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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش  "ومهندس سميه رضايي -دكتر محمدرضا بقائي پور"كتابي كه در دست داريد با همت 

جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني 

  كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 ینمقدمه مؤلف  
  

هـاي   کتابی که پیش رو داریـد، حاصـل تجربیـات و تحقیقـات چنـد سـاله مـؤلفین در زمینـه سیسـتم         
باشد. این کتاب در دو بخـش ذیـل نگـارش شـده اسـت. در بخـش اول        می PLCاتوماسیون صنعتی و 

(شـامل   PLCهـاي   اصطالحات و مفاهیم اساسی و سایر مباحث مقدماتی اتوماسیون صنعتی و سیسـتم 
ها و نحـوه عملکـرد آنهـا، و اصـول     PLCهاي اتوماسیون صنعتی، ساختمان داخلی  ساختار کلی سیستم

گیرد. این اطالعات ذهن خواننـده گرامـی را    ها) مورد بررسی قرار میPLCنویسی  هاي اصلی برنامه زبان
افـزاري و   سازد. بخش دوم کتاب به معرفی و آموزش کامل (نرم براي فهم بهتر بخش دوم کتاب آماده می

هـاي   همـراه بـا مثـال    LOGOبـه نـام    Siemensسـاخت شـرکت    MiniPLCافزاري) کار بـا   سخت
برخالف بسیاري از کتب منتشر شده که لیستی از دستورات را در قالـب  کاربردي متعدد اختصاص دارد. 

کنند، در این بخش از کتاب سعی شده کـه بـه ازاي هـر     چند جدول و یا حداکثر، چند مثال خالصه می
، حداقل یک مثـال بـا شـرح کاربردهـاي صـنعتی و      LOGOسازي  ها و دستورات برنامه کدام از قابلیت

هـا، کمتـر سـؤال یـا      همراه با حل و توضیح کامل، بیان گـردد. در حـل مثـال   مطالب علمی پیرامون آن 
هـا   ابهامی وجود دارد که به ذهن خواننده خطور کند و پیرامون آن در کتاب بحث نشده باشد. این مثال

هـاي  PLCنویسـی   تـوان در برنامـه   راحتی می به قدري جامع و کاربردي هستند که بسیاري از آنها را به
  هاي خوبی تعریف نمود. ، با کمی اصالح، به عنوان پروژهاستاندارد

کند. به شما خواننده عزیز توصـیه   نظر شما خواننده گرامی ارزش این کتاب را دوچندان می توجه و دقت
هاي کتاب را ابتدا بدون توجه به راه حل آنها خودتان حل کنید. سعی کنید کـه بـراي    کنیم که مثال می

پیـدا نماییـد.    LOGOسازي  ین راه حل با استفاده از دستورات مختلف برنامههاي طرح شده چند مثال
رغم اینکه نهایت دقت در نگارش و ویرایش کتاب صورت گرفته، یقینا ً خالی از عیب و ایراد نیسـت.   علی

از خواننده گرامی تقاضا داریم که هرگونه عیب و ایراد و یـا نظـر، پیشـنهاد و انتقـاد را از طریـق ایمیـل       
m_baghayipour@kub.ac.ir .به مؤلفین منتقل نمایند  
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  و فرزند عزیزمان آرنوش 
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