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 فصل اول 
 یکنترلر صنعت ترینسادهرله  •
 رله و کنتاکتور یکالبدشکاف •
 در انتخاب رله یدینکته کل  ۴ •
 Dry contactو  Wet Contactتفاوت اتصال  •
 و... SPSTو  SPDTو  DPDT تفاوت •
 رسیدیم؟  PLC نویسیبرنامهبه زبان  یمیقد مدار فرمانچگونه از  •
 PLCآن با  یو اجرا دارنگهمدار خود  کی  یتفاوت نحوه اجرا •
 مدار کیاتصاالت در   ییابتدا میمفاه •
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 دوم  فصل
 Timeیک  افزارسخت بررسی کامل  •
 ست یچ هیهر پا فهیکرد و وظ یبند میس دیرا چگونه با  ۱۱ مریتا کی •
 Timerمهم در عملیات یک  (Mode) مود 8 •
 inputو  resetو   Gate هایپایهتفاوت  •
 یصنعت ونیدر آموزش اتوماس مرهایاز استفاده تا یکاربرد هایمثال •
 دوقلو، ستاره مثلث ،یروزانه، هفتگ یمرهایآنالوگ با تا یمرهایتا  تفاوت •
 متصل کنیم  Timer کی یرا به خروج کنندهمصرفچگونه  •
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 سوم  فصل
 یصنعت ونیسنسور در اتوماس یکاربرد فیتعر  •
 در صنعت  گیریاندازه یمختلف برا هایکمیت انواع •
 استاندارد یکیالکتر  هایسیگنال انواع •
 Limit Switchساختار یک  •
 ی و خازن ییالقا ،یمجاورت ای Proximityسنسورهای  •
 ی مجاورت یدر سنسورها یدینکته کل  ۴ •
 هاآن یکینحوه اتصال الکتر  و PNPو  NPNتفاوت اتصال  •
 ها آنمهم  هایتفاوت و  Photoelectric ینور  ینوع مختلف سنسورها ۳ •
 Fiber Opticو  Photoelectricسنسور  یدی شباهت و تفاوت کل ۴ •
 سنسورها میس بندیرنگ استاندارد •
 دلفین و خفاش  Ultrasonicاصول عملکرد سنسور   •
 Ultrasonic یسنسورها یدو نوع خروج •
 Ultrasonicفرمول سنجش فاصله به کمک سنسور  •
 Ultrasonicسنسور  کیاز استفاده  یموارد کاربرد •
 فشار در صنعت  گیریاندازه نحوه •
 سنسور فشار  کینکته مهم در انتخاب  ۴ •
 کنندمیآنالوگ را ارسال  گنالیس کی یکه در صنعت یروش ۵ •
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 چهارم فصل
 ست؟ یچ  Encoderوظیفه  •
 چیست؟  Incremental Encoderو  Absolute Encoderتفاوت  •
 Encoder یساختار عملکرد قیدق یبررس •
 Encoderبه کمک  تیسرعت و موقع گیریاندازه •
 Encoderاز عملکرد  یکاربرد هایمثال •
 Encoderو  Counterرابطه  •
 Encoder یخروج هایسیماستفاده از  یچگونگ •
 جهت حرکت  صیتشخ یچگونگ •
 Counter ایشمارنده  کی یافزار سخت ساختار  •
 Counter کینحوه اتصال انواع سنسورها با  •
 Counter  کی یپارامترها میتنظ •
 Counter کی یدر مقدار شمارش یعدد بی ضر  •
• Mode کی یو خروج یورود یها Counter 
 Counter کی یپارامترها میتنظ یچگونگ •
 با آن یسنج هینحوه زاو و Absolute Encoder کیاصول کار  •
 شمارنده کی یمحاسبه فرکانس کار  نحوه •
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 پنجم  فصل
 ی صنعت ونیدما در آموزش اتوماس گیریاندازه هایروش  انواع •
 هاترموکوپلعملکرد انواع  نحوه •
 ها RTD نحوه عملکرد انواع •
 Thermocoupleو  RTDتفاوت  ۴ •
 مهی و چهارس مهیسه س  مه،یدوس PT100تفاوت  •
 سنسور دما  کیانتخاب بدنه   یچگونگ •
 دما  گنالیس تیتقو یبرا ترینوع ترانسم ۲ •
 سنسور دما  کینصب  هایمحل  •
 Temperature Controllerکنترلر دما  کیاجزاء مختلف  •
  یخروج در SSR رله حالت جامد  کیبا  EMR یکیرله مکان کیتفاوت مهم استفاده از  •

