
 سرفصل های دوره پی ال سی

 آشنایی با انواع بلوک های برنامه نویسی

 OB BLOCK معرفی بلوک های سیستمی و سازماندهی

عم از بلوکهایتحلیل انواع بلوکهای سیستمی ا  “STARTUP OB” و “CYCLIC OB” و “HARDWARE INTERRUPT 

OB” و “DIAGNOSTIC OB” و ... 

 طراحی و ساخت تاکومتر یا دور سنج موتور با استفاده از یک سنسور القایی ساده و بلوک وقفه سخت افزاری

 ( FUNCTIONS ) معرفی و تحلیل فانکشن ها

بع و نوشتن برنامه اتوماتیک و دستی برای هر سیستمییاد گیری نحوه فراخوانی شرطی توا  

 یادگیری نحوه نوشتن ساختار در توابع و استفاده از آن ساختار در کل برنامه

 یادگیری نحوه نوشتن و مدیریت کردن برنامه های بزرگ و پیچیده با استفاده از مفهوم تابع

 ( FUNCTION BLOCKS ) معرفی و تحلیل فانکشن بلوکها

 یادگیری نحوه نوشتن ساختارهایی که نیاز به حافظه اختصاصی دارند توسط فانکشن بلوکها

 معرفی و تحلیل دیتا بلوکها

 یادگیری نحوه ذخیره کردن داده های برنامه در بلوکهای داده

 یادگیری شیوه فراخوانی بلوکهای داده در برنامه و بلوکهای مختلف

اعت پی ال سی و تنظیم آن با برنامهیادگیری نحوه استفاده از تاریخ و س  

 پی ال سی RTC حل مثال سردخانه های صنعتی با واحد

 یادگیری انواع تنظیمات سخت افزاری پیشرفته در محیط نرم افزار

 معرفی سیگنالهای آنالوگ و بررسی آنها از نظر نوع سیگنال و محدوده



ه بندی آنها در محیطبررسی کامل انواع کارتهای ورودی و خروجی آنالوگ و پیکر  TIA PORTAL 

 یادگیری نحوه خواندن سیگنالهای آنالوگ در برنامه و اسکیل کردن آنها با بلوکهای نرم افزاری

 حل مثالهای مربوط به بخش سیگنالهای آنالوگ

 HIGH SPEED COUNTER معرفی ورودی های پر سرعت پی ال سی

نواع آنهاو بررسی ا” شفت انکدر“معرفی کامل سنسور موقعیت   

 در انکدرها ونحوه تعیین جهت چرخش موتور A , B آشنایی با پالسهای

 یادگیری نحوه تنظیمات کانترهای پر سرعت و معرفی کامل انواع مدهای کار آنها

 حل مثال بصورت کامال عملی و تعیین موقعیت محور موتور با استفاده از شفت انکدر

ربرد آنهامعرفی خروجی های پر سرعت پی ال سی و کا  

 یادگیری نحوه پیکره بندی خروجیهای پرسرعت پی ال سی و مدهای تولید پالس

 وحرکت دادن محور از طریق پنل تست نرم افزار COMMISSIONING تست

 معرفی انواع بلوکهای برنامه نویسی مرتبط با پالسهای پر سرعت خروجی

هایادگیری مفاهیم پوزیشن نسبی و پوزیشن مطلق و بکارگیری آن  

 حل مثال کامال عملی و کنترل پوزیشن محور

دوره پی ال سی درجه یک عبارتنددر  HMI محتوای آموزشی   

 نحوه نصب نرم افزار

 با پی ال سی HMI یادگیری نحوه تنظیم پارامترهای مربوط به ارتباط

 نحوه ایجاد صفحات و پیکره بندی آنها

 معرفی المانهای تصویری و نحوه واکنش آنها به تغییرات در پی ال سی

 معرفی انواع باتن های ست، ریست، لحظه ای، دائم و نحوه ارتباط آنها با آدرسهای درون پی ال سی



 یادگیری نحوه ایجاد چندین صفحه گرافیکی برای پروژه و نحوه جابجایی بین صفحات با باتن مخصوص این کار

نحوه قرار دادن اشکال دلخواه بر روی اجزای برنامهیادگیری   HMI 

 یادگیری قرار دادن متن های دلخواه به زبان پارسی بر روی اجزای صفحه گرافیکی

 یاگیری نحوه قرار دادن پسورد بر روی هر آیتم گرافیکی برای جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز

آنها از طریق خودیادگیری نحوه تغییر جدول کاربر و پسورد های   HMI 

 بعنوان مثال زبان پارسی و انگلیسی HMI یادگیری نحوه چند زبانه کردن

 و چگونگی تغییر مقادیر درونی پی ال سی DISPLAY NUMERIC و INPUT NUMRIC آشنایی با اجزای گرافیکی

 برای نمایش مقادیر آنالوگ مثل فشار سیستم METER آشنایی با ابزار گرافیکی

ا ابزار گرافیکیآشنایی ب  BARGRAPH برای نمایش مقادیر آنالوگ مثل ارتفاع یک سیال درون مخزن 

 برای نمایش مسیر سیال درون یک لوله PIPE آشنایی با ابزار گرافیکی

 برای تنظیم مقادیری چون تایم، فشار، سرعت، دما و هر مقدار آنالوگ دیگر SLIDER آشنایی با ابزار گرافیکی

های و نمودارهای آنالین از مقادیر پروسهنحوه ایجاد گراف  

 نحوه ایجاد پیامهای خطا و آالرم و چگونگی ارتباط آنها با مقادیر پی ال سی

 یادگیری مبحث ماکرو نویسی و معرفی انواع آنها و حل مثال

ت که از طریق شبکه بر روی موبایل و کنترل آن توسط موبایل ، الزم به ذکر اس HMI نحوه انتقال تصویر روی
بصورت ترکیبی با مباحث پی ال سی گفته می شود تا کارآموز بتواند درک صحیح و کاربردی از  HMI مباحث

 و کابرد آن در صنعت داشته باشد HMI مبحث

 در دوره پی ال سی درجه یک عبارتند از AC آموزشی درایوهای  سرفصل های

ای آنو معرفی اجز AC آشنایی کامل با ساختمان داخلی درایوهای  

 مناسب با کاربرد مد نظر AC شیوه انتخاب درایو

 وچگونگی وابستگی سرعت به فرکانس AC آشنایی با مفهوم کنترل دور موتورهای



 و توجیه تغییر ولتاژ با فرکانس در خروجی درایو V/F معرفی منحنی مشخصه

 آشنایی با مفهوم راه اندازی نرم و لزوم پارامترهای شتاب مثبت و شتاب منفی

 آشنایی کامل با ترمینالهای تعبیه شده بر روی درایوها و کاربرد آنها

 آشنایی با مدهای کنترلی درایوها

 ON/OFF آشنایی با انواع روشهای کنترل

 آشنایی با انواع روشهای تغییر دور در درایو

یادگیری نحوه تنظیمات و اعمال تغییر بر روی پارامترهای درایو از طریق باتن های تعبیه شده روی پنل درایو و کار 
 با صفحه نمایشهای سون سگمنتی

 بررسی پارامترهای مهم و کاربردی در هر درایو و لزوم تنظیم آنها برای هر کاربردی

 :حل مثالهای مختلف اعم از

نل روی خودشراه اندازی درایوبا پ  

 راه اندازی درایو با مدار فرمان

راه اندازی درایو با استفاده از پی ال سی از طریق ترمینالهای دیجیتال خروجی پی ال سی و ترمینالهای دیجیتال 
 روی درایو

 راه اندازی درایو با استفاده از پی ال سی از طریق کارت شبکه پی ال سی و سوکت شبکه روی درایو

های مربوط به شبکه های صنعتی در دوره پی ال سی درجه یک عبارتند از فهرست آموزش  

 آشنایی با مفاهیم ارتباط بین دو تجهیز الکترونیکی

 معرفی ارتباط سریال و مفاهیمی از قبیل سنکرون و آسنکرون، ارتباط یکطرفه و دو طرفه و نیمه دو طرفه

لآشنایی با مفهوم قالب یا فریم دیتا در ارتباط سریا  

 آشنایی با سیستم خطایابی در ارتباط سریال

 و اترنت صنعتی RS232 ,RS485 آشنایی کامل با پروتکل های سخت افزای اعم از



 آشنایی با پروتکل نرم افزاری مدباس

 TIA PORTAL نحوه تنظیمات سخت افزای و نرم افزای پروتکل مدباس در نرم افزار

درایوبرنامه نویسی و اجرای عملی پروژه کنترل   AC از طریق پروتکل مدباسRTU 

ها بدون برنامه نویسی شبکه برای پی  PLC و تبادل داده بین HMI یادگیری شبکه کردن چند پی ال سی با یک
 ال سی های

 و بدون برنامه نویسی TIA PORTAL از طریق فقط پیکره بندی در نرم افزار S7-1200 شبکه کردن دو پی ال سی

