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 فصل اول
• PLC بردلی آلن (Allen Bradlyدر چه کشورها )دارد؟ یشتر یب تی محبوب یی 
 ست؟یچ تالیجی آنالوگ و د یسنسورها تفاوت •
 ست؟ یچ Transducer یسنسورها مفهوم •
 ست؟ یچ  Transmitter کاربرد •
 آنالوگ معروف  یهاگنالیس یمعرف •
 در صنعت  مورداستفادهو انواع  Actuatorمفهوم  یبررس  •
 2 یبر مبنا 10 ی اعداد مبنا لیروش ساده جهت تبد کی ارائه •
 ؟شودمی چگونه انجام  16و  8 یبر مبنا  10 یاعداد مبنا لیتبد •
 FluidSIM  افزارنرم در   دیمدار جد کی جادیا •
 با ارائه چند مثال  FluidSIM  افزارنرم روش استفاده از   حیتشر •
 کنند می کار  مریتابلو برق که با استفاده از تا یچند مدل مدار رو یو طراح  حیتشر •
 FluidSIM افزارنرم با   کیاتومات گردراست  گردچپ مدار ستاره مثلث  یطراح •
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 فصل دوم
 Factory IOو   Hoom-io یافزارهانرم چند پروژه با  نویسیبرنامه •
 Hoom-io افزارنرم  یمعرف •
 Hoom-io افزارنرم روش استفاده از   حیتشر •
 ست؟ یچ SRو   RS  تفاوت •
 Hoom-io افزارنرم در  ییو خاموش کردن المپ، با استفاده از سنسور روشنا  روشن •
 Hoom-io افزارنرم در  ییبا استفاده از سنسور روشنا  یو بست درب برق باز •
 Hoom-io افزارنرم زمان در  بهباتوجه   یو بست درب برق باز •
 Hoom-io افزارنرم در  تأخیربا   یو بست درب برق باز •
 Hoom-io افزارنرم در   Counterبا استفاده از   یرقو بست درب ب  باز •
 آنالوگ  صورت به  ییالمپ، با استفاده از سنسور روشنا یج ی تدر کردنروشن  •
 یو دامپرور  یدر مرغدار  PLC  یعمل یدو مثال از کاربردها ارائه •
 نمود؟  میرا تنظ ری دزدگ ستمیس  PLCبا استفاده از  توانمی چگونه •
 PLCبا استفاده از   قیاعالم حر ستمیس ریزیبرنامه •
 ق یهنگام حر عیجهت خروج سر  یبرق یهادرب  میتنظ •
 جهت ورود و خروج در ساعات خاص  یدرب برق کی ریزیبرنامه •
   FactoryIO افزارنرممراحل نصب  حیتشر •
 PLCبا استفاده از    ریکانوا  کیموتور  ریزیبرنامه •
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 فصل سوم
 FluidSIM-P افزارنرم چند پروژه با  نویسیبرنامه •
 ست؟ یچ کیو پنومات  کیدرول یه نهیمهندس برق در زم  کیاطالع داشتن   ضرورت •
 ک ی پنومات یهاستمیس  یاصل یاجزا یمعرف •
 ست؟ یچ 2/ 3 ری ش  مفهوم •
 FluidSIM-P افزارنرم در  یکی ساده پنومات ستمیس کی  یطراح •
 ست؟ یچ طرفهکی ستون یپ  لندریس  مفهوم •
 FluidSIM-P افزارنرم در   طرفهک ی ستونیپ لندریس کیمدار  یطراح •
 افزار نرمبا  دوطرفه ستونیپ لندریس کیمدار  یطراح •
 کنند میعمل   گریکدیکه پس از  ستونیپ  لندریشده از س لیمدار تشک  یطراح •
 ؟شودمی چگونه انجام  FluidSIM-P افزارنرم سنسور در  هیتعب •
 فرمان عملگرها  یدر اجرا یزمان   تأخیر جادیروش ا  حیتشر •
 ک ی الکترو پنوماتاز بخش  نی چند تمر هارائ •
 ست؟ یچ PLC نویسیبرنامهقبل از   یرسم نقشه کنتاکتور   ضرورت •
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 فصل چهارم
 افزار نرم با  نگی درب پارک  مرحلهبهمرحله  یکنترل و ارتقا ،نویسیبرنامه •

LogixPro simulator 
 Logix Pro افزارنرم مراحل نصب و کرک  حیتشر •
 افزار نرم با   نگیدرب پارک کیو کنترل  نویسیبرنامه روش   حیتشر •

