دپارتمان کاربردی موسسه آموزش عالی آزاد فاضل
تلفن12660311160-61 :
راهنمای دوره های PLC

پیطشفت ّای چطوگیش في آٍسی ًیوِ ّادی ّا دس صهیٌِ ساخت سیض پشداصًذُ حافظِ ّای تا حجن تاال ساخت کٌتشل کٌٌذُ
ّای هٌطمی الکتشًٍیکی تشًاهِ پزیش سا فشآّن آٍسد .دس ایي کٌتشل کٌٌذُ ّا تش خالف کٌتشل کٌٌذُ ّای هثٌی تش لسوت ّای
الکتشٍهکاًیکی ،تشای تغییش هٌطك کٌتشل کافی است تذٍى تغییشی دس سین کطی یا لطؼات فمط تشًاهِ کٌتشل سا تغییش دّین،
دس ایي صَست هی تَاًین اص یک کٌتشل کٌٌذُ هٌطمی تشًاهِ پزیش ّش جا کِ خَاستِ تاضین استفادُ ًوایین.
ٍظیفِ  PLCلثال تشػْذُ هذاسّای فشهاى سلِ ای تَد کِ استفادُ اص آًْا دس هحیطْای صٌؼتی جذیذ هٌسَخ گشدیذُ استّ .ش
کس کِ تا هذاسّای فشهاى الکتشیکی سلِ ای کاس کشدُ تاضذ تِ خَتی هی داًذ کِ پس اص طشاحی یک تاتلَ فشهاى ،چٌاًچِ ًکتِ
ای اص للن افتادُ تاضذ ،هطکالت هختلفی ظَْس ًوَدُ ّ ،ضیٌِ ٍ تخصَظ صهاى صیادی اتالف هی گشدد .تِ ػالٍُ گاّی افضایص ٍ
کاّص چٌذ لطؼِ دس تاتلَی فشهاى تِ دالیل هختلف هاًٌذ هحذٍدیت فضا ،ػوال غیش هوکي ٍ یا هستلضم اًجام سین کطی ّای
هجذد ٍ پشّضیٌِ هی تاضذ.تا استفادُ اص PLCتغییش دس سًٍذ تَلیذ یا ػولکشد هاضیي تِ آساًی صَست هی پزیشد  ،صیشا دیگش الصم
ًیست سین کطی ٍ سخت افضاس سیستن کٌتشل تغییش کٌذ ٍ تٌْا کافی است چٌذیي خط تشًاهِ ًَضت ٍ تِ  PLCاسسال کشد تا
کٌتشل هَسد ًظش تحمك یاتذ .اص طشف دیگش لذست  PLCدس اًجام هحاسثاتی  ،هٌطمی ،همایسِ ای ٍ ًگْذاسی اطالػات تِ هشاتة
تیطتش اص تاتلَّای فشهاى هؼوَلی است PLC .تِ طشاحاى سیستن ّای کٌتشل ایي اهکاى سا هی دّذ کِ آًچِ سا دس رّي داسًذ
دس اسشع ٍلت تیاصهایٌذ ٍ تِ استمای هحصَل خَد تیٌذیطٌذ ،کاسی کِ دس سیستن ّای لذیوی هستلضم صشف ّضیٌِ ٍ ٍلت
صیادی تَد.
تا تَجِ تِ کاستشدّای ٍسیغ ّ PLCا دس صٌؼت آضٌایی کلیِ هٌْذسیي تشق ،کاهپیَتش ،هکاًیک ٍ ضیوی تا ایي سیستن هی
تَاًذ کوک فشاٍاًی سا دسجزب ضذى تِ تاصاس کاس فشاّن ًوایذ .اهشٍصُ کلیِ کاسخاًجات ،پاالیطگاُ ّا ،پتشٍضیوی ّا ٍ  ...هجْض تِ
ّ PLCستٌذ.

کاربرد های PLC
ّ PLCا دس گشایص ّای هختلف صٌؼت ًظیش تشق ،هکاًیک ،هٌْذسی ضیوی ٍ ًظایش آى کاستشد داسد کِ اّن آًْا تِ ضشح
صیشهی تاضذ
کٌتشل الکتشٍهَتَسّای سِ فاص ٍ تک فاص تِ صَست چپگشد ،ساستگشد ،داالًذس
کٌتشل استپش هَتَسّا
کٌتشل سٌسَسّای حشاستی ٍ ًظایش آى
کٌتشل جکْا ٍ هَتَسّای ًیَهاتیکی ٍ ّیذسٍلیکی
کٌتشل کلیِ هحشکْای تشلی ٍ هکاًیکی تا ٍسٍدی ّای ٍلتاط ٍ جشیاى
کٌتشل سیستن ّای کاسخاًجات صٌؼتی ٍ ّضاساى کاستشد دیگش
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فاسؽ التحصیالى دٍسُ ّای کاستشدی  PLCهی تَاًٌذ تا دس دست داضتي گَاّیٌاهِ هَسد تائیذ ٍ لاتل تشجوِ ٍصاست ػلَم گاهی
تضسگ تِ سوت جزب دس تاصاسّای کاس صٌؼتی تا دسآهذّای هٌاسة تشداسًذ .دٍسُ ّای  PLCتشگضاس ضذُ دس هَسسِ آهَصش
ػالی آصاد فاضل دس دٍ سطح همذهاتی ٍ پیطشفتِ تطکیل هی گشدد.

مدت

سرفصل های کلی

)ساعت(

آضٌایی تا اًَاع سیستن کٌتشل ،هضایا ٍهؼایة آى
هؼشفی اًَاع PLC
آضٌایی تا سخت افضاس PLC
ضٌاسایی اًَاع کاست ّا
هذاسفشهاى ٍ الواى ّای هذاس فشهاى
هؼشفی هحیط ّای تشًاهِ ًَیسی دس ّ PLCای هختلف هشسَم
30-11
هؼشفی ٍ ضٌاخت تَاتغ تشًاهِ ًَیسی
تشًاهِ ًَیسی هذاسات تشتیثی ٍ تشکیثی (کٌتشلش سٌسَسّا ،هذاسات ًیَهاتیکی
دس پشٍطُ ّای صٌؼتی)
سفغ ػیة PLC
تشًاهِ سیضی ٍ آضٌایی تا  PLCساُ اًذاص هاضیي تشاش
اًجام پشٍطُ ّای صٌؼتی (ضاهل )
هؼشفی  PLCهؼشٍف
ُSimatic manager
اًَاع پیکشتٌذی ّا دس S7-300
ساُ اًذاصی الکتشٍهَتَسّا تِ صَست ستاسُ -هثلث ،دستی ٍ اتَهاتیک
ساُ اًذاصی هذاسّای ًیَهاتیکی دس صٌؼت
دستَسات تکویلی تشًاهِ ًَیسی STL
هؼشفی ٍ کٌتشل سٌسَسّای دها ،هَلؼیت ،سًگ ٍ چطن ّای الکتشًٍیک
پشٍطُ ّای صٌؼتی ضاهل ( ساُ اًاصی خط تَلیذ تطشی) ،

عنوان دوره

PLCمقدماتی

S7-300
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 PLCپیشرفته

