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كشور  صنايع در روش ترين مرسوم PID Control روش يعني صنعتي هاي لوپ كنترل سنتي روش
سيستم  هاي خروجي و ورودي بين رياضي رابطة يك كه است اين بر فرض روش اين در .است

در . ممكن است وجود دارد ولي در برخي موارد توصيف اين رابطة رياضي بسيار دشوار يا غير
روش  اين كاربرد .شود گرفته كار به تواند مي جديد روش يك عنوان به فازي كنترل كه اينجاست

  .مستلزم وجود پايگاه دانش اپراتوري است كه خوشبختانه در صنايع ما قابل دسترس است
منابع و انرژي  در جويي صرفه بر تكيه با ويژه به موجود هاي سيستم سازي بهينه داخلي صنايع در

 را اجرا نمود عالوه بر آن توان به آن پرداخت و آن از جمله مواردي است كه با منطق فازي مي
ممكن  هاي معمول دشوار يا غير سازي رياضي آنها به روش كارهاي كنترلي نسبتاً پيچيده كه مدل

  .است با استفاده از منطق فازي قابل اجرا خواهند بود
 زيمنس و تشريح نحوة ارتباط آن با Fuzzy Controlافزار  محور بحث اين كتاب معرفي نرم

PLC S7 افزار  نسبت به  ممكن است اين نرم. كاربرد زيادي در صنايع داخلي دارد است كه
تر   سادهPLC S7هاي كنترل فازي امكانات كمتري داشته باشد ولي ارتباط آن با  افزار ساير نرم
  .شود انجام مي

DVD همراه كتاب حاوي نسخه Demoافزار   نرمFuzzy Control++براي استفاده .  است
 نيز مورد PC يا PLCافزار، كارت شبكه در سمت   عالوه بر نسخة اصلي نرمعملي از اين روش

  .نياز است
مطالب اين كتاب از مدارك و مستندات زيمنس و منابع ديگري كه در انتهاي كتاب ذكر 

هاي  كاربردهاي صنعتي منطق و شبكه” در اين ميان از كتاب ارزشمند .اند شده استخراج شده
  . مهندس رضا زهيدي بسيار استفاده شده استتأليف آقاي“ عصبي فازي

با اميد به اينكه نتيجة تالش انجام شده مفيد و مؤثر واقع شود منتظر دريافت نظرات و 
الكترونيكي  پست طريق از لطفا .هستيم بعدي هاي چاپ در كتاب كيفيت بهبود براي شما پيشنهادات

reza.maher@gmail.com يا g.aghajari@gmail.comسايت  ب يا وwww.indacts.comيا از  
  .طريق ناشر ما را سرافراز بفرماييد
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