LogixPro simulator 
 افزارنرم برنامه نوشته شده در  یابیب یع •
 ستمیبرنامه نوشته شده جهت بهبود عملکرد س مرحلهبهمرحله  یارتقا •
 نگی خودکار درب پارک شدنبسته در مدار، جهت  مرینمودن تا اضافه •
 ؟ گیردمی چگونه انجام  LogixPro simulator زارافنرم در  دی نمودن خط جد اضافه •
 ست؟ یچ  PLCکانتر در   تیاهم •
 ؟ شوندمیداده  شیکانترها چگونه نما ،آلن بردلی PLC  طیمح در •
 LogixPro simulator افزارنرم روش استفاده از کانترها در   حیتشر •
شمارش   تیهوشمند با درب ورود و خروج مجزا و قابل  نگی پارک کی نویسیبرنامه •

 خودروها 
 LogixPro simulator افزارنرم در  قیجمع و تفر اعمال •
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 فصل پنجم 
 LogixPro simulator افزارنرم مربوطه در  ینوار نقاله و سنسورها نویسیبرنامه •
  آن PLCاز  با استفاده خواهیممی که  یمختلف یمثال از نوار نقاله و سنسورها کی ارائه •

 م یها را کنترل کن 
 ست؟ یچ  چیسلکتور سوئ  کاربرد •
 LogixPro simulator افزارنرم مربوطه در  ینوار نقاله و سنسورها نویسیبرنامه •
 آن  راداتیبرنامه نوشته شده و کشف ا تست •
 انداختن سلکتور در برنامه  انیبرنامه نوشته شده با به جر یارتقا •
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 فصل ششم 
آب   رهیمخزن ذخ  یاجزا ری و سا فلومترآب،  هایپمپ  یبرا مرحلهبهمرحله  نویسیبرنامه •

 LogixPro simulator افزارنرم با 
با استفاده   خواهیممیکه  یمختلف  یو سنسورها عاتیما رهی مثال از مخزن ذخ کی ارائه •

 میرا کنترل کن آن ها  PLCاز 
 افزار نرم و ... با   فلومتر، آب هایپمپ  یبرا مرحلهبهمرحله  نویسیبرنامه •

LogixPro simulator 
 شود؟ میتنظ ستیبایمحجم وارد شده به مخزن چگونه  زانیم شمارنده •
 مخزن  Mixerعملکرد  یبرا  مری تا میتنظ •
  ه،یتخل هایپمپو اضافه نمودن  کاربردنبه برنامه نوشته شده با   یو ارتقا تست •

 ... شمارنده و
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 فصل هفتم 
 افزارنرم مربوطه با  یکمپرسور، سنسورها و عملگرها مرحلهبهمرحله  نویسیبرنامه •

LogixPro simulator 
  که یمختلف  یمثال از کمپرسور به همراه دو موتور، سنسور و عملگرها کی ارائه •

 میرا کنترل کن آن ها  PLCبا استفاده از  خواهیممی
 LogixPro simulator افزارنرم با  مرحلهبهمرحله  نویسیبرنامه •
روشن    انیدر م یکی کرد که  ریزیبرنامه یموتور کمپرسورها را طور  توانمی چگونه •

 شوند؟ 
 زمان هم صورتبهدو کمپرسور   اندازیراه  یبرا ریزیبرنامه •
 برنامه نوشته شده جهت حفاظت از کمپرسورها  یارتقا •
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 فصل هشتم 
 افزارنرم با  یکارخانه لبن یهای بطر   کیخط تفک نویسیبرنامه  پروژه •

LogixPro simulator 
  دیخط تول   یبر رو یمختلف یهاکنترل مختلف،  یبا استفاده از سنسورها توانمی چگونه •

 نمود؟  جادیا
کارخانه   کی دیدر خط تول ینوع، اندازه و سالمت بطر  صیتشخ  یسه سنسور برا جادیا •

 ی لبن
 PLCدر  شدهبردهنام  یسنسورها  نویسیبرنامه •
 جداگانه  لی متفاوت به ر یهاشه یشجهت انتقال  نویسیبرنامه •
 به حرکت باشد   ازیکه ن  یحرکت نوار نقاله در حالت  یساز  کیبرنامه، جهت اتومات یارتقا •
استفاده  دیخط تول  افتی باز یکه برا یدائم الکتروموتور  اندازیراه جهت  ریزیبرنامه •

