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  مقدمه 1

 هدف دفترچه راهنما 1.1

نال نمایشگر سیگو برقراری ارتباط با  کشیسیم،اندازی، نصبالعات موردنیاز برای راهاین دفترچه راهنما تمام اط

 .است PM-AD11 آنالوگ

  ازیموردن فنیدانش  1.2

 .است موردنیازآشنایی اولیه با مباحث الکتریکی  ،درک این دفترچه منظوربه
  

 اعتبار دفترچه راهنما  1.3

 . استاین دفترچه برای این مشخصات معتبر 

Software Hardware       MODEL 
V12.0 V2.1 PM-AD11 

 

 پشتیبانی فنی 1.4

 زیر با ما تماس بگیرید : هایراهبرای دریافت پشتیبانی فنی از 

  : ایمیلinfo@parsmega.com 

  : 021-55940166تلفن 
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 نکات ایمنی  2
و نادیده گرفتن دستورات ممکن است باعث وارد آمدن آسیب  غیرمتخصصماژول توسط افراد  اندازیراه -2.1

 جدی به ماژول گردد.

 هیچ خطر جانی برای افراد ندارد. مستقیماًاین ماژول  -2.2

 نیست.  تأییداستفاده از این ماژول مورد  کندمیکه خطر جانی افراد را تهدید  هاییدستگاهدر  -2.3

 توضیحات 3

 توضیحات اولیه  3.1

PM-AD11  الوگ سیگنال های آنو نمایش  می باشد که قابلیت تبدیل آنالوگسیگنال نمایشگر یک

 Resistiveو خطکش مقاومتی ) میلی آمپر 20-4و  میلی آمپر 20-0و  ولت 5-0 و ولت 0-10

Ruler را دارا می باشد. همچنین این نمایشگر قابلیت تبدیل سیگنال ورودی را به انواع سیگنالهای )

 را دارا می باشد.میلی آمپر 20-4و  میلی آمپر 20-0و  ولت 5-0 و ولت 10-0ایزوله آنالوگ 

 عدد رله خروجی می باشد. 3این نمایشگر همچنین دارای 

می باشد که با استفاده از پروتکل مدباس  RS485دارای پورت ارتباط سریال  PM-AD11نمایشگر 

 . باشدمی( را دارا PLCو  HMIقابلیت اتصال به کامپیوتر و تجهیزات کنترلی از قبیل )

 ولت می باشد.)در هنگام اتصال تغذیه باید نکات ایمنی رعایت شود(. 220ولتاژ تغذیه نمایشگر 

 استفاده موارد  3.2

 از قبیل: جهت نمایش و  ایزوالسیون سیگنال آنالوگ بکار برده می شود و موارد کاربردی  این ماژول

 اتوماسیون صنعتی 

 و دستگاه های اندازه گیری و آزمایشگاهی هایماشین  

 مشخصات فنی  3.3

  دارای نمایشگر 

   بیتی 24مبدل آنالوگ به دیجیتال 

 کانال آنالوگ ورودی یک 
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 کانال آنالوگ خروجی ایزوله  یک 

  گرادسانتی+ درجه 75 ~ -30رنج دمای کاری 

  قابلیت ارتباط سریالRS485  با پشتیبانی پروتکلMODBUS 

 ابعاد نمایشگر 3.4

میلیمتر می باشد اندازه محل برش نصب  48*96*108 ابعد این نمایشگر دارای                  

میلیمتر می باشد. 45*91نمایشگر   

 نصب  4

 EMCرعایت موارد  4.1

برای عملکرد مناسب باید  حالباایناست  شدهساختهصنعتی طراحی و  هایمحیطاین محصول برای کار در 

 را بررسی و مرتفع سازید. شودمیکه موجب اختالل در کار ماژول  ی راموارد

  شودمیکه موجب اختالل سیستم  یموارد 4.2

  الکترومغناطیسمیدان  

 مخابراتی  هایکابل 

 مدارات قدرت  هایلکاب 

 مواردی که باید رعایت کرد  4.3

  یکشمیسروش مناسب  4.3.1

 مایید.بندی نال ، آنالوگ ( تقسیممختلف)ولتاژ باال ،تغذیه، سیگن هایگروهسیستم خود را به  هایکابل 

  همیشه کابل قدرت را از داکت دیگری انتقال دهید. 

 ( قرار دهید . اندشدهآنالوگ خود را همیشه نزدیک به بدنه تابلو و ریل )که زمین  هایکابل 

 

 هاکابلاتصال شیلد  4.3.2

 .از اتصال مناسب شیلد ها به زمین اطمینان داشته باشید 

 . سعی کنید قسمت کمی از کابل بدون شیلد باشد 

file://///GHASEM_RN-PC/Project/PRODUCTS/Weight/www.parsmega.com


 گروه مهندسی پارس مگا

7 
www.parsmega.com 

 

 و پنل نمایش اتصاالت 5
 

 

 نمای اتصاالت نمایشگر 

 باشند .ماژول پیچی میتمام اتصاالت این 

 اتصاالت یبندگروه 5.1

 : استگروه اصلی  5ول شامل ژاتصاالت این ما

 تغذیه 

 رله  هایخروجی 

  سریالRS485 

  آنالوگ خروجی 

 آناالوگ ورودی 
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 اتصال تغذیه  5.2

 . در هنگام اتصال و استفاده از ماژول نکات ایمنی رعایت شود . است VAC 220تغذیه مناسب برای این ماژول  

