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 فصل اول 
 یآموزش  ریمس یطرح کل •
 کنترلرها کرو یم گریها بر د PLC یهات یمز  •
 شودیماستفاده  هاآناز  رانیکه در ا ی ال س یپ ی برندها یتمام یمعرف •
 منسیز  S7 یال س یو قطعات مختلف پ اجزا •
 دهدی مرا انجام  یو چه کار  ستیج هیتغذ منبع •
 منس یز  یها یال س  یمختلف پ انواع •
 که عبارتند از:  منسیز  ی ال س یمختلف پ یها cpuساختمان  شیو نما یمعرف •
• LOGO - S7 200 - S7 1200 - S7 300 - S7 1500 - S7 400 
 کاربرد دارند یپورتال هر کدام در چه مدل  ایت ای جریمن کیماتیس یافزار نرم  طیمح •
 یداندنسیر  میمفاه انیها و ب یال س یدر پ داندانتیر  ستمیس •
• cpu شودیم لیتشک ییاز چه اجزا یال س یپ 
 یال س یمختلف پ یهامدل یارتباط یهاپورت" •
 Multi Point Interfaceهمان  ای MPI پورت •
 Point to Point Interfaceهمان  ای  PPI پورت •
 Ethernet پورت •
 نت  یباس و پروف یو پروف Lan پورت •
 مختلف یها یال س یپ رک •
 Bus Unitبا استفاده از  گریکدیرک  یبر رو یال س یپ یهاکارت  اتصال •
 ل ی رک. ر   یهر کارت بر رو حیدادن صح قرار •
 تالیجید یورود کارت •
 تالیجی د یخروج کارت •
 تالیجید یهاکارت  نگیر یوا •
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 آنالوگ  یورود کارت •
 آنالوگ  یخروج کارت •
 آنالوگ یهاکارت  نگیر یوا •
 استفاده یبرا منسیشده توسط شرکت ز  هیتوص هیتغذ منبع •
 A/Dو  D/A مبدل •
 یولتاژ  گنالیس •
 یمقاومت گنالیس •
 هاگنالیسنوع  نی استفاده از ا یاصل یا یو مزا یانیجر  نگالیس •
 ستیچ ورسالیونیآنالوگ  کارت •
 آنالوگ متناسب با منوال کارت یهاکارت  نگیر یوا نحوه •
 ستم یاضافه کردن رک اکسپنشن به س یبرا IM (Interface Module) کارت •
 فرکانس باال زاتیو تجه نکودرهایا یبرا FM (function module) کارت •
 شبکه  یهاکارت  •
 باس یشبکه پروف یمعرف •
 کسیو فون منسیز  یبرندها یها I/O موتیر  •
• ET200L - ET200B - ET200R 
 ladder ،FBD  ،STL ،graph ،SCL ،CFC،SFCشامل  یسینوبرنامه یهازبان  •
 ها  FCBها و  FCها،  OBشامل  یسینوبرنامه یهابلوک •
 iec 1131-3 استاندارد •
 ست ی پورتال چ ایت افزارنرم  •
 پورتال  ایت افزارنرم  یکاربردها •
 پورتال  ایت یافزار نرم ط یکامل با مح ییآشنا •
 افزار نرم  طیها در مح cpuانواع مختلف   انتخاب •
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با توجه به کد نامبر و مدل  هاآن  صی و نحوه تشخ cpuمختلف  یهامدل تفاوت •
 هاآنتوسط  شدهانیب

 پورتال ایت افزارنرم مختلف  یمنوها •
 مختلف یها PLCها و مدل   سیوایکردن د اضافه •
 یافزار نرم  طیو شبکه در مح تالیجیآنالوگ و د یهاکارت  افزودن •
 ی ال س یشبکه و اتصال به پ یهاکارت کردن  اضافه •
 افزار نرم Databankکردن مواد در  دایانتخاب و پ نحوه •
 OB1پورتال در  ایت افزارنرمدر  یسینوبرنامه یهان یروت •
 دیجد یهابالک  جادیا •
 پورتال  ایت یافزار نرم یهاکون یآ •
 منسیز  1200 یال س یالمپ با پ کی: روشن و خاموش کردن پروژه •
 پورتال ایدر ت یدهآدرس  •
 ستم یس یهای خروجو  هایورود یبند  میو نحوه س نگیر یوا یبررس •
 کردن برنامه لیکامپا •
 برنامه یخطا رفع •
 ی ال س یپ یبرنامه رو دانلود •
 LANبه لب تاب با کابل  1200 یال س یپ اتصال •
با استفاده از کنترل پنل لپ   ی ال س یپ ح یاتصال صح یبرا تاپلپ الزم در  ماتیتنظ •

 Set PG/PC Interfaceتاپ و 
 CPU یبرا run - stop - start یهاحالت کردن برنامه و  توریمان •
 PIOو  PII: (Process Image Input)شامل  یال س یپ یداخل یهاحافظه  •
 یال س یپ CPUتوسط   شدهنوشتهخواندن برنامه  یهاروش  •
• Cycle Time ست یچ 
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هر   انیدر پا هافرمانو ارسال  یال س یخط به خط خواندن برنامه توسط پ نحوه •
cycle  های خروجبه 

فالپ و ارسال فرمان  پیلیف  RSو  SRخط به خط و روند خوانده شدن برنامه  یبررس •
 های خروجبه 

 برنامه لدر  کیبرنامه با خواندن خط به خط  یاجرا cycle یبررس •
 هادر نت ورک  یمواز  یسینوبرنامه •
 RSو  SR یهافالپ پیو خاموش کردن موتور با فل روشن •
 FBDبه  ladderاز  یس ینوبرنامهزبان  رییتغ •
 نیا یهاآموزش ما و نحوه کاربرد آن در  م یتوسط ت شدهی طراح سازهیشبمدار  یمعرف •

 بسته 
 ی : روشن و خاموش کردن موتور سه فاز با دو شاسپروژه •
 م یکنیمدر برنامه وارد  NCرا حتما به صورت  یامرجانس یدهایکل •
و هم از اتاق کنترل( و با  یمحلهم)  دونقطه: روشن و خاموش کردن موتور از پروژه •

 مجزا  یهایشاس
 گرد راست گردچپ : موتور  پروژه •
 م یر یپروژه در نظر بگ نیا یسینوبرنامهدر  د یکه با یایمنیا نکات •
 یساز هیشب طیوارد شدن به مح  نحوه •
 ی ال س یدر پ هاحافظه انواع •
• Load Memory 
• Work Memory 
 Externalو  Internal حافظه •
 حافظه  یهاخانه •
• M = Memory 
 افزار نرمداخل  یسینوبرنامهحافظه در  یهاخانه نیو استفاده ا شینما نحوه •
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 (Non Retentive) داریناپا یهاحافظه  -( Retentive) داریپا یهاحافظه  •
 ( مالیهگزادس - یاعشار  -  مالیدس - ینر ی)با یعدد یمبناها •
 گریکدیبه  یعدد یمبناها لیتبد •
 ( و بالعکس2 ی)مبنا ینر ی( به با16 یهگز )مبنا لیتبد •
 منس یز  یها یال س یدر پ هاآن  شیو نحوه نما رهایمتغ انواع •
• Bool - Byte - Word - Dword - Int - Dint - Real - Char - S5-Time - Time - Date 

