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 معرفی

  شرکت آرمان فراپژوهان ، که در این راهنما به اختصار  ماژول داده برداری ساختسپاس از انتخاب 

FIDM-4017+ .نامیده میشود 

FIDM-4017+  ر قابل نصب بر روی متمیلی 09/129با طول ماژول داده بردارییکDIN  ریل

تطبیق پذیر است به نحوی که خواندن مقادیر  Adavantech. دستگاه با پروتکل  ارتباطی است 

  Adam-40000-50000 Utilityو نرم افزار  RS485گذرگاه  از طریق ورودی و اعمال تنظیمات

 MODBUS , Advantech ASCIIوتکل های ارتباطی رپ +FIDM-4017 . امکان پذیر است

 کند. را پشتیانی می

FIDM-4017+  ورودی دیجیتال است که نوع ورودی دستگاه، از طریق  8نالوگ و آورودی  8دارای

 یک کلید قابل انتخاب است.
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خصات فنیشم

 General 

 non-regulated 12-36 VDC   

2.2 W @ 22 VDC  

Power 

plug-in terminal blocks (#12 ~ 24 AWG) Connectors 

 Analog Input 

8 differential channel Channels 

±20mA,4-20mA 

±150m,±500mV,±1V 

lnput Type 

Voltage : 100  KΩ 

Current : 50 Ω(Added by users) 

Input Impedance 

Voltage : ±0.2% or better 

Current : ±0.2% or better 

Accuracy 

16 bit Resolution 

30 Sample/second(total) Sampling Rate 

 Digital Input 

8 channel 

Wet contact: Logic level 0: 0~3.5 VDC Logic level 1: 5~36 

VDC 

Channels 

 
Communication  

RS-485(2 wire) Communication Output 

Advantech ASCII command 

MODBus RTU command 

Supported  Protocols 

1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 Baud Rate 
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 وصیف محصولت

شامل ورودی های روبرو نمایش داده شده است. اتصاالت دستگاه  اتصاالت دستگاه از دید 1شکل در 

در ادامه نگاهی کلی به قسمت های  باشد.می USBو  RS485انالوگ ورودی های دیجیتال ارتباط 

 دازیم.پرمتخلف دستگاه می

 

 

 دستگاه  اتصاالت نمای -1 شکل

 ورودی های آنالوگ

و همچنین جریان   ±  150mv, ±500, ±1vورودی تفاضلی انالوگ جهت اندازه گیری ولتاژ  8

4-20mA 20وmA ±   .در نظر گرفته شده است 

ودی رهمزمان و استفاده امکان ADAM-40000-50000 utilityبه منظور تطابق با نرم افزار 

 dip switchآنالوگ و دیجیتال وجود ندارد و انتخاب نوع ورودی توسط تغییر وضعیت کلید های 
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دستگاه در حالت ورودی . جهت استفاده از امکان پذیراست تعبیه شده است، بر روی بُرددو تایی 

 .(2شکل بگیرد)قرار   onدر وضعیت باید  را 1وضعیت کلید شماره  آنالوگ

   

 

 میگیرد قرار  ONضعیت در آنالوگ ورودی حالت در 1 کلید  -2 شکل

. با (3شکل )اهم به صورت خارجی است 50جهت اتصال ورودی جریان نیاز به افزودن یک مقاومت 

 .در حالت جریان است spanییر این مقاومت نیاز به کالیبره مجدد تغ

 

 جریان ورودی اهم 50 مقاومت اتصال  -3 شکل

 دیجیتالورودی های 

است و  مرتبط 3-0ورودی های  به GND1است.   wet contactورودی های دیجیتال از نوع 

  GND2به. 7-4ورودی های

قرار   onرا باید در وضعیت  1ز دستگاه در حالت ورودی آنالوگ وضعیت کلید شماره جهت استفاده ا

توسط نرم افزار  2جدول مطابق  باشد.تنظیم نوع ورودی 1v± ورودی  نوعهمچنین  (.4شکل ) بگیرد

 ت.امکان پذیر اس

 

 گیردمی قرار  OFFوضعیت در دیجیتال ورودی حالت در 1 کلید  -4 شکل
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منطقی   ه عنوان سطحبولت  36-5و ورودی   lowسطح منطقی ولت به عنوان   3.5-0ورودی 

high شودشناخته می.  

