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  ) 1401(مخصوص سال  دوره جامع طاليي اتوماسيون صنعتي زيمنس نام ثبت

پكيج جامع طاليي مهندس   زيمنس  آموزشي اتوماسيون صنعتي  هدوراكنون همرساند كه به اطالع دوستان گرامي مي 
  .شودبرگزار ميبه صورت نيمه خصوصي در شركت اتوماسيون صنعتي آريانا در تهران  1401و  1400فرجي در سال  

 

 
  ) مهندس فرجي در حال تدريس عملي دوره طاليي 1شكل (

 است:آموزشي شامل موارد زير  دورهاين 

 آموزش PLC S7 مقدماتي (S7-300/400) 

 آموزش PLC S7 پيشرفته (S7-300/400) 

 آموزش  WinCC SCADA 

  آموزشTIA Portal V16 (S7-1200, S71500)  

 آموزش برنامه ريزي Touch Panelهاي زيمنس (HMI) با نرم افزار Portal TIA 

  آموزش شبكه صنعتي  Profinet درTIA Portal 

 ريزي و پارامتردهي درايو زيناميكس آموزش برنامهG120    درTIA Portal 

  آموزش شبكه صنعتيModbus  درTIA Portal 

 دوره پيشرفته سروو درايو و Motion Control درTIA Portal 
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 آموزش PID Controlافزارهاي در نرمSTEP7  وTIA Portal 

  آموزش مدارفرمان و نقشه خواني 

 آموزش  Eplan 

 داده   پيام  آپ واتس (خانم مهندس كيابي) در  09190263668توانند براي هماهنگي ثبت نام به شماره مندان ميعالقه

تر سرفصل اين دوره آموزشي و اهداف  در ادامه، به بررسي دقيق .تماس حاصل فرمايند  021-44781551و يا با شماره 
  پردازيم. آن مي

  دوره جامع طاليي اتوماسيون زيمنس  نام دوره:

  MrFarajiو مربيان تيم فني  مهندس احمد فرجي مدرس دوره:

 

  درباره مدرس:  

 جلد كتاب تا كنون) 10(  زيمنس  هاي صنعتي در زمينه آموزش اتوماسيون صنعتيمولف كتاب 

 مدرس دوره هاي آموزشي در صنايع مختلف كشور 

  مجري پروژه هاي اتوماسيون صنعتي در كارخانه جات و صنايع 

    اينجا كليك كنيد.هاي برگزار شده توسط مهندس احمد فرجي هاي تأليفي و دورهبراي مشاهده ليست كتاب

 

  ساعت فيلم آموزشي  60ساعت حضوري +  200 مدت زمان دوره:

اين دوره حدود   در كارگاه  200مدت  هاي مجهز زيمنس در شركت  ساعت كالس حضوري (عملي در تهران) است كه 
ساعت فيلم آموزشي با تدريس   60آمادگي بيشتر فراگيران، حدود  رايشود. همچنين باتوماسيون صنعتي آريانا برگزار مي

ها  شود تا فراگيران ضمن مشاهده فيلممهندس احمد فرجي، قبل از شروع جلسات حضوري در اختيار فراگيران قرار داده مي
نمايند. باال در جلسات حضوري شركت  با آمادگي  انجام تمرين در منزل،  از كتاب  و  ها و  همچنين در طول دوره برخي 
  شود.جزوات آموزشي تاليف شده توسط مهندس فرجي به فراگيران دوره ارائه مي
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  هاي درون كشور امريكا) و انجام پروژه-اروپا-مهاجرت (به آلمان  اهداف دوره:

كه فراگيران اين دوره (به شرط  هاي آموزشي دوره جامع طاليي اتوماسيون زيمنس به نحوي انتخاب شده است  سرفصل
ارائه شده توسط مدرس) به توانايي فني كار در خارج از كشور (خصوصاً كشور آلمان) و يا    هاي آموزشيپيروي از برنامه

مورد    Mrfarajiرسند. در اين مسير، فراگيران گرامي دائمًا توسط تيم فني  هاي صنعتي در كشور ايران مي اجراي پروژه
گيرد. افرادي كه نياز به كار و تمرين بيشتر داشته  قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آنها مورد ارزيابي قرار مي  بررسي و پايش 
  MrFarajiهاي خارج از وقت كالس در كارگاه آموزشي حاضر شده و به تمرين بيشتر زير نظر مربيان تيم باشند، در زمان

  پردازند. مي

  

 

  اليي در كارگاه زيمنس ) كار عملي فراگيران دوره ط3شكل (
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  ) كار عملي فراگيران دوره طاليي در كارگاه زيمنس 4شكل (

الزم به ذكر است افرادي كه قصد مهاجرت به آلمان را دارند الزم است عالوه بر شركت در دوره طاليي، زبان آلماني  توجه: 
  فراگيرند. B2را نيز تا سطح 

 

