
به نام آفریننده بی همتا

رسانی دانش خود نخواهیم روز هجز بای شویم چارهمی در عرصه اتوماسیون صنعتی وقتی با چالش رشد سریع تکنولوژی مواجه

های تدریج کارشناسان خبره و مسلط به سیستمهب .گذردسازی دانش اتوماسیون در کشور نمیزمان زیادی از بومی. داشت

های سیستم ،های وسیع کاری در اتوماسیون داخلییکی از زمینه. اندکنترل در صنایع داخلی پرورش پیدا کرده و رشد یافته

 ،شوندمی وفور دیدهه و کنار بهدر گوش  S7-400و S7-300های   PLCکنترل زیمنس هستند که افراد متخصص در زمینه

پیش روی عالقمندان به اتوماسیون  افق جدیدی  TIA Portalافزارنرم و S7-1500و  S7-1200های کنترل با ارائه سیستمولی 

تدریج در هدر صنایع مختلف داخلی ب هااین سیستم شود.می صنعتی گشوده شده است و ضرورت یادگیری آنها کامال احساس

 حال نصب هستند.

 هایو ویژگی افزارنرمدر محیط ای فاوت عمدهیکسان است ولی ت های قدیمی و جدید  PLCهمهبرای  چه مفاهیم کلیاگر

PLC شود که در می کار وقتی مشکل د.جربه اندوزی بر آنها نیز مسلط شوبا صرف زمان و ت بایدهای جدید حاصل شده که کاربر

 TIAدر کنار هم استفاده شوند. از آنجا که 1500و   1200های جدید  PLCو هم  400و  300های قدیمی  PLCفرآیندی هم

Portal را در کنار هم نصب و با هر دو کار کند. افزارنرمکند کاربر مجبور است هر دو های قدیمی را ساپورت نمیمدل 

های جدید خوبی را در زمینه کار با این سیستم های نسبتاًاند و کتابکار شدههدست ب خوشبختانه همکاران گرامی قبالً

 بسیاری در این زمینه وجود دارد.اند ولی هنوز جای کار تدوین کرده

های افزارسختو  افزارنرممربوط به این  هر چقدر هم مطالب. است  TIA Portalعه آموزشیوکتاب حاضر جلد اول از مجم

مورد نیاز خواهد بود. برای آموزش آن  جلد کتاب سهشود که حداقل می بینیپیش همچنان سازی و خالصه شودفشردهجدید 

 16000حدود   TIA Portalهای زیمنس برای کار بایکی از منوال فقط ان مطالب کافیست اشاره شود کهبرای درک میز

 صفحه مطلب دارد! 

هایی از این دست وجود دارد. بین نظر اینجانب و برخی از همکاران در تالیف کتابای اختالف سلیقهالزم است اشاره کنم که 

اعتقاد دارم  کنند ولی من شخصاًافزار مینرمبیشتر بحث خود را صرف آموزش  افزارسختبرخی از دوستان با اشاره مختصری به 

سال نوشته و تست شد معموالً   PLCوقتی برنامه. است افزارنرمتر از تسلط بر ی مهمافزارسختاشراف بر نکات   PLCدر کار با

هایی است که بیشتر طور مداوم در معرض آسیب و فالتهب فزاراسختکه کند درحالیمی ها بدون تغییر و بدون نیاز به اصالح کار

بنابراین در این کتاب . شودمی مربوطها و عملگرها کشی و سنسورو کابلها است و به ماژول افزارنرماز حوزه مربوط به خارج 

تدوین ای گونهمطالب به  م.یاشده رافزانرمداده و پس از آن وارد بحث  صی اختصاافزارسختنکات  تهای اولیه را به شناخفصل

بتواند مطالب را دنبال و درک کند راحتی هقدیمی نیز آشنا نباشد ب  STEP7کار نکرده باشد و با  PLCبا شده که اگر خواننده قبالً

 نیز  قابل استفاده خواهد بود.  PLCبنابراین این کتاب حتی برای افراد مبتدی در زمینه

نگارش   TIA Portalکه برای های آموزشیهای خارجی و سرفصلکتاب مؤلفین با نیز اختالف سلیقه دیگری اینجانب

