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                                                                                                       پيشگفتار
ياري خـدا جلـد دوم آمـاده شـد تـا بـه پيـشگاه          ه  گذشت و سرانجام ب    PCS7 جلد اول كتاب     ة سال از ارائ   3حدود  

  . هموطنان عزيز كه در اتوماسيون صنعتي كشور دستي دارند يا به اين حوزه عالقمند هستند عرضه گردد
آموزش اين    را در صنعت داخلي شاهد بوديم و از سوي ديگر          PCS7 كاربرد   ةتوسع از يكسو  در طول اين مدت   

 ايـن   ةكنار هم  مشاهده كرديم و در    هاي آموزش عالي كشور    را در برخي از گرايش     DCS سيستم   عنوان سيستم به 
ـ  اين موارد تدوين و ةهم موارد اشتياق فراوان خوانندگان جلد اول را براي دنبال كردن مطالب تكميلي ديديم،             ةارائ

 PCS7د كه ضرورت پرداختن به      كيد شو أولي باز بايد ت   .  را بيش از بيش ضروري ساخت      PCS7تر   مباحث پيشرفته 
هـايي بـا نقـاط      ست كه سيـستم    ا  موجود است واقعيت اين    DCSمعرف اين نيست كه اين سيستم بهترين سيستم         

  .قوت بيشتر نيز در صنايع داخلي موجود هستند
  كه مجال بحـث آنهـا در جلـد اول كتـاب نبـود              PCS7تر   اين است كه مطالب پيشرفته     در اين كتاب سعي بر    

دليل افزايش حجم كتاب     هالبته باز هم مطالب ديگري باقي مانده است كه ب         . و تا حد ممكن موشكافي شود     تشريح  
  .نمايم فراغتي حاصل شود تا بتوانم آنها را در جلد ديگري ارائه  اميدوارمقرار دادن آنها در جلد دوم ميسر نشد

شركت زيمـنس    ي كه با منابع و مدارك     همكاران محترم  .تدوين مطالب اين كتاب وقت زيادي را گرفته است        
هـاي مختلـف هـستند ولـي از      چه حاوي مطالب جزئي و تفـصيلي در زمينـه   دانند كه اين منابع اگر     آشنا هستند مي  

جـا بـه    ال خـود را در يـك  ؤتواند پاسخ سـ  اي كه در برخي موارد كاربر نمي گونه انسجام مناسبي برخوردار نيستند به 
خـود را   سـؤال   و با كنار هم قرار دادن مطالب يافته شده ممكن است پاسخ              جوي فراوان روشني پيدا كند و با جست     

ام چكيده مطالب استخراج شده از       هاي گذشته سعي كرده    همين علت اينجانب در اين كتاب همچون كتاب        به. بيابد
 هـر   ةاننده پس از مطالع   اي مطرح كنم كه خو     گونه ه مثال ب  ةمستندات سازنده را همراه با تجربيات شخصي و با ارائ         

 كتاب از سـطح     ةو در پايان مطالع     باالتر هدايت شده است    ة شروع به يك نقط    ةحس كند كه از نقط     فصل از كتاب  
  .دست يافته احساس رضايت نمايد دانشي كه به آن

ـ  ةهـاي پيـشرفت    ها و قالـب    بلوكدر اين مجموعه پس از تشريح        ـ      ،PCS7 ة كتابخان  يـك مثـال     ة آن را بـا ارائ
هـاي مختلـف كنتـرل لـوپ         سـازي اسـتراتژي     پيـاده  ة و نحو  PIDبحث كنترل     سپس به  ،كنيم بردي كامل مي  كار
 Faceplate و Block Iconهاي خاص و چگونگي سـاخت    فانكشنة براي تهيSCLنويسي با  برنامه. پردازيم مي

 از مباحث   Client/Serverصورت   هو نيز ب    مجزا OS و   ESسازي سيستم با     چگونگي پياده . شود در ادامه بحث مي   
هـاي كنتـرل     تبادل ديتا بين سيـستم ة ونحوProfibus PAكارگيري سيستم فيلدباس  ه بةنحو. بعدي كتاب است

ASاند  نيز در انتها تشريح شده.  
 32هـر دو نـسخه    win7 ارائه شد كه قابل نصب روي  PCS7افزار    از نرم  V8.0 ةنسخ خوشبختانه در اين فاصله   

  . همراه كتاب موجود استDVDافزار در   اين نرم. بسياري از كاربران را محقق ساختةست و خواست بيت ا64بيت و 

 ه



و  

 بـود در جلـد دوم فقـط بخـش           PLCsimافـزار    سازي با نرم   برخالف جلد اول كه بيشتر مطالب آن قابل شبيه        
يابـد كـه     تي تحقـق مـي     بهينه از مطالب اين كتاب وق      ةرو استفاد   از اين  ،سازي است  محدودي از مطالب قابل شبيه    

. هاي خـود را بـه معـرض آزمـايش قـرار دهـد              كاربر به تجهيزات آزمايشگاهي دسترسي داشته باشد و بتواند يافته         
هاي  سسات معدود و انگشت شماري در كشور تجهيزات مناسب براي آموزش دوره           ؤسفانه در حال حاضر فقط م     أمت

PCS7)      زيـادي كـه تجهيـز چنـين          نـسبتاً  ةبـا توجـه بـه هزينـ       . ارنـد در اختيار د  ) كه عمدتاً در حد مقدماتي است 
مراكـز    شـايد در آينـده  .هايي در كشور دارد طبيعي است كه بخش خصوصي از آن استقبال نكرده باشـد      آزمايشگاه

  .دولتي يا نيمه دولتي بتوانند اين كمبود را جبران نمايند
رپور كه در ويرايش كتاب كمـك شـاياني بـه           در پايان الزم است از دوست عزيزم آقاي مهندس سعيد اسفنديا          

افزار را در اختيـار    نرمةكه آخرين نسخ) شركت توس تابلو(بنده نمودند و همچنين آقاي مهندس حميدرضا صابري         
  .من قرار دادند تشكر نمايم

. يـرد اندركاران اتوماسيون كشور قرار گ      اين زحمات مورد پسند پژوهشگران، عالقمندان و دست        ةاميدورام نتيج 
از طريق پست الكترونيكـي       لطفاً .تر كردن اين كتاب هستم     ها و كامل   منتظر دريافت نظرات شما براي رفع كاستي      

reza.maher@gmail.com فروم يا از طريق /aawww.indacts.com ود را ارائه بفرماييدپيشنهادات خ.  
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