 عملکرد برچسب شماره ترمینال

9 220v AC  ولتاژ تغذیه ورودی 

8 220v AC ولتاژ تغذیه ورودی 

 اتصاالت خروجی   5.3

 توجه 
ممکن است تمام  اولیه اندازیراهزمان  آگاهی داشته باشید در هاآناز وضعیت  هاخروجیقبل از اتصال  حتماً

 د.نفعال باش هاخروجی

 استبه شرح زیر  رلهخروجی  سهاین ماژول دارای 

 کاربرد برچسب شماره ترمینال

17 Com out  هاخروجیمشترک 

16 HI out خروجی رلهHIGH 

15 GO out خروجی  رلهGO 

14 LO out خروجی  رلهLOW 

  5حداکثر جریان قابل قبول کانتاکت رله های خروجی  برابرA  220ولتاژ در VAC .می باشد 

  پرداخته خواهد شد. هاآنبه  پارامترهابستگی دارد که در قسمت  پارامترهابه تنظیم  هاخروجیفعال شدن 

 خروجی آنالوگ 5.4

 توجه 
 اولیه اندازیراهقبل از اتصال آنالوگ خروجی از وضعیت آن آگاهی داشته باشید در زمان  حتماً 

 باشد.ممکن است آنالوگ خروجی دارای مقداری 
 دارای خروجی آنالوگ ایزوله می باشد)خروجی آنالوگ به صورت انتخابی می باشد.( PM-AD11نمایشگر 

  ولت  10~0 و 5~0آمپر و میلی  20~0و 20~4 :استآنالوگ خروجی دارای چند مد 
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 عملکرد برچسب شماره ترمینال

10 AO CM مسیر برگشت آنالوگ خروجی 

11 VAO  ولتاژآنالوگ خروجی 

12 IAO آنالوگ خروجی جریان 

مقاومت بار  حداقلدر مد ولتاژ واهم است. 300مقاومت سری شده با حلقه  حداکثردر مد جریان  : نکته

 کیلو اهم است. 10

مبنای عملکرد خروجی آنالوگ در مد  H. SC(High Scale)و  L.  SC(Low Scale)مقدار پارامترهای  :توجه

می باشند و درسایر موارد معادل سیگنال ورودی آنالوگ سیگنال خروجی آنالوگ ایجاد  اتصال خطکش مقاومتی

 می گردد.

 ورودی آنالوگ 5.5

و   20mA~4و20mA~0و5V~0و  10V~0سیگنال ها تبدیل و نمایش قابلیت  PM-AD11نمایشگر 

این نمایشگر مقدار سیگنال ورودی را خواننده و به صورت مقدار   همچنین خط کش مقاومتی را دارا می باشد.

باید  5V~0و  10V~0درهنگام اتصال سیگنال های ولتاژ  ( نمایش می دهد.scaled valueدرجه بندی شده )

وصل شوند و در هنگام  (AI CM)2و سیم منفی به ترمینال  (VAI)3سیم مثبت سیگنال ولتاژ به ترمینال 

و سیم  (IAI)1به ترمینال  جریانباید سیم مثبت سیگنال   20mA~4و20mA~0های جریان سیگنال  اتصال

. برای اتصال خطکش مقاومتی می توان با استفاده از ترمینال شماره وصل شوند (AI CM)2منفی به ترمینال 

4(EXC)  4ره یعنی سر باالی خطکش را به ترمینال شماولتاژ الزم برای تحریک خط کش را فراهم نمود(EXC) 

وصل نمود و سر پایینی خط کش)زمین( را  (VAI)3 و سر وسط)خروجی( خطکش مقاومتی را به ترمینال شماره

    .می باشدولت  10 (EXC)4خروجی ترمینال شماره ولتاژ  وصل نمود. (AI CM)2به ترمینال شماره 

 عملکرد برچسب شماره ترمینال

1 IAI ورودی جریان آنالوگ 

2 AI CM ورودی مرجع)زمین( آنالوگ 

3 VAI ورودی ولتاژ آنالوگ 

4 EXC  خروجی ولتاژ تحریک 

 و ورودی جریان و ورودی ولتاژ  خطکش مقاومتی به ترتیب نحوه اتصال  اتصال شکل زیر نمای

 نمایش داده شده است:
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 سیگنال جریان                    اتصال سیگنال ولتاژاتصال خطکش مقاومتی                    اتصال 

  RS485 سریال اتصال 5.6

 

بر روی آن  MODBUS (RTU,ASCII)ل وتککه پر است RS485به یک درگاه سریال  زاین ماژول مجه 

 .شده است سازیپیاده

 عملکرد برچسب شماره ترمینال

5 + D RS485 دیتا مثبت 

6 - D RS485 دیتا منفی 
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 پنل نمایشگر 5.7

می باشد .کلید ها در وضعیت های مختلف  LEDعدد  سهو  یاین ماژول نمایشگر دارای  چهار عدد کلید فشار

فعال یا غیرفعال بودن خروجی ها می توانند و ضعیت  LEDو همچنین  عملکرد های متفاوت و قابل تنظیم دارند

 را نشان دهند. ها

 

1.LED  نمایش وضعیت خروجیHI  در صورت فعال بودن خروجیled.روشن خواهد بود 

2.LED خروجی  نمایش وضعیتGO  در صورت فعال بودن خروجیled.روشن خواهد بود 

3. LED خروجی نمایش وضعیتLO   در صورت فعال بودن خروجیledروشن خواهد بود. 

 

 3این کلید دو عملکرد دارد برای وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه باید کلید را بیشتر از  : Enterکلید . 4

 ثانیه بفشارید و برای خروج از منو ها بدون ذخیره تغیرات کلید را یک ثانیه بفشارید. 