- TOD 
 ی اضی و ر  یمنطق اتیفوق در عمل یرهایاز انواع متغ کیاستفاده و کاربرد هر  علت •
 ست یشمارنده چ ای کانتر •
 منس یز  ی ها یال س ی( در پCTUباال شمار ) شمارنده •
 منس یز  یها یال س یدر پ (CTDشمار ) نییپا شمارنده •
 منس یز  یها یال س یدر پ (CTUDشمار )  نییباال و پا شمارنده •
 منس یز  1500، 1200، 400، 300 یهایسر  یها یال س یکانتر در پ ساختار •
 ست ی( چسنجزمان ) مریتا •
،  400، 300 یهایسر  یها یال س یپ یسینوبرنامه طیدر مح مرهای انواع تا ساختار •

 منس یز  1500، 1200
 ی پالس مریتا •
 در وصل   ریتاخ On-delay مریتا •
 در قطع ر ی تاخ Off-delay مریتا •
 Retentive مریتا •
 فوق یمرهای و قطع و وصل شدن تا یعملکرد اگرامید •
• Data Block ست یچ 
• Instance DB  ها بالکمربوط به فانکشن 
• Shared DB  اطالعات یدار نگهو  هادادهمربوط به نوشتن و خواندن 
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 ها Compare ای هاکننده  سهیمقا •
 ( ی)مساو  کوچکتر •
 ( ی)مساو بزرگتر •
 ی و نامساو یمساو •
• In Rang 
• Out of Rang 
 پورتال  ایت یسینوبرنامه طیدر مح هاکننده  سهیاستفاده از مقا یو دستور الزم برا  چارت •
 یسینوبرنامه طیفوق در مح یمرهایتا یهامدل یاستفاده از تمام یمثال برا 4 انجام •

 پورتال  ایت
جهت   ضیدر تعو ری تاخ جادیا ی)برا مریبه همراه تا گردراست گردچپ : موتور  پروژه •

 چرخش( 
 هاشمارندهدرک بهتر  یمثال برا 3: پروژه •
 moveاز دستور  استفاده •
 شدهیبندبسته یهاجعبه: شمردن تعداد پروژه •
 یسینوبرنامهشمارنده در  یاز محتوا استفاده •
 بزرگ  یلیشمارش اعداد خ یاز چند کانتر برا یمتوال استفاده •
 ستاره مثلث و کاربرد فراوان آن در صنعت  مدار •
 پورتال  ایت یسینوبرنامه طیمدار ستاره مثلث در مح یسینوبرنامه •
 Pulse Generator ای زن چشمک چراغ  جادیا •
 یسینوبرنامهدر هنگام  هاوقفهها و  OBاز  استفاده •
 برنامه یها در طول اجرا OBاطالعات  یبازخوان نحوه •
 منس یز  300 یال س یپ یمعرف •
 منس یز  300 یسر  یهای خروجو  یو انواع ورود افزارسخت  •
 منس یز  300 یسر  CPUمختلف  یهامدل •



 

 

www.namatek.com 
 8 

• Front connector  یهاکارت یخطر برا جادیاز ا یر یجلوگ یو کاربرد آن برا ستیچ 
 ی ال س یپ تالیج ید یو خروج یورود

 هاکارت  یبر رو front connectorنصب  نحوه •
 از نوع:  یو خروج یآنالوگ ورود  یهاکارت  •
 ی آنالوگ ولتاژ  کارت •
 ی انیآنالوگ جر  کارت •
 یآنالوگ مقاومت کارت •
 آنالوگ  یهاکارت یبند میس •
 منس یآنالوگ ز  یهاکارت  یالزم برا یافزار سخت  ماتیتنظ •
 یال س  یپ یهاکارت بودن  مهیس 4 ای مهیس 2 •
 یآنالوگ خروج یهاکارت  •
 300 یها  یال س یمربوط به پ لیر   ای رک •
 bus module ماژول باس •
 گر یکدیو اتصال به  لیر  یبر رو هاکارت  نصب •
 هارک مختلف  یهاعمق و  زهایسا •
 وتریبا کامپ 300 یسر  یها یال س  یارتباط پ جادیا نحوه •
 mpi یهاکارت  •
 USB به mpiپورت   لیتبد یبرا pc adaptor مبدل •
• Configuration  منس یز  300 یها  یال س یپ یبرا یافزار نرم 
 یال س یپ یهاکارت  شی افزا یماژول برا سینترفیا ایشبکه  کارت •
 پورتال ایت یسینوبرنامه طیدر مح یال س یپ CPUمربوط به  هاکون یآو  ماتیتنظ •
• (General - I/O tags ) 
 یسینوبرنامه طیدر مح های خروجو  هایورود آدرس  واردکردن •
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(  Cyclic) یادوره یو کارها  یمواقع اضطرار  یالزم برا یهاوقفه ا یها  interrupt یتمام •
 و ...

 افزارنرم داخل   یال س ینوشتن برنامه پ ایخواندن  یبرا یگذار قفل و  حفاظت •
 پورتال  ایدر ت DI تالیجید یمربوط به کارت ورود ماتیتنظ •
 پورتال ایدر ت AIآنالوگ  یمربوط به کارت ورود ماتیتنظ •
 پورتال  ایدر ت DO تالیجی د یمربوط به کارت خروج ماتیتنظ •
 پورتال  ایدر ت AOآنالوگ  یمربوط به کارت خروج ماتیتنظ •
 برنامه  یابیکردن و خطا لیکامپا •
 آن  یکاربر  طیو نصب و مح PLCSIM  یال س یپ موالتوریس •
 stop - Run - Run + programmer - Memory reset یهاحالت  •
 هابرنامه یافزار نرمو  یافزار سخت  موالتوریس •
 موالتور یآن با س ی: نوشتن برنامه و بررسپروژه •
 برنامه یو مجددا اجرا ی واقع یال س یپ یدانلود برنامه بر رو سپس •
 شوند یمارسال  یزات یشده و به چه تجه  افتیدر  یزاتیآنالوگ از چه تجه یهاگنالیس •
 ها آنکاربرد   یو بررس زاتیتجه نیا ترقیدق یمعرف •
 و بالعکس تالیجیآنالوگ به د مبدل •
 هاآن  بیو معا یا ی و مزا یو ولتاژ  یانیجر  یهاگنالیس تفاوت •
شده در خارج از بازه   افتی در  ریمختلف در مواجهه با مقاد یهاکارتو  یال س یپ رفتار •

 مناسب 
 rated range - Overshoot - Overflow یهات یوضع •
 -و +/ ma 20-4 یان یجر  یسنسورها یبرا  یال س یخواندن اطالعات توسط پ تفاوت •

20mA /+ 10 -و v 
• data از جمله   ییدما یکار با سنسورها یشده برا افت ی در  ری و مقادpt100 
 آن یقیبه مقدار حق  تالیجیبه صورت د یافتیداده در  لیتبد یبرا یکاربرد یهافانکشن •
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 هال یتبد یبرا scale فانکشن •
 ی ورود یهاکارتمقدار آنالوگ به رنج مطلوبمان در  لیتبد •
 دما  On-Off کنترل •
 ی ال س یپ یو کاربرد آن در ارسال اطالعات به خروج unscaled فانکشن •
 مثال 3آنالوگ به طور مفصل با انجام  ریکردن با مقاد کار •
 یکنترل  یرهایو ش اتوریراد 3کنترل دما با  پروژه •
 پروژه یمناسب برا plc کیمسئله و انتخاب  یساختار کل یبررس •
 الزم در برنامه یرهایمتغ فیتعر  •
 یسینوبرنامهن ها در استفاده از فانکش آموزش •
 هاآن قیبه مقدار دق لی آنالوگ و تبد ریخواندن مقاد یبرا scaleاز فانکشن  استفاده •
 کنترل بهتر دما یبرا سی سترز ینظر گرفتن ه در •
 س یسترز یکنترل دما به صورت ه یبرا On-Off یکنترل روش •
 کیو اتومات یپروژه در دو حالت دست کیانجام  یاستفاده از فانکشن برا پروژه •
 برنامه  یاصل نیاضافه کردن فانکشن به برنامه در کنار روت پروژه •
 پروژه  کی یاجرا یبرا یمنیا طینظر گرفتن شرا  در •
و  یصورت دست 2جهت به  2حرکت نوار نقاله در  یبرا گردراست گردچپ موتور  پروژه •

