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سب،  س به منظور اطمینان از کارکرد منا شگی د ضمین موثر و همی تگاه و به لحاظ ت

از اتصمماا ارد دسممتگاه اطمینان داشممته و کنیم درخواسممت میایمنی خود از شممما 

های ایمنی فترچه راهنما را کامل و به دقت بخوانید و به هشممدارها و دسممتورال ملد

اندازی دستگاه و در زمان ت میر و نگهداری توجه کنید. عواقب ناشی از آن قبل از راه

صرف کننده میعدم مطال ه د سخه دفترچه راهنما به عهده م شد.قیق بروزترین ن  با

www.arman-توانید جدیدترین نسمممخه دفترچه راهنما را از سمممایت همواره می

afp.com .دانلود کنید 
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 معرفی    

جهت اندازه گیری ، نمایش و ثبت مقادیر سیگناا های صن تی مانند انواع ترموکوپل،    𝑃𝑅5618ثباد بدون کاغذ 

 باینری قابل استفاده است. ولت، فرکانس و مقادیرترمورزیستانس، میلی آمپر، میلی ولت، 

 : افزاریهای سختویژگی

 مقاومتی تاچ اینچ رنگی با صفحه 6/5صفحه نمایش 

  1.5طرفه بیتی با ایزوالسیون الکتریکی سه 16کاناا ورودی یونیورساا شانزده تا𝐾𝑉𝐷𝐶 

  دیجیتااعدد خروجی ده)  𝑆𝑆𝑅 , 𝑂𝑃𝐸𝑁 𝐶𝑂𝐿𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅 (Relay [normally open & normally close], 

 آمپر(دو عدد خروجی آنالوگ کامال ایزوله )میلی 

  پورد سریاا 𝑀𝑜𝑑𝑏𝑢𝑠 ( 𝐴𝐹𝑃 , 𝐴𝑆𝐶𝐼𝐼 , 𝑅𝑇𝑈) 

  240~100 تغذیهVAC 

  144ج به فلزی با اب اد استاندارد𝑚𝑚 ∗  144𝑚𝑚 ∗ 200𝑚𝑚  

 : افزاریهای نرمویژگی

 (دیجیتاا بصورد و افقی، بارگراف و عمودی گراف)مختلف  ردبه صو اطالعاد نمایش 

 محاسبه دقیق مقدار𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  برای هر تابع 

 ساعت شمسی و میالدی 

 (مختلف ریاضی توابع از پشتیبانی)نویسی فرموا امکان 

 کنترلر𝑃𝐼𝐷  های صن تیجهت کنترا پروسه 

 اتصاا به شبکه𝑀𝑂𝐷𝐵𝑈𝑆  

 اتصاا به𝑂𝑃𝐶 𝑈𝐴 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟  اختصاصی 

 های ریاضی های دیجیتاا با استفاده از فرمواف اا و غیرف اا کردن خروجی 

 هاخروجیافزاری ورودی و کالیبراسیون نرم 
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 : کاربرد

 ثبت اطالعاد پروسه های صن تی 

 اندازه گیری فلو برای مای اد و گازها 

 (ورهاسنس انواع و) اکسیژن های سنسور مقادیر گیری اندازه و ثبت 

  اندازه گیری و نمایش 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

 بلوک دیاگرام دستگاه:

 است :مشخص است دستگاه از قسمت های زیر تشکیل شده 1 طور که در شکلهمان

 کاناا ورودی یونیورساا   شانزده 

 دیجیتاا  خروجی کاناا ده( 𝑆𝑆𝑅 , 𝑂𝑃𝐸𝑁 𝐶𝑂𝐿𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅 (Relay [normally open & normally close], 

 آمپر(دوکاناا خروجی آنالوگ ) میلی 

 پورد سریاا𝑅𝑆485  

  بخش محاسباد و کنترا 

 نمایشگر و صفحه لمسی 

 پورد𝑈𝑆𝐵  

 منبع تغذیه 
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 دستگاه اگرامیبلوک د-1شکل 

 

 24تا 1*قابل سفارش سازی به ن داد دلخواه از 

 10ا ت1**قابل سفارش سازی به ت داد دلخواه از 
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 اتصاالت پشت دستگاه ینما -3شکل 

 دستگاه( ی)جلو شیصفحه نما ینما -2شکل   
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 عملکرد سیستم

 : ورودی آنالوگ دستگاه

نحوه اتصاا انواع 2-1شکلباشد. های متداوا صن تی میگیری انواع مختلفی از سیگناااین بخش قادر به اندازه     