ام ارق ت داخل منوی تنظیمات دستگاه بعنوان شیفت بیناین کلید دو عملکرد دارد در وضعی : Shift. کلید 5

عمل مینماید و در خارج از منوی نتظیمات و در صفحه اصلی بعنوان فعالساز خروجی ها عمل می نماید یعنی 

در صورتی که هر یک از خروجی ها فعال باشد با فشردن این کلید خروجی ها غیر فعال میگردند و برای 

 فعالسازی مجدد باید این کلید دوباره فشرده شود.

ارقام عمل  کاهندهاین کلید دو عملکرد دارد در وضعیت داخل منوی تنظیمات دستگاه بعنوان  : Downکلید  .6

بازنشانی کننده پارامتر های بیشترین و کمترین مینماید و در خارج از منوی نتظیمات و در صفحه اصلی بعنوان 
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مایش داده میشود جایگزین می مقدار) یعنی مقدار این دو پارامتر را با مقداری که درهنگام فشرده شدن کلید ن

 عمل می نماید کند(

: این کلید دو عملکرد دارد در وضعیت داخل منوی تنظیمات دستگاه بعنوان افزایش دهنده ارقام  Upکلید .  7

در  Auto Diff عمل مینماید و در خارج از منوی نتظیمات و در صفحه اصلی ) در صورت فعال بودن فانکشن 

قرار می دهد و یا در صورت اتصال   dIFFدر منوی   ال حاضر را بعنوان مقدار صفر( مقدار حA.dIFمنوی 

 خطکش مقاومتی مقدار حال حاضر را بعنوان صفر خطکش ذخیره می نماید.

  نمایشگر. 8

 های مختلف نمایش داده شده است در جدول زیر عملکرد کلید ها در منو ها و وضعیت

 

 

 هاکلید
 هنگام تنظیم پارامتر داخل منو تنظیمات خارج از منو تنظیمات

 نگه داشتن فشار دادن نگه داشتن فشار دادن نگه داشتن فشار دادن

Enter  
ورود به منو 

 تنظیمات

برگشت به 

 منو قبلی

ورود به منو 

 انتخابی

انصراف از تغییر 

 پارامتر

تایید تغییرات 

 پارامتر

◄ Shift 
فعال و غیر فعال 

 کردن خروجیها
--- --- --- 

شیفت بین ارقام 

 پارامتر

شیفت بین 

 ارقام پارامتر

▲ Up  
 Auto Diff 
 صفر کردن

--- 
رفتن به منو 

 باالتر
 افزایش پارامتر ----

افزایش پیوسته 

 پارامتر

▼ Down 
 

Max and Min 
Reset 

--- 
رفتن به منو 

 ترپایین
 کاهش پارامتر ---

کاهش پیوسته 

 پارامتر

 باشد.ثانیه می 3برای تایید عملکرد  مدت زمان نگه داشتن کلید
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 و منو ها نمایشگر پارامترها 6
  فرضپیشدر زمان خرید با مقادیر  پارامترهاتمام (default) شده است. مقداردهی 

  این کار را انجام دهیدبا دستور بازگشت به تنظیمات اولیه  توانیدمیشما همچنین. 

  به  متغیرهاطول تمامword است 

   مجدد دارند. اندازیراهبرای اعمال تغییرات نیاز به  پارامترهابعضی از 

   باشد که در ادامه  به دستگاه دارای دسته بندی های مختلفی برای تنظیمات می هاینومپارامتر ها و

 .بینیمساختار کلی منوها را میجدول بعد توضیح آنها و پارامترهای آنها خواهیم پرداخت. در 

 جدول ساختار کلی منو ها  6.1

 

SETS

L.SEt

H.SEt

o. tP

HySt

CALb

rAnG

dIFF

L. SC

H. SC

r.CAL

FrAC

AO.TP

ConF 

Id

bAUd

Prty

StP.b

ModE

F.rSt

SHow

I.StA

A.dIF
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 نحوه کار با منو ها  6.2

ثانیه نگه دارید. پس از ورود به تنظیمات، عبارت  3را به مدت  Enterبرای ورود به تنظیمات باید کلید  -1

SETS شود، که اولین دسته تنظیمات و مربوط به تنظیمات ارتباطی در سطر باال نمایش داده می

(Communicationدستگاه می ).باشد 

 دسته تنظیمات دیگر را انتخاب کرد.▼/▲کلیدتوان با حال می -2

توان وارد پارامترهای آن دسته تنظیمات میEnter پس از انتخاب دسته تنظیمات با نگه داشتن کلید  -3

 شد.

شود. که بیانگر نمایش داده می ID)ارتباطی( عبارت  Confبا فرض انتخاب و ورود به دسته تنظیمات  -4

 باشد.ارتباط مدباس دستگاه می IDمقدار پارامتر 

 پارامترهای دیگر را انتخاب کرد.▼/▲توان با کلیدحال می -5

 متر شد.اتوان وارد ویرایش مقدار آن پارمیEnter کلید پس از انتخاب پارامتر با نگه داشتن  -6

 مقدار پارامتر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. IDبا فرض انتخاب و ورود به ویرایش پارامتر  -7

تر ارقام با ارزش ◄مقدار پارامتر را تغییر دهید و با استفاده از کلید  ▼/▲توان با کلیدحال می -8

 )دهگان، صدگان یا صدم و دهم در اعداد اعشاری( را برای تغییر انتخاب کنید.

