
 تَ ًام خذا

 خة ها تا ایٌدا سفتین کَ یک پشّژٍ خذیذ دس یک دایشکتْسی ایداد کشدین

 

  ها اص گضیٌَ ُای تاال هْسد تاال سا اًتخاب هیکٌین 

چک کشدم . سّ ؽثیَ عاصی کٌین   s7 1200 لثل اص اداهَ کاس یک ًکتَ ای کَ تؼضی اص دّعتاى هطشذ کشدًذ ایي تْد کَ ها ًوی تْاًین

  زل ؽذٍ هؾکل13.1 دسعتَ ّ دس ًغخَ 13دس ًغخَ ُای پائیي تش اص 

Configure Device دس اداهَ کَ    :  سا اًتخاب کٌین تَ صفسَ صیش تش هی خْسین 

 

Add Device دس اتتذا صفسَ خالی ُغت ّ ها تایذ  کَ تا صفسَ صیش سّستِشّی هیؾْین لضّها ایي صفسَ ای کَ هي داسم تشای  . سّ تضًین  

.ُوَ ّخْد ًذاسد ّ تغتگی تَ ًشم افضاسُای ًصة ؽذٍ ؽوا داسد  

 

HMI  عیغتن هختلف ّخْد داسد کَ ػثاستٌذ اص کٌتشلشُا ، 5خة ُواًطْس کَ هیثیٌیذ  اعتاًذاسد صٌؼتی ، دسایْ   ، عیغتوِای کاهپیْتشی  

  ُا ّ لطؼات فشایٌذی ّ ؽثکَ 



 

 ّ صفسَ صیش سا خْاُین دیذHMI  تؼذ ُن سّی فْلذسدها فؼال تَ کٌتشل کٌٌذٍ ُا ًیاص داسین ّ سّی ؽکل کٌتشل کٌٌذٍ ُا کلیک هی کٌی

 

 

 دسایُْا ُن تَ صْست صیش ُغت کَ دس هثال ُای تؼذی تاُاػ عش ّکاس داسین

 

اعتفادٍ هی کٌین ّ تؼذا ُن تا یک   s7 315DP/PN خة ها دس اّلیي هثال خْدهْى اص یک کٌتشل کٌٌذٍ هاژّالس تغیاس سایح ّ هٌؼطف هاًٌذ

. کاس خْاُین کشد ؽکل صیش سا خْاُین داؽت1200عشی   : 



 

تؼذا تَ هؾکل تش  ًکتَ هِن دس ػول تَ کذ عفاسػ ّ ًغخَ تْخَ کٌیذ کَ زتوا ؽثیَ عاصی ُا هثتٌی تش لطؼَ فیضیکی تاؽذ تا 

.ًخْسیذ کافیَ سّی هذل هْسدًظش داتل کلیک کٌین تا صفسَ ای تَ صْست صیش سا تثیٌین  

  

 

 

 تا زذّدی دیذٍ این ّ آؽٌا ُغتین HWconfig  تَ پائیي دس تخؼ5.5ایي صفسَ آؽٌا اعت ّ ها ایي سا دس ًغخَ 

 

زاال تَ تشتیة اص چپ سک یا سیل ؽشّع تَ چیذى هٌثغ تغزیَ ، ّازذ پشداصػ هشکضی ، هاژّل ّاعظ ، هاژّل ُای عیگٌال ، هاژّل ُای 

استثاطات ، هاژّل ُای تاتؼی ًکتَ هِن دس کاستشدُای ػولی عاصگاسی سا اص سّی هٌْال ُای تَ سّص چک کٌیذ تا هؾکلی ًذاؽتَ 

ّلی دس  هوکٌَ ؽثاُی تیي دّ عخت افضاس ّخْد داؽتَ تاؽَ . کذُای عفاسػ ُن دلت کٌیذ کَ دس تاصاس هْخْد تاؽٌذ تَ . تاؽیذ

  .ػول اختالفات خذی داؽتَ تاؽٌذ

 

 



 