 پورت های ارتباطی

RS485:  اتصال چند نقطه ایRS485 و انجام تنظیمات و اندازه گیری شده  جهت خواندن مقادیر

 Modbusارتباطی, طریق پروتکل  از ADAM-40000-50000 utilityارتباط با نرم افزار 

RTU    Advantech ASCII شده است. استفاده 

USB:  اتصال نقطه به نقطهUSB  .در ورژن ارایه شده کاربرد عملی برای کاربر ندارد 
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 ADAM-40000-50000 utilityنرم افزار ی ارتباط با بررسی کدهای دستور

 کدهای دستوری ارتباط با نرم افزار  -1جدول 

Command Description Command Name  Command Syntax 

Sets the address, input range, 

baud rate, data format, checksum 

status, and/or integration time for 

a specified analog input module 

Configuration %AANNTTCCFF 

Returns the configuration 

parameters for the specified 

analog input module 

Configuration Status $AA2 

Return the firmware version code 

from the specified analog input 

module 

Read Firmware Version $AAF 

Return the module name from the 

specified analog input module 
Read Module Name $AAM 

Returns the input value from a 

specified analog input module in 

the currently configured data 

format 

Read Analog Input #AA 

Return the input value from 

channels number N of the 

specified analog input module 

Read Analog Input from 

Channel N 
#AAN 

Enable or disable the individual 

channels in an analog module 

Enable/Disable 

Channels for Multiplexing 
$AA5VV 

Get the enable/disable status of 

all channels in an analog module 
Read Channel Status $AA6 

Calibrates analog input channels 

that module to correct for gain 

errors, a proper calibration input 

signal should be 

connected to the analog input 

module before and during the 

calibration  

Span Calibration $AA0 
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Calibrates an analog input module 

to correct for offset errors, a 

proper calibration input signal 

should be connected to the analog 

input module before and during 

the calibration 

Offset Calibration $AA1 

Calibrates a specified channel to 

correct for gain errors  

Single Channel 

Span Calibration 

$AA0Ci 

Calibrates a specified channel to 

correct for offset errors 

Single Channel 

Offset Calibration 

$AA1Ci 

Configure the input type and 

range of the specified channel in 

an analog input module 

Single Channel 

Range Configuration 

$AA7CiRrr 

Get the input type and range of 

the specified channel in an analog 

input module 

Read Single Channel 

Range 

Configuration 

$AA8Ci 

Set communication WDT cycle 

time from 3 ~ 9999 (unit: 0.1 

second. if value is 0000, the 

communication WDT function 

will be disable) 

Watchdog Timer 

Setting 

$AAXnnnn 

Read the cycle time setting of 

communication WDT 

Read Watchdog 

Timer Setting 

$AAY 

Orders all analog input modules 

to sample their input values and 

store them in special registers 

Synchronized Sampling #** 

Returns the value that was stored 

in the specified module's register 

after the #** command 

Read Synchronized 

Data 

$AA4 

  

 



 

11 

 

 کد هگزادسیمال تعیین کننده رنج ورودی های متفاوت- 2جدول 

Input Range Input range code(hex) 

4~20 mA 07 

±20 mA 0D 

±150 mV 0C 

±500 mV 0B 

±1 V 0A 

 

 های مختلف baudrateکد هگزادسیمال تعیین کننده  -3جدول 

Baud Rate Baud Rate Code (Hex) 

1200 bps 03 

2400 bps 04 

4800 bps 05 

9600 bps 06 

19200 bps 07 

38400 bps 0A 
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%AANNTTCCFF 

 پیکربندی ستورعنوان د

 و نوع پروتکل ارتباطی  baudrate،checksumتنظیم آدرس ،  توصیف عملکرد

 AANNTTCCFF(cr)% بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور -  %

AA –   دو کاراکتر هگزادسیمال که   آدرس ماژولی که باید تنظیمات برای آن انجام

 (FF-00هی کنند.)بازه آدرس دشود را مشخص می

NN –  کنند. در دو کاراکتر هگزادسیمال که آدرس جدید ماژول را جهت تعیین می

 صورت عدم نیاز به تغییر ادرس باید ادرس قبلی ماژول ارسال شود.

