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واحد یادگیری 5
آیا میدانید
1ـ چگونه به كمك یك رله قابل برنامه ریزی می توان از راه دور ،یک موتورالكتریكی را كنترل كرد؟
2ـ کدام دسته از رله های قابل برنامه ریزی قابلیت توسعه مدارات خانه هوشمند را دارند؟
3ـ چگونه میتوان از طریق تبلت و گوشی تلفن هوشمند (تلفن همراه) رله قابل برنامهریزی را كنترل كرد؟
4ـ کنترل تجهیزات صنعتی و کارگاهی از راه دور چه مزیتی دارد؟

استاندارد عملکرد
بعد از اتمام این پودمان هنرجویان قادر خواهند بود ،كاربردهای خاصی از رله های قابل برنامه ریزی را انجام
دهند كه با بعضی از رله های قابل برنامه ریزی قابل پیاده سازی است .كنترل موتورالكتریكی از طریق برنامه
كاربردی گوشی تلفن هوشمند (اپلیكیشن) یا از طریق شبكه اینترنت و توسعه مدارات خانه هوشمند با
رله های قابل برنامه ریزی از این نمونه كارها است.
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مقدمه
منظور از کاربردهای خاص در این پودمان ،امکاناتی است که در سال های اخیر بر روی یکی از انواع رله های
قابل برنامه ریزی به نام  LOGO! 8در نظر گرفته شده است .نصب درگاه شبکه برروی این دستگاه قابلیتی
است که باعث شده ،اتصال رله به شبکه و استفاده از برنامه کاربردی گوشی تلفن هوشمند (تلفن همراه)
یا تبلت (اپلیکیشن) و وب سرور برای آن فراهم شود .از طرف دیگر ماژول  KNXخاصی ،می تواند در کنار
 LOGO! 8قرار گرفته و آن را به یک کنترلر  KNXتبدیل نماید .بنابراین می توان گفت کاربرد این ماژول،
توانایی های توسعه مدارات در ساختمان های هوشمند (که در سال یازدهم آموزش داده شده است) را نیز
می تواند توسعه دهد .به دلیل اینکه هنوز بیشتر شرکت های سازنده رله های قابل برنامه ریزی این امکانات را
بر روی دستگاه های خود قرار نداده اند .بنابراین قسمت های سخت افزاری و نرم افزاری در این فصل صرفاً روی
! LOGOمتمرکز شده است.

1ـ    5اتصال رله به رایانه از طریق شبکه

با توجه به درگاه شبکه ای که روی  LOGO! 8در نظر گرفته شده است ،در صورت اتصال آن به یک مودم
متصل به شبکه و تطبیق  IPآدرس  Modemبا  LOGO! 8می توان رله را به شکل بی سیم کنترل کرد .در
این صورت توسط یک رایانه همراه (لپ تاپ) بدون آنکه کابلی بین  LOGO! 8و تلفن هوشمند یا تبلت وجود
داشته باشد می توان اطالعات مثل یک برنامه را بین  LOGO! 8و لپ تاپ فراخوانی یا دانلود کرد.
فعالیت

کنترل رله قابل برنامه ریزی  LOGO! 8را از طریق تلفن همراه دنبال کنید.
1ـ مودم  WiFiو رله ! LOGOرا توسط کابل شبکه به هم وصل کنید ،البته هر دو وسیله در وضعیت روشن
باشند (شکل .)1

شکل 1ـ اتصال رله به شبکه
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2ـ از طریق فعال کردن  WiFiدر لپ تاپ به  WiFi Modemمتصل شوید و به همان خط اینترنتی متصل
شوید که ! LOGOهم با کابل به آن متصل است.
3ـ قسمت تنظیمات اینترنت رایانه همراه مث ً
ال  Network Connection Detailرا فراخوانی کنید و  IPکه
به آن متصل شده اید را پیدا کنید ،مثل IP:192. 168  .0. 100
1
4ـ از طریق دکمه های روی رله ! LOGOمسیر  NetWork > IP address > IP addressرا طی کنید
(در حالت  )STOPو اعداد آدرس شبکه یا  IP: 192. 168. 000. 101را وارد کنید.
توجه :بخش سوم  IPدر رایانه همراه یک رقمی است در صورتی که در ! LOGOبا سه رقم نشان داده می شود،
همچنین نباید سه رقم سمت راست با  IPدر رایانه همراه یکسان باشد.
Transfer
  5ـ برنامه  LOGO! Softرا در رایانه باز کنید و پنجره !PC to LOGO
 Toolرا
برای انتقال برنامه به رله باز کنید .توجه داشته باشید که  Interfaceروی گزینه  Ethernetبوده و Modem
موجود در رایانه همراه هم در زبانه سمت راست دیده شود.
  6ـ  IP addressتنظیم شده در ! LOGOرا در پنجره  Target IP addressوارد نمایید و دکمه
در
سمت راست را فعال کنید تا در پنجره  Accessible controlمشخصات اتصال ظاهر شود.
7ـ دکمه  Testرا فشار دهید تا خط و عالمت مربوط سبز رنگ شود (شکل .)2

شکل 2ـ انتقال برنامه از رایانه به رله
 IP: Internet Protocolـ1
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  8ـ دکمه  OKرا فعال کنید تا برنامه به ! LOGOمنتقل شود (در حین انتقال همیشه ! LOGOباید در حالت
 STOPباشد در صورت ظاهر شدن پیامی نظیر شکل  ،3به این پیام توجه داشته باشید).

شکل 3ـ پیام هنگام انتقال برنامه
تحقیق کنید

کار عملی 1

آیا یک عدد منحصر به فرد را می توان به عنوان  IPدر ! LOGOهنگام اتصال به یک  Modemتعریف
کرد؟ بازه این اعداد چه مقدار است؟

هدف :راه اندازی موتورالکتریکی توسط گوشی تلفن همراه هوشمند

تجهیزات مورد نیاز برای این کار عملی مطابق شکل های  4و  5است.