  . هي تؼذادی اص ایي لطؼات سایح هثل ّسّدی ّ خشّخی دیدیتال ّ هٌثغ تغزیَ سا چیذٍ ام

 زتوا آدسط ُا سّ دسعت تٌظین کٌیذ چْى گاُا اؽتثاُی داسای همذاس پیؼ فشض غیش هٌطمی ّ ّالؼی ُغتٌذ

Forwarded message:  

:خة ؽکل ًِایی تَ صْست صیش ؽذٍ اعت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاًال اتضاس دلیك ّ اتْهاعیْى صٌؼتی

 



 خة زاال تایذ تٌظیوات ؽثکَ سّ زتوا اًدام تذُین ّ یک ای پی غیش تکشاسی سّ تٌظین کٌین

 

 سّی ُش کذام اص پشّتکل ُا کَ دس ؽثکَ داسین یا تشای تشًاهَ سیضی اعتفادٍ هی کٌیذ داتل کلیک کٌیذ تا ؽکل صیش سا تثیٌیذ

 

 

 تشای ایٌکَ دس هسیظ ُایی کَ ًیاص تَ ؽثیَ عاصی اچ ام آی داسیذ زتوا سّی لغوتی کَ دایشٍ کؾیذم کلیک کٌیذ

صفسَ اعتفادٍ کٌیذ تا تٌظیوات دیگش سّ ُن اًدام   اص گضیٌَ صیش دس هٌتِا الیَ عوت چپ ّ  پائیي  Portal View خة زاال دیگَ تشین عشاؽ

 HMI  تذُین تشای سفتي تَ تخؼ دیذى کلیات پشّژٍ یا 

 

 

 Configure HMI Devices تشین سّی گضیٌَ

 : ؽکل صیش سا داسین

  



 

 ؽکل تاال

 ؽوا ُش کذام سّ کَ دّعت داؽتیذ اًتخاب کٌیذ هي لطؼَ ای کَ دس هٌضل دس دعتشط داؽتن اًتخاب کشدم

 : ُن تک سًگ کَ ػوذتا تشای هسیظ ُای هختلف آتی اعت MC ًواد سًگی ّ B یؼٌی عیاٍ ّ عفیذ A ًکتَ دس صیوٌظ

 

 کاًال اتضاس دلیك ّ اتْهاعیْى صٌؼتی



 دسصذ لفل ؽذٍ ّ دیگَ تغتَ ًویؾَ هیتًَْ چَ هؾکالتی داؽتَ ۸۰ دسصذ تاص ؽذٍ ّ سّ ُوْى ۸۰دّعتاى عالم یَ ّلْ صهاًی کَ 

 تاؽَ؟

 

  ها فؼال تا گضیٌَ ُای تاال کاسی ًذاسین ّلی تؼذا زتوا اعتفادٍ خْاُین کشد

 دیذیذ سّ اًتخاب کٌیذIP پی ال عی ّ ؽثکَ ای سّ کَ دس تصاّیش تٌظین Browse فمظ دس ایٌدا اص گضیٌَ

 

 ؽکل تاال سّتثیٌیذ عثض ؽذى تشای اتشًٌت ًؾاى دٌُذٍ صست استثاط ُغت

 سا داسین کَ فؼال لصذ کاستاُاػ سّ ًذاسین ّ دس ًتیدَ دس اًتِای صفسَ گضیٌَ Layout سّ کَ تضًین صفسَ تٌظین Next دس اداهَ گضیٌَ

.Finish سا هیضًین 

 

 project view سا تضًین ؽکل صیش سا دس پٌدشٍ  Finish اگش گضیٌَ



 

   

  

 

HMI دس اداهَ هی تایغت تٌظیوات استثاطات  PLC  تا   اگش هی خْاُیذ تؼذا تَ سازتی  :  سا تَ صْست صیش اًدام تذُین تَ صْست ؽکل صیش  

