ،نآ یزاس هدایپ و یدنبهتسد هژورپ لیلحت ،گولانآ هب لاتیجید ریاوناک لیدبت

 عاونا و هسیاقم یاهکینکت ،راکدوخ هدنمد هژورپ یزاس هدایپ ،OK و In-Range دیدج یاهکولب یسررب ،اهنآ

 حرش و یضایر عباوت عاونا ،یلاوتم یاهروتوم هژورپ ماجنا و ینامز یاهدحاو هسیاقم ،۱۲۰۰ رد هظفاح یاههناخ

 تخاس ،گولانآ رتمویسناتپ دوبن لکشم لح ،رگهبساحم و Max، Min، Limit دیدج یاهکولب دربراک ،اهنآ مامت



 ایت رد هدنورنyاپ و الاب یاههبل مامت شزومآ و یسررب ،Calculator اب یلوهجم ود هلداعم لح ،Add اب هقلح

 .Watch table اب راک ،Rest_Bf و Set_Bf اب راک ،اهنآ بیاعم و ایازم هارمههب لاتروپ

 

 :۷۵ تمسق

 Conversion ،رادهگن M یاههظفاح دربراک و تست ،لاتروپ ایت رد )Retain( رادهگن دوخ هناخ فیرعت

Operationدربراک و یفرعم ،لاتروپ ایت رد اه: Round، Ceil، Truncate، Floor، Scale_X و Norm_X، 

 Program Control دربراک و یفرعم ،گولانآ یدورو یاهسردآ ،گولانآ یاهیدورو و PT100 زا هدافتسا هوحن

Operationاب راک ،اه Jump یفرعم ،نآ دربراک و Return تست و یفرعم ،نآ یاهدربراک و Logic 

Controlیسررب و یفرعم ،اه Shift و Rotate رد یسیونهمانرب یاهلدم یسررب ،لاثم اب S7-1200، هوحن 

 تاکن یخرب نایب .Stat و In، Out، InOut، Temp یاهریغتم فیرعت ،لاتروپ ایت رد اهFB و FC زا هدافتسا

 .Online & diagnostics شیامن و راک ،اهرمیات دروم رد یدربراک

 

 

 

 PLC شزومآ عو"ش