 توانید پارامتر را ذخیره نمایید. می Enterکلید پس از تنظیم مقدار مناسب با نگه داشتن  -9

 نکات:

توانید به مرحله قبل برگردید، از منو تنظیمات خارج شوید و می Enterدر هر مرحله با فشار دادن کلید  -

 یا از ذخیره مقدار پارامتر انصراف دهید.

تواند می ConF->IDمقادیر پارامتر دارای محدودیت از پیش تعیین شده است، برای مثال مقدار پارامتر  -

 انتخاب شود 247تا  1بین مقدار 
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 (ConF) یارتباطتنظیمات  رامتراپمنوی و   6.3

 زیر منوی ها زیر در آن وجود دارد:است که ارتباط سریال  تنظیمات مربوط به   CoMMدر منوی 

  Id (Device ID:) یک  دارایارتباط مدباس هر دستگاه متصل به باس  درID است منحصر بفرد. 

 bAUd (Baud Rate:)سریال  سرعت انتقال اطالعات منو در اینRS485 .قابل تنظیم است 

 Prty (Parity Bit:) سریال  ارتباط بیت توازن منو در اینRS485 .قابل تنظیم است 

 StP.b (Stop Bit:) ارتباط سریال بیت توقف تعداد  منو در اینRS485 .قابل تنظیم است 

 Mode (RTU/ASCII:) نوع منو در این RTU  یا وASCII انتخاب می شود. بودن ارتباط مدباس 

 F.rSt (Reset to Factory:) برای این  می توان نمایشگر را به تنظیمات اولیه برگرداند منو در این

بصورت چشمک زن نمایش داده میشود که با ذخیره کردن  rEStپس از وارد شدن به این منو عبارت 

 . این عبارت و خاموش و روشن کردن نمایشگر عمل بازنشانی انجام می شود

 .شود  Resetبار سیستم توجه کنید که برای اعمال پارامترهای باال یک

 SHow  (Show:) نمایش داده میشود انتخاب می گردد پارامتری که در صفحه اصلی منو در این. 

 I.StA (Initial State:) رله نمایشگر انتخاب می گردد در  یخروجیهامنو وضیعت اولیه  در این

با توجه به مقدار حال حاضر  خروجی های رله هنگام روشن شدن دستگاه onصورت انتخاب گزینه 

 L.SEt  پارامتر های که با present valueحال حاضر  )با توجه به مقدار هستندعال فعال ویا غیر ف

هنگام روشن شدن دستگاه خروجی های  oFFاما در صورت انتخاب گزینه مقایسه می شود(  H.Set   و

( و فعال شدن H.Set   و L.SEt رله  غیر فعال هستند )بدون توجه به مقدار حال حاضر و پارامتر های 

می توان خروجی ها را با می باشد. در طول روند اندازه گیری  Shiftها منوط به فشردن کلید  خروجی

 غیرفعال و یا فعاال نمود. shiftفشردن کلید 

 A.dIF (Auto Difference(Zero):) عملکرد فانکشن  منو در اینAuto difference 

(Zero)    تنظیم می گردد در صورتی که این پارامتر بصورتon  تنظیم شده باشد فانکشنAuto 

Difference   با فشردن کلیدup  و در صورتی که با در صفحه اصلی فعال می گرددoFF  تنظیم

 شده باشد غیر فعال خواهد بود.

این احتمال وجود دارد که مقداری به غیر از صفر در هنگام :  Auto Differenceعملکرد فانکشن 

زیر  درCalbکه این مقدار اختالف را می توان در منوی نمایش داده شوداعمال سیگنال صفر به نمایشگر 

در فعال باشد  Auto  Differenceبصورت دستی وارد نمود در صورتی که فانکشن   dIFFمنوی 

 dIFFبعنوان   present  valueدر صفحه اصلی مقدار حال حاضر   upهنگام فشرده شدن کلید 

)در صورتی در این منو ذخیره می گردد. و در صورتی که خط کش مقاومتی به نمایشگر وصل باشد 
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 presentمقدار حال حاضر   up( با فشردن کلید Auto Differenceفعال بودن فانکشن 

value  .خط کش مقاومتی بعنوان صفر در نظر گرفته خواهد شد  

باشد فانکشن  99تا  – 99بین   ( dIFFنهای پارامتر توجه : در صورتی که عدد خام) عددی نمایش م

Auto Difference .عمل خواهد کرد 

 conf (configuration)پارامتر های  جدول منوی

 جدول آدرس پارامتر های ارتباطی 

 فرضیشپ پارامتر منوی منوی عنوان

Id 1~247 1 

bAUd 

2.4 
4.8 
9.6 

14.4 
19.2 
28.8 
38.4 
57.6 
76.8 

115.2 
230.4 

9600 

Prty 
non   =  none  

odd = odd 

even = EvEn 
even 

StP.b 
1stop bit = 1 Sb 

2 stop bit = 2 Sb 
1 bit 

Mode 
                             RTU = rtU 

ASCII (8bit) = ASC8 

ASCII (7bit) = ASC7 
RTU 

F.rSt rESt ---- 

SHow 

Present Value   =  PV  
Max Value = HI.PE 

Min Value = Lo.PE 

Present 

value 

I.StA 
Relay output initial state active = on 

 Relay output initial state deactive = oFF 
initial state 

active 

A.dIF 
Auto Difference (Zero) function enable = on 

 Auto Difference (Zero) function disable = oFF 
On 
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 طول متغیرنوع  عنوان
 خواندن