 کنترلر دما 
 م؟یکن زولهیکنترلر دما را ا کی یخروج SSR ایچگونه با رله، کنتاکتور  •
 ON/OFFو  PIDکنترل دما  یدو روش اصل یبررس •
 Hysteresisو اهمیت  ON/OFFروش کنترل  •
 ک ی اثر هر و I و D، P  بیاز ضرا ک ی موشکافانه هر یو بررس PID روش کنترل •
 SV و MV، PVتفاوت  •
 PID در کنترل PWM استفاده از یچگونگ •
 Huntingو  Settling Time، Overshootمهم در نمودار دما  فیسه تعر  •
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 ششم فصل
 سنجش و کنترل وزن  ستمیس کی در  یجزء اصل ۳ •
 و کارکرد هرکدام یصنعت یلودسل ها انواع •
 Loadcell کیبدنه  ینوع اعمال بار رو •
 Strain Gauge جیگ نیبه کمک استر  Loadcellسنجش وزن   زمیمکان •
 لودسل هایسیماستاندارد  گذارینام •
 اثر دما در سنجش دما حذف •
 استفاده کرد؟ دیهر پروژه از چند لودسل و چگونه با در •
 Capacityلودسل ها  یمناسب برا تی انتخاب ظرف یچگونگ •
 ن یتوز  ستمیس کیوزن در  گیریاندازه یخطا محاسبه •
 مختلف لودسل ها ی دقت هایکالس  •
 اتصال چند لودسل یبرا Summing Box ای میجعبه تقس •
 Indicationو  Control،Transmit نیدر توز  یدیمفهوم کل ۳ •
 آن در دقت  ریو تاث هامبدلوزن و رزولوشن  هایکننده تقویت  زمیمکان •
 ون یبراسیکال یدیپروسه کل قیدق حیتوض •
 وزن  کنندهکنترل کیمختلف  هایترمینال یبند میس نحوه •
 یاصل یپارامترها  بندیگروه کار با کنترلر وزن و  اصول •
 ن یپروسه توز  کیمهم در  یکامل پارامترها  یبررس •
 نیتوز  ستمیگرفتن مطلوب س یخروج •
 نامتقارن  یبارها تی منظور تثب به Summing Box میروش تنظ •
 ون یبراسیروش مختلف کال نیچند •
 ن یتوز  هایپروژه از  یکاربرد هایمثال •
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 نینکات مهم در ا هیکنترلر وزن و کل کیمتصل کردن لودسل به  شیو نما  یعمل کار •
 پروسه 
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 هفتم  فصل
 ی صنعت ونیدر آموزش اتوماس یکنترل هایمنطق انواع  یبررس •
 PLC کی در  یجزء اصل ۳ •
 PLC( Mini –Compact – Modular – Rack)گروه مختلف  ۴ هایتفاوت یبررس •
 پروژه کیآن در  تیاهم  Redundancy تیقابل •
 Omron و امرن Siemens منسیز  یها PLC یانواع سر  •
 PLC یتمام یافزار سخت کامل اجزاء  یبررس •
 .میبدان  PLC کیدر انتخاب  دینکته مهم که با ۱۰ •
 Analogو  Serialتفاوت در انتقال اطالعات به روش  ۳ •
 Industrial Networks یصنعت هایشبکهساختار  یبررس •
 یافزار سخت هیال با  Profibusو  Modbusو  Ethernet IP مانند هاییپروتکل تفاوت  •
 هاداده یافزار سختدر انتقال  هارابطسوکت ها و  انواع •
 کدام چهار موضوع مهم در هر و RS ۲۳۲ ۴8۵و  RS ۴۲۲و  RS ی کامل بسترها یبررس •
 زات یپارامتر در شبکه کردن تجه ۵ تی رعا •
 Modbusمانند  یشبکه صنعت کیاز نحوه عملکرد   یمثال کاربرد نی چند یبررس •
 PLC (Bit-Digit-Byte-Word-Dword-… ) کیحافظه  یانواع واحدها •
 و امرن  منسیز  یها PLC در Memory یاستفاده از فضا یچگونگ •
 Memory ینوع نگاه مختلف به واحدها ۲ •
 Siemensو  Omronدر دو برند  Memory یواحدها بندیتقسیم یچگونگ •
 ی قیحق هایخروجی/یورود به Memory Allocation ایحافظه   یواحدها صیتخص •
 و...  Unsigned، Signed، BCD ،Hex ،Decimal یتفاوت عددها •
 گر یکدیبه  یعدد هایفرمت  لیتبد •
 کی هر هایتفاوت و  هاقابلیت و  PLCزبان مختلف  ۵ •
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 مختلف های پنجره و PLC نویسیبرنامه  طیاجزاء مح •
 Contactو  Coil کیخط ساده برنامه با استفاده از  کی جادیا •
 PLCبرنامه  کینوشتن  یدستورات برا ترینمهم  یو بررس نویسیبرنامه شروع  •
 KEEPساختار دستورات فرمان  •
 MOVو  MOVDو  MOVB هادادهدستورات انتقال  یبررس •
 دادن آن در برنامه و نحوه قرار ها Timerانواع  یبررس •
 هاآنو نحوه کار با  ها Counterانواع  یبررس •
 (میو تقس ق یجمع، ضرب، تفر )  یاض یدستورات ر  یبررس •
 هاکننده سهیو مقا یاستفاده از دستورات منطق نحوه •
 Instruction ایدستورالعمل  کی جادیدر ا یدیتفاوت کل ۴ •
 PLC کیمختلف  یمودها •
 (Online Edit) کار است در حال  PLCکه  یبرنامه در حالت ریینحوه تغ •
 برنامه کی  جادیدر ا روز هفتهو  خ ی از زمان، تار  استفاده •
• Flag  گیردمیقرار  مورداستفادهو در کجا  ستیچ. 
 Instruction ک یدرون  Control Word کیساختار  یبررس •
 هاآنو ساختار دستورات در  یو کاربرد ییاجرا هایپروژه چند برنامه از  شینما •
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 هشتم  فصل
• HMI استفاده از آن لیو دال ستیچ 
 HMIو  SCADA ستمیس کیتفاوت  •
 HMI در Controlو  Monitor دو عبارت زی تما •
 HMI یافزار سخت اجزاء  •
 HMI ک یدر  شدهاستفادهمختلف  هایالمان  یمعرف •
 پروژه با استفاده از سه روش:  کیافراد در  یکردن دستورات برا محدود •
• Security level 
• User Permission 
• Indirect Reference 
 HMIنمودار در  دنینحوه کش •
 المان  کی یبرا یدیکل ماتیتنظ •
 یکیمختلف گراف هایشکل جادیا •
 هادکمه ینوشته رو جادیا نحوه •
 Controlو  Displayتفاوت  •
 HMIصفحات  یی و جابجا ریینحوه تغ •
 HMI در Language زبان رییتغ •
 PLCو  HMI یافزار سخت ارتباط  •
 PLCو  HMIاز تعامل  یکاربرد هایمثال •
 HMIصفحه   یرو وتریدادن عکس از داخل کامپ قرار •
 HMI ی و کاربرد ییاجرا هایپروژه  یو بررس شینما •
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 نهم فصل
 برق  یپارامترها قدمت •
 برق سه فاز کی یاصل ساختار •
 موتور  کیعملکرد  زمیمکان •
 موتور  کی هایسرخط  •
 موتور  کی اندازیراهاتصال ستاره و مثلث در  تفاوت •
 ACو  DCبرق  لی اصطالح مهم در تبد ۴ •
 Transformer, Rectifier, Invertor, Convertorکار  یچگونگ •
 Frequency Invertor ای Drive  کی یاجزاء اصل •
 SLV و CLVو  Drive (V/F) کی روش در کنترل دور  ۳ •
• 6 application مختلف در کاربرد Drive 
 HDو   ND یتفاوت بارها •
 موتور  کی یبرا Driveنحوه انتخاب توان مناسب  •
 Deceleration و Acceleration فیو تعر  Drive یحرکت یمنحن •
 Drive کی افزارسخت  یساختار اصل •
 Drive کیقدرت و کنترل  هایترمینال  •
 Drive یاتصال انواع سنسورها به ورود •
 Driveدر  الیآنالوگ و سر  تال،یجید هایخروجیو  هاورودیانواع  •
 رله کنترل فاز  کیو نحوه کار  یبرق ورود یخطرها و خطاها  انواع •
 Drive کی نحوه کار  سازیشبیه یبرا یو آموزش یکاربرد افزارنرم  کی یمعرف •
 Drive کیاجزاء مهم در کاتالوگ  یبررس •
 میو نحوه تنظ ایدن درایوهای ترینکامل از  یکی عنوانبه اسکاوای ۱۰۰۰V ویاصول کار درا •