     پی ال عی سا ُوضهاى تا اچ ام ای ؽثیَ عاصی کٌیذ تا تٌظیوات صیش سا داؽتَ تاؽیذ ایي تٌظیوات اص داتل کلیک کشدى تش سّی گضیٌَ

Connections تذعت هی آیذ 

 



 

 طثك ؽکل گضیٌَ اًالیي سّ فشاهْػ ًکٌیذ

 : خة زاال ًْتت تَ تٌظین گضیٌَ ی هِوی تَ ًام آی پی تشای اچ ام آی ُغت

 سّ هیضًن Device Configuration تَ صْست صیش ػول هی کٌین اص ًْاس کٌاسی گضیٌَ

:ؽکل صیش سا داسین   

 

:اگش کلیک کٌین ؽکل صیش تذعت هی آیذ   



 

دّعتاًی . سّ ُن تَ ایي ؽثکَ هتصل هی کٌین  HMI ؟ زاال ایي PLC یادتْى ُغت دس تخؼ ُای لثل یک ؽثکَ اختصاؿ دادین تَ

 سّ فؼال کٌٌذ DCS کَ لثال کاس کشدٍ اًذ االى هی تًٌْذ تشداؽت کٌٌذ کَ چطْس لاتلیت

 تش ًخْسیذ firmware ًکتَ هِن اص آی پی ّ عاتٌت اعتاًذاسد اعتفادٍ کٌیذ کَ تَ هؾکل تؼْض فشم ّیش

سّ  networkview زاال تشای ایٌکَ تثیٌین دسعت تٌظین کشدین ؽثکَ سّ یا ًَ کافیَ دس ُش عخت افضاس کَ دس ؽثکَ زاضش ُغت گضیٌَ

 : تضًین

 

 کاًال اتضاس دلیك اتْهاعیْى صٌؼتی

:اگش ًادسعت تٌظین کشدیذ یا یادتْى سفتَ تْد سّی عخت افضاس هْسد ًظش داتل کلیک کٌیذ ّ گضیٌَ صیش سا اًتخاب کٌیذ   



 

 کاس تمشیثا توْهَ تشین عشاؽ تشًاهَ ًْیغی

 

 گضیٌَ تاال سّ هیضًین Portal View دس صفسَ

ُغت ّ تیي توام ؽشکت ُای هختلف هؾتشک ُغت دس پشتال ّیّْ  IEC خة تشًاهَ ًْیغی ایي عشی ُن دلیما هاًٌذ اعتاًذاسد

 ؽکل صیش سا داسین

 

Portal View ایي ًکتَ سّ ُن تگن هی تًْین تدای  سا هیضًین add new block زاال   Project View  اص  

CPU315-2 PN/DP دس هذ ًظش ؽوا کَ دس ایٌدا   اعتفادٍ کٌین ّ اص صیش فْلذس عخت افضاس    سّ تضًیذ Add new block  ُغت تخؼ  

 

 

 کاًال اتضاس دلیك ّ اتْهاعیْى صتؼتی

Portal View ٌَتا صفسَ صیش تؼذ اص صدى گضی Add New Block سّ تَ سّ ُغتین  



 

  OB هی تًْین ُش صتاًی سّ اًتخاب کٌین تشای Language اص گضیٌَ

 ًکتَ ایي ًشم افضاس اعتفادٍ ُوضهاى اص عَ صتاى سا پؾتیثاًی هی کٌذ

  :هی تْاًین ػذد دُی تَ تلْک ُا سّ خْدکاس یا دعتی اًتخاب کٌین 

 

 کاًال اتضاس دلیك ّ اتْهاعیْى صٌؼتی



 

  ُای سصسّ ؽذٍ سّ ُوشاٍ تا کاستشد تؼییي کشدٍ هثل ؽکل صیش OB یک هضیت ایي ًشم افضاس ایي ُغت کَ

 

 

اهکاى خْب ایداد دیتا تلْک ُا ُن دس ایي ًشم افضاس دیذٍ ؽذٍ اعت ّ هی تْاًین تشای ُش کاسی ّ ُش ًْع خذّل اعتاًذاسد لاتل 