TT –  شوند.این دوکاراکتر ترتیب اثر داده نمی 

CC–   دو کاراکتر هگزادسیمال که تعیین کنندهbaudrate  3جدول را باتوجه به 

 باشند.می

FF –   دو کاراکتر هگزادسیمال که تعیین کننده وضعیتchecksum  نوع پروتکل ،

   ارتباطی مورد استفاده توسط ماژول است.

 

(cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  

 بودن دستور است این کد دستوری نشان دهنده معتبر – AA(cr)! پاسخ

?AA(cr) –   این کد دستوری نشان دهنده نا معتبر بودن دستور است و زمانی ارسال

و baudrate ،checksumمعتبر ارسال شود و یا اینکه تنظیم ارامتر ناشود که یک پمی

قرار  (*INT)یا نوع پروتکل ارتباطی زمانی انجام شود که ماژول در حالت راه اندازی 

 نگرفته است.
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$AA2 

 پیکربندیوضعیت بازگرداندن  عنوان دستور

 کنداین کد دستوری درخواستی برای بازگرداندن وضعیت پیکربندی را ارسال می توصیف عملکرد

 AA2$ بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  – $

AA –  ط تبادو کاراکتر هگزادسیمال که آدرس ماژولی را مشخص میکند که خواستار ار

 (FF-00با آن هستیم. )بازه آدرس دهی 

 بازگرداندن وضعیت پیکربندیکد دستوری مربوط به دستور   – 2

(cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  

 این کد دستوری نشان دهنده معتبر بودن دستور است – AA(cr)! پاسخ

?AA(cr) –  ور استاین کد دستوری نشان دهنده نا معتبر بودن دست. 

 

$AAF 

 Firmware Version دستور خواندن  عنوان دستور

 .کندرا ارسال می Firmware Versionاین کد دستوری درخواستی برای بازگرداندن  توصیف عملکرد

 AA2$ بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  – $

AA –  ارتباطند که خواستار دو کاراکتر هگزادسیمال که آدرس ماژولی را مشخص میک 

 (FF-00. )بازه آدرس دهی با آن هستیم

F –   خواندن کد دستوری مربوط به Firmware Version 

(cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  

 این کد دستوری نشان دهنده معتبر بودن دستور است – AA(cr)! پاسخ

? AA (cr) – ر بودن دستور است.کد دستوری نشان دهنده نا معتب این 
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$AAM 

 دستور خواندن نام ماژول عنوان دستور

 کنداین کد دستوری درخواستی برای بازگرداندن نام ماژول را ارسال می توصیف عملکرد

 AA2$ بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  – $

AA – واستار ارتباط کاراکتر هگزادسیمال که آدرس ماژولی را مشخص میکند که خ دو

 (FF-00با آن هستیم. )بازه آدرس دهی 

M –   خواندن نام ماژولکد دستوری مربوط به  

(cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  

 .این کد دستوری نشان دهنده معتبر بودن دستور است – AA (cr) ! پاسخ

? AA (cr) – ر است.کد دستوری نشان دهنده نا معتبر بودن دستو این 
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#AA 

 دستور خواندن ورودی ها عنوان دستور

 .کندها را ارسال میاین کد دستوری درخواستی برای بازگرداندن مقادیر ورودی توصیف عملکرد

بررسی اجزای کد 

 دستوری

#AA(cr) 

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  – #

AA – ستار ارتباط با آن کاراکتر هگزادسیمال که آدرس ماژولی را مشخص میکند که خوا دو

 (FF-00هستیم. )بازه آدرس دهی 

(cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  

 (cr)(data)<  پاسخ

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  – <

(data) –  ورودی دستگاه 7مقادیر خوانده شده برای 

 تشکیل شده است. asciiکاراکتر  6فرمت ارسالی داده ها به نحوی است که ا ز

امپر باشد.   7.62باشد و مقدار ورودی  20mA-4برای مثال اگر دستگاه در حالت ورودی 

 .است 7.6200+یا  مقدار ارسالی برابر با 

(cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh) 