 پارامترها 
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 ۱۰۰۰Yaskawa V وی با درا یشروع کار عمل •
 Drive کی ماتیچند نکته مهم در تنظ •
 Drive کی اندازیراهمختلف  هایروش تست  •
 ست؟ ی چ نورتریا ای  Drive کی  یپارامترها ترینمهم •
 ت یکنترل سرعت، گشتاور و موقع تفاوت •
 Drive کیاصالحات مهم در کار با  •
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 دهم فصل
 یصنعت ون یپروژه و آموزش اتوماس کیشروع  مراحل •
 پروژه  یانتخاب تابلو برق مناسب برا نحوه •
 تابلو کی ینیس مالحظات •
 ارت در تابلو برق زمیمکان •
 درب و بدنه تابلو برق یرو  کاریسوراخو  یبرشکار  نحوه •
 برق به داخل تابلو هایکابل ورود  یچگونگ •
 تابلو ینیس یرو یکش داکت •
 آن در تابلو  یر یقرارگ یبرق، انواع آن و ترفندها هایترمینال  انتخاب •
 ی ورود هایترمینال بندیرنگ  •
 تابلو برق در Din-Rail زاتی تجه •
 در تابلو  یمحافظ حرارت یدهای، کنتاکتورها و کلهارلهاز  استفاده •
 برق  یکاربرد آن در ورود و MCB یاتور ینیم یدهایانتخاب کل •
 تابلو هیتهو اتیعمل یبرا ییاز ترموستات تابلو استفاده •
 یی پروژه اجرا کی یبند میس لیتحل •
 تابلو  کیدرب  یرو HMI نصب •
 برق به رله کنترل فاز  یبند میس نحوه •
 ی خروج کنندهمصرف  انیدر کنترل جر  متالیب زمیمکان •
 PLC یهارلهدر استفاده از  یچند نکته کاربرد •
 Wiringدر  میو شماره س میسرس ای رشویاستفاده از وا •
 تابلو کنترل  چیکروسوئیو م ییروشنا نیتام •
 در کل تابلو  ۲۴ولتاژ  عیتوز  یدو طبقه برا هایترمینالاز  استفاده •
 تابلو سه فاز کی  یمتقارن فازها عیتوز  •
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 کنتاکتور  کی یکمک یاستفاده از کنتاکت ها نحوه •
 استفاده از آن لیو دل یافزار سخت و  یافزار نرم  interlock تفاوت •
 هاپروژه  یدر اجرا ینکته کاربرد چند •
 تابلو کنترل یو آماتور در طراح  ایحرفهمهندس  کی زی تما •
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 فصل یازدهم 
 کنترلی سه جزء یک سیستم  •
 هاکنندهکنترلانواع مختلف از  •
 هاآن هایویژگیها و PLC  انواع •
 هاآنها و چند ویژگی مهم  PLC مینی •
 هامدلقیمت حدودی هرکدام از  •
 Specification ها یا PLC هایویژگی بررسی جدول  •
 های کامپکت و نکات مهم آن PLC توضیح •
 و ترانزیستوری  ای رله  هایمدلتفاوت  •
 ها  PLC های سریال در Port مشخصات •
 Programing Capacity نویسیبرنامهو ظرفیت  Data Capacity ظرفیت داده •
 ها PLC در High Speed ویژگی ورودی و خروجی •
 Execution Time سرعت اجرای برنامه یا  •
 وجود دارد؟ PLC برای هاییکارت چه  •
 آن هاییژگی و و  Modular های ماژوالر PLC معرفی •
 به یکدیگر هاکارتنحوه اتصال  •
 Expansion هایکارتنکاتی مهم در مورد  •
 آن  هایویژگیو  Rack های PLC سری •
 های رک  PLC در Redundancy ویژگی •
 بدانیم PLC ده نکته که باید در انتخاب هر •
 PLC در ارتباط با نویسیبرنامهکابل  •
 PLC تجهیزات به Communication انواع ارتباط یا •
 هاآنو مثال  Wet و Dry دو نوع سیگنال •
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 PLC نحوه اتصال انواع سنسورها به ورودی •
 PLC در خروجی Source و Sink عبارت •
 Relay ساختار کلی یک رله •
 یک رله  وسیلهبه NPN و PNP تبدیل سیگنال •
 PLC ی آنالوگهاورودی رزولوشن در  •



 

 

www.namatek.com 
 19 

 فصل دوازدهم
 PLC  مختلف در ورودی هایسیگنالمعرفی انواع  •
 PLC حقیقی به هایخروجی نحوه سیم بندی انواع ورودی و  •
 بررسی شماتیک چندین مدل کارت ورودی و خروجی زیمنس و امرن •
 PLC ورودی و خروجی به فضای حافظه IO Allocation نحوه تخصیص دادن یا •
 مختلف هایدهیآدرس نوع نگاه به فضای حافظه در زیمنس و امرن و  •
 با هم  هاآن حافظه و تفاوت  هایخانهنواع ا •
 فضاهای بیتی و وردی در حافظه  گذارینام •
 آنالوگ و دیجیتال  هایکارت و  PLC در چندین مدل مختلف IO Allocation بررسی •
 معرفی انواع واحدهای حافظه زیمنس  •
 در برندهای مختلف نویسیبرنامهر محیط فضاهای مختلف د •
سنسور توسط کلید، شاسی، لیمیت سوئیچ،  PLC یهاورودی نمایش تحریک کردن   •

 و کنتاکت یک رله ییالقا
 و نحوه وایرینگ آن  PLC نمایش روشن و خاموش شدن تجهیزات توسط خروجی یک •
 و تعریف یک پروژه جدید PLC نویسیبرنامه شروع  •
 شامل ورودی و خروجی حقیقی نوشتن یک خط برنامه •
 و خواندن برنامه از داخل PLC و انتقال برنامه به داخل PLC نحوه کانکت شدن به •

(PLCدانلود/آپلود) 
 تفاوت مودهای در پی ال سی امرن Work Online توضیح مود •

Program/Run/Monitor 
 .را بدون متوقف کردن عملیات تغییر دهیم PLC چگونه برنامه یک •
 روش اصلی برای اعمال یک گزینهسه  •
 Simulation یا سازیشبیهکار در محیط  •
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 Direct Online بدون دانستن مدل آن PLC بدون و هاکارت نحوه شناسایی  •
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 فصل سیزدهم 
• Instruction  دارد؟ نویسیبرنامهیا دستورالعمل چیست و چه کاربردی در 
 برنامهو نحوه ایجاد آن در  Keep معرفی دستورالعمل •
 نحوه کامنت گذاشتن برای واحدهای حافظه  •
 و نمایش کلی دستورات Instruction فراخوانی راهنمای هر •
 آن هایالمانو  نویسیبرنامهدر  Timer دستورالعمل •
 یک تایمر  Flag ها و معرفیTimer تعریف فضای حافظه مرتبط با •
 :شامل نوع تایمر کاربردی در صنعت  7بررسی و تحلیل نموداری  •
 On-Delay تایمر تاخیر در وصل •
 Flicker یا زنچشمک تایمر  •
 Signal On-Off Delay تایمر ترکیبی تاخیر در وصل و قطع •
 Interval تایمر فاصله زمانی یا •
 Shift تایمر جابجایی یا شیفت زمانی •
 One-Shot یا تک ضربه ایضربهتایمر  •
 Off-Delay تایمر تاخیر در قطع •
-On و ساخت تمامی مدل تایمرها با استفاده از یک مدل تایمر نویسیبرنامه شروع  •

Delay 
 Timer نویسیبرنامه هایمثالدر  روندهپایین استفاده از لبه باالرونده و  •
 Timer تفاوت تایمرها از نظر واحدهای زمانی و دقت عملکرد یک •
 مهم در آن هایالمان و  Counter معرفی انواع شمارنده یا •
 عملکرد شمارنده چند مثال از  •
 باالشمار، پایین شمار و ترکیبی  هایشمارنده •
 Comparator معرفی انواع دستورات مقایسه کننده یا •
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 Comparison ذکر چند مثال از اهمیت دستورات •
 سری و موازی کردن شروط مقایسه و چند مثال از این استفاده •
 PLC مختلف عددی روی دستورات هایفرمت تاثیر  •
 دستورات محاسباتی )جمع/تفریق/ضرب/تقسیم( نوشتن  •
 ON Condition نحوه استفاده از ساختارهای محاسباتی و شرط عملکرد یا •
 Ladder آماده با عملکردهای خاص و بسیار کاربردی در ساختار هایتیغهها یا فلگ •
 های پالس زمانی و راحتی در نوشتن برنامه Flag مثالی از •
 Siemens نویسیبرنامه در این جلسه در ساختار  شدهگفتهنمایش تمامی دستورات  •
 و نحوه تعریف آن  Move دستور انتقال یا •
 Memory و نمایش آن در فضای Move مثالی از ساختار •
 Data Memory و تفاوت آن با Constant استفاده از اعداد ثابت یا •
ساختاری باید استفاده از حافظه برای نمایش اعداد کوچک باشد از چه  Word اگر یک •

