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    ويرايش دومپيشگفتار
 و  S7-300 هـاي  PLC  اجراي آنهـا از    برايباشد كه     هاي صنعتي مي    ها و پروژه    اي از مثال    رو داريد مجموعه   كتابي كه پيش  

S7-400افـزار   نويسي آن توسط نرم  زيمنس استفاده شده و برنامهSimatic Manager   ايـن كتـاب   .  انجـام گرفتـه اسـت
بـه چـاپ    دانـش  ة در پنج فصل ارائه شده و توسط انتشارات نگارندهمين عنوان است كه قبالًويرايش جديد كتاب قبلي با    

 . استپنجم رسيده
سـازي   سازي و كاربردي     فصل ارائه شده، اصالحات و تغييرات فراواني در راستاي ساده          7در ويرايش جديد كه در قالب       

  :ام شده در ويرايش جديد عبارتند ازبرخي از اصالحات انج. هاي ارائه شده، انجام شده است پروژه
 هاي نامفهوم و يا بسيار پيچيده حذف پروژه  
 كاربردي هاي غير حذف پروژه 
 فاز هاي سه اندازي موتور هاي مربوط به راه افزودن پروژه 
 هاي كاربردي جديد افزودن پروژه 
 ها نويسي براي حل برخي از پروژه  چند روش برنامهةارائ 
 افزار  هاي طراحي شده توسط نرم ديمي با شكلهاي ق تغيير اكثر شكلWinCC 
 تر هاي ساده هاي قبلي به روش نويسي برخي از برنامه باز 
 كار رفته در پروژه و روش حل آن ها بر مبناي دستورات به تغيير چيدمان پروژه 

  ين كتابمخاطب
  : مخاطبين زير مورد استفاده قرار گيردبرايتواند  اين كتاب مي

   درس كارور   ) آموزان  نشدا(هنرجويانPLC   تواننـد    ، كه اين گروه مـي      كاردانش ـ اي     در سطح فني و حرفه     2 درجه
  .تأليف مهندس فرجي از نشر نگارنده دانش استفاده كنند“ 2 درجه PLCكارور ”همزمان از كتاب 

  هاي آموزشي  كننده در دوره شركت)  مهندسي برقةرشت(دانشجويانPLC S7 
  هاي ساده و متوسط صنعتي  شنايي با روش انجام پروژه آبرايمتخصصان صنايع 

  : فصل به شرح ذيل ارائه شده است7كه اشاره شد، ويرايش جديد كتاب در قالب  طور همان
انـدازي    هاي مختلـف راه     در اين فصل به بررسي روش     : هاي الكتريكي   اندازي موتور   هاي راه    پروژه .فصل اول 

 “2 درجـه    PLCكـارور   ” بـا كتـاب       شده و مطالب ارائه شده در اين فصل كامالً          پرداخته PLCفاز توسط     هاي سه   موتور
 .باشد ليف مهندس فرجي از انتشارات نگارنده دانش منطبق ميأت

هاي سـطح مقـدماتي پرداختـه شـده و             نمونه پروژه  ةدر اين فصل به ارائ     :هاي سطح مقدماتي     پروژه .فصل دوم 
ليف مهندس ماهر و مهندس فرجي و أ ت“ سطح مقدماتيPLC S7كاربردي ترين مرجع  كامل”هاي  مطالب آن با كتاب

در اين فصل هنرجو . باشد ليف مهندس فرجي منطبق ميأ ت “2 درجه PLCترين مرجع كاربردي كارور  كامل”نيز كتاب 
 .ودش هاي صنعتي آشنا مي فالپ و تايمر در پروژه ـ  استفاده از دستورات ساده مانند فليپةبا نحو) دانشجو(

.  سطح متوسط پرداخته شده اسـت      هاي   پروژه   نمونه ةدر اين فصل به ارائ    : هاي سطح متوسط     پروژه .فصل سوم 
در ... گـر و       استفاده از دسـتورات كـانتر، دسـتورات رياضـي، دسـتورات مقايـسه              ةبا نحو ) هنرجو(در اين فصل دانشجو     

 .باشد طبق با مطالب دو كتاب معرفي شده مي منمطالب اين فصل نيز كامالً. شود هاي صنعتي آشنا مي پروژه



ح  

 در هاي سطح پيشرفته ارائه شده است كـه عمومـاً   در اين فصل پروژه  : هاي سطح پيشرفته     پروژه .فصل چهارم 
هـاي ايـن      پروژه.  استفاده شده است   FC106 و   FC105هاي آنالوگ نظير استفاده از        آنها از دستورات مرتبط با سيگنال     

ـ “ سطح پيشرفتهPLC S7ترين مرجع كاربردي  كامل” كتاب فصل بيشتر منطبق با ليف مهنـدس مـاهر و مهنـدس    أ ت
 .باشد نحوي است كه براي ساير مخاطبين نيز قابل فهم مي فرجي بوده ولي روش بيان مطالب به

 ة كليـ دارد، بدين معني كههاي ارائه شده در اين فصل حالت جامع        پروژه: هاي سطح تكميلي     پروژه .فصل پنجم 
مطالـب ايـن فـصل      .  كوچك صنعتي به همراه ادوات مورد استفاده در آن شرح داده شده است             ةمراحل انجام يك پروژ   

