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                       دكتر حسابي         .....     زندگي يعني پژوهش و فهميدن چيزهاي جديد

  
  پيشگفتار مؤلف

هاي كوچك و بزرگ اتوماسيون صنعتي شـده اسـت           كي از ملزومات تمام پروژه    ، ي PLC1در چند سال اخير، استفاده از       
اي در صـنعت     صـورت گـسترده    بـه  PLCبه بعد    1972 از سال    . است و جايگزين مدارات فرمان رله و كنتاكتوري شده       
در ميـان   انـد و     هاي زيادي دست به توليد اين محصول كـاربردي زده          مورد استفاده قرار گرفت كه در اين بين، شركت        

ــزرگ  آنهــا شــركت   ، وMitsubishi ،Omron ،ABB ،Siemens ،General Electric ،Allen Bradleyهــاي ب
LG (LS)اند صورت جدي هر ساله محصوالت جديدي را در اين بخش معرفي كرده  به.  

 اسـت    نيز وارد بازار شده    PLC افزار افزار و سخت   هاي ارزشمندي در خصوص آموزش نرم      در اين ميان، كتاب   
با وجود كيفيت و تكنولوژي باالي محصوالت زيمنس، در         . اند بوده SIEMENSكه عمدتاً با محوريت محصوالت      

قيمـت ايـن محـصول     هاي گسترده اروپا و افزايش شديد نـرخ دالر،      بازار ايران چند سالي است كه به علت تحريم        
با توجه به ايـن كـه پـشتيباني و           .اند تي ناياب شده  بسيار باال رفته و همچنين تعداد زيادي از اين اقالم كمياب و ح            

 اقتـصادي   ةخدمات پس از فروش هر محصول اهميت بااليي در محبوبيت و مقبوليت آن دارد، به علت قطع رابطـ                  
 كـه   LGاز آن طـرف شـركت        .شركت زيمنس با كشور ايران، مدتي است كه صاحبان صنايع را مردد كرده اسـت              

 در بازار ايـران داراي بـازار بـسيار مطلـوبي            وارهكند هم   معرفي مي  LSود را با نام     محصوالت اتوماسيون صنعتي خ   
 اين محصوالت است با كشور ايران مشكل خاصـي در           ة جنوبي كه سازند   ة ارتباط خوب كشور كر    ةبوده و به واسط   

يعي از  باشـند كـه بـا داشـتن رنـج وسـ             داراي كيفيـت و تنـوع بـااليي مـي          LSمحصوالت   . آن نداشته است   ةارائ
سازي هـر   است، راهكار مناسبي براي پياده...   وSCADA، HMI ،Inverter VFD، PLC محصوالت كه شامل

 در ايـران    LS انحصاري محصوالت اتوماسـيون صـنعتي        ةتابلو نمايند  شركت مهندسي ايمن   .دارد در بر  اي را  پروژه
هـاي   برگـزاري دوره    مهندسي، ة مشاور خدمات پس از فروش،    باشد كه عالوه بر فروش رنج كامل محصوالت،        مي

رو مدير   از اين  .آموزشي و واحد تعميرات را جهت ارائه بهترين خدمات به مشتريان سرلوحه كار خود قرار داده است                
نواز كه خالء منابع مناسب فارسـي را         عامل محترم اين شركت و دوست بسيار عزيز بنده جناب آقاي مهندس وطن            

، PLCليف كتابي كاربردي كه عالوه بـر آمـوزش جـامع            أ احساس نمودند، پيشنهاد ت    براي آموزش اين محصوالت   
ليف أو از آنجايي كه در گذشته نيز سابقه خوب همكاري و ت   هاي فراوان عملي نيز باشد را به بنده دادند         داراي مثال 

توليـد  ” و   “RFIDر  هاي شناسايي خودكا   راهنماي سيستم ”،  “LSمرجع كامل اينورترهاي كنترل موتور      ”هاي كتاب
 كتـاب    ايـن  ام كـه    اين كتاب را در اولويـت قـرار داده         ةام، تهي  را داشته “پذير انرژي الكتريكي به كمك منابع تجديد     