 ک یاتومات
 م یکنیم استفادهنوار نقاله  یدر ابتدا و انتها چیسوئ تیمیل 2پروژه از  نیا در •
 ی چند پارامتر   یفانکشن ها ساختار •
 OR و AND یانجام محاسبات منطق یفانکشن برا کی ساخت •
 چراغ کیفلشر زدن  یفانکشن برا کی ساخت •
 آن به نسبت ساختار فانکشن  یایفانکشن بالک و مزا ساختار •
 جا از پروژه  نیچند یبرا  زنچشمک از فانکشن بالک چراغ   استفاده •
 جا از پروژه  نیچند یبرا  زنچشمک از فانکشن بالک چراغ   استفاده •
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 زبان گراف  آموزش •
 مرحله به مرحله یکارها  یزبان گراف برا کاربرد •
 فانکشن بالک با زبان گراف  نیچند نوشتن •
• Action  ها در هرStep  از برنامه گراف 
 Actionهر  یپرکاربرد برا دستورات •
 یبعد Stepبه  Step کیعبور از  یشرط گذر برا نوشتن •
 و کانتر در زبان گراف  مریتا دستورات •
 چهارراه با زبان گراف  ییراهنما یهاچراغ : روشن و خاموش شدن پروژه •
 ی انجام دستورات منطق یدر گراف برا permanent instructionاز  استفاده •
 فانکشن بالک به همراه گراف کاربرد •
 Auto ،Manual یمدها •
 step کی یاجرا یشرط برا ا ی Interlockدادن  قرار •
 گراف یسینوبرنامه یها  Stepدر  Supervisionو  Interlock تفاوت •
 resetو  set ی برا eventاز  استفاده •
 یو دست کیپرس با گراف به دو صورت اتومات ستمیس : کنترلپروژه •
 برنامه حیصح  یاجرا یالزم برا ماتی ها و تنظ Interlockبه گام با استفاده از  گام •
 یهاشکلبا  یبرشکار  ری نظ ییکارها یشاخه در زبان گراف برا نی : استفاده از چندپروژه •

 قطعات  یمختلف بر رو
 1به صورت همزمان در   sequence 8)حداکثر  یاچندمرحله به صورت  یسینوبرنامه •

 فانکشن بالک(
ولو به همراه اندازه   نیچند  قیراکتور از طر  کی: ورود و خروج مواد مختلف به پروژه •

 سطح مخزن  یر یگ
 تر یمیقد یهاپروژهآوردن اطالعات از   به دستو  یر یبکاپ گ یبرا افزارنرم امکانات •
 وتریو دانلود کردن پروژه به کامپ تاپلپ به  میاز آن ندار  یکه اطالعات PLC کی اتصال •
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 یال س یپ Memoryو اطالعات مربوط به   cycle timeکردن  دایپ •
• Copy RAM to ROM آن با  سهیو مقاCompress 
 performance dataو  مرهای ، کانترها و تاهارابطپورت شبکه،  یبررس •
• Online access 
• Call structure - Dependency structure - assignment list - Resources 
 مختلف یلترهایو کاربرد ف Filter for cross-references یبررس •
  شدهاستفادهدر برنامه  مانیهاتگکه از  ییهامحل  ی  ابیمختلف و نحوه جا یلترهایف •

 است
 jump دستور •
 SCL آموزش •
 یلینکات تکم آموزش •
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 دوم  فصل
• Monitoring ست یچ 
• HMI ست یچ 
• SCADA ست یچ 
 Monitoring ،HMI ،SCADA یهاتفاوت  •
 منس یز  HMI یبرا WinCC Flexible افزارنرم  •
 منسیز  SCADA یبرا WinCC SCADA افزارنرم  •
• WinCC TIA  4در ( صورتBasic - Comfort - Advance - Professional ) 
 TIA Portal افزارنرم در  HMI  یپروژه برا کی جادیا •
دکمه  یر یقرارگمحل  -آالرم ها  یر یقرارگمحل  -انتخاب هدر  - نهیزمپس رنگ  انتخاب •

 HMI مختلفصفحات  نیب ییورود و خروج اپراتور و جا به جا یها برا
که   یهر المان یبرا Properties - Animations - Events - Textsمربوط به  ماتیتنظ •

 میآور یم HMIدر صفحه 
 خطوط و اشکال  یرنگ برا رییتغ •
 رنگ  رییمکان و تغ  رییمختلف از نظر تغ یهاالمان  یبرا شنیمیان جادیا •
 HMIو آوردن اشکال مختلف به صفحه  دنیکش •
 در صفحات مختلف  هاچ یسوئ ماتیتنظ •
 هادراممخازن و  یرنج بند نحوه •
شده در  کاربردهبهشکل مخزن   یرو راتیی سطح مخزن با تغ راتیی تغ یساز همگام •

 HMIصفحه 
 ج یگ المان •
 ( ییو چندتا ییتا 1 شی)افزا هاتگو کاهش با  شیافزا اتیعمل •
 y=ax+bخط   کیمحاسبه نقطه  یبرا یجبر  اتیعمل •
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 مختلف آن  ماتیتنظ  یساعت و بررس المان •
 symbol libraryاز  استفاده •
 و موتورها و ... هاپمپ و  ولوهاجمله اشکال انواع  از •
 HMIبه  یال س ی( پConnectionاتصال ) نحوه •
 HMI نیو چند  PLC نیچند نی اتصال ب جادیا یالزم برا راتییو تغ ماتیتنظ •
 منسیز  HMI ستم یبه س PLC یبرندها گریاتصال د یبرا OPC کاربرد •
 Ethernetو  mpiاز نوع  یهااتصال یبرا یدهآدرس  •
 م یرمستقیغبه صورت  PLC یهای خروجبه  HMIدادن از  فرمان •
 HMIآن در   شیو ارسال و نما PLC یمقدار آنالوگ از ورود کی: خواندن پروژه •
 HMIآنالوگ از  یکردن سنسورها بره یکال یو ارقام الزم برا ریخواندن مقاد نحوه •
 combo boxمهم  اریبس المان •
 شده است نییکه از قبل تع یمشخص یهاحالت تعداد  یواقع برا در •
  - دندهچرخ -فن   -مختلف )مخازن استفاده از اشکال  یبرا Graphicsاز منو  استفاده •

 (گنالسی -سنسور   -پمپ  -موتور  -لوله 
 و عکس کیبا استفاده از چند گراف شنیمیان جادیا •
 یکیمختلف در صفحه گراف ینمودارها رسم  آموزش •
 ...( - Layout - Text format - Toolbar - Tableنمودارها ) یمختلف برا ماتیتنظ •
 رسم نمودار بر اساس زمان  یچگونگ •
 نمودار یآن بر رو  ریآنالوگ و تاث ریمتغ کی مقدار  رییتغ •
 ی اارهو دندان  یسنوسیس ینمودارها رسم •
و  ماتیبا انجام تنظ یو آموزش رسم هر نوع نمودار دلخواه یاپله یارهادنمو رسم •

