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  مقدمه

هاي پیشرو در زمینۀ اتوماسیون صنعتی و بخصوص در زمینه  یکی از شرکتبه عنوان شرکت زیمنس 
 ائهدر سالیان دور و سپس ار Step5هاي PLC این شرکت با معرفی و ارائه. شود محسوب می PLCساخت 

PLC هايSTEP7 نسل جدید . است شدهاي برخوردار  ایران از جایگاه ویژه صنعت هاي اخیر، در در سال
PLCهاي جدید  مدلنس، در حقیقت هاي شرکت زیمPLC هايSTEP7  که تحت عنوان خانوادةاست  

S7-1200  و خانوادةS7-1500 اند با امکانات فراوان و قیمت مناسب، به بازار ارائه شده .PLC S7-1200 
اما در حال . شود S7-300جایگزین  S7-1500رسد در آینده نیز،  شده و به نظر می S7-200رسماً جایگزین 

توسط زیمنس تولید و به بازار ارائه  S7-400و  S7-1200 ،S7-1500 ،S7-300هر چهار خانوادة  ،رحاض
  .شوند می

هاي زیمنس PLCافزار به  افزار و سخت با تغییر تکنولوژي و به روز شدن آن، امکانات فراوانی در حوزه نرم
   و S7-1200هاي PLCاز جمله امکاناتی که بر روي . افزوده شده است) S7-1500و  S7-1200خصوصاً (

S7-1500 توان به پورت اترنت روي  ، میاست قرار داده شدهCPU هاي  با امکان پشتیبانی از پروتکل
و نیاز به  نمودهرا آسان و رایگان  PLCاشاره نمود که اوالً ارتباط بین کامپیوتر با  TCPنت و مدباس  پروفی

نماید و ثانیاً امکان ارتباط با انواع تجهیزات  را برطرف می PC Adapterتفاده از تجهیزات اضافی مانند اس
قابلیت  ،نکتۀ دیگر. کند را از طریق همان پورت میسر می... و  HMI ،Drive ،Remote I/Oمختلف از قبیل 

سازي  پیاده FMبه کمک  گاهیاست که در گذشته ) Motion Control(و نیز کنترل حرکت  PIDکنترل 
 PLCکه بازار فروش  باعث شد) S7-1200خصوصاً (ها PLCقیمت مناسب و رقابتی این  ،همچنین. شد می

هاي آسیاي شرقی بود، مجدداً پس گرفته شده و سهم  هاي کوچک که چند سالی در اختیار شرکت در پروژه
  .زیمنس از این بازار افزایش یابد

بوده و در  S7-300بیشتر نزدیک به حوزة کاري  S7-1500هاي  کاري اکثر مدل الزم به ذکر است که حوزة
برخی از . استفاده نمود PLCاز این نوع  S7-300هاي PLCتوان به جاي استفاده از  هاي جدید می پروژه
نیز داراي رنج عملکرد بسیار باالیی بوده و در برخی موارد از نظر سرعت پردازش و  S7-1500هاي  مدل

توان در  ها میPLCبدیهی است از این نوع . کنند برابري می S7-400هاي  نمندي با برخی مدلتوا
  . تر نیز استفاده نمود فرآیندهاي بزرگتر و پیچیده

و سیستم  Step7هاي PLCریزي  افزارهاي مختلف زیمنس در زمینۀ برنامه نرمنکتۀ مهم دیگر آن است که 
هاي جدیدتر آنها با  هاي اپراتوري نیز دچار تغییرات فراوان شده و نسخه و انواع پنل )WinCC( مانیتورینگ

. اند مجتمع و یکپارچه شده TIAافزار جامع به نام  در یک نرمهاي قبلی،  امکانات فراوان نسبت به نسخه
TIA  مخففTotally Integrated Automation این . دارد بوده و اشاره به سیستم جامع اتوماسیون زیمنس
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افزار جامع  شد، اما هم اکنون به نرم اگر چه پیش از این نیز در ادبیات شرکت زیمنس استفاده می ،مفهوم
است؛ اطالق ... و  STEP7 ،WinCC ،WinCC Flexibleافزارهاي  اتوماسیون زیمنس که ترکیبی از نرم

 .شود می

ریزي آنها  و نیز نحوة برنامه S7-1500و  S7-1200هاي PLCبا توجه به اهمیت شناخت دقیق و تخصصی 
، اینجانب با همکاري انتشارات محترم قدیس با مدیریت جناب آقاي یوسف باوند TIAافزار  توسط نرم

و امکانات آن به  TIAافزار  سوادکوهی، اقدام به تألیف و ارائۀ کتاب حاضر نمودم که در آن به بررسی نرم
افزاري و  بررسی تخصصی امکانات سخت ،و همچنین S7-1500 و S7-1200هاي PLCریزي  منظور برنامه

هاي  تري مانند پردازش سیگنال و نیز مباحث پیشرفته S7-1500و  S7-1200) نویسی برنامه(افزاري  نرم
در نگارش این . شود پرداخته می... هاي وقفه و OBنویسی ساختار یافته و آشنایی و کار با  آنالوگ، برنامه

. ارائه مطالب کاربردي بوده و تا حد امکان از بیان مطالب غیر ضروري خودداري شده استکتاب سعی بر 
همراه این . تر مطالب به خوانندگان گرامی شده است هاي متعدد سعی در تفهیم ساده با ارائه مثال ،همچنین

، فایل کرك PLC SIM V15به همراه  TIA V15افزار  شود که شامل نرم نیز ارائه می DVD حلقهکتاب دو 
  .باشد هاي مهم فنی زیمنس در ارتباط با موضوع کتاب می و نیز برخی از کاتالوگ

شااهللا چند کتاب  محسوب شده و ان TIAهاي آموزش جامع  این کتاب به عنوان جلد اول از مجموعه کتاب
سري از  امیدوارم این. شود دیگر از همین سري با موضوعات دیگر، به زودي خدمت دوستان ارائه می

از همۀ دوستان گرامی تقاضا  ،در پایان. مقبول نظر دوستان و همکاران گرامی واقع شوند TIAهاي  کتاب
دارم با نظرات سازنده خود، اینجانب را در راستاي ارتقاء کیفیت این کتاب یاري رسانده و نظرات و انتقادات 

  .دخود را از طریق اطالعات تماس زیر، با بنده در میان بگذارن

    ahmad.fa62@gmail.com: ایمیل                                www.mrfaraji.ir :سایت اینترنتی        

  farajibooks@ :کانال تلگرام                                              

در جریان آخرین  farajibooks@توانند با عضویت در کانال بنده در تلگرام با آدرس  دوستان گرامی می 
هاي آموزشی ارائه شده در  هاي آموزشی اتوماسیون صنعتی با تدریس بنده قرار گرفته و از فایل اخبار دوره

توانند با عضویت در گروه اتوماسیون صنعتی تحت  دوستان گرامی می ،همچنین. کانال استفاده نمایند
  . ا مطرح فرمایندمدیریت بنده، در مباحث صنعتی شرکت نموده و سواالت خود ر

  احمد فرجی با تشکر

 

http://www.mrfaraji.ir
mailto:ahmad.fa62@gmail.com
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  مقدمه   1-1
بر حسب . ن استهاي مختلف مخاطبی یکی از نکات مهم در تألیف هر کتاب، توجه به نظرات و سالیق گروه

ین این افراد مختلف با میزان اطالعات و سطح تحصیالت متفاوت به عنوان مخاطب ایم که تجربه دریافته
هاي PLC با این کتاب، که برخی از مخاطبین گرامی از آنجایی. شوند هاي مشابه محسوب می و کتاب  کتاب

آشنا شوند، نیز  TIAافزار  مند هستند تا هرچه سریعتر با روند کلی کار با نرم و عالقه شتهداآشنایی  زیمنس
در  PLC S7-1200ریزي  نحوة برنامه ،آن در و پردازیم صنعتی می یک نمونه پروژه ۀدر این فصل به ارائ

هاي PLCالزم به ذکر است در صورتی که خوانندگان گرامی با . شود می توضیح داده TIAافزار  محیط نرم
S7-1200 افزار  و نیز نرمTIA بعد را مطالعه نموده و در  به 2هاي  ابتدا فصل آشنایی چندانی ندارند، باید

  .  ازندبپردفصل اول مطالعۀ به  پایان
  
  طرح پروژه و ارائۀ منطق کنترل 1-2

هاي  به منظور پخت شمش ،1-1در یک پروسۀ صنعتی از سیستمی به صورت نشان داده شده در شکل 
که آنهاي خام وارد کوره شده و پس از  شمش توسط یک نوار نقاله، در این سیستم. شود فوالدي استفاده می

در این . شوند دیگري به بیرون از کوره منتقل می ۀط نوار نقالدر شرایط دمایی خاصی قرار گرفتند، توس
الزم است . شود میبه منظور تنظیم دماي درون کوره، از یک مشعل گازي و یک ترموکوپل استفاده سیستم، 

  .سازي شود پیاده) ب(و ) الف(برنامۀ کنترل، با توجه به شرایط بیان شده در بندهاي 
  

  
  سیستم کورة صنعتی 1- 1شکل 
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  کنترل فرآیند ورود و خروج قطعات به کوره) الف
  :منطق کنترل

  با فعال شدن شستی استارت)Conveyor Start ( ابتدا موتور نوار نقاله دوم)M2 ( روشن شده و
 .نیز روشن شود) M1(ثانیه موتور نوار نقاله اول  4پس از 

  سنسور اول)Sensor_1 (نسور دوم هاي ورودي به کوره را تشخیص داده و س شمش)Sensor_2 (
هاي ورودي به کوره،  تعداد شمشکه الزم است . دهد هاي خروجی از کوره را تشخیص می شمش
هاي درون کوره به طور جداگانه محاسبه و در متغیرهاي  هاي خروجی از کوره و شمش شمش

 .دنحافظه قرار داده شو
 آالرم برسد، المپ  شمش 8هاي درون کوره به  در صورتی که تعداد شمشFurnace_Full_Alarm  

 .روشن شود
 برسد، موتور  شمش 10هاي درون کوره به  در صورتی که تعداد شمشM1  خاموش شده و در

 .مجدداً روشن شود M1، موتور یابدکاهش  6ها به عدد  صورتی که تعداد شمش
  در صورتی که شستی استپ)Conveyor Stop ( فعال شود، موتورM1 خاموش شده ولی موتور 

M2 پس از شدهاي درون کوره برابر صفر  که تعداد شمش  هنگامی. همچنان به کار خود ادامه دهد ،
 .نیز خاموش شود M2ثانیه موتور  10

 
  کنترل دماي کوره) ب

  . شود استفاده می 2-1به منظور کنترل دماي کوره از سیستم مشعل، به صورت نشان داده شده در شکل 
  

  
  تی مورد استفاده در کورهسیستم مشعل صنع 2- 1شکل 
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سیستم فوق، یک سیستم مشعل صنعتی واقعی است که در بسیاري از فرآیندهاي گرمایشی از آن استفاده 
بدین صورت است که هوا و گاز وارد مشعل شده و سپس عمل جرقه  مشعلمکانیزم کلی عملکرد  .شود می

ایجاد شده و مشعل روشن ) Flame( شود؛ در این صورت شعله انجام می) Igniter(به کمک جرقه زن 
 Flame(به منظور اطمینان از روشن شدن مشعل، از یک سنسور تشخیص شعله  ،همچنین. شود می

Detector (تر مورد بررسی قرار  از اجزاي این مشعل را به طور کامل یکدر ادامه، هر . استفاده شده است
  .دهیم می
  

Blower : الزم است . شود اي الزم جهت روشن شدن مشعل استفاده میاز این تجهیز به منظور تأمین هو
  . شودروشن شده و سپس فرمان روشن شدن مشعل صادر  Blowerدر شروع کار سیستم، در ابتدا 

Inlet Aire : گرفته  براي تشکیل شعلۀ ابتدایی نیز یک انشعاب از آن، بوده و مسیر هواي ورودي به مشعل
مسیر  ۀقطر لول ونشان داده شده  Inlet Aire For Igniteبا عنوان  2-1شکل در مسیر انشعاب، . است شده

  .باشد می، نسبت به مسیر اصلی کمتر آن
Air Valve : فرض بر آن است که . شیر برقی مسیر هوا بوده و داراي دو حالت عملکرد قطع و وصل است

هواي الزم به منظور عملکرد تأمین  و وظیفۀ آن، کند کار می 24V DC/0.5 Aاین شیر برقی با سیگنال 
  .دائم مشعل، پس از تشکیل شعلۀ ابتدایی است

Gas Valve  :فرض بر آن است که . شیر برقی مسیر گاز بوده و داراي دو حالت عملکرد قطع و وصل است
کند و وظیفۀ آن، تأمین گاز الزم به منظور تشکیل شعلۀ  کار می 24V DC/0.5 Aاین شیر برقی با سیگنال 

  . یی و نیز شعلۀ دائم در مشعل استابتدا
Igniter : زن بوده و به منظور تولید جرقه در زمان تشکیل شعلۀ ابتدایی استفاده  منظور از آن، جرقه

زن عمل  در زمان روشن شدن مشعل، الزم است ابتدا گاز و هوا وارد مشعل شده و سپس جرقه. شود می
  .نماید تا شعله ایجاد شده و مشعل روشن شود

Flame Detector :  سنسور تشخیص شعله بوده و در زمان روشن شدن مشعل و تشخیص شعله، یک
  .کند ارسال می PLCبه  24V DCسیگنال 

Thermocouple  :در اینجا ما . شود میگیري دماي کوره از یک ترموکوپل استفاده شده  به منظور اندازه
  .است Kکنیم که ترموکوپل انتخاب شده از نوع  فرض می

  
  
  



 

 

  
    

  2صل ف
 

  زیمنس و رنج عملکرد آنها S7هاي PLCآشنایی با   
  مقدمه 2-1
  و رنج عملکرد آن S7-200آشنایی با   2-2
  و رنج عملکرد آن S7-1200آشنایی با 2-3
  و رنج عملکرد آن S7-1500آشنایی با  2-4
  و رنج عملکرد آن S7-300آشنایی با  2-5
  و رنج عملکرد آن S7-400آشنایی با  2-6
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  مقدمه  2-1
این شرکت تا کنون اقدام . شود در دنیا محسوب می PLCشرکت زیمنس به عنوان یکی از اولین سازندگان 

نموده است که برخی از آنها از رده خارج شده و برخی دیگر  Mini PLCو  PLCهاي مختلف  به ارائۀ مدل
زیمنس آنچه که امروزه در  PLCلف هاي مخت از بین مدل. باشند در حال تولید و مورد استفاده در صنایع می

نیز نامیده  S7که به اختصار  باشد می STEP7هاي خانواده PLCصنایع درون کشور بسیار متداول است، 
  :هاي متفاوتی ارائه شده است که عبارتند از با توانمندي PLCهاي مختلف  در این خانواده مدل. شود می

  

 S7-200  :ولید خارج شده استوظایف ساده، از رده ت براي انجام. 