  . اين تالش است كه اميدواريم مورد قبول و استفاده خوانندگان محترم قرار گيردةنتيج

                                                 
1. Programmable Logic Controller 



و  

ها نيز استفاده كـرد و       PLCن و تسلط بر ساير      توان براي تمري   ميهاي ذكر شده     پروژهاز  شود كه    يادآوري مي 
افـزار   و نرم  XECمدل   XGT هاي سري PLC ها براساس توانايي باال    محوريت پروژه  .باشد نمي LS تنها مختص 

صورت گام به گام به بررسي       اين كتاب با نگاهي كامالً كاربردي به نگارش در آمده و به            . است XG5000قدرتمند  
و  PLC افـزار   محتـرم، آشـنايي مقـدماتي بامفـاهيم سـخت          ةفرض كه خواننـد    پردازد البته با اين پيش     ها مي  پروژه
ولي با اين حال بررسـي نكـات    هاي ساده را دارد، داشته و توانايي طراحي و تست برنامهXG5000  افزار جامع نرم

اند  لف طراحي شده  ؤي كتاب توسط م   ها پروژه  همه تقريباً. كليدي و پايه، در نگارش اين كتاب فراموش نشده است         
لـف  ؤهـا نيـز توسـط م        تمـرين  ةپاسخ ارائه شده هم   . هاي كاربردي ديگر استفاده شده است      و مابقي از نمونه پروژه    

هـاي ديگـري نيـز        از راه  اًًحل پروژه، طرح ارائـه شـده اسـت و مـسلم            باشد ولي به اين معني نيست كه تنها راه         مي
كتاب تكميلي ديگري نيز در دست تهيـه اسـت كـه شـامل               به موازات اين كتاب،   . توان به جواب مطلوب رسيد     مي

 و ارتبـاط  SCADA (Info U) و HMIهـاي مانيتورينـگ    سيـستم  هاي صنعتي، مباحث پيشرفته ارتباطات شبكه
PLC با درايوهاي Servo وموتورهاي القايي به كمك شبكه Modbus خواهد رسيد به چاپ 1392 است و بهار.  

افـزار جـامع و قدرتمنـد        تقديم شده است كـه شـامل آخـرين نـسخه از نـرم              DVDراه اين كتاب يك     به هم 
XG5000، افزار   نرمGMWIN هـاي كتـاب بـه تفكيـك، و          هـا و تمـرين     همچنين پاسخ تمامي پروژه    .است...   و

هاي كاربردي و متفرقه     ارافز به همراه نرم   ... دقيق و  هاي مربوطه، مستندات مربوط به تجهيزات ابزار       تصاوير و نقشه  
  . باشد نيز مكمل اين مجموعه مي

عامـل محتـرم     ويـژه مـدير    تابلو و بـه    دانم از دوستان خوبم در شركت مهندسي ايمن        در پايان برخود الزم مي    
اند، تـشكر   اند و در پديد آمدن اين اثر تالش كرده كه همواره مشوق بنده بوده“ نواز مهندس ايرج وطن”جناب آقاي  

مديريت محترم انتشارات نگارنـده دانـش، كـه بـا      “مهندس علي كالنتري”همچنين از زحمات جناب آقاي      . يمنما
تواننـد از     نظران نيز مي   صاحب .، كمال تشكر را دارم     اند دقت و پيگيري بسيار در پديد آمدن اين اثر نيز تالش كرده           

هاي خود را با ما در ميـان بگذارنـد، همچنـين بـراي ارتبـاط بـا          ديدگاه book@pcsh.irطريق پست الكترونيكي    
گـردد،   اينجانب و دوره تخصصي مرتبط كه برگـزار مـي         هاي تأليف شده      تاب و ساير كتاب   خوانندگان محترم اين ك   

 الكترونيـك، اتوماسـيون صـنعتي و        ةورد شـاخ  تهيه شده و حاوي مطالب متنوعي در مـ         www.pcsh.ir سايت وب
  .مندان به شاخه برق و كنترل مفيد باشد تواند براي عالقه باشد كه مي دقيق مي كنترل و ابزار

  .تتر از موفق بودن اس شاد و موفق باشيد و فراموش نكنيد كه شاد بودن مهم
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