
 آسام -شرکت اتوماسیون زیمنس تهران 

 

 00311930100 -103 -103سوم واحد طبقه  –امیرکبیر ساختمان  –شهید خوانساری کوچه  –سعدی جنوبی 

 به نام خدا

 S7 1200برای شبیه سازی  PLCSIMمراحل استفاده از شبیه ساز 

  بعد از ایجاد پروژه به بخش شبیه ساز بروید :-1

 

 1شکل 

 زیر به بخش شبیه سازی وارد می شویم:آیکون کلیک کردن بر روی  با

 

 2شکل 

 .غیر قابل استفاده می شوندموقتا نالین از کار می افتند و آواسط های  با فعال شدن شبیه ساز، بقیه

 

 3شکل 
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 باید بعد از شروع فرایند شبیه سازی شکل زیر را ببینیم:

 

 با زدن لود در حالت سازگاری با دستگاه برنامه همراه با تنظیمات سخت افزاری در شبیه از لود می شوند.
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بالفاصله شبیه سازی را شروع کنیم و با دستگاه انالین شویم. دقت شود در  START allمی توانیم با زدن تیک 

 Device Configurationصورتی که به درستی دانلود انجام شده باشد مانند شکل زیر آی پیی تنظییم شیده در    

 خواهد بود.  PLCSIMموجود در   IPبرابر 

 

جزئیات بیشتر با پیروژه ای در شیبیه سیاز     سپس به طور خودکار واسط شبیه ساز فعال می شود که برای دیدن

 ایجاد کنیم.
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 کافی است مطابق شکل زیر ابتدا صفحه شبیه ساز را بزرگ کنیم و جزئیات را ببینیم.

 

 شکل زیر ظاهر می شود.  این آیکون کلیک بر رویبا 

 

 و بعدا لود شدن کامل پروژه آنالین شکل زیر را خواهیم داشت.
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بخش مهم کار این است که یک جدول شیبیه سیازی بیرای دییدن تایییرات برنامیه و دادن ورودی و مشیاهده        

 کلیک میکنیم. SIM tableخروجی ها ایجاد کنیم . مطابق شکل زیر بر روی 

 

 سپس تمامی تگ ها موجود در پروژه را لود میکنیم مانند شکل زیر:

 

 

در حالت اجیرا   PLCقرار دادن مقادیر مورد نیاز لود شده اند و در صورت چنانچه در شکل زیر می بینیم تمامی 

شکل بعدی را خواهیم داشت که مقادیر تایمرها و ... شروع بیه  

 تاییر می کنند و وضعیت هر بیت بایت ورد و... نمایش داده می شود.



 آسام -شرکت اتوماسیون زیمنس تهران 

 

 00311930100 -103 -103سوم واحد طبقه  –امیرکبیر ساختمان  –شهید خوانساری کوچه  –سعدی جنوبی 

 

 

 موفق باشید.

 واحد آموزش شرکت آسام