 : فشاخْاًی اص زافظَ ُای اعتاًذاسد اصػ اعتفادٍ کٌین

 

  سّ تگزاسین ؽکل صیش سا داسین Open سّ تضًین ّ تیک ADD خة زاال اگش گضیٌَ

 تاص هیؾَ Projectview صفسَ صیش دس add تؼذ اص کلیک تش سّی

 

 کاًال اتضاس دلیك ّ اتْهاعیْى صتؼتی



 

 

 سّ تَ ػٌْاى هسثْب دّعتاًی کَ تاتلْ تشق ّ هذاس فشهاى کاس کشدًذ اًتخاب کشدمLadder هي

 اگش اخاصٍ تذیذ هي آهْصػ لذس سّ تشای ی ّلت دیگَ ای تگزاسم تا ػلن تَ ایٌکَ دّعتاى کاهال تا لذس آؽٌایی داسًذ

 یک هذاس هثل صیش دسعت هی کٌن

 



 

   هِن دس تواهی پشّژٍ ُای تیي الوللی هثل اعتیل ژاپي کَ هي داسم داکیْهٌت سّ اّل تگ تؼشیف کشدٍ اًذ ّ عپظ تشًاهَ ًْیغیًکتَ

 پظ ها ُن تیي الوللی ػول هی کٌین ّ لثل اص لشاس دادى اعن تشای ّسّدی ُا ّ خشّخی ُا تگ ُا سّ دسعت تؼشیف هی کٌین

   هثل صیش

  خة اگش ایي فْلذس سّ تاص کٌین ؽکل صیش سا هیثیٌین

  زاال هي ی عشی اعن اّلیَ تؼشیف هی کٌن هثل صیش



خة ایٌطْس کَ هی تیٌیذ ایي خا تگ ُا ّ ّسّدی ُا ّ خشّخی ُا لاتل تؼشیف ُغتٌذ ّ کاس ها سّ خیلی سازت تش هی کٌَ الثتَ اگَ 

  تَ پائیي کاس کشدٍ تاؽٌذ ایي خا خیلی سازت تش ُغتٌذ5.5دّعتاًی کَ تا عیثل ادیتْس ًغخَ 

 عیوثل ادیتْس

  اص صتاًَ پائیي سًّذٍ ًْع ّسّدی خشّخی یا زافظَ کوکی ّ ًْع دادٍ سا اًتخاب کٌیذ هثل ؽکل صیش

 

 دس ًِایت هي یک خذّلی هثل ؽکل کَ دس پشّژٍ ای کَ خذهتْى اسعال ؽذ سّ دسعت کشدم

لاتل تٌظین  Hardware Config ایي خذّل هٌطثك تا ّالؼیت ُای عخت افضاسی ُغت ّ دس زالت پیؾشفتَ هغتمیوا سّی تخؼ

 ُغتٌذ

 



تشای خلْگیشی اص ؽلْؽ ؽذى دس پشّژٍ ُای تضسگ " اگش ًخْاعتیذ کَ دس خذّل کلی تگ ُا دیذٍ تؾَ ّ تگ داخلی پی ال عی ُغت 

سّ تشداسیذ یا اص دعتشط خاسج کٌیذخة دّعتاى ی ًکتَ هِی سّ تَ ؽوا تایذ تگن ایي ًشم افضاس هتاعفاًَ داسای پایذاسی  visible تیک

 ضؼیفی ُغت پظ تؼذ اص زفع آدسط خًَْ خْدتْى زتوا عؼی کٌیذ ؽکل صیش سّ تَ یاد داؽتَ تاؽیذ

 

زاال اّى هذاس عادٍ ای سّ کَ ایداد کشدم سّ هی خْام اعن گزاسی کٌن کافییَ سّی  ُش عَ دلیمَ ایي سّ تضًیذ تا پشّژٍ رخیشٍ تؾَ

 ػالهت ُای عْال کلیک ّ اعن ُا سّ اختصاؿ تذُن

 

