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 معرفی 

اع ترموکوپل، ، جهت اندازه گیری ، نمایش و ثبت مقادیر سیگنال های صنعتی مانند انو  PR4303ثبات بدون کاغذ 

 ترمورزیستانس، میلی آمپر، میلی ولت، ولت، فرکانس و مقادیر باینری قابل استفاده است.

 ویژگی های سخت افزاری :

  اینچ رنگی با صفحه تاچ مقاومتی 4.3صفحه نمایش 

  پورت سریال RS-485 

  260~80 تغذیهVAC   36~9یاVDC  

  144جعبه فلزی با ابعاد استانداردmm * 72mm   72یاmm * 144mm  

  2بیتی با ایزوالسیون الکتریکی سه طرفه  24تا سه کانال ورودی یونیورسالKVDC 

  یا( دو عدد خروجی رلهSSR  یاOPEN COLECTOR ) 

 ) یک عدد خروجی آنالوگ ) میلی آمپر 

 ویژگی های نرم افزاری :

 )نمایش اطالعات به صورت مختلف)گراف عمودی و افقی، بارگراف و بصورت دیجیتال 

  محاسبه دقیق مقدارTotal  برای هر تابع 

 ساعت شمسی و میالدی 

 )امکان فرمول نویسی)پشتیبانی از توابع ریاضی مختلف 

  کنترلرPID  جهت کنترل پروسه های صنعتی 

  اتصال به شبکهMODBUS  

  اتصال بهOPC UA Server اختصاصی 

  فعال و غیر فعال کردن خروجی های دیجیتال با استفاده از فرمول های ریاضی 

 کالیبراسیون نرم افزاری ورودی / خروجی ها 

 کاربرد :

 : از این دستگاه می توان به صورت جداگانه و یا گروهی در سیستم های صنعتی استفاده نمود از جمله

 ثبت اطالعات پروسه های صنعتی 

 ازه گیری فلو برای مایعات و گازهااند 

 )ثبت و اندازه گیری مقادیر سنسور های اکسیژن )و انواع سنسورها 
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  اندازه گیری و نمایش Total  

  اندازه گیریconductivity 

 ....و 

 بلوک دیاگرام دستگاه :

 مشخص است دستگاه از قسمت های زیر تشکیل شده است: زیرهمان طور که در شکل 

  سه کانال ورودی یونیورسال 

  رله یا(دوکانال خروجی دیجیتالssr  یاOPEN COLLECTOR ) 

 ) یک کانال خروجی آنالوگ ) میلی آمپر 

  پورت سریالRS485  

  بخش محاسبات و کنترل 

 نمایشگر و صفحه لمسی 

  پورتUSB  

 منبع تغذیه 
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 بلوک دیاگرام دستگاه
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 نمای صفحه نمایش )جلوی دستگاه(

 تصویر پشت دستگاه و کانکتورها
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  عملکرد سیستم

 ورودی آنالوگ دستگاه :

نحوه اتصال انواع مختلف سیگنال به  زیراین بخش قادر به اندازه گیری انواع مختلفی از سیگنال های متداول صنعتی می باشد.شکل 

 کانکتور ورودی  دستگاه را نشان می دهد.

 مختلف سیگنال به کانکتور ورودی: نحوه ی اتصال انواع  1-1شکل

 

عنوان گیری دما توسط ترموکوپل، بههنگام اندازه 𝑇𝑎( می باشد. ازمقدار 𝑇𝑎گیری دمای محیط )ی یک دارای سنسور اندازهکانال شماره 

 دهد .دیاگرام داخلی یک کانال ورودی را نمایش میبلوک  1-2توان استفاده کرد. شکل سرد میینقطه

 وک دیاگرام داخلی یک کانال ورودی: بل 1-2شکل

سنسور متصل شده، از جدول  (𝑇𝑦𝑝𝑒)گیری نموده و باتوجه به نوع آمپر، فرکانس( را اندازهولت، ولت، میلیهر کانال مقدار سنسور)میلی

کند. تعریف شده است، مقدار اصلی دما را محاسبه می 𝑀𝑎𝑥 و 𝑀𝑖𝑛ترموکوپل، جدول ترمورزیستانس یا معادله خطی که توسط پارامترهای 

تنظیم شده است عبور داده شده تا نوسانات  𝐷𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔گذر دیجیتال که ثابت زمانی آن توسط پارامتر سپس این مقدار از فیلتر پایین

سه   های یک تابه ترتیب برای کانال  𝐼3تا  𝐼1ها با نام های احتمالی نامطلوب موجود بر روی سیگنال حذف گردد. خروجی نهایی کانال

  .باشندگذاری شده و در دسترس مینام
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ای از معادله 𝐶𝐽𝐶می باشد. مقدار  ( 𝐶𝐽𝐶 )هنگام استفاده از ترموکوپل، برای به دست آوردن مقدار دمای صحیح، نیاز به دمای نقطه سرد 

 گردد.محاسبه می تعریف خواهد شد،  𝐶𝐽𝐶 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛که برای 

  𝐶𝐽𝐶 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛ها تا پشت دستگاه آمده باشند، بهتر است معادله های ترموکوپل به صورت مستقیم و بدون تغییر جنس سیماگر سیم

 صورت باید از معادله مناسب دیگر استفاده شود.اینشود. در غیردادهقرار  𝑇𝑎برابر با 

 : بخش محاسبه و کنترل

ساخته شده است. وظایف مختلفی برعهده این بخش  𝐴𝑅𝑀باشد که توسط پردازشگر قدرتمند این بخش قسمت اصلی دستگاه می     

 از : این وظایف عبارتند .است

 های مختلفنمایش اطالعات برروی صفحه نمایشگر در حالت 

 دریافت فرامین از طریق صفحه لمسی و پردازش آنها 

 تولید شده در هرکانال و پردازش آنها دریافت مقادیر عددی 

 کنندهدریافت فرامین از پورت سریال و ارسال پاسخ به درخواست 

 ثبت اطالعات در دیتابیس دستگاه 

 ها )آنالوگ و دیجیتال(بروزرسانی خروجی 

 تبادل اطالعات از طریق پورت 𝑈𝑆𝐵  

شوند، در این بخش صورت گراف و بارگراف رسم میشوند یا بهمیمتغیرهایی که به صورت عددی برروی صفحه نمایشگر،  نمایش داده 

وجود دارد و به صورت  ( 𝑃𝑒𝑛)شوند. در این دستگاه دوازده عدد قلم گذاری مینام (𝑝𝑒𝑛)گردند و با اسم قلممحاسبات تولید می

𝑃1و 𝑃2و 𝑃3   باشند. قابل دسترسی می 

 از:این پارامترها عبارتند .کندهای آن را تعریف میهر قلم دارای پارامترهایی است که ویژگی

 𝑃𝑒𝑛 𝑆𝑖𝑧𝑒 نماید.: این پارامتر ضخامت نوع قلم در هنگام رسم گراف را مشخص می 

 𝐷𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑠.تعداد رقم های که نمایش می دهد : 

  𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟کند.: این پارامتر رنگ هر قلم را مشخص می 

  𝑁𝑎𝑚𝑒باشد.کند که معموال برابر با نام سیگنال در پروسه صنعتی میپارامتر نام هر قلم را مشخص می : این 

 𝑈𝑛𝑖𝑡  کند مثل : این پارامتر واحد هر قلم را مشخص می𝐾𝑔/ℎ𝑜𝑢𝑟   یا𝑀3/𝑚𝑖𝑛 

  𝑀𝑎𝑥 و 𝑀𝑖𝑛باشد.رگراف مینمایش باکننده رنج تغییرات هر قلم هنگام رسم گراف یا : این پارامترها محدود 

  𝐻𝐻و𝐻و 𝐿و 𝐿𝐿صورت )و به کنندهای آالرم هرقلم را مشخص می: این پارامترها محدوده𝐿12, … , 𝐿1( ،) 𝐻12و … (، 𝐻1 و 

(𝐿𝐿12و … … و𝐿𝐿1( ،)𝐻𝐻12 و   باشند.( برای هر قلم در دسترس می𝐻𝐻1 و 

 𝑆𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡  ه مقدار: این پارامتر مشخص کنند𝑆𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡    مربوط به کنترلر𝑃𝐼𝐷 باشد.می 

 𝑃𝑒𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 گردد. این معادله براساس توابع مختلف کند، مشخص میای که قلم را تعریف می: توسط این پارامتر معادله

 شود.ریاضی و براساس متغیر های مختلف و اعداد ثابت تعریف می
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 :قلمسطوح آالرم برای 

گونه آالرمی نداشته و در شرایط عادی باشد آن قلم هیچ 𝐻 (𝐻𝐼𝐺𝐻)و   𝑙 (𝐿𝑂𝑊)ای یک قلم بین مقادیرهرگاه مقدار لحظه     

 باشد.می

کمتر شود، در وضعیت   𝐿بیشتر یا از مقدار    𝐻ازمقدار  رنگ زرد ، نشان دهنده ی وضعیت اخطار است. در صورتی که مقدار یک قلم،     

 اخطار قرار داریم.

شود ، کمتر    𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻رنگ قرمز ،نشان دهنده ی وضعیت هشدار است. در صورتی که مقدار یک قلم ،از مقدار      

 در وضعیت هشدار قرار داریم.

به عنوان مثال اگر برای  .مول به دست آمده است را استفاده کردتوان مقدار قبلی که از همین فردر هنگام تعریف معادله قلم، می نکته :

𝑃1از فرمول   (𝑃1)1معادله قلم شماره + در هر دوره از محاسبات یک واحد افزایش   𝑃1استفاده گردد، باعث خواهد شد که مقدار 1

 یابد.

 : دوره محاسبات

مان دوره محاسبات زگردد )مدت هر دوره به ترتیب مراحل زیر انجام میگردد و در ای انجام میمحاسبات در دستگاه به صورت دوره     

 باشد( :یک ثانیه می

 گیری شده هر کانال قرائت مقادیر اندازه(𝐼1و𝐼2و𝐼3)   3تا  1به ترتیب از کانال  

  محاسبه مقدار هر تابع(𝐹1و𝐹2و𝐹3)  3تا  1به ترتیب از تابع 

  محاسبه مقدار هر قلم(𝑃1و𝑃2و𝑃3)   3تا قلم 1به ترتیب از قلم  

 گردد.(رسی می) ابتدا شرط فعال بودن بر 2تا  1های دیجیتال به ترتیب از رله بررسی شرایط فعال و غیرفعال کردن خروجی 

 بروزرسانی خروجی آنالوگ 

 باشد.ضروری می، توجه به ترتیب محاسبات  𝐶𝐽𝐶 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛هنگام تعریف توابع برای هر قلم یا رله یا تذکر :

 : 𝑷𝒆𝒏 به   𝑰𝒏𝒑𝒖𝒕ترتیب عملیات اعمال شده روی ورودی و تبدیل 

  در منوی𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔   زیر منوی،𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  ، برای هر مقدار ورودی  ، 1-5مطابق شکل𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡1و𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡2و𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡3  ،

اسکیل  𝑚𝑎𝑥و   𝑚𝑖𝑛به طور دستی تنظیم می شود. در این قسمت مقادیر هر قلم ، بین مقدار  𝑚𝑎𝑥 و  𝑚𝑖𝑛 دو مقدار 

 شوند.ذخیره می   𝐼3و 𝐼2و𝐼1 شده و در متغیر های 

 𝑀𝑎𝑥و  𝑀𝑖𝑛کردن مقادیر باشد در نتیجه نیازی به واردگراد میسانتی دانید خروجی ترموکوپل براساس درجهتوجه :  همانطورکه می     

 نمی باشد.