رله لوگو  Logo!˄( 8یا ˅!)Logo

کابل شبکه

مودم ()Modem

شکل 4ـ تجهیزات مورد نیاز اتصال به شبکه
توجه

مطابق با آیین نامه های انضباطی ،همراه داشتن تلفن همراه در مدرسه مخالف مقررات آموزشی است.
بنابراین برای انجام این کارعملی هماهنگی های الزم را در این مورد با هنرآموز محترم و مسئولین
هنرستان انجام دهید.
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سیم مفتولی

رایانه

تلفن همراه
هوشمند
شستی استپ و استارت

کنتاکتور

موتور الکتریکی

شکل  5ـ تجهیزات مورد نیاز

مراحل انجام کار:
مرحله اول :سیم کشی :ابتدا سیم کشی های برق مورد نیاز را انجام دهید یعنی کنتاکتور و شستی ها به
همراه موتور الکتریکی تک فاز ،مطابق شکل  6یا به همراه موتورالکتریکی سه فاز ،مطابق شکل  7سیم کشی
کنید .سپس برای سیم کشی جریان ضعیف شبکه از طریق کابل شبکه ! LOGOرا به  Modemوصل کرده
و روشن نمایید .وضعیت  WiFiدر رایانه همراه در حالت روشن باشد.
فعالیت

اتصال موتورالکتریکی سه فاز و تک فاز به رله قابل برنامه ریزی (مطابق شكل  6و  )7با یکدیگر چه
تفاوت هایی دارند؟

شکل  6ـ اتصاالت موتور تک فاز
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شکل 7ـ اتصاالت موتور سه فاز

مرحله دوم :تعریف برنامه برای راه اندازی موتور الکتریکی :ابتدا ورودی های شبکه دیجیتال و آنالوگ
برای سیستم تعریف شود .ورودی های آنالوگ برای شستی ها و ورودی های دیجیتال برای تلفن همراه هوشمند
تعریف می شود.
همان طور که در شکل  8مالحظه می شود ،ورودی های شبکه دیجیتال و آنالوگ مستقیماً برای استفاده در
برنامه کاربردی ! LOGOآدرس دهی می شود.

شکل  8ـ آدرس دهی ورودی ها
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پارامترهای  FBآنالوگ :برای نمایش و یا تغییر این پارامترها توسط برنامه کاربردی  LOGO! APPالزم
است این پارامترها در  VM Tableنرم افزار  LOGO! Softوارد شوند (شکل  .)9برای این کار از دستور
Parameter VM assignment
 Toolsاستفاده کنید.
یک برنامه ساده برای راهاندازی موتورالکتریکی در نظر بگیرید .با توجه به اینکه از طریق شبکه میخواهید این
راهاندازی را انجام دهید باید از ورودیهای  Networkبهصورت موازی مطابق شکل  10استفاده کنید .این ورودیها
به شکل ) NI(Network Inputمعرفی میشوند و پنجره پارامتر این برنامه در نرمافزار  LOGO! Softمطابق
شکل  11است.

شکل 9ـ تعریف ورودی ها

شکل 10ـ برنامه مدار تعریف شده
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شکل 11ـ ورودی های NETWORK

توجه

هر ورودی آنالوگ با یک ورودی دیجیتال موازی و از طریق گیت  ORبه تابع  RSمتصل می شود.
برنامه نوشته شده را به ! LOGOمنتقل کنید .البته می توانید برنامه را به صورت دستی و توسط دکمه های
روی صفحه ! LOGOنیز ایجاد کنید.

فعالیت

قطعات مورد نیاز این کار عملی بهتر است در قالب یک تابلوی راه اندازی چیدمان و مورد استفاده قرار
گیرد .برای جانمایی و نصب قطعات کار عملی مطابق شکل  12قطعات را داخل تابلو جانمایی کنید.

شکل 12ـ نمونه تابلو راه اندازی الکتروموتور با تلفن هوشمند

167

مرحله سوم :تنظیمات اولیه و نصب برنامه  LOGO!APPروی گوشی تلفن همراه :تنظیمات این
 Toolدر نرم افزار !LOGO
Transfer
پنجره مطابق شکل  13از مسیر Access Control
 Softقابل اجرا است.
در صفحه باز شده ،ابتدا از قسمت  Online Settingبخش  Access Control setرا انتخاب نمایید .در این
بخش دسترسیهای مختلفی را میتوان فعال نمود .یکی از این موارد فعالسازی و تعریف رمز یا پسورد برای
ارتباط با برنامه کاربردی ! LOGOمیباشد .در این قسمت تیک گزینه  Allow LOGO! APP accessرا فعال
نمایید و در صورت تمایل رمز یا پسورد خود را تعریف کنید .با کلیک بر روی  OKبرنامه Logo Soft Comfort
اجازه استفاده از برنامه کاربردی را خواهد داد.

شکل 13ـ تنظیمات اولیه در LOGO! SOFT

تذکر

در صورت تمایل به استفاده از وب سرور در  LOGO! APPگزینه  Web Server accessرا فعال
نمایید .البته در کار عملی بعدی این انتخاب آورده شده است پس در این مرحله آن را انتخاب نکنید.
یکی از نکات مهم در این کار عملی قابلیت تهیه نرمافزار  LOGO! APPو نصب آن است .چنانچه نسخه این
نرمافزار بهروزرسانی الزم را نداشته یا معتبر نباشد در حین انجام کار عملی و اجرا مشکالتی به همراه خواهد داشت.
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بنابراین برای تهیه  LOGO! APPگزینههای زیر برای دانلود آن از طریق تارنمای شرکت زیمنس وجود دارد.
نسخه  Androidرا از طریق  google playو نسخه  iosرا از طریق  APP storeدانلود و نصب نمایید.

شکل 14ـ محیط نرم افزار LOGO! APP

با نصب برنامه  LOGO! APPروی گوشی تلفن همراه یا تبلت صفحه نمایش مطابق شکل  14ظاهر خواهد شد.

2ـ    5معرفی آیکونهای برنامه کاربردی: !LOGO

آیکون هایی که در برنامه کاربردی لوگو استفاده خواهید نمود در جدول  1معرفی شده است.
آیکون

اسم
Edit

عملکرد
ویرایش اطالعات موجود

 Copy and Pasteکپی و پیست
تغییر پیکربندی برنامه کاربردی یا کنترولر
Wrench
Plus

اضافه کردن متغیر

Cross

حذف کردن متغیر

Move

تغییر ترتیب چیدمان

Floppy disc
Share

جدول 1ـ آیکون های مورد نیاز

ذخیره کردن
ارسال داده از برنامه کاربردی

Trend view

نمایش گرافیکی

Information

نمایش اطالعات برنامه کاربردی
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مرحله چهارم :مراحل انجام کارعملی با  :LOGO! APPبرای انجام مراحل کارهای عملی مورد نیاز با
نرم افزار  LOGO! APPمراحل گفته شده در ادامه باید دنبال شود.
الف) تعریف رمز یا پسورد
ب) تعریف  LOGOهای مورد استفاده
پ) بررسی اتصال
الف) تعریف رمز ورود یا ()Password