 خة هي تشای تشسعی لاتلیت ُای آًالْگ ّ تلْک تاتؼی دس ایي ًشم افضاس یک تلْک سّ اضافَ هی کٌن ّلی ایي دفؼَ تَ صتاى اف تی دی

  داؽتین ایٌدا ُن هؾتشکا تشای دّ صتاى گشافیکی داسین5.5دس دعت ساعت ًشم افضاس تواهی اهکاًاتی کَ دس تشًاهَ ًْیغی 

اّى سّ  OB1 هي دس ؽکل تاال صشفا یک همایغَ کٌٌذٍ تضسگتش یا هغاّی سّ لشاس دادم ّ تَ سازتی تا دسگ ّ دساپ کشدى تَ تلْک اصلی

.لشاس هیذُن



 ها اّى هذاس لذس عادٍ سّ ُن داخل یک فاًکؾي تالک ًْؽتَ تْدین ّ ایٌدا فشاخْاًی هیکٌین دس تلْک عاصهاًذُی اصلی

 ًِایتا ؽکلی تَ صْست صیش سّ داسین

 

 زاال ها تایذ ایي تشًاهَ سّ رخیشٍ ّ کاهپایل کٌین

 

 ؽثیَ ًغخَ ُای لثلی ُغت



هضیت خیلی خْب ایي ًشم افضاس کاهپایل کلی ّ خضئی ّ تغییشات ُغت کَ دس کاسُای عٌگیي ّ تضسگ تخصْؿ دس اچ ام آی خیلی تذسد 

هی خْسٍ اگش کاهپایل کشدین تایذ صفسَ ای تَ صْست صیش داؽتَ تاؽین هی تًْین تا داتل کلیک کشدى سّی ػیة ُای اسّس ّ ّاسًیٌگ 

 اًِّا سّ ؽٌاعایی ّ سفغ کٌین هی تًْین تا داتل کلیک کشدى سّی ػیة ُای اسّس ّ ّاسًیٌگ اًِّا سّ ؽٌاعایی ّ سفغ کٌین

 

 

 

 

 یؼٌی اگش خطای عخت افضاسی داؽتَ تاؽین تا داتل کلیک کشدى سّی اّى تَ تخؼ خطا ّ سّی عخت افضاس هٌتمل هی ؽْین

 

  ایٌِن ًتیدَ ًِایی

 

ؽثیَ عاصی: زاال تایذ تاصٍ تشین عش اصل هطلة   

 

 کافیَ دکوَ عیوْالتْس سّ پیذا کٌین

 

  اگش کلیک کٌین ؽکل صیش سا داسین

 !!! سّ هیضًین ok هثل ُویؾَ هتي داخل ایي ؽکل سّ ًوی خًْین ّ

 . اگش عخت افضاس اًالیي تاؽَ هی تًَْ تَ زافظَ آعیة تضًَ ّ لفل کٌَ crc دس تؼضی اص زافظَ ُا تَ ػلت داؽتي



 

  آى سا دیذٍ این4.8تؼذ اص صدى ایي دکوَ ؽکل تاال سا خْاُین دیذ کَ دّ پٌدشٍ یکی خذیذ ّ یکی ُن خیلی آؽٌا اعت تمشیثا اص ًغخَ 

سا  PLCSIM  ساتظ استثاط تا عخت افضاس یا ؽثیَ عاص اعت دس ایٌدا ها دس زالت استثاط ًْع2هؼشّف ّ تخؼ  PLCSIM  ُواى1تخؼ 

.اًتخاب هی کٌین  

 :  سا تشسعی کٌین2کَ لثال آؽٌایی داسین ّ هؼشف زضْس ُغتٌذ ّلی صفسَ  PLCSIM تا

 

 .ایٌدا اعوی کَ ؽوا اًتخاب کشدٍ ایذ ّ اهکاًات استثاطی ایي ًْع عخت افضاس سدیف ؽذٍ اعت

 