ذخیره  𝐼3و𝐼2و𝐼1باشد که در مرحله اول ورودی ها خوانده شده و در متغیر های توجه : ترتیب انجام محاسبات به این صورت می     

( محاسبه 𝑃3و𝑃2و𝑃1( محاسبه شده و سپس مقدار قلم ها )متغیر های 𝐹3و𝐹2و𝐹1میشوند. سپس مقدار فانکشن ها )متغیر های 

 گردد.شوند و این عملیات به صورت ترتیبی هر یک ثانیه یک بار انجام میمی



                        PR4303 AFP           مدل اهنمای استفاده از ثبات بدون کاغذر
              

12 
 

 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡: زیر منوی  1-3شکل 

  در منوی𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔  زیر منوی𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  ،  مقادیر  ، 1-6مطابق شکل𝐼1و𝐼2و𝐼3   به طور پیش فرض با استفاده از

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛فرمول هایی که در قسمت  − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛   موجود هستند، به مقادیر𝐹1و𝐹2و𝐹3 شوند.تبدیل می 

 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛: زیر منوی  1-4شکل 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛توجه : اگر در قسمت       − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  از خود فانکشن های ،𝐹1و𝐹2و𝐹3  نیز استفاده شده باشد، به علت انجام

 محاسبات به صورت ترتیبی و در دوره های زمانی مشخص )هر یک ثانیه یک بار( در این صورت مقدار ذخیره شده در فانکشن های 

𝐹1و𝐹2و𝐹3گیرد.ی قبلی ) یک ثانیه ی قبل(، در محاسبات جدید مورد استفاده قرار میدر دوره 

  در منوی𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔  زیر منوی ،𝑃𝑒𝑛   ، مقادیر متغیرهای ، 1-5مطابق شکل 𝐹1و𝐹2و𝐹3 به طور پیش فرض با استفاده

𝑃𝑒𝑛از فرمول هایی که در قسمت  − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  موجود هستند، به مقادیر𝐹1و𝐹2و𝐹3 شوند.تبدیل می  
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 𝑃𝑒𝑛:زیر منوی  1-5شکل 

𝑃𝑒𝑛توجه : اگر در قسمت        − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  ، از خود متغیر های(𝑃1و𝑃2و𝑃3)  نیز استفاده شده باشد، به علت انجام محاسبات

 در دوره قبلی(𝑃3و𝑃2و𝑃1)در  به صورت ترتیبی و در دوره های زمانی مشخص )هر یک ثانیه یک بار( در این صورت مقدار ذخیره شده

اسکیل شده   𝑚𝑎𝑥و  𝑚𝑖𝑛 ن مقدار بی(𝑃3و𝑃2و𝑃1)در آخر مقادیر .گیرنداستفاده قرار می)یک ثانیه قبل(، در محاسبات جدید مورد 

،  𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 ،𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ  ، 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ   ،𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟و روی به صورت 

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟  و𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 شوند.نمایش داده می 

( ،سایز 𝐷𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑠مشخصات هر قلم یعنی تعداد رقم های بعد از ممیز )، 1-6مطابق شکل ،  𝑃𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒در تب  

شوند. همچنین به ازای تنظیم می  𝑚𝑎𝑥 و  𝑚𝑖𝑛( و مقادیر 𝑈𝑛𝑖𝑡(، واحد )𝑁𝑎𝑚𝑒قلم )( ، نام 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟( ، رنگ قلم )𝑃𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑧𝑒قلم )

کنند. محدوده های غیر  شوند که محدوده های مجاز قلم ها را مشخص میتنظیم می 𝐿 و 𝐿𝐿 و 𝐻 و 𝐻𝐻 ، مقادیری با عنوان  هر قلم

کمتر   𝐿بیشتر یا از مقدار    𝐻ازمقدار  شوند؛ به این شکل که اگر مقدار یک قلم،ه میهایی نمایش دادمجاز برای قلم ها به صورت آالرم

کمتر شود ، در وضعیت    𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻شود، در وضعیت اخطار با رنگ زرد قرار داریم ، و اگر  مقدار یک قلم ،از مقدار 

 هشدار با رنگ قرمز قرار خواهیم داشت. 

 𝑃𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒تب  : 1-6شکل 
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، زیر   𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 به منوی 1-9مطابق شکل توجه : در صورتی که بخواهیم یکی از قلم ها را به عنوان خروجی آنالوگ تنظیم کنیم،    

 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡را توسط قسمت  (𝑃3و𝑃2و𝑃1)یکی از قلم های   𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑛رفته و  از طریق قسمت  𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 منوی 

، رنج جریان خروجی هم قابل تنظیم  است. سپس مقدار قلم انتخاب  𝑇𝑦𝑝𝑒دهیم. از طریق قسمت به یکی از دو خروجی آنالوگ ارجاع می

 گیرد.گ مورد استفاده قرار میشده و به عنوان خروجی آنالو 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒شود، که توسط خودمان تنظیم می 𝑚𝑎𝑥 و   𝑚𝑖𝑛شده بین مقادیر 

 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 زیر منوی  : 1-7شکل 

باشند قابل تنظیم می   𝐾𝑑و  𝐾𝑝   ،𝐾𝑖با فعال کردن چک باکس مربوطه ، ضرایب، 1-10مطابق شکل ،  𝑃𝐼𝐷در صورت نیاز به کنترلر 

 داده شده است.که در قسمت مربوط به ضمیمه در صفحه ی ... توضیح بیشتری 

 𝑃𝐼𝐷: فعال کردن کتنرلر  1-8شکل

  ارتباط بین 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  ،𝐼  ،𝐹  و𝑃  ؛ 

شوند.)جز تبدیل می 𝐼 اسکیل شده و به   𝑚𝑎𝑥و  𝑚𝑖𝑛ها بین مقادیر   𝐼  ، 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡به   𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 همانطور که گفته شد ، برای تبدیل 

 باشد( 𝑅𝑇𝐷در حالتی که ورودی ترموکوپل یا 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ، از قسمت  𝐹به  𝐼برای تبدیل  − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  و برای تبدیل𝐹  به𝑃   از قسمت𝑃𝑒𝑛 − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 شود. استفاده می

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛در قسمت  − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  به طور پیش فرض، مقادیر ،𝐼  مستقیما برابر با𝐹 شوند و همچنین در قسمت قرار داده می

𝑃𝑒𝑛 − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  به طور پیش فرض، مقادیر ، 𝐹 مستقیما برابر با 𝑃  توان از فرمول های شوند. در غیر این صورت میقرار داده می

  𝑃و 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  ،𝐼  ،𝐹ی توان از تمامی متغیر هاموجود استفاده کرد. نکته ی قابل توجه در مورد استفاده از این فرمول ها این است که می
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در فرمول ها استفاده کرد ، با توجه به این نکته که در صورت استفاده از این متغیر ها ، آخرین مقدار ذخیره شده در متغیر در دوره ی 

 گیرد؛قبل یعنی در یک ثانیه ی گذشته مورد استفاده قرار می

ذخیره میشوند.  𝐼3و𝐼2و𝐼1ه در مرحله اول ورودی ها خوانده شده و در متغیر های باشد کتوجه : ترتیب انجام محاسبات به این صورت می

شوند و محاسبه می 𝑃3و𝑃2و𝑃1)( محاسبه شده و سپس مقدار قلم ها )متغیر های 𝐹3و𝐹2و𝐹1 سپس مقدار فانکشن ها )متغیر های 

 گردد.این عملیات به صورت ترتیبی هر یک ثانیه یک بار انجام می

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛در این مثال در قسمت   : مثال − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  مقدار ،𝐹2 را برابرsin (𝐹2) + 3 ∗ 𝑃3 + 𝐼2  .قرار داده ایم 

ی قبل( قرار )یک ثانیه، آخرین مقدار ذخیره ی شده از دوره ی قبل  𝐼2و  𝐹2 ,𝑃3باید به این نکته دقت شود که در متغیر های  

  گیرد.می

 1-9شکل 

𝑃𝑒𝑛در این مثال در قسمت  : مثال − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 مقدار ، 𝑃3را برابرtan (𝐼3) + 𝑎𝑣𝑔(𝑃2, 𝑃1) + 𝑠𝑞𝑟𝑡(𝐹2)     قرار داده

 ایم.

 گیرد.ی قبل( قرار مییک ثانیه، آخرین مقدار ذخیره شده از دوره ی قبل ) 𝐹2 , 𝑃2 , 𝐼3باید به این نکته دقت شود که در متغیر های  

 1-10شکل 
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 خروجی آنالوگ :

باشد. این مقدار براساس آمپر میخروجی آنالوگ براساس میلی. نشان داده شده است 1-11بلوک دیاگرام بخش خروجی آنالوگ در شکل

توان از این بخش )واحد خروجی ( برای کنترل ، می𝑃𝐼𝐷گردد. همچنین  با فعال کردن واحد تنظیمات مربوط به این بخش محاسبه می

 یک پروسه استفاده نمود. 

لوگ باشد خروجی آنا NAمربوطه  PENباشد، زمانی که مقدار  5mA~0یا  20mA~0یکی از انواع  typeتوجه: در صورتی که 

"0.000mA"  است و اگرtype  20~4یکیmA  باشد، زمانی که مقدارPEN  مربوطهNA 2.000"وگ باشد خروجی آنالmA" .است 

 پارامترهای مربوط به این بخش عبارتنداز:

 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑑 𝑃𝐸𝑁گردد.: توسط این پارامتر قلم تاثیرگذار در محاسبات این بخش تعیین می 

  𝑇𝑦𝑝𝑒20~4از سه حالتتواند یکیگردد و می: توسط این پارامتر نوع خروجی آنالوگ تعیین می 𝑚𝐴  

 0~20 𝑚𝐴5~0و 𝑚𝐴   شود.نمایش داده می 

ASSIGNED PEN
KiKp Kd

PID
SCALING

TYPE

PID 
ENABLE

MAXMIN

AO1/AO2

PEN1,SETPOINT

PEN2,SETPOINT

PEN12,SETPOINT

 : بلوک دیاگرام بخش خروجی آنالوگ 1-11شکل 

 𝑀𝑖𝑛, 𝑀𝑎𝑥گرددآمپر تنظیم می: توسط این دو پارامتر محدوده خروجی سیگنال میلی. 

  𝑃𝐼𝐷 در صورتی که این پارامتر فعال شده باشد، مقدار خروجی آنالوگ براساس محاسبات :𝑃𝐼𝐷  توجه به و با

 گردد.روزرسانی میو مقدار فعلی قلم انتخاب شده به  𝐾𝑑 و𝐾𝑖 و𝐾𝑝 و𝑆𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡پارامترهای

 در دسترس خواهد بود.  𝐴𝑂1مقدار خروجی این بخش)خروجی آنالوگ( با نام  توجه :

 مثال: 

باشد و وابسته می 𝑃𝐸𝑁1آمپر تعریف شده و به معادله  میلی 20تا  4صورت زیر، خروجی از نوع با تنظیم پارامترهای قسمت خروجی به

 خواهد شد.  (𝑆𝐶𝐴𝐿𝐸)پله درجه بندی  100تا  0آمپر( بین میلی 20 تا 4رنج جریان خروجی )

𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑑 𝑃𝐸𝑁 → 1 
𝑇𝑦𝑝𝑒 → 4~20 𝑚𝐴 
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𝑀𝑖𝑛 → 0 
𝑀𝑎𝑥 → 100 

 10تا  0آمپر( بین عدد میلی 20 تا 4: رنج جریان خروجی ) 1-12شکل
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 : خروجی دیجیتال )رله(

 ی عملکرد خروجی دیجیتال )رله(: فلوچارت نحوه 1-13شکل

 

-13( را برعهده دارد و به صورت شکل𝑆𝑆𝑅 ،𝑂𝑃𝐸𝑁،𝐶𝑂𝐿𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅این بخش وظیفه روشن یا خاموش کردن خروجی دیجیتال )رله،

 کند : عمل می 1

اگر این شرط برقرار بود زمان سنج روشن شدن رله، شروع به شمارش  .گرددبررسی می   𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛شده برایابتدا شرط تعریف

برقرار نباشد زمان سنج   𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛برسد، رله روشن خواهد شد. هرگاه شرط  𝑂𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦سنج به کند و اگر مقدار این زمانمی

 شود.روشن شده و ریست می

گردد و اگر این شرط برقرار بود زمان سنج خاموش در ادامه اگر شرط روشن شدن رله برقرار نبود، شرط خاموش کردن رله بررسی می

گاه شرط برسد، رله خاموش خواهد شد. هر   𝑂𝑓𝑓 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦و اگر مقدار این زمان سنج به کندشمارش میشدن رله شروع به 
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𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  های خروجی این بخش با نام .گرددبرقرار نباشد، زمان سنج خاموش شدن، ریست می 𝑅1 تا 𝑅3 های ترتیب برای رلهبه

 .باشنددر دسترس می 3تا  1

 کنند.تایمرهای خروجی دیجیتال هر ثانیه یک واحد افزایش پیدا مینکته :  

 اولویت دارد.  𝑂𝑁 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁، شرط 𝑂𝐹𝐹 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁 و𝑂𝑁 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁 درصورت فعال شدن همزمان شروط  نکته :

 ساختار منو :

 تاچ شود. 1-16مطابق شکل  در قسمت باالی صفحه 𝑀𝐸𝑁𝑈جهت دسترسی به منوی دستگاه باید دکمه 

 : ورود به منوی دستگاه 1-14شکل

 .قسمت مختلف جهت کار با دستگاه تشکیل شده است 6که از  ، منو دستگاه قابل مشاهده می باشدبعد از تاچ شدن دکمه

 : منوی دستگاه 1-15شکل
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 𝑳𝒐𝒈 𝒊𝒏 شود.: جهت ورود کاربر به دستگاه در سطوح مختلف دسترسی از این قسمت استفاده می 

 𝑺𝒆𝒕𝒕𝒊𝒏𝒈  جهت مشاهده و تغییر در تنظیمات دستگاه از این منو استفاده می شود. سطح دسترسی به این قسمت در فصل :

 به صورت کامل توضیح داده شده است. 𝑳𝒐𝒈 𝒊𝒏منو 

 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕 قسمت رویدادهایی که در سیستم به وجود آمده است قابل مشاهده است. : در این 

 𝑮𝒓𝒐𝒖𝒑  هایی که در منوی توان به کانال: این منو شامل سه گروه است، که از طریق آن میSetting   زیر منوی ،Group ،

 به هر گروه اختصاص داده شده است، دسترسی داشت.