 نوشتن
 فرضیشپ توضیح آدرس

ID 
Unsigned 

int 
1 RW 

40001 

 0   d 

0   h 

1~247 1 

Baud Rate 
Unsigned 

int 
1 RW 

40002 

1  d 

1  h 

0~10 

0=2400 

1=4800 

2=9600 

3=14400 

4=19200 

5=28800 

6=38400 

7=57600 

8=76800 

9=115200 

10=230400 

2 

parity 
Unsigned 

int 
1 RW 

40003 

2  d 

2  h 

0=none 

1=odd 

2=even 

2 

Stop bit 
Unsigned 

int 
1 RW 

40004 

3  d 

3   h 

0=1 bit 

1=2 bit 
0 

Mode 
Unsigned 

int 
1 RW 

40005 

4  d 

4   h 

          0=RTU 

1=ASCII (8bit) 

2=ASCII (7bit) 

0 

Show 

parmeter 

Unsigned 

int 
1 RW 

40035 

34  d 

22   h 

0=PV 

1=high peak 

(max value) 

2=Low peak 

(Min value) 

 

0 

output 

Initial State 

Unsigned 

int 
1 RW 

40036 

35  d 

23   h 

1=on 

0=off 
1 

Automatic 

Difference  

function 

Unsigned 

int 
1 RW 

40037 

36  d 

4   h2 

1=on 

0=off 
1 
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 (CALbکالیبراسیون)پارامتر منوی و  6.4

سیگنال تظیم مشخصات ( و Scaleدرجه بندی )منوی کالیبراسیون مربوط به تنظیمات کالیبراسیون و 

 می باشد زیر منوها این منوی عبارتند از: ورودی و سیگنال خروجی

 rAnG (Input Signal Range:)  ص کردن نوع سیگنال ورودی به خمشامکان  منواین در

 20mA~0و5V~0قابلیت تبدیل و نمایش سیگنال ها  PM-AD11نمایشگر  نمایشگر وجود دارد .

 همچنین خط کش مقاومتی را دارا می باشد. 10V~0و   20mA~4و

 dIFF (Difference:)  از منویdIFF  به دو صورت استفاده می شود 

و در صورتی به نمایشگر    10V~0و   20mA~4و20mA~0و5V~0 در هنگام اتصال سیگنال های.1 

نمایشگر اعمال شود ولی نمایشگر مقداری به غیر از صفر نمایش ورودی با مقدار صفر به  یکه سیگنال

را بصورت دستی در این منو وارد کرد تا مقدار صفر نشان می دهد نمایشگر را که قداری دهد می توان م

قرار را نمایش دهد با  10برای مثال در صورتی که با اعمال سیگنال صفر مقدار نمایشگر عدد شود. 

 مقدارنمایشگر صفر خواهد شد.  dIFF در منوی   -10دادن عدد 

موثر نیست برای مثال در  dIFF مقدار اعشار در هنگام وارد کردن مقدار اختالف در منوی :توجه

در هنگام اعمال سیگنال صفر نمایشگر عدد تنظیم شده باشد و  2ی که مقدار اعشار با عدد تصور

 را باید وارد کرد  -10عدد  dIFFرا نمایش دهد در منوی 0.10

خط کش انتخاب گردد در هنگام کالیبراسیون  rAnGدر صورتی که نوع سیگنال ورودی در منوی . 2

وارد این منو شده و بدون وارد کردن پارامتری تنها اقدام   کردن خط کش  Zeroمرحله  درخط کش 

 به ذخیره کردن می نمایم با این کار نقطه صفر برای خطکش تعریف می شود.

 L.  SC(Low Scale:)  ال ورودی در این منو سیگن)مقیاس بندی شده (خوانده شده مقدار حد پایین

 تنظیم می شود.

 H.  SC(High Scale:)  خوانده شده )مقیاس بندی شده (سیگنال ورودی در این منو مقدار  باالحد

  تنظیم می شود.

با عدد صفر  H.  SC(High Scale)و  L.  SC(Low Scale) درصورتی که مقدار پارامترهای: توجه 

 .مقدار سیگنال جریان و یا ولتاژ ورودی نمایش داده می گرددتنظیم شوند 

مبنای عملکرد خروجی  H. SC(High Scale)و  L.  SC(Low Scale)مقدار پارامترهای  :توجه

با توجه به عملکرد خروجی های رله و خروجی ها رله)  )تنها در مد اتصال خطکش مقاومتی(آنالوگ

مقدار پارامتر  می باشند برای مثال در صورتیکه( SetSدر منوی  h. Setو  L. Setمقدار پارامتر های 
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L.  SC(Low Scale) برابر صفر باشد و مقدار پارامترH.  SC(High Scale) 1000  باشد و بازه

را برای  SetSدر منوی  h. Setو  L. Setخواهد بود و باید پارامتر های  1000نمایش از صفر تا 

میلیمتر به  300یک خطکش  کهبرای مثال درصورتی و یا کرد. عملکرد درست در این بازه مقداردهی

را  Low Scaleمیلیمتر پارامتر  100تا  0نمایشگر متصل باشد و نیاز به خروجی آنالوگ در فاصله 

تا  0قرار می دهیم با این کار خروجی آنالوگ در بازه 100را برابر High Scaleبرابر صفر و پارامتر 