 S7-1200  :براي انجام وظایف ساده و در مواقعی که نیاز به ارتباطات فراوان شبکه و یاMotion 

Control  وجود داشته باشد، اینPLC  جایگزینS7-200 شده است . 

 S7-300  : تر از  قوي(براي انجام وظایف متوسطS7-1200 تر از  و ضعیفS7-400( 

 S7-1500  :ري در حوزة کاS7-300 ولی با امکانات بیشتر و ارزانتر 

 S7-400 : وسیع و فرآیندهاي پیچیده و نیز قابلیت استفاده در  يبراي حوزة کارDCS 

شود تا  ها پرداخته و برخی از نکات فنی مهم آنها ارائه میPLCبه بررسی مختصر این  ،در این فصل
موضوع اصلی در . باشند PLCاب مناسب نوع خوانندگان گرامی بر مبناي نیازهاي خود، قادر به انتخ

  . ریزي آنها است و نحوة برنامه S7-1500و  S7-1200هاي PLCتر با  هاي بعدي کتاب، آشنایی دقیق فصل
 
  S7-200آشنایی با  2-2

S7-200  یک نوعPLC شود که حوزة کاري آن، کنترل فرآیندهاي ساده و  در رنج کوچک محسوب می
 1- 2در شکل . شود استفاده می Microwinافزار  ریزي آن، از نرم نظور برنامهکوچک است؛ همچنین به م

نشان داده شده  Microwinافزار  نمایی از محیط نرم) ب( 1-2و در شکل  PLC S7-200یک نوع ) الف(
  .است

  

    
  Microwinافزار  محیط نرم )ب(  S7-200یک مدل  )الف(

  1-2شکل 
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هاي PLCاز سوي شرکت زیمنس متوقف شده و   PLC S7-200ر تولید الزم به ذکر است که در حال حاض
  .به عنوان جایگزین آنها ارائه شده است 1200سري 

  
  S7-1200آشنایی با   2-3

PLC S7-1200  از جملهPLCشود که جایگزین  هاي جدید زیمنس محسوب میPLC S7-200  شده و
هاي کوچک  قرار گرفته و تعداد PLCنیز در رنج  S7-1200. نسبت به آن از امکانات بیشتري برخوردار است

در فرآیندهاي ساده و کوچک  PLCاستفاده از این نوع . کند ورودي، خروجی محدودي را پشتیبانی می
در شکل . شود استفاده می TIAافزار جدید زیمنس به نام  نویسی آن، از نرم مناسب بوده و به منظور برنامه

نشان داده شده  TIAافزار  نمایی از محیط نرم) ب( 2- 2و در شکل  PLC S7-1200یک مدل ) الف( 2-2
  .است

  
  

  TIAافزار  نمایی از محیط نرم )ب  PLC S7-1200یک مدل  )الف
  2-2شکل 

  بررسی مشخصات فنی
  .نشان داده شده است S7-1200هاي CPUبرخی از مشخصات مهم  1-2در جدول 

  

  S7-1200هاي CPUبرخی از مشخصات مهم  1-2جدول 
  توضیحات  آیتم

تعدادي ترمینال ورودي و  CPUیعنی در کنار ): یکپارچه( CPU  Compactساختار 
  .خروجی نیز قرار دارد

هاي ورودي،  قابلیت افزایش تعداد کارت
  خروجی

  توان قرار داد کارت ورودي، خروجی می 8در رك اصلی تا.  
 استفاده باس و به کمک  نت و پروفی با استفاده از شبکۀ پروفی

 . را افزایش داد I/Oهاي  توان تعداد کارت ، میET200از 



 

 

 
 
 

  
    

  3فصل 
 

  روش نصب آن و TIA V15 افزار نرم با آشنایی
 مقدمه 3-1
  TIAافزارهاي مختلف در پکیج  آشنایی با نرم 3-2
 TIA- STEP7 Professional V15افزار  روش نصب نرم 3-3
  PLC SIM V15افزار  روش نصب نرم 3-4
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  مقدمه  3-1
سازي  افزار جدید و پکیج جامع ارائه شده از سوي شرکت زیمنس به منظور پیاده ، نرمTIAافزار  نرم

هاي مختلفی تشکیل شده  افزاري از بخش این پکیج نرم. هاي مختلف سیستم اتوماسیون صنعتی است بخش
افزارهاي  ها با نرم افزار البته این نرم. باشند می WinCCو  STEP7افزارهاي  هاي اصلی آن، نرم است که بخش
STEP7 V5.5  وWinCC V7  آنها ارائه شده  15ارائه شده در گذشته، متفاوت بوده و در حال حاضر ورژن

  .است
و  PLC SIM ،SIMATIC Safetyهاي دیگري از قبیل  بخش WinCCو  STEP7هاي اصلی  عالوه بر بخش

SINAMICS Startdrive )نیز در پکیج جامع ) ریزي درایو مربوط به برنامهTIA پکیج . قرار داده شده است
هاي مختلف یک پروژه،  توان بخش اي طراحی شده است که با استفاده از آن، می به گونه TIAافزاري  نرم

ریزي  ریزي ارتباطات شبکه، برنامه ، برنامهTouch Panel (HMI)ریزي  ، برنامهPLCریزي  شامل برنامه
هاي  به بررسی اجمالی بخش ،در این فصل. انجام دادت را به سهول... و  Motion Controlو  PIDوظایف 

  .شود پرداخته و نحوة نصب آن توضیح داده می TIAافزار  مختلف و مهم نرم
  
  TIAافزارهاي مختلف در پکیج  آشنایی با نرم 3-2

هاي مختلفی  افزار جامع اتوماسیون زیمنس است و خود از بخش نرم TIAافزار  همانطور که اشاره شد، نرم
که خود داراي  WinCCو  STEP7، بدون شک عبارتند از TIAهاي  ترین بخش مهم. تشکیل شده است

هاي مختلف  نسخه 1-3در شکل . باشند هاي خاصی می داراي قابلیت یکهاي متفاوتی بوده و هر  نسخه
  .نشان داده شده است ها و حوزة کاري آن TIAمخصوص  WinCCو  STEP7افزار  نرم

  

  
  TIAارائه شده در  WinCCو  STEP7هاي  افزار هاي مختلف نرم نسخه 1-3شکل 
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  .ها معرفی شده است و حوزة کاري آن TIAافزارهاي ارائه شده در پکیج جامع  نیز، انواع نرم 1-3در جدول 
  

  WinCCو  STEP7افزار  هاي مختلف نرم حوزة کاري نسخه 1-3جدول 

  حوزة کاري  نسخه  افزار نرم  پکیج

TIA 

STEP7  
Basic ریزي  برنامهS7-1200  

Professional  ریزي  برنامهS7-1200 ،S7-1500 ،S7-300  وS7-400  

WinCC  

Basic  Basic Panels 

Comfort  Comfort Panels  وBasic Panels  

Advanced  PC, Single User Station 
Comfort Panels   وBasic Panels  

Professional  
SCADA 

PC, Single User Station 
Comfort Panels   وBasic Panels  

PLC SIM V15  سازي شده توسط  هاي پیاده تست برنامهS7-1200  وS7-
1500  

  
  .باشد پذیر نمی امکان S7-1200در  STLو  Graphهاي  استفاده از زبان: 1نکته
توان  شود، اما با استفاده از آن می محسوب نمی TIAاز ابزارهاي  PLC SIM V5.xافزار  نرم گرچه: 2نکته
  .را تست نمود S7-400و  S7-300براي  TIAسازي شده در محیط  هاي پیاده برنامه

  
 TIA V15افزار  روش نصب نرم 3-3

افزاري مختلفی است که  هاي نرم خود داراي بخش TIA V15افزار  همانطور که در بخش قبل اشاره شد، نرم
کات الزم در این کتاب ن. ها را با توجه به نیاز، به طور جداگانه در کامپیوتر نصب نمود ز آنا یکتوان هر  می

 PLCافزار  نیز نرمو  WinCC Professional V15 و STEP7 Professional V15 افزار به منظور نصب نرم

SIM V15 شود به سایر موارد پرداخته نمی لیو ،بیان شده.  
  

  افزاري کامپیوتر و نرمافزاري  مشخصات سخت 1- 3-3
باید از کامپیوتري استفاده نمود که داراي حدأقل مشخصات  TIA V15افزار  به منظور نصب نرم

  .باشد 2-3افزاري نشان داده شده در جدول  افزاري و نرم سخت
  



 

 

  
    

  4فصل 
     هاي دیگر  پروژة ایجاد شده در ورژن ينحوة ارتقا         

 TIA V15به                                                     
  مقدمه 4-1
  Upgradeو  Migrateنیازهاي الزم براي  پیش  4-2
  Upgradeو  Migrateمراحل انجام  4-3
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  مقدمه   4-1
، به است تر قدیمی افزارهاي ایجاد شده توسط نرمامکان ارتقاء پروژه  ، TIAافزار نرم دیمف يها تیاز قابل یکی

افزار  اگر پروژة مورد نظر در نرم. اجرا کرده و ویرایش نمود TIAافزار  نحوي که بتوان پروژه را توسط نرم
STEP7 V5.4 SP5  مثالً (به باالSTEP7 V5.5 (افزار نرم یا WinCC Flexible 2008 SP2/SP3  ایجاد

  .شود گفته می Migrateبه آن، عمل  کهارتقاء داد  TIA V15به  به طور مستقیمرا  توان آن شده باشد، می
را مرحله به  ایجاد شده باشد، باید آن 15ورژن قبل از  TIAافزارهاي  اي با یکی از نرم در صورتی که پروژه

افزار         اگر پروژه مورد نظر در نرم. شود گفته می Upgrdeارتقاء داد و به آن، عمل  TIA V15مرحله به 
TIA V13SP1 را به طور مستقیم به  توان آن هاي باالتر از آن ایجاد شده باشد، می و یا یکی از ورژنTIA 

V15 افزار اما در صورتی که پروژه توسط نرم. ارتقاء دادTIA V13  تر از آن ایجاد  هاي پایین یا یکی از ورزژن
سپس  .تبدیل شود TIA V13 SP1را مرحله به مرحله ارتقاء داده تا به ورژن  شده باشد، باید ابتدا آن

فایل یک در صورتی که نکتۀ فوق رعایت نشود و مثالً . نیز ارتقاء داد TIA V15توان فایل پروژه را به  می
به صورت  خطا پیامباز شود، یک  TIA V15افزار  نرم ایجاد شده است، توسط TIA V13پروژه که توسط 

  .شود نمایان می 1-4نشان داده شده در شکل 
  

  
  ایجاد شده است TIAهاي قبلی  اي که با نسخه پیام خطا به دلیل باز کردن پروژه 1-4شکل 

  

از پروژة مورد نظر ابتدا  که مشخص است، الزم است 1-4همانطور که در پیام نشان داده شده در شکل 
V13  بهV13 SP1 از  را آن ه شده و سپسارتقاء دادTIA V13 SP1  بهTIA V15 البته این . ارتقاء داد

 .کند را کمی دشوار می TIAافزار  هاي مختلف نرم هاي ایجاد شده با نسخه موضوع، ارتقاء پروژه
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  Upgradeو  Migrateنیازهاي الزم براي  پیش  4-2
  :الزم است به نکات زیر توجه نمود Upgradeو  Migrateبه منظور انجام صحیح عملیات 

  براي انجام عملMigrate هاي  پروژهSTEP7 V5.xافزار  عالوه بر نرم که ، الزم استTIA V15 ،
اي از  نسخه STEP7 V5.xمنظور از . نیز بر روي سیستم نصب باشد STEP7 V5.xافزار  نرم
  STEP7 V5.5مثالً . سازي شده است ه پروژه با آن پیادهافزار است ک نرم

  در صورتی که کاربر بخواهد کل پروژة انجام شده باStep7 V5.xافزار،  ، شامل پیکربندي سخت
هاي  ارتقاء دهد، الزم است ابتدا بررسی نماید که همۀ کارت TIA V15را به ... ها و  برنامه بالك

در غیر . نیز پشتیبانی شود TIAافزار  در نرم STEP7 V5.xافزاري تعریف شده در  سخت
 .توجه فرمایید 2-4به شکل . شود به دلیل وجود خطا، متوقف می Migrateعمل  ،اینصورت

 ممکن است با رعایت همۀ نکات فوق، عمل  ،در برخی مواردMigrate  باWarning  به پایان
 TIAهاي پروژة ایجاد شده در  مۀ بخش، هMigrateالزم است پس از پایان عمل  ،بنابر این. برسد