های زیادی از های زیمنس را شنیده باشند که کتابلف نامی کتابمؤ ، Hans Bergerشده دارم. شاید خوانندگان نام آقای

عنوان هدیه برای اند که یکی از آنها را نیز بهچند کتاب منتشر کرده  TIA Portalچاپ رسیده است. ایشان برایه ایشان ب

  S7-300در  TIA Portalیعنی برای ،بندی شده استتقسیم  PLCنوع های ایشان بر اساسکتاب .اینجانب فرستاده بودند

ه



ب مجزایی دارند که کتا  S7-1500در  TIA Potalکتاب دیگر و همینطور برای S7-1200در   TIA Portalبرای، یک کتاب

 از همین الگو پیروی های زیمنس نیز تقریباًاند و آموزشنویسی را تشریح کردهی و برنامهافزارسختدر هر کتاب تمام نکات 

بسیاری از مطالب دیگر در آنها  افزارسختجز بحث هبینیم که بمی دهیممی را کنار هم قرارها کند. ولی وقتی این کتابمی

سلیقه اینجانب بر نویسی فصل مشترک آنها زیاد است. نویسی و دستورات برنامهویژه در بحث مفاهیم برنامههب .مشترک است

نویسی به عنوان مثال دستورات برنامهبه .شود بیانها  PLCبار برای تمام تکرار نشود و یکها فصل مشترک ست کها این

یکسان است پس چه لزومی دارد که آنها را هر بار برای ها  PLCتا حد زیادی برای همه انواع  LAD/FBD/STLزبان

 تکرا کنیم.  PLCهر

 S7-1500, S7-1200,S7-300هایافزارسختهای کلی اولیه به تشریح با این نگرش خاص در این کتاب پس از بحث

, S7-400 با و نکات پیکربندی آنهاTIA Portal  نویسی دستورات مقدماتی برنامه نویسی وسپس مفاهیم برنامه، ایمپرداخته

 ایم.کاربرد دارد و اگر تفاوت جزیی در جایی وجود داشت نیز ذکر کردهها  PLCایم که برای همه انواعرا بیان کرده

نویسی به تنظیمات مانیتورینگ همزمان با برنامه، همه امکانات کنترل و مانیتورینگ را در خود دارد  TIA Portalاز آنجا که

کتاب نیز ادامه خواهد یافت تا  بعدی هایاین روال برای جلد اند.ساده به برنامه لینک شده های HMIپرداخته شده ونیز 

 .طور همزمان بر سیستم کنترل و مانیتورینگ تسلط پیدا کندهخواننده ب

طور مشترک با همکاری هبتنهایی مقدور نبود و کار های شغلی اینجانب بهتالیف این مجموعه کتاب با توجه به گرفتاری

های بعدی نیز از همکاری ایشان استفاده خواهم کرد. که در جلد انجام گرفتام آقای مهندس امیر بحرینی دوست گرامی

 این موسسه که اینجانب نیز در آنجا تدریس در. سسه رعدیران را نیز برعهده دارندمؤ شایان ذکر است آقای بحرینی مدیریت

 آوری شده است.های اتوماسیون گردترین امکانات آموزشی سیستمکنم یکی از کاملمی

منی در کار عزیزمان آقای مهندس منوچهر مؤاصلی زیمنس است که توسط دوست و هم افزارنرمهمراه کتاب  افزارنرم 

 .اختیار اینجانب قرار گرفته است.  برای ایشان آرزوی سالمتی و موفقیت روز افزون دارم

ل سعی این کتاب بودند و طبق معمو انتشارکه پیگیر مدیر محترم نشر نگارنده دانش  جناب مهندس کالنتری زادر پایان 

 .چاپ برسانند تشکر ویژه دارمه هم از نظر محتوا و هم از نظر ظاهر به بهترین شکل بهایشان را دارند که کتاب

  reza.maher@hotmail.comاز طریق ایمیل ندچنانچه خوانندگان محترم نقطه نظری در ارتباط با این کتاب دار

در میان بگذارند.با ما   info@raadiran.netیا

محمدرضا ماهر 

1397بهار  
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