 : 21hخواندن مقادیر ورودی ماژولی با ادرس  مثال

 دستور:

#21(cr) 

 پاسخ:

>+7.2111+7.256+7.3125+7.1000+7.4712+7.2555+7.1234+7.568(cr) 
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#AAN 

 مقدار یک کانال ورودیدستور خواندن  عنوان دستور

 کندرا ارسال میمقدار یک کانال ورودی این کد دستوری درخواستی برای بازگرداندن  توصیف عملکرد

 AAN(cr)# بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  – #

AA –  گزادسیمال که آدرس ماژولی را مشخص میکند که خواستار ارتباط دو کاراکتر ه

 (FF-00با آن هستیم. )بازه آدرس دهی 

N –  (7-0ها شماره کانالی که خواستار خواندن مقدار آن هستیم. )بازه شماره کانال 

(cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  

 (cr)(data)<  پاسخ

 دستور کاراکتر تفکیک نوع  – <

(data) –  شماره   ورودی مقادیر خوانده شده برایN .دستگاه 

(cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh) 

 : 21hماژولی با ادرس  0مقدار ورودی کانال خواندن  مثال

 دستور:

#210(cr) 

 (cr)7.568+< پاسخ:
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$AA5VV 

   فعال و غیر فعال کردن ورودی هادستور  عنوان دستور

 .کندفعال و غیر فعال کردن ورودی ها ارسال میاین کد دستوری درخواستی برای  وصیف عملکردت

 AA5VV (cr)$ بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  – #

AA – کند که خواستار ارتباط کاراکتر هگزادسیمال که آدرس ماژولی را مشخص می دو

 (FF-00با آن هستیم. )بازه آدرس دهی 

  تغییر وضعیت ورودی هاکد دستوری مربوط به   – 5

VV –و کاراکتر  7-4هایشامل دو کاراکتر هگزادسیمال است. کاراکتراول وضعیت کانال

به معنای غیر فعال بودن ماژول  0مقدار  کند.را تعیین می 3-0  هایدوم وضعیت کانال

 به معنای فعال بودن ماژول است. 1و مقدار 

(cr) –  تر پایان دهنده کد دستوریکاراک (0Dh)  

 این کد دستوری نشان دهنده معتبر بودن دستور است – AA(cr)! پاسخ

? AA (cr) – کد دستوری نشان دهنده نا معتبر بودن دستور است. این 

  6-5-4-3-2-1هایبه نحوی که ورودی  00hتغییر وضعیت ورودی در ماژولی با ادرس مثال

 فعال  7-0و غیر فعال

   (cr)00581$ ستور:د

 و 4،5 هایو کانالرا فعال  7است که کانال  8معادل باینری مقدرا هگزا دسیمال 1000

 میکند.را غیر فعال می 6

 و 1،2های را فعال و کانال 7است که کانال  1معادل باینری مقدرا هگزا دسیمال 0001

 میکند.را غیر فعال می 3

 (cr)00!  پاسخ:
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$AA6 

 دستور خواندن وضعیت ورودی ها   عنوان دستور

 شود.باز گرداندن مقادیر ورودی ها ارسال میبرای  درخواست توصیف عملکرد

 AA6 (cr)$ بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  – #

AA – کند که خواستار ارتباط کاراکتر هگزادسیمال که آدرس ماژولی را مشخص می دو

 (FF-00آدرس دهی با آن هستیم. )بازه 

  وضعیت ورودی ها خواندنکد دستوری مربوط به   – 6

 (cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  

 کد دستوری نشان دهنده معتبر بودن دستور است. این – AAVV (cr) ! پاسخ

? AA (cr) – کد دستوری نشان دهنده نا معتبر بودن دستور است. این 

 معتبر  کاراکتر تفکیک  نوع دستور جهت تعیین دستور  – !

 نامعتبر  کاراکتر تفکیک  نوع دستور جهت تعیین دستور  – ?