 .را به دقت مورد بررسی قرار داد
  در صورتی که کاربر بخواهد عملUpgrade  اي  عمل به صورت مرحلهرا انجام دهد، باید این

  .انجام شود
  

  
  DIاز یک نوع کارت  TIA V14به دلیل عدم پشتیبانی  Migrateوجود خطا در مراحل  2-4شکل 



 

 

    

  5فصل 
 

  S7-1200با سخت افزار  ییآشنا
  مقدمه 5-1
  S7-1200هاي  آشنایی کلی با انواع ماژول 5-2
  CPU-1200بررسی  5-3
  هاي ورودي، خروجی آشنایی با انواع ماژول 5-4
  )PS1207(ه آشنایی با منبع تغذی 5-5
  )CM )Communication moduleهاي  آشنایی با کارت 5-6
  Communication Boardآشنایی با  5-7
  Technology  Moduleآشنایی با  5-8
  Battery Boardآشنایی با   5-9
  I/Oهاي  و کارت CPUنکات نصب  5-10
  CPUهاي همراه I/Oکشی  نقشۀ سیم 5-11
  ي و خروجیهاي ورود کشی ماژول نقشۀ سیم 5-12
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  مقدمه 1- 5
S7-1200  یک خانواده ازPLCجدید   هاي سريSTEP7 هاي  شود که توانایی کار در حوزه محسوب می

ولی از  است، شده S7-200جایگزین مدل  PLCاین  اگرچه .کاربري کوچک و متوسط را دارا است
هاي مختلفی است که  داراي مدلS7-1200 . باشد نسبت به آن، برخوردار می هاي بسیار بیشتري قابلیت

، تعدادي ترمینال CPUها، روي ماژول  در این مدل. اند ارائه شده) یکپارچه( Compactهمگی به صورت 
توان تعدادي کارت  می SBو  SMهاي  البته با استفاده از کارت. ورودي و خروجی نیز ارائه شده است

روش دیگر افزایش تعداد . ها را افزایش داد ودي، خروجیقرار داده و تعداد ور CPUورودي، خروجی در کنار 
  .است Profinetو  Profibusهاي ورودي و خروجی، استفاده از ارتباطات شبکۀ  کارت

  

  
  PLC S7-1200افزار  سخت 1-5شکل 

  

  S7-1200هاي  آشنایی کلی با انواع ماژول 2- 5
. از آنها داراي کاربرد مخصوصی است یککه هر   شود هاي مختلفی تشکیل می از ماژول PLC S7-1200یک 

. شود واحد، پیکربندي می PLCها و در کنار هم قرار دادن آنها، درحقیقت یک سیستم  با انتخاب این ماژول
در ادامۀ مباحث همین فصل، به بررسی . اند ها به طور اجمالی معرفی شده انواع این ماژول 1-5در جدول 

  .پردازیم میها  از این ماژول یکتر هر  دقیق
  

  PLC S7-1200هاي تشکیل دهندة  معرفی ماژول 1-5  جدول
  توضیحات  نام ماژول

CPU  

. ارائه شده است) یکپارچه(بوده و به صورت کامپکت  PLCپردازشگر اصلی 
داراي تعدادي ترمینال ورودي و خروجی  CPUبه دلیل کامپکت بودن، 

هاي  و سیگنال صل کردههاي ورودي را به آنها مت یگنالتوان س است که می
  .خروجی را از آنها دریافت نمود
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SB   
)Signal Board(  

نصب شده و داراي تعدادي ورودي،  CPUتواند بر روي  ماژولی است که می
 SBامکان استفاده از یک  CPUدر هر . خروجی دیجیتال یا آنالوگ است

  .وجود دارد

SM   
)Signal Module(  

در ( CPUرا در کنار  توان آن ی است که میبیانگر ماژول ورودي یا خروج
 DI ،DO ،AIهاي مختلف  داراي مدل SM. نصب نمود) بخش سمت راست

، در CPUقابل نصب در کنار هر  SMهاي  تعداد کارت. است AOو 
 8شود و حدأکثر تعداد آن، برابر  نشان داده می CPUمشخصات فنی آن 

  .باشد عدد می

CM   
)Communication module(  

در بخش ( CPUرا در کنار  توان آن بیانگر کارت ارتباطی شبکه است که می
هاي صنعتی  با شبکه PLCاز این ماژول براي ارتباط . نصب نمود) سمت چپ

     در . شود استفاده می... و  Profibus ،ASI ،Modbusمختلف از قبیل 
S7-1200 هاي شبکه نسبت به سایر  تنوع کارتPLC هاي خانوادةS7 یشتر ب

  .است

PM   
)Power Module(  

و  CPUتوان براي تأمین تغذیۀ الکتریکی  بیانگر منبع تغذیه بوده و از آن می
 الزم به ذکر است. استفاده نمود) هاي ورودي، خروجی کارت( I/Oهاي  کارت

توان از هر نوع منبع  اجباري نبوده و به جاي آن می PMاستفاده از  که
  .استفاده نموددیگري نیز  24V DCتغذیۀ 

CB   
)Communication Board(  

هاي  مطابق پروتکل Point to Pointداراي یک ماژول شبکه جهت ارتباط 
ASCII, USS drive protocol, Modbus RTU باشد می.  

Technology Module 

هاي مختلفی براي انجام وظایف خاص قرار داده شده  ماژول ،در این بخش
هاي وزن به منظور ارتباط با  توان به ماژول ها می از جمله این ماژول. است

load cell ماژول ارتباط ،IO Link ماژول ارتعاش به منظور ارتباط با ،
  .اشاره نمود EMSگیري ارتعاش و ماژول ارتباطی  سنسورهاي اندازه
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  مقدمه 6-1
  افزار و انتخاب سخت دیپروژة جد کی جادیا 6-2
  افزار سخت يکربندیپ طیبا مح ییآشنا 6-3
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  مقدمه 1- 6
افزار را انجام  ، پیکربندي سختTIAافزار  ابتدا در محیط نرم که الزم است PLC S7-1200ریزي  برنامه براي

هاي مورد  و ماژول CPUافزار، معرفی  منظور از پیکربندي سخت. نویسی پرداخت داده و سپس به انجام برنامه
 PLC S7-1200هاي مختلف  ل، خصوصیات ماژولدر فصل قب. و انجام تنظیمات آنها است PLCاستفاده در 

و انجام تنظیمات  S7-1200افزار  به بررسی روش پیکربندي سخت ،در این فصل. مورد بررسی قرار داده شد
  .پردازیم می TIAافزار  آن، در محیط نرم

  
  افزار ایجاد یک پروژة جدید و انتخاب سخت 2- 6

افزار مورد  ، ایجاد یک پروژة جدید و انتخاب مدل سختTIAدر محیط  PLCریزي  برنامهبراي اولین قدم 
 Addبا کلیک بر روي گزینۀ  Project Viewدر بخش  TIAافزار  براي این منظور، در محیط نرم. نظر است

new device وارد بخشControllers   شده و سپس در بخشS7-1200  مدلCPU 1215C DC/DC/DC 
توجه  1- 6به شکل . و بر روي آن دابل کلیک کنیدنموده نتخاب را ا 6ES7 215-1AG40-0XB0با کد فنی 

  .فرمایید
  

  
  CPUانتخاب مدل  1-6شکل 
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  افزار آشنایی با محیط پیکربندي سخت 3- 6
  افزار هاي مختلف محیط پیکربندي سخت آشنایی با بخش

شده و محیط آن به افزار  افزار وارد بخش پیکربندي سخت در مرحلۀ قبل، نرم CPUپس از انتخاب مدل 
هاي مختلفی است که در  این محیط خود داراي بخش. شود نمایان می  2-6صورت نشان داده شده در شکل 

  .پردازیم از آنها می یکادامه به بررسی هر 
  

  
  افزار محیط پیکربندي سخت 2-6شکل 

  

  : باشد محیط گرافیکی که خود شامل سه بخش زیر می : )Graphic area( 1بخش 
  Device view) الف

مورد استفاده قرار گرفته و  PLCهاي مختلف  افزار و انتخاب کارت این بخش به منظور پیکربندي سخت
توان با مراجعه به کاتالوگ  در این بخش می. باشد می 3-6محیط آن به صورت نشان داده شده در شکل 

  .قرار داد PLCدر رك  ونموده هاي مورد نظر را انتخاب  افزاري موجود در صفحه، ماژول سخت
  



 

 

  
    

  7فصل 
 

  S7-1500افزار  با سخت آشنایی
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  S7-1500آشنایی با رك  7-3
  CPU-1500بررسی  7-4
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  آشنایی با منبع تغذیه  7-6
  )CM )Communication moduleهاي  آشنایی با کارت 7-7
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  مقدمه 7-1

PLC S7-1500  جزوPLCاین نوع . شود هاي پیشرفته زیمنس محسوب میPLC  توانایی کار در فرآیندهاي
-PLC S7. گیرد قرار می PLC S7-400و  PLC S7-300بزرگ را داشته و از نظر توانمندي، بین متوسط و 

از  CPUتوان عالوه بر  هاي ماژوالر و کامپکت است که در هر دو مدل، در رك اصلی می داراي مدل 1500
باس  پروفینت و  هاي پروفی با استفاده از شبکه ،همچنین. ماژول ورودي، خروجی نیز استفاده نمود 30
هاي ورودي و خروجی را مورد استفاده  افزار را توسعه داده و تعداد بیشتري از کارت توان پیکربندي سخت می

  . قرار داد

  
  S7-1500افزار  سخت 1- 7شکل 

  

نت بوده و بدون نیاز به  داراي حدأقل یک پورت پروفی S7-1500هاي CPUالزم به ذکر است که همۀ 
 PLCریزي  توان با آنها ارتباط برقرار نموده و نسبت به برنامه می PC Adapter تجهیزات اضافی از قبیل

 . شود ها ارائه میCPUدر برخی  Optionنیز به عنوان  DPباس  پورت پروفی در ضمن،. اقدام نمود
  
  S7-1500هاي  آشنایی کلی با انواع ماژول 7-2

. از آنها داراي کاربرد مخصوصی است یکهر که   شود هاي مختلفی تشکیل می از ماژول PLC S7-1500یک 
. شود واحد، پیکربندي می PLCها و در کنار هم قرار دادن آنها، درحقیقت یک سیستم  با انتخاب این ماژول

در ادامۀ مباحث همین فصل، به بررسی . اند ها به طور اجمالی معرفی شده انواع این ماژول 1-7در جدول 
  .پردازیم ها می از این ماژول یکتر هر  دقیق
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  PLC S7-1500هاي تشکیل دهندة  معرفی ماژول 1- 7  جدول
  توضیحات  نام ماژول

CPU  

ارائه شده ) یکپارچه(بوده و به دو صورت ماژوالر و کامپکت  PLCپردازشگر اصلی 
ماژول ورودي،  30توان در رك اصلی از حدأکثر  ، میCPUدر هر دو نوع . است

توان از ارتباطات  هاي بیشتر، می در صورت نیاز به کارت. خروجی نیز استفاده نمود
  تعداد بسیار زیادي کارت ،در این حالت .باس کمک گرفت نت و پروفی ۀ پروفیشبک

توان مورد استفاده قرار داد که تعداد آن از طریق کاتالوگ  ورودي، خروجی را می
  .قابل محاسبه است CPUمشخصات فنی 

SM   
)Signal Module(  

بخش سمت ( CPUرا در کنار  توان آن گر ماژول ورودي یا خروجی است که میبیان
تعداد . است AOو  DI ،DO ،AIهاي مختلف  داراي مدل SM. نصب نمود) راست
، در مشخصات فنی آن )رك اصلی( CPUقابل نصب در کنار هر  SMهاي  کارت
CPU باشد می 30شود و حدأکثر تعداد آن، برابر  نشان داده می.  