 میلیمتر تغیر خواهد کرد. 100

با توجه به سیگنال   low scale , high scaleدر جدول زیر نمونه های از مقدار دهی به دو پارامتر 

 های ورودی نمایش داده شده است:

 

سیگنال 

 ورودی

Sclae setup 

 تنظیمات مقیاس بندی
 مقدار نمایشگر

 حد پایین
L. SC 

 حد باال
H. SC 

0~10 v 

0 0 0 ~ 10.00 volt 
0 1800 0 ~ 1800 

-1000 5000 -1000 ~ 5000 
5000 -1000 5000 ~ -1000 

1000 6000 1000 ~ 6000 

6000 1000 6000 ~ 1000 

0 200 0 ~ 200 

4~20 mA 

0 0 4.00 ~ 20.00 

0 200 0 ~ 200 

-1000 200 -1000 ~ 200 

200 -1000 200 ~ -1000 

 

 R.Cal(Ruler calibration:)   در صورتی که در منویrang  نوع سیگنال ورودی خطکشrulr 

کورس  diffدر منوی کردن نتخاب شده باشد در مرحله کالیبراسیون خطکش بعد ازمرحله صفر ا

وارد نموده  r.Cal منویدر جای مقدار آنرا جابجا نموده و بعد از اندازه گیری مقدار جاب خطکش را

 وسپس ذخیره مینمایم )این منو تنها در هنگام اتصال خطکش استفاده میشود.( 

file://///GHASEM_RN-PC/Project/PRODUCTS/Weight/www.parsmega.com


 گروه مهندسی پارس مگا

20 
www.parsmega.com 

 

 fraC (Fraction :)اعشار نمایشگر در صفحه اصلی در این منو قابل تنظیم هست ) و در هنگام  تعداد

 تنظیم پارامتر در منوهای مختلف بی تاثیر هست( .

به نمایشگر متصل است و ما می خواهیم با دقت  Bar 200فشار  سنسورنظر می گیریم یک مثال : در

 L.  SC(Low با قرار دادن پارامتر های  کاریک دهم مقدار سنسور فشار را مشاهده کنیم برای این

Scale) برابر با صفر و پارامترH.  SC(High Scale)  حد پایین و باالی مقیاس را مشخص می  2000با

 .عدد یک را وارد می نمایم fraCنمایم وسپس در منوی 

در هنگام تنظیم سایر پارامتر ها بی تاثیر هست و صرفا در هنگام نمایش   fractin: مقدار پارامتر توجه

پارامتر های  نمونه در مثال باال در صورتی که ما بخواهیم مقداردر صفحه اصلی تاثیر گذار است برای 

L. Set  وh. Set را که در منوی SetS  را برای عمل قرار دارند و مربوط به خروجیهای رله می باشند

  .Hو  L.  SC(Low Scale) تنظیم کنیم با توجه به پارامتر های Bar 150و  100کرد در فشار 

SC(High Scale)  را در منوی 1000که تنظیم شده اند باید عدد L. Set را در منوی  1500و عددh. 

Set  تنظیم کرد. 

 AO.TP (Analog Output Type :)می توان نوع سیگنال آنالوگ خروجی را  با ورود به این پارامتر

 .انتخاب نمود

 ولت  10~0 و 5~0آمپر و میلی  20~0و 20~4 :استآنالوگ خروجی دارای چند مد 

 خطکش مقاومتی کالیبراسیون 6.5

 زیر را انجام دهید:خطکش مراحال بعد از اتصال خطکش مقاومتی به نمایشگر برای کالیبراسیون 

 کنید.خط کش انتخاب  rAnGنوع سیگنال ورودی در منوی  .1

شوید و  diffخطکش را در محل که نقطه صفر اندازه گیری هست قرار دهید سپس وارد منوی   .2

 بدون وارد کردن پارامتری فقط منو را ذخیره بنماید.

 r.Calبگیرید سپس وارد  منوی خطکش را جابجا بنمایید و مقدار جابجای را از نطقه صفر اندازه  .3

وارد  ( و مقدار جابجای راو خطکش را ثابت نگه دارید شوید) مقدار جابجای خطکش را تغییر ندهید

دارای رقم اعشار می باشد می  .دقت کنید در صورتی که عدد جابجایکنید نموده وسپس ذخیره

ضریب را بصورت اعشار وارد نماید.  مقدار fracتوانید رقم را با ضریب مناسب وارد نماید و در منوی 

 را وارد نماید و در منوی 258میلیمتر باشد عدد 25.8برای مثال در صورتی که عدد جابجای برابر 

frac .عدد یک را تنظیم کنید تا عددی نمایشگر متناسب نمایش داده شود 

file://///GHASEM_RN-PC/Project/PRODUCTS/Weight/www.parsmega.com


 گروه مهندسی پارس مگا

21 
www.parsmega.com 

 

 جدول منوی پارامترهای کالیبراسیون

 فرضپیش پارامتر منوی منوی عنوان

Rang 
 نوع سیگنال ورودی

4   20   =4~20 mA 

0  20   =0~20 mA 

0  10   =0~10 V 

0     5   =0~5 V  

rulr   =Ruler  خطکش مقاومتی 

4~20 mA 

Diff   
 مقدار اختالف)صفر کردن(  

-99 ~ 99  
)در هنگام اتصال خطکش برای تعیین نقطه صفر استفاده 

 میشود(
0 

L. SC   
 حد پایین مقیاس

 حد پایین مقیاس بندی 
 

0 

H. SC  
 حد باالی مقیاس

 حد باالی مقیاس بندی

 
0 

r.Cal  
 کالیبره خطکش

در هنگام اتصال خطکش مقاومتی برای کالیبراسیون استفاده 

 می شود.
0 

fraC  
 تعداد اعشار

 0 تعداد اعشار نمایش داده شده در صفحه اصلی تنظیم می گردد.