داسیذ ًْع  MPI سا کَ لثال تٌظین کشدٍ این سا اًتخاب هی کٌین اگش هْدم PN/IE سّ دس سّی هاعت کَ ها ًْع PC/PG دس تخؼ تؼذی تٌظین

 آى سا اًتخاب کٌیذ

 سا اًتخاب هیکٌین PLCSIM ّاعظ عخت افضاسی یا ؽثیَ عاص سا هی تْاًین اص ؽکل صیش اًتخاب کٌین ها ؽثیَ عاصی

 



  کَ کاس خغتدْی هؾخصات تٌظین ؽذٍ سا داسد تایذ ؽکل صیش سا داؽتَ تاؽین search دس اًتِا تؼذ اص صدى دکوَ

 

 هي هی تْاًغتن کل فْلذس سا تا ساعت کلیک کاهپایل کٌن ّ ؽثیَ عاصی کٌن ّلی تَ خضئیاتی کَ دس اداهَ هی آیذ تْخَ کٌیذ

 زال عخت افضاس هْسد ًظش خْد سا ُن خذاگاًَ کاهپایل هی کٌن

 

 اگش عخت افضاسُای ؽوا ًیاص تَ تٌظین آدسط داسًذ سّی ُش کذام داتل کلیک کٌیذ تا ؽکل ُای صیش سا تثیٌیذ

 

 



 زاال تؼذ اص ایي تٌظیوات کل عخت افضاس سّ تَ ؽثیَ عاص داًلْد هی کٌن

 

 اگش ؽثیَ عاصی سّ تشای ّسّدی ّ خشّخی ُای هْسد ًظش اًدام تذُین تایذ خْاب دسعتی تگیشین PLCSIM خة سّی

 



 ایي ُن تشای تخؼ اًالْگ

  

 اگَ یادتْى تاؽَ یک صفسَ ای ایداد کشدین زاال تایذ سّی ایي صفسَ ّ صفسات دیگش کاس کٌین



 اگَ یادتْى تاؽَ یک صفسَ ای ایداد کشدین زاال تایذ سّی ایي صفسَ ّ صفسات دیگش کاس کٌین

 یادهْى تاؽَ تیي الوللی کاس کٌین ّ زتوا دس پشّژٍ ُای اصلی اّل تگ ُا سّ تؼشیف کٌین ّ تک آپ تگیشین

 

 ها فؼال تَ تگ ُای پی ال عی تغٌذٍ کشدین

 سّ تاص کٌین HMI کافیَ فْلذس

 



  زاال ؽکل صیش سا داسین

 

 خة اگش تَ عوت ساعت خْدتْى ًگاُی تیاًذاصیذ تا اتضاسُای هْسد ًیاص تشای ایداد یک ّاعظ اًغاى هاؽیي سّتَ سّ هی ؽْیذ

 



  دسصذ طشازی دس اکثش پشّژٍ ُای تضسگ ُغت80ایٌدایی کَ تیک خْسدٍ تمشیثا 

 سّ داسٍ .. , (Ashraee) ؽکل صیش ُن تواهی ًواد ُای اتضاس دلیك ؽیوی پتشّؽیوی اًتمال زشاست کٌتشل هکاًیک عیاالت

یا هْتْس سّ تثذیل کٌیذ تَ اتش تاسؽی!!! هِن ًیغت کذّم ًواد سّ لشاس هیذُیذ تؼذا هی تًْیذ کٌتشل ّلْ سّ تثذیل کٌیذ تَ تؾکَ ًفت !!! 