CM   
)Communication module(  

در بخش سمت ( CPUرا در کنار  توان آن بیانگر کارت ارتباطی شبکه است که می
هاي صنعتی مختلف از  با شبکه PLCاز این ماژول براي ارتباط . نصب نمود) راست
  .شود استفاده می... و  Profibus ،Ethernet/Profinet ،Modbusقبیل 

PM   
(load power supply 

module) 
 

و  CPUتوان براي تأمین تغذیۀ الکتریکی  بیانگر منبع تغذیه بوده و از آن می
که الزم به ذکر است . استفاده نمود) هاي ورودي، خروجی کارت( I/Oهاي  کارت

 24V DCتوان از هر نوع منبع تغذیۀ  اجباري نبوده و به جاي آن می PMاستفاده از 
  .دیگري نیز استفاده نمود

PS 
(System power supply) 

و  CPUبیانگر منبع تغذیه بوده و وظیفۀ آن، تأمین تغذیۀ باس ارتباطی بین 
تواند تغذیۀ  ، میPSبه طور معمول و بدون نیاز به  CPUهر . باشد می I/Oهاي  کارت

باس براي ارتباط با تعداد مشخصی ماژول را فراهم نماید، اما براي ارتباط با 
  .قرار داد PSها، یک یا چند  است در روي رك و در بین ماژولهاي بیشتر الزم  ماژول

Technology Module 

از . هاي مختلفی براي انجام وظایف خاص قرار داده شده است ماژول ،در این بخش
  ، ماژولload cellهاي وزن به منظور ارتباط با  توان به ماژول ها می جمله این ماژول

  .اشاره نمود. ..کنترل موقعیت، شمارش سریع و 

Interface Module  

 CPUباس با  نت و پروفی افزار بوده و از طریق شبکۀ پروفی بیانگر ماژول توسعۀ سخت
توان تعداد مشخصی کارت ورودي، خروجی  می IMبر روي هر . کند ارتباط برقرار می

. درا برقرار نمو CPUهاي ورودي، خروجی با  قرار داد و از طریق شبکه، ارتباط کارت
هاي توسعه از طریق  است که جزو ماژول ET200همان  IMمنظور از  ،در اینجا

  .شود نت محسوب می باس و پروفی هاي پروفی شبکه
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  مقدمه 8-1

ها بر  بوده ولی از نظر چیدمان ماژول PLC S7-1200مشابه  PLC S7-1500اصول پیکربندي و تنظیمات 
به  ،در این فصل. باشد هایی نیز می د دیگر مانند استفاده از منبع تغذیه، داراي تفاوتروي رك و برخی قواع

برخی از موارد که . پردازیم و نکات مرتبط با آن می TIAافزار  در نرم PLC S7-1500بررسی پیکربندي 
تر  کاملتر و برخی از مطالب که متفاوت است، به صورت  به طور خالصه ،است S7-1200مشابه پیکربندي 

  .شوند مورد بررسی قرار داده می
  
  افزار و انتخاب سخت دیپروژة جد کی جادیا 8-2

، ایجاد یک پروژة جدید و انتخاب مدل TIAدر محیط  PLC S7-1500ریزي  منظور برنامه اولین قدم به
CPU افزار  براي این منظور، در محیط نرم. مورد نظر استTIA  در بخشProject View ر روي با کلیک ب

وارد پوشۀ          S7-1500شده و سپس در بخش   Controllersوارد بخش Add new deviceگزینۀ 
CPU 1511-1PN   6شده و کد فنیES7 511-1AK00-0AB0  و بر روي آن دابل کلیک کرده را انتخاب

  . توجه فرمایید 1-8به شکل . نمایید
  

  
  CPUانتخاب مدل  1- 8شکل 
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به صورت نشان داده شده در شکل ) Device Configuration(افزار  سخت  پیکربندي محیط ،صورت در این
اگر به هر دلیلی محیط پیکربندي نمایش داده نشود، و یا اگر کاربر از این محیط خارج . شود نمایان می 8-2

توان  یموجود در ساختار درختی پروژه نیز م Device Configurationکلیک بر روي گزینۀ  شود، با دابل
  .وارد محیط آن شد

  
  افزار محیط پیکربندي سخت 2- 8شکل 

  
  S7-1500قواعد پیکربندي  8-3

از جمله این . به صورت ضمنی به آنها اشاره شد 7پیکربندي داراي قواعدي است که در فصل  S7-1500در 
  : توان به موارد زیر اشاره نمود قواعد می
  رك درS7-1500 31-0هاي  ها با شماره اسالت است که اسالت 32 افزاري داراي از نظر نرم 

 .گذاري شده است شماره
  گیري منبع تغذیه از نوع  که محل قرار 100اسالت شمارةPM(Power Module)  است، در

از  PMدلیل این موضوع آن است که . شود نشان داده نمی TIAافزار  محیط پیکربندي در نرم
. اختیاري است S7-1500مدل زیمنس در  PMستفاده از نداشته و ا CPUطریق رك، ارتباطی با 

توان از هر نوع منبع تغذیۀ دیگر نیز استفاده  می S7-1500مخصوص  PMبه جاي استفاده از 
دهی  بوده و ثانیاً از نظر جریان 24V DCبه شرطی که اوالً ولتاژ خروجی منبع تغذیه برابر  ،نمود

 .باشد PLCهاي  یر ماژولو سا CPUقادر به تأمین جریان مورد نیاز 
  مربوط به منبع تغذیه از نوع  0اسالت شمارةPS(Power Supply) وظیفۀ . استPS  تأمین تغذیۀ

 .ها است و ماژول CPUباس ارتباطی بین 
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  مقدمه 9-1

از . آشنا شود... اسکن، بالك و  الزم است کاربر با برخی از مفاهیم از قبیل سیکل ،نویسی قبل از شروع برنامه
ها پرداخته و در  خروجی /دهی ورودي در این فصل به بررسی این مفاهیم در کنار روش آدرس ،رو این

 .نماییم نویسی را تشریح می هاي بعد، انواع دستورات برنامه فصل
  
   CPUآشنایی با نواحی حافظۀ  9-2

. باشند از آنها داراي وظیفۀ خاصی می یکزیمنس داراي نواحی مختلفی است که هر  S7هاي CPUحافظۀ 
گر نزدیک است، اما به دلیل برخی از به یکدی S7هاي CPUهاي حافظه و وظیفۀ آنها در  اکثر بخش

  .نماییم از آنها را به طور جداگانه بررسی می یکها، هر  تفاوت
  
  S7-300نواحی حافظۀ  9-2-1

  :داراي سه بخش اصلی زیر است CPU S7-300، حافظۀ کنید مشاهده مینیز  1-9همانطور که در شکل 
 Load memory : از دانلود به  حافظۀ بارگذاري بوده و برنامۀ کاربر پسCPU در این بخش قرار ،

محسوب شده و با افزایش  Load memoryبه عنوان  mmcکارت حافظۀ  S7-300در . گیرد می
 .را افزایش داد Load memoryتوان ظرفیت  ظرفیت آن، می

 System memory  : حافظۀ سیستمی بوده و نواحی حافظۀ ورودي)PII( حافظۀ خروجی ،
)PIQ( ناحیۀ ،Bit memory تایمرها، کانترها و ناحیۀ دیتاهاي محلی ،)L Stack ( در آن قرار

 .اند گرفته

 Work memory : در . شود به معناي حافظۀ کاري بوده و پردازش برنامه در آن انجام می
CPU هايS7-300  افزایش ظرفیتWork memory باشد امکان پذیر نمی. 

 

  
  S7-300هايCPUنواحی حافظه در  1- 9شکل 
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  S7-400نواحی حافظۀ  9-2-2
داراي  S7-300هاي CPUنیز مشابه  S7-400هاي CPU، کنید مشاهده می 2-9همانطور که در شکل 

هایی نیز بین  البته تفاوت. باشند می System memoryو  Load memory ،Work memoryنواحی حافظۀ 
  : رد عبارتند ازبرخی از این موا. وجود دارد S7-300با  S7-400هاي CPUنواحی حافظه در 

 CPU هايS7-400  دارايLoad memory  داخلی هستند که امکان توسعۀ آن با استفاده از
 .باشد میسر می MCکارت حافظه از نوع 

  درCPU هايS7-400 ،Work memory  داراي دو بخشcode  وdata است. 
  نواحیPII  وPIQ  در حافظۀWork memory  و در بخشcode اند قرار گرفته. 
  

  
  S7-400هاي CPUنواحی حافظه در  2- 9شکل 

  

  S7-1200نواحی حافظه   9-2-3
  : شود بندي می به سه بخش زیر تقسیم CPU-1200حافظۀ 
 Load Memory :  حافظۀ بارگذاري بوده و برنامه پس از دانلود بهCPU در این بخش قرار ،

در صورت . باشند ر میداخلی از نوع ماندگا Load Memoryداراي  S7-1200هاي CPU. گیرد می
برنامه و تنظیمات ( Load Memory، اطالعات درون CPUمربوط به  Powerقطع شدن 



 

 

          

          10فصل 

 

              و TIA یسینو برنامه طیمح با ییآشنا              
 موالتوریس کمک به برنامه تست..................

 مقدمه  10-1
  LADنویسی  ط برنامهآشنایی با محی 10-2
  تست برنامه به کمک آنو نحوة  S7-1200/1500آشنایی با سیموالتور  10-3
  و نحوة تست برنامه به کمک آن S7-300/400 موالتوریبا س ییآشنا 10-4
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  مقدمه 1- 10

امه توسط پرداخته و نحوة تست برن TIAافزار  نویسی در نرم در این فصل به بررسی مختصر محیط برنامه
و  LADتر به بررسی انواع دستورات برنامه نویسی زبان  به طور کامل 12در فصل . شود سیموالتور بیان می

  . شود ارائه نمونه تمرینات مرتبط پرداخته می
  
  LADنویسی  آشنایی با محیط برنامه 2- 10

رد شدن به محیط آن، تنظیم شده باشد، با وا LADنویسی یک بالك به صورت  در صورتی که زبان برنامه
نویسی یک بالك به  در صورتی که زبان برنامه. گیرد در اختیار کاربر قرار می LADنویسی  هاي برنامه المان

کلیک  توان در ساختار درختی پروژه بر روي بالك مورد نظر راست تنظیم نشده باشد، می LADصورت 
را  LAD، زبان  1-10نشان داده شده در شکل  سپس به صورت. را انتخاب نمود Propertiesنموده و گزینۀ 

  .نویسی بالك تنظیم نمود به عنوان زبان برنامه
  

  
  نویسی یک بالك نحوة تنظیم زبان برنامه 1-10شکل 

  

کلیک بر روي آن، وارد  توان با دابل تنظیم شد، می LADنویسی بالك به صورت  پس از آنکه زبان برنامه
نویسی  را در حالت انتخاب زبان برنامه OB1نویسی  محیط برنامه 2-10 شکل. نویسی شد محیط برنامه

LAD دهد نشان می.  
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  LADنویسی بالك با انتخاب زبان  محیط برنامه 2-10شکل 

  

توان از  شود و در می سازي می پیاده Networkمشخص است، برنامه در  2-10همانطور که در شکل 
بخش (ها در بخش سمت سمت راست محیط کاري  این المان. وداستفاده نم LADهاي مختلف زبان  المان

Instruction (توان با  اند و می قرار گرفتهDrag & Drop آنها را در محیط نتورك قرار داد.  
، OBهاي از نوع  در بالك. در نظر گرفته شده است Tempدر محیط بالك، بخشی جهت تعریف متغیرهاي 

توان متغیرهاي دیگري را  وجود دارد که به آنها می Tempي متغیر فرض تعداد در این بخش به طور پیش
هر کدام از . اند افزار قرار گرفته نرم Toolbarهاي  ، المانTempهمچنین در بخش باالي متغیرهاي . نیز افزود
الزم به ذکر . بیان شده است 1-10ها وظیفۀ خاصی بر عهده دارد که شرح عملکرد آنها در جدول  این المان

نویسی کاربرد دارند، تشریح شده  هاي برنامه هایی که در محیط بالك فقط المان 1-10است که در جدول 
  .شوند هاي دیگر معرفی می است و سایر المان بر حسب نیاز، در فصل

  

  LADنویسی  محیط برنامه Toolbarهاي  شرح عملکرد المان 1- 10جدول 
  کاربرد  المان

  ایجاد یک نتورك جدید  

  ف کردن نتوركحذ  

  ها باز کردن همۀ نتورك  

  ها بستن همۀ نتورك  

  .کند اختصاص داده شده به یک المان را فعال یا غیر فعال می) توضیح(کامنت   



 

 

  
    

 11فصل 
  PLC S7-1200/1500 با  Onlineارتباط              

  مقدمه 11-1
  PLCه دانلود ب برقراري ارتباط و مراحل 11-2
  TIAافزار  از طریق نرم CPU S7-1200کنترل  11-3
  Online & diagnosticsاستفاده از مد  11-4
  PLCنحوة آپلود گرفتن از  11-5
  Modifyو  Force اتیبا عمل ییآشنا 11-6
  Offlineو  Onlineبرنامۀ  سۀیمقا 11-7
  Offline/Offlineدو پروژه به صورت  سۀینحوة مقا 11-8
  Traceفاده از نحوة است 11-9
  CPU S7-300/400با  PC Adapterنحوة برقراري ارتباط از طریق  11-10
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  مقدمه 11-1

به  LANتوان از کابل  می PCاز طریق  PLC S7-1500و  PLC S7-1200به منظور برقراري ارتباط با 
از یک کارت شبکه  PCر در این روش الزم است د. صورت مستقیم یا با استفاده از سوئیچ استفاده نمود

 PNتوان از پورت  نیازي به کارت شبکه نبوده و می PLCاستفاده نمود، اما در سمت ) معمولی یا صنعتی(
نشان داده شده  PLC S7-1200و  PCاصول برقراري ارتباط بین  1-11در شکل . استفاده کرد CPUروي 
  .است

  

  
  PLCو  PLCارتباط بین  1-11شکل 

  

  :شود براي مقاصد زیر استفاده می PLCبا  Onlineاط از برقراري ارتب
 ریزي، دانلود و آپلود انجام عملیات برنامه 
 انجام تست برنامه و دیدن وضعیت متغیرها 
 یابی و مراجعه به اطالعات بافر عیب 
  دسترسی به برخی از اطالعاتCPU  از قبیلfirmware Version سریال نامبر، میزان حافظۀ ،

 ...و  CPUاشغال شدة 
  انجام برخی تنظیمات از قبیل تنظیم تاریخ و زمان، فرمت کردن کارت حافظه، ریست کردن

CPU  به تنظیمات کارخانه و... 
  مقایسۀ برنامۀOffline  وOnline 
  و...  