 کرد؟ 
 هاپروژه در  هاآنو استفاده از  PLC در تنوع دستورات 8۰/۲۰قانون  •
 در آن  شدهاستفادهو نوع دستورات  شدهتکمیلنمایش یک پروژه  •
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 فصل چهاردهم
 مختلف اعداد مهم است؟ هایفرمت چرا دانستن  •
 Bit واحد حافظه ترینکوچک  •
 یعی ارتباط دنیای دیجیتال با اعداد طب •
 در مبناهای متفاوت هاجایگاه ارزش  •
 Digit به یک Hex و نگاه Digit تعریف •
 و تعاریف اعداد با عالمت و بدون عالمت  Byte تعریف •
 اعداد منفی در بازه دیجیتال •
 بیتی  ۱6عددی  هایفرمتو نکات کلیدی در  Word تعریف •
 مختلف عددی هایفرمت  سازیمعادل •
 و جزئیات آن DWord تعریف •
 ؟شوندمیساخته   هایک  صفر واعداد اعشاری چگونه با  •
 انواع دقتی اعداد اعشاری •
 ASCII رشته حروف و کاراکتر و نمایش آن در فرمت  •
 Byte با پایه Siemens حافظه در  هایخانه دهیآدرس  •
 و مرتبط با هم  زمانهم HMI و PLC سازیشبیهنحوه  •
 HMI آموزش چند المان ابتدایی در برنامه •
 HMI آن در صفحه سازیشبیهنوشتن یک برنامه و  •
 نویسیبرنامهدر محیط  Memory نحوه رصد فضای حافظه •
 Memory مختلف در نمایش هایفرمت تغییر  •
 (اعداد اعشاری Memory) نوشتن یک مثال و رصد آن در •
 ببینیم؟ Memory چگونه اعداد اعشاری را در •
 و محدوده عددی آن Double یا Long یک مثال از نمایش اعداد •
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 پشت یک عدد به چه معناست؟  & عالئم # و •
 کامپیوتر حسابماشینمختلف با  هایفرمت تبدیل  •
 اعداد  شدهگفته مرور کلی مباحث  •
 بنویسیم؟ Double چگونه دستورات را برای اعداد •
 با دو فرمت عددی مختلف Timer تغییر عملکرد یک •
 نمایش دهیم؟  HMI چگونه نوع داده دلخواه را روی •
 هاپروژه ذکر مثال از کاربردهای اعداد مختلف در  •
 در نوشتن یک دستورالعمل  Control Word ساختار •
 Word از یک Digit یا انتقال MOVD نحوه نوشتن دستور •
 در دستورات پیچیده  Control Word ساختار •
 Ladder مثال نوشتن ساختار ساعت کار در یک برنامه •
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 فصل پانزدهم
 بر مبحث اعداد مروری  •
 هفت نوع خانه حافظه  •
 Siemens نحوه اشغال شدن واحدهای حافظه پی ال سی •
 تغییر فرمت عدد برای انجام محاسبات مرتبط  •
 چگونه یک عدد صحیح را به اعشاری تبدیل کنیم؟ •
 هابیتتغییر نگاه در نمایش  •
 هاتبدیل و سایر  HEX به DEC تغییر اعداد •
 Siemens و OMRON استفاده از توابع بینیک تفاوت کوچک در  •
 PLC پارامتر آنالوگ در ورودی •
 در استفاده از مقادیر آنالوگ  چند مثالذکر  •
 خروجی سنسورهای آنالوگ  هایفرمت  •
 مکانیزم تغییر سیگنال آنالوگ به دیجیتال •
 ؟شودمی چرا در ارسال سیگنال آنالوگ خطا ایجاد  •
 تفاوت ارسال آنالوگ ولتاژی و جریانی  •
 Calibration عملیات کالیبراسیون چیست؟ •
 و معنای رزولوشن در آن  ADC ساختار داخلی •
 Memory به حافظه ADC جانشینی خروجی •
 Sampling Rate تعریف •
 عملکرد خطی یک سنسور به چه معناست؟ •
• Scale  کردن مقادیر آنالوگ و خطی سازی 
 هادادهفرموله کردن خط بر مبنای  •
 کالیبراسیون مجددشرایط  •
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 آلبرای کالیبراسیون ایده HMI طراحی صفحه •
 PLC نویسیبرنامه های کالیبره در فرمول سازیپیاده •
 Calibration توضیح چند مکانیزم کاربردی در •
 گام به گام برای نوشتن برنامه کالیبراسیون صورتبهایجاد یک پروژه  •
 HMI صحیح در انتخاب اعداد در هایفرمت  •
 Excel فرمول خط در اد کردنایجنحوه  •
 HMI در طراحی هاالمان کپی کردن  •
 پرسش و پاسخ در رابطه با مبحث کالیبراسیون •
 Calibration نمایش پروژه عملی در رابطه با مبحث •
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 فصل شانزدهم
 ها PLC و دلیل استفاده از آن در Function Block (FB) معرفی •
 اصلی برنامهدر مقایسه با بدنه  FB در گذارینام تفاوت  •
 شدهطراحی های از قبل FB  استفاده از •
 FB مزیت اصلی استفاده از فانکشن بالک یا •
 Function Block اجزاء اصلی صفحه طراحی •
 FB دو نوع فراخوانی •
 هاآنو معرفی انواع  Variables تعریف کردن متغیرها یا •
 ST یا Structured Text نویسیبرنامهآموزش زبان  •
 ST مزایای ویژه زبان •
 ST های مختلف در زبان Statement انواع •
 FB در یک ST یک مثال از استفاده زبان •
 نویسیبرنامهاز لحاظ قدرت  نویسیبرنامهمقایسه پنج نوع زبان  •
 FB ایجاد یک پروژه و مراحل نوشتن یک •
 را ببینیم؟ FB چگونه داخل برنامه •
 در نوشتن برنامه Variable پنج نوع •
 (Variable) متغیرها گذاریاسمیک نکته کلیدی در  •
 متغیر میانی در فانکشن بالک •
 برای آن  FB یک مثال کاربردی و نوشتن •
 Ladder به کمک زبان  FB تشریح تابع کالیبراسیون در •
 در تنه اصلی برنامه FB نحوه فراخوانی •
 شده نوشتهبرنامه  سازیشبیهتست و  •
 نامهدر ادامه بر FB استفاده از خروجی •
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 در حالت اجرای پروژه  FB رویت داخل •
 ثابت و عالئم متفاوت برای این کار  مقداردهی •
 در فضای حافظه  FB یک Internal مکان متغیرهای •
 Memory گذاریاسمها در  PLC یک عیب کلی تمامی •
 نویسیبرنامهدر  Cross-Reference اهمیت ویژه استفاده از •
 Memory استفاده ازیک تکنیک بسیار مهم در  •
 در یک مثال Library آماده در FB استفاده از یک •
 FB رویت و عدم رویت داخل سازیفعالنحوه  •
 آماده FB خواندن دمای یک کنترل دما با استفاده از •
 ST با استفاده از زبان FB یک مثال از نوشتن •
 ST چند نکته مهم در نوشتن برنامه •
 کالیبراسیون با دو نقطه و چهار عددبررسی فرمول  •
 ST در زبان IF THEN ELSE ساختار •
 ST یک نکته در استفاده از اعداد اعشاری در زبان  •
 ایجادشدهتحلیل پروژه نهایی  •
• Monitoring در زبان ST به چه صورت است؟ 
 While/Do  ساختار •
 FOR  ساختار •
 ( کاربردی بسیارCase ) ساختار •
 باهم  هاآن اوت و تف Return و Exit ساختار •
 ST در هاآرایهاستفاده از  •
 ST در زبان شدهنوشتهتحلیل یک برنامه  •
 در عملیات سرمایش و گرمایش Reverse و Forward تفاوت کنترل •
 تفاوت هیسترزیس مثبت و منفی  •
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 فصل هفدهم 
 Calendar/Time نحوه نوشتن برنامه شامل تاریخ و ساعت •
روز  شامل ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، ماه، سال،  PLC فضای حافظه ساعت و تاریخ در •