 𝑺𝒄𝒓𝒆𝒆𝒏  باشد.صفحات قابل نمایشگاه در این دستگاه قابل مشاهده می: در این منو انواع 

 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 شود .: جهت مشاهده تغییرات موجود بر روی قلم های دستگاه از این منو استفاده می 

 𝑯𝒊𝒅𝒆  :.با تاچ کردن این دکمه، منو بسته می شود  
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 دسترسی کاربر

 :  𝑳𝒐𝒈 𝒊𝒏منو 

-1شود که در شکلکاربری تعریف شده، از منوی الگین استفاده میداشتن دسترسی به منوهای مختلف بنابر مدجهت ورود به سیستم و 

 است. شدهنمایش داده  2

 𝑳𝒐𝒈 𝒊𝒏ورود به منوی  : 2-1شکل

 در این دستگاه سه نوع مد کاربری با سطح دسترسی مختلف وجود دارد:

 : 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 باشد و کاربر فقط می تواند اطالعات را مشاهده نماید و هیچ در این نوع مدکاربری، سطح دسترسی محدود می

 دسترسی در این مد عبارتنداز: دسترسی به تنظیمات دستگاه ندارد. منوهای قابل

1. 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡   

2. 𝑆𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛    

3. 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 

 باشد.می 𝑂𝑃𝑅 و 𝑂𝑃𝑅 کاربری اه برای این مدفرض دستگکاربری و رمز عبور پیشنام

 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟فرض برای کاربری و رمز عبور پیش: نام 2-2شکل 

 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑒𝑟  :های تواند به قسمتدر این مدکاربری، دسترسی به تنظیمات مهم دستگاه وجود ندارد و کاربر فقط می 

𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ, 𝑅𝑇𝐶, 𝐵𝑎𝑐𝑘 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 , 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠, 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛و𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 از منوی 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 

  ذکر شد، دسترسی داشته باشد. 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 بر منوهایی که در مدعالوه
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 باشد.می  𝐸𝑁𝐺و  𝐸𝑁𝐺مدکاربریفرض دستگاه برای این کاربری و رمز عبور پیشنام

 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒆𝒆𝒓فرض برای کاربری و رمز عبور پیش: نام 2-3شکل 

 

 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒  : در این مد کاربری، دسترسی به تمام قسمت های منو امکان پذیر می باشد. همچنین امکان مدیریت کابران موجود

 یا تعریف کاربر جدید وجود دارد.

 باشد.می 𝑆𝑅𝑉 و𝑆𝑅𝑉 فرض دستگاه برای این مدکاربری عبور پیشو رمز کاربرینام 

 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 فرض برایکاربری و رمز عبور پیش: نام 2-4شکل 

 : 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 .در این قسمت کاربر سرویس می تواند کاربران تعریف شده در دستگاه را مدیریت کند 

 Managment : صفحه ی 2-5شکل 
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 تنظیمات

 :  𝐒𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 منو

نشان داده شده است،   1-9شکل توان تمامی تنظیمات مربوط به دستگاه را انجام داد. از طریق منوی باالی صفحه که دردر این قسمت می

 خواهد بود.قابل مشاهده و تنظیم  شویم. وتنظیمات پارامترهای مختلف از طریق این زیر منومی  𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔وارد منوی

 ورود به منوی دستگاه : 3-1شکل

 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 منو : 3-2شکل
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  : جهت دسترسی به تمامی تنظیمات دستگاه، کاربر باید در سطح توجه𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒  به سیستم وارد شده باشد. اگر در سطح

𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑒𝑟 باشد، فقط به تنظیماتوارد شده𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 , 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ  , 𝑅𝑇𝐶 , 𝐵𝑎𝑐𝑘 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 

, 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛   دسترسی خواهد داشت و اگر در سطح𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟  باشد مجوز ورود به منوی تنظیمات را نخواهد

 داشت.

 می پردازیم. 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔حال به معرفی تک تک پارامترهای زیر منوی 

𝑰𝒏𝒑𝒖𝒕 : 

دهد. این ا نمایش میاین منو ر  3-3های ورودی دستگاه را انجام داد. شکلتوان تمامی تنظیمات مربوط به سیگنالدر این قسمت می

 بخش از دو قسمت تشکیل شده است:

 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔تب  .1

 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔تب :  3-3شکل

 Input :  از گزینه𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  سیگنال ورودی مورد نظر را انتخاب نمایید. به محض انتخاب کانال موردنظر اطالعات کانال انتخاب

 سیگنال ورودی به دستگاه وجود دارد.  6امکان اتصال تا    𝑃𝑅4306شده به شما نمایش داده خواهد شد. در مدل

 Type :  جهت تنظیم نوع سیگنال ورودی از منو بازشونده𝑇𝑦𝑝𝑒ورد نظر را انتخاب نمایید. انواع ترموکوپل، ولت، میلی ، نوع م

 باشد.آمپر و... قابل انتخاب میولت، میلی

 Damping : افزاری برای هر ورودی گذر نرمجهت میرا کردن نوسانات نامطلوب موجود برروی سیگنال ورودی، فیلتر پایین

 10تا  1با انتخاب زمان میرایی  𝐷𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔توانید از منو باز شونده سازی این ضریب میدرنظر گرفته شده است. برای فعال

 ثانیه، این نوسانات را کاهش دهید.

کنید فیلتر حذف و هرچقدر ضریب میرایی بیشتری داشته باشد، میزان حذف نوسانات  𝑂𝑓𝑓را  𝐷𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔اگر  توجه :     

 ورودی کندتر خواهد شد. سیگنال بیشتر شده و درعوض پاسخ به تغییرات

 Min: شود. جهت تنظیم مقدار کمینه کانال ورودی، دراین قسمت مقدار الزم اعمال می  

 Max :شود. جهت تنظیم مقدار بیشینه کانال ورودی، در این قسمت مقدار الزم اعمال می  
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و  𝑀𝑖𝑛کردن مقادیر اشد در نتیجه نیازی به واردبگراد میسانتی دانید خروجی ترموکوپل براساس درجههمانطورکه می توجه :      

𝑀𝑎𝑥 .نمی باشد 

 شود.فعال می 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 𝐶𝐽𝐶درصورتی که نوع کانال ورودی از نوع ترموکوپل باشد سربرگ  نکته :

 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 𝐶𝐽𝐶 تب   .2

 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 𝐶𝐽𝐶 تب  : 3-4شکل

هنگام استفاده از  د.ارا انجام د  CJCدر این قسمت می توان تنظیمات مربوط به محاسبه مقدار جبران دمای نقطه سرد ترموکوپل 

ای که از معادله 𝐶𝐽𝐶باشد. مقدار می  (𝐶𝐽𝐶)ترموکوپل، برای به دست آوردن مقدار دمای صحیح، نیاز به دمای نقطه سرد 

 گردد.تعریف خواهد شد، محاسبه می  𝐶𝐽𝐶 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛برای

  𝐶𝐽𝐶 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛ها، تا پشت دستگاه آمده باشد، بهتر است معادله صورت مستقیم و بدون تغییر جنس سیمهای ترموکوپل بهاگر سیم نکته :

ید از معادله مناسب دیگر استفاده شود. جهت انتقال اطالعات این فرمول به دستگاه دیگر با زدن صورت باقرار داده شود درغیراین  𝑇𝑎برابر با

گردد. ذخیره می 𝑈𝑆𝐵 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦گردد، برروی حافظه که انتخاب می 𝑡𝑥𝑡، متن فرمول در فایل 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡دکمه 

  𝑡𝑥𝑡ر دستگاه دیگری وجود دارد و یا با استفاده از کامپیوتر جهت انتقال به دستگاه در فایلی با پسوندهمچنین جهت استفاده از معادالتی که د

 شود.نوشته شده است از این دکمه استفاده می

 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 𝐶𝐽𝐶در تب  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡:  3-5شکل

 عدد می باشد. 64 جهت این معادله : حداکثر تعداد کاراکترتذکر 
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 دردسترس خواهند بود.  𝐼3 و𝐼2و𝐼1های این بخش با ناممقدار خروجی تذکر :

 را فشار داده شود. 𝑂𝐾باید دکمه قبل از خروج  جهت اعمال تغییراتتذکر: 

:𝑭𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 

الزم به ذکراست مقادیر خروجی این توابع بعد از قرائت و محاسبه گردد. صورت ریاضی تعریف میبه 𝐹3و 𝐹2و𝐹1در این قسمت سه تابع 

 گردد.روزرسانی میبه  𝐼3 و𝐼2و𝐼1های ورودی

 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔:  3-6شکل

 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 : .در این قسمت تابع مورد نظر قابل انتخاب می باشد 

 𝑬𝒒𝒖𝒆𝒕𝒊𝒐𝒏 :  به تابع انتخاب شده تنظیم می گردد.در این قسمت فرمول مربوط 

 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡  جهت انتقال اطالعات این فرمول به دستگاه دیگر با زدن دکمه :𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 متن فرمول در ،

استفاده از معادالتی  گردد. همچنین جهتذخیره می 𝑈𝑆𝐵 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦گردد، برروی حافظه که انتخاب می 𝑡𝑥𝑡فایل 

نوشته شده است از   𝑡𝑥𝑡که در دستگاه دیگری وجود دارد و یا با استفاده از کامپیوتر جهت انتقال به دستگاه در فایلی با پسوند

 شود.استفاده می  این دکمه

 عدد می باشد. 255 تذکر : حداکثر تعداد کاراکتر جهت این معادله 

 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛در  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡:  3-7شکل
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 : های این بخش با نام مقدار خروجی تذکر𝐹1, 𝐹2 𝐹3 .دردسترس خواهند بود 

  :باید دکمه قبل از خروج  جهت اعمال تغییراتتذکر𝑂𝐾 .را فشار داده شود 

: 𝑃𝑒𝑛 

شوند یا به به صورت عددی بر روی صفحه نمایشگر نمایش داده میتوان تمامی تنظیمات مربوط به متغیرهایی که در این قسمت می     

 شوند را انجام داد.گذاری مینام(𝑃𝑒𝑛) شوند و با اسم قلم صورت گراف و بارگراف رسم می

  𝑃𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒تب  .1

 𝑃𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒تب :  3-8شکل

 : Pen   از گزینه𝑃𝑒𝑛شده به شما نمایش داده  باشد. به محض انتخاب، اطالعات قلم انتخابقابل انتخاب می( 3تا  1) ، قلم

 خواهد شد.

 ∶ Decimal digits  کند که هنگام نمایش عددی قلم مورد نظر از چند رقم اعشار استفاده شود. به این پارامتر مشخص می

 یش داده خواهد شد.انتخاب شود مقدار قلم با دو رقم اعشار نما 2عنوان مثال اگر عدد 

 ∶ Pen Size  نماید.این پارامتر ضخامت نوع قلم در هنگام رسم گراف را مشخص می 

 ∶ Color  کند.این پارامتر رنگ هر قلم را مشخص می 

 : نمایش چگونگی مشخص کردن رنگ هر قلم 3-9شکل
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 : Name  عدد  10باشد. دستگاه سیگنال در پروسه صنعتی میکند که معموال برابر با نام این پارامتر نام هر قلم را مشخص می

 کند.کاراکتر برای نام قبول می

 ∶ Unit  این پارامتر واحد هر قلم را مشخص می کند مثل𝐾𝑔/ℎ𝑜𝑢𝑟   یا𝑀3/𝑚𝑖𝑛10قبول برای واحد. تعداد کاراکتر قابل 

 عدد می باشد.

 ∶ Max و Min باشد.قلم هنگام رسم گراف یا نمایش بارگراف میکننده رنج تغییرات هر این پارامترها محدود 

 HHو Hو Lو LL  : این پارامترها محدوده های آالرم هر قلم را مشخص می کنند و به صورت : 

(𝐻𝐻3 ,𝐻𝐻2, 𝐻𝐻1), (𝐻3, 𝐻2, 𝐻1), (𝐿3, 𝐿2, 𝐿1), (𝐿𝐿3, 𝐿𝐿2, 𝐿𝐿1) 
 برای هر قلم در دسترس می باشند. )برای توضیحات بیشتر به قسمت آالرم مراجعه شود(       

 :𝑷𝒆𝒏 𝒆𝒒𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 تب  .2

 𝑃𝑒𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 : تب  3-10شکل

 : equation ریاضی  گردد. این معادله براساس توابع مختلفکند، مشخص میای که قلم را تعریف میتوسط این پارامتر معادله

 شود.و بر اساس متغیرهای مختلف و اعداد ثابت تعریف می

در هنگام تعریف معادله قلم، می توان مقدار قبلی که از همین فرمول به دست آمده است استفاده کرد. به عنوان مثال اگر برای  نکته :

𝑃1از فرمول   (𝑃1)1معادله قلم شماره + در هر دوره از محاسبات یک واحد افزایش   𝑃1استفاده گردد، باعث خواهد شد که مقدار   1

 یابد.