  همچنين هنرجويان فني. باشد نامه يا تمرين دارند، مناسب  عنوان پايان ه پروژه بةتواند براي دانشجوياني كه قصد ارائ مي
ها، سطح اطالعات خود را مورد ارزيابي قرار داده و خود را بـراي                ين پروژه توانند با انجام ا     اي و كاردانش نيز مي      و حرفه 

  .هاي واقعي صنعتي آماده نمايند انجام پروژه
هـا و نكـات    كارگيري ترفنـد   بهةهايي از نحو  در اين فصل مثال   : نويسي   نكات و ترفندهاي برنامه    .فصل ششم 

 بـراي  ايـن فـصل      ةمطالعـ . كنـد   نويـسي آشـنا مـي      هاي برنامه   يكنويسي ارائه شده كه خواننده را با نكات و تكن           برنامه
 .مفيد است) اي و كاردانش  و حرفه  فني ـاعم از دانشگاهي(دانشجويان و هنرجويان 

 با محوريت كنتـرل حلقـه بـسته       هاي كاربردي عموماً    در اين فصل نمونه پروژه    : هاي كاربردي    پروژه .فصل هفتم 
 “ كنتـرل در صـنعت     PID كـاربردي    ترين مرجـع    كامل”توانيد در كتاب      ين مورد را مي   نكات تكميلي در ا   . شود  ارائه مي 

  . بيابيدمهندس فرجي از نشر نگارنده دانشليف أت

  روش استفاده از كتاب
هـاي    بـه يكـي از كتـاب      ) هنرجـو (شود ابتدا دانشجو      منظور اثر بخشي بيشتر مطالب ارائه شده در كتاب، پيشنهاد مي            به
 مراجعه نموده و آشنايي نسبي “ سطح مقدماتيPLC S7ترين مرجع  كامل” يا “2 درجه PLC كارور ترين مرجع كامل”

 پاسـخ خـود را بـا    ها پرداخته و نهايتاً دست آورد، سپس با مراجعه به اين كتاب به حل پروژه هنويسي ب   با دستورات برنامه  
 كتاب حاضر، جهت آشنايي ةشود، پس از مطالع همچنين به خوانندگان گرامي توصيه مي  . هاي كتاب مطابقت دهد     پاسخ

ليف مهنـدس فرجـي از انتـشارات    أ ت“WinCC و PLCهاي پيشرفته  كتاب مجموعه پروژه”تر به  هاي پيشرفته   با پروژه 
  .نگارنده دانش مراجعه نمايند

  www.mrfaraji.blogsky.comسايت اينترنتي استفاده از 
االت، پيشنهادات و انتقادات خود و نيز دسترسي به مطالب جديد مرتبط بـا              ؤ نظرات، س  ةتوانند براي ارائ    مندان مي   عالقه
  .قرار دارد مراجعه نمايند) مهندس فرجي(لف ؤ مة اتوماسيون صنعتي، به سايت فوق كه مديريت آن بر عهدةحوز
  مؤلفباط با ارت

 ارسـال   Ahmad.faraji@Hotmail.comهاي خود را به ايميل        توانند پيام   لف مي ؤمندان به برقراري ارتباط با م       عالقه
  . ارسال نمايند30004624000000 ة مهندس فرجي به شمارSMSهاي كوتاه خود را به سامانه  نموده و يا پيام

  
  احمد فرجي

  92 زمستان



ط  

    ويرايش اولپيشگفتار
 عملكرد ةجات مختلف درون كشور، فراگيري نحو افزون استفاده از اتوماسيون صنعتي زيمنس در كارخانه     روز با گسترش 

 ةخوشـبختانه بـه همـت اسـاتيد بزرگـوار در حـوز      . ها از اهميت خاصي برخوردار گشته اسـت        ريزي اين سيستم    و برنامه 
و مهندسين با اين مقولـه تـأليف شـده اسـت؛ امـا              منظور آشنايي دانشجويان     اتوماسيون صنعتي، منابع فارسي خوبي به     

نويسي آنها پرداخته باشد، موجـب شـد          هاي صنعتي و چگونگي برنامه      طور مشخص به بررسي پروژه     فقدان كتابي كه به   
ذكر است كه در تأليف اين       الزم به . نماييد  اينجانب به تأليف اين اثر پرداخته كه حاصل كار، كتابي است كه مشاهده مي             

كارمزدي با اينجانـب همكـاري        ها مهندس بهاره مكوندي و مهندس منير بابادي و آقاي مهندس محمد صفر               خانم اثر،
  . نمايم وسيله از اين دوستان تشكر مي اند، كه بدين نموده

 بدون نقص مطالب صرف شده است، اين اثر خالي از اشكال نيست؛ از ةشك با وجود دقت فراواني كه جهت ارائ بي
 اساتيد، متخصصان صنايع و دانشجويان محترم تقاضا دارم پيشنهادات و انتقادات خود را به آدرس پـست                  ةاز كلي رو   اين

 و يـا  www.mrfaraji.blogsky.com ارسال و يا از طريق سايت اينترنتـي  ahmad.fa62@gmail.comالكترونيكي  
مطمئناً ايـن نظـرات در      . نجانب مطرح نمايند   موارد مورد نظر خود را با اي       30004624000000 ة به شمار  SMS ةسامان

 .هاي بعدي مد نظر قرار خواهد گرفت ويرايش
  
  

  احمد فرجي
 1389 تابستان