 .دهدمختلف سیگناا به کانکتور ورودی دستگاه را نشان می
 

 یورود کانکتور به گناایس مختلف انواع اتصاا ی نحوه:  2-1شکل

 

 توسط دما گیریاندازه هنگام 𝑇𝑎 ازمقدار. می باشد( 𝑇𝑎) محیط دمای گیریاندازه سنسور دارای یک یشماره کاناا

 دهد.کاناا ورودی را نمایش میدیاگرام داخلی یک بلوک2-2شکل کرد.  استفاده توانمی سردینقطه عنوانبه، ترموکوپل

 

 یورود کاناا کی یداخل اگرامید بلوک:  2-2شکل

 (𝑇𝑦𝑝𝑒) گیری نموده و باتوجه به نوعرا اندازه (و مقاومت آمپر، فرکانسولت، ولت، میلی)میلینسورهر کاناا مقدار س

, 𝑀𝑖𝑛وسط پارامترهای شده، از جدوا ترموکوپل، جدوا ترمورزیستانس یا م ادله خطی که تسور متصل سن 𝑀𝑎𝑥 

ن گذر دیجیتاا که ثابت زمانی آکند. سپس این مقدار از فیلتر پایینرا محاسبه می دما ت ریف شده است، مقدار اصلی
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تنظیم شده است عبور داده شده تا نوساناد احتمالی نامطلوب موجود بر روی سیگناا حذف  𝐷𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔توسط پارامتر 

 در دسترس و شده گذارینام شانزده تا یک هایکاناا برای ترتیب به  𝐼16 تا 𝐼1 های نام با هاکاناا نهایی گردد. خروجی

  .باشندمی

می باشد. مقدار  ( 𝐶𝐽𝐶 )هنگام استفاده از ترموکوپل، برای به دست آوردن مقدار دمای صحیح، نیاز به دمای نقطه سرد 

𝐶𝐽𝐶 ای که برای از م ادله𝐶𝐽𝐶 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  گردد.ت ریف خواهد شد، محاسبه می 

ادله بهتر است م  ،تا پشت دستگاه آمده باشند هاهای ترموکوپل به صورد مستقیم و بدون تغییر جنس سیماگر سیم

𝐶𝐽𝐶 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛   برابر با𝑇𝑎  دیگر استفاده شود.صورد باید از م ادله مناسب ایندر غیر شود.دادهقرار 

 : بخش محاسبه و کنترل

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

 این وظایف عبارتنداز : .است شده مشخص 1عهده این بخش است که در شکلبر

 های مختلفد برروی صفحه نمایشگر در حالتنمایش اطالعا 

 یافت فرامین از طریق صفحه لمسی و پردازش آنهادر 

 دریافت مقادیر عددی تولید شده در هرکاناا و پردازش آنها 

 کنندهدریافت فرامین از پورد سریاا و ارساا پاسخ به درخواست 

 ثبت اطالعاد در دیتابیس دستگاه 

 (و دیجیتااآنالوگ ها )بروزرسانی خروجی 

 تبادا اطالعاد از طریق پورد 𝑈𝑆𝐵  

، وندشصورد گراف و بارگراف رسم مییا به شوندنمایش داده می  متغیرهایی که به صورد عددی برروی صفحه نمایشگر،

 شوند. گذاری مینام (𝑝𝑒𝑛)گردند و با اسم قلمدر این بخش محاسباد تولید می

,𝑃1وجود دارد و به صورد  ( 𝑃𝑒𝑛)عدد قلم بیست و چهار در این دستگاه  … , 𝑃24 باشند. هر قلم دارای قابل دسترسی می

 از:این پارامترها عبارتند .کندهای آن را ت ریف میپارامترهایی است که ویژگی

 𝑃𝑒𝑛 𝑆𝑖𝑧𝑒  :نماید.لم در هنگام رسم گراف را مشخص میاین پارامتر ضخامت نوع ق 

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

  𝑁𝑎𝑚𝑒 :اشد.ببا نام سیگناا در پروسه صن تی میکند که م موال برابر ن پارامتر نام هر قلم را مشخص میای 

 𝑈𝑛𝑖𝑡  کند مثل پارامتر واحد هر قلم را مشخص می : این𝐾𝑔/ℎ𝑜𝑢𝑟   یا𝑀3/𝑚𝑖𝑛 

  𝑀𝑎𝑥 , 𝑀𝑖𝑛باشد.رگراف مینمایش باقلم هنگام رسم گراف یا  کننده رنج تغییراد هر: این پارامترها محدود 
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  𝐻𝐻, 