الف) تعریف رمز ورود

ب) ذخیره رمز تعریف شده
شکل 15ـ تعریف و ذخیره رمز

هنگامی که اولین بار وارد برنامه کاربردی ! LOGOمی شوید نیاز است رمز ورودی برای استفاده از این برنامه
را مطابق (شکل 15ـ الف) تعریف نمایید .در صورت تعریف رمز و ذخیره آن (شکل 15ـ ب) فقط هنگام ورود
به برنامه نیاز به رمز ورود خواهید داشت.
ایمنی
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در مدارهای الکتریکی که کنترل آنها توسط نرم افزار ،برنامه كاربردی (اپلیکیشن) و نظایر آن انجام
می شود استفاده از رمزگذاری مهم است .بنابراین در هر مرحله که نیاز به رمز ورود باشد برای برنامه رمز
تعریف کنید .این کار امکان هک شدن برنامه (دسترسی غیرمجاز به برنامه) و ارتباط را ضعیف می کند.
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در ضمن چنانچه ،هر دو کادر را خالی گذاشته و بر روی گزینه  Saveکلیک نمایید ،برنامه بدون رمز ورودی
ذخیره خواهد شد.
ب) تعریف ! LOGOهای مورد استفاده
برای تعریف ! LOGOهای مختلف در برنامه در  Device Overviewعالوه بر نمایش کلی تجهیزات به کار
رفته می توان تا حداکثر  50عدد ! LOGOبه کار رفته در پروژه را تعریف نمود.
برای تعریف ! LOGOبر روی آیکون ( +عالمت جمع) در صفحه  Device Overviewکلیک کنید که در
شکل  16نمایش داده شده است .با این کار صفحه جدیدی مطابق شکل 17ـ الف نمایش داده خواهد شد که
در این صفحه باید به معرفی لوگو بپردازید.
مواردی که در این صفحه باید وارد شود در شکل  17ـ الف نشان داده شده است:

شکل 16ـ نمایش کلی تجهیزات

الف) تعریف !  LOGO

ب) نمایش ! LOGOذخیره شده

شکل 17ـ تعریف LOGO

1ـ  :Nameدر این کادر نام دلخواه خود را بنویسید( .مث ً
ال کلمه )Test
2ـ  :IP Address/Hostnameآدرس  IPتنظیم شده بر روی ! LOGOرا وارد نمایید.
3ـ  :Portدرگاه برای ارتباط Web Server
4ـ  :Web server Usernameنام کاربری به صورت پیش فرض  App Userاست.
  5ـ  :Web server Passwordدر صورت استفاده از رمز( ،همواره توصیه می شود) اگر آن را قب ً
ال در نرم افزار
 LOGO! softتنظیم کرده اید در این قسمت نیز وارد نمایید.
پس از تکمیل تمامی کادرها بر روی آیکون  Floppy discکلیک نمایید تا اطالعات ذخیره شود( .شکل 17ـ ب)
پ) بررسی اتصال در ایستگاه اطالعات ()Station Info
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پس از تعریف لوگو و انتخاب آن و ذخیره سازی داده ها صفحه ایستگاه اطالعات ،مطابق با تصویر  18ظاهر
می شود .در این صفحه وضعیت  RUN/STOPدر صفحه نمایی ! LOGOقابل مشاهده می باشد.
در این قسمت امکان دسترسی به صفحات مختلفی مانند موارد زیر وجود دارد:
1ـ  :IO Statuesبرای مشاهده وضعیت I/O
2ـ  :Variablesامکان مشاهده و ویرایش پارامترها و متغیرها
3ـ  :Set Date and Timeامکان تنظیم تاریخ و زمان فراهم می شود.

1
2
3

شکل 18ـ وضعیت  RUN/STOPدر
!LOGO

الف) انتخاب Variables

ب) نمایش و تعریف ورود متغیرها

شکل 19ـ انتخاب و نمایش

با انتخاب گزینه متغیرها یا  Variablesاز صفحه  Station infoمطابق شکل 19ـ الف صفحۀ Tag lis t

برای نمایش و یا تعریف متغیرها نمایان می شود (شکل 19ـ ب) .در این صفحه با کلیک بر روی آیکون نشانه
جمع « »+یا ( )Plusصفحه دیگری مطابق شکل  20نمایان می شود که باید اطالعات مربوط به متغیر شامل
آدرس ،اسم مورد نظر و فرمت متغیر را وارد نمایید .الزم به ذکر است که فرمت باید متناسب با نوع متغیر
انتخاب شود.
بعد از تعریف متغیر مورد نظر بر روی آیکون  Floppy Discکلیک نمایید تا اطالعات متغیر ذخیره شود
(شکل .)20
با اتمام تعریف متغیرها و ذخیره سازی آنها ،لیست متغیرهای تعریف شده مطابق شکل  21نشان داده می شود.
بعد از تعریف متغیرهای مورد نظر نوبت به انتخاب نوع کنترل پروژه مورد نظر می رسد.
کنترل پروژه میتواند از میان  4نوع ( Analog Slid bar ،Buttonنوار لغزنده آنالوگ)Analog Bar Graph ،
(نمودار نوار آنالوگ)( Output Field ،میدان خروجی) و ( Gaugeشاخص) انتخاب شود ،که در (شکل 22ـ الف)
نشان داده شده است .در این کار عملی ( Buttonدکمه) را انتخاب نمایید( .شکل 22ـ ب)
172

پودمان پنجم    كاربردهای خاص رله های قابل برنامه ریزی

شکل 20ـ تعیین نوع متغیرها

الف) انتخاب نحوه کنترل از میان 4
نوع کنترل

شکل 21ـ لیست متغیرها

ب) انتخاب کنترل به وسیله دکمه
()Botton

شکل 22ـ انتخاب کنترل

توجه

در نظر داشته باشید که از هر چهار نوع کنترل ،تنها یک کنترل را به صورت رایگان بر روی !LOGO
 Appمی توان تعریف نمود.
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1

2

3

4

شکل 23ـ تعریف دکمه یا Botton

در آخرین مرحله برنامه ریزی مطابق مراحل چهارگانه گفته شده در شکل 23
با کلیک بر روی آیکون  Floppy Discکلید تعریف شده مورد نظر را ذخیره
کنید .االن به راحتی می توانید موتور الکتریکی را با تلفن همراه هوشمند یا
تبلت خود تحت کنترل داشته باشید (شکل .)24
با فشردن دکمه  Startموتورالکتریکی راه اندازی می شود و با فشردن کلید
 Stopموتور متوقف خواهد شد.
پخش فیلم

فیلم راه اندازی موتورالکتریکی به کمک نرم افزار  LOGO! APPرا مشاهده
نمایید.
شکل 24ـ کنترل موتور
الکتریکی با تلفن همراه