 ...و هفته
 Instruction یا هر دستورالعملچهار نکته در استفاده از  •
 MOVD مروری بر ساختار دستور انتقال دیجیت •
 Calendar/Time یک مثال ترکیبی از استفاده •
 دهد می که عملکرد آن دستور را تغییر  هر دستورپنج حرف در ادامه  •
• RTC  چیست؟ 
 PLC ساعت کامپیوتر و ساعت سازیهمگامنحوه  •
 ( زمان و تاریخ DT) ایمقایسهساختار دستور  •
 DT یک مثال از عملکرد دستور •
 ها چیست؟  Interrupt یا هاوقفهفلسفه استفاده از  •
 ها Task نوشتن برنامه یا •
 ؟کندمیپی ال سی به چه صورت برنامه را اجرا  •
 در حالت کار  PLC تغییر مدل •
 Cycle/Interrupt Task ایوقفههای سیکلی و Task تفاوت •
 PLC وقفه قطع برق و رفتار •
 ؟گیردمیچگونه شکل  هازیر برنامهساختار تنه برنامه و  •
 Interrupt Task معرفی سه نوع •
 ؟کندمیکار ورودی چگونه  Interrupt وقفه یا •
 نمودار وقفه در حالت فعال شدن ورودی  •
 Input Interrupt سازیپیاده •
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 Scheduled Task یا شدهبندیزمان وقفه  •
 شدهبندیزمان وقفه  سازیپیاده •
 MSKS هاوقفهساختار دستور فراخوانی  •
 Interrupt بررسی یک مثال کامل در نوشتن •
 امرن  PLC داخلی هایحافظهبررسی  •
 چه تاثیری دارد؟  هر دستورو % در پشت  @ •
 چگونه با دستور جمع و لبه باالرونده یک شمارنده بسازیم؟  •
 (بسیار مهم PLC) غیرمستقیم در دهیآدرس  •
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 فصل هجدهم
 صنعتی، مفهومی نوین و کلیدی در صنعت  هایشبکه •
 Industrial Networks صنعتی هایشبکهسرفصل اصلی در  7 •
 الکتریکی رایج سه نوع سیگنال   •
 انتقال مفهوم پیوسته از مبدا به مقصد  •
 برای تغییر ماهیت سیگنال ADC استفاده از •
 و تاثیر آن بر دقت ADC رزولوشن یک مبدل •
 Industrial Networks فلسفه نیاز به استفاده از •
 یک مثال از معماری قدیمی آنالوگ  •
 ی آنالوگها دادهخطا در انتقال  •
 سریال بجای آنالوگ جایگزینی معماری  •
 ؟گیرندمیچه وسایلی در جایگاه انتقال سریال قرار  •
 Wiring یا کشیسیممزیت کم کردن حجم   •
 و ذکر یک مثال Remote IO معرفی نحوه کار •
 ؟شوند میچگونه تولید و منتقل  هایک صفر و  •
• Encoding یک به چه معناست؟ و صفر هایرشته 
 HMI اینوتر ها با یک مثال کامال کاربردی از شبکه کردن •
 در شبکه Bus تعریف •
 ؟ افتدمی Slave به Master چه اتفاقی در فرمان دادن •
 در خط سریال  Read عملیات •
 Baud Rate سرعت انتقال یا •
 در خط سریال  Write عملیات •
 Serial  باال بردن سرعت اینورتر به کمک انتقال داده •
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 ؟کندمیچگونه کار  CRC مکانیزم کد خطا یا •
 مزیت اساسی ارتباط سریال چیست؟  6 •
 ؟کنیممیشبکه صنعتی چیست و چرا از آن استفاده  •
 Protocol یک اشتباه رایج در تعریف پروتکل •
 Morse شبکه به کمک کد Language تعریف •
 هاتوپولوژی انواع  •
 یکی از ارکان یک پروتکل  Media رسانه یا •
 در یک کابل  Capacitance عامل •
 ؟کنیممیدر شبکه ایجاد  Termination چرا •
 مزیت کابل شیلددار  •
 Fiber Optic انتقال داده با نور •
 مزایا و معایب فیبر نوری •
• Media در شبکه پروفیباس Profibus و DeviceNet 
 صنعتی که حتما باید بدانیم  هایشبکهچند تعریف مهم در  •
 Master/Slave تک مستری و چند مستری هایشبکه •
 Industrial Network هایپروتکل در  OSI ایالیه 7بررسی مدل  •
 OSI یک مثال ساده براد درک بهتر مدل پیچیده •
 Duplex و Simplex تفاوت ارتباط •
 Bit Rate و Baud Rate تفاوت مهم •
 RS232 تعریف دقیق و کامل •
 چیست؟  RS232 ایراد اساسی انتقال توسط •
 RS232 برای اصالح RS485 حلراه •
 دوسیمه و چهارسیمه  RS485 تفاوت •
• Termination در شبکه سریال 
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 RS422 و RS485 تفاوت •
• Remote IO و Gateway  هاآن و کاربرد 
 Remote IOیک مثال بسیار کاربردی از استفاده  •
 عامل کلیدی در انتخاب یک شبکه صنعتی 9 •
 BMS در فضای KNX پروتکل •
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 فصل نوزدهم 
 صنعتی در تاریخ  هایسیگنالسیر تبدیل  •
 مروری بر مباحث مهم جلسه قبل •
 ؟Modbus چرا مودباس •
 Modbus سه فرمت اصلی پروتکل •
 OSI مودباس در مدل •
 Acyclic و Cyclic هایپروتکل تفاوت  •
 های شبکه مودباس Node تعداد •
 در یک شبکه چیست؟ Repeater وظیفه •
 Unicast و Broadcast تفاوت مود •
 در کل شبکه Data Rate تنظیم •
 توپولوژی پروتکل مودباس چگونه است؟ •
 ASCII و RTU مود •
 در مودباس ۴8۵و  ۲۳۲الیه فیزیکی  •
 قسمت فریم داده در مودباس ۴ •
 Modbus RTU/ASCII تشریح فریم •
• Packet  برای ارسال هادادهکردن 
 در فریم داده  Function Code بخش •
 ( بسیار مهمModbus ) در حافظه هاداده سازیذخیرهنوع  •
 Modbus  نوع واحد حافظه در ۴ •
 Modbus چند مثال کاربردی برای درک بهتر حافظه •
رایج و نحوه استفاده از پارامترهای داخلی آن به کمک  کنندهکنترلبررسی کاتالوگ یک  •

