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بالي از طـرف متخصـصان و عالقمنـدان اتوماسـيون            اين كتاب با چنـان اسـتق        چاپ نخست   بسي خوشوقتي است كه    ةماي

  .زمان نسبتاً كوتاهي چندين بار تجديد چاپ گرديد در مدتصنعتي مواجه شد كه 
آنچه پيش روي شماست اگرچه با محوريـت        . ه است هاي بعدي آن زحمات زيادي كشيده شد       ليف اين كتاب و جلد    أبراي ت 

هاي اوليه آمده با تحقيق و بررسي فـراوان از منـابع ديگـر     ويژه در فصل ه زيمنس است ولي بسياري از نكاتي كه ب PLCبحث
  .ن بوده استاساس تجربيات مؤلفاها بر   و بسياري از نكات كاربردي و مثالاستفاده شده،

اي از   زمينـه  هـيچ  ولـي  هـستند  آشـنا  الكترونيـك  و برق مفاهيم با كه افرادي حتي كه است اي گونه به كتاب در بحث روند
  . سازد  آشنا ميPLCبرد و قدم به قدم آنها را با امكانات  همراه مي تدريج با خود به ه بنيز ماسيون صنعتي ندارند رااتو

مطالـب كـاربردي    شود، اشاره يخاص  PLCبه كه اين بدون كه ابتدا است شده طراحي اي گونه به كتاب هاي فصل چيدمان
هاي PLCسپس به گرديده بيان  و آشنايي با وسايل ابزاردقيق  طراحي و انتخاب و نصب آنة و نحو PLCمربوط به اجزاي

 ايـن  ة زيمنس است و خواننده با مطالع S7 مدلPLCطور خاص مربوط به  ه مطالب ب6از فصل . پردازد ساخت زيمنس مي
    . را فرا خواهد گرفت PLC ايننويسي افزار و برنامه بندي سخت  پيكرةها نحو بخش

 تـشريح شـده     LAD/FBDهاي   نويسي با زبان   برنامه ةو نحو  است   S7-300افزار مورد بحث عمدتاً با محوريت        سخت
كـار  انـد و تمرينـاتي نيـز بـراي           هاي فراوان بيان شده    صورت تفكيك شده و همراه با مثال       هنويسي ب   دستورات برنامه  .است

 زبـان سـطح     ،ده اسـت   تـدوين شـ    “سطح مقـدماتي  ”ب بر اساس     از آنجا كه كتا    .بيشتر روي دستورات اضافه گرديده است     
اين موضوع مورد بحث قرار نگرفته و  است LAD/FBDهاي  تر از زبان نويسي با آن تا حدي پيچيده  كه برنامه STLپايين

  .به كتاب سطح تكميلي ارجاع داده شده است
نويـسي و كـار بـا        ، برنامـه  FB و   FCساختار يافته با    نويسي   ، برنامه S7-400افزار   تواند مطالب مربوط به سخت     خواننده مي 

  . دنبال نمايد كتاب سطح پيشرفته را در  PLC باPID كنترل لوپ ةها و نحو بحث وقفه هاي آنالوگ، سيگنال
ويـرايش بخـش    كـه    و آقـاي حميـد كتيرايـي          كتـاب  ويرايش كلي كه  آقاي مهندس عبدالمجيد خدري     الزم است از    
كمك شاياني نمودند تـشكر و      اثر  در ويرايش   كه   سركار خانم الهام نوريان       و را انجام دادند  ) 5ل  فص(ها   سنسورها و عملگر  

ها و زحمات بسياري كه بـراي چـاپ مطلـوب ايـن               آقاي مهندس علي كالنتري بابت پيگيري      همچنين از . نماييمقدرداني  
  .كنيم تشكر مين داشتند الفؤ و ساير آثار مكتاب

نظرات خود را   لطفاً   اند،   موارد اصالحي را براي ما ارسال نموده       هاي قبلي    در اين چاپ و چاپ     هضمن تشكر از همكاراني ك    
  . يا از طريق ناشر با ما در ميان بگذاريدahmad.fa62@gmail.com يا ايميل reza.maher@gmail.com از طريق ايميل

 ديـدن   )اتوماسيون صنعتي ( www.indacts.com/aa/index.php  خوانندگان از تاالر گفتمان    شود در پايان توصيه مي   
استفاده  .اتوماسيون به اشتراك بگذراند   عرصه  ها، نظرات و تجربيات خود را با عموم متخصصين           ها، پاسخ  فرمايند و پرسش  

  . انتفاعي نداشته باشدة، مشروط بر اينكه جنببراي صاحبان قلم با ذكر منبع آزاد است متعارف در حداز مطالب اين كتاب 
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