تحقیق کنید

کار عملی 2

چگونه می توان خارج از شبکه مودم متصل به ! ،LOGOبا برنامه کاربردی  ،LOGO! Appلوگو را
کنترل نمود؟ آیا برای این کار به ( IP Staticآی پی ثابت) نیاز است؟

هدف :راه اندازی یک الکتروموتور با ( Web serverراه اندازی با رایانه)
تجهیزات مورد نیاز :تجهیزات مورد نیاز برای این کار عملی مطابق شکل  25است.
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˄! Logoیا ˅!Logo

کابل شبکه

Modem

الکتروموتور
کنتاکتور
تلفن
هوشمند
رایانه

شستی استپ و استارت
سیم مفتولی

شکل 25ـ تجهیزات مورد نیاز راه اندازی ! LOGOبا استفاده از Web server

ابتدا مطابق کار عملی قبل ،سیم کشی های الزم را انجام دهید (شکل  .)7یعنی کنتاکتور و شستی ها به همراه
موتورالکتریکی سه فاز را سیم کشی کنید .پس از آن ! LOGOرا به  Modemمتصل کرده و روشن نمایید.
وضعیت  WiFiدر  Laptapدر حالت روشن باشد.
مراحل انجام کار عملی:
مرحل اول :برنامه راه اندازی الکتروموتور با  :Web serverابتدا برنامه  LOGO! Softرا فراخوانی کنید.
برنامه راه اندازی ساده ای را ترسیم نمایید با توجه به اینکه از طریق  Web serverبه شستی ها دسترسی
ندارید دکمه های جهت دار باال و پایین روی ! LOGOرا به صورت موازی (برای روشن و خاموش کردن) در
مسیرهای مربوط در تابع  RSمطابق شکل  26قرار دهید .سپس این برنامه را از طریقی که در فعالیت  1یاد
گرفتید به ! LOGOانتقال دهید.

شکل 26ـ شکل برنامه تعریف
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مرحله دوم :تنظیمات مورد نیاز  :Web serverابتدا در نرم افزار  LOGO! Appاز مسیر
Access Control
 Transferمطابق شکل  ،27پنجره  Interfaceکه در شکل  28نمایش داده شده
است را باز نمایید.
Tool

شکل 27ـ مسیر باز کردن پنجره Interface

شکل 28ـ ارتباط وتنظیم درست IP
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به دنبال آن در پنجره  Interfaceکه قب ً
ال با آن آشنا شده اید نشانه ارتباط و تنظیم درست  IPظاهر می شود
آن را  OKکنید.
بعد از تعریف  IPو اطمینان از اتصال بین لوگو و رایانه که توسط یک عدد تیک سبز رنگ ظاهر می شود ،با
انتخاب گزینه  OKسؤالی پرسیده می شود .در پنجره ظاهر شده مطابق شکل  29که تغییردهنده لوگو از
وضعیت  RUNبه  Stopمی باشد ،بر روی  Yesکلیک کنید.

شکل 29ـ تغییر وضعیت لوگو از  RUNبه Stop

در این حالت پنجره  LOGO! Settingمطابق شکل  30که در کار عملی قبل نیز مشاهده شد مجدد باز می شود
این بار در قسمت  ،Web server accessعالمت تیک مربوط « »Allow Web server accessرا عالمت
بزنید.

شکل 30ـ منوی Web server access

177

در صورت ظاهر شدن پیامی مانند پیام نشان داده شده در شکل  31روی دکمه  Yesکلیک کنید.

شکل 31ـ پیام

فعالیت

پیام نشان داده شده در شکل  31حاوی چه سؤالی است؟
برای فعال نمودن رمزگذاری در راستای افزایش امنیت دسترسی به  ،Web serverعالمت تیک مربوط به
« »Enable password protection for Web server accessرا انتخاب کرده و رمز ورودی را وارد کنید
(شکل  .)32بعد از هر بار وارد کردن رمز ،درخواست ورود مجدد همان رمز اعالم می شود .رمز مناسبی برای
ورود به رله انتخاب نمایید.

شکل 32ـ منوی LOGO! Setting
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پس از آن مطابق شکل  33روی گزینه  Applyکلیک کنید و دکمه  Yesرا فشار دهید .درصورتی که پیام
برای  RUNکردن ! LOGOظاهر شد دکمه  Yesرا فشار دهید و پنجره را ببندید.

شکل 33ـ مراحل در منوی تنظیمات

اکنون یک مرورگر اینترنتی را در ( PC, Laptopو یا  )Tabletباز کنید و  IPآدرس تنظیمی ! LOGOرا در
آن وارد نمایید .مث ً
ال اگر این اعداد بودند  192. 168. 0. 10پنجره ای مطابق شکل  34باز می شود .رمز عبوری
را که در قسمت قبل در مسیر " "Tools > Transfer > Access controlنرم افزار  LOGO! Softتعریف
کردید در محل نشان داده شده وارد نمایید و دکمه " "Log onرا فشار دهید (شکل .)34
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شکل 34ـ پنجره LOGO! web server

در صورت درست انجام دادن کار پنجره ای مطابق شکل  35باز می شود که در آن اطالعات مربوط به !LOGO

نمایش داده شده است.

شکل 35ـ سیستم !LOGO

تحقیق کنید

اطالعات نشان داده شده در مورد سیستم لوگو در شکل  35شامل چه مؤلفه هایی است؟

با کلیک بر روی  LOGO! BMدر سمت چپ صفحه همان طور که در شکل  36نشان داده شده است،
می توانید وارد  Basic Modeشوید.
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شکل 36ـ Basic Mode

شکل 37ـ منوی لوگو
 LOGO! web serverروی گوشی تلفن
همراه

روی دکمه  ESCدر صفحه  Basic modeکلیک کنید تا کلیدهای جهت دار فعال شوند و با توجه به
برنامه که کلیدهای جهت دار باال برای روشن کردن و پایین جهت خاموش کردن به کار می آید می توانید
موتورالکتریکی را روشن و خاموش کنید (شکل .)36
هر چند در این کار عملی به گوشی تلفن همراه یا تبلت اشاره ای نشد اما در صورتی که گوشی شما از اینترنت
Modemمتصل به ! LOGOاستفاده می کند و مرورگری روی گوشی همراه داشته باشید می توانید IP
تنظیمی ! LOGOرا در آن وارد کرده و مانند رایانه همراه همین کار را انجام دهید (شکل .)37
کار عملی 3