  آشنایی با مفهوم دانلود
اصطالحاً عمل  PLC (CPU)نویسی از کامپیوتر به  هاي برنامه بالك) یا(افزار و  به انتقال تنظیمات سخت

  .شود دانلود گفته می
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  آشنایی با مفهوم آپلود
  .شود به کامپیوتر اصطالحاً عمل آپلود گفته می PLC (CPU)به انتقال برنامه از 

  PLCمراحل برقراري ارتباط و دانلود به  11-2
  :الزم است مراحل زیر طی شود) PLC )S7-1200,S7-1500به منظور انجام دانلود به یک 

 . را انتخاب کنید Download to Deviceگزینۀ  Onlineاز منوي  2-11ل مطابق شک -1
  

  
  Onlineاز منوي  Download to deviceانتخاب گزینۀ  2-11شکل 

  

- 11به صورت نشان داده شده در شکل  Extended Download to deviceدر این صورت پنجرة  -2
 .شود نمایان می 3

  :زم است تنظیمات زیر صورت پذیردال 3-11در پنجرة نشان داده شده در شکل 
  در بخش مربوط به گزینۀType of the PG/PC Interface شود نوع واسط ارتباط انتخاب می. 
  در بخش مربوط به گزینۀPG/PC Interface شود نام واسط ارتباط انتخاب می. 
  در بخشCommunication to interface Subnet شود نام شبکۀ واسط انتخاب می. 
 ۀ گزینShow all compatible Device در این صورت همۀ . را فعال نماییدPLC هاي قابل

 .شوند افزار نمایش داده می دسترس توسط نرم
 با کلیک بر روي گزینۀStart Search عملیات جستجوي ،PLC ها شروع شده و در پایان لیست

PLCبه  توجه نمایید اگر اولین دانلود. شود هاي در دسترس نمایش داده میPLC  شود، این  انجام
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 LAD هیپا دستورات با ییآشنا                       

  مقدمه 12-1
  Generalهاي پوشۀ  آشنایی با المان 12-2
  Bit Logicهاي  آشنایی با المان 12-3
  ها در برنامه تگ شیراینحوة و 12-4
  Timerدستورات  12-5
  Counterدستورات  12-6
  گر دستورات مقایسه 12-7
  دستورات محاسباتی 12-8
  Moveدستورات  12-9
  دستورات تبدیل 12-10
 Program Controlدستورات  12-11
  Word Logicدستورات  12-12
  Shift and Rotateدستورات  12-13
  Legacyآشنایی با دستورات  12-14
  پاسخ تمرینات 12-15
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  مقدمه 1- 12

  :شوند که عبارتند از بندي می نویسی به پنج گروه اصلی تقسیم تورات برنامه، دسTIAافزار  در نرم
 Basic instructions:  اي است که کاربردهاي معمول  پایه) هاي المان(شامل دستورات

این دستورات در حقیقت همان دستورات موجود . شود سازي می نویسی به کمک آنها پیاده برنامه
 .است که برخی دستورات جدید نیز به آن افزوده شده است STEP7 افزار هاي قبلی نرم در ورژن

 Extended instructions: هاي قبلی  شامل دستورات پیشرفته است که برخی از آنها در ورژن
این دستورات بسیار متنوع بوده . هاي مختلف ارائه شده بودندSFCتحت عنوان  STEP7افزار  نرم

 .اند و براي انجام وظایف خاص ارائه شده

 Technology: هاي مرتبط با وظایفی از قبیل کنترل موقعیت،  در این بخش دستورات و بالك
 .قرار گرفته است... و  PID Controlشمارش سریع، 

 Communication :هاي  هاي مرتبط با تبادل دیتا از طریق شبکه در این بخش دستورات و بالك
 .صنعتی مختلف، قرار گرفته است

 Optional packages:  در این بخش برخی دستورات مربوط به وظایف خاص از جمله
 .زیمنس قرار گرفته است) RFID(هاي ردگیري وشناسایی  سیستم

 
در این کتاب . ، نشان داده شده استTIAافزار  نویسی در محیط نرم دستورات مختلف برنامه 1-12در شکل 

هاي مختلفی از نحوة استفادة آنها در  داخته و مثالپر Basic instructionsهاي  به بررسی دستورات و المان
خود داراي انواع و اقسام مختلفی  Basic instructionsالزم به ذکر است که دستورات . شود برنامه، ارائه می

  .اند هاي مختلف ارائه شده است که در قالب گروه
  

  
  TIA افزار نویسی در محیط نرم هاي اصلی دستورات برنامه گروه 1-12شکل 
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نشان داده شده است، در حقیقت گروه مستقل دستورات  1-12که در شکل  Favoritesبخش  :نکته
ها را در آن قرار داد که  توان دستورات منتخب و پرکاربرد سایر گروه شود؛ بلکه می نویسی محسوب نمی برنامه

  .نویس قرار داشته باشد همیشه در دسترس برنامه
  Generalپوشۀ  هاي آشنایی با المان 2- 12

هاي قرار گرفته در این پوشه جنبۀ عمومی داشته و از آنها براي ایجاد یک نتورك جدید، ایجاد  المان
هاي قرار  انواع المان 2-12در شکل . شود ، در برنامه استفاده میEmpty boxهاي موازي و قراردادن  شاخه

  .نشان داده شده است Generalگرفته در پوشۀ 

  
  Generalهاي موجود در پوشۀ  مانال 2-12شکل 

  

  .توان یک نتورك جدید ایجاد نمود با استفاده از آن می :New networkالمان 
توان یک باکس جدید ایجاد نموده و دستور مناسب را از لیست  با استفاده از آن می: Empty boxالمان 

  .دستورات آن، انتخاب نمود
یک شاخۀ موازي جدید در نتورك استفاده ) باز کردن(یجاد از این المان براي ا :Open branchالمان 

  .شود می
 .شود از این المان براي بستن یک شاخۀ موازي که قبالً باز شده است، استفاده می :Close branchالمان 

  
  Bit Logicهاي  آشنایی با المان 3- 12

است که از  Bit Logicوه دستورات ، گرLADترین گروه از دستورات مورد استفاده در زبان  یکی از پرکاربرد
هاي  انواع المان 3-12در شکل . شود برنامه استفاده می) منطقی(هاي الجیک  سازي بخش منظور پیاده آن به

Bit Logic توانند بر روي یک بیت از حافظه کار نمایند می) ها المان(این دستورات . نشان داده شده است .
استفاده نمود ... و  I0.0 ،Q0.7 ،M2.4هاي بیتی نظیر  توان از آدرس قط میها ف به عبارت دیگر، در این المان



 

 

  
    

 13فصل 
   آنالوگ يها گنالیس یسینو برنامه با ییآشنا 

  S7-1500 و S7-1200 در                                
 مقدمه  13-1

  هاي آنالوگ آشنایی با پردازش سیگنال 13-2
  هاي آنالوگ ورودي در ماژول ADC(A/D)جدول تبدیل  13-3
  هاي آنالوگ خروجی در ماژول DAC(D/A)جدول تبدیل  13-4
  S7-1200هاي آنالوگ در  سیگنال یسینو برنامه 13-5
  S7-1500در هاي آنالوگ  سیگنال نویسی برنامه 13-6
  منابع و مراجع 13-7
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  مقدمه 13-1
هاي آنالوگ و استفاده از آنها  آشنایی با نحوة پردازش سیگنال S7هاي PLCیکی از نکات مهم براي کار با 

بندي  ه دو گروه آنالوگ ورودي و آنالوگ خروجی تقسیمتوان ب هاي آنالوگ را می سیگنال. در برنامه است
  . شود ها داراي نکات خاصی است که در ادامه بیان می نویسی هر کدام از این سیگنال نمود؛ برنامه

هاي فرآیندي با ماهیت  گیري کمیت هاي آنالوگ ورودي عمدتاً از سنسورها و ترانسمیترهاي اندازه سیگنال
چند نمونه از این  1- 13  در شکل. شود دریافت می... ر، ارتفاع سطح، فلو، رطوبت و پیوسته، مانند دما، فشا

در برخی از موارد هم ممکن است سیگنال آنالوگ از تجهیزاتی مانند درایو . تجهیزات نشان داده شده است
)Inverter( دریافت شود... ، فیدبک موقعیت یک کنترل ولو و.  
  

      
  گیري فشار سنسور اندازه  )ارتفاع سطح(  Levelگیري  سنسور اندازه  الف فشارگیري اخت سنسور اندازه

  
  

  
و  RTDترانسمیتر مبدل سیگنال   RTDسنسور 

  20mA..4ترموکوپل به سیگنال 
  سنسور ترموکوپل

  چند نمونه سنسور آنالوگ 1-13شکل 
  

  : مودبندي ن توان به چهار دسته زیر تقسیم هاي آنالوگ ورودي را می سیگنال
 سنسورهاي دما   سیگنال)RTD ترموکوپل و ،PTC( 
 هاي جریانی سیگنال 
 هاي ولتاژي سیگنال 
 هاي مقاومتی سیگنال  
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توانند  هاي مختلفی هستند که هر کدام از آنها می در زیمنس داراي مدل AI  هاي الزم به ذکر است ماژول
  .هاي آنالوگ ورودي را دریافت نمایند یک یا چند نوع از سیگنال

این . باشد قابل استفاده است، سیگنال آنالوگ خروجی می PLCنوع دیگري از سیگنال آنالوگ که در 
تولید شده و براي عملگرهایی نظیر کنترل ولو، دمپر و درایو ارسال  AO(AQ)سیگنال توسط ماژول 

... و  20mA ،0..10V..4هاي مختلف نظیر  این سیگنال داراي دو نوع جریانی و ولتاژي در رنج. شود می
اي از کاربرد سیگنال آنالوگ خروجی به منظور کنترلِ یک ولو جهت کنترل  نمونه 2-13در شکل . باشد می

  .فشار روغن سیستم هیدرولیک نشان داده شده است

  
  استفاده از سیگنال آنالوگ خروجی به منظور کنترلِ یک ولو 2-13شکل 

  
هاي آنالوگ ورودي و خروجی در یک سیستم  کیبی سیگنالیک نمونه از کاربرد تر 3-13همچنین در شکل 

در این سیستم، توسط یک سنسور . گیري و تنظیم دما نشان داده شده است مبدل حرارتی، به منظور اندازه
همچنین فرمان تنظیمِ . شود گیري شده و به ماژول آنالوگ ورودي ارسال می دماي مادة درون مخزن اندازه

ولوِ بخار، میزان بخار ورودي . شود خار، توسط ماژول آنالوگ خروجی براي ولو ارسال میشدن ولو ب باز و بسته
  .تواند دما را کنترل نماید می  PLCبه مخزن را تعیین نموده و به این روش، 

  



 

 

 

  

  14فصل   
        

  از استفاده با افتهی ساختار یسینو نامهبر           
FC، FB، DB 

 مقدمه  14-1
  و نحوة استفاده از آن DBبا   ییآشنا 14-2
  نویسی هاي برنامه آشنایی با انواع روش 14-3
  و نحوة استفاده از آن FCآشنایی با  14-4
  و روش استفاده از آن FBآشنایی با  14-5
  منابع و مراجع 14-6
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  مقدمه 1- 14
براي این منظور . است PLCنویسان  هاي صنعتی یکی از نیازهاي مبرم برنامه اي در پروژه نویسی حرفه برنامه

به عنوان نمونه این . نویسی آشنا شود در حوزة برنامه PLCتر  نویس با امکانات پیشرفته الزم است برنامه
، )DB(ی ساختار یافته، استفاده از دیتا بالك نویس هاي برنامه توان به مواردي از قبیل روش امکانات می

هاي متعدد، به بررسی  در این فصل با ارائه مثال. اشاره نمود) FB(بالك  و فانکشن) FC(استفاده از فانکشن 
  .پردازیم این موضوعات می

  
  و نحوة استفاده از آن DBآشنایی با   2- 14

DB  مخففData Block شود طالعات متغیرها، استفاده میسازي ا بوده و از آن براي ذخیره .DB  خود
  :داراي دو مدل زیر است

 Global DB :در این . پذیر است حالت عمومی داشته و تعریف متغیرهاي مختلف در آن امکان
نویسی  هاي برنامه ، مسئولیت ایجاد متغیرها بر عهده کاربر قرار داشته و همۀ بالكDBنوع 
اشتراکی نیز شناخته  DBبا عنوان  DBاین نوع . تفاده نمایندتوانند از متغیرهاي درون آن اس می
 .شود می

 Instance DB: DB  اختصاصی بوده و مخصوص یک بالك از نوعFB در حقیقت الزم . باشد می
 DBاختصاص داده شود تا مقادیر پارامترهاي آن در  Instanceاز نوع  DBیک  FBاست به هر 

اختصاصی در برنامه سایر  DBاستفاده از متغیرهاي درون  .سازي شوند اختصاصی، ایجاد و ذخیره
 .تواند در آن متغیر جدیدي ایجاد نماید پذیر بوده ولی کاربر نمی نویسی امکان هاي برنامه بالك

  
  اشتراکی DBموارد کاربرد  1- 2- 14

  :بوده و شامل موارد زیر است Bit Memoryاشتراکی مشابه موارد کاربرد  DBموارد کاربرد 
 سازي نتایج پایانی برنامه یرهذخ 
 سازي نتایج میان برنامه ذخیره 
  دریافت مقادیرSet point 

  بیت در مواقع الزم براي کار با دیتا تایپ هایی که اندازه آنها  32تعریف متغیرهاي بزرگتر از
 .بیت است 32بزرگتر از 
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  Bit Memoryاشتراکی و  DBمقایسۀ  2- 2- 14
در بسیاري از موارد یکسان است، این سوال  Bit Memoryاشتراکی و  DBري با توجه به اینکه حوزة کارب

  داراي چه مزایایی است؟ Bit Memoryاشتراکی نسبت به  DBشود که استفاده از  مطرح می
را مورد  Bit Memoryاشتراکی و  DBگویی به سوال فوق، الزم است خصوصیات و امکانات  براي پاسخ

اشتراکی و  DBبرخی از خصوصیات مهم  1-14براي همین منظور، در جدول . مقایسه و ارزیابی قرار داد
Bit Memory مورد بررسی قرار داده شده است.  