  (به ترتيب اجرا)سرفصل دوره 

  سطح مقدماتي PLC S7-300/400 Siemens سرفصل -1

زيمنس   S7-400و    S7-300هاي  PLCتوان به دو خانواده  هاي مهم زيمنس در سطح دنيا و ايران، ميPLCاز انواع  
  اشاره نمود. 
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 S7-300 PLCتصوير )  5شكل (

  

  

  PLC S7-400تصوير  ) 6شكل (
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اند. امروزه براي ها به وفور در صنايع درون كشور بعنوان كنترلر خطوط توليد صنعتي مورد استفاده قرار گرفتهPLCاين   
ها را فراگيرند زيرا همچنان  PLCريزي و كار با اين  هاي مختلف برق) الزم است نحوه برنامهگرايشمتخصصان (معموالً با  

  مواجه هستيم.  PLCها با اين نوع در بسياري از صنايع و پروژه

  ؟ دهيم آموزش مي چه نكاتي را  PLC S7-300/400براي كار با در اين بخش از دوره طاليي، 

  به صورت عملي  PLC S7-300/400افزار  شناخت سخت -1

  ) Signal Moduleهاي ورودي/ خروجي ( بندي كارتنحوه سيم -2

  PLCافزار نحوه كانفيگ (پيكربندي) سخت -3

  از قبيل: PLCآشنايي با مفاهيم پايه در  -4

 در ها ورودي، خروجيدهي بررسي آدرسPLC 

 اسكن بررسي سيكلCPU   درPLC 

  آشنايي با ديتا تايپ درPLC 

 نويسيهاي برنامهآشنايي مختصر با انواع بالك  PLC 

 نويسيهاي برنامهآشنايي مختصر با زبان PLC 

  Simatic Managerافزار كار با نرم  -5

    افزار ها در محيط نرمافزار و تنظيمات كارتپيكربندي سخت، شامل ايجاد پروژه

  PLC S7-400و   PLC S7-300برقراري ارتباط عملي با   -6

  PLC S7-400و   PLC S7-300دانلود و آپلود به    -7

  و وايرينگ آنها PLCهاي ورودي، خروجي به منظور برررسي صحت كارت I/O Testانجام  -8

  PLC S7-400و  PLC S7-300در    LADنويسي برنامه -9

با   گرامي،  فراگيران  است  برنامهزبانالزم  مختلف  زبان  هاي  به    LADنويسي خصوصاً  قادر  و  آشنا شده  آن  دستورات  و 
نويسي شوند. در اين بخش از دوره طاليي، اين آموزش به صورت نسبتًا كامل ارائه شده و تمرينات متنوع عملي توسط  برنامه

  شود. تجهيزات موجود در كارگاه مجهز زيمنس، توسط فراگيران انجام مي



 

 RFARAJIM                               .MRFARAJI.IRWWW                                  44781551-021گروه علمي آموزشي  

    

روي رك توسط   PLC S7-400نصب كردن  ) 7(  شكل
  فراگيران دوره طاليي 

روي رك توسط   PLC S7-400) نصب كردن 8شكل (
  فراگيران دوره طاليي 

    

توسط   PLC S7-300افزار  بررسي سخت) 9شكل (
  فراگيران دوره طاليي 

  PLC S7-300افزار بررسي و نصب سخت) 10شكل (

  توسط فراگيران دوره طاليي 
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  ) انجام تمرينات عملي و تست آن توسط فرارگيران دوره طاليي 11شكل (

 

  فاز   3اندازي و كنترل موتور براي راه V20) بررسي و كار عملي با درايو زيناميكس 12شكل (
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  سطح پيشرفته PLC S7-300/400 Siemens سرفصل -2

-آشنا شدند و نحوه برنامه PLC S7-400و  PLC S7-300افزاري طاليي با مباحث سختپس از اينكه فراگيران دوره 
پيشرفته  ن مباحث  با  الزم است  فراگرفتند؛  را  از دوره طاليي    PLCويسي مقدماتي  اين بخش  در  تمركز ما  آشنا شوند. 

  باشد:هاي زير ميزيمنس بر سرفصل

  هاي آنالوگكار با سيگنال -الف

انواع سنسورها و ترانسميترهاي اندازهسيگنال   گيري  آنالوگ بر خالف سيگنال ديجيتال داراي ماهيت پيوسته بوده و از 
  شود. و ... دريافت مي Levelهاي فرآيندي پيوسته از قبيل ترانسميتر دما، فشار، فلو،  كميت

   

  ) يك نمونه ترانسميتر آنالوگ 14شكل (         )  چند نمونه ترانسميتر دما                                13(شكل  

  

  شود.ولو و ... ارسال ميبراي تجهيزاتي مانند درايو و كنترل PLCهاي آنالوگ خروجي از سمت همچنين سيگنال

  

  15شكل 
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سنسورها  )، نحوه وايرينگ  AO) و آنالوگ خروجي (AIهاي آنالوگ ورودي (هاي آنالوگ، شناخت كارتدر كار با سيگنال
نويسي آن از اهميت زيادي برخوردار است كه در اين بخش از دوره  هاي آنالوگ و برنامهو ترانسميترها و درايو و ... به كارت