 تَ ؽکل صیش تْخَ تفشهائیذ

 

 تمشیثا تواهی ًوادُای اعتاًذاسد ّخْد داسٍ هگَ ایٌکَ تخْاُیذ گشافیک طشازی کٌیذ کَ ًیاص تَ گشافیک دیضایٌش داسیذ

اص هضیت ُای خْب  تمشیثا تواهی ًوادُای اعتاًذاسد ّخْد داسٍ هگَ ایٌکَ تخْاُیذ گشافیک طشازی کٌیذ کَ ًیاص تَ گشافیک دیضایٌش داسی

.ایي ًشم افضاس ًؾاى دادى ُشهی الیَ ُا اعت  

 

 

 

 

 

 

 کاًال اتضاس دلیك ّ اتْهاعیْى صٌؼتی



 

 ؽوا اهکاى دعتکاسی تلْک ُای پیؼ فشض سّ ُن داسیذ ّلی اّل کپی کٌیذ تؼذ دعتکاسی کٌیذهي دس ایي کاس یک هْتْس سّ گزاؽتن

 

 اص گضیٌَ ُای ًؾاى دادٍ ؽذٍ هی تًْن سًگ ُا ّ هؾخصات ًوایؾی سّ تغییش تذُن



 هْلؼیت ّ اتؼاد سّ هی تًْن هثل ؽکل صیش تغییش تذُن

 



ُغت کَ دّعتاًی کَ هی خْاٌُذ سهض   security تمیَ گضیٌَ ُا ُن تَ ُویي صْست داسای ّضر کافی ُغتٌذ ّلی گضیٌَ هِن ایٌدا

 تگزاسًذ سّی یک کلیذ یا اکؾي هی تًٌْذ هثل ؽکل صیش اصػ اعتفادٍ کٌٌذ

 

 ُغت animation یکی اص اّى چیضُایی کَ تچَ ُا خیلی دّعت داسًذ

 

 



دس ایي تة ّخْد ... اهکاى تغییش اتؼاد تا کلیذُا ّ یا فشهاى پزیشفتي اص پی ال عی ّ تغییش دادى اتؼاد چؾوک صدى دس لسظَ فؼال عاصی ّ 

 تش هی گشدم ّ ایي دفؼَ یک تاتي اًتخاب هی کيlibrary داسٍ خة دّتاسٍ تَ التشسی

 

 

اعن ُای اعتاست ّ اعتپ تشای ایي تاتي اعن هی گزاسم ّ سًگ آهیضی هی کٌن ّ تشای ًْع دیگش هؾاتَ ایي ًیض یک اعن هی گزاسم  

 

 تَ اسزتی تشای آى یک فاًکؾي یا یک ػولکشد تؼشیف هی کٌن



دس اداهَ تَ ایي کلیذُا یک تگ اص پی ال عی  چْى اص ایي دکوَ ُا ّظیفَ کلیذ لسظَ ای سا هی خْاُن پظ ًْع آى سا تیتی لشاس هیذُن

.اختصاؿ هیذُن  

 

لشاس هیذُن تا همذاس عٌغْس سا اص پی ال عی گشفتَ ّ ًوایؼ  Field IO یک ًوایؾگش همذاس دادٍ عٌغْس سّ تَ ًام library دّتاسٍ اص

.دُذ  



 یؼٌی ایي

ایي طْسی ّ تگ هشتْط تَ ایي الوٌت سا تَ تگ عٌغْس داخل پی ال عی هتصل هی کٌن  



 

 

  اگش تاص دکوَ ؽثیَ عاصی سّ تضًین داسین

داسین سّ ُن فشاخْاًی کٌین PLCSIM زاال کافیَ ؽثیَ عاص   



 

ّ خیلی خْب اص پی ال عی هداصی فشهاى هیپزیشٍ تَ سازتی ؽثیَ عاص تَ اچ ام ای هتصل ؽذٍ اعت  

 

 ؽکل ُای ؽثیَ عاصی

 

 ایي تمشیثا اًتِای کاس ُغت



[ 

 ؽکل تاال ُن ػوال پیادٍ عاصی ؽذٍ کَ تؼذا گضاسػ سّ تا فیلن لشاس هیذُذ

 

 

کانال ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی 



 

 

 

کانال ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی 



 

 

 

.  که فایل آموزشی را  تهیه و تدریس کردندحمید محمدیبا تشکر فراوان از جناب آقای مهندس -

. مدیریت محترم کانال ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی میالد موسویهمچنین تشکر میکنیم جناب آقای مهندس -
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