  Bit Memoryاشتراکی و  DBمقایسۀ  1- 14جدول 
  اختصاصی Bit Memory  DB  آیتم

  CPU 1511-1PN(  16 KByte  1 MByteبه عنوان مثال در (ظرفیت حافظه 

  و Load Memory حافظۀ سیستمی  )S7-1500(فظه محل قرار گیري در حا
Code Work Memory  

  و Load Memory حافظۀ سیستمی  )S7-1200(محل قرار گیري در حافظه 
Work Memory 

  دارد  خیر  بندي متغیرها امکان دسته
  افزار توسط نرم  توسط کاربر دهی متغیرها آدرس

  دارد  خیر  امکان مقدار دهی اولیه به متغیرها
  قابل تنظیم - بله  قابل تنظیم - بله  دگاري متغیرهامان

  دارد  خیر  امکان استفاده از متغیرهاي آرایه
  بله  بله  بیت 32امکان استفاده از متغیرهاي بزرگتر از 

  بله  خیر  امکان مدیریت دسترسی به متغیرها
  

 Bitسبت به اشتراکی ن DBهاي  مشخص است که قابلیت 1-14با توجه به نکات ارائه شده در جدول 

Memory  بیشتر است، از جمله اینکه ظرفیت حافظۀDB  چندین برابرBit Memory  است، امکان
افزار انجام شده و احتمال  توسط نرم DBدهی متغیرهاي  بندي متغیرها در آن وجود دارد، آدرس دسته

  ...دارد و وجود  DBرود، امکان مقدار دهی اولیه به متغیرهاي  ها از بین می تداخل در آدرس
توان  داراي مزیت خاصی است؟ در پاسخ می Bit Memoryشود که آیا استفاده از  حال این سؤال مطرح می

 DBبراي استفاده از متغیرهاي . سهولت استفاده از آن است Bit Memoryترین مزیت  بیان نمود که مهم
قابل استفاده باشد، در حالی که ایجاد شده و در برنامه  DBالزم است چند مرحله طی شود تا متغیر در 

نویسی، در هر  تواند در حین انجام برنامه نیازي به ایجاد قبلی نداشته و کاربر می Bit Memoryمتغیرهاي 
  .را وارد نموده و از آنها استفاده نماید Bit Memoryتابع یا بالك دلخواهی، آدرس متغیرهاي 
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 S7-1500و  S7-1200ها در  OBآشنایی با انواع      

  مقدمه 15-1
  S7-1200در  هاOBآشنایی با انواع  15-2
  S7-1500ها در OBآشنایی با انواع  15-3
  هاOBبررسی انواع  15-4
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  مقدمه 15-1

OB  مخففOrganization Block  باشند  ها می آن، گروهی از بالكبه معنی بالك سازمانی بوده و منظور از
ها را نداشته و  کاربر، امکان تغییر نوع کاربري این بالك. قرار داده شده است CPUکه مدیریت آنها بر عهده 

هاي مختلف OBهاي زیمنس، انواع PLCدر . به جز در موارد خاص، امکان مدیریت اجراي آنها را نیز ندارد
بندي نمود،  توان آنها را به چهار گروه اصلی تقسیم شده است که می براي انجام وظایف خاص در نظر گرفته

  :ها عبارتند از این گروه
 OBاین  :اندازي هاي راهOB هاي صرفاً در زمان تغییر وضعیت کاريCPU  ازSTOP  بهRUN ،

توان براي مواردي همچون مقدار دهی اولیه به متغیرها،  ها میOBاز این . شوند یکبار اجرا می
 .استفاده نمود... ها و  کردن حافظۀ بالك کردن متغیرها، ریست ریست

 OBاین  :هاي سیکلیOBهاي اصلی کاربر  برنامه. شوند ها به صورت سیکلی فراخوانی و اجرا می
در بین این . شود سازي می ها پیادهOBاجرا شوند، در این  CPUکه باید در هر سیکل کاري 

OB ،هاOB1  به عنوانMain Program ناخته شده و مطابق زمان سیکل اسکن شCPU 
قابل تنظیم نبوده و بستگی به زمان  OBزمان فراخوانی این . شود فراخوانی و اجرا می

توان به صورت دلخواه  هاي سیکلی را میOBدارد اما زمان فراخوانی سایر  CPUاسکن  سیکل
 . تنظیم نمود

 OBعامل فراخوانی این  :هاي وقفۀ مبتنی بر رخدادOBا بروز یک رخداد ه)Event ( در
مواردي همچون رسیدن به یک تاریخ و زمان مشخص، فعال شدن  Eventمنظور از . سیستم است

 .باشد یک ورودي خاص و مواردي از این دست می

 OBعامل فراخوانی این  :هاي وقفۀ مبتنی بر خطاOB ها بروز خطا درPLC در این حالت . است
اجرا  OBبه کار خود ادامه داده و برنامۀ درون  CPUا، مربوط به خط OBدر صورت وجود 

رفته و پردازش  STOPبه مد  CPUخطا، در برخی موارد OBدر صورت عدم وجود . شود می
  .شود برنامه متوقف می

  

  S7-1200ها در OBآشنایی با انواع  15-2
  :بندي نمود صلی تقسیمتوان به دو گروه ا را می Errorو  Eventهاي مختلف اعم از  رخداد S7-1200در 

  .در نظر گرفته شده است OBهایی که براي آنها  رخداد )الف
  .باشند می OBرخدادهایی که فاقد  )ب
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 S7-1200در  OBهاي داراي  رخداد) الف

در صورت بروز رخداد مورد . هاي مشخص استOBداراي  PLC S7-1200دهاي مربوط به  بسیاري از رخدا
مورد نظر،  OBدر صورت عدم وجود . نماید آنرا اجرا می CPUه موجود باشد، مربوط OBنظر، در صورتی که 

CPU فرض خود را که ممکن است تغییر وضعیت به مد  العمل پیش عکسSTOP ماندن در حالت  یا باقی
RUN  انواع  1-15در جدول . کند باشد، اجرا می... وOB هاي ارائه شده درS7-1200 معرفی شده است.  

  

  S7-1200هاي ارائه شده در OBنواع ا 1- 15جدول 

Event class   شمارةOB   تعدادOB هاي
  قابل استفاده

اولویت   نحوة فراخوانی
  اجرا

Cyclic program  1, >= 123  >= 1  
، یکبار CPUدر هر سیکل کاري 

  1  .شوند فراخوانی می

Startup  100, >= 
123  >=0  

از مد  CPUدر زمان تغییر وضعیت کاري 
STOP  بهRUN  1 

Time-of-day 
interrupt  >= 10  Max. 2  

در صورت رسیدن به یک تاریخ و زمان 
 2  مشخص

Time-delay interrupt  >= 20  Max. 4  3  پس از یک تأخیر مشخص 

Cyclic interrupt  >= 30  Max. 4  8  مطابق یک دورة زمانی قابل تنظیم 

Hardware interrupt  >= 40  Max. 50  

  :هاي ورودي معمولی در ماژول
  )عدد 16(با اعمال لبۀ باالرونده 

  )عدد 16(رونده  با اعمال لبۀ پایین
18  

  :هاي سریع در شمارنده
Count value = reference value (max. 6) 
Count direction changed (max. 6) 
External reset (max. 6) 

Status interrupt  55  0 or 1  CPU has received status interrupt  4 
Update interrupt  56  0 or 1  CPU has received update interrupt  4 
Manufacturer- or 
profile-specific 

interrupt  
57  0 or 1  CPU has received manufacturer-

specific or profile-specific interrupt  4 

Time error  80  0 or 1  

  :در مواردي از قبیل
  حد مجاز افزایش زمان سیکل اسکن از

  قبل از پایان اجراي آن OBفراخوانی یک 
  TODعبور از زمان وقفه 

  STOPدر مد  TODفرا رسیدن زمان وقفۀ 

22  
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  هاي سریع در نویسی شمارنده تنظیمات و برنامه 
PLC S7-1200                                      

 مقدمه  1- 16
  افزاري شمارندة سریع تنظیمات سخت 2- 16
  نویسی شمارندة سریع برنامه 3- 16
 ه توسط کانتر و استفاده از آننحوة مشاهدة مقدار شمارش شد 4- 16
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  مقدمه 16-1

هاي سریع  هاي صنعتی تجهیزات مختلفی وجود دارند که سیگنال خروجی آنها به صورت پالس در پروسه
اشاره ... توان به انکودر، فلومیترهاي پالسی، سنسورهاي پراکسیمتی و  از جمله این تجهیزات می. باشد می

پذیر نبوده و باید از  امکان PLCورودي معمولی  هاي  کارت هاي سریع با  پالسمعموالً دریافت . نمود
  . هاي شمارندة سریع استفاده نمود کارت

اند و با  هاي سریع مجهز شده به قابلیت دریافت پالس CPUهاي همراه  ، کارتS7-1200هاي CPUدر 
البته این . ل شمارش سریع را انجام دهدتواند عم می CPU، )هاي خاص بدون نیاز به کارت(استفاده از آنها 

 High، قابلیت شمارندة سریع یا CPUفرض غیر فعال بوده و الزم است در تنظیمات  قابلیت به صورت پیش

speed counters (HSC) هاي مختلف  هاي سریع در مدل تعداد شمارنده 1-16در جدول . فعال شود
CPU نشان داده شده است 1200هاي.  

  1200هاي CPUهاي مختلف  هاي سریع در مدل داد شمارندهتع 1-16جدول 
HSC designation  Number of HSCs  S7-1200 CPU 

HSC1…3 (and HSC5)*  3 (with digital signal board 4)*  CPU 1211C  
HSC1…4 (and HSC5)*  4 (with digital signal board 5)*  CPU 1212C  

HSC1…6  6  
CPU 1214C 
CPU 1215C 
CPU 1217C  

 

* with DI2/DO2 signal board 
  

  افزاري شمارندة سریع تنظیمات سخت 16-2
مراحل . است Device Configurationافزاري، تنظیمات مورد نظر در محیط  منظور از تنظیمات سخت

  :باشد انجام کار به شرح زیر می
را انتخاب نموده و  High speed counters (HSC)شده و گزینۀ  CPUالزم است وارد بخش تنظیمات  -1 

 Enable this high speedگزینۀ ) HSC1مثالً (، براي شمارندة مورد نظر 1-16سپس مطابق شکل 

counter را فعال نمود.  
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  CPUسازي شمارندة سریع در تنظیمات  فعال 1-16شکل 

  . انجام داد توان تنظیمات مختلف را می 2-16، به صورت نشان داده شده در شکل Functionدر بخش  -2
  

  
  انجام تنظیمات شمارنده سریع 2-16شکل 

  :عبارتند از Functionتنظیمات قابل انجام در بخش 
Type of counting :توان مشخص نمود که عمل شمارش پالس مد نظر است یا محاسبۀ  در این بخش می
  :هاي قابل انتخاب عبارتند از فرکانس پالس، گزینه

 Count: شود هاي دریافتی از سنسور شمارش می زینه، تعداد پالسبا انتخاب این گ. 

 Frequency: شود هاي دریافتی از سنسور محاسبه می با انتخاب این گزینه، فرکانس پالس. 

Operating phase: توان الگوریتم شمارش را در حالت  در این بخش میCount هاي  گزینه. تنظیم نمود
  :قابل انتخاب عبارتند از

 Single phase: مثالً در . شود در این الگوریتم، شمارش بر مبناي پالس یک سنسور انجام می
شرایطی که از یک سنسور پراکسیمتی براي انجام شمارش استفاده شود، انتخاب این گزینه براي 

در این الگوریتم الزم است یک آدرس براي ورودي . هاي آن سنسور مناسب است شمارش پالس
و نیز در صورت تمایل به کنترل جهت شمارش توسط ) کنندة پالس لسنسور ارسا(مورد نظر 



 

 

    

  

  17فصل      
 

در ) PWM(نویسی تولید پالس  تنظیمات و برنامه
S7-1200                                                             

 

 مقدمه 17-1

  PWMسازي  افزاري فعال تنظیمات سخت 17-2
  PWM یسینو برنامه 17-3
  PWMنحوة تنظیم طول پالس  17-4
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  مقدمه 17-1
ستفاده هاي با پهناي دلخواه ا هاي سریع و یا پالس هاي صنعتی در برخی شرایط الزم است از پالس در پروسه

هاي  پذیر نبوده و باید از کارت هاي دیجیتال معمولی امکان هاي سریع توسط خروجی ایجاد پالس. نمود
نویسی با  تولید پالس با پهناي دلخواه نیز به کمک دستورات برنامه. خاصی براي این منظور استفاده نمود

مل دیگر، ممکن است پالس و عوا CPUدقت باالیی همراه نیست زیرا متناسب با زمان سیکل اسکن 
  .خروجی کامالً منطبق بر درخواست کاربر نباشد

هاي  به قابلیت تولید پالس CPUهمراه ) اي هاي غیر رله مدل( DOهاي  ، کارتS7-1200هاي CPUدر 
هاي سریع و نیز  توان پالس هاي خاص، می اند و به کمک آنها و بدون نیاز به کارت سریع مجهز شده

قرار داده شده  S7-1200هاي CPUبراي این منظور، دو قابلیت در . ناي دلخواه ایجاد نمودهاي با په پالس
  :است

PTO:  ،بر مبناي این قابلیتCPU هایس سریع به منظور کنترل سروو موتورها در سیستم  تواند پالس می
یا چند  در یک CPUدر این روش، پالس تولیدي توسط . ایجاد نماید) Motion Control(کنترل حرکت 

کشی به سروو درایوي که  خروجی دیجیتال که امکان سوئیچینگ سریع دارند قرار داده شده و توسط سیم
سازي این روش نیاز به مالحضات و نکات  پیاده. شود وظیفۀ کنترل سروو موتور را بر  عهده دارد ارسال می

  .ئه خواهد شددیگري ارا  مختلفی دارد که از حوصلۀ این کتاب خارج است و در کتاب
PWM: توان  در این روش می. منظور از آن، مدوالسیون طول پالس یا تولید پالس با طول دلخواه است

مثالً در یک دورة . هاي زمانی یکسان تعیین نمود را به صورت دلخواه در دوره) طول پالس(پهناي پالس 
اصول عملکرد  1-17در شکل . یا هر طول دیگري ایجاد نمود 400ms، یک پالس به طول 1000msزمانی 
PWM نشان داده شده است.  