  گيرد.طاليي اتوماسيون زيمنس به صورت كامال عملي مورد بررسي قرار مي

  

 متر توسط فراگيران دوره طاليي مولتيگيري آن با ابزار ) بررسي سيگنال آنالوگ خروجي و اندازه16شكل (

  

  PLCدر  AI) بررسي ترانسميتر دما و نحوه وايرينگ آن به كارت  17شكل (
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    ) كنترل سرعت موتور با توجه به تغييرات دما بعنوان نمونه تمرين عملي فراگيران دوره طاليي 18(شكل  

  

  Data Blockو  Function ،Function Blockنويسي برنامه -ب

  شود:براي وظايف زير استفاده مي  FBو  FCهاي زيمنس از بالك PLCاي نويسي حرفهدر برنامه

  تقسيم برنامه به واحدهاي مجزا 

 هاي تكراري فراخواني متعدد يك بالك براي برنامه  

  شود. و مقادير نهايي استفاده مي Setpointبراي ايجاد ساختار در متغيرهاي مربوط به  Data Blockهمچنين از 

هاي كامالً عملي اين موارد به فراگيران آموزش داده  در اين بخش از دوره طاليي زيمنس به صورت كامل و همراه با مثال
  شود.مي
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  هاي مهم در زيمنس OBكار با انواع  -ج

OB  مخففOrganization Block     بيانگر بالك سازمانيCPU  نويس قرار ندارد.  بوده كه مديريت آن بر عهده برنامه
ها  OBهاي مختلف براي انجام وظايف مختلف در نظر گرفته شده است. از جمله موارد اين  OBهاي زيمنس انواع  PLCدر  
  توان به موارد زير اشاره نمود:مي

 OB1 برنامه اصلي : براي اجراي 

 OBاندازي هاي راه 

 OB هاي سيكلي 

 OBهاي مبتني بر تاريخ و زمان 

 OB هاي خطا 

تر به صورت عملي نيز توسط فراگيران تست  هاي فوق پرداخته و موارد مهمOBدر اين بخش از دوره به بررسي دقيق  
يابي  بسيار مهمي در عيبهاي خطا هستند كه نقش  OBشوند،  از جمله مواردي كه به صورت عملي تست مي  شوند.مي

PLC .و جلوگيري از توقف آن بر عهده دارند  

  

  

  به صورت عملي  PLC S7-400يابي  ) عيب19شكل (
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  به صورت عملي  PLC S7-300يابي  ) عيب20(شكل  

  PLCيابي تست و عيب  -د

افزاري مربوط به  از طريق ابزارهاي نرم  PLCيابي  هاي تست و عيبدر اين بخش از دوره طاليي زيمنس به بررسي روش
  توان به موارد زير اشاره نمود:از جمله اين ابزارها مي پردازيم.مي Simatic Managerافزار نرم

  جدولVAT  و ابزارForce Table 

 Diagnostic Buffer 
 Open Online 
 Reference Data 

افزار  ها و سختيابي برنامهجمله موارد بسيار مهم است كه در عيباطالعات آموزش داده شده در اين بخش از دوره، از  
PLC  .و سنسور و ... نقش بسيار مهمي دارد  

  

  WinCC SCADAبخش   سرفصل -3

هاي مانيتورينگ تحت  افزارهاي مهم و قدرتمند زيمنس براي طراحي سيستميكي از نرم  WinCC SCADAافزار  نرم
توان يك كامپيوتر معمولي يا صنعتي را به سيستم مانيتورينگ تبديل نمود و  افزار ميبا استفاده از اين نرمكامپيوتر است.  

  ارسال نموده و اطالعات فرآيند يا خط توليد را به صورت گرافيكي نمايش دهد.  PLCهاي كنترلي را به  از طريق آن فرمان
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  WinCC SCADAافزار  نرم) 21(شكل  

 

  WinCC SCADAمربوط به   Runtime) محيط  22(شكل  
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  شود:به فراگيران آموزش داده مي  WinCCمواردي كه در دوره 

  آشنايي با سيستم مانيتورينگ و وظايف آن  -1

 هاي مانيتورينگ صنعتي نواع سيستممعرفي ا -2

 Single User  ،Multi User  ،Distributed( مانيتورينگسازي سيستم هاي پيادهانواع روشآشنايي با  -3

System ( 

 PLC S7و  WinCCنحوه برقراري ارتباط بين آشنايي با  -4

 Tag Managementدر بخش  انواع درايورهاي ارتباطيآشنايي با  -5

 ايجاد درايورهاي ارتباطي، انجام تنظيمات درايورهاي ارتباطي، آشنايي با انواع تگ -6

 هاي ساده و تست آنها، انجام تمرينات ساده، پيكربندي پروسهGraphic Designerكار با محيط  -7

