پیشگفتار مؤلف

حدود س��ه س��ال پیش ،با وجود كتابهاي مختلفي كه در زمينۀ  PLCبه چاپ رسیده بود ،فقدان كتابي كه به ارائۀ نمونه
پروژههاي صنعتي و كاربردي بپردازد بنده را واداشت كه به تأليف كتاب «مجموعه پروژههاي كاربردي با  PLCزيمنس»
بپردازم .به لطف الهي اين كتاب با استقبال شدید استادان و دانشجویان روبهرو شد و در مدت كمي كه از چاپ آن گذشت،
به چاپ پنجم رسيد .در آن كتاب پروژههاي ساده و روان ولي پركاربرد صنعتي كه توسط نرمافزار  Step7به زبان LAD
نوشته شدهاند ،ارائه شد .پس از آن ،كتاب «كاملترين مرجع كاربردي  »WinCCتأليف و به جامعۀ صنعتي و دانشگاهي
ارائه ش��د كه اين كتاب نيز هماكنون به چاپ سوم رس��یده است .در اين كتاب بهدليل پرهیز از افزایش حجم ،پروژههاي
صنعتي محدودي ارائه شده است.
ام��ا ام��روز ،نياز به كتابي كه به ارائۀ پروژههاي پيش��رفتۀ صنعتي كه در آنها ه��م از  PLCو هم از نرمافزار WinCC
اس��تفاده ش��ده است ،اينجانب را بر آن داش��ت تا بار ديگر به ارائۀ كتابي در زمينۀ پروژههاي صنعتي بپردازم؛ البته اينبار
كتابي كه پروژههاي  PLCو  WinCCرا بهصورت مشترك و در سطح پيشرفته ارائه کرده است .اين كتاب از نظر سطح
مطالب ،در س��طح بس��يار باالتري نس��بت به كتاب قبلي (پروژههاي  )PLCقرار دارد و ميتواند مرجع درسی دانشگاهها،
مراكز آموزش فني و حرفهاي و س��اير مراكز آموزش��ي باشد و بهصورت مجزا با عنوان دوره كارگاه  PLCو مانيتورينگ يا
بههمراه كتابهاي  PLCو  WinCCدر دورههاي آموزشي  PLCو  WinCCتدريس شود.
براي پيادهسازي پروژههاي اين كتاب ،داشتن اطالعات در زمينۀ  PLCو  WinCCالزم است؛ از اينرو به خوانندگان
گرامي توصيه ميش��ود به كتابهاي «كاملترين مرجع كاربردي  PLC S7س��طح مقدماتي و پيشرفته» تأليف مشترك
مهن��دس ماهر و مهندس فرج��ي ،و كتاب كاملترين مرجع  WinCCتأليف مهندس فرجي از انتش��ارات نگارنده دانش
مراجعه کنید .همچنين براي تست و پيادهسازي پروژهها بايد نرمافزارهای  Step7و  WinCCرا روي كامپيوتر نصب کرد.
درصورتيكه نرمافزار  WinCCروي كامپيوتر نصب نباش��د ،فقط ميتوان بخشهاي  PLCرا پيادهس��ازي کرد و امكان
پيادهسازي بخشهاي  WinCCوجود ندارد .این کتاب یک  CDدارد که در آن فايل پروژههاي كتاب ارائه شدهاست.
در پايان از خداوند بزرگ بس��يار سپاس��گزارم كه توفيق تأليف اين كتاب كه هشتمين كتاب چاپشدۀ اينجانب محسوب
ميشود را به بنده عنايت کرد .امید است بهزودي كتابهاي ديگري نیز توسط اينجانب تأليف و به جامعۀ فني و دانشگاهي
ارائه ش��ود .از تمامی استادان و دانش��جويان گرامي درخواست ميشود تا انتقادات و پيشنهادات خود و نيز اشكاالت احتمالي
موجود در كتاب را از طريق نشانی ايميل  Ahmad.fa62@Gmail.comيا از طريق سايت اينترنتي www.nnsaco.com
با اينجانب در ميان بگذارند .همچنين دوس��تان عزيز ميتوانند براي ارس��ال سؤاالت خود در رابطه با موضوع كتاب ،فقط به
وبالگ اين كتاب به نشانی  www.WinCC.blogfa.comمراجعه کنند تا در اسرع وقت به سؤاالتشان پاسخگويي شود.