نیمه تجویزی

هدف :کنترل ! LOGOاز طریق پیامک SMS

یکی از امکانات جدید  ،LOGO! 8قابلیت اتصال به شبکه محلی و اینترنت میباشد .این اتصال در ساده ترین
حالت میتواند به کمک یک مودم و کابل شبکه برقرار شود .در صورتیکه مودم از نوع Fiـ Wiباشد میتوان
از طریق گوشیهای تلفن همراه هوشمند ،تبلت یا لپ تاپ و با کمک اپلیکیشن های ارائه شده یا وب سرور با
کنترلر ارتباط برقرار نمود.
برای رله ! LOGOهمچنین ،توسط دو ماژول  CMR2020و  CMR2040امکان کنترل از راه دور از طریق
ارسال پیامک وجود دارد .تفاوت اصلی این دو ماژول در آن است که  CMR2020از شبکه  2Gو ماژول
 CMR2040از شبکه  4Gپشتیبانی می کند (شکل )38
 CMRمخفف  Communication Module Radioبه معنای ماژول ارتباط رادیویی است .این ماژول ها
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عالوه بر ایجاد امکان ارسال و دریافت پیامک ،دارای ماژول  GPSبوده که موقعیت و ساعت را دریافت و
تنظیم می کند .همچنین این ماژول توانایی ارسال ایمیل را نیز دارا بوده و در ارتباط های وب سرور از پروتکل
امن  Httpsدر انتقال اطالعات استفاده می نماید .ماژول  CMRاز دو سایز سیم کارت میکروسیم و نانوسیم
پشتیبانی می کند.
همچنین با اتصال کارت حافظه می توان حجم حافظه داخلی آن را افزایش داد.
به طور کلی تمام تنظیمات و پیکربندی ماژول از طریق محیط وب سرور است و به صورت پیش فرض شرکت
زیمنس  IP   192. 168. 0. 3را برای این ماژول اختصاص داده است .برای ارتباط با ماژول باید برای سیستم
 IP 192. 168. 0. xدر نظر گرفته شود .پس از تنظیم  IPسیستم ،در اولین مرحله در صفحه مرورگر ویندوز
باید  IPماژول وارد شود که پس از برقراری ارتباط ،نیاز به نام کاربری و رمز عبور خواهد بود( .به صورت
پیش فرض هر دو  adminمیباشند) .در شکل  39نحوه اتصال لوگو و ماژول نشان داده شده است.

شکل 38ـ ماژول CMR2020

شکل 39ـ نحوه اتصاالت
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مراحل کار عملی:
مرحله اول :ارتباط ماژول و رایانه :برای دسترسی به ماژول از طریق وب سرور کافیست تا ماژول را از طریق
کابل شبکه به رایانه متصل نمود ،سپس مرورگر اینترنت (مثل Internet Explorer ،Chrome ،Opera
و…) را باز کرده و در خط آدرس آن عبارت  192. 168. 0. 3را تایپ و کلید  Enterرا بفشارید .در صورتی که
اتصال برقرار باشد ،پنجره ای مشابه شكل  40باز خواهد شد.

شکل 40ـ نمایی از محیط Web Server CMR2020

مرحله دوم :تنظیمات CMR2020

یادآوری :تمام تنظیمات و پیکربندی ماژول را از طریق محیط وب سرور انجام دهید .پس از تنظیم IP
سیستم در اولین مرحله در صفحه مرورگر ویندوز باید  IPماژول وارد شود که پس از برقراری ارتباط ،نیاز به
نام کاربری و رمز عبور خواهد بود که به صورت پیش فرض هر دو  adminمیباشند.

سپس از طریق منوی سمت چپ شکل  40میتوانید تمام تنظیمات ماژول را انجام دهید .مهم ترین این
تنظیمات عبارت اند از:
1ـ  :LANاز این منو می توانید برای تغییر  IPاستفاده کنید ( IPپیشفرض  192. 168. 0. 3می باشد).
توجه کنید که در صورت تغییر  ،IPبرای دسترسی به آن باید  IPجدید را در نوار آدرس مرورگر اینترنت خود
مطابق شکل  41تایپ نمایید.
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شکل 41ـ نمایی از محیط  LANبرای تغییر  IPماژول

2ـ  :WANدر این منو می توانید تنظیمات سیم کارت از قبیل پین کد ،رومینگ و نظایر آن را فعال کنید.
نمایی از محیط  WANدر شکل  42نشان داده شده است.

شکل 42ـ نمایی از محیط  WANبرای اختصاص پین کد
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مرحله سوم :تنظیمات زبانه  WANدر  :SMSبرای تنظیم
زبانه پیامک مطابق شکل  43این تیک را انتخاب کنید تا ارتباط
دو طرفه فعال شود و بتوانید از طریق ارسال پیامک به ماژول،
عملیات مربوطه را انجام دهید (شکل .)43
در این مرحله در قسمت پیامك  SMSاز نمای محیط  WANبا
انتخاب تیک مربوط به دریافت پیامک ( ،)Allow Receiptاین شکل 43ـ محیط  WANدر سربرگ  SMSبرای
فعال سازی دریافت پیامک ()SMS
فعال سازی اتفاق می افتد.
3ـ ( User/Groupفرد یا گروه) :در این قسمت کاربران به کنترلر ،معرفی و میزان سطح دسترسی آنها
تعیین می شود (شکل .)44
برای این ماژول می توان حداکثر  ۲۰کاربر معرفی کرد .برای هر کاربرد نیاز به تنظیم موارد زیر می باشد:
نام کاربری و رمز عبور
تنظیم  ،Allow receipt of SMS messageآیا این کاربر اجازه فرمان به ماژول از طریق  SMSرا دارد؟
با تعیین پاسخ  Yesیا  Noسطح دسترسی تعیین می شود.
تنظیم  ،Phone number of this user can be changed using SMSآیا به این کاربر اجازه تغییر
شماره تلفن همراه داده شود؟ با تعیین پاسخ  Yesیا  Noسطح دسترسی تعیین می شود.

شکل 44ـ پنجره و زبانه  User / Groupبرای دسترسی گروهی کاربران
185

( Monitoringپایش) :در قسمت  Monitoringیا پایش که در اصل مهم ترین بخش تنظیمات می باشد،
می توان نحوه ارسال و دریافت پیامک یا  SMSبر اساس رویدادهای مختلف تنظیم کرد .همچنین تنظیم
متن ارسالی برای کاربران ،در این قسمت قابل تنظیم می باشد .از دیگر امکانات این صفحه افزودن پارامترهای
مختلف برای کنترل است ،به عنوان مثال یک حافظه برای ذخیره مقدار  AI1در نظر گرفته شده است ،برای
بررسی مقدار این حافظه و تغییرات آن و ارسال  SMSمتناسب با این تغییرات ،نیاز است تا این حافظه برای
ماژول معرفی شود ،این فرایند در صفحه ای مشابه شکل  45انجام میگیرد.