 الزم  راتییتغ
 ( میبخوان PLCرا از  ریاطالعات مربوط به هر دو متغ) x-yنمودار بر اساس  رسم •
 یداخل یهاتگ : رسم نمودار دما بر حسب فشار با پروژه •
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 هابازه و حداقل و حداکثر  یبردار نمونهمربوط به زمان  ماتیتنظ •
 اپراتور  نیچند یمتفاوت برا یهایدسترس جادی( و اloginورود ) ماتیتنظ •
 HMIورود به صفحه  یبرا یرمزگذار  •
 یهایدسترسبا  جیگ کیحرکت موتور و چند نوار نقاله و  نگیتور ی: کنترل و مانپروژه •

 اپراتور  4 یمتفاوت برا
 یهاغلظتمحصوالت مشابه اما با  دیتول یمختلف برا یهافرمولاستفاده از  یچگونگ •

 متفاوت
 نوکاپوچی –اسپرسو   -نسکافه  -قهوه  دی: تولپروژه •
 Recipe viewاستفاده از تگ  آموزش •
 ولو و مخازن مختلف و ... ریجذاب نظ یکیبا آوردن اشکال گراف  HMI طیمح یباساز یز  •
  -نسکافه  -قهوه  دیپروژه تول HMI یبرا  بایز  یکیصفحه گراف  کی جادیو ا ماتیتنظ •

 اسپرسو
 رین ولو باز شد، شآ یو وقت میدهیم شینما یبودن هر ولو رو با رنگ مشک باز •

 سبز رنگ بشود. یستیبا
وارد کردن زمان باز و بسته بودن هر ولو توسط اپراتور بر  یبرا Linear Scaling تگ •

 PLCدر  هیثانیلی مبه  شدنل یتبدو  HMI یبر رو هیحسب ثان
 هاآالرم  •
 هاآالرم یمهم برا اریبس یبازه زمان 3 •
 ( Incomingبه وجود آمدن آالرم ) لحظه •
 ( Outgoingرفتن آالرم ) لحظه •
 ( Acknowledgeمشاهده آالرم توسط اپراتور ) لحظه •
 Alarm classes یبررس •
 مختلف یهابه هنگام مشاهده آالرم یبندرنگو  شینما ماتیتنظ •
 افزارنرم در  HMI alarmsبخش  یهاقسمت  یتمام یمعرف •
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 Analog alarmsو   Discrete alarms ماتیتنظ جادیو ا یبررس •
 هازمان وقوع آالرم  یدار نگهکردن و   رهیذخ یبرا alarm viewتگ  یمعرف •
• Controller alarms - System events 
 Min Approach نییتع ی سرانگشت نیقوان •
 PLCبه  یواقع HMI کی یاتصال عمل یالزم برا ماتیتنظ •
 پورتال  ایت یافزار نرم  طیباس و اترنت در مح یپروف یهاپورت کردن  اضافه •
 و ...( USBو  LAN یهاپورت) HMI یموجود بر رو یارتباط یهاپورت  •
 نصب شده است HMI یکه بر رو یندوز یو ی ظاهر  یو شما منوها •
 بار  نیاول یبرا یدر هنگام روشن کردن و استارت اچ ام آ یی ابتدا یهاکون یآ •
 - OP - شگرینما -پسورد  - بوردیک -)موس  افزارنرم  Settingمربوط به بخش  ماتیتنظ •

screensaver - یر یبکاپ گ ) 
 آن  شی کردن صفحه نما زیی و تم HMI شیکردن صفحه نما برهیکال •
 ( هاتگ  تیوضع یساز رهیذخ -رخ داده شده   یهاآالرم  یساز ره یذخاطالعات )  ویآرش •
 یساز ره یذخنوع فرمت  3اطالعات به  ویو آرش یساز رهیذخ •
• 1- CSV file (ASCII)   باز کردن در اکسل = 
• 2- RDB file 
• 3- TXT file تکست یهالیفابه   هی= شب 
 ویاست و سپس آرش تالیجیآنالوگ و د یهاآالرم یبرنامه که دارا کی: نوشتن پروژه •

 RDBقالب تکست، اکسل و   3در  هادادهها و گرفتن از اطالعات آالرم 
 LNG یهامبدل  کاربرد •
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 سوم  فصل
 گرید یها Winccبا  Wincc SCADA تفاوت •
 PCو  CPU نیب Ethernet قی ارتباط از طر   •
 ها HMIها و  PC نیب Client-Server رابطه •
که در آن برنامه   یط ی و مح نگیتور یمان افزارنرم نیواسط ب یسرور برا OPCاز  استفاده •

 (ک یسیب ژوالی)مثال و میکنیم یسینو
قبال  WinCC Flexibleو  HMIکه در  یمشترک یهاالمان و  هاکون یآمختصر  دوره •

 به صورت مختصر میکرد یبررس
 میدار  WinCC SCADAکه در  یایاضاف یجانب یهاتیقابل یمعرف •
 …(  - pipe - Vesselاشکال مختلف )  جادیا •
 و ... شی و نحوه نما زیمربوط به رنگ و سا ماتیو تنظ هاالمان  یبا تمام کار •
 - Visibility - Appearance - Scales - Label - Layout - Flashing رینظ یماتیتنظ •

Security 
آب  شینما زانیم راتییو متناسب با آن تغ کونیآ کی: وارد کردن عدد در پروژه •

 تانک  کیموجود در 
مختلف  یو فولدرها هال یفااز  یر یگ بانیپشت  یپوشه در صفحه دسکتاپ برا کی جادیا •

 برنامه
 آن به صورت جداگانه یو اجرا WinCC RT (Run Time) یمعرف •
 قرار دارند هاالمان از  یصفحه که در هر کدام برخ  نیچند جادی: اپروژه •
 ی بعدسهو  یدوبعداشکال( به صورت  گری )و د خیموتور، پمپ، ساعت و تار  یهاشکل •
 یدرصدهاماده با  3  بیانتخاب ترک یاپراتور برا یمختلف برا یها حالت  جادی: اپروژه •

 مختلف
 Bit ،Bit number ،Value/Range یهاحالت  •
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 یستیبا یافتیدر  تیب 8که متناسب با  ی کار  کی یبرا Bit numberاز حالت  استفاده •
 کار مختلف انجام شود 8

 مختلف یهات یوضعدادن  یبرا IO field یبررس •
• Text list  وGraphic list 
در صفحه  شانیهاتفاوت و  تا یاتجزئ  شیدر کنار هم و نما  ریز  یها BOX یبررس •

 : ش ینما
• EDITABLE TEXT 
• LIST BOX 
• COMBO BOX 
• SYMBOLIC IO FIELD 
• GRAPHIC IO LIST 
 HMI یفشار بر رو زانیمختلف بر اساس م یها text شی: خواندن دما و نماپروژه •
 PCدر صفحات مختلف  WinCC یبر رو راتیی در اعمال تغ یزمان  ریکردن تاخ ادیو ز  کم •
 faultو خاموش کردن موتور با توجه به  روشن •
 Fast data log  و Slow data logاطالعات به صورت  ویآرش •
و بر   انهیسال  - انهیماه - یاطالعات به صورت هفتگ ویآرش یحافظه برا یفضا صیتخص •

 اساس حجم دلخواه 
 ( یکار محکم ی مختلف )برا یجا نیاطالعات در چند  رهیذخ •
 Cyclic - Cyclic selective - On change - On demand یوهایآرش •
 f(t) trend viewدر  ویو آرش نینمودار به صورت آنال رسم •
 باهم تفاوت دارند  شیدو نوع نما نیکه ا دیکن دقت •
 WinCC-Runtime مربوط به رسم نمودار در یها کون یآ یتمام یبررس •
• (select trends - select data connection - select time range - Zoom - 

export data - connect to backup ) 
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 افزارنرم  helpکار با  آموزش •
صفحه مشترک و  کیدر  بارک ی گریکدی دما و فشار بر حسب   ی: رسم نمودارهاپروژه •