VV –و کاراکتر  7-4هایشامل دو کاراکتر هگزادسیمال است. کاراکتراول وضعیت کانال

ول به معنای غیر فعال بودن ماژ 0کند. مقدار را تعیین می 3-0  هایدوم وضعیت کانال

 به معنای فعال بودن ماژول است. 1و مقدار 

(cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh) 
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$AA0 

 spanکالیبراسیون  دستور عنوان دستور

 کالیبره ورودی ها برای درخواست توصیف عملکرد

 AA0 (cr)$ بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  –$

AA – کند که خواستار ارتباط یمال که آدرس ماژولی را مشخص میکاراکتر هگزادس دو

 (FF-00با آن هستیم. )بازه آدرس دهی 

  ورودی ها spanکالیبره کد دستوری مربوط به   – 0

 (cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  

 این کد دستوری نشان دهنده معتبر بودن دستور است. – AA (cr) ! پاسخ

? AA (cr) – کد دستوری نشان دهنده نا معتبر بودن دستور است. این 

ماژول  .مقدار حد باال را متناسب با بازه ورودی به ورودی مورد نظر اعمال کرده سپس دستور کالیبره را اعمال کنید spanدر زمان کالیبره *

 شود.به صورت خودکار ورودی را تشخیص داده و کالیبره انجام می

 کنند.قرار دارد عمل می *INITسیون تنها در زمانی که دستگاه در وضعیت دستورات کالیبرا*

$AA1 

 * offsetدستور کالیبراسیون  عنوان دستور

 ورودی های اتصال کوتاه شده offsetدرخواستی برای کالیبره  توصیف عملکرد

 AA1 (cr)$ بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  –$

AA – کند که خواستار ارتباط هگزادسیمال که آدرس ماژولی را مشخص می کاراکتر دو

 (FF-00با آن هستیم. )بازه آدرس دهی 

  ورودی ها offsetکالیبره کد دستوری مربوط به   – 1

 (cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  



 

20 

 

 این کد دستوری نشان دهنده معتبر بودن دستور است. – AA (cr) ! پاسخ

? AA(cr) –  .این کد دستوری نشان دهنده نا معتبر بودن دستور است 

ام جدر زمان کالیبره افست تمام ورودی ها را اتصال کوتاه کرده وبا یکبار اعمال دستور کالیبراسیون عمل کالیبره را برای تمام ورودی ها ان*

 دهید.

 کنند.قرار دارد عمل می *INITدستورات کالیبراسیون تنها در زمانی که دستگاه در وضعیت *

AA0Ci$ 

 spanدستور کالیبراسیون  عنوان دستور

 درخواست برای کالیبره ورودی ها توصیف عملکرد

 $AA0Ci (cr) بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  –$

AA – کند که خواستار ارتباط کاراکتر هگزادسیمال که آدرس ماژولی را مشخص می دو

 (FF-00هستیم. )بازه آدرس دهی با آن 

   ورودی تک  spanکالیبره کد دستوری مربوط به   – 0

C –   کالیبره تک ورودیکد دستوری مربوط به  

i –  جهت کالیبره شماره کانال ورودی 

 (cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  

 تور است.این کد دستوری نشان دهنده معتبر بودن دس – AA(cr) ! پاسخ

? AA(cr) –  .این کد دستوری نشان دهنده نا معتبر بودن دستور است 

 021hدر دستگاهی با ادرس  5ورودی شماره  spanکالیبره  مثال

$021C5(cr) 
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AA1Ci$ 

 * offsetدستور کالیبراسیون  عنوان دستور

 ورودی های اتصال کوتاه شده offsetدرخواستی برای کالیبره  توصیف عملکرد

 $ AA1Ci (cr) بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  –$

AA – کند که خواستار ارتباط کاراکتر هگزادسیمال که آدرس ماژولی را مشخص می دو

 (FF-00با آن هستیم. )بازه آدرس دهی 

 ورودی  تک offsetکالیبره کد دستوری مربوط به   – 1

 Ci –  برهجهت کالی شماره کانال ورودی 

(cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  

 این کد دستوری نشان دهنده معتبر بودن دستور است. – AA (cr) ! پاسخ

? AA (cr) – کد دستوری نشان دهنده نا معتبر بودن دستور است. این 

 