 STEP7صورت مجتمع با هاي فرآيندي بهاستفاده از تگ  -8

 سازي هاي دايناميك آشنايي با روش -9

 و انجام نمونه تمرينات مختلف  WinCCدر   VBSو  Cآشنايي با دستورات زبان  -10

   Alarm logging توسط ها مديريت آالرم  -11

 Tableو  Trendو نمايش در قالب  Tag loggingآرشيو با استفاده از  مديريت  -12

 User Administratorريت كاربران با استفاده از  يمد  -13

 و ...  OS Project Editor ،Picture Tree Managerاز قبيل  WinCCآشنايي با ساير بخش هاي    -14

  WinCCافزار  مختلف توسط نرم و تمرينات  ها پروژهنمونه انجام   -15

  
  شود. افزارهاي آموزشي در محل آموزشگاه، تمرينات عملي نيز توسط دانشجويان اجرا مي متناسب با وجود سخت 

به فراگيران آموزش داده شده و  در سطح مقدماتي و پيشرفته  WinCC SCADAافزار در اين بخش از دوره كار با نرم
  كنند. هاي خود را تست ميهفراگيران به صورت عملي، پروژ
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افزار  و تست عملي آن با سخت WinCC SCADAافزار  دوره طاليي در نرم كار عملي فراگيران ) نمونه23(شكل  
PLC S7-300 
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  TIA Portal V16 (S7-1200, S71500)  آموزش سرفصل -4

جايگزين  زيمنس است كه داراي امكانات بسيار زيادي است و   اتوماسيون جامع و جديد افزار نرم، TIA Portalافزار نرم
-توان تجهيزات زير را برنامهافزار ميبا استفاده از اين نرم هاي جديد شده است.تر زيمنس در پروژهافزارهاي قديمينرم

  ريزي نمود:

  انواعPLC هايS7-1200  ،S7-1500  ،ET هايCPU  دار 

 هاي جديد مدلPLC S7-300  وPLC S7-400 

 جديد هاي مدلHMI  زيمنس 

 هاي جديد درايوهاي زيمنس  مدل 

 

  TIA Portalافزار و نرم  PLC S7-1500) 24(شكل  
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  TIA Portalافزار ) محيط نرم25(شكل  

 

PLC S7-1200  

هاي  واني در پروژههاي زيمنس محسوب شده و داراي كاربرد فراPLCچك و متوسط در بين  رنج كو  PLCبعنوان يك  
تر از  نات آن بسيار فرالي امكازيمنس شده و PLC S7-200جايگزين   PLCباشد. اين ميصنعتي در صنايع درون كشور 

S7-200   .است  

  

  شكل ...
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PLC S7-1500  

هاي  يمنس محسوب شده و داراي امكانات و توانمندي زيادي است. در پروژههاي ز PLCقدرتمند در بين    PLCبعنوان يك  
هاي  ژهدر پرو  PLCمورد استفاده قرار بگيرد. اين نوع    PLC S7-300/400تواند بعنوان جايگزين  مي  DCSخارج از  

  اربرد زيادي است. ن) داراي كخارج از كشور (خصوصًا در آلما 

  

  

  شكل ...

  

ET200SP CPU  

توانمندي آن از  ب شده  رنج متوسط محسو  PLCبعنوان يك   بوده و از    PLC S7-1200كه  كمتر    S7-1500بيشتر 
  ود. شريزي ميبرنامه TIA Portalافزار نيز توسط نرم PLCاين نوع  است.

  

  شكل ...
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  شود: در اين بخش از دوره جامع طاليي موارد زير آموزش داده مي 

  و روش نصب آن در كامپيوتر TIA V16افزار آشنايي با نرم -1

  ) Upgradeو  TIA 16  )Migratingهاي قبل به ارتقاء برنامه از ورژن -2

  هاي مختلف آن و آشنايي با بخش TIA افزارنرم در دي جد پروژة  جاديا -3

  TIA  ط يمح در S7-300 افزار سخت ي كربنديپ  -4

  به منظور دانلود و آپلود  PLC S7-300و  TIAافزار برقراري ارتباط بين نرم -5

  TIAو پيكربندي آن در محيط  S7-1200آشنايي با سخت افزار  -6

  به منظور دانلود و آپلود  PLC S7-1200با  TIA افزار نرم برقراري ارتباط بين -7

    TIAو پيكربندي آن در محيط  S7-1500افزار آشنايي با سخت -8

  به منظور دانلود و آپلود  PLC S7-1500با  TIAافزار برقراري ارتباط بين نرم -9

  ي سينوبرنامه يازها ينشيپ آشنايي با  -10

  TIAو دستورات مختلف آن در  LADنويسي زبان برنامهآشنايي با  -11

 TIAهاي آنالوگ و دستورات مخصوص آن در پردازش سيگنالآشنايي با  -12

  TIAسازي آن در محيط نويسي ساختار يافته و روش پيادهآشنايي با برنامه -13

  TIAدر  DBو  FBو   FCريزي طراحي و برنامه -14

  انجام نمونه تمرينات عملي  -15
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  TIA Portalافزار ) كارهاي عملي فراگيران دوره طاليي در نرم26شكل (