  
  PWMاصول عملکرد  1-17شکل 

  
  :توضحیات شکل

  .نشان داده شده است، یک دورة زمانی تولید پالس است 1منظور از بخشی که با اندیس  -1
  .نشان داده شده است، طول پالس است 2منطور از بخشی که با اندیس  -2
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یعنی پس از پایان هر دورة . شود پالس تعیین شده، دائماً تولید پالس تکرار می مطابق دورة زمانی و طول
شود و این فرآیند تا زمانی که  زمانی تولید پالس، دورة زمانی بعدي شروع شده و پالس جدیدي ایجاد می

CPU  در مدRUN شود قرار داشته باشد، تکرار می.  
به . شود ارائه می CPUهاي تولید پالس در کاتالوگ  الزم به ذکر است که تعداد و مشخصات فنی خروجی

بر مبناي . نشان داده شده است 2-17در شکل  CPU1215 DC/DC/DCعنوان مثال، این موضوع براي 
با امکان تولید پالس ) high-speed(خروجی سریع  4داراي  CPUاطالعات ارائه شده در کاتالوگ، این مدل 

  .شدبا می KHz 100با فرکانس حدأکثر 

  
  CPU1215 DC/DC/DCهاي سریع در  تعداد خروجی 2-17شکل 

  
  PWMسازي  افزاري فعال تنظیمات سخت 17-2

مراحل . است Device Configurationافزاري، تنظیمات مورد نظر در محیط  منظور از تنظیمات سخت
  :باشد انجام کار به شرح زیر می

را انتخاب  Pulse generators (PTO/PWM)ۀ شده و گزین CPUالزم است وارد بخش تنظیمات  -1 
 Enable this highگزینۀ ) PTO1/PWM1مثالً (، براي کانال مورد نظر 3-17نموده و سپس مطابق شکل 

pulse generators را فعال نمود.  

  
  PWMفعال سازي قابلیت  3-17شکل 
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  مقدمه 1- 18

. ، امکان مدیریت برنامه و پروژه استTIAافزار  در محیط نرم PLCنویسی  یکی از نکات بسیار مهم در برنامه
هاي مورد استفاده در برنامه، مدیریت و مشاهدة  منظور از مدیریت برنامه، مواردي همچون مدیریت تگ

استفاده از یک تگ در برنامه، امکان  نویسی، نحوة پیدا نمودن محل هاي برنامه ساختار فراخوانی بالك
هاي  در این فصل به بررسی نکات فوق پرداخته و روش. جستجو در پروژه و مواردي از این دست است

  .شود مختلفی جهت مدیریت بهتر پروژه ارائه می
  

  Cross Referenceآشنایی با ابزار   2- 18
است که از آن به منظور پیدا کردن محل  Cross Referenceابزار  TIAافزار  یکی از ابزارهاي بسیار مفید نرم

هاي  توان در بخش را می Cross Referenceابزار . شود هاي مختلف در برنامه استفاده می استفاده از تگ
  .ها را مشاهده نمود ها و تگ فعال نموده و اطالعات مختلف بالك TIAافزار  مختلف نرم

  هاز کل پروژ Cross Referenceتهیه ) الف
هاي استفاده شده در پروژه و محل آنها  نویسی و تگ هاي برنامه در صورتی که الزم باشد اطالعات همۀ بالك

مورد نظر را انتخاب  PLCتوان در ساختار درختی، پوشۀ مربوط به  در یک لیست نمایش داده شود؛ می
. توجه فرمایید 1-18کل به ش. را انتخاب نمود Cross-referenceگزینۀ  Toolsنموده و سپس از منوي 

  .استفاده نمود Cross-referenceنیز به منظور باز نمودن صفحۀ  F11توان از کلید میانبر  همچنین می
  

  
  

  از کل محتویات پروژه Cross-referenceایجاد  1-18شکل 
  



 
 

 

 TIAمدیریت برنامه و پروژه در محیط / هجدهمفصل  699

18 

  .شود ینمایان م 2-18، محیط آن به صورت نشان داده شده در شکل Cross-referenceبا انتخاب گزینۀ 

  
  Cross-referenceنویسی در محیط  هاي برنامه نمایش اطالعات بالك 2-18شکل 

  

نویسی  هاي برنامه بالك Cross-referenceمشخص است، در بخش باالي لیست  2- 18همانطور که در شکل 
، همچنین متغیرهاي محلی و پارامترهاي ورودي. شود هاي مورد استفاده در آنها نشان داده می و تگ

  .ها نیز در زیر شاخۀ هر بالك قابل مشاهده است خروجی بالك
یعنی لیست . شود ها نشان داده می نمایش اطالعات بر مبناي تگ Cross-referenceدر بخش پایین لیست 

. هایی مورد استفاده قرار گرفته است توان مشاهده نمود که هر تگ در چه بالك ها نشان داده شده و می تگ
  . نشان داده شده است 3-18شکل  این موضوع در

  

  
  Cross-referenceها در محیط  نمایش اطالعات تگ 3-18شکل 
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  نشر قدیس برق و اتوماسیونلیست کتابهاي فنی مهندسی 

No.  قیمت  مؤلف  نام کتاب  
  )تومان(

  25000  محمدرضا ماهر، منصور نعیمی  SCLبا زبان  PLCبرنامه نویسی  1
  35000  سیاوش غازي-ماهرمحمدرضا  )جدید( STEP 7راهنماي جامع  2
  18000  نوشین سعیدي –محمد رضا ماهر   )جلد دوم( STEP 7راهنماي جامع  3
  20000  احمد حیدریان –محمدرضا ماهر   تکنولوژي فیلدباس و کاربردهاي آن 4
  20000  علی کریم الدینی –محمدرضا ماهر  Profibusپیکر بندي و برنامه نویسی شبکه  5
پیکر بندي و برنامه نویسی شبکه  6

ETHERNETصنعتی  
  20000  محمدرضا ماهر

درایوهاي صنعتی  ACکنترل دور موتورهاي  7
SIEMENS 

  20000  رامین اسالمی –رسول نبی نژاد 

مرتضی  -مهدي رخت اعال -اسفندمد.احمد Deltaدرایوهاي صنعتی  ACکنترل دور موتورهاي  8
  اردشیر الریجانی

20000  

  35000  )کامیاب مرام(مصطفی رحمنی، حسین دهقان  دلتا ASDA – B2راهنماي آموزش سریع سرو سري  9
  40000  )کامیاب مرام(حسین دهقان   دلتا HMIراهنماي آموزش سریع  10
  25000  مصطفی رحمنی، حسین رحمانی، حسین دهقان    دلتا  PID ) فرایند(دما   کنترل 11
  30000  مصطفی رحمنی، حسین دهقان   دلتا DVP-10MCBUS11 راهنماي کنترل موقعیت  12
 (PLC)هاي برنامه پذیر  مرجع کامل آموزش کنترل کننده 13

 سخت افزار و نرم افزار) جلد اول(دلتا 
  25000  سید مهیار مهدي زاده مقدم، حسین دهقان

 (PLC)هاي برنامه پذیر  مرجع کامل آموزش کنترل کننده 14
 برنامه نویسی مقدماتی) جلد دوم(دلتا 

  30000  سید مهیار مهدي زاده مقدم

 (PLC)هاي برنامه پذیر  مرجع کامل آموزش کنترل کننده 15
 DVPبا ماژول هاي آنالوگ سري  کار) جلد سوم(دلتا 

  30000  حسین رحمانی –مصطفی رحمنی 

 (PLC)هاي برنامه پذیر  مرجع کامل آموزش کنترل کننده 16
 PLCدر فازي و کنترل  PIDکنترلبا کار)جلدچهارم(دلتا 
 DVPسري هاي

   25000  حسین رحمانی –مصطفی رحمنی 

 RS-485شبکه  کاربردي هاي پروژه نویسی برنامه 17
  35000  مصطفی رحمنی  دلتا PLCدر MODBUS روتکلپ با

 50همراه با  )اول جلد( Delta PLCمرجع کامل  18
  اربرديک پروژه

مرتضی اردشیر  -سید مهیار مهدي زاده مقدم 
  الریجانی

30000  

  12000  سکینه جعفري –احمد اسفند مد  PLC Deltaخودآموز اتوماسیون صنعتی  19
  12000  شرکت ایمن تابلو XGTسري  LSمرجع کامل مونیتورهاي  صنعتی  20
  12000  فاطمه تیموري –احمد حیدریان  GMWINبا نرم افزار  LSهاي  PLCمرجع کامل  21
  20000  حسین دیلمی زندي LSهاي  PLCبرنامه نویسی عملی  22
  12000  فاطمه تیموري –احمد حیدریان  LS (HMI)راهنماي جامع مونیتورینگ صنعتی  23
  20000  دکتر فتح اله نظریان  )جلد اول( PLCی مبانی برنامه نویس 24
  20000  دکتر فتح اله نظریان  ) جلد دوم( PLCمبانی برنامه نویسی  25
  12000  محمد رضا یارندپور   LSآموزش درایوهاي  26
 LSمرجع کامل اینورترهاي سیستم کنترل موتور  27

  )ویرایش دوم(
  30000  مبین محسن زاده، امین محسن زاده

  20000  مبین محسن زاده AVRهاي تکنیکی و کاربردي  همجموعه پروژ 28
با نرم افزار   PLCکاملترین مرجع پروژه هاي عملی  29

SIMATIC MANAGER 
  30000  مبین محسن زاده
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No.  قیمت  مؤلف  نام کتاب  
  )تومان(

  12000  شرکت میهن مامطیر TDمینی پی ال سی لوگو و نمایشگر  30
  30000  عبدالکریم ماندگاري  ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیري سطح مخازن 31
  25000  عبدالکریم ماندگاري  اي بر ابزار دقیق صنعتی مقدمه 32
  25000  عبدالکریم ماندگاري  ترانسمیتر فشار و کاربردهاي آن در ابزار دقیق 33
  25000  عبدالکریم ماندگاري  )آزمون هاي مصاحبه هاي استخدامی( ابزار دقیق  34
  30000  عبدالکریم ماندگاري  کنترل ولو 35
  30000  عبداالمیر اسکندري سنجابی  )فلو ترانسمیترها(گیري جریان  هاي اندازه روش 36
و ابزاردقیق  گیري، کنترل هاي اندازه کامل سیستم مرجع 37

  کاربردي
مهیار  - مرتضی اردشیرالریجانی –احمد اسفند مد 

  مهدي زاده 
20000  

  12000  مرتضی اردشیر الریجانی-احمداسفندمد LOGO! SIEMENSخودآموز جامع  38
سهراب  -محمدرضا میوه  - دکتر مجید گندمکار   هاي توزیع آنالیز و مدل سازي شبکه 39

  میرسعیدي
20000  

  40000  دکتر مجید گندمکار  توزیع انرژي الکتریکی 40
دکتر مجید گندمکار، فرزاد وزین رام، عباس   هاي توزیع ها در شبکه هارمونیک 41

  نیکرو
16000  

دکتر مجید گندمکار، محمدرضا میوه، سهراب   هاي توزیع فعال ها و شبکه ریز شبکه 42
  میرسعیدي

12000  

  25000  سید مهیار مهدي زاده مقدم - یوسف حسین پور  4/7مرجع کامل دیالوکس   43
  30000  سیاوش سیاح مقدم  Altium Designerآموزش کامل نرم افزار  44
  30000  سیاوش سیاح مقدم 4/9مرجع کامل دیالوکس   45
  12000  بهنوش عباسی اسفندساالري PICر مرجع کامل میکروکنترل 46
سارا  - مجید فوالدیان - دکتر محمدعلی پورمینا  OPNETآموزش جامع شبیه سازي شبکه با نرم افزار  47

  نوري
12000  

  25000  مسعود احمدي باغ نی  فیلدباس کاربردي 48
  12000  بهزاد سلطانیان همت -بهزاد میریحیایی حسینی NGNراهنماي جامع  49
بهزاد سلطانیان   -بهزار میریحیایی حسینی  MATLABها با استفاده از  ها و سیستم سیگنال 50

  همت
15000  

51 Matlab  در تجزیه و تحلیل مدارهاي الکتریکی(I)  22000  بهزاد سلطانیان همت، محمد سرلک  
    سعید وحدت پناه )تحلیل مدارهاي خطی(مدارهاي الکتریکی  52
  35000  بهزاد سلطانیان همت –مد شکري مح  ARMمرجع کامل میکروکنترلرهاي  53
  12000  احمد حیدریان ARMمبانی کار با میکروکنترلرهاي  54
  12000  مناشاهی –احمد حیدریان  Pro Toolراهنماي جامع  55
  12000  احمد حیدریان  )چاپ جدید(خودآموز جامع مینی پی ال سی لوگو  56
  12000  احمد حیدریان  eplanP8راهنماي جامع نرم افزار  57
  20000  رحیم دشتکی  جلد اول) زمینه صنعت(مدار فرمان  58
زمینه تأسیسات (مدارهاي کاربردي برق ساختمان   59

  )الکتریکی
  15000  رحیم دشتکی

  20000  رحیم دشتکی )2درجه (تست برق صنعتی  1500 60
هاي آالینده آنالیزرهاي  مونیتورینگ مستمر خروجی 61

  گازي
  20000  يمجتبی احمد –آ ماراالنی  پانته

  20000  کامران شفافی  مبانی اتوماسیون، ابزار دقیق و کنترل صنعتی 62
  20000  مصطفی بهرامی  هاي مسیریاب مرجع کامل طراحی و ساخت ربات 63
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No.  قیمت  مؤلف  نام کتاب  
  )تومان(

  20000  حمیدرضا تیموریا  اصول تولید، انتقال و توزیع انرژي الکتریکی 64
تندآموز تصویري طراحی طال و جواهر در نرم افزار  65