AA7CiRrr$ 

 تنظیم نوع و بازه هر کانال ورودیدستور  عنوان دستور

 استی برای تعیین ودرخو توصیف عملکرد

 $AA7CiRrr(cr) بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  –$

AA – کند که خواستار ارتباط کاراکتر هگزادسیمال که آدرس ماژولی را مشخص می دو

 (FF-00با آن هستیم. )بازه آدرس دهی 

  تنظیم نوع و بازه ورودی هاکد دستوری مربوط به   – 7

Ci –   مورد نظر کانال ورودیشماره 

Rrr – تعیین کننده ادسیمالهگزکد  type, range (2جدول ) ورودی 
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 (cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  

 این کد دستوری نشان دهنده معتبر بودن دستور است. – AA (cr) ! پاسخ

? AA (cr) – ی نشان دهنده نا معتبر بودن دستور است.کد دستور این 

 

AA8Ci(cr)$ 

 نوع و بازه هر کانال ورودی دستور تعین عنوان دستور

 های ورودیجهت بازگرداندن نوع و بازه کانالدرخواستی  توصیف عملکرد

 $ AA8Ci (cr) بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  –$

AA – کند که خواستار ارتباط که آدرس ماژولی را مشخص میکاراکتر هگزادسیمال  دو

 (FF-00با آن هستیم. )بازه آدرس دهی 

 تنظیم نوع و بازه ورودی ها  به بازگردادندنکد دستوری مربوط   – 8

Ci –  مورد نظر شماره کانال ورودی 

Rrr – کد هگزادسیمال تعیین کننده  type, range ( 2جدول ورودی) 

 (cr) – کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  

 این کد دستوری نشان دهنده معتبر بودن دستور است. – AA (cr) ! پاسخ

? AA (cr) – کد دستوری نشان دهنده نا معتبر بودن دستور است. این 

 

#** 

 هادستور سنکرون سازی نمونه برداری ورودی عنوان دستور

ها اسال کرده که مقادیر ورودی های خود را در برای تمام ماژولاین کد دستوری  وصیف عملکردت

 رجیستری ذخیره کنند.
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 (cr)**# بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  – #

 ستوری نمونه برداری همزماندکد   – **

(cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  

دهند و منتظر درخواست جداگانه ای کدام از ماژول ها به این دستور پاسخی نمیهیچ  پاسخ

 .مانندجهت خواندن مقادیر ذخیره شده می

$AA4 

 خواندن مقادیر سنکرون ورودی ها دستور  عنوان دستور

تری ها اسال کرده که مقادیر ورودی های خود را در رجیساین کد دستوری برای تمام ماژول توصیف عملکرد

 ذخیره کنند.

بررسی اجزای کد 

 دستوری

  $AA4(cr) 

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  –$

AA – کند که خواستار ارتباط با آن کاراکتر هگزادسیمال که آدرس ماژولی را مشخص می دو

 (FF-00هستیم. )بازه آدرس دهی 

 نمونه برداری همزماندستوری خواندن مقادیر کد   – 4

 (cr) –  یان دهنده کد دستوریکاراکتر پا (0Dh)  
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 کد دستوری نشان دهنده نا معتبر بودن دستور است. این – AA (cr) ? پاسخ

>AA (status) (data) (cr) – کد دستوری نشان دهنده معتبر بودن دستور است. این 

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  – <

AA – ه خواستار ارتباط با آن کند ککاراکتر هگزادسیمال که آدرس ماژولی را مشخص می دو

 (FF-00هستیم. )بازه آدرس دهی 

(status) –   دهد که مقدار نمونه برداری همزمان ذخیره شده برای اولین نشان می ’1‘کاراکتر

بیانگر این است که مقدار نمونه برداری همزمان ارسالی  ’0‘بار است که ارسال میشود و کاراکتر 

 قبال ارسال شده است.