            AO.TP  
 سیگنال آنالوگ خروجینوع 

 ولت0-50 =  0-5

 ولت0-10 =  0-10
 میلی آمپر0-20 =  0-20

 میلی آمپر4-20 =  4-20
 

4~20 mA 

 جدول آدرس پارامترهای کالیبراسیون

 طول متغیرنوع  عنوان
قابلیت 

 نوشتن
 فرضپیش توضیحات آدرس
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نوع سیگنال 

 ورودی
unsigned 

int 
1 RW 

40024 
23  d 
17  h 

0~4 
0=4-20mA 

1=0-20mA 

2=0-10V 

3=0-5V 

4=Ruler 

0 

مقدار 

اختالف 

 )صفر کردن(

signed int 1 RW 
40025 
24  d 
18  h 

-99~99 0 

حد پایین 

 مقیاس
signed int 1 RW 

40026 
25  d 
19  h 

-999~9999 0 

حد باالی 

 مقیاس
signed int 1 RW 

40027 
26  d 
1A  h 

-999~9999 0 

مقدار کالیبره 

 خطکش
signed int 1 RW 

40028 
29  d 
1B  h 

-999~9999 0 

 unsigned تعداد اعشار
int 

1 RW 
40029 
28  d 
1C  h 

0~3 0 

نوع سیگنال 

آنالوگ 

 خروجی

unsigned 
int 

1 RW 
40030 
29  d 
1D  h 

0~3 
0=4-20mA 

1=0-20mA 

2=0-10V 

3=0-5V 

 

 

 

 

 Set points(SetS) پارامترهای منوی و  6.6

عملکرد مقایسه خروجی ها رله از دو نقطه مقایسه که برای . می باشد خروجی رله عدد  3 دستگاه دارای

. همچنین مد عملکرد خروجی های و استفاده شده است قرار دارند  h. Setو  L. Setدر منوی های 

 ( در این منو مشخص می گردد.Hysteresisمقدار پسماند )
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 L.Set (Low Set point :) مقدار  set pointکه برای مقایسه با  پایینpresent value  

   تنظیم می شود.

 h.Set (High Set point :)  مقدار set point باال  که برای مقایسه باpresent value 

  تنظیم می شود. 

 .hو  L. Setمناسب خروجی های رله در هنگام تنظیم کردن پارامتر های  عملکردبرای  :توجه 

Set  به این نکته توجه کرد که بهتر هست مقدار پارامتر های باید L. Set  وh. Set   در محدوده

( سطح باال و پایین مقیاس بندی High Scale)H.  SC و L.  SC(Low Scale) ای دو پارامتر

 تنظیم شوند تا خروجی ها منتاسب با مقدار نمایش داده شده تحریک گردد.

 O.  tp (Output Type :) عملکرد مقایسه ای خروجی های رله در این منو تنظیم می مد

 گردد..

 hySt (Hysteresis:) .در این منو مقدار پسمامد خروجی ها تنظیم می گردد 

 
 

 : درزیر انواع مد مقایسه خروجی ها نمایش داده شده است
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 جدول منوهای خروجی رله

 خروجی رلهجدول آدرس پارامترهای 

 طول متغیرنوع  عنوان
قابلیت 

 نوشتن
 فرضپیش توضیحات آدرس

 مقدار

   Set point پایین 
signed 

int  
1 RW 

40016 
15  d 
F  h 

-999 ~9999 0  

 مقدار

   Set point باال 
signed 

int  
1 RW 

40017 
16  d 
10   h 

-999 ~ 9999 0  

 پسمامد خروجی ها
Hysteresis 

Unsigned 
int  

1 RW 
40018 
17  d 
11   h 

0 ~ 99 0  

مد عملکرد مقایسه 

 ای خروجی های
Unsigned 

int  
1 RW 

40019 
18  d 
12   h 

0=OFF 
1=LL.OP  
2=HH.OP 
3=LH.OP 
4=HL.OP 

0  

 فرضیشپ پارامتر منوی منوی عنوان

L.SET 
Low Set point :  مقدار set point پایین برای مقایسه باpresent value   

 
0   

H.SET 
High Set point :  مقدار set point باال برای مقایسه باpresent value   

 
0   

hyst 
Hysteresis:  مقدار پسمامد خروجی ها 

 
0   

o.  TP 

Output type : مد عملکرد مقایسه ای خروجی های رله 

off =خروجی ها خاموش( فعال غیر مقایسه(  
LL.op 

HH.op 
LH.op 
HL.op  

off 
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 خواندنیپارامتر اطالعات  6.7

 قابل دسترس می باشد و از طریق منوهای نمایشگر قابل  این پارامتر فقط از طریق ارتباط سریال

 باشندمی (Read Only) ینی زیر فقط خواندپارامترهاتمام مشاهده نمی باشند.

