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سازد تـا   هشگران و متخصصان را مجبور مي پژوةامروزه پيشرفت دانش و فناوري با چنان شتابي در حال حركت است كه هم      
هـاي مـرتبط بـا تجهيـزات          فنـاوري  ةايـن تحـول در زمينـ       .طور مداوم نسبت به روزآمد كردن اطالعات خود اقدام نمايند          هب

ـ        تنها در صنعت بلكـه در زنـدگي روز         كه آثار آن نه    طوري ه ب ،تر است  الكترونيكي از همه محسوس    چـشم  ه  مـره نيـز فـراوان ب
  .خورد مي

روز  بـه  هاي صنعتي مطرح و كاربردي شده است و روز         هاي كنترل صنعتي سالهاست كه موضوع شبكه        سيستم ةدر عرص 
هـاي كنترلـي سـاخت زيمـنس بـه       هاي صنعتي معروف است كه همراه با سيستم       باس يكي از شبكه    پروفي. يابد گسترش مي 

رو آشـنايي بـا جزئيـات ايـن شـبكه در             از اين . قرار گرفته است  صنايع داخلي كشور ما پا گذاشته و درحد زيادي مورد استفاده            
بـديهي اسـت    . ناپذير است  اجتنابن كنترل و ابزاردقيق     برداري براي مهندسا    بهره  و  اندازي ، نصب، راه   هاي مختلف طراحي   فاز

هـاي   ازي سيـستم  سـ   بهينـه  ةهاي اين شبكه نخواهند توانست در زمينـ         دانشگاه نيز بدون شناخت ويژگي     ةپژوهشگران عرص 
  . صنايع داخلي طرحي ارائه نمايندكنترل

 ، ماهر منتـشر   باس چند سال قبل توسط آقاي مهندس محمدرضا         پروفي ة شبك ةخوشبختانه اولين مرجع فارسي در زمين     
، ولي تقاضاي روزافزون كاربران براي اطالعـات و جزئيـات           شداندركاران اتوماسيون صنعتي     گشاي بسياري از دست    و مشكل 

 ايـن كتـاب بـا اسـتقبال آقـاي      ةتهيـ . دكـر باس ترغيـب    پروفية كتابي جامع در زمينةبيشتر در اين زمينه اينجانب را به تهي       
 اختيـار اينجانـب قـرار دادنـد و     ها و مطالب آموزشـي خـود را در         نوشته رو شد و ايشان بسياري از دست       همهندس ماهر نيز روب   

 ، سـال تحقيـق و پـژوهش   دوتا در نهايت پس از حـدود   آن را به عهده گرفتند     ظارت علمي عين حال كار ويرايش فني و ن      در
هاي   فصل تمام ةدر اينجا جا دارد كه از زحمات ايشان براي نظارت و ويرايش دقيق و دلسوزان              . دش كار در دو جلد ارائه       ةنتيج

  . كتاب صميمانه كمال تشكر و قدرداني را داشته باشم
 جديد هستند، ماننـد     بعضي از مطالب عنوان شده در كتاب كامالً       . است  ه فصل ارائه شده   اين مجموعه در دو جلد و هفد      

. Profibus-PAبـاس و    در پروفيS7-1200باس، پيكربندي  يابي در پروفي باس، عيب  هاي پيكربندي درايو روي پروفي     فصل
معرفـي كامـل    . است اشاره كرد    ورده شده هاي متعدد و كاربردي كه در هر فصل آ         توان به مثال   از ديگر خصوصيات كتاب مي    

هاي ديگر اين كتاب     باس اعم از تجهيزات ساخت زيمنس و سازندگان ديگر از ويژگي           افزارهاي مورد استفاده در پروفي     سخت
  .است   همراه كتاب عرضه شدهDVDافزارهاي مورد استفاده كتاب در  تمام نرم. است

النتري مدير محترم انتشارات نگارنده دانش بـراي چـاپ ايـن مجموعـه              در خاتمه الزم است از جناب آقاي مهندس ك        
 از خواننـدگان    . متخصصين اتوماسيون صنعتي كشور قـرار گيـرد        ةبا اميد به اينكه مطالب اين كتاب مورد استفاد        . تشكر نمايم 

 و يا تاالر    saeed.controleng@gmail.comشود نظرات خود را در مورد كتاب از طريق پست الكترونيكي             محترم تقاضا مي  
  .لف در ميان بگذارندؤ با مwww.indacts.com/aaگفتمان اتوماسيون صنعتي به آدرس 
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