 مودباس



 

 

www.namatek.com 
 35 

 باشد چه جوابی دریافت خواهیم کرد؟ اشتباهاگر ارسال ما  •
 Read Coil یا x01 تابع •
 Modbus تفاوت فریم ارسالی و دریافتی در •
 Read Holding Register یا x03 تابع •
 Write Single Register یا x06 تابع •
 Write Multiple Register یا x10 تابع •
 Read/Write Multiple Register یا x17 تابع •
 Modbus تابع اصلی و کاربردی در شبکه 8 •
 حافظه در نوشتن  Offset ایجاد افست •
 Indirect Reference غیرمستقیم یا دهیآدرس مروری بر  •
 Quick Response سریع یا دهی پاسخ مفهوم مهم  •
 میکروثانیه، حداقل زمان ورودی پاسخ سریع ۵۰ •
 PLC مختلف انتقال برنامه به داخل هایبخش  •
 Memory غیرمستقیم و نمایش دهیآدرسنوشتن برنامه  •
 وزنی در یک پروژه عملی  گیریمیانگین •
 Serial طراحی یک تابلو کنترل با طراحی هایعکس تحلیل  •
 در یک پروژه  Remote IO استفاده از •
 Modbus برای خواندن حافظه مودباس شدهنوشتهتحلیل برنامه  •
 SMND تشریح ساختار دستور •
 و نحوه نمایش آن  HMI خواندن حافظه مودباس در •
 هر برندی را مانیتور کنیم؟ Modbus حافظه هایخانهچگونه  •
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 فصل بیستم
 .دهدمیانجام  HMI دو نوع کار اصلی که یک •
 HMI نحوه ایجاد یک پروژه در •
 دیگر  افزارسخت یا هر  PLC با HMI یافزار سخت پیکربندی  •
 HMI در نویسیبرنامهاجزاء اصلی محیط  •
 Screen یا نمایشصفحهتنظیمات اصلی روی هر  •
 جدید  Screen نحوه اضافه کردن •
 Button/Lamp/Switch سه المان اصلی بیتی و تعاریف •
و  (Graphic) ، شکل ظاهری (Basic Property)های تنظیمات ابتدایی Tab توضیح •

 (Label) هاآیکوننوشته روی 
 با هم  هاآناساسی  هایتفاوتو  HMI داخلی در یک هایحافظهانواع  •
 در صنعت  HMI تفاده ازکاربردی در اس هایاتفاق چندین مثال از  •
 هاآن هایتفاوت و  Graphic مختلف عکس یا هایفرمتانواع  •

 (Bitmap/Vector Graphic) 
 هاآیکونچگونگی تنظیمات فونت روی نوشته  •
 Screen روی هاآنهای مختلف در یک ماژول گرافیکی و نحوه نمایش  State بررسی •
 تنظیم وسط نویسی نوشته روی آیکون •
 کرد؟  سازیفعال icon وضعیت چشک زن را برای حالت هشدار یک توانمیچگونه  •
 Bit Button مختلف یک تی چهار وضع •
 یا سازیشبیهو کار در محیط  HMI کردن و دانلود برنامه روی Compile نحوه •

Simulation 
 Logger الگر عنوانبه HMI حافظه هایخانهمثالی از استفاده  •
 HMI بعد از دانلود روی صفحه هاآیتمدلیل عدم رویت  •
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 .دهد می انجام  Command Button کار اصلی و مهمی که آیکون 7 •
 Drive چگونگی کم یا زیاد کردن دور یک) Command Button مثالی کاربردی از دکمه  •

 (HMI از طریق
 Indirect Reference نحوه مقداردهی غیرمستقیم مقادیر •
 Display/Input Number دن یک عددنمایش و واردکر •
 و نمایش مقادیر مختلف با آن  Word Lamp نحوه کار آیکون •
وضعیت   ۴با چرخش  HMI حرکت یک میکسر در مخزن روی صفحه سازیشبیه •

 گرافیکی
 مثل لوگوی شرکت)  HMI ایجاد یک گرافیک یا عکس از داخل کامپیوتر و نمایش در •

Add Graphic ) 
 ماژول گرافیکی در طراحی یک گرافیک جدید استفاده از چند  •
 Function Key با آیکون Change Screen نحوه تغییر صفحات یا  •
 و مثالی از کاربرد آن HMI در Popup نحوه ایجاد صفحه •
 Level Meter یا HMI پرو خالی شدن در سازیشبیهچگونگی  •
 HMI در هاآیکونجابجایی روی هم افتادگی  •
 داده شده در یک پروژه عملی )مانیتورینگ دمای اتاق سرور(  آموزش هایالمان توضیح  •
 Date/Time نمایش دهیم؟ HMI را روی صفحه روز هفتهچگونه تاریخ، ساعت و  •