شکل 45ـ نمایی از پنجره  Monitoringیا پایش

مرحله چهارم :تنظیمات زبانه ها در قسمت  Monitoringیا پایش :چنانچه از ماژول  CMRدر کنار
! LOGOاستفاده می کنید ،الزم است تا لوگو مربوطه را در این قسمت به ماژول معرفی کنید .معرفی
! LOGOاز طریق وارد کردن  IPآن در زبانه  LOGO! BMانجام می گیرد .همچنین در این بخش می توانید
زمان به روزرسانی اطالعات را نیز تنظیم کنید ،محیط این معرفی مشابه شکل  46می باشد.

شکل 46ـ نمایی از محیط سربرگ Logo! BM
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در قسمت بعد پس از معرفی ! LOGOباید متن پیامک های مختلف در زبانه  Message textsمشخص شود
(شکل )47

شکل 47ـ نمایی از سربرگ ( Massage Textمتن پیامک ها)
توجه

در هر پروژه پارامترهای اشاره شده در این لیست نیاز به کنترل دارند:

 Digital Inputـ I
 Digital Outputـ Q
 Digital Flagـ M
 Analog Inputـ AI
 Analog Outputـ AQ
 Function Keyـ F
 Cursor Keyـ C
 Digital Shift Registerـ S
 Program Statusـ PS
 Communication Statusـ CS
 Variable Memoryـ VM

تمام این پارامترها در سربرگ  Signal definitionsقابل تعریف هستند.
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اما پس از تعریف پارامترها نیاز است ،تا تغییر رخداد ( )Eventهر یک معرفی شود ،به بیانی دیگر در صورت
چه تغییری بر روی این پارامتر  Eventرخ دهد .مث ً
ال اگر  I1به عنوان یک پارامتر تعریف شود ،برای  I1سه
رخداد ( )Eventبه صورت زیر وجود دارد:
Change to 0
Change to 1
Change

تنظیمات رخداد ( )Eventبرای تمام پارامترهای در سربرگ  Eventموجود میباشد.

فعالیت

کار عملی 4

گزارشی از کارهای عملی یک و دو و در صورتی که قادر به انجام کار عملی نیمه تجویزی شماره  3نیز
بوده اید تهیه کنید .در گزارش اشاره کنید که به چه مشکالت و موانعی در حین انجام کارهای عملی
اشاره شده مواجه شده اید.

(نیمه تجویزی)

هدف :کاربرد  LOGO!8در توسعه مدارات خانه هوشمند با پروتکل KNX

در سال یازدهم کارهای عملی در زمینه كنترل روشنایی خانه های هوشمند  KNXارائه و انجام شد .هدف از
کنترل روشنایی خانه هوشمند ،پیدا کردن راه حل هایی برای صرفه جویی انرژی به دنبال آسایش و ایمنی در
ساختمان است .یکی از محل هایی که نباید از چشم افراد در هوشمندسازی تأسیسات دور بماند موتورخانه
ساختمان است که احتیاج به کنترلر دارد .هر چند سیستم حرفه ای  KNXمی تواند تمامی مسائل را برای
یک خانه هوشمند پوشش دهد ،اغلب برای اتوماسیون خانه ،در دسترس عموم نیست .لذا برای این منظور
باید دنبال راهکارهای دیگری نیز بود.
رله  LOGO! 8و ماژول جدید  CMK2000برای برقراری ارتباط با  ،KNXراه حلی انعطاف پذیر با چند
قطعه  KNXانتخابی ارائه می دهد که همین امر برای مصرف کننده ،مزیت های بیشتر و راحتی خواهد داشت.
با این ماژول تغییر شرایط اتاق ها بسیار ساده خواهد بود.
همان طور که می دانید رله  LOGO! 8و  KNXبا دو سیستم کام ً
ال متفاوت با همدیگر کار می کنند و در این
بخش قرار است در یک کار عملی ساده در مدار روشنایی و تهویه حمام ،هواکش از طریق رله LOGO! 8
و روشنایی آن از طریق  KNXفرمان گیرد .در شکل  48نحوه اتصاالت مربوط به این کار عملی نشان داده
شده است.
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شکل 48ـ نحوه سیم بندی و ارتباطات هواکش و روشنایی حمام

رله  LOGO8دارای یک سری تایمر و امکانات داخلی با ورودی  /خروجی های محدود است که عمدتاً برای
اتوماسیون پروژه های کوچک به کار می رود KNX .نیز پروتکل استاندارد برای هوشمندسازی خانه هوشمند
است .در حال حاضر بیش از  400شرکت در سطح جهان ،تولیدات خود را بر پایه  KNXطراحی و تولید
می کنند .در پروتکل  KNXعم ً
ال محدودیتی برای تعداد ورودی  /خروجی وجود ندارد.
هر قطعه  ،KNXکه در شکل  49نیز نشان داده شده است ،آدرس مخصوص به خود را دارد که در داخل
شبکه از طریق آن قابل دسترسی می باشد.
رله  LOGO! 8می تواند با شبکه  KNXارتباط برقرار کرده و تا  60سیگنال مختلف ارتباط بدهد .برای
این کار فقط به ارتباط متقابل نیاز است تا ! LOGOرا به  KNXمتصل کنید .در این صورت طرح کلی بسیار
ارزان تمام خواهد شد .ماژول ،CMK2000دقیقاً همین کار را انجام می دهد .ارتباط رله  LOGO! 8با ماژول
از طریق درگاه ارتباطی یا پورت اترنت برقرار می شود و همین امر مزیت های زیر را به دنبال دارد:
1ـ ترکیب ! LOGOو ماژول  ،CMK2000یک کنترلر هوشمند در شبکه  KNXبا ورودی/خروجی های
آنالوگ و دیجیتال در اختیار شما قرار می دهد.
2ـ دارای  50شیء ارتباطی قابل برنامه ریزی است.
3ـ حداکثر ترکیب قابل اجرا برای ! LOGOرا به همراه دارد.
4ـ توابع زمانی و آنالوگ داخل برنامه ! LOGOقابل استفاده می باشند.
  5ـ سنکرون سازی (هم زمان سازی) زمان در سیستم های متصل شده امکان پذیر است.
برای استفاده از رله  LOGO! 8در پروژه های  ،KNXنیاز به نرم افزار  ETS5و LOGO! Soft VER8/2
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خواهید داشت.
در شکل  49نمونه ای از تجهیزات مورد نیاز و ارتباطات قطعات برای پروژه مورد نظر معرفی شده است.
این تجهیزات شامل موارد زیر است:
1ـ رله LOGO8 12/24 RCE
2ـ ماژول LOGO CMK2000
3ـ كلید Switch UP223/3

شکل 49ـ آدرس دهی و ارتباط  !Logoو KNX

فعالیت

در مورد آدرس دهی رله و قطعات دیگر در شكل  49بحث و تبادل نظر كنید.
مراحل انجام کارعملی:
مرحله اول :ارتباط از LOGO>KNX
برنامه ای بنویسید که با اعمال یک ورودی  I1در برنامه  ،LOGOیک هواکش در حمام با تایمر تأخیر در
 ON/OFFکار کند .برنامه ! LOGOمطابق شکل  50خواهد بود.