 در دو صفحه به صورت جداگانه  بارک ی
 PCها در ساختار آالرم  یبررس •
بار بر  نیو ا میکرد یهم بررس یرا در فصل اچ ام آ ساختارها  نیباشد، ا ادتانی)اگر  •

 کرد( میخواه یرا بررس  هاآن  PC یرو
 برنامه یهاآالرم شینما یبرا alarm viewاز تگ  استفاده •
 هاآالرم  یابیبیعو  یو نحوه فراخوان ماتیتنظ •
 که عبارتند از:  alarm view یهاکون یآ یتمام یهایژگیوو  ماتیتنظ یبررس •
• Alarm list - Short/long term archive - Lock alarm - Enable alarm - Loop in 

alarm 
 ت یوضع شی نما یبرا channel diagnosticsاز  استفاده •
 اطالعات به صورت جدول ویآرش شینما •
  یشرکت در تمام یقرار دادن لوگو و اطالعات اصل یبرا picture window  ساخت •

 هاصفحه 
 متفاوت به هر گروه یهایدسترسمختلف و دادن  یکاربر  یها گروه: ساخت پروژه •
 اپراتورها یورود مختلف برا یرمزهادادن  قرار •
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 چهارم فصل
 ؟میرویم یو افزونگ یداندنسیبه سراغ ر  چرا •
 ی داندنسیر  سطوح •
 (های خروجو  هایورود -شبکه  - CPU - هی)منبع تغذ •
 ( Redundancy) یافزونگ انواع •
 Hardware Redundancy  یافزار سخت یافزونگ •
• (Hot Redundant ) 
 Software Redundancy یافزار نرم یافزونگ •
 ی افزار نرمو  یافزار سخت  یهابهروش  یداندنسیر  سهیمقا •
 sync cableو  sync module انواع •
 PLC یرو STOPو  RUN یهاچراغ روشن و خاموش بودن  مفهوم •
 ستمی( مختلف سState) یهاحالت  •
 Troubleshooting ای Self-Test ُمد •
 یبرا زاتی تجه نیباس به همراه حداکثر فاصله ممکن ب یو پروف یارتباط یهاکابل •

 یداندانسیر 
 IO موتیباس و ر  یبا استفاده از کابل پروف های خروجو   های ورود یداندانسیر  •
 و اتصاالت الزم هارک  یها بر رو IO موتیدادن ر  قرار •
 را ندارند یداندانسیر  تیکه قابل یزاتیتجه یبرا  Y LINKاز  استفاده •
 تالیجی د یو خروج یورود یهاکارت  نگیر یوا •
استفاده   داندانتیرا هم به صورت ر  های خروجو  های ورود  میکه بخواه یحالت در •

 میر یرا هم در نظر بگ ییمجزا  یها نگیر یالزامات و وا یبرخ یستیبا م،یکن
 داندانت یبه صورت ر  یو خروج یآنالوگ ورود یهاکارتو استفاده از  نگیر یوا نحوه •
 نگ ی ر یوا یساز ساده یبرا MTIو مدارات  هاکارت  •
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 یداندانسیمهم در ر  یپارامترها یهایژگیو انیو ب یمعرف •
• MDT (Mean Down Time) - MTDF  عمر متوسط(CPU )- MTBF 
 کند یهاستمیسدر  Software Redundancy یکاربردها •
 ی به صورت عمل یداندانسیانجام ر  یبرا منسیز  400 یال س  یپ 2از  استفاده •
 جر یمن کیماتیس طیدر مح یسینوبرنامه •
 در برنامه هارک مربوطه و اضافه کردن  میتنظ •
 خورد یمدردمان ه  ب یداندانسیر  یکه برا یمختلف یهاکارت  •
 جر یمن کیماتیس طیالزم در کنار هم در مح یهاکارت کردن  اضافه •
 یسینوبرنامهها هنگام در  obاز  استفاده •
 ی ابیها و خطا  plc یبر رو یعمل یر یگ تست •
 Master/Slave ماتیها و تنظ  CPUاز  کیهر  یکار   تیوضع یبررس نحوه •
 ها و نحوه برطرف کردن هرکدام Fault انواع •
  افزارنرم  قیاز طر  Backup یر یبکاپ گ نحوه •
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 پنجم  فصل
 مجتمع بزرگ مربوط به شرکت نفت( کی)مثال  plant کی یهاشبکهو  یکنترل ساختار •
 DDS (Direct Digital Control Systems) یهاستمیس •
 DCS (Distributed Control System) یھاستمیس •
• FCS  وDDC  نیب سهیمقا 
 میمستق یبند میس یایمزا •
 باس ستمیس یایمزا •
• HART شبکه 
 کنترل  مراتبسلسله •
• Real Time یھا ستمیس 
 ون یاتوماس ھرم •
• (Management Levelسطح مد )ت ی ر ی 
• (Cell Level) سطح سلول 
• (Field Levelسطح م )دانی 
• (Actuator/Sensor Levelسطح سنسور )-  عملگر 
 لدباس یدر ف یاستانداردساز  •
• IEC  61158استاندارد 
 لدباسیمعروف ف یاستانداردھا •
 - Profibus - DP - Foundation Fieldbus H1 - Modbus: یصنعت  یهاشبکه انواع •

Control net - Foundation Fieldbus High-speed Ethernet (HSE) - CAN bus  - 
 یصنعت یھاشبکه یگ ژیو •
 یصنعت یهاشبکه یھاهیال •
• Master / Slave 
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 Remote I/Oاز  استفاده •
• Token Ring 
• Client/Server Communication 
• (Repeaters )ھاتکرارکننده 
• (Bridge پل ) 
• (Gateway دروازه ) 
 یصنعت یھاشبکه یھای توپولوژ  •
• (Line توپولوژ )یخط   ی 
• (Ring توپولوژ )یحلقو  ی 
• (Star ) ستاره یتوپولوژ 
• (Tree توپولوژ )یدرخت ی 
 مختلف  یهای توپولوژ  سهیمقا •
 باس  یپروف مشخصات •
 باس  یپروف خچهی تار  •
 باس  یپروف یتکنولوژ  •
• DP باس  یپروف 
• DP باس یدر پروف  تایتبادل د 
 زات یو انواع تجھ ستمیس یکربندیپ •
• Mono- Master ستمیس 
• Multi-Master یکربند یپ 
• RS-  485انتقال  یتکنولوژ 
 مسافت با نرخ انتقال اطالعات رابطه •
• RS-  485نمونه کابل 
• RS-  485کانکتور 
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• RS- 485نصب  یراھنما 
 تورھا ینیترم تیوضع •
 ینور  بریعملکرد ف نحوه •
 ینور  بریانتقال ف یایمد •
 ینور  بریشبکه ف یاجزا •
• OLM –Optical Link module 
• OBT –Optical Bus Terminal 
• OLP –Optical Link Plug 
 منس یباس در ز  یشبکه پروف یاجزا •
• DP Master - DP Slave - ET200L/B/R/M 
• Diagnostic repeater for Profibus-DP 
• Power Rail Booster 
• BT-200 Hardware Test Unit 
• CP 342-5 
• Tele Control System 
• Wireless Data Transfer 
• Wireless Profibus 
• Actuator Sensor Interface 
 یمواز  یمیقد یبند میس •
• ASi ی بند م یس 
• ASi ستم یمختلف س یھاقسمت 
• ASi انتقال  ستم یس 
 تخت  میکننده س جفت •
• ASI  شبکه یتوپولوژ 
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• AS-i PCI card Master 
 PROFIBUSشبکه  یعمل یساز ادهیپ •
 جر یمن کیماتی س افزارنرم باس در  یشبکه پروف  یساز ادهیپ •
 باس یالزم با شبکه پروف ماتیو انجام تنظ  I/O موتیر  کیبه  یال س ی: اتصال پپروژه •
 CPUو  هاکارت یافزار نرم  یکربندیپ •
 افزارنرم  طیبه وجود آمده در داخل مح یخطاها یو بررس مشاهده •
 باس  یبا پورت پورف PC Adapterاز  استفاده •
 ماتیو انجام تنظ یبه پروژه قبل گرید IO موتیر  ک ی : اضافه کردن پروژه •
 پروژه  لیو تکم یبه پروژه قبل گرید PLC ک ی: شبکه کردن پروژه •
درختواره  کیو عمال  میکنیم PLC کیها رو به  Remote I/Oاز  کیمرحله هر  نیا در •

