
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 فدك ايساتيس

� � �ت � 
	ن ر  � م � �� � ا�� ��  

  : تاليف

  لفظ فرامرز خوش

  )اي كارشناس سازمان آموزش فني و حرفه(
  

  اكبر حسيني علي

  )كارشناس آموزش و پرورش(

  كاربرد             

Step7 درصنعت  

  



    

 
 
 
  

        

        

  

  

                                 

  

                                                                  

                                                              

  
  

   اكبر حسيني  علي-لفظ فرامرز خوش  :  تاليف   
  كرمي شاهنده مهندس رضا  :  مدير توليد       

  )مريم يوزباشي(واحد توليد انتشارات فدك ايساتيس   :  آرايي صفحه  حروفچيني و  
  مهر فيه فيروزيص  :  ويراستار ادبي     

   1390 –اول   :  نوبت چاپ     
  1500  :  تيراژ   

    مهران نگار  :  ليتوگرافي    

    شايگان گنج  :  چاپ  

  كيميا  :  صحافي   
  الري  DVD  :  138000  به همراه   قيمت   

  978 -600 -160 -041 -8  :  شابك   

    

     

  

  

  

  

  
                                                                                               

  

  

  

  

 فدك ايساتيس

 محفـوظ و  1348ثبت رسيده است؛ مطابق با قانون حقوق مولفان و مصنفان مصوب            كلية حقوق و حق چاپ متن و عنوان كتاب كه به            

بدون )  فتوكپي، انتشار الكترونيكي   چاپ،(برداري به هرشكل      كپي تكثير، برداشت، هرگونه. باشد  متعلق به انتشارات فدك ايساتيس مي     

  .ني قرار خواهند گرفتاجازه كتبي از انتشارات فدك ايساتيس ممنوع بوده و متخلفين تحت پيگرد قانو
    معاونت حقوقي

   انتشارات فدك ايساتيس

  10 ساختمان -نژاد و جمهوري لبافي بين  -خيابان ارديبهشت  -خيابان انقالب   - تهران   :دفتر انتشارات 

 66482221 - 66481096 - 66465831: تلفن    

   انتشارات صانعي  - 1312 پالك- فروردين12نبش  -خيابان انقالب    : نمايندگي تهران 

  66405385 -66409924: تلفن  

   جنب مجتمع ستاره    -بتداي خيابان فرخي ا- )باغ ملي(ميدان آزادي   :   يزدفروشگاه

  6226772 -6226771 -6227475: تلفن  

   www.fadakbook.ir- info@fadakbook.ir  

  كاربرد          

Step7تصنع  در  

  

  -1339،   رز رام ظ، ف ف ل وش خ   :  سرشناسه

  .اكبر حسيني لفظ، علي تاليف فرامرز خوش/ در صنعت Step7 كاربرد   :    عنوان و نام پديدآور

   .1390ايساتيس، فدك: تهران  :      مشخصات نشر

  .مصور ، جدول ، نمودار:  .ص 552     :  مشخصات ظاهري

  ريال138000 : 978 -600 -160-041 -8  :                         شابك 

  . 552 -541. ص: كتابنامه:     يادداشت

  فيپا :       وضعيت فهرست نويسي

  )نويسي كامپيوتر زبان برنامه (7استپ   :   موضوع

  پذير هاي برنامه كننده كنترل  :   موضوع

  ها ها وتمرين  آزمون--پذير هاي برنامه كننده كنترل  :   عموضو

   -1355  اكبر،  حسيني، علي  :   شناسه افزوده

 ���TJ/��  :                  رده بندي كنگره

  895/629   :                 رده بندي ديويي

  2474539   :      شماره كتابشناسي ملي



  

 
 
 

  مقدمه

به دانش پژوهـان  به ما توفيق خدمت هرچند كوچك  براي بار ديگر حمد و ستايش از آن خداست كه

  .عنايت نموده است اندركاران صنعت را و دست

كـاهش   و بـا حـداكثر كيفيـت    ، توليـد وري در جهـت افـزايش بهـره   كه با رشد سريع تكنولوژي 

اسـتفاده از   ،دانـش فنـي و بـه روز و كـاربردي     شـتن داملـزوم  ، باشد مورد نظر ميدر صنعت ضايعات 

، لذا چون در چند ساله اخير به همت و تالش مسـئوالن . باشدمي حداكثر توان تجهيزات مكانيزاسيون

عظمـت   از هاي بزرگي در اين زمينه برداشته شده است كه نشان اندركاران صنايع گام مديران و دست

آن  مـا را بـر   ،باشـد  زان در رسيدن به خودكفايي صنعتي و توليدي ميتالش و اراده واالي اين عزي و

داشت در جهت تقويت و همياري با اين توسعه و همگام شدن با صنعت و اسـتفاده بهينـه از تمـامي    