شکل  50ـ برنامه شروع به کار هواکش با تأخیر زمانی
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گام  :1برای این کار ،برنامه  ETSرا باز کرده و در قسمت  Overviewکه در شکل  51نشان داده شده است،
پروژه جدیدی ایجاد کنید.

شکل  51ـ Overview

از سال گذشته به خاطر دارید با پنجره  Devicesمی توانستید قطعه جدید اضافه کنید (شکل .)52

شکل  52ـ پنجره Device

ماژول  CMK2000به عنوان یک قطعه و با نام  KNX LOGO! Moduleدر پروژه های  ETSقابل
تعریف است .برای این کار کاتالوگ  *KNXprodآن را از سایت شرکت سازنده آن دانلود کنید .روی Add
 Devicesکلیک کنید تا پنجره کاتالوگ مطابق شکل  53باز شود .کلید هوشمند  BTM wall switchهم
در پنجره کاتالوگ مشاهده می شود که در این پروژه از آن استفاده خواهید کرد .الزم به ذکر است هر کلید
هوشمند  KNXقطعات هر کارخانه دیگری را نیز می شناسد .پس برای این پروژه می توانید آن را به کار
بگیرید زیرا که  KNXیک پروتکل باز است.اگر کاتالوگ مربوط به ماژول  CMK2000را در اختیار ندارید،
می توانید به راحتی از سایت شرکت سازنده پیدا کنید.
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شکل  53ـ پنجره کاتالوگ

بعد از دانلود ،آن را در کاتالوگ  Deviceپروژه وارد کنید .اکنون می توانید کاتالوگ ( )Databaseشرکت
سازنده را در پروژه خود مشاهده کنید( .شکل )54

شکل  54ـ کاتالوگ محصوالت

گام دوم :یک ساختمان دارای  roomبه نام راهرو و یک  cabinetبا تابلو  DBرا به عنوان فضا تعریف کنید.
تعریف این فضاها در شکل  55نشان داده شده است
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شکل  55ـ تنظیمات پارامتر

 KNX Logo Moduleو  USB interfaceرا انتخاب کرده و با  Dragبه تابلو  DBخود اضافه کنید و کلید
دیواری  BTMرا نیز مشابه روش فوق به پروژه و در فضای راهرو اضافه کنید .اکنون باید در پوشه پارامترها
همان طور که در شکل  55نشان داده شده است ،تنظیمات هرکدام از قطعات فوق را اعمال کنید.
گام سوم :برای تنظیمات پارامتری روی  KNX Logo Moduleرفته و همچنین روی زبانه  parameterآن
را کلیک کنید تا پنجره مربوط به آن باز شود و در قسمت  Generalتنظیمات را مطابق شکل  56وارد نمایید.

شکل  56ـ تنظیمات  Generalمربوط به CMK2000
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آی پی آدرس هر کدام از این دو قطعه مشابه نمونه نشان داده شده در جدول  2است.
جدول2ـ آی پی آدرس ! LOGOو ماژول
LOGO! CMK2000

LOGO! 8

192. 168. 0. 10

192. 168. 0. 1

Device
Address at deliveryـIP

اکنون بر روی  channel1رفته و تنظیمات خواسته شده را مطابق شکل  57انجام دهید.

شکل  57ـ تنظیمات کانال CMK2000

در این مرحله اولین شیء ارتباطی یا  objectبا ! LOGOمطابق شکل  ، 58در لیست ظاهر می شود.

شکل  58ـ  Objectارتباطی CMK2000

پارامترهای مربوط به کلید دیواری را نیز به مشابه شکل های  59و  60وارد نمایید.
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شکل  59ـ تنظیمات پارامترهای کلید دیواری

شکل  60ـ الف -تنظیمات پارامترهای کلید دیواری
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شکل  60ـ ب ـ تنظیمات پارامترهای کلید دیواری

گام چهارم :بین موضوعات ( )objectهای گروهی این دو قطعه باید یک ارتباط برقرار کنید .برای این کار
یک آدرس گروهی به صورت دستی از پنجره  Group Addressو گزینه  add Main Groupانتخاب کنید.
(شکل )61

شکل  61ـ آدرس گروهی
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شکل  62ـ تخصیص آدرس گروهی

اکنون گزینه  Group objectرا انتخاب کرده و با کلیک راست گزینه … Link withرا انتخاب کنید و
 Group Addressرا  1 1 1و نام را  Switch I1مطابق شکل  62قرار دهید.
سپس برای تکرار مجدد همان آدرس گروهی مطابق شکل ( Drag & drop 63کشیدن و رها کردن با موس)
عمل کنید LED A1( .از کلید هوشمند و  Channel1از )CMK2000

شکل  63ـ  Drag & Dropآدرس گروهی
197

مرحله دوم :ارتباط از :LOGO < KNX
یک سیگنال این بار از  KNXبه ! LOGOارسال می شود و این کار توسط کلید هوشمند  BTMصورت
می پذیرد ،برای این کار از  Channel2قطعه  Logo moduleمطابق شکل  64مقادیر آن را تنظیم کنید.

شکل  64ـ تنظیمات پارامترهای کانال CMK2000 ،2

کلید هوشمند را هم به صورت شکل  65تنظیم نمایید .از زوج دکمه  ،Aدکمه  A1را در حالت  Toggleقرار
داده و آن را برای روشن و خاموش کردن روشنایی حمام در نظر بگیرید.

شکل  65ـ تنظیمات کلید دیواری
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در ادامه مجدد آدرس گروهی بین  LOGO! Moduleو کلید هوشمند مطابق شکل  66باید ایجاد نمایید.

شکل  66ـ آدرس گروهی بین  CMK2000و کلید هوشمند

در  Group Addressمقدار  1/1/2و در قسمت نام  Light Bathroom Button A1را مطابق شکل 67
وارد کنید (شکل )68

شکل  67ـ تخصیص آدرس گروهی
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مطابق شکل  68با ( )button A1از کلید هوشمند و  Channel2از  CMK2000برای ایجاد آدرس گروهی
 Drag & dropکنید.