Rhino 
  12000  د احمدیانسعی

  18000  داریوش مرتضوي WinCCآموزش جامع نرم افزار  66
 SIMATICافزار  آموزش سریع مانیتورینگ بانرم 67

Wincc)جلد اول(  
  15000  اکبر اویسی فر

) سخت افزار( PLC SIMATIC S7-300, 400مرجع کامل  68
  )1جلد(

  30000  اکبر اویسی فر

نرم ( PLC SIMATIC S7-300, 400مرجع کامل  69
  )2)(افزار

  30000  اکبر اویسی فر

  35000  اکبر اویسی فر  SIEMENS S7-200مرجع کامل  70
هاي لباسشویی،  اصول مقدماتی تعمیر ماشین 71

  ظرفشویی و خشک کن
  25000  محسن جوینی

هاي لباسشویی، ظرفشویی  اصول پیشرفته تعمیر ماشین 72
  و خشک کن

  25000  محسن جوینی

  25000  محسن جوینی  فشوییهاي ظر اصول تعمیر ماشین 73
  12000  جواد ملکوتی خواه  نقش فناوري نانو در پاالیش محیط زیست 74
  20000  دپارتمان آموزش شرکت اُُرکید دنا ProNetمرجع کامل آموزش سروهاي سري  75
  25000  محمدرضا نادمی  WinCC Flexibleراهنماي کامل و کاربردي  76
همراه  Moellerهاي  راهنماي کاربردي مینی پی ال سی 77

   Easysoftبا راهنماي نرم افزار 
  12000  پیام نوربخش

  25000  محمدصادق آقا زاده AVR AT-XMEGAمیکروکنترلرهاي  مرجع 78
79 SmartPlant Instrumentation (SPI) 25000  عبداالمیر اسکندري سنجابی  
  25000  نسرین یزدانفر طراحی سیستم برق خورشیدي مقیاس بزرگ 80
  25000  علیرضا رمضانی  دي تأسیسات برق، اعالم حریق و آسانسورنکات کاربر 81
  15000  جواد ملکوتی خواه و همکاران  نانو فناوري و آینده انرژي 82
 ASDA – A2بر مبناي سرو (ي سرو  همه چیز درباره 83

  )دلتا
  20000  محسن علی اکبرلو

  50000  منصور گشسبی  MCITPمرجع کاربردي  84
  20000  حاجی آغاسی- حیدرزاده-عباسی- نژاد رمضان MAXWELL آموزش نرم افزار 85
شرکت  L7-Sسري  XGTمرجع کامل سرو سیستم  86

LS  
  25000  حسین رحمانی –مصطفی رحمنی 

 با پروتکل XDL-L7NH سري XGT سرودرایو 87
EtherCA  

    مصطفی رحمنی

          هاي سرعت باال شرکت مرجع کاربردي شمارنده 88
         

  25000  ن رحمانیحسی  -مصطفی  رحمنی

  40000  حسین ریاحی، شرکت درنا صنعت مهر  PLC FATEKمرجع کاربردي  89
  4500  زهرا باقري  !آسانسور اسباب بازي نیست 90
هاي الکترونیک قدرت و  بین در مبدل کنترل پیش 91

  درایوهاي الکتریکی
  20000  عباسی -آقاسی حاجی-زاده تقی

  32000  بهزاد شکرگزار –مصطفی رحمنی  BECKHOFFبا تکنولوژي نوین    PLCمبانی  92
سري  ALLEN-BRADLEYهاي  PLCآموزش  93

SLC 500 
  20000  سید رسول نبی نژاد 
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  ALLEN-BRADLEYهاي PLCآموزش  رسمی 94
   RSLogix5000و نرم افزار   SLC 5000سري 

  20000 سید رسول نبی نژاد

  15000  کامران شفافی  )1(تمرینات کاربردي در الکترونیک  95
  16000  مهدي بابایی-مهرداد احمدي   )1(قدمه اي بر سیستم هاي قدرت الکتریکی م 96
  40000  سهند سید سجادي LPCسري ARMمرجع کامل میکروکنترلرهاي  97
آنالیز آبگرمکن هاي خورشیدي با نرم افزار  98

RETScreen 
  10000  گیتی نوري

  25000  مجید خبازي -سعید جوادي PLC S7-300خود اموز  99
  15000  مصدقیان-حاجی وند-کریمی  اول آزمون نظام مهندسی تاسیسات الکتریکی همراه 100
  25000  فیروزه یار احمدي EPLAN P8اموزش گام به گام  101
راهنماي جامع راه اندازي اینورترهاي  102

OMRONسريMX2 
  20000  شهروز حبیب بیگی

  20000  شهروز حبیب بیگی  راهکارهاي صرفه جویی در مصرف انرژي با اینورتر  103
  20000  شهروز حبیب بیگی B550سري   Bedfordراهنماي آموزش درایوهاي  104
  25000  احسان پرهیزگار LOW VOLTAGEطراحی و اجراي تابلوهاي برق  105
  20000  شرکت نیرو نوین YASKAWAاموزش درایوهاي  106
  25000  حسین باوند-مریم سادات رضوي RFIDراهنماي کامل و کاربردي  107
  30000  شرکت نوین نیرو  هاي میتسوبیشی PLCمرجع کامل  108
  20000  سید امیرحسین امینی labVIEWآموزش کاربردي  109
هاي  PLCتکنیکی و کاربرديهاي پروژه 110

  )سوم ویرایش(زیمنس
  30000  مبین محسن زاده

  20000  فاطمه یزدیان و دیگران  ها بیوسورفکتانت 111
    قیسمیه صاد- جمیله شیخی- فاطمه یزدیان  مهندسی پروتئین 112
   60000  حسین رضایی  ها و کاربردها پمپ ، ویژگی 113
  2000  حسین رضایی  هاي سانتریفیوژ مبانی پمپ 114
  - رضا جعفري-مهیار عباسی  هاي قدرت آنالیز پخش بار در سیستم 115

  سارا سادات نسبی-حامد بی بی جانی
20000   

تجربیات عملی در تست و راه اندازي پست هاي انتقال  116
  و فوق توزیع

  20000  کارشناسان شرکت برق منطقه اي باختر گروه

هاي  هاي حفاظتی شبکه رله تنظیمات عملی تجربیات 117
  انتقال وفوق توزیع

  20000  گروه کارشناسان شرکت برق منطقه اي باختر

  25000  کارشناسان برق منطقه اي باختر  تجربیات عملی در تاسیسات الکتریکی 118
هاي فشار قوي  اهتجربیات عملی بهره برداري از ایستگ 119

  برق
  20000  

  20000  علی طیبی طلوع  مرجع کاربردي تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف 120
  20000  مژگان شیخ پور-سمیه صادقی- فاطمه یزدیان  مهندسی پروتئین 121
هاي  هاي الکتریکی، کنترل و بازدهی در توربین سیستم 122

  بادي
هدیه -محمد امین مجاوري آگاه- سهیل رنجبر

  20000  مجاوري آگاه

  10000  مهیار عباسی - حمیدرضا سلیمانی  هاي فروپاشی ولتاژ مقایسه شاخص 123
  10000  مهیار عباسی - حمیدرضا سلیمانی  هاي ناپایداري ولتاژ شاخص 124
  8000  مهندس علی محمد اکبري  مبانی متالورژي جوشکاري ذوبی 125
  8000  مهندس علی محمد اکبري  اتصاالت، عالئم و اصول طراحی در جوش 126
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  15000  مهندس حامد رضا قلی  ریخته گري فلزات و تجهیزات الزم 127
  10000  مهندس میر سعید خلیلی  الکتروموتورهاي القایی ویژه بازرسان فنی و دانشجویان 128
  25000  مهندس شهروز حبیب بیگی  راهکارهاي جفران در صنایع 129
  30000  مهندس شهروز حبیب بیگی Gefranراهنماي جامع اینورترهاي  130
     WEGکتروموتورهاي ال 131
  30000  مهندس شهروز حبیب بیگی wegراهنماي جامع اینورتر و سافت استارتر  132
    مهندس شهروز حبیب بیگی wegاینورترهاي ولتاژ متوسط  133
محمد امین مجاوري  - دکتر مهدي سهراب خانی  مقاومت مصالح و کاربرد آن در فنون مهندسی 134

  20000  هدیه مجاوري آگاه- آگاه

هاي  هاي الکتریکی و سیستم و تحلیل ماشین هتجزی 135
  محرکه

- مهندس محمد نورمحمدپور-دکتر حمید لسانی
  35000  مهندس وحید سماواتیان

  35000  مهندس آرین مشیري -مهندس شاهرخ مشیري  مخازن ذخیره فوالدي روزمینی با رویکرد اجرایی 136
  40000  مهندس مجتبی نیک نژاد  راهنماي من برق 137
هاي انتقال و توزیع انرژي  راکتیو در سیستم کنترل توان 138

  الکتریکی
مهندس مهیار  -پروفسور محمود جورابیان

  35000  مهندس  - عباسی

-دکتر علیرضا صفاریان-پروفسور محمود جورابیان  هاي قدرت دینامیک و پایداري سیستم 139
  25000  مهندس مهیار عباسی- مهندس کرامت باقري گله

  30000  یثم اسديم  اتوماسیون صنعتی زیمنس 140
  30000  عبداالمیر اسکندري سنجابی  )فلوترانسمیترها(جریان گیري اندازه هاي روش 141
  40000  مجتبی اردشیر الریجانی  )مدلسازي: جلد اول (خوداموز جامع نرم افزار تکال  142
نقشه هاي : جلد دوم (افزارتکال  خوداموز جامع نرم 143

  40000  مجتبی اردشیر الریجانی  )اجرایی و لیستوفر

    محمدرضا کتال  )هاي فوالدي ساختمان: (روش اجراي ساختمان  144
    محمدرضا کتال  )بتنیهاي  ساختمان: (روش اجراي ساختمان  145
  15000  محمدرضا نادمی اردستانی  )ساختارپازلی براي اندروید(اندروید براي همه 146
  25000  رحیم دشتکی  2تست الکترونیک صنعتی درجه  1500 147
  20000  دپارتمان اموزش شرکت نیرونوین  وهاي یاسکاوااموزش درای 148
  20000  دکتر علیرضا رمن BMSشامل مباحث - )انقالب صنعتی نسل پنجم(اینترنت اشیا  149
  هاي نظارتی، امنیتی و حفاظتی کاربردي سیستم مرجع 150

  20000  مهدي تقی زاده –سلمان حاجی اقاسی   )انتقال تصویر -اجرا  - طراحی ( 

  AH500   25000دلتا سري   PLCمرجع تخصصی  151
مدلسازي، تحلیل و ( مدلسازي موتورهاي الکتریکی 152

  40000  محسن علی اکبرلو  )کنترل

  15000  جواد شورانگیز حقیقی LPC1768آموزش میکروکنترلرهاي  153
  30000  حسین خلعتبري  آموزش سیستم هاي سرو کینکو 154
فارسانی، سهراب گره،  مترجمین احمد ترابی  فناوري ریزشبکه و کاربرد آن در مهندسی 155

  20000  ناصر ماکنالی

 71مدل  Schnider Electric درایوهاي سرعت متغیر 156
Altivar   

  30000  شهروز حبیب بیگی

  25000  شهروز حبیب بیگی 61مدل  Schnider Electric یوهاي سرعت متغیردرا 157
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Altivar   
  50000  حسین رحمانی –مصطفی رحمنی   دلتا DVP هاي سري PLC هاي کاربردي پروژه 158
  60000  مصطفی رحمنی  دلتا VFD - C2000 مرجع کامل اینورتر 159
ریزي میدانی و راهبردهاي  ازدیاد برداشت نفت ، برنامه 160

  سعهتو
زاده ،  ترجمین مهدي عباسی ،آرمان آریان

  25000  پور الدین تقی شهاب

ورن ، مهدي  قره مجتبی حیدرزاده  یابی هاي بادي ، عیب و عیب توربین 161
  20000  ورن قره حیدرزاده

162 DCS مرجع کاربردي( سیستم کنترل گسسته DCS 
  30000  میثم اسدي  )زیمنس

هاي  ي سیستمانداز نصب و راه –مرجع کامل مهندسی  163
 کنترل

  30000  جواد علیزاده

  20000 ]و دیگران... [نیما حیدرزاده   مرجع روشنایی فنی براي مهندسان برق 164
  20000  دکتر علیرضا رمن  آموزش بردهاي آردوینو 165
  20000  فر، نازنین زنجیریان اکبر اویسی  S7-GRAPH به زبان PLC نویسی آموزش برنامه 166
: آردوینو از مبتدي تا پیشرفته  موزش میکروکنترلر بوردآ 167

  ي کامال عملی پروژه 20همراه با 
ورن، مهدي  قره مجتبی حیدرزاده
  20000  ورن قره حیدرزاده

مدلسازي و طراحی کنترل کننده کالسیک و مقاوم براي  168
  30000  بیکی مقدم، اسمعیل علی زاده سیدمهیار مهدي  هاي بادي توربین

  20000  جواد شورانگیزحقیقی، محمود طباطبایی lpc-1768آموزش میکروکنترلرهاي  169
 /CAD/ CATIA  هاي صنعتی نقشه 170

 SOLIDWORK  15000  مهدي کشاورزیان  
بروجنی،  محمود جورابیان، علیرضا شبانیان  هاي به هم پیوسته و شعاعی خش بار در شبکهپ 171

  25000  محمود قلمی

  60000  احمد فرجی  )TIA )  S7-1500 & S7-1200مرجع آموزش  172
    درنا مهر FATEK هاي  HMIراهنماي جامع  173
    قشم ولتاژ  KINKO هاي PLCآموزش جامع  174

  

  شوند هایی که به زودي منتشر می یست کتابل
1  Wincc flexible 

  درایوهاي میکرومستر کاربردي  2
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