  

    

) اتصال ترانسميتر فشار به استند آموزشي  27شكل (
PLC S7-1500  

-PLC S7هاي آموزشي ) يكي از نمونه ست28شكل (

  TIA Portalو   1200
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  PLC S7-1200دوره طاليي با    كار عملي فراگيران ) 29(شكل  

  

 Portal TIA با نرم افزار (HMI) هاي زيمنسTouch Panel  ريزيآموزش برنامه سرفصل -5

هاي مورد نظر خود را به سيستم كنترل اعمال نموده و اطالعات فرآيندي  در صنعت الزم است اپراتور خط توليد بتواند فرمان
خط توليد يك پنل اپراتوري قرار داده شود. در گذشته    را نيز مشاهده نمايد. براي اين منظور الزم است (معموًال) در كنار 

هاي اپراتوري داراي  شد، اما اكنون از پنلافزاري شامل كليد، شستي و المپ استفاده ميهاي سختراي اين منظور از پنلب
توان  افزارهاي مختلف ميداراي پردازشگر مخصوص به خود بوده و توسط نرم  HMIشود.  استفاده مي  HMIگرافيك با نام  

  متصل نمود.   PLCريزي نموده و به آنرا برنامه
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  زيمنس  HMIنمونه  چند ) 30(شكل  

از شركت يكي  بعنوان  زيمنس  پيششركت  انواع  هاي  ارائه  و  به ساخت  اقدام  اتوماسيون صنعتي،  حوزه  با    HMIرو در 
براي برنامهقابليت از نرمHMIريزي  هاي متوسط تا پيشرفته نموده است. قبًال    WinCC Flexibleافزار  هاي زيمنس 

     شوند.ريزي ميبرنامه TIA Portalافزار نرمجديد زيمنس توسط  هايHMI  شد اما امروزهاستفاده مي

  شود: در اين بخش از دوره جامع طاليي موارد زير آموزش داده مي 

  جديد زيمنس  HMIمعرفي انواع  -1

  TIA Portalافزار  در محيط نرم HMIنحوه ايجاد پروژه  -2

  و انجام تنظيمات آن  HMIو   PLCبين  Connectionنحوه تعريف  -3

  HMIنحوه ساخت تگ در  -4

  هاي مهم آن Objectطراحي صفحات گرافيكي و بررسي  -5

  ها و آرشيوگيري مقادير تگ  Trendنحوه ايجاد   -6

  ها هاي آالرم و آرشيوگيري آالرمپيامنحوه ايجاد   -7

  HMIمديريت كاربران  -8

  PLCو برقراري ارتباط آن با  Recipeنحوه ايجاد   -9

  HMIهاي Scriptنويسي با استفاده از  نحوه برنامه -10

  براي دانلود و آپلود HMIو   PCنحوه برقراري ارتباط بين   -11
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  PLCو  HMIدر    100الي   0تست عملي يك نمونه پروژه  -12

  

  

  زيمنس توسط فراگيران دوره طاليي  HMI) كار عملي انجام شده با 31شكل (
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  ) كار عملي فراگيران دوره طاليي 32شكل (

  

  

 TIA Portalدر  Profinet  آموزش شبكه صنعتي  -6

و    Profibusهايي از قبيل  است كه كاربردهاي شبكه   Profinetهاي نسبتًا جديد در صنعت، شبكه  يكي از شبكه 
Ethernet  تواند در سطح  كند. اين شبكه ميرا به صورت همزمان پشتيباني ميPlant   هاي  ارتباط بين سيستم

تواند  برقرار نمايد. همچنين اين شبكه ميمانيتورينگ و كنترل را و يا ارتباط بين چند سيستم كنترل با يكديگر را  
 ) و درايو و ... را برقرار نمايد. ET200(در زيمنس،  Remote I/Oبا تجهيزاتي از قبيل  PLCارتباط بين 
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  Profibusو  Profinet) مقايسه شبكه  33( شكل 

  

  كنيم عبارتند از: مواردي كه در اين بخش از دوره طاليي زيمنس كار مي 

   TIAافزار سازي ارتباطات شبكه در نرمپياده آشنايي با نحوه -1

  نت و كاربردهاي آن آشنايي با شبكه صنعتي پروفي -2

  ) TIAافزار نت (در نرماز طريق پروفي ET200بررسي برقراري ارتباط با  -3

  شامل: ET200نويسي ارتباط با برنامه -4

 ET200SP 
 ET200M  

  Profinetدر شبكه  يابي نويسي عيببرنامه -5

  Profinetاز طريق  G120با درايو زيناميكس   PLC S7-1200/1500بررسي نحوه ارتباط بين  -6