شکل  68ـ  Drag & Dropآدرس گروهی

با توجه به پنجره تنظیمات  channel2برای  CMK2000احتیاج به  Digital Flag M1برای ارتباط با
نرم افزار ! LOGOپیدا کنید که آن را نیز مطابق شکل  68در کنار بقیه برنامه  LOGO! SOFTرسم کرده
و به ! LOGOانتقال دهید.
توجه داشته باشید همیشه باید مطابق شکل  69از پرچم یا  Flagهای ! LOGOبرای برقراری ارتباط با
 KNXو ایجاد منطق استفاده نمایید.

شکل 69ـ  Flagبرای برقراری ارتباط با KNX

گام پنجم :برای انتقال برنامه از  ETSماژول ارتباط  USBرا الزم دارید .از منوی  BUSدر صفحه اصلی
نرم افزار درگاه ارتباطی را به نرم افزار  ETSمعرفی نمایید .در ادامه از گزینه ( Download Allبرای بار اول)
و برای دفعات بعدی ( )Download partialاستفاده کنید و برنامه را روی سخت افزار انتقال دهید .اکنون
پروژه آماده اجرا است .با توجه به تجربیاتی که در سال یازدهم پیدا کرده اید می توانید پروژه را آزمایش نمایید.
فعالیت
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گزارشی از نحوه انجام کار عملی شماره چهار و موانعی که در طی انجام کار با آنها برخورد کرده اید تهیه
کنید و به کالس درس ارائه دهید.
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ارزشیابی شایستگی كاربردهای خاص رلههای قابل برنامهریزی
شرح کار:
نصب برنامه  Logo Appروی تبلت یا تلفن همراه هوشمند
ارتباط رله با تلفن همراه هوشمند و تعریف آی پی شبکه در رله
راه اندازی موتورالكتریكی از طریق تلفن همراه هوشمند یا تبلت
راه اندازی موتورالكتریكی از رایانه Web Server
استاندارد عملکرد :راه اندازی موتورالكتریكی با تلفن همراه هوشمند و رایانه
شاخص ها:
نصب نرم افزار روی تلفن همراه و رایانه ـ تنظیم مراحل مختلف برنامه در نرم افزار ـ راه اندازی موتورالكتریكی
به صورت اینترنتی و راه اندازی از طریق شبکه
سیم كشی رله قابل برنامه ریزی و موتورالكتریكی و كلیدهای كنترلی
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :فضای مناسب ـ ابزار مناسب ـ مدت زمان متناسب با حجم كار
ابزار و تجهیزات :ابزار عمومی سیمكشی برق ـ لپتاپ (رایانه همراه) یا  PCـ سرسیم ـ تلفن همراه هوشمند یا تبلت
ـ كنتاكتور ـ شستی استپ و استارت ـ رله قابل برنامهریزی و کابل آن ـ قطعات  CMR2020 ،CMK200S0ـ مودم
و خط اینترنت ـ موتورالكتریكی تك فاز و سهفاز ـ لباس كار
معیار شایستگی:
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره
قبولی از 3

1

نصب برنامه روی تلفن همراه ،تبلت و ارتباط از طریق  wifiو تعریف
آن در گوشی تلفن همراه هوشمند

2

2

برنامه نویسی و تعریف كلیدهای كنترلی موتور و راه اندازی موتور (کار
عملی  1و )2

2

3

كنترل موتور الكتریكی توسط ارسال پیامك با قطعه CMR2020

1

4

توسعه مدارات ساختمان های هوشمند با قطعه CMK2000

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
كسب اطالعات
كارتیمی
مستندسازی
ویژگی شخصیتی

2

میانگین نمرات

نمره هنرجو

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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منابع و ماخذ

 ـ دفتر تألیف کتاب های درسی1396 ـ برنامه درسي درس طراحی و اجرای رله های قابل برنامه ریزی سال1
.فنی و حرفه ای و کاردانش رشته الكتروتكنيك
 محمد، شهرام خدادادي، عباس يوسفي، ناصر ساعتچي، محمود اعتضادي،ـ تكنولوژي و كارگاه برق صنعتي2
.1395 ، چاپ پانزدهم، شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران،حسن اسالمي و علي رضا حجر گشت
3 ـApplications for all sectors of industry and trade, SIEMENS.
4 ـLOGO! Practical Training Graune, Thielert, Wenzl.
5   ـGrundlegende Lichtschaltungen zur Gebäudeautomation SIEMENS.
6   ـLOGO! System Manual EN. SIEMENS.
7 ـLOGO!  ـEuropa  ـLehrmittel.
8   ـBerufsschule Gmunden LOGO! Lehrstoff Schüler.
9 ـSteuerungstechnik mit LOGO!.
10 ـWintergartensteuerung mit der LOGO!, Markus Paffe.
11 ـPraxisbuch Elektroberufe, Meis Eric.
12 ـZEN Application ,OMRON.
13 ـZELIO Library, Telemecanique.
14 ـEasy 400/600/800 Manual.
15   ـGE  ـDurus  ـManual.
16 ـSG2PLR  ـUserManual, TECO.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند .برای تحقق این
امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ
کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم
نماید .در انجام مطلوب این فرایند ،همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ
راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی
این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود
محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب   طراحی و اجرای رله های قابل
برنامه ریزی رشته الکتروتکنیک  کد 212266

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

مهدی دراهکی

بوشهر

15

محمد رضا خایف زاده

سيستان و بلوچستان

2

وحید پازوکی

شهرستان های تهران

16

مجتبی آقاجانی

اصفهان

3

فرهاد بشردوست

آذربایجان شرقی

17

محسن خلیلی زاده

کرمان

4

محمد مقامیان زاده

خوزستان

18

سینا جوادی مهریزی

يزد

5

احمد مرادقلی

سيستان و بلوچستان

19

یوسف رضایی

هرمزگان

6

تورج غالمی

همدان

20

خداکرم عمادی

بوشهر

7

حسین علی قاسمی دشتی

قم

21

حمید چراغیان

ايالم

8

مجید روغنی

خراسان شمالي

22

محمداسماعیل حسنی

فارس

9

میثم فیضی

آذربایجان غربی

23

محمدرضا دهقان

اردبيل

10

محمدابراهيم حسن زاده

خراسان جنوبي

24

آریز مرادی

کردستان

11

مرتضی درخشان

قزوين

25

حسن کرمی

زنجان

12

خلیل حسنی

زنجان

26

محمد رضا راستين

خراسان رضوی

13

محمد کاظمی

مازندران

27

علی نیکوصحبت

قم

14

فرزاد جوینده محبوب

گيالن

28

امین مرادی

لرستان
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