 : Import/Export جهت انتقال اطالعات این فرمول به دستگاه دیگر با زدن دکمه 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡   متن فرمول در

ذخیره می گردد. همچنین جهت استفاده از معادالتی  𝑈𝑆𝐵 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦که انتخاب می گردد، بر روی حافظه  𝑡𝑥𝑡فایل

نوشته شده است از   𝑡𝑥𝑡که در دستگاه دیگری وجود دارد و یا با استفاده از کامپیوتر جهت انتقال به دستگاه در فایلی با پسوند

 شود.استفاده می  این دکمه

 می باشد. عدد 100تذکر : حداکثر تعداد کاراکتر جهت این معادله 
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  𝑃𝑒𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 در تب  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡:  3-11شکل

 : Total cycle   جهت تنظیم سیکل زمانی مقدار تجمعی قلم ،از این منو مقدار(𝑆𝑒𝑐, 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒, 𝐻𝑜𝑢𝑟 )   قابل انتخاب

 فلوکامپیوتر استفاده می شود بیشتر کاربرد دارد.(باشد. ) این گزینه در مواقعی که رکوردر به عنوان می

 شود. مقداری نمایش داده نمی 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙باشد در صفحه   𝐷𝑖𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒در صورتی که مقدار این پارامترتوجه : 

 ∶ Total reset شود.جهت صفر کردن مقدار تجمعی قلم )از اول شمردن ( از این پارامتر استفاده می 

 ∶ Set point  ن پارامتر مشخص کننده مقدارای𝑆𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡    مربوط به کنترلر𝑃𝐼𝐷 .می باشد 

,𝑃1های این بخش با نام های  مقدار خروجی تذکر : 𝑃2, 𝑃3 .در دسترس خواهند بود 

 را فشار داده شود. 𝑂𝐾باید دکمه قبل از خروج  جهت اعمال تغییراتتذکر: 

𝑨𝒏𝒂𝒍𝒐𝒈 𝒐𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕 : 

باشد. همچنین توسط آمپر میباشد. خروجی آنالوگ براساس میلیاین قسمت تنظیمات مربوط به کانال خروجی آنالوگ قابل انجام میدر 

 ها جهت کنترل یک پروسه استفاده نمود.توان از این خروجیمی 𝑃𝐼𝐷بلوک 

 𝑃𝐼𝐷 بدون وجود کنترلر 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡:  3-12شکل

 : 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 محض انتخاب خروجی مورد نظر اطالعات آن نمایش داده خواهد شد. باشد. بهنظر قابل انتخاب میخروجی مورد

 .در این دستگاه یک خروجی جریان وجود دارد
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 ∶ 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑛  ای دستگاه در این دستگاه یک خروجی جریان وجود دارد. که مقدار لحظه ای آن به مقدار یکی از قلم ه

 باشد.قابل انتساب می

 ∶ 𝑇𝑦𝑝𝑒 (5 ~ 0جهت تعیین نوع خروجی میلی آمپر 𝑚𝐴    20~ 0 یا 𝑚𝐴20~4 یا 𝑚𝐴 از این پارامتر استفاده می ).شود 

 ∶ 𝑀𝑖𝑛,𝑀𝑎𝑥 گرددآمپر تنظیم میتوسط این دو پارامتر محدوده خروجی سیگنال میلی 

 𝑃𝐼𝐷 با وجود کنترلر 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡:  3-13شکل

 𝑃𝐼𝐷  : که این پارامتر فعال شده باشد، مقدار خروجی آنالوگ براساس محاسبات درصورتی𝑃𝐼𝐷   و با توجه به پارامترهای

𝑆𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡و 𝐾𝑝و 𝐾𝑖و 𝐾𝑑  مقادیر گردد.روزرسانی میو مقدار فعلی قلم انتخاب شده بهKpو Ki و Kd  متناسب با پروسه

 تحت کنترل باید مقداردهی گردد

 دردسترس خواهند بود.  𝑂1های این بخش با نام مقدار خروجی تذکر :

 را فشار دهید. 𝑂𝐾باید دکمه قبل از خروج  جهت اعمال تغییراتتذکر: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦: 

 باشد.)رله( قابل انجام میدر این قسمت تنظیمات مربوط به روشن و خاموش کردن خروجی دیجیتال 

 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦 نظر اطالعات آن نمایش داده خواهد شد. در این دستگاه باشد. به محض انتخاب رله مورد: رله موردنظر قابل انتخاب می

 هشت عدد رله وجود دارد.

 𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  : گردد.در این قسمت شرط روشن شدن رله مشخص می 

 𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 گردد.: در این قسمت شرط خاموش شدن رله مشخص می 
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  𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦:  3-14شکل

 باشد.عدد می100 هر یک از این دو معادله  تذکر : حداکثر تعداد کاراکتر جهت

 𝑂𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦  مقداراین کند و اگر : بعد از برقراری شرط روشن شدن رله، زمان سنج روشن شدن رله شروع به شمارش می

سنج روشن شدن برقرار نباشد؛ زمان   𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛برسد رله روشن خواهد شد هرگاه شرط  𝑂𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦زمان سنج به

 شود.ریست می

 Off delay گردد و اگر این شرط برقرار بود زمان : اگر شرط روشن شدن رله برقرار نبود، شرط خاموش کردن رله بررسی می

برسد، رله خاموش خواهد شد.    𝑂𝑓𝑓 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦و اگر مقدار این زمان سنج به  کندخاموش شدن رله شروع به شمارش میسنج 

 گردد.برقرار نباشد؛ زمان سنج خاموش شدن ریست می  𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛گاه شرطهر

 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡   جهت انتقال اطالعات این فرمول به دستگاه دیگر با زدن دکمه :𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 متن فرمول در ،

گردد. همچنین جهت استفاده از معادالتی ذخیره می 𝑈𝑆𝐵 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦گردد، برروی حافظه که انتخاب می 𝑡𝑥𝑡فایل

نوشته شده است از   𝑡𝑥𝑡تفاده از کامپیوتر جهت انتقال به دستگاه در فایلی با پسوندکه در دستگاه دیگری وجود دارد و یا با اس

 شود.استفاده می  این دکمه

 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦در تب  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡:  3-15شکل

 را فشار دهید. 𝑂𝐾باید دکمه قبل از خروج  جهت اعمال تغییراتتذکر: 

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 : 
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 باشد.تنظیمات مربوط به گروه های دستگاه قابل انجام میدر این قسمت 

 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 : 3-16شکل

 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟: باشد. شود. که از یک تا سه گروه قابل انتساب میدر این قسمت اعضای گروه مشخص می 

 گردد.در صورتی که قلم متناظر با هر عضو برابر با صفر انتخاب شده باشد. این قلم از صفحات نمایش حذف می توجه :

Assigned pen : دهیم. در صورتیکه عدد متناظر با هر عضو برابر صفر نسبت می 3تا  1به ازای هر قلم یک شماره از  در این قسمت

 شود. ی نمایش حذف میباشد، قلم آن عضو از صفحه

 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡𝑦𝑝𝑒   :گردد. به طور مثال اگر مقدارها از این پارامتر استفاده میجهت تنظیم نوع مقداردهی نقاط مربوط به گراف 

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑔𝑟𝑖𝑑  1بیشتر از𝑚𝑖𝑛 های گرفته شده بیشتر از تعداد نقطه قابل نمایش در گراف باشد به دلیل اینکه تعداد نمونه

دست آمده بعد از اخرین های بهمینیمم نمونه  𝑀𝑖𝑛باشد،+ سیستم براساس مقداری که برای این پارامتر انتخاب شده است )می

های متوسط نمونه 𝐴𝑣𝑔ای که رسم شده، های به دست آمده بعد از آخرین نقطهماکسیمم نمونه  𝑀𝑎𝑥، ای که رسم شدهنقطه

ای های به دست آمده از آخرین نقطهآخرین نمونه را از بین نمونه 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 ه ای که رسم شده،به دست آمده بعد از آخرین نقط

 کند.که رسم شده( نقطه بعدی را روی گراف رسم می

 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑔𝑟𝑖𝑑𝑒    فاصله هر :𝑔𝑟𝑖𝑑 گردد.محور زمان در صفحات نمایش به صورت گراف با استفاده از این پارامتر تعیین می 

 :  های مختلف گراف و بازه زمانی نمایش اطالعاتسرعت

onlinehistory مدت زمان نمایش اطالعات در Time grid 
2.5h 6 sec 
12h 30sec 
24h 1min 
48h 2min 
5day 5min 

15day 15min 
30day 30min 

2month 1h 
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6month 3h 
8month 4h 

12month 6h 
24month 12h 

 

 شود.را فشار داده  𝑂𝐾باید دکمه قبل از خروج  اعمال تغییراتجهت تذکر: 

𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ : 

 د.نمایشود و از لحظه جاری شروع به کشیدن گراف مینمایش گراف پاک می های موجود در صفحاتبا زدن این دکمه منحنی

𝑅𝑇𝐶 : 

 گردد.جهت تنظیم ساعت سیستم از این بخش استفاده می

 𝑌𝑒𝑎𝑟 :  جهت تنظیم سال سیستم، در قسمت𝑌𝑒𝑎𝑟 شود.مقدار سال جاری وارد می 

 𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ :  جهت تنظیم ماه سیستم، در قسمت𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ شود.مقدار ماه جاری وارد می 

 𝑅𝑇𝐶بخش  : 3-17شکل

 𝐷𝑎𝑦 :  جهت تنطیم روز سیستم، در قسمت𝐷𝑎𝑦 شود.مقدار روز جاری وارد می 

 تاریخ وارد شده باید از نوع میالدی باشد. توجه :

 𝐻𝑜𝑢𝑟 :  جهت تنظیم ساعت سیستم، در قسمت𝐻𝑜𝑢𝑟 شود.مقدار ساعت فعلی وارد می 

 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒 :  جهت تنظیم دقیقه، در قسمت𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒 شود. مقدار دقیقه فعلی وارد می 

 𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 :  جهت تنظیم نوع نمایش تاریخ سیستم ،از منو باز شونده𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡  نوع

 باشد. به صورت شمسی نمایش می دهد( قابل انتخاب می  𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 ℎ𝑖𝑗𝑟𝑖به صورت میالدی و 𝐺𝑟𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛مورد نظر)

 :باید دکمه قبل از خروج  جهت اعمال تغییرات تذکر𝐴𝑝𝑝𝑙𝑦  .فشار داده شود 

𝐵𝑎𝑐𝑘 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 : 
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 شودای دی در زمان فعال بودن و میزان زمان فعال بودن صفحه استفاده می جهت تنظیم نور صفحه ال

 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡بدون فعال بودن  𝐵𝑎𝑐𝑘 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 ی دی در : تنظیم نور صفحه ال ا 3-18شکل

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒  :گردد.میزان زمان روشن ماندن روشن ماندن صفحه نمایش، بعد از آخرین تاچ، توسط این پارامتر تنظیم می 

 𝐼𝑑𝑙𝑒  :گیرد.میزان روشنایی صفحه نمایش در زمان غیرفعال بودن، توسط این پارامتر انجام می 

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 : گردد.میزان روشنایی صفحه نمایش در زمان فعال بودن، توسط این پارامتر تنظیم می 

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒فحه نمایش همیشه روشن خواهد ماند و دو گزینه، ص 3-18مطابق شکل  𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡در صورت تیک خوردن گزینه  توجه :

𝑡𝑖𝑚𝑒  و𝐼𝑑𝑙𝑒 باشدروشنایی صفحه برای کاربر قابل تنظیم میفقط میزان و  شودغیرفعال می 

 3-19شکل 

 فشار داده شود.  𝑂𝐾باید دکمه قبل از خروج  جهت اعمال تغییرات تذکر:

𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 : 

 فرض انتخابزمینه صفحات گراف و نوع اندیکیتور پیشدر این قسمت تنظیمات مربوط به نام دستگاه، قلم، صحفه نمایش، رنگ پس

 شود.می

 𝑁𝑎𝑚𝑒 :  نام دستگاه در این قسمت قابل تنظیم می باشد. از این نام در کاربردهای شبکه و نام گذاری فایل هایℎ𝑎𝑟𝑑 −

𝑐𝑜𝑝𝑦, 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝, 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒 کند.عدد کاراکتر برای نام دستگاه قبول نمی 12شود. دستگاه بیشتر از استفاده می 

 DefaultPen  : در صفحه نمایش های  قلم انتخاب شدهتابع پیش فرض جهت نمایش اطالعاتTotal counter, 

Single indicator .استفاده می گردد ، 
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 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 :  3-20شکل

 𝑃𝑒𝑛  :  در این قسمت یکی از𝑃𝑒𝑛  شود.انتخاب می  3تا  1ها از 

 𝐻𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑒  شود.: پس از روشن شدن سیستم ابتدا این صفحه نمایش داده می 

 𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ 𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟  : توان از دو گزینه سیاه یا سفید استفاده زمینه صفحات نمایش گراف میجهت تنظیم رنگ پس

 کرد.

 Indicator type  : این پارامتر تعداد قلم های موجود در صفحه𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟  مشخص می کند که می را

 قلم در این صفحه نمایش داده شود. 3تا  1تواند بین 

 را فشار داده شود.  𝐴𝑝𝑝𝑙𝑦باید دکمه قبل از خروج  جهت اعمال تغییرات تذکر:

𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏   : 

 باشد.قابل تنظیم می  𝑅𝑆485در این قسمت پروتکل ارتباطی، سرعت، پریتی، استاپ بیت جهت پورت سریال     

  گرددتنظیم می  𝑀𝑂𝐷𝐵𝑈𝑆در قسمت آدرس، آدرس دستگاه در شبکه

 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛:  3-21شکل

 را فشار داده شود. 𝑂𝐾باید دکمه قبل از خروج  جهت اعمال تغییرات تذکر:

: Backup/Restore  
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 گردد:جهت ذخیره و بازیابی اطالعات تنظیمات دستگاه از این گزینه استفاده می

 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝/𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒:  3-22شکل

را انتخاب  𝑈𝑆𝐵های موجود در های نمایش داده شده یکی از فایلتوان از لیست فایلسازی اطالعات تنظیمات دستگاه میجهت ذخیره

، اطالعات را در فایل 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝( ایجاد نمود و با فشردن دکمه 𝐹𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒یا یک فایل جدید ) از طریق وارد کردن نام فایل در قسمت 

 ذخیره نمود.

را فشار  𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒ید و دکمه های نمایش داده شده، فایل موردنظر را انتخاب نمایجهت بازیابی اطالعات تنظیمات دستگاه از لیست فایل

 شوند.های تنظیمات دستگاه مقداردهی میبا این کار تمام پارامتر دهید.