  Profinetاز طريق  G120نويسي جهت كنترل درايو برنامه -7

  Profinetاز طريق  G120نويسي جهت تنظيم و خواندن پارامترهاي درايو برنامه -8

  Master-I Slaveبه روش   S7هاي PLCريزي تبادل ديتا بين برنامه  -9

  Client-Serverبه روش  S7هاي PLCريزي تبادل ديتا بين برنامه -10
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  ET200SPاز قبيل  Profinet) كار عملي فراگيران دوره طاليي با تجهيزات 34شكل (
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  G120و درايو  ET200SPاز قبيل  Profinet) كار عملي فراگيران دوره طاليي با تجهيزات 35شكل (

  

    ET200SPاز قبيل  Profinet) كار عملي فراگيران دوره طاليي با تجهيزات 36شكل (
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  G120ريزي و پارامتردهي درايو زيناميكس  آموزش برنامه سرفصل -7

ريزي توسط  است. اين درايو قابليت برنامه Sinamics G120هاي صنعتي، درايو يكي از درايوهاي مهم زيمنس در پروژه
با توجه به اهميت موضوع، در    باشد.نيز مي  Profinetها داراي ارتباط شبكه  را داشته و در برخي از مدل  TIAافزار  نرم

  پردازيم. ريزي و كنترل آن ميو  نحوه برنامه G120دوره جامع طاليي به بررسي درايو 

 

  G120) درايو زيناميكس 37(شكل  

  

  كنيم عبارتند از: مواردي كه در اين بخش از دوره طاليي زيمنس كار مي 

 افزار درايو سيناميكس آشنايي با سختG120 هاي مختلف آنو بخش 

  بررسي نحوة انجام اتصاالت و وايرينگ درايو 

  بررسي پيكربندي و تنظيمات درايوG120 افزار  از طريق نرمTIA 

  آپ گرفتن و انتقال برنامه به درايو بررسي روش بكG120 افزار از طريق نرمTIA 
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  آموزشگاهموجود در  G120درايو زيناميكس ) 39) و (38شكل (

  

  G120) كار عملي فراگيران دوره طاليي با درايو زيناميكس  40شكل (
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  Modbusآموزش شبكه صنعتي  سرفصل -8

ميالدي ايجاد و به تدريج    1979در سال   Modicanمدباس يك شبكة استاندارد صنعتي است كه در ابتدا توسط شركت  
باشند. در اين  هاي مختلفي است كه هر كدام از آنها كارآيي خاص خود را دارا ميتوسعه يافت. امروزه مدباس داراي پروتكل

شود) داراي كاربرد بيشتري در صنعت  نيز بيان مي  Modbus TCP(كه به اختصار    TCP/IPو    RTUبين، دو پروتكل  
  باشند. هاي ارتباطي مربوط به آنها ميا داراي پورتهPLCبوده و بسياري از  

  

  

  هاي زيمنس مدباس در سيستمشبكه صنعتي استفاده از  ) 41(شكل  

  كنيم عبارتند از: مواردي كه در اين بخش از دوره طاليي زيمنس كار مي 

  آشنايي با شبكه مدباس و كاربردهاي آن  -1

  و مزايا و معايب آن  RTUبررسي شبكه مدباس  -2

  RTUافزاري زيمنس براي مدباس بررسي تجهيزات سخت -3

  از قبيل فريم داده و ... Modbus RTUآشنايي با مفاهيم   -4

  PLC S7-1200براي  TIAافزار  در نرم Modbus RTUنويسي  برنامه -5

  Modbus RTUدر مد   V20تنظيمات درايو   -6

  RTUاز طريق مدباس  V20و درايو   PLC S7-1200برقراري ارتباط عملي بين   -7

  RTUاز طريق مدباس  PLC S7-1200برقراري ارتباط عملي بين دو  -8

  TIAافزار در نرم Modbus TCP/IPسازي ارتباط آشنايي با پياده -9

  TCPاز طريق مدباس  PLC S7-1200برقراري ارتباط عملي بين دو  -10
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  توسط فراگيران دوره طاليي  RTUسازي مدباس ) بررسي كابل پياده42شكل (

  

  توسط فرارگيران دوره طاليي  RS485) بررسي كانكتور 43شكل (
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  Modbus RTUاز طريق شبكه   V20و درايو زيناميكس  PLC S7-1200) برقراري ارتباط عملي بين  44شكل (

  Motion Control پيشرفته سروو درايو ودوره  سرفصل -9

هاي مكانيزه)، سروو موتور و سروو درايو است كه از آن براي  هاي صنعتي (سيستميكي از تجهيزات پركاربرد در سيستم
شركت زيمنس در اين راستا اقدام به توليد سروو موتورها و سروودرايوهاي   شود.) استفاده ميMotionحركت (كنترل دقيق  

  است. V90نموده است كه يكي از آنها، سروو درايو خانواده  مختلفي

 

  و سروو موتور آن  V90 درايو زيناميكس سروو) 45(شكل  
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پردازيم.  ريزي و كنترل آن مي و  نحوه برنامه V90با توجه به اهميت موضوع، در دوره جامع طاليي به بررسي سروو درايو  
براي كنترل سروو موتور، استپر موتور و نيز موتورهاي    TIAدر محيط    Motionنويسي  برنامهالبته عالوه بر اين، به بررسي  