 میکنیم جادیا
 باس  یپروف قیدق ماتیو تنظ یابیب یع یبرا جریمن کیمات یالزم در س ماتیتنظ •
 و بالعکس Slaveبه  Master( از byte - wordاطالعات ) ارسال •
 جر یمن کیماتیبا س یال س  یپ 3اتصال  یبرا mpiاز شبکه  استفاده •
 ( Configuration) ستمیس 3هر  یافزار نرم  یکربندیپ یاجرا •
 Define Global Dataبا  mpiاطالعات در شبکه  انتقال •
 و ... Moveانتقال اطالعات و استفاده از دستورات  یهاآدرس  فیتعر  •
 یال س  یبه پ softwareو  hardware دانلود •
 پورتال  ایت افزارنرم در  هاشبکه یساز ادهیپ •
 TIA Portalدر  mpi شبکه •
 ها  PLC یبر رو هابرنامهو دانلود  یافزار نرمو  یافزار سخت  ماتیتنظ •
 MPI communication (PUT - GET - …) یها فانشکن •
 ی ورد ای یتیبا ای ی تیو انتقال اطالعات به صورت ب ارسال •
 اپورتال یدر ت Ethernet( و  Profinetنت ) یشبکه پروف آموزش •
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 ها  یال س یو پ وتریکامپ نیاتصال ب یبرا چی از هاب سوئ استفاده •
 با استفاده از کابل اترنت  وتریها و کامپ PLC نیب یارهیزنجاستفاده از اتصال   •
 برنامه افزارسخت به   یال س یو اتصال پ IPکردن  میتنظ  •
و  ماتینحوه تنظ یبررس ی( برات یسنسور موقع کیآنالوگ ) گنال یس کیاز  استفاده •

 آنالوگ یهادادهاستفاده از سنسورها و 
 اپورتال یخواندن و انتقال اطالعات آنالوگ در ت یبرا SCALEمجدد فانکشن  یبررس •
 سنسور آنالوگ به کارت آنالوگ  نگی ر یمجدد نحوه وا دوره •
به   تریترانسم ک ی قی و ارسال اطالعات آن از طر  pt100سنسور دما  کیاز  استفاده •

Remote I/O 
مربوط به  ماتیو تنظ Diagnostics Buffer & Status قیاز طر   Faultو رفع  یابیخطا •

 Fault interrupts یهاوقفه
 TIA Portalباس در  یپروف •
 IO موتیبه همراه ر  افزارنرمو  افزارسخت باس با توجه به  ی آدرس پروف ماتیتنظ •
 باس  یبا استفاده از پروف Master-Slaveبه صورت  گریبه همد PLCدو  اتصال •
 م یکنیماستفاده  منسیز  314و  315 یال س یپ 2پروژه باال از  در •
ساده در صورت برخورد  یمختلف )راهکار  یهابهروش باس  یارتباط پروف جادیا نحوه •

 (زات ی تجه نی به مشکل در اتصال ب
ارسال   یبرا ویمستر و اسل یبرا QW (Output Word)و  IW (Input Word) صیتخص •

 گریکدیداده به 
 (wireless) میسیببه صورت  ارتباط •
 میکنیمکار استفاده  نیا یبرا WIFI ای ADSLمودم  کی روش از  نیا در •
 PLC یآدرس اترنت برا صیتخص •
 چ یو سوئ PLC یبر رو  IPآدرس  فیتعر  •
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  قیاز طر  کیاستات IPو در صورت داشتن  WIFIبه صورت  PLCبه  وتریکامپ اتصال •
 نترنت یا
 نترنت یا قیارتباط از طر  یبرا AnyDesk افزارنرماز  استفاده •
 م یشویممتصل  PLCهم به  یمرحله با استفاده از گوش نیا در •
از  هاآنو کنترل  hmi یبر رو ییدهایسطح چند مخزن با استفاده از کل ریی : تغپروژه •

 تاپ لپ و  یگوش قیطر 
 GSD آموزش •
 آن  خچهیتار  یو معرف ستیچ Modbusمدباس  شبکه •
 شبکه مدباس یساختار اصل 2 •
 RS-485 و روش کار یتکنولوژ  •
 زاتی بودن تجه  مهیس 4و  مهیس 2 •
 شبکه مدباس جادیا یبرا منسیتوسط ز   شدهیمعرف یهاکارت  •
• frame description 
• data addressing 
• Function Codes 
 PLC S7 1200 در یافزار سخت و  یافزار نرم مدباس به صورت  یانداز راه •
 RS485 مربوط به کارت یافزار نرم  ماتیتنظ •
 (MB) مدباس ی افزار نرم یهافانکشن •
 MOXAشرکت  u portبا مبدل  کار •
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 ششم فصل
 می رویمو چرا به سراغ آن  ستیچ PID کنترل •
 pid یکار با کنترلرها  یبرا یمقدمات میمفاه آموزش •
 ی کنترل یهاحلقهدر  یر یگدبکیف •
 ر یمقاد راتییدر برابر تغ ستمیس راتیی تغ ینمودارها یکنترل یهامشخصه •
 به عنوان نمونه  pidضرائب   میتنظ جدول •
 منسیز  ونیتوسط اتوماس pidکنترل  یهاروش  •
 یافزار سخت  •
 TIA Portalمختلف در  ی( هاFB CONT) یافزار نرم  •
 pidبا وجود کنترلر   یکنترل حلقه •
انجام  pidکنترل به صورت  یمربوطه برا یهاکارت و  PLCکه در داخل  یاتیعمل •

 شودیم
 کاربرد دارند pid یکه کنترلرها ییهاپروژه مورد از کاربردها و  چند •
 TIA Portalدر  pid یعموم فانکشن •
 PLCبا  pt100و سنسور دما  تریه کیمخزن آب با استفاده از  کی pidکنترل  پروژه •

1200 
 PLCدما و اتصال آن به  یر یگاندازه ی برا pt100از  استفاده •
 مهیس 4( و Loop powered)  مهیس 2 یسنسورها یهای ژگیوو  ماتیتنظ •
 ک یبه تفک مهیس 4و  مهیس 2 یمربوط به سنسورها یهاکارتاستفاده از  نحوه •
 ی ال س یپ یهاکارتمربوط به  Configو  ماتیتنظ •
 گریکدیبه  ری مقاد لیتبد یبرا Scaleاز توابع  استفاده •
 یدرپیپ یهاشدن قطع و وصل  لیپروژه به دل نیدر ا  ssrاز رله  استفاده •
 OB Interruptدر  pidمربوط به  cycle نوشتن •
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 PID_Compactبالک  تایمربوط به د یو خروج یورود یهاتگ یهات یقابل یبررس •
 ( Auto) کی ( و اتوماتManual) یکار به صورت دست یبرا pidبلوک  ماتیتنظ •
 pid controller یپارامترها راتیی تغ شی نما یبرا commissioning کاربرد •
 افزارنرم در  pid  بیضرا میتنظ •
دما و  راتیینمودار تغ لیو تحل pidکنترل  یو پارامترها یخروج راتییتغ مشاهده •