 (data)–   در رجیستر مشخصی ذخیره شده است.**# مقادیر ورودی ها که با دستور 

 (cr) –  کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh) 

 مثال

 

 دستور  

$124(cr) 

  پاسخ

>121+4.2540+6.1540+7.2543+4.2545+4.2541+7.6540+5.6540+12.250 

(cr) 
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$AAXnnnn 

 Watchdog timer  تنظیمدستور  عنوان دستور

 Watchdog timer  تنظیمدرخواستی جهت  توصیف عملکرد

 AAXnnnn(cr)$  بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  –$

AA – کند که خواستار ارتباط کاراکتر هگزادسیمال که آدرس ماژولی را مشخص می دو

 (FF-00با آن هستیم. )بازه آدرس دهی 

X –   کد دستوری مربوط به تنظیمWatchdog timer  

Nnnn – که برای  زمانیwatchdog timer شود.تنظیم می 

    watchdog timer. حداقل زمان قابل تنظیم برای ثانیه است 0.1قدرت تفکیک زمان 

 باشد.ثانیه  3 باید بزگتر از

 999.9در نتیجه حداکثر زمان قابل تنظیم  ثانیه است.  1.2نشان دهنده  0012مقدار 

 ثانیه است.

 است. watchdog timerنشان دهنده غیر فعال بودن   0قدار م

 (cr)– کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  

 این کد دستوری نشان دهنده معتبر بودن دستور است. – AA (cr) ! پاسخ

? AA (cr) – کد دستوری نشان دهنده نا معتبر بودن دستور است. این 
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$AAY 

 Watchdog timer  دستور تنظیم عنوان دستور

 Watchdog timer  درخواستی جهت تنظیم توصیف عملکرد

 AAY (cr)$  بررسی اجزای کد دستوری

 کاراکتر تفکیک نوع دستور  –$

AA – کند که خواستار ارتباط کاراکتر هگزادسیمال که آدرس ماژولی را مشخص می دو

 (FF-00با آن هستیم. )بازه آدرس دهی 

Y –  به خواندن مقدار  کد دستوری مربوطWatchdog timer  

Nnnn – که برای  زمانیwatchdog timer شود.تنظیم می 

    watchdog timerثانیه است. حداقل زمان قابل تنظیم برای  0.1قدرت تفکیک زمان 

 ثانیه باشد. 3باید بزگتر از 

 است. watchdog timerنشان دهنده غیر فعال بودن   0مقدار 

نشان دهنده غیر فعال بودن   0ثانیه استمقدار   1.2دهنده  نشان 0012مقدار 

watchdog timer .است 

 (cr)– کاراکتر پایان دهنده کد دستوری (0Dh)  

 این کد دستوری نشان دهنده معتبر بودن دستور است. – AA (cr) ! پاسخ

?AA(cr) –  .این کد دستوری نشان دهنده نا معتبر بودن دستور است 
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 یبراسیونکال

 نالوگ :جهت انجام کالیراسیون ورودی های آ های الزمامگ

 قرار دادن دستگاه در حالت ورودی آنالوگ .1

عمل کالیبراسیون به ورودی های آنلوگ اختصاص دارد و اگر دستگاه در حالت ورودی دیجیتال باشد 

ه در حالت ورودی آنالوگ جهت قرار دادن دستگا شود.در زمان کالیبراسیون پیغام خطا باز گردانده می

 (.5شکل قرار بگیرد) ONدر وضعیت  1الزم است کلید

 

  *INITدستگاه در حالت قرار دادن  .2

در  رد دستگاهتعبیه شده روی بو 2کلید 5 شکل مطابق  الزم است ابتدا درب دستگاه باز شده سپس

. بعد از تغییر وضعیت کلید با یکبار روشن و خاموش کردن .)کلید دو تایی(قرار بگیرندON وضعیت 

 شود.می *INITماژول دستگاه وارد حالت 

 

  کالیبراسیون حالت در ژول1ما هایکلید وضعیت - 5 شکل 

 گیرد:خود قرار می تنظیمات ماژول در حالت پیش فرض *INITدر حالت 

Baud rate: 9600 Bit/sec 

checksum: Disable 

Address: 0x00 

 شوند که در حالتمی، گزینه های مرتبط با کالیبراسیون فعال *INTبا اتصال به دستگاه در حالت