 پردازيم.مي  Vectorمعمولي در مد  

  كنيم عبارتند از: مواردي كه در اين بخش از دوره طاليي زيمنس كار مي 

 V90افزار سروو  با سخت ييآشنا -١

 V-ASISTANTتوسط نرم افزار  V90سروو  ي نحوه پارامترده -٢

 V90نحوه دانلود و آپلود به سروو  -٣

 TIA  طي در مح V90 ويسروو درا ينحوه معرف -٤

 نت يشبكه پروف   قياز طر TIAدر   PLCو  V90سروو  ن يارتباط ب يبرقرار-٥

 TIAتوسط  V90سروو  ي اندازتست و راه -٦

 ي عمل ي و نمونه كارها TIAدر  Motionكنترل  يسينوبرنامه -٧

  Motionبرنامه  ي ابيبيتست و ع  -٨

 TIAدر    Motionاستپر موتور و كنترل توسط توابع  ي اندازراه -٩

  TIAدر   Motionو توابع   Vectorدر مد  G120  كسي ناميز ويكنترل درا -١٠

  ريزي آن و برنامه SEWبررسي درايو  -11

  عملي با تجهيزات موجود در كارگاه زيمنس انجام كليه موارد به صورت كامالً  -12
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  توسط فراگيران دوره طاليي  V90افزاري سروو درايو زيناميكس ) بررسي اتصاالت سخت46شكل (
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  زيمنس، موجود در آموزشگاه    V90) سروو درايو  47(شكل  

 

  موجود در آموزشگاه  V90) استند آموزشي سروو درايو زيناميكس 48شكل (
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  در كارگاه زيمنس، توسط فراگيران دوره طاليي   SEW) برقراري ارتباط عملي با درايو 49شكل (
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  موجود در آموزشگاه  SEW) درايو  50شكل (

  

  TIAبراي كنترل سروو موتور در محيط  Motion Controlريزي ) برنامه51شكل (



 

 RFARAJIM                               .MRFARAJI.IRWWW                                  44781551-021گروه علمي آموزشي  

  

  Motion Controlمحور كنترلي مخصوص درس  3گريپر داراي صنعتي  - ) استند آموزشي52شكل (
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  Motion Controlمحور كنترلي مخصوص درس  3صنعتي گريپر داراي - ) استند آموزشي53شكل (

  

  PID Control آموزش سرفصل -10

PID  هاي فرآيندي از قبيل دما، فشار،  هاي حلقه بسته به منظور تنظيم دقيق كميتبه عنوان يك متد كنترلي در سيستم
ها و توابع مختلفي است كه فراگيري  ، داراي بالكPIDزيمنس براي كنترل    PLCشود. انواع  و ... محسوب مي  Levelفلو،  

براي متخصصان صنعت بسيار ضروري است. بررسي بالكمفصل  از اين رو در دوره جامع طاليي به صورت    آنها  هاي  به 
PID  درSimatic Manager  وTIA Portal  پردازيم. مي  

  

  كنيم عبارتند از: مواردي كه در اين بخش از دوره طاليي زيمنس كار مي 

  (در قالب فيلم آموزشي)  STEP7الف) بخش  

  مفاهيم كنترل صنعتي هاي صنعتي و آشنايي با انواع سيستم -1
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  ) PIDو  P ،PI ،PDهاي) كترل لوپ (آشنايي با متدهاي (روش -2

  هاي صنعتي شناخت رفتار دايناميك پروسه -3

  ) Tuningهاي تنظيم لوپ (آشنايي با روش -4

  STEP7افزار در نرم PID Controlسازي آشنايي با پياده -6

  FB59و  FB41 ،FB43  ،FB42 ،FB58هاي استاندارد زيمنس شامل بررسي بالك -7

(انجام يك مثال كنترل فشار ورودي يك مخزن و يك مثال كنترل ميزان   FB41سازي كنترل پيوسته به كمك پياده -8

Level  (در يك مخزن  

  كنترل دما)  (انجام مثال  FB43و   FB41اي به كمك تركيب سازي كنترل دو مرحلهپياده -9

(انجام مثال   FB43و  FB41به كمك تركيب  On/OFFاي با استفاده از دو عملگر سازي كنترل سه مرحلهپياده -9

  تنظيم دما در يك مبدل حرارتي) 

  (انجام مثال كنترل دما)  FB42سازي كنترل سه مرحله اي (ولو موتوري) به كمك  پياده -10

  (انجام مثال كنترل دما در مشعل و مبدل حرارتي)   FB59و  FB58سازي كنترل دما به كمك پياده -11

  و انجام يك تمرين (مبدل حرارتي)  Cascade Controlكنترلي   بررسي استراتژي -12

  و انجام يك تمرين (مبدل حرارتي)  Feed Forwardبررسي استراتژي كنترل  -13

  انجام يك تمرين (كنترل يك مشعل گازي)  و Ratio Controlسازي استراتژي هاي مختلف پيادهبررسي روش -14