 این ذخیره و بازیابی برای کپی کردن تنظیمات دستگاه و استفاده تنظیمات برای دستگاه دیگر مناسب است. توجه :

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔  : 

 .شودتنظیمات دستگاه به تنظیمات اولیه از این گزینه استفاده میجهت برگرداندن 

 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔:  3-23شکل

𝑇𝑜𝑢𝑐ℎ 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏  : 
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 برای کالیبره کردن دستگاه 𝑇𝑜𝑢𝑐ℎ 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏: صفحه ی  3-24شکل

  شود.جهت تنظیم تاچ صفحه نمایش از این پارامتر استفاده می

به این طریق که باید مرکز سه نقطه  گردد.کاربر احساس کند که صفحه نمایش نیاز به تنظیم تاچ دارد از این صفحه استفاده میهرگاه 

 و سپس از این صفحه خارج شود. نمایش داده شده با زاویه دید مناسب تاچ شده

: 𝑺𝑫 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚 

 تواند اقدام نماید.داخل دستگاه از این طریق می 𝑆𝐷 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦جهت مدیریت حافظه  کاربر 

 جهت مدیریت حافظه 𝑆𝐷 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦: صفحه ی  3-25شکل

 پاک نمود. 𝐷𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒توان فایل های بدون استفاده را انتخاب سپس با زدن دکمه در صورت نیاز می   
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 پنجره ها

 : 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕منو  

 ها وجود دارد.رخدادها و  پاسخ دادن به رلهدر این منو امکان مشاهده 

 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡منو :  4-1شکل

: 𝑺𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕 

که کاربر در تنظیمات ها شامل تمامی تغییراتیشود. این رخدادجهت مشاهده رخدادهای انجام شده در سیستم از این منو استفاده می     

 باشد.دستگاه می دستگاه ایجاده کرده است، روشن و خاموش شدن

 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡:  4-2شکل

 

 𝐴𝐶𝐾 شود.: برای از بین بردن آالرم ها از این بخش استفاده می 

 : 𝑺𝒄𝒓𝒆𝒆𝒏منو 

 باشد.های مختلف نمودار گراف، بارگراف و دیجیتال قابل نمایش میهای موجود در دستگاه به صورتدر این قسمت اطالعات قلم     
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تواند جهت نمایش عدد صفحه نمایش، یکی را می 12شده و بسته به نیاز از میان    𝑆𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛درداخل منوی دستگاه کاربر وارد قسمت     

 اطالعات انتخاب کند

 𝑆𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛منو : 4-3شکل

باشد تا این امکان  دستگاه، نیاز است کاربر حداقل در سطح اپراتور به سیستم الگین کرده 𝑆𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛جهت دسترسی به منوی  توجه :

 فراهم شود.

 ∶ 𝑽𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒕𝒓𝒆𝒏𝒅  

در این قسمت کاربر می تواند مقادیر از یک تا سه قلم موجود در دستگاه را هم به صورت عددی همراه با واحد آن و نمایش آالرم )در 

 عمودی مشاهده نماید. و هم به صورت گراف صورت وجود(

 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 نمایش مقادیر قلم های موجود در دستگاه به صورت عددی همراه با واحد در : 4-4شکل

 کند.در صورت وجود آالرم بر روی هر یک از قلم ها، رنگ بارگراف متناسب با وضعیت آالرم موجود تغییر می توجه :  

 باشد.گونه آالرمی نداشته و در شرایط عادی میباشد، آن قلم هیچ 𝐻 (𝐻𝐼𝐺𝐻)و   𝑙 (𝐿𝑂𝑊)ای یک قلم بین مقادیر مقدار لحظههرگاه 

کمتر شود، در وضعیت   𝐿بیشتر یا از مقدار    𝐻ازمقدار  ی وضعیت اخطار است. در صورتی که مقدار یک قلم،رنگ زرد، نشان دهنده

 اخطار قرار داریم.
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کمتر شود، در    𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻رنگ قرمز، نشان دهنده ی وضعیت هشدار است. در صورتی که مقدار یک قلم ،از مقدار 

 وضعیت هشدار قرار داریم. )برای توضیحات بیشتر به ضمیمه ، قسمت آالرم ها مراجعه شود(

 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑در صفحه ی  قلم ر روی الرم ب: وجود آ4-5شکل

که نمودار آن گراف  در قسمت باالیی صفحه شده است  آن قلمی که نوبت در این صفحه نمایش هر... ثانیه یک بار ، نام و محدوده رنج

 در حال ترسیم می باشد، نمایش داده می شود.

در صورت نیاز، کاربر می تواند با تاچ کردن کادر مربوط به نام قلم در هر یک از قسمت های عددی مانع از کشیدن نمودار آن توجه : 

 .گرددقلم 

 حذف یک قلم از روی صفحه ی نمایش با لمس کردن کادر مربوط به آن قلم: 4-6شکل 
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باشد، این قلم از صفحه نمایش حذف در صورتی که در قسمت تنظیمات گروه قلم متناظر با هر عضو برابر با صفر انتخاب شده توجه :

 گردد.می

 حذف قلم از طریق تنظیمات گروه :4-7شکل 

 𝑯𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒕𝒓𝒆𝒏𝒅 : 

دستگاه را هم به صورت عددی همراه با واحد آن و نمایش آالرم )در تواند مقادیر از یک تا دوازده قلم موجود در در این قسمت کاربر می

 عمودی مشاهده نماید. صورت وجود( و هم به صورت گراف

 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑:  نمایش مقادیر قلم های موجود در دستگاه به صورت عددی همراه با واحد در 4-8شکل

شود، در این حالت پس باشد، داده میبه یک قلم که نمودار آن در حال کشیده شدن میبار نوبت در این صفحه نمایش هرثانیه یک

 شود.شود، نام قلم و محدوده رنج آن در قسمت باالیی صفحه نمودار نوشته میزمینه آن قلم تیره می

گونه آالرمی نداشته و در شرایط عادی باشد، آن قلم هیچ 𝐻 (𝐻𝐼𝐺𝐻)و   𝑙 (𝐿𝑂𝑊)ای یک قلم بین مقادیر هرگاه مقدار لحظهتوجه :  

 باشد.می

کمتر شود، در وضعیت   𝐿بیشتر یا از مقدار    𝐻ازمقدار  ی وضعیت اخطار است. در صورتی که مقدار یک قلم،رنگ زرد، نشان دهنده

 اخطار قرار داریم.
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کمتر شود، در    𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻رنگ قرمز، نشان دهنده ی وضعیت هشدار است. در صورتی که مقدار یک قلم ،از مقدار 

 وضعیت هشدار قرار داریم. )برای توضیحات بیشتر به ضمیمه ، قسمت آالرم ها مراجعه شود(

 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑: نمایش آالرم در  4-9شکل

در صورت نیاز، کاربر می تواند با تاچ کردن کادر مربوط به نام قلم در هر یک از قسمت های عددی مانع از کشیدن نمودار آن توجه : 

 قلم بشود.

 ها ، مانع از کشیده شدن نمودار آن قلم شده است: تاچ شدن کادر مربوط به یکی از قلم4-10شکل

انتخاب شده باشد. این قلم از صفحه نمایش حذف  0گروه قلم متناظر با هر عضور برابر با در صورتی که در قسمت تنظیمات توجه : 

 می گردد.

 : حذف یک قلم از روی صفحه ی نمایش بر اثر صفر شدن قلم متناظر با آن عضو4-11شکل
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 𝑽𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉: 

قلم موجود در دستگاه را هم به صورت عددی همراه با واحد آن و نمایش آالرم تواند مقادیر از یک تا دوازده در این قسمت کاربر می  

 )در صورت وجود( و هم به صورت نمودار بارگراف عمودی مشاهده نماید.

 :𝑽𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉: نمایش مقادیر قلم های موجود در دستگاه به صورت عددی همراه با واحد در 4-12شکل

 کند..رت وجود آالرم بر روی هر یک از قلم ها، رنگ بارگراف متناسب با وضعیت آالرم موجود تغییر میدر صوتوجه : 

 باشد.گونه آالرمی نداشته و در شرایط عادی میباشد، آن قلم هیچ 𝐻 (𝐻𝐼𝐺𝐻)و   𝑙 (𝐿𝑂𝑊)ای یک قلم بین مقادیر هرگاه مقدار لحظه

کمتر شود، در وضعیت   𝐿بیشتر یا از مقدار    𝐻ازمقدار  است. در صورتی که مقدار یک قلم،ی وضعیت اخطار رنگ زرد، نشان دهنده

 اخطار قرار داریم.

کمتر شود، در    𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻رنگ قرمز، نشان دهنده ی وضعیت هشدار است. در صورتی که مقدار یک قلم ،از مقدار 

 وضعیت هشدار قرار داریم. )برای توضیحات بیشتر به ضمیمه ، قسمت آالرم ها مراجعه شود(

 : وجود آالرم بر روی قلم 4-13شکل
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باشد، این قلم از صفحه نمایش حذف در صورتی که در قسمت تنظیمات گروه، قلم متناظر با هر عضو برابر با صفر انتخاب شده توجه :

 گردد.می

 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑝ℎی نمایش در قسمت : صفر شدن قلم متناظر با دو عضو و حذف این دو قلم از صفحه 4-14شکل 

 𝑯𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉  : 

با واحد آن و نمایش آالرم تواند مقادیر از یک تا دوازده قلم موجود در دستگاه را هم به صورت عددی همراه در این قسمت کاربر می     

 )در صورت وجود( و هم به صورت نمودار بارگراف افقی مشاهده نماید.

 کند.در صورت وجود آالرم بر روی هر یک از قلم ها، رنگ بارگراف متناسب با وضعیت آالرم موجود تغییر می توجه :

 باشد.گونه آالرمی نداشته و در شرایط عادی میباشد، آن قلم هیچ 𝐻 (𝐻𝐼𝐺𝐻)و   𝑙 (𝐿𝑂𝑊)ای یک قلم بین مقادیر هرگاه مقدار لحظه

 

 

 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ: 4-15شکل 

کمتر شود، در وضعیت   𝐿بیشتر یا از مقدار    𝐻ازمقدار  ی وضعیت اخطار است. در صورتی که مقدار یک قلم،رنگ زرد، نشان دهنده

 اخطار قرار داریم.
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کمتر شود، در    𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻رنگ قرمز، نشان دهنده ی وضعیت هشدار است. در صورتی که مقدار یک قلم ،از مقدار 

 وضعیت هشدار قرار داریم. )برای توضیحات بیشتر به ضمیمه ، قسمت آالرم ها مراجعه شود(

 : وجود آالرم بر روی قلم4-16شکل

باشد، این قلم از صفحه نمایش حذف در صورتی که در قسمت تنظیمات گروه، قلم متناظر با هر عضو برابر با صفر انتخاب شده توجه :

 گردد.می

 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ ی نمایش در قسمت: صفر شدن قلم متناظر با دو عضو و حذف این دو قلم از صفحه 4-17شکل
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 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒆𝒓: 

انتخاب شده است( را همراه با  𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒تواند مقدار تجمعی قلم پیش فرض ) قلمی که در صفحه در این قسمت کاربر می     

 ای، واحد آن و آالرم ) در صورت وجود ( مشاهده نماید.مقدار لحظه

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒 :4-18شکل

انتخاب شده باشد، در  𝐷𝑖𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒برابر با  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒که در قسمت تنظیمات قلم، پیش فرض مقدار پارامتر  در صورتی توجه :

 .شود( نمایش داده نمی𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟این صفحه مقداری برای مقدار تجمعی قلم )

 .باشد 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒برابر با  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒زمانی که مقدار پارامتر  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒: نمایش 4-19شکل

 : 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 

 : نمایش رنگ سبز به نشانه ی عدم وجود آالرم4-20شکل
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انتخاب شده است ( را همراه با  𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒ای قلم پیش فرض ) قلمی که در صفحهتواند مقدار لحظهدر این قسمت کاربر می     

 نمودار بارگراف، واحد آن و آالرم ) در صورت وجود ( مشاهده نماید.

 کند..در صورت وجود آالرم بر روی هر یک از قلم ها، رنگ بارگراف متناسب با وضعیت آالرم موجود تغییر میتوجه : 

 باشد.گونه آالرمی نداشته و در شرایط عادی میباشد، آن قلم هیچ 𝐻 (𝐻𝐼𝐺𝐻)و   𝑙 (𝐿𝑂𝑊)ای یک قلم بین مقادیر هرگاه مقدار لحظه

کمتر شود، در وضعیت   𝐿بیشتر یا از مقدار    𝐻ازمقدار  ی وضعیت اخطار است. در صورتی که مقدار یک قلم،رنگ زرد، نشان دهنده

 اخطار قرار داریم.

کمتر شود، در    𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻رنگ قرمز، نشان دهنده ی وضعیت هشدار است. در صورتی که مقدار یک قلم ،از مقدار 

 وضعیت هشدار قرار داریم. )برای توضیحات بیشتر به ضمیمه ، قسمت آالرم ها مراجعه شود(

 بیشتر شده𝐻𝑖 ار قلم از مقدار: نمایش رنگ زرد به نشانه ی اخطار زمانی که مقد4-21شکل

 بیشتر شده𝐻𝐻 : نمایش رنگ قرمز به نشانه ی هشدار  زمانی که مقدار قلم از مقدار4-22شکل

 : 𝑮𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓 
به اعضای گروه انتساب داده شده  𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔در منوی   𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝هایی که در قسمت ای قلمتواند مقدار لحظهدر این قسمت کاربر می     

 است را همراه با واحد آن و آالرم ) در صورت وجود ( مشاهده نماید.
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 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟: 4-23شکل

 کند.ها، رنگ بارگراف متناسب با وضعیت آالرم موجود تغییر میروی هر یک از قلمدر صورت وجود آالرم بر توجه :

 باشد.گونه آالرمی نداشته و در شرایط عادی میباشد، آن قلم هیچ 𝐻 (𝐻𝐼𝐺𝐻)و   𝑙 (𝐿𝑂𝑊)ی یک قلم بین مقادیر اهرگاه مقدار لحظه

کمتر شود، در وضعیت   𝐿بیشتر یا از مقدار    𝐻ازمقدار  ی وضعیت اخطار است. در صورتی که مقدار یک قلم،رنگ زرد، نشان دهنده

 اخطار قرار داریم.

کمتر شود، در    𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻رنگ قرمز، نشان دهنده ی وضعیت هشدار است. در صورتی که مقدار یک قلم ،از مقدار 

 وضعیت هشدار قرار داریم. )برای توضیحات بیشتر به ضمیمه ، قسمت آالرم ها مراجعه شود(

در صورتی که در قسمت تنظیمات گروه، قلم متناظر با هر عضو برابر با صفر انتخاب شده باشد، این قلم از این صفحه نمایش  توجه :

 گردد.حذف می

 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟ی نمایش در قسمت : صفر شدن قلم متناظر با دو عضو و حذف این دو قلم از صفحه4-24شکل

 ∶ 𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓 
 ها و آالرم ) در صورت وجود ( مشاهده نمایدها را همراه با واحد آنای قلمتواند مقدار لحظهدر این قسمت کاربر می   
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 𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 : 4-25ل شک

 کند.موجود تغییر می ها، رنگ بارگراف متناسب با وضعیت آالرمروی هر یک از قلمدر صورت وجود آالرم بر توجه :

 باشد.گونه آالرمی نداشته و در شرایط عادی میباشد، آن قلم هیچ 𝐻 (𝐻𝐼𝐺𝐻)و   𝑙 (𝐿𝑂𝑊)ای یک قلم بین مقادیر هرگاه مقدار لحظه

کمتر شود، در وضعیت   𝐿بیشتر یا از مقدار    𝐻ازمقدار  ی وضعیت اخطار است. در صورتی که مقدار یک قلم،رنگ زرد، نشان دهنده

 اخطار قرار داریم.

کمتر شود، در    𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻رنگ قرمز، نشان دهنده ی وضعیت هشدار است. در صورتی که مقدار یک قلم ،از مقدار 

 وضعیت هشدار قرار داریم. )برای توضیحات بیشتر به ضمیمه ، قسمت آالرم ها مراجعه شود(

 : تغییر رنگ قلم متناسب با وضعیت آالرم موجود 4-26شکل

توانند در این صفحه هایی که میتعداد قلم 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑦𝑝𝑒  ، منو باز شونده 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠  قسمت تنظیمات : درتوجه 

 باشد.یقلم قابل انتخاب م 3ند از یک تا نمایش داده شو
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تنظیمات گروه، قلم متناظر با هر عضو برابر با صفر انتخاب شده باشد، این قلم از این صفحه نمایش  که در قسمتدر صورتی توجه :

 گردد.حذف می

 𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟ی نمایش در قسمت : حذف شدن قلم متناظر با دو عضو و حذف این دو قلم از صفحه 4-27شکل

 𝑰𝒏𝒑𝒖𝒕 𝒐𝒗𝒆𝒓𝒗𝒊𝒆𝒘   : 

 گردد.های دستگاه، از این صفحه استفاده میای پارامتر الکتریکی هر یک از ورودیمشاهده مقادیر لحظهجهت 

 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑤: مشاهده مقادیر لحظه ای پارامتر الکتریکی هر یک از ورودی های دستگاه در قسمت  4-28شکل

باشد. به عنوان مثال اگر نوع ورودی ترموکوپل یا ترمورزیستانس باشد، ودی میعدد نشان داده شده و واحد آن متناسب با نوع ور      

 باشد.می  𝑚𝐴باشد مقدار نمایش داده شده    𝑚𝐴 20~4باشد. یا اگر نوع ورودیمی 𝑚𝑉مقدار نمایش داده شده

گیری دما نصب شده بر روی کارت برابر شده در این صفحه با مقدار دمای خوانده شده توسط سنسور اندازه نشان داده  𝐶𝐽𝐶مقدار      

باشد. از این صفحه جهت کالیبراسیون دستگاه باشد. همچنین سطر باالیی نشان دهنده مقدار خروجی جریان و وضعیت دو رله میمی

 شد.خواهد توضیح دادهتوان استفاده کرد که در بخش کالیبراسیون نیز می
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 𝑨𝒍𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒕𝒓𝒆𝒏𝒅 : 

 باشد.در این صفحه مقادیر سه قلم، یک خروجی آنالوگ و دو عدد رله قابل مشاهده می

 𝐴𝑙𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑ی : صفحه4-29شکل

آنالوگ و رله ها در هر یک از قسمت های عددی در صورت نیاز، کاربر می تواند با تاچ کردن کادر مربوط به نام قلم، خروجی توجه : 

 مانع از کشیدن نمودار آن قلم بشود.

 هاهمراه با آالرم All para trendی : صفحه4-30شکل

 :  𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚منو 

صفحه  شود. در این قسمت اطالعات از قسمت آرشیو بر رویجهت مشاهده وضعیت هر یک از قلم ها در گذشته از این منو استفاده می

  Historyسال را داراست .جهت مشاهده داده ها در  5این دستگاه قابلیت ذخیره سازی داده ها ،بسته به ظرفیت حافظه تا حداقل  شود.لود می

از چندین ساعت تا چندین ماه  Time gridمی توان داده ها را از زمان روشن شدن دستگاه بسته به تنظیم   online Historyدستگاه در قسمت 

دستگاه   Historyسال در آرشیو دستگاه وجود دارد که با مراجعه به 5گذشته را به صورت آنالین مشاهده نمود.همچنین تمامی اطالعات تا حداقل 

 اکسل بر روی فلش استخراج نمود.می توان تاریخ مدنظر را وارد کرده و اطالعات آن روز را مشاهده و همچنین به صورت فایل   Archiveدر قسمت 
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 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦منو :  4-31شکل 

 Export : 

در قسمت تنظیمات گروه )  𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑔𝑟𝑖𝑑جهت انتقال اطالعات مربوط به یک دوره زمانی گراف که وابسته به مقدار      

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔  )گردد. این اطالعات برروی حافظه باشد، از این گزینه استفاده میمی𝑈𝑆𝐵 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ به نام دستگاه به صورت ،

 باشد.شود. فایل مذکور به راحتی در محیط اکسل قابل تحلیل و بررسی میفایل اکسل ذخیره می

 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦منو در  𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡: گزینه  4-32شکل 

 Archive: 

 باشد.کردن اطالعات مربوط به آن روز در این قسمت قابل مشاهده میاطالعات یک روز مشخص از آرشیو، با وارد      
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 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦منو در  𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑒 : گزینه  4-33شکل 

 : 𝒁𝒐𝒐𝒎 − 𝒁𝒐𝒐𝒎 و + 

 شود.از این دو گزینه استفاده می کوچکنمایینمودار و  بزرگنماییجهت      

 𝑩𝒂𝒄𝒌 : 

 گردد.جهت برگشت به منوی اصلی دستگاه از این گزینه استفاده می

رفته و تاریخ مربوط به اطالعات مورد نظرمان را وارد  𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑒 ی اطالعات مربوط به زمان خاص، ابتدا به قسمتجهت ذخیرهتوجه : 

اطالاعات تاریخ وارد شده به صورت فایل اکسل بر روی فلش  𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡را میزنیم. پس از آن توسط قسمت  𝐿𝑜𝑎𝑑ی کرده و سپس گزینه

 ذخیره شده و به راحتی در دسترس خواهند بود.
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 1ضمیمه 

 فرمول نویسی :

بتوان وسیله این دستگاه بشود تعداد کارهای بسیار متنوعی را باشد، که باعث میهای این دستگاه میترین قابلیتنویسی یکی از مهمفرمول

 شود.نویسی و همچنین نوشتن جمالت شرطی به همراه تعدادی مثال توضیح داده میی فرمولانجام داد. در زیر نحوه

 باشد :صورت زیر میلیست توابع در دسترس به

𝑃𝑜𝑤(𝑥, 𝑛)  مقدار𝑥  به توان𝑛 کند.را محاسبه می 

𝑀𝑜𝑑(𝑥, 𝑦) یحاصل باقیمانده𝑥  تقسیم بر 𝑦  گرداند.برمیرا 

𝑆𝑞𝑟𝑡(𝑥) ی دومریشه𝑥  گرداند.را برمی 

𝐶𝑏𝑟𝑡(𝑥) ی سومریشه 𝑥 گرداند.را برمی 

𝐿𝑜𝑔2(𝑥) ی دوملگاریتم پایه𝑥  کند.را محاسبه می 

𝐿𝑜𝑔(𝑥) ی دهم لگاریتم پایه𝑥 کند.را محاسبه می 

𝐿𝑛(𝑥) ی نپرین لگاریتم پایه𝑥 کند.را محاسبه می 

𝐸𝑥𝑝(𝑥) مقدار عدد نپر به توان𝑥  کند.را محاسبه می 

𝐸𝑥𝑝2(𝑥) به توان  2مقدار عدد𝑥 کند.را محاسبه می 

𝑆𝑖𝑛(𝑥)  مقدار سینوس𝑥 کند.را محاسبه می 

(𝑥 )برحسب رادیان 

𝑐𝑜𝑠(𝑥)  مقدار سینوس𝑥 کند.را محاسبه می 

(𝑥 )برحسب رادیان 

𝑇𝑎𝑛(𝑥)  مقدار تانژانت𝑥 کند.را محاسبه می 

(𝑥 )برحسب رادیان 

𝐴𝑠𝑖𝑛(𝑥)  مقدار𝐴𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛  متغیر𝑥 کند.را محاسبه می 

(𝑥 )برحسب رادیان 

𝐴𝑐𝑜𝑠(𝑥)  مقدار𝐴𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠  متغیر𝑥 کند.را محاسبه می 

(𝑥 )برحسب رادیان 

𝐴𝑡𝑎𝑛(𝑥)  مقدار𝐴𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛  متغیر𝑥 کند.محاسبه می را 

(𝑥 )برحسب رادیان 

𝐴𝑡𝑎𝑛2(𝑥)  مقدار𝐴𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛  متغیر𝑥 کند.را محاسبه می 

 شود.(ی اصلی محاسبه می)فقط زاویه

𝐴𝑏𝑠(𝑥) مطلق مقدار قدر𝑥 .را محاسبه میکند 

 باشد.()جواب صورت عدد صحیح می

𝑎𝑏𝑠(𝑥)  مقدار قدر مطلقx .را محاسبه میکند 

 باشد.()جواب صورت عدد اعشاری می

𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑥)  مقدار براکت𝑥 کند.را محاسبه می 
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𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑥)  مقدار𝑥 کند.را روند می 

𝑀𝑖𝑛(𝑋1, 𝑋2, … . , 𝑋10) گرداند.کوچکترین مقدار از پارامترهای ورودی را برمی 

 ورودی دارد.( 10)این تابع حداکثر 

𝑀𝑎𝑥(𝑥1, 𝑋2, … . . , 𝑋10) گرداند.بزرگترین مقدار از پارامترهای ورودی را برمی 

 ورودی دارد.( 10)این تابع حداکثر 

𝐴𝑣𝑔(𝑋1, 𝑋2, … . , 𝑋10) گرداند.میهای ورودی را برمتوسط پارامتر 

 ورودی دارد.( 10)این تابع حداکثر 

 ها :متغیر

ها مطابق زیر این متغیر است. لیستادی متغیر درنظر گرفته شدهبرای دسترسی به مقادیر ورودی)خوانده شده( و خروجی دستگاه؛ تعد

 :باشدمی

𝑇𝑎 باشد.دمای محیط توسط این متغیر قابل دسترسی می 

𝑆𝑒𝑐 ای ثانیه ازساعت سیستم توسط این متغیر قابل مقدار لحظه

 باشد.دسترسی می

𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒 کند.میداری ای دقیقه از ساعت سیستم را نگهمقدار لحظه 

𝐻𝑜𝑢𝑟 ای ساعت سیستم توسط این متغیر قابل دسترسی میمقدار لحظه-

 باشد.

𝐷𝑎𝑦 باشد.عدد روز از تاریخ جاری توسط این متغیر قابل دسترسی می 

𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ باشد.عدد ماه از تاریخ جاری توسط این متغیر قابل دسترسی می 

𝑌𝑒𝑎𝑟 باشد.تغیر قابل دسترسی میعدد سال از تاریخ جاری توسط این م 

𝐼1, … , 𝐼12 
 

 های ترموکوپلدست آمده از سنسوربه استثنای مقدار به

 گیری شده از کانالمقدار عددی اندازه و ترمورزیستانس،

 موردنظر )کانال های یک تا سه(توسط معادله ی خطی

 تعریف شده است 𝑚𝑎𝑥و  𝑚𝑖𝑛که توسط پارامتر های

 این مقادیرشود. می (𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒) به مقدار جدید تبدیل

 از ترمورزیستانسو شدهجدید و همچنین دماهای خوانده

 .ترموکوپل داخل این متغیر ها قابل دسترسی هستند

𝑃1, 𝑃2, 𝑃3 های هریک از مقادیر بدست آمده از معادله𝑝𝑒𝑛 ها، داخل این 

 متغیرها قابل دسترسی هستند.