كتـاب حاضـر را در ادامـه مجموعـه      PLCهـاي   امكانات و تجهيزات اتوماسيون صنايع نظير دسـتگاه 

اندركاران  كه بدون اقراق بسيار مورد توجه دانشجويان و دست( ايم كه به چاپ رسانده PLCهاي  كتاب

صورت كاربردي و خودآموز متناسب با آنچه در صـنعت   هو در تكميل آنها و ب )صنعت قرار گرفته است

اميـد كـه    چـاپ رسـانيم  را بـه  ) در صـنعت  STEP-7كاربرد (كتاب كنوني با عنوان ، به آن نياز دارند

  .دستان قدرتمند شما بزرگان و ايثارگران صنعت باشد اي كوچك برايتحفه

آخـرين  فصـل و تمـامي فصـول براسـاس      12در  )در صـنعت  STEP-7كـاربرد  ( كتاب حاضـر 

اندركاران صـنايع   دانشجويان و دست حاصل بيش از دو دهه آموزش كاربردي واستانداردهاي موجود 

 اينجانبـان توسط تجارب كار صنعتي  و ،ليدي، صنايع تو، صنايع خودرو سازيها بزرگ نظير پااليشگاه

هـاي كـاربردي صـنعتي     تمامي فصول متناسب با عناوين مطالـب مثـال   .استتهيه و تنظيم گرديده 

صورت خود آموز با اسـتفاده از   هتوانند ب تشريحي و تصويري بيان گرديده كه عالقمندان ميصورت  هب

مطلب در صنعت پي برده و با بسط تمرينـات  توضيحات جامعي كه داده شده به جايگاه استفاده از آن 

ـ   .نويسي خود بيفزايند به توانمندي برنامه  روانصـورت بسـيار سـاده و     هدر هر فصل سعي شده ابتـدا ب

اي  توضيحاتي داده شود و به تدريج با پيچيده كردن تمرينات بتوانيم نياز آن دسته از فراگيـران حرفـه  

هـاي   نمونه پـروژه  بردر پايان هر فصل عالوه  .يمأمين نمايت ، نيزها را دارند كه آشنايي با اين سيستم

ـ   ،شودعملي كه بايستي توسط خود فراگير حل و اجرا  صـورت تسـتي    همجموعه سواالت آزمون نيـز ب

ها اقـدام بـه    تواند پس از مطالعه دقيق و اجراي فرامين و حل مثال، كه فراگير ميگنجانده شده است

توانـد  هـاي خـود نمايـد و در صـورت نيـاز مـي       ارزيابي ميزان دانسـته پاسخگويي به سواالت جهت 

  .آورده شده است مطابقت نمايد DVD در هاي خود را با پاسخ صحيح كه پاسخ



)  5/5نسـخه  (  STEP-7آخرين نسخه نرم افزار  DVDهمچنين به همراه كتاب در قالب يك 

نسـخه قابـل نصـب بـر روي وينـدوز       باشد به همراهكه قابل نصب بر روي ويندوز سون و ويستا مي

، سـاز شبيهبا  S7-200اي از نرم افزارهاي كاربردي صنعتي نظير آن و مجموعه سازشبيهايكس پي و 

هاي آموزشي PDF، هاي آموزشي پاورپوينت ،، نرم افزار آموزش ديجيتال كاربرديTrySimنرم افزار 

، اميـد كـه   ايـم اندركاران صـنعت و آمـوزش ارائـه نمـوده     را براي عالقمندان و دست.... و كاربردي و 

پژوهان و جوانان مستعد را  از دانشهمراه آن بتواند ني مجموعه مطالب كتاب و مجموعه نرم افزارهاي

  .راضي و خشنود گرداند

  

 فرامرز خوش لفظ

khoshlafz@gmail.com  

  علي اكبر حسيني 

Hosseini201@yahoo.com  
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تعاريف و اصطالحات مهم در   1.2
آشنايي با تعاريف   1.3
ي پيدايش  تاريخچه  1.4
آشنايي با تعاريف سنسور، رله، رله حرارتي، كنتاكتور و   1.5
آشنايي با تعاريف انباره  1.6
انواع حافظه از نظر برنامه  1.7
هاي نمايش اعداد سيستم  1.8
هاي منطقي مورد استفاده در برنامـه  آشنايي با گيت  1.9
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آشنايي با مفاهيم دستور، عملگر و عملوند  1.10
دهي در  قالب آدرس  1.11
آشنايي با روش  1.12
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ي روش جدول مقايسه  1.13
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آشنايي با متغيرهاي استاندارد   1.14
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Fehrest
	Doc 01
	Doc 02
	Doc 03
	Doc 04
	Doc 05
	Doc 06
	Doc 07
	Doc 08
	Doc 09
	Doc 10
	Doc 11
	Doc 12
	Marajeh



