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  نلفاؤپيشگفتار م
مورد توجه عالقمندان اتوماسيون صنعتي كشور قـرار گرفتـه و شـاهد             بسيار خرسنديم كه كتاب تخصصي مدباس       

  .چاپ آن هستيمتجديد 
هـاي نـوين     و رو بـه رشـد فنـاوري       سـريع   دانند كه رونـد      خوبي مي  هاندركاران اتوماسيون صنعتي ب     دست ةهم

. وري نمـود  مباحث تخصصي اتوماسيون و كنترل صنعتي را در يك كتـاب گـردآ    ةتوان هم   است كه نمي   اي  گونه به
هـا آنقـدر      تنوع شـبكه   ،كنيم عنوان جزئي از سيستم اتوماسيون توجه مي       هاي صنعتي به   حتي وقتي به مبحث شبكه    

 بررسـي   قطعاً .اي هستيم  بينيم باز براي هر كدام نيازمند كتاب تخصصي جداگانه         كند كه مي   موضوع را گسترده مي   
دنبـال خواهـد داشـت و ايـن همـان       ه صنعت بة را در عرصطور عميق ارتقاء سطح مهارت كارشناسان ما  همطالب ب 

  .ست اچيزي است كه كشور نيازمند آن
 آشـنايي تهيـه و تـدوين شـده اسـت و كـاربرد مـدباس را در                   كتاب مدباس با هدف ايجاد مهارت و نه صـرفاً         

 DCSيمـنس،   در اين كتاب عالوه بر سيستم ز       .هاي كنترل سازندگان مختلف مورد بررسي قرار داده است         سيستم
   .انـد   مورد بحث قـرار گرفتـه  اي جداگانههاي   در فصلABBو   HIMA،Bently Nevadaيوكوگاوا و كنترلرهاي 

طـور   ه صنعتي مدباس در آنها ب     ةشبككاربرد  بررسي شده و سپس     ها   اين كنترلر طور خالصه    ه ب  ابتدا ها در اين فصل  
نيـاز   عنوان پـيش   ه ب Step7افزار    زيمنس آشنايي با نرم     در بحث  . است تشريح شده هاي عملي    همراه مثال به  كامل  

  .شود مطالب محسوب مي
 از مـدباس اسـت كـه        RTU/ASCIIهـاي    آور شويم كه محور اصلي بحث اين كتاب پروتكـل          الزم است ياد  

 ديگـري از    ةتدريج شـاهد كـاربرد نـسخ      ه  هاي اخير ب   در سال . گيرند هاست در صنايع ما مورد استفاده قرار مي        سال
ايـن پروتكـل در ايـن كتـاب بحـث      .  هستيم كه بستر فيزيكي آن اترنت اسـت Modbus TCPمدباس با عنوان 

  .نگارنده دانش ارائه خواهد شدمجزايي توسط نشر شود و در آينده در كتاب  نمي
 كنتـرل  ة اين اثر شده است بتواند براي عالقمندان عرص     ةهاي پرزحمتي كه صرف تهي      تالش ةآرزومنديم نتيج 

در پايـان   .گشاي مـشكالت همكـاران مـا در صـنايع باشـد      اتوماسيون صنعتي مفيد واقع شود و در عمل نيز گره        و  
نهـيم و برايـشان    را براي ويرايش مطالب اين كتاب ارج مينوري  سركار خانم مهندس فرشته خواجه   هاي   مساعدت

  .آرزوي موفقيت داريم
 rafieian_121@yahoo.com يا reza.maher@hotmail.com به آدرس ايميل نظرات خود  با ارسال نقطهلطفاً

  .ر ياري بفرماييدهاي اين اث  براي بهبود مطالب و رفع كاستيما را
  رضا ماهر محمد
  رضا رفيعيان حميد
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