  يك مخزن)   Levelو انجام يك تمرين (كنترل فشار و  Override Controlبررسي استراتژي  -15

  و انجام يك تمرين (كنترل دما در يك مبدل حرارتي)  Split Range Controlبررسي استراتژي  -16
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  دورهبرخي از تمرينات مورد نظر براي اجرا در طول 

  

  PID) نمونه تمرينات بخش آنالين  54شكل (

  

  

  PID) نمونه تمرينات بخش آنالين  55شكل (

  



 

 RFARAJIM                               .MRFARAJI.IRWWW                                  44781551-021گروه علمي آموزشي  

  

  PID) نمونه تمرينات بخش آنالين  56شكل (

  

  

  PID) نمونه تمرينات بخش آنالين  57شكل (
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  PID) نمونه تمرينات بخش آنالين  58شكل (

  

  

  

  PID) نمونه تمرينات بخش آنالين  59شكل (
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  (به صورت حضوري)  TIA Portalب) بخش  

  به صورت كامل  PID Compactبررسي بالك  -1

  PID Compactنويسي لوپ عملي كنترل سرعت با استفاده از بالك  برنامه -2

كند، پاسخ سريع و پاسخ داراي   پاسخ  نوساني، تنظيمات پارامترهاي لوپ سرعت به صورت عملي و مشاهده پاسخ  -3
Over Shoot  

  به صورت كامل  PID_TEMPبررسي بالك  -4

  PID Compactنويسي لوپ عملي كنترل دما با استفاده از بالك برنامه   -5

  Split Rangeبه روش  PID Compactنويسي لوپ عملي كنترل سرعت با استفاده از بالك  برنامه -6

  TIAدما در  PIDتنظيم عملي پارامترهاي  -7

  

  كنترل دما توسط فراگيران دوره طاليي  PID) نمونه كار عملي 60شكل (
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  كنترل دما توسط فراگيران دوره طاليي  PID) نمونه كار عملي  62) و (61شكل (

  

  آموزش مدارفرمان و نقشه خواني سرفصل -11

  كنيم عبارتند از: طاليي زيمنس كار مي مواردي كه در اين بخش از دوره 

  از قبيل:  آشنايي با قطعات مدارات فرمان و قدرت -1

 كليد قطع و وصل اتوماتيك 

  كليد مينياتوري 

  كنترل فاز 

  كنتاكتور 

  كنترل بار 

  رله 

 متال بي 

  كليد محافظ موتورMPCB  

  PLCسازي مدار فرمان در كنار  نحوه پياده -2

  PLCخواني مدارات فرمان و نقشه -3
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 Eplan  آموزش  سرفصل -12

هاي مدارات فرمان و قدرت، نقشه وايرينگ  افزار بسيار قدرتمند و چند منظوره براي ترسيم نقشهيك نرم  Eplan  افزارنرم
استفاده شده است الزم است فراگير    PLCهايي كه در آنها از  باشد. در پروژه، طراحي تابلو برق و ... ميPLCهاي  كارت

و ... را نيز طراحي نموده و در عمل تحويل كارفرما دهد. از اين رو در اين بخش از دوره    PLCهاي مدار فرمان  بتواند نقشه
  پردازيم.  مي  Eplanافزار به كار با نرمطاليي، 

  

 ) 63(شكل  

  

  كنيم عبارتند از: مواردي كه در اين بخش از دوره طاليي زيمنس كار مي 

  طراحي و ترسيم نقشه كنترلي در نرم افزار ايپلن از روي نمونه نقشه شركت نفت و گاز   -1

  نحوه وارد كردن منابع ولتاژ خارجي  -2

  نحوه صحيح انشعاب گرفتن از يك منبع ولتاژ و استفاده از آن براي مصارف مختلف -3

  تنظيمات آنها ها و نحوه وارد كردن انواع سيمبل -4

  ها ها و ليبل گذارياستفاده از ترمينال -5
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  ... شيرهاي برقي و - اهسيگنال  -نحوه استفاده از تجهيزات حفاظتي مانند فيوزها بر سر راه تجهيزاتي مانند كنترلرها -6

  ها بر سر راه تجهيزاتي كه خاصيت سلفي دارند مانند شيرهاي برقينحوه استفاده از ديود ماژول  -7

  حفاظت از كنترلر در برابر جريان برگشتي  -8

  از   دانلود  – به سه روش: به صورت دستي  (و كارت هاي ورودي و خروجي زيمنس    PLC  نحوه وارد كردن ماكروهاي   - 9
  پرتال  ديتا   به  شدن   وصل  و  ايپلن  اكانت  ساخت   – افزار    نرم  در  آن   كردن  وارد   نحوه  و   زيمنس   مانند   نظر  مورد   برندهاي   سايت

  ) ماكروها كردن دانلود و  ايپلن مركزي

  PLC   هاينحوه وايرينگ كارت -10

  از روي نقشه   Part List – I / O List – Summarized Part – Table of Contentتهيه مدارك  -11

  

  

  

  

  

  

  

  

  