Display 
 System Memory و استفاده از هرکدام HMI سیستمی در داخل هایخانه •
 System Bit در لمس صفحه توسط تغییر در Buzzer فعال یا غیرفعال کردن صدای •
 HMI تنظیم ساعت و تاریخ روی •
 یکسان بین اشکال  هایفاصله و تنظیم  Align روی صفحه هاآیکون منظم کردن  •
 کردن یک آیتم با تغییر اتومات در آدرس آن  Repeat چگونگی •
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 فصل بیست و یکم
 PLC و حافظه HMI تفاوت حافظه •
 HMI (LB/LW) در Local هایحافظه  •
 HMI (RB/RW) در  Recipe هایحافظه  •
 HMI (FRB/FRB) در Flash هایحافظه  •
 حافظه هاخانهو شیفت  index استفاده از حافظه •
 LW9000 نکته پرکاربرد در استفاده از •
 اچ ام آی Local دو قسمت مهم در فضای حافظه •
 HMI در Memory انواع و تعداد فضای •
 )بسیار مهم(گیری در فضای حافظه  LOG محاسبه ظرفیت •
 HMI ذخیره حجم باالی داده در حلراه •
 و دلیل استفاده از آن Security Level مفهوم •
 برای آیکن های روی صفحه  Display و Control عبارت •
 برای آیکن های روی صفحه  Conditional شرط سازی  سازیفعال •
 آیکن ها گذاریشرط حالت برای  ۳ •
 Security Level افزایش تعداد سطوح امنیتی یا •
 Security Level و تفاوت آن با User Permission مفهوم •
 Indirect Reference کنترل و نمایش آیکن ها به کمک •
 و سایر تجهیزات  HMI ها برای برقراری ارتباط Com تنظیمات سریال هرکدام از •
 روی صفحه  Security Level نمایش وضعیت •
 Popup صورتبهطراحی صفحه باال بردن سطح امنیتی  •
 نحوه برگشتن به الیه صفر امنیتی  •
 تصویری نسبت به هم هایالیهجابجایی  •
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 روی صفحه Shape ایجاد •
 و رنگ و ظاهر صفحه Font تنظیمات •
 HMI تنظیمات ظاهری در صفحات •
 Word Switch آموزش کارکرد •
 Scroll Bar آموزش کارکرد •
 Moving Component آموزش کارکرد •
 Data Transfer آموزش کارکرد •
 HMI رزرو شده در کاتالوگ هایبیت توضیح  •
 Initial تنظیمات اولیه یا •
 نحوه تغییر نور صفحه به کمک حافظه داخلی •
 Analog Meter آموزش کارکرد •
 Data Log آموزش کارکرد •
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 فصل بیست و دوم 
 Recipe در حافظه هاداده سازیذخیره •
 XY Graph آموزش کارکرد •
 برای تکرار آیکن ها Repeat استفاده از قابلیت •
 Recipe آموزش کارکرد •
 Touch Trigger آموزش کارکرد •
 Table آموزش کارکرد •
 Data History آموزش کارکرد •
 Vector Graphic و Bitmap آموزش کارکرد •
 Scale آموزش کارکرد •
 Data Transition آموزش کارکرد •
 Number Display آموزش کارکرد •
 HMI تنظیمات شبکه اترنت برای •
 Multi-Function آموزش کارکرد •
 File List آموزش کارکرد •
 Timer آموزش کارکرد •
 با هم  هاآنو تفاوت  Event و رخداد Alarm تعریف هشدار •
 Alarm آموزش کارکرد •
 Event آموزش کارکرد •
 HMI توضیحاتی در مورد اتصال پرینتر به •
 HMI راهنمای استفاده از عنوانبهنمایش یک فایل آموزشی  •
 Event History آموزش کارکرد •
 Alarm History آموزش کارکرد •
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 متصل کرد )سیم بندی( توانمیرا به هر دستگاهی  HMI چگونه •
 PLC Control آموزش کارکرد •
 HMI چندزبانهو طراحی  Language اعمال چند •
 HMI دوزبانهیک راه ساده برای طراحی  •
 HMI در Macro آموزش تخصصی ماکرو نویسی •
 با استفاده از ماکرونویسی  Logging سازیذخیره پروژه  •
 اجراشدهمختلف  هایپروژهاز  HMI تشریح چند صفحه •
 HMI از صفحه Task Bar نحوه حذف گزینه •
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 فصل بیست و سوم 
 Siemens زیمنس PLC مختلف هاینسلمعرفی  •
 هریک هایویژگیو  S7 یسر های  PLC انواع •
 زیمنس های  PLC کدخوانی •
 Redundancy هایالیهانواع  •
 PC های زیمنس با کامپیوتر PLC ارتباط •
 PLC مختلف در رک هایکارت انواع  قرار گرفتن •
 Double و Word و Byte و Bit حافظه واحدهای دهیآدرس  •
 حافظه  هایخانهبررسی جدول کلی  •
 Siemens عدد دهی مختلف در حافظه هایفرمت  •
 S5Time فرمت زمانی •
 D تاریخ یافرمت  •
 TOD فرمت ترکیب ساعت و تاریخ •
 Simatic Manager شروع کار با •
 PLC افزارنرم ایجاد یک پروژه در  •
 HW_Config ی درافزار سخت پیکربندی  •
 در زیمنس  IO Allocation دهی حافظه یااختصاص •
 IM هایکارتها با استفاده از نحوه افزایش تعداد رک  •
 را چگونه ببینیم؟ هاماژولنمایش امکانات هریک از  •
 و نحوه خواندن اعداد آن PLC آنالوگ هایکارتتنظیم  •
 Rack رو هاآندادن  و قرار SM هایکارت  •
 یافزار سخت تنظیمات شبکه در حالت پیکربندی  •
 OB1 نوشتن یک برنامه ساده در محیط •
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 PLC SIM با  افزارنرمدر محیط  سازیشبیهایجاد محیط  •
 و نحوه عملکرد آن RS و SR قرار دادن بلوک •
 NEG و POS با استفاده از دستورات روندهپایین ایجاد لبه باالرونده و  •
 Middle Coil کاربرد تیغه میانی یا •
 Siemens  زیمنس تایمرهاینحوه نوشتن تمامی انواع  •
 مقداردهی زمانی به تایمرها  •
 M نحوه ایجاد فلگ پالس زمانی در حافظه •
 ای مقایسه نحوه ایجاد دستورات  •
 نحوه نوشتن دستورات محاسباتی )جمع/تفریق/ضرب/تقسیم(  •
 و انتقال حافظه Move ساختار دستور •
 Counter دستور شمارش یا ۳بررسی  •
 دستورات تبدیل فرمت عددی •
 چهار دستور انطباق اعداد اعشاری به صحیح  •
 نحوه خواندن داده آنالوگ و کالیبراسیون آن  •
 Rotate و Shift دستورات •
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 فصل بیست و چهارم 
 گام در اجرای یک پروژه  8 •
 شناخت کلی مسئله  -گام اول  •
 کوچک  جزءهایتقسیم پروسه به  -گام دوم  •
 کنترلی  هایسیگنالتعیین محل قرارگیری و نوع  -گام سوم  •
 کنترلی Loop استاندارد در اجزاء یک گذاریاسم •
 هریک عکس صنعتی و ذکر نکات مهم فنی  ۱7بررسی  •
 آن هایسیگنالسلونوئید ولو و ساختار آن و انواع  -عکس اول  •
 Safety ی برایافزار نرمی و افزار سخت  Interlock استفاده از اینترالک •
 PLC کنترل فاز برای هایسیگنال -عکس دوم  •
مولتی متر دیجیتال سه فاز و رصد کردن پارامترهای برق شبکه روی  -عکس سوم  •

 PLC انتقال بهمدباس و 
 در تابلوهای کنترلی Manual و Auto حالت سازیپیاده -عکس چهارم  •
 آن حلراهو  کندمیسه اتفاق که ما را در عملکرد یک موتور دچار اشتباه  •
بسته بودن آن با سنسور  ایو باز  Status عملکرد یک جک پنوماتیک و -عکس پنجم  •

 مگنت یا لیمیت سوئیچ 
 آسفالت  کارخانهجک در یک  استفاده از -عکس ششم  •
 استفاده از جک در یک کارخانه سیمان  -عکس هفتم  •
 ( اینورتر ) Drive و PLC اتصالی بین هایسیگنال -عکس هشتم  •
 و دلیل استفاده از آن در یک سیستم روشنایی  ایضربهرله  -عکس نهم  •
 سیگنال آنالوگ یک ترانسمیتر لودسل -عکس دهم  •
 نسور نوری برای رگالژ یک نوار نقاله استفاده از س -عکس یازدهم  •
 Head Mount سنسور دمای -عکس دوازدهم  •
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 ساختار یک لودسل در یک قصابی -عکس سیزدهم  •
 میکسر ترکیب مواد -عکس چهاردهم  •
 اجزاء یک ساختار کنترل دما  -عکس پانزدهم  •
موتور برای کنترل دمای آب سرد و گرم یک   سرومیک  هایسیگنال -عکس شانزدهم  •