 ی خروج
 دما یابازه راتیی اورشوت و تغ یبررس •
 منس یز  PLC 300بار با  نی، اPID مجدد پروژه یاجرا •
 نیا یعملکرد ات ی)مربوط به دما( و جزئ TCONT_S رینظ PID یهافانکشن یبررس •

 فانکشن
 یدر پنل اچ ام آ راتییتغ شینما و HMI (PC system) صفحه کی جادیا •
 پروژه  نیدر ا هاآنو کاربرد  HMI یهاکونیآو  ماتیمجدد تنظ مرور •
 و رفع مشکل برنامه یابیخطا •
 HMI یدما بر رو شینما یجذاب برا اریبس یخروج کی یینها لیتحو •
 پروژه کنترل دما نیدر ا هاآن  لیبه همراه تحل pidاز ضرائب  کیهر  ری مقاد ریتفس •
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 هفتم  فصل
حرکت   ییموتور القا  3نوار نقاله که با   3 لهیوسبهمختلف  الی: انتقال متر 1 پروژه •

 کنندیم
 نوشتن برنامه( - یدهآدرسو  یتگ گذار  - Configپروژه باال ) انجام •
 میکنیم یانداز راه یو دست کیحالت اتومات 2پروژه را در  نیا •
 STLبا زبان  کی( با زبان لدر و برنامه اتوماتی)دست Manualبرنامه  نوشتن •
 hmi یپروژه بر رو  نگیتور یمان •
 پروژه نیا یاچ ام آ یباساز یز  •
 الزم  ماتیو انجام تنظ کیبرنامه پروژه در حالت اتومات نوشتن •
 خاص  یکاربردها یبرا  triggerاز لبه  استفاده •
 برنامه  یابیبیعخطاها به همراه  یو بررس یزن کد •
 یاچ ام آ یبر رو طیخطر در مح  ایوجود خطا  یهازنچشمک و  هاچراغ دادن  قرار •
توسط  هانقالهاز نوار  کیزمان حرکت کردن هر  واردکردن یبرا  ییهاباکسدادن  قرار •

 یاچ ام آ یاپراتور بر رو
 کیو اتومات یدر هر دو حالت دست HMIو  PLCبرنامه  یینها یاجرا •
پروژه   نی: در ایو خروج یورود ریش 6مخزن با استفاده از  3کردن  ی: پر و خال2 پروژه •

 میدار  Lowو  High چیسوئ تی میهر مخزن دو ل یبرا
 2DP-314 یال س یپ یبرنامه برا گامبهگامو نوشتن  رهایمتغ فیتعر  •
 هاوقفه یبرا هاآن ها به طور مختصر و کاربرد  OB انواع •
 ( Interrupt) هاوقفه  آموزش •
 میاعمال کن یسینوبرنامهدر  دیکه با یو دستور  یمنینکات ا یبرخ •
مخزن نتوانند همزمان پر بشوند و  3کرده که هر  جادیدر برنامه ا یراتیی : تغ1-2پروژه  •

 پر بشوند تکتک 
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 میکنیم یبندت یاولوپر شدن را  بیبرنامه ترت نیا در •
 م یسینویم هابالک فانکشن  له یوسبهبار پروژه را  نی: ا2-2پروژه  •
رفتن برق و  ایتابلو  یمربوط به خاموش شدن ناگهان  OB ی: بررس3-2پروژه  •

 افتدیب یستیاتفاق در پروژه با نیکه پس از ا  ییکارها یسینوبرنامه
 PLCو ساعت  خی تار  یروزرسانبهو  میتنظ یچگونگ •
 به پروژه HMI: اضافه کردن 4-2پروژه  •
 پروژه  نیدر ا مانیازهاینمتناسب با  یاچ ام آ یهاصفحه  یطراح •
 و مخازن و ...  ولوها ریمختلف نظ یهاالمان آوردن و استفاده از  یچگونگکردن  دوره •
 PLCبا  هاآن  یو همگان ساز  HMIدر صفحه  هاالمان یدهآدرس  •
  راتییتغ جادیکه اپراتور بتواند عالوه بر ا HMI یبر رو ییهاتگ: اضافه کردن 5-2 پروژه •

  ستمیرا در س یراتییتغ ز،ین HMIلمس کردن  قیتابلو، از طر  یبر رو  یدهایکل قیاز طر 
 کند.  جادیا
قسمت آموزش داده   نیکه در ا HMIصفحات   باتریز  یطراح یبرا  ژهیو زیسورپرا  کی •

 شودیم
 برنامه یساز ساده یبرا هابالک از فانکشن  استفاده •
پارامترها به دو  رییتغ یبرا یدسترس جادیا یبرا HMIصفحه   یالزم بر رو ماتیتنظ •

 Localو  Remoteصورت 
 پس از انتخاب اپراتور  ها آنباال آمدن  یها و چگونگ Pop up جادیا •
 هاپروژه در  یسینوبرنامه یها برا face plate: استفاده از 6-2 پروژه •
مختلف پروژه   یجا نی چند یعمل برا کیکه از  ییهاپروژه  یها برا face plate کاربرد •

 میاستفاده کن  میخواهیم
 شوندیممخزن مشابه در پروژه که به صورت مشابه کنترل  3داشتن  مثال •
 شینماصفحه  یبر رو میخواهیم faceplate یکه پس از فراخوان ییهاالمان  فیتعر  •

 داده شوند 
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 - Properties - Interface - Animations - Eventsمرتبط ) ماتیتنظ یتمام یبررس •
Texts ) 

 faceplateمخزن( با استفاده از   3کردن  یل)پر و خا یپروژه قبل یینها یاجرا •
 P&ID یخواننقشه •
 و خطوط  هاسمبل  یهایژگیو انیبه همراه ب یچند مثال مقدمات یبررس •
 Legendخواندن نقشه با توجه به  نحوه •
 نقشه جامع کی  یبا بررس P&ID یخواننقشه آموزش  لیتکم •
 تر یمیقد یهاپروژه آوردن اطالعات از  به دستو  یر یگبکاپ یبرا افزارنرم امکانات •
 وتریو دانلود کردن پروژه به کامپ تاپلپ به  میاز آن ندار  یکه اطالعات PLC کی اتصال •
 یال س یپ Memoryو اطالعات مربوط به   cycle timeکردن  دایپ •
• Copy RAM to ROM آن با  سهیو مقاCompress 
 performance dataو  مرهای ، کانترها و تاهارابطپورت شبکه،  یبررس •
• Online access 
• Call structure - Dependency structure - assignment list - Resources 
 مختلف یلترهایو کاربرد ف Filter for cross-references یبررس •
  شدهاستفادهدر برنامه  مانیهاتگکه از  ییهامحل  ی  ابیمختلف و نحوه جا یلترهایف •