 شود می
 شوند میمنتقل   افتی که به قسمت باز ییشمارش اجزابرنامه جهت  لیتکم  •
 افت یخاص وارد شده به قسمت باز  یاجزا شمارش •
 محاسبه کرد؟  توانمی را چگونه  یافت یمحصوالت باز وزن •
 یافت یجعبه پر شده از مواد باز کی ( ت ی)ظرف یوزن  تی محدود فیتعر •
 د یو خط تول افت یباز یموتورها نیرابطه ب  جادینوشته شده با ا هایبرنامه  لیتکم  •
بر اساس چند   دیخط تول یاجزا یبندبستهو  پرکردنبرنامه جهت  جادی مراحل ا حیتشر •

 شرط 
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 فصل نهم 
 LogixPro simulator افزارنرم آسانسور با  نویسیبرنامه  پروژه •
 ی ک یالکتر انیرابطه توان با ولتاژ و جر  حیتشر •
 ست؟ یبا سروو موتور چ  ییموتور سنکرون القا تفاوت •
 و روش عملکرد آن چگونه است؟ ستیانکودر چ کاربرد •
 ؟دیآی مو سرعت چرخش انکودر چگونه به دست  جهت •
 ست؟ یاستپ موتور و سروو موتور چ تفاوت •
 عملکرد سروو موتور و استپ موتور  سهیجهت مقا لمیف کی ارائه •
 ؟ گیردمی انجام  ییهاروش استپ موتور به چه  اندازیراه •
 خواهد داشت؟ ی خط هایبرنامهنسبت به  یتیاز توابع چه مز  استفاده •
 ؟شودمی فعال  یو چه زمان   ستیچ  First Scan  گنالیس کاربرد •
 ( SBRآسانسور )  نویسیبرنامه  یبرا  ازیموردن یهان یسابروت  یو بررس یمعرف •
 Logix Pro افزارنرم طبقه در  4آسانسور  پروژه •
 آسانسور  نویسیبرنامه یبرا Logix Pro افزارنرم توابع در  جادیا •
 از توابع آسانسور  یکی یکدده  مرحلهبهمرحله  حیتشر •
 (هاچراغ و  هاشستی کاربر آسانسور )  یتقاضا افتیتوابع در ریزیبرنامه •
 رفتن ن ییپا، باال و اهدرب شدنبسته آسانسور مانند باز و  یعملکردها ری سا ریزیبرنامه •
منظور چه   نیا یو برا فتدی اتفاق ب زمان هم ستیبای نم یط ی آسانسور چه شرا در •

 برقرار کرد؟  یست یبا ییهاشرط 
 Stop and Open the Doorتابع  جادیآسانسور و ا تیموقع کشف •
 آسانسور و مشاهده عملکرد توابع مربوطه یبرنامه نوشته شده برا تست •
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 فصل دهم 
 PLCتابلو برق و  نیارتباط ب  جادیا •
 ست؟ یچ تابلو برق  نالیترم کاربرد •
 تخته یتابلو برق بر رو یاجزا  یساز ه یشب و  رسم •
 ست؟ ی در تابلو برق چ MPCB کاربرد •
 ست؟ یچ  تابلو برق( در C-PHاستفاده از کنترل فاز ) ضرورت •
 ست؟ یتابلو برق چ یو خارج  ینقشه مونتاژ داخل تفاوت •
 تابلو برق  رونیدر ب  Start-Stop یهای شستاز  استفاده •
 به نقشه مونتاژ تابلو برق  گردراست  گردچپ مدار  لیتبد •
 تابلو  یاجزا  ری آن و سا نیارتباط ب جادیبه تابلو برق و ا  PLCنمودن  اضافه •
در   یچه ترفند PLC سینوبرنامه  یاز سوختن موتور در صورت خطا یر یجلوگ جهت •

 استفاده نمود؟ توانمی تابلو برق 
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 فصل یازدهم 
 LogixPro simulator افزارنرم با   ییچراغ راهنما نویسیبرنامه •
بر اساس رفتار خواسته شده،  دیچراغ که با 6شامل  ییچراغ راهنما کی ریزیبرنامه •

 رد ی ت بگرا در دس چهارراهکنترل 
 آن ها و تست عملکرد  مرهایتا کردنفعال •
 کنترل چهارراه بر  ییچراغ راهنما یساز نهیبه و   یبرنامه قبل لیتکم  •