 هواساز
 عکس کلی تجهیزات آموزشی -عکس هفدهم  •
 طراحی معماری سیستم کنترلی  -گام چهارم  •
 CCR و LCP محل قرارگیری تابلوهای •
 کامل پروژه  IO List تهیه -گام پنجم  •
 IO List شش مورد ذکر شده در یک •
 هاپروژه در  شدهاستفاده IO List نمایش چندین نمونه •
 عامل موثر(  8انتخاب و خرید سیستم کنترل ) -گام ششم  •
 نکته در تعیین دقیق فلسفه کنترل ۴ -گام هفتم  •
 از اطالعات موجود در فلسفه کنترل اینمونه •
 مکتوب کردن فلسفه کنترل •
 بهتر نویسیبرنامهفازبندی پروژه برای  •
 PLC نوشتن برنامه -گام هشتم  •
 زیمنس  Simatic Manager شروع پروژه در محیطمروری بر  •
 یا شمارنده در برند زیمنس  Counter نحوه نوشتن یک •
 Siemens یا مقایسه در Compare نوشتن دستورات •
 در برند زیمنس  Rotate و Shift دستورات •
 نویسی برنامهقرار دادن سیمبول و کامنت در  •
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 فصل بیست و پنجم
 زیمنس  PLC در Function تعریف یک •
 یک تابع کارگیریبهاز سه عدد با  گیریمیانگینمثال  •
 وزنی گیریمیانگینو نوشتن یک مثال از  Function Block تعریف یک •
 FB و ارتباط آن با یک Data Block تعریف بلوک داده یا •
 DB فراخوانی مقادیر یک بلوک داده یا •
 Variable Table یا متغیرهااستفاده از یک جدول  •
 ها آن( و نحوه استفاده از شده نوشتهآماده ) هایالکبفانکشن  •
 هاآندر یک بلوک داده و تفاوت  .Temp و موقت Static پارامترها استاتیک •
 PIW وردی با استفاده از دهیآدرس تعریف یک پارامتر آنالوگ و  •
 FC105 آنالوگ و نحوه تنظیم آن ریمقاد Scale تابع •
 هاآنها و دالیل استفاده از  OB معرفی انواع •
 Time of Day Interrupts ی زمانی و تاریخیهاوقفه تعریف  •
 ی زمانی و چگونگی فعال و کنسل کردن آنهاوقفهدو روش فراخوانی  •
 Time Delay Interrupts ی تاخیر زمانی و نحوه فراخوانی آنهاوقفهنوشتن  •
 هاآنو دلیل اهمیت  Cyclic Interrupts ی سیکلی یاهاوقفه •
 ی سیکلی هاوقفه سازیفعالفراخوانی و  •
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 فصل بیست و ششم
 ۱۰:۰۰ - ۴:۳۰< ۲۳9 و فلسفه استفاده آن در یک پروژه IO Define تکنیک •
 ها کارتاستفاده از فیوز در ورودی  •
 ۲۴:۱۵ - ۱9:۳۰< ۲۳9  ی پروژههادادهبرای تمامی  Initializing تکنیک مقداردهی اولیه یا •
 استفاده کنیم؟ SR یا Keep چرا بهتر است از ساختار •
 تحلیل رفتار قسمتی از برنامه •
 Keep هیسترزیس با دستور  هایحلقه نحوه ایجاد  •
 نویسیبرنامه تکنیک فازبندی پروژه برای نظم اجرا و  •
 نوشتن برنامه ترایحرفهواسط برای  هایبیت تعریف  •
 ۱۴:۲۴< ۲۴۱ - ۱8:۴8< ۲۴۰ مانی چرخانز هایحلقهتکنیک نوشتن  •
 هر خروجی از  فردمنحصربهدلیل استفاده  •
 هاآل ارمچند نکته کاربردی در نوشتن  •
 فیلتر در ورودی یک آالرم برای جلوگیری از خطا  قرار دادن •
 ترتیب دادن و مقایسه ساعت کار تجهیزات در یک پروژه  •
 PLC نویسیبرنامهدر  Ladder دلیل استفاده گسترده از زبان •
 چگونه تغییر ست پوینت در وضعیت شب و روز ایجاد کنیم؟ •
 مثالی از استفاده مدباس در یک پروژه  •
فنی درباره مسائل تکنیکال مهم مورد استفاده در یک  هایتوضیح عکس و  ۳۰بررسی  •

 پروژه
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 فصل بیست و هفتم
 و موارد استفاده از آن Interlock تعریف مفهوم •
 یافزار سخت ی و افزار نرم  تفاوت اینترالک •
 (IL) در حالت فعال شدن اینترالک PLC هایخروجی و  هاورودیعملکرد  •
 Ladder نویسیبرنامهدر محیط  IL سازیپیاده •
 IL مثال اول استفاده از •
 ی در تابلو برقافزار سخت مثال دوم از استفاده اینترالک  •
 Execution Time نویسیبرنامهنمایش سرعت اجرای برنامه در محیط  •
 Watchdog آمدن خطای به وجودو دلیل  Jump استفاده از دستورالعمل •
 Jump  نوشتن یک مثال از برنامه پرش یا •
 Subroutine یا روال  ریز ساختار  •
 روال  ری ز در ساختار  RET و SBN و SBS دستورات •
 Global یهاروال  ری ز و  Global گلوبالتعریف متغیرهای  •
 Siemens ی در زیمنسافزار سخت ی هاوقفه •
 Subroutine نوشتن یک برنامه و استفاده از ساختار •
 روال  ری ز نکات کلیدی در استفاده از ساختار  •
 بررسی چند دستور کاربردی دیگر  •
 های آنو انواع فلگ ZCP ایمقایسهدستور  •
 XFER ساختار دستور انتقالی یا •
 BSET ساختار دستور •
 و موارد کاربردی استفاده از آن WSFT ساختار دستور •
 ی در زیمنس افزار سخت ی هاوقفهاعمال  •
 هاپروژهخطاها و رخدادهای محتمل در  بینیپیش •
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 OB122 و OB121 ی سنکرون و آسنکرونهاوقفه •
 Profibus با شبکه پروفیباس هاآنو برقراری ارتباط بین  PLC نحوه شبکه کردن دو •
 .با هم تبادل کنند PLC که قرار است دو Global تعریف پارامترهای گلوبال •
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 فصل بیست و هشتم
 یا فلوچارتی  SFC نویسیبرنامه معرفی زبان  •
 SFC دالیل استفاده از زبان •
 SFC تشریح اجزاء یک مثال کاربردی در •
 سه المان اصلی در زبان فلوچارتی  •
 Normal و Initial ابتدایی Step تفاوت •
 Action دو بخش یک •
 و توضیح عملکرد آن  Convergence/Divergence تعریف •
 در مثال اصلی آموزش  Transition هاآن ها و شروط عملکرد  Step بررسی مراحل •
 افزار نرمدر  SFC مراحل ایجاد یک پروژه  •
 Transition در یک گذارینامقوانین  •
 گام به گام صورتبه افزارنرمدر محیط  هابرنامهزیر نوشتن  •
 Step در یک Action نحوه تعریف چندین •
 ، تست پروژه و نمایش مسیر پروژهسازیشبیه •
• Action Qualifier  ؟ دهدمی چه کاری انجام 
 و ذکر چند مثال PID توضیحی در مورد دستور •
 بررسی پروتکل پروفیباس •
 ؟تعامل اجزاء در پروفیباس چگونه است •
 نگاه کلی به شبکه صنعتی در یک مجموعه بزرگ صنعتی  •
 در باال و پایین هرم شبکه  هادادهتفاوت نوع ارسال  •
 Profibus PA موارد استفاده از •
 Simatic Manager شبکه کردن تجهیزات شبکه پروفیباس در •
 در شبکه (Master/Slave) هاافزارسخت پیکربندی  •
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 Profibus DP ها در شبکه IO اضافه کردن ریموت •
 Data Exchange  و حالت Master/Slave در تعامل هاآدرس نحوه تبادل  •