 طول متغیرنوع  عنوان
 خواندن

 نوشتن
 فرضپیش توضیحات آدرس

Firmware ver Float 2 R 
40007 
6   d 
6  h 

  

Hardware ver Float 2 R 
40009 
8   d 
8  h 

  

Model Unsigned int 1 R 
40011 
10  d 
A   h 

  

Serial number 
Unsigned 

long 
2 R 

40012 
11  d 
B   h 

  

عدد خام مبدل 

 آنالوگ
Unsigned 

long 
2 R 

40048 
47  d 
2F  h 

  

  Signed بیشترین مقدار
int 

1 R 
40050 
49  d 
31  h 

  

  Signed کمترین مقدار
int 

1 R 
40051 
50  d 
32  h 

  

 مقدار حال حاضر

Present value 

Signed  
int 

1 R 
40052 
51  d 
33  h 
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 (Commands)لیست دستورات  6.8

 .است شوند مشخصات آن رجیستر به این صورتتمامی دستورات در یک رجیستر نوشته می

 میلی ثانیه اجرا خواهند شد. 500تمام دستورات حداکثر بعد از  

 طول متغیرنوع  عنوان
قابلیت 

 نوشتن
 فرضپیش توضیحات آدرس

Command 
register 

Unsigned 
int 

1 W 
40042 
41 d 
29 h 

- - 

 زیر است شرح بهلیست دستورات 

Number function code 

1 
None 

 0 بدون عملکرد

2 
Ruler Zero 

 ) در کالیبراسیون ( خطکش مقاومتی صفر کردن
1 

3 
 Ruler Calibration trigger  

مقدار  "پارامتر بعد از وارد کردن مقدار جابجای خطکش در 

 " این فرمان باید اجرا گردد.  کالیبره خطکش
2 

4 
Automatic Difference 

 3 صفر کردن اتوماتیک

5 
Save 

 4 ذخیره کردن

6  5 

7  6 

8  7 

 

 .استتمامی مقادیر به دسیمال 
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 None:  1شماره 

 بدون عملکرد) مقدار پیشفرض (

 

 (Ruler Zero) صفر کردن خطکش: 2شماره 

در مرحله اول کالیبراسیون برای تعریف در هنگام کالیبراسیون خطکش مقاومتی از طریق ارتباط سریال و 

 نقطه صفر خطکش از این فرمان استفاده می شود.

 (Ruler Calibration trigger) کالیبره کردن خطکش :3شماره 

. بعد از مرحله تعریف نقطه صفر خطکش را کالیبره کردن خط مقاومتی استفاده میشوداین دستور برای 

 "بعد از وارد کردن مقدار جابجای خطکش در پارامتر جاببجا می نمایم و مقدار جابجایی را اندازه میگیریم و 

 در رجیستر فرمان وارد می شود.این فرمان "  مقدار کالیبره خطکش

دقت کنید در صورتی که عدد جابجای دارای رقم اعشار می باشد می توانید رقم را با ضریب مناسب وارد 

مقدار ضریب را بصورت اعشار وارد نماید. برای مثال در صورتی که عدد  " تعداد اعشار"  پارامترنماید و در 

عدد یک را  " تعداد اعشار"  پارامتردر  را وارد نماید و در منوی 258میلیمتر باشد عدد 25.8جابجای برابر 

 تنظیم کنید تا عددی نمایشگر متناسب نمایش داده شود.

 (Save) ذخیره کردن :4شماره 

 کردن پارامترها از ایندر صورتی که پارامتر های نمایشگر از طریق ارتباط سریال تغیر داده شود برای ذخیره 

 شود.استفاده می فرمان
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 کامپیوتری تنظیمات ترانسمیتر افزارنرم 7
است که در  دهشتهیهتنظیمات و مانیتورینگ ترانسمیتر یک برنامه کامپیوتری توسط شرکت پارس مگا  منظوربه

 لحاظ شده است. نمایشگرت آن تمام امکانا

 معرفی 7.1

 :شودمیباز با اجرای برنامه صفحه زیر در ابتدا 

 

Serial Port: .شماره پورت سریالی است که ترانسمیتر به آن متصل شده است 

 .شودمیسبز  Port دهندهنشانباشد  شدهانتخابزمانی که پورت درست 

Device ID: ID  باشدمی 1 فرضپیش صورتبهکه در ترانسمیتر  استترانسمیتر. 

Baud Rate:  باشدمی 9600 فرضپیش صورتبهکه  استبادریت ارتباط سریال. 

Stop Bit: کنندهمشخصStop bit   بیت است.  1 فرضپیش صورتبهو  باشدمیدر ارتباط سریال 
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Parity: کنندهمشخص parity  فرضپیش صورتبهو  استارتباط سریال even باشدمی. 

خودکار  صورتبهو این صفحه  شودمی سبزرنگ Connection  دهندهنشانزمانی که ارتباط برقرار شود این 

 .شودمیباز  هو صفحه اصلی برنام شدهبسته

Read Serial Setting: ودشنمیچه تنظیماتی بر روی دستگاه است و ارتباط برقرار  دانیدنمی کهدرصورتی 

 وجود دارد. پارامترهااین دکمه را فشار دهید تا به صفحه دیگری بروید که در آنجا امکان خواندن این 

 
بعد از باز شدن  شودمیرا فشار داده باشید صفحه باال باز  ”Read Serial Setting“اگر در صفحه قبلی دکمه 

 ( و شودمی سبزرنگپورت  دهندهنشاناین صفحه ابتدا پورت را انتخاب کرده )در صورت درست انتخاب شدن 

از و صفحه اصلی ب شدهبستهاین صفحه  مقادیرخواندن این  ازبعد  نماییدبعد دستگاه را یک با خاموش و روشن 

 .شودمی

 

 پایان
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