𝑂1  کند.داری میرا نگه 1شماره مقدارجاری خروجی جریان 

 باشد.(آمپر و بصورت اعشاری می)خروجی جریانی برحسب میلی

1, 𝑅2 داریهای خروجی را نگهوضعیت روشن یا خاموش بودن رله 

 و درصورت خاموش 1کنند. )در صورت روشن بودن دارای مقدار می

 باشند.(بودن دارای مقدار صفر می

𝐻𝐻𝑥    (𝑥 = 1, …  کند.حداکثر مقدار مجاز قلم را نگهداری می (12,

𝐿𝐿𝑥      (𝑥 = 1, …  کند.حداقل مقدار مجاز قلم را نگهداری می (12,
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𝐻𝑥       (𝑥 = 1, …  کند.حداکثر مقدار یک قلم را نگهداری می (12,

𝐿𝑥        (𝑥 = 1, …  کند.حداقل مقدار یک قلم را نگهداری می (12,

 و متغیرها : نحوه ی استفاده از توابع

 با فرض پیکربندی ورودی یک به عنوان

 ورودی جریانی، خروجی، جریان ورودی

 کند. )شبیه جامپر کردنرا دنبال می 1

 به خروجی( 1ورودی 

𝐼1 1 

 𝑙𝑜𝑔(𝐼1 + 𝐼2/2) 2 

 با فرض وجود سه سنسور دما در سه

 ها بهنقطه از یک محیط و اتصال آن

 دمایهای یک تا سه، متوسط ورودی

 کند.محیط را حساب می

𝐴𝑣𝑔(𝐼1, 𝐼2, 𝐼3) 3 

 بافرض اتصال سه سنسور فشار به ورودی

 های یک تا سه، سنسوری که حداقل

 فشار را دارد، مقدار آن نمایش داده

 شود.می

𝑀𝑖𝑛(𝐼1, 𝐼2, 𝐼3) 4 

 با فرض قرار دادن ورودی دوم در حالت

 فرکانس متر و اتصال آن به سنسور

 توربین، با تقسیم تعداد پالسدورسنج 

 ، فرکانس محاسبه 60های ورودی بر

 شد.خواهد

𝐼2/60 5 

 با فرض اتصال یک سنسور دما به ورودی

 شماره یک، توسط عبارت مقابل نوعی

 شود که از نوساناتفیلتر ایجاد می

 کند.ناخواسته جلوگیری می

𝐴𝑣𝑔(𝑝1, 𝐼1) 6 

 (𝐼1 + 𝐼1^2 + 𝐼1^3 + 𝐼1^4)/(𝐼1 + 𝐼1^2 + 𝐼1^3 +
𝐼1^4 + 𝐼1^5) 

7 

 با فرض اتصال یک ترانسمیتر فشار با

 بارخروجی فرکانسی )هر یک میلی

 باشد.( به ورودیهرتز می 5/2معادل 

𝑖1  معادله ی مقابل فشار ورودی 

 کند.برحسب بار را محاسبه می

1/2.5 × 1000 8 

 اکسیژن در دود)زیر کنیوم  یک سنسور

 متصل شده 2اکساید( به ورودی کانال 

 است. و یک ترموکوپل )که دمای هسته

 1کند( به کانال سنسور را قرائت می

 

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑛2: 
𝑒𝑥𝑝((𝐼2 ∗ 4 ∗ 8.31441)/(8.31 ∗ (𝐼1 + 273.16)) 

9 
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 متصل شده است.

 نوشته 𝑝𝑒𝑛2ی مقابل که در معادله

 شود، مقدار خروجی سنسور را می

 دهد.نمایش می

 ها مقداری نوشت.توان داخل آنباشند و نمیذکر است که این متغیرها فقط خواندنی میبهالزم 

 ی یک و دوهای شمارهاستفاده از دستورت کنترلی برای فرمان دادن به رله

 باشند :لیست دستورات قابل استفاده بصورت زیر می

 عملگر کاربرد

 == بررسی مساوی بودن دو متغیر

 < بررسی کوچکتر بودن

 > بررسی بزرگتر بودن

 =< مقایسه بزرگتر یا مساوی بودن بین دو متغیر

 => بررسی کوچکتر یا مساوی بودن

! بررسی نامساوی بودن دو مقدار = 

 && ( 𝑎𝑛𝑑بررسی درست بودن همزمان دو شرط )عملگر 

 || ( 𝑂𝑅بررسی درست بودن یکی یا هر دوشرط )عملگر 

 ! ( 𝑁𝑂𝑇معکوس کردن نتیجه بررسی )عملگر 

،وارد منوی   𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔برای کنترل  و قرار دادن شرط برای وضعیت روشن و یا خاموش بودن هر یک از رله های خروجی در صفحه ی 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦  شویم. فیلد می𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦 دهیم. در فیلدرا داریم قرار میای که قصد کنترل آنرا برابر با رله𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  شرط یا شروطی را ،

شرط یا شروطی که منجر به غیر فعال شدن رله  𝑜𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛کنیم. و در فیلد شود را وارد میکه با برقرار شدن آنها رله فعال می

 کنیم.میرد شوند را وامی

 با فرض اتصال یک ترموکوپل به ورودی شماره ی یک ، در

 ردرجه سانتیگراد بیشتر شود، رله فعال و د 50صورتی که دما از 

 شود.درجه کمتر شود رله خاموش می 40صورتی که دما از 

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 
𝑖1 > 50 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛: 
𝑖1 < 40 

 

1 

بزرگتر باشد، رله فعال شده و در غیر  𝐼1 از 𝐼1در صورتی که مقدار 

 شود.اینصورت، غیر فعال می

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 
𝑖1 > 𝑖2 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 
𝑖2 <= 𝑖1 

 

2 

دقیقه  روشن شده و بعد از ده  10به مدت 12:30:20رله ساعت  

 دقیقه خاموش میشود

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 
(𝑠𝑒𝑐 == 20)&&(𝑚𝑖𝑛 == 30)&&(ℎ𝑜𝑢𝑟 =

= 12) 
𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛: 

(𝑠𝑒𝑐 == 20)&&(𝑚𝑖𝑛 == 40)&&(ℎ𝑜𝑢𝑟 =
= 12) 

3 
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با فرض اتصال ترموکوپل به ورودی یک و سنسور فشار به ورودی 

ز ا درجه بیشتر شود و یا فشار 50، درصورتی که دما از  2شماره ی 

 بار بیشتر شود رله فعال میشود 10مقدار 

ره کمتر و همزمان ورودی شما 50و درصورتی که ورودی شماره یک از 

 کمتر باشد ،رله غیر فعال میشود . 10از  2

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 
𝑖1 > 50|| 𝑖2 > 10 
𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 

𝑖1 < 50&& 𝑖2 < 10 

 

4 

به ورودی های شماره ی یک و  𝑅𝑇𝐷با فرض متصل بودن دو عدد 

 ،شماره سه به عنوان ورودی دیجیتالدو ، پیکر بندی ورودی 

 درجه سانتیگراد 50و سنسور برابر درصورتی که متوسط دمای هر د

 .میشود فعال 1هم فعال باشد، رله شماره شده و رله ی شماره ی دو 

ک غیر در صورتی که ورودی شماره سه فعال شود ،رله شماره ی ی

 .فعال میشود

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦1) ∶ 
𝑎𝑣𝑔(𝑖1, 𝑖2) == 50 && (𝑅2 == 1)&&(! 𝑖3) 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦1) ∶  𝑖3 
 
 

 

5 

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦1) مثال قبل را مانند روبرو هم میتوان نوشت ∶ 
𝑎𝑣𝑔(𝑖1, 𝑖2) == 50 && (𝑅2 == 𝑂𝑁)&&(! 𝑖3) 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦1) ∶  𝑖3 

6 

رله ی شماره ی یک بصورت منظم هر یک ثانیه یک بار روشن و 

 هرتز( 0.5خاموش میشود)با فرکانس 

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  ! 𝑅1 
𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  𝑅1 

 

7 

 درجه بیشتر باشد،رله فعال 50دمای محیط از  در صورتی که

 شودمی درجه کمتر شود،رله غیر فعال 45شده و درصوردتی که از 

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  𝑇𝑎 >= 50 
𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  𝑇𝑎 < 45 

 

8 

 با فرض پیکربندی ورودی شماره ی یک به عنوان ورودی

 به عنوان ورودی فرکانسهای شماره دو وسه دیجیتال و ورودی

 های دو و سهو اتصال سنسورهای دور سنج توربین به ورودی

 و اتصال دژنکتور به ورودی شماره ی یک، با باال رفتن سرعت

 توربین)در هریک از ورودی های دو و سه( و یا باز شدن دژنکتور

 شود.رله فعال می

 

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  
(𝑖1 == 1) || (𝑖2 >= 3333 ) ||(𝑖3 >= 3333) 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 
 (𝑖1! = 1) &&(𝑖2 < 3333) &&(𝑖3 < 3333) 

 

9 

 از حد جاز بیشتر یا کمتر شود 1درصورتی که مقدار قلم شماره 

 شود و درصورتی که هر مقدار قلم شماره یک در رله فعال می 

 شود.محدوده مجاز باشد ،رله خاموش می

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  
(𝑝1 > 𝐻𝐻1 ) || (𝑝1 < 𝐿𝐿1 ) 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  
(𝑝1 =< 𝐻𝐻1 ) && (𝑝1 >= 𝐿𝐿1 ) 

10 

 

 درجه سانتیگراد شود و 50درصورتی که دمای محیط  بیشتر از 

اد سانتیگر درجه 40شده از کانال یک بیش از  همزمان دمای خوانده 

ر حداکثر مقداشود. همچنین اگر مقدار پن یک از شود رله فعال می

 شود.مجاز بیشتر شود رله فعال می

درصورتی که تمام مقادیر ورودی از مقدار مجاز کمتر شوند رله 

 شود.خاموش می

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  
(𝑇𝑎 >= 50 && 𝑖1 >= 40) || (𝑃1 >= 𝐻𝐻1) 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 
(𝑇𝑎 < 45 && 𝑖1 < 35) && (𝑃1 < 𝐻𝐻1) 

11 

 

ماره دارای وضعیتی مخالف با رله ی ش 1در این حالت رله ی شماره ی 

 یک میباشد.

𝑂𝑁 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁 (𝑅𝐸𝐿𝐴𝑌1) ∶ 
𝑅2 == 𝑂𝐹𝐹 

𝑂𝐹𝐹 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁 (𝑅𝐸𝐿𝐴𝑌1): 
𝑅2 == 𝑂𝑁 

12 

 13  در مکانهایی سیگنال های ورودی دستگاه،از سیگنال های تولید 
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  شود وشده در دستگاه های دیگر )مثال ایزوالتور ها ( گرفته می

 ها هم ممکن است به صورت همزمانی همه این دستگاهتغذیه

 ها )یا قطع و وصلقطع و یا وصل شود، با روشن شدن دستگاه 

 ستیبیل شدن تمام دستگاهشدن برق(، به علت این که زمان ا 

 ها یکسان نیست، ممکن است سیگنالی دارای مقداری غلط در 

 ی روشن شدن دستگاه به ورودی اعمال شود و باعث لحظه 

 صدور فرمان کاذب گردد.

 طور هایی را که  بهتوان شرطبرای جلوگیری از این مشکل می

 مستقیم با مقادیر تولید شده توسط دستگاه ها ی دیگر تحریک 

 گذرد شوند،ئبه مدت زمانی که از روشن بودن سیستم میمی

 توان مدت زمانی را برحسب وابسته نمود . در این صورت می

  ثانیه به عنوان زمان پایدار شدن پروسه درنظر گرفت که در این

 مدت زمان هیچ فرمانی صادر نشود.  

 برای مثال حالتی را در نظر بگیرید که سیگنال ورودی شماره   

 باشد و توسط یک این دستگاه به یک ایزوالتور متصل می  

 شود.یک به درجه حرارت تبدیل می ( شماره𝑃𝐸𝑁قلم )

 هم از نقطه ی مشترکی تامین  𝑃𝑅5608تغذیه ی ایزوالتور و 

 شوند. می 

  6درصورتی که برق قطع و وصل شود ، به خاطر وجود یک تاخیر  

  ثانیه ای در چک کردن شرط باال رفتن دما ، امکان ایجاد آالرم

 خطا از بین میرود .