یشبکه کردن دو پی ال س  S71200 از طریق هم پیکره بندی و هم برنامه نویسی برای قسمت شبکه 

2سرفصل های دوره پی ال سی درجه   

 آشنایی با انواع سیستم های کنترل و بررسی مزایا و معایب هر یک

 مروری بر مدارات فرمان و قدرت پر کاربرد

 FBD , LAD , STL , GRAPH , SCL آشنایی با انواع زبان برنامه نویسی

 تبدیل مدارات فرمان به برنامه پی ال سی به همراه مثالهای متعدد

 STL ,LAD , FBD آموزش برنامه نویسی

 PLC آشنایی با مفاهیم ورودی و خروجیهای

 PLC معرفی و تشریح انواع ورودی های

بررسی ساختمان داخلی و کاربرد انواع سنسورهای پر کاربرد در صنعت اعم از نور، اقایی، خازنی، مغناطیسی، 
 …آلتراسونیک و

 آشنایی با مفاهیم پنوماتیک و هیدرولیک

تشریح انواع خروجیهایمعرفی و   PLC 

 بررسی ورودیها و خروجیها از نظر سطح ولتاژ و نوع آنها

 SINK/SOURCE یادگیری مفاهیم

https://fannibargh.com/the-structure-of-an-fbd-program/
https://fannibargh.com/the-structure-of-an-fbd-program/
https://fannibargh.com/structure-of-an-stl-program/


 توانایی شناخت سیستم های اعداد و انواع واحدهای حافظه

 توانایی شناخت کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی

همه خانواده های موجود در بازارهای شرکت زیمنس و معرفی  PLC توانایی شناخت انواع  

 شرکت زیمنس PLC جدید ترین نوع s7-1200 سری PLC بررسی تخصصی

 آشنایی با ابزار و تجهیزات کارگاه برای راحتی در دوره

 برای یادگیری بهتر سر فصل های دوره PLC آشنایی با قطعات

 PLC توانایی شناخت نحوه کار

ارتوانایی تعیین مراحل و زمان انجام ک  

 توانایی انتخاب ابزار کار

برای مثالهای کامال عملی وبسیار پر کاربرد ۱۰۰تا  ۰برنامه نویسی و سیم بندی بطور   

 برنامه نویسی و سیم بندی و راه اندازی الکترو موتور سه فازه القایی

 برنامه نویسی و سیم بندی و راه اندازی مدار چپ گرد_راست گرد

راه اندازی مدار ستاره مثلثبرنامه نویسی و سیم بندی و   

ریست-و یادگیری شیوه طراحی با لچ ست SET/RESET معرفی لچ  

 SET/RESET حل مثالهای کامال عملی با استفاده از لچ

 دربرنامه نویسی مدار تک شستی ) درب اتوبوسی ( و تشریح کامل آن PLC بکار گیری حافظه های داخلی

 یادگیری مفهوم لبه های باال رونده و پایین رونده و نحوه بکارگیری آنها در پروژه

 آشنایی با برنامه نویسی تایمرها

 و حل مثالهای متعدد و کامال عملی ON DELAY TIMER معرفی تایمر تاخیر در وصل

 و حل مثالهای آن OFF DELAY TIMER معرفی تایمر تاخیر در قطع



 برای پی ال سی هایی که این تایمر را ندارند ON DELAY با استفاده از تایمر OFF DELAY نحوه ساخت تایمر

 و کاربرد آن PULSE TIMER معرفی تایمر پالسی

 وکاربرد آن TONR معرفی تایمر حافظه دار

 معرفی انواع کانتر اعمم از باال شمار، پایین شمار و ترکیبی

 حل مثال با کانتر

یسه ای و کاربرد آنهامعرفی دستورالعمل های مقا  

 معرفی دستورالعمل های ریاضی و کاربرد آنها

 بررسی و یادگیری تفاوتهای بین نرم افزار سیماتیک منیجر با نرم افزار تیا پورتال

در نرم افزار ۴۰۰و سری  ۳۰۰های سری  PLC یادگیری نحوه برنامه نویسی  SIMATIC MANAGER 

 LAD های صنعتی به زبان انجام پروژ

نجام پروژها  FBD های صنعتی با زبان 

 STL های صنعتی با زبان انجام پروژه

های صنعتی زیراجرای پروژه   

 پروژه کانوایر های صنعتی

زن صنعتیپروژه دستگاه هم  

 پروژه دستگاه باالبر

 پروژه دستگاه پرس

 پروژه دستگاه بسته بندی