 است
 jump دستور •
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 هشتم  فصل
 یصنعت  ونیپروژه اتوماس ک یمراحل  یکل یمعرف •
 تابلو برق  یاجزا •
 تابلو یهاینیسو  هاورقه  الیمتر  •
 تابلو برق کی یبندسرهم •
 تابلو برق کی یهاسلول یبندمیتقس •
 ان ی متناسب با جر   هاسلول در  عیبه تابلو و توز  یبرق اصل ورود •
 ش یسرما یو فن برا یی از کولر تابلو استفاده •
 تابلو برق ینیدر س شدهاستفاده یصنعت زاتی و تجه هاالمان  یتمام یمعرف •
 ولت  220به کنتاکتورها و باس ولتاژ  یولت ورود 380برق  انشعاب •
 تابلو ینیدر س هاآن و تفاوت کاربرد  هارلهکنتاکتورها و   سهیمقا •
 از کنترل فاز در تابلو استفاده •
 تابلو برق یدر مابق هیولت از منبع تغذ 24ولتاژ  میتقس •
 داکت متناسب با ابعاد و کاربرد انتخاب •
 ی حرارت دیکل •
 یاتور ینیم دیکل •
 محافظ جان  دیکل •
 متر یمولت •
 سه فاز و تک فاز  جامپر •
 ی کار ق یعاو کاربرد فراوان آن در  مقره •
 وزیف •
 (ی)شمش مس نهیش •
 یت یس •
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 استارتر  سافت •
 ی ال س یورک پ یال س یپ یهاکارت و  هیتغذ منابع •
 عیبه تابلو توز  هایکش میس یورود ریمس •
 تابلو با توجه به نقشه یبر رو  هاالمان  دمانیچ •
 ح یبه صورت صح ق یها با اندازه دقو برش داکت ستیچ داکت •
 برق بر اساس نقشه ینیدر س هاکابلعبور  یکش ریو مس یبندبا داکت گامبهگام  •
 برق یدر تابلوها  لیو کاربرد ر   ستیتابلو برق چ لیر  •
 تابلو  یکردن بر رو چی کردن و پ لیدر  •
 تابلو برق یبر رو  لیر  یاصول نصب •
 شود یمانجام  گامبهگامفوق مطابق با نقشه و  یکارها •
 آن  حی و نصب صح گرید یهالیر با  ی ال س یپ لی ر  تفاوت •
فاصله   جادیها از ارت تابلو برق قدرت با استفاده از مقره و ا یال س یکردن ارت پ جدا •

 ینیاز س
 هست و ارت قدرت  قیاز تداخل ارت ابزار دق یر یکار به علت جلوگ نیا •
 تابلو  یهامیس یگذار شماره  •
 هامیسکردن  لخت •
 ( میس زی)متناسب با سا هامیسزدن  میس سر •
 یکشکابل کاهش  یها برا یال س یکردن( رله پ یکیکردن ) جامپ •
 نک یس تیه یحالت جامد به نصب آن بر رو ای ssrرله  یمعرف •
 نک یس تیه یبر رو ssrو قرار دادن رله  کونیلیس ریاز خم استفاده •
 هال ی ر  یبر رو هاالمان  یو تمام یال س یکردن و قرار دادن کنتاکتورها، پ سوار •
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 نهم فصل
 م یر یبگ یخروج توانیم افزارنرم  نیکه از ا ییهاگزارش و  Eplan افزارنرم  یکاربردها •
 هاآنمختلف برنامه و نحوه نصب و کرک  یهاورژن  •
 ییپروژه ابتدا کی جادیا •
 ( Templateنمونه ) یهاصفحه  •
 Project propertiesو اطالعات مرتبط با  اتیجزئ یبررس •
 Mounting locationو  Higher-level functionمرتبط با  یافزار نرم  ماتیتنظ •
• plot frame و ساخت  فرضشیپ یهاplot frame  دلخواه خودمان 
 eplan یهاخانهکتاب •
 ( در برنامهsymbolها )مبلیاستفاده و کار با س نحوه •
 مربوطه  tabها از مبلیمربوط به س  display ماتیتنظ •
 هامبلیس نیب اتصال •
 و ... هاشمارنده - یفشار  یدهایکل - هاچ یسوئ - مرهایمربوط به تا مبلیس یبررس •
 راستا قرار ندراند کیکه در  ییهاالمان انشعاب •
اطالعات مرتبط با  - نالیترم یگذار شماره  - افزارنرمدر  نالیترم واردکردن نحوه •

 هانال یترم
 ی بعد یها پروژه یبرا ماکروها رهی ذخو  یسینوماکرو •
 eplan افزارنرم پروژه در  کیمدار قدرت  میترس •
 پرکابرد  یهاالمان قدرت در مدارها و  یهاکنتاکت  •
• duplicate پرکاربرد  یکردن اشکال و مدارها 
 تکبهتک و دستورات مختلف برنامه به صورت  انبرهایم یبررس •
انتقال کانکشن   ی)مثال برا Interface pointدستور  قیصفحات از طر  نیب ییجاجابه •

 (گر یصفحات به همد
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 خارج از پنل  زات ی تجه شینما یبرا Black boxاز  استفاده •
 شوند ی م یدار یکه خر  یزاتی قطعات و تجه ستیآوردن ل به دست •
 افزارنرم در  زاتیاز قطعات و تجه کیهر   order number یکردن مشخصه فن فیتعر  •
 سازنده معتبر یهاشرکتبا توجه به   هاالمانو  هاچ یسوئو  دهایکل انتخاب •
 Terminal overview ای اگرامی د نالیگزارش ترم هیته •
 افزارنرماست که  ییهاگزارش  یتمام دهندهنشانکه  Output to pages صفحه •

 به ما بدهد  تواندیم
 part list  گزارش •
 cover sheet صفحات جادیا نحوه •
 مدنظرمان  ماتیبا تنظ دیجد یساختار  یهافرم  ساخت •
 سازمان خود  ایشرکت  یبرا هافرمکردن  یساز یشخص •
 plot frame شیرای و و جادیا •
 , …( PLC BOX, ET200) رینظ BOXمختلف به صورت   زاتی قطعات و تجه آوردن •
 تابلو برق یکشنقشهو  ماتیتنظ یآماده برا یماکروهااز  استفاده •
 PLC) مربوطه یکربندیبه نقشه و پ PLC تالیجیآنالوگ و د یهاکارت کردن  اضافه •

Configuration ) 
 در پروژه  هیتغذ یهاباکس و استفاده مناسب از  POWERمربوط به  ماتیتنظ •
 و ...  یال س یو پ هیبه منبع تغذ هانال یترماز  نگیر یوا •
 هانقشهدر   طبقهسهو  دوطبقه یهانالیترماز  استفاده •
 میندار  افزارنرم که ماکرو آن را در  ییهاالمان یبرا Black boxاز  استفاده •
 ک یو اتومات یبه صورت دست هامیسشماره  واردکردن •
• backup از برنامه یر یگ  یو کپ یر یگ 
 از پروژه  PDF یخروج •
 تابلو برق ییجانما •
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 تابلو برق یبعد 2 یطراح •
است و   شدهدادهقرار  افزارنرم که توسط  یقبل یهامیس یگذار شماره کردن  پاک •

 دلخواه یهامیسبا شماره  هاآن  یگذار یجا
 مختلف یهاپروژهدر  شدهی طراح یتابلوها از  یبرخ یبررس •
پروژه در   یمرتبط با اجرا یافزار نرم ماتیو تنظ افزارنرمو تابلو در  نتیکاب یفراخوان •

 ها آن
 هانت یکابکنتاکتور و ...( در  ،یال س یپ یهاباکس وز،یدادن قطعات )فن، ف قرار •
 تابلو ی کل زیو سا یکل یهااندازهآوردن  به دستو   زاتیاندازه تجه میتنظ •
 هاآنمربوط به  یمختلف تابلو و طراح یهانما •
 درب تابلو ینما •
 ی کار سوراخ یجداگانه درب تابلو برا ینما •
 تابلو( یداخل ی)نما ینیس دمانیچ •
 تابلو ینیس یبر رو PLCمختلف  یهاالمان  نشیو نحوه چ  یگذار داکت •
 ینیس یبر رو هیها و کنتاکتورها و تغذ یال س یرله پ قیدق یجاگذار  •
 legendصفحه  جادیا •
در   شدهی بررس یهاالمانو  میبر مفاه یمربوط به چند پروژه و مرور  یهانقشه یبررس •

 EPLANآموزش 