 

 

 

 

 
𝑂𝑁 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁 (𝑅𝐸𝐿𝐴𝑌1) ∶ 

𝑃1 > 50 && 𝑇𝑅 >= 6 
𝑂𝐹𝐹 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁 (𝑅𝐸𝐿𝐴𝑌1): 

𝑃1 < 45 || 𝑇𝑅 < 6 
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 2ضمیمه

 : کالیبراسیون ورودی ها

 های دستگاه باید ابتدا شرایط زیر رعایت گردد :در صورت نیاز به کالیبراسیون هر یک از ورودی

 دقیقه( 15را طی کرده باشد. )حدود  𝑊𝑎𝑟𝑚𝑢𝑝دستگاه را روشن و زمان  -1

 در سطح سرویس به دستگاه الگین شود. -2

 2و1ورودی می باشد، برای این کار الزم است در ورودی مورد نظرپین  𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡این قسمت شامل کالیبراسیون مقدار  قسمت اول :

وارد قسمت  screenبه هم اتصال کوتاه شده تا مقدار ورودی صفر به ورودی مورد نظر اعمال شود. سپس در منوی 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑤 تاچ کردن ناحیه عددی کانال مورد نظر،  شود. پس از آن باباز می 2-بق شکل الفای مطاشویم و صفحهمی

تاچ شود. به  𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡شود؛ سپس باید دکمه ( باز می𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛پنجره کالیبراسیون) 2-مطابق شکل ب

 گردد.کالیبره می 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡که موارد باال رعایت شده باشد مقدار کار در صورتیدنبال این

 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑤: صفحه 2-شکل الف

 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: پنجره 2-شکل ب

  کالیبراسیون𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 پذیرد.برای تمام ورودی ها از این طریق انجام می 

 عمل کالیبراسیون مقدار سیگنال ورودی باید برابر صفر شود. بعد از انجام 

  کالیبراسیون𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡  .برای تمام ورودی ها از این طریق انجام می پذیرد 
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 .نمی باشد 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡نیاز به کالیبره کردن   𝑃𝑇100تذکر : در حالت ترمورزیستانس یا همان 

 باشد جهت این کار الزم است :ورودی می 𝐺𝑎𝑖𝑛کالیبراسیون مقدار :  قسمت دوم     

 ولت،میلی 00/50مقدار دقیق  𝑚𝑉برای کالیبراسیون 

 ،000/1مقدار دقیق   𝑉 1 ~ 0و   𝑉 1 ~ 1−برای کالیبراسیون

 ،000/5به باال مقدار دقیق  5𝑉برای کالیبراسیون ولتاژهای 

 میلی آمپر، 000/20مقدار دقیق  𝑚𝐴 برای کالیبراسیون اندازه گیری 

 به ورودی مورد نظر متصل شده باشد.  𝑂ℎ𝑚 100و برای کالیبراسیون ترمورزیستانس مقاومت دقیق 

تاچ شود؛ به دنبال این کار  𝐺𝑎𝑖𝑛پس از آن با تاچ کردن ناحیه عددی کانال مورد نظر پنجره کالیبراسیون باز می شود سپس باید دکمه 

 گردد.کالیبره می 𝐺𝑎𝑖𝑛وارد باال رعایت شده باشد مقدار که مصورتیدر

 ترتیب کالیبراسیون هر یک از ورودی ها را باید به صورت زیر انجام گیرد: تذکر:

 نوع ورودی میلی ولت 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡, 𝐺𝑎𝑖𝑛کالیبراسیون -1

 1V ~ 0نوع ورودی  𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡, 𝐺𝑎𝑖𝑛کالیبراسیون -2

 5V ~ 0نوع ورودی 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡, 𝐺𝑎𝑖𝑛کالیبراسیون -3

 mA 20 ~ 0نوع ورودی 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡, 𝐺𝑎𝑖𝑛کالیبراسیون -4

 نوع ورودی ترمورزیستانس 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡, 𝐺𝑎𝑖𝑛کالیبراسیون -5

 :آمپرکالیبراسیون خروجی های میلی

، 2-و باز شدن پنجره کالیبراسیون مطابق شکل ج 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑤ابتدا با تاچ کردن ناحیه عددی خروجی مورد نظر در صفحه 

آمپر متر دقیق به خروجی مورد نظر متصل نموده و از طریق تاچ شود. سپس یک میلی 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒را برابر یک وارد و دکمه  𝐺𝑎𝑖𝑛مقدار 

 آید:یخروجی مورد نظر به دست م 𝐺𝑎𝑖𝑛فرمول زیر مقدار جدید 

𝑮𝒂𝒊𝒏 = )مقدار اندازه گیری شده توسط میلی آمپر متر دقیق / مقدار ایده آل خروجی مورد نظر( 

 را تاچ نمایید. 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒را از طریق صفحه کالیبراسیون وارد نموده و کلید  𝐺𝑎𝑖𝑛سپس مقدار به دست آمده برای 

 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: پنجره 2-شکل ج

 اگر تمام مراحل باال به درستی انجام شده باشد خروجی کالیبره خواهد شد. 
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 3ضمیمه

 آالرم ها

 در چه صورت در دستگاه آالرم های زرد و قرمز خواهیم داشت؟ 

تنظیم  𝐿 و 𝐿𝐿 و 𝐻 و 𝐻𝐻 ، مقادیری با عنوان 12تا  1از شماره ی  ، به ازای هر قلم  𝑃𝐸𝑁در زیر منوی  ، 𝑆𝐸𝑇𝑇𝐼𝑁𝐺 در منوی       

گونه آالرمی نداشته و در شرایط عادی باشد آن قلم هیچ ℎ (𝐻𝐼𝐺𝐻)و   𝑙 (𝐿𝑂𝑊)ای یک قلم بین مقادیرشوند. هرگاه مقدار لحظهمی

کمتر شود، در   𝐿بیشتر یا از مقدار    𝐻ازمقدار  است. در صورتی که مقدار یک قلم،باشد. رنگ زرد ، نشان دهنده ی وضعیت اخطار می

بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻وضعیت اخطار قرار داریم. رنگ قرمز ،نشان دهنده ی وضعیت هشدار است. در صورتی که مقدار یک قلم ،از مقدار 

𝐿𝐿   .کمتر شود ، در وضعیت هشدار قرار داریم 

 وه نمایش نمایش انواع آالرم :نح     

  در زیر منوی 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 آالرم موجود با   (3-مطابق شکل الفها )روی هر یک از قلم، در صورت وجود آالرم بر

در قسمت عددی قلم دارای آالرم نمایش  𝐿𝐿و   𝐻𝐻،و با رنگ قرمز در حالت های   Lو   𝐻𝑖رنگ زرد در حالت های 

 شود.داده می

 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑: نمایش آالرم در  3-شکل الف

  در زیر منوی𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 آالرم موجود ( 3-ها )مطابق شکل بروی هر یک از قلم، در صورت وجود آالرم بر

در قسمت عددی قلم دارای آالرم نمایش  𝐿𝐿و   𝐻𝐻،و با رنگ قرمز در حالت های   Lو   𝐻𝑖با رنگ زرد در حالت های 

 شود.داده می
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 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑: نمایش آالرم در  3-شکل ب

  در زیر منوی𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑓 آالرم موجود  (3-مطابق شکل جد آالرم بر روی هر یک از قلم ها )صورت وجو، در

پایین قسمت عددی قلم دارای آالرم   𝐿𝐿و  𝐻𝐻 ،و با رنگ قرمز در حالت های   𝐿و   𝐻𝑖با رنگ زرد در حالت های 

 شود.نمایش داده می

 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑓: نمایش آالرم در  3-شکل ج

 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑓: نمایش آالرم در  3-شکل د
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  در زیر منوی𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑓 آالرم ( 3-د آالرم بر روی هر یک از قلم ها )مطابق شکل دصورت وجو، در

در انتهای  بارگراف قلم دارای آالرم   𝐿𝐿و  𝐻𝐻،و با رنگ قرمز در حالت های   𝐿و   𝐻𝑖موجود با رنگ زرد در حالت های 

 شود.نمایش داده می

  در زیر منوی 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟و ز 3-و و 3-های همطابق شکلود آالرم بر روی هر یک از قلم ها )، در صورت وج-

در بارگراف قلم دارای آالرم   𝐿𝐿و  HH،و با رنگ قرمز در حالت های   Lو   Hiآالرم موجود با رنگ زرد در حالت های ( 3

  در صورت وجود وضعیت نرمال، رنگ بارگراف سبز خواهد بود. .شودنمایش داده می

 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 : عدم وجود آالرم در  3-هشکل 

 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 : نمایش آالرم در  3-شکل و
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 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 : نمایش آالرم در  3-شکل ز

  در زیر منوی 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟آالرم  (3-و ط 3-ود آالرم یر روی هر یک از قلم ها )مطابق شکل ح، در صورت وج

در قسمت عددی قلم دارای آالرم   𝐿𝐿و  HH،و با رنگ قرمز در حالت های   Lو   Hiموجود با رنگ زرد در حالت های 

 .شودنمایش داده می

 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 : نمایش آالرم در  3-شکل ح

 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 : نمایش آالرم در  3-شکل ط
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  در زیر منوی𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟آالرم موجود با ( 3-د آالرم یر روی هر یک از قلم ها )مطابق شکل ی، در صورت وجو

،و با رنگ قرمز   Lو   Hiتغییر رنگ مقادیر عددی نشان داده میشود.درصورت وجود آالرم، اعداد با رنگ زرد در حالت های 

 .شوندنمایش داده می  𝐿𝐿و  HHدر حالت های 

 𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟: نمایش آالرم در  3-شکل ی

 در زیر منوی𝐴𝑙𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑آالرم موجود با  ( 3-ود آالرم یر روی هر یک از قلم ها )مطابق شکل ک، در صورت وج

نمایش  ،در قسمت عددی قلم دارای آالرم  𝐿𝐿و  HH،و با رنگ قرمز در حالت های   Lو   Hiرنگ زرد در حالت های 

 .شودداده می

 𝐴𝑙𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑: نمایش آالرم در  3-شکل ک
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  4ضمیمه 

 : نحوه ی اتصال سیگنالهای مختلف به ورودی ها

باشد که هر کانال شامل سه ، می2𝐾𝑉𝐷𝐶بیتی با ایزوالسیون الکتریکی سه طرفه  24کانال ورودی یونیورسال  12این دستگاه دارای      

 های ورودی مثبت در تمامی کانال 2یو پین شماره (−)های ورودی منفی ی کانالدر همه 1یاست. پین شمارهعدد پین ورودی 

 باشد.می(+)

 درصورتی ( که ورودی از نوع جریان  𝑚𝐴 ) شود. سر منفی به پین یک و سر مثبت به پین دو متصل می  ←باشد 

 شود.سر منفی به پین یک و سر مثبت به پین دو متصل می ←که ورودی از نوع ولتاژ باشد درصورتی 

 شود.سر منفی به پین یک و سر مثبت به پین دو متصل می ←که ورودی از نوع ترموکوپل باشد درصورتی 

 شود.سر منفی به پین یک و سر مثبت به پین دو متصل می ←باشد  فرکانسی که ورودی از نوع درصورتی 

 ع که ورودی از نودرصورتی  𝑅𝑇𝐷 سه سیمه بودن این نوع ورودی سر مشترک به پین یک و دو سر دیگر به  با توجه به  ←باشد

,𝑅𝑇𝐷شوند.) برای اتصال سنسور دما از نوع  متصل می 3و  2پین 𝑃𝑇100, .  𝑅𝑇𝐷این سنسورها باید مطابق ستون مربوط به  ..

 به دستگاه متصل شود.( 1در شکل 

 دهد.ها و سنسورهای مختلف به ورودی دستگاه را نشان میاتصال سیگنالی نحوه 4-شکل الف

 :نحوه اتصال سیگنال ها و سنسورهای مختلف به ورودی 4-شکل الف

ی دو اتصال ترانسمیتر فشار و ورودی شماره سه برای اتصال ترانسمیتر ورودی شماره 𝑅𝑇𝐷ورودی شماره یک مخصوص اتصال   توجه :

 اند.نظر گرفته شدهاختالف فشار در 

 خروجی ها:

 باشد:می 4-اتصاالت پشت دستگاه مانند شکل ب
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 : اتصاالت پشت دستگاه4-شکل ب

( را برعهده دارد و به 𝑆𝑆𝑅 ،𝑂𝑃𝐸𝑁،𝐶𝑂𝐿𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅این بخش وظیفه روشن یا خاموش کردن خروجی دیجیتال )رله،:  هاخروجی رله

 کند : عمل می 4-جصورت شکل 

کند گردد؛ اگر این شرط برقرار بود زمان سنج روشن شدن رله شروع به شمارش میبررسی می   𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛شده برایشرط تعریفابتدا 

ده برقرار نباشد، زمان سنج روشن ش  𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛برسد رله روشن خواهد شد هرگاه شرط  𝑂𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦سنج به و اگر مقدار این زمان

گردد و اگر این شرط برقرار بود زمان شود. در ادامه اگر شرط روشن شدن رله برقرار نبود، شرط خاموش کردن رله بررسی میو ریست می

برسد، رله خاموش خواهد شد. هرگاه  𝑂𝑓𝑓 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 و اگر مقدار این زمان سنج به کندسنج خاموش شدن رله شروع به شمارش می

و  𝑠𝑠𝑟گردد. )در صورت نیاز قابل جایگزینی با خروجیبرقرار نباشد زمان سنج خاموش شدن، ریست می  𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛شرط

𝑜𝑝𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 باشد.(می 
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 های رلهی عملکرد خروجی: نحوه 4-جشکل 

 داده شده است.نشان  4-دیاگرام بخش خروجی آنالوگ در شکل دبلوک : خروجی آنالوگ

گردد. همچنین با فعال کردن باشد. این مقدار براساس تنظیمات مربوط به این بخش محاسبه میآمپر میمقدار خروجی آنالوگ براساس میلی

 توان از این بخش )واحد خروجی ( برای کنترل یک پروسه استفاده نمود.  ، می𝑃𝐼𝐷واحد 
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ASSIGNED PEN
KiKp Kd

PID
SCALING

TYPE

PID 
ENABLE

MAXMIN

AO1/AO2

PEN1,SETPOINT

PEN2,SETPOINT

PEN12,SETPOINT

 

 : بلوک دیاگرام بخش خروجی آنالوگ 4-دشکل 

 پارامترهای مربوط به این بخش عبارتنداز:

 Assigned PEN گردد.: توسط این پارامتر قلم تاثیرگذار در محاسبات این بخش تعیین می 

 Type  20~4از سه حالتتواند یکیگردد و می: توسط این پارامتر نوع خروجی آنالوگ تعیین می 𝑚𝐴  

 0~20 𝑚𝐴5~0و mA   شود.نمایش داده می 

 Min, Max گرددآمپر تنظیم می: توسط این دو پارامتر محدوده خروجی سیگنال میلی. 

 PID  در صورتی که این پارامتر فعال شده باشد، مقدار خروجی آنالوگ براساس محاسبات :𝑃𝐼𝐷 توجه به و با

,𝑆𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡پارامترهای 𝐾𝑝, 𝐾𝑖, 𝐾𝑑  گردد.روزرسانی میو مقدار فعلی قلم انتخاب شده به 

 