Normal اند.غیر فعال بوده   

 :zeroکالیبره  .3

                                           

 اگر در زمان کالیبره دستگاه در حالت ورودی دیجیتال باشد 1
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انتخاب در نرم افزار را    دکلی سپس ها را اتصال کوتاه کنیدابتدا تمامی ورودی 

واست میز بودن درخآمرتبط با موفقیت پیغام ،صورت موفقیت آمیز بودن عمل کالیبراسیون کنید. در

 . ت(های ورودی نیسنیازی به تکرارکالیبراسیون آفست برای انوع داده) شودمی صفحه نمایش داده روی

 : span کالیبره .4

. برای ورودی های ولـتاژ ابتدا نوع باید به صورت مجزا انجام شود های ولتاژ و جریانکالیبره ورودی

مورد ورودی دقیق را توسط کالیبراتور به  1Vدهیم. سپس یک ورودی قرار می ± 1Vورودی را روی 

صورت موفقیت آمیز بودن  کنیم. دررا انتخاب می و کلید .کنیممی متصل  نظر خود

 د.شومی میز بودن درخواست روی صفحه نمایش دادهآقیتمرتبط با موف عمل کالیبراسیون پیغام

ها به صورت مجزا تکرار کالیبراسیون را برای تک تک ورودیها، عمل جهت انجام کالیبره سایر ورودی

 کنیم.می

یا  20mA±های ولتاژ است. ابتدا نوع ورودی دستگاه را های جریان مشابه با ورودیکالیبره ورودی

4-20mA ورودی دقیق یک اهم دقیق را به دستگاه متصل و  50های اومتهیم سپس مقدقرار می

20mA و کلیدکنیمدستگاه متصل می مورد نظر سط کالیبراتور به ورودیرا تو . 

میز بودن آمرتبط با موفقیت صورت موفقیت آمیز بودن عمل کالیبراسیون پیغام کنیم. دررا انتخاب می

کالیبراسیون را ها، عمل برای انجام کالیبره سایر ورودیشود. می درخواست روی صفحه نمایش داده

 کنیم.ها به صورت مجزا تکرار میبرای تک تک ورودی

 MODBUSارتباط 

 MODBUSجدول رجیسترهای  – 4جدول 

Memo Attribute Item Channel ADDR 4X 

 R CURRENT VALUE 0 40001 

 R CURRENT VALUE 1 40002 

 R CURRENT VALUE 2 40003 

 R CURRENT VALUE 3 40004 

 R CURRENT VALUE 4 40005 

 R CURRENT VALUE 5 40006 

 R CURRENT VALUE 6 40007 

 R CURRENT VALUE 7 40008 

 

 R/W Type Code 0 40201 

 R/W Type Code 1 40202 

 R/W Type Code 2 40203 
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 R/W Type Code 3 40204 

 R/W Type Code 4 40205 

 R/W Type Code 5 40206 

 R/W Type Code 6 40207 

 R/W Type Code 7 40208 

 

0x40 0x17 R Module Name 1  40211 

0x50 

x0x00 
R Module Name 2  40212 

0xa2 0x00 R Version 1  40213 

0x00 

x0x00 
R Version 2  40214 

 

0x00 0xff R/W Channel Enable  40214 

 

مشخص  MODBusوضعیت رجیسترهای  .Error! Reference source not foundر د

-ADAMبه نحوی است که با نرم افزار  MODBusمقدار ذخیره شده در رجیسترهای  شده است.

40000-50000 utility  .تطابق کامل داشته باشد 

 :MODBus سترهاینحوه ذخیره مقادیر ورودی در رجی

رقم متمایز را دارا  216) 65536 (بیتی هستند و امکان ذخیره MODBUS 16رجییستر های 

 میباشند.

 .شودبه حداکثر مقدار ورودی نسبت داده می 65535 به حداقل مقدار ورودی و 0مقدار 

𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
 (𝑀𝑂𝐷𝐵𝑢𝑠 𝑉𝑙𝑢𝑒) ∗ (𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)

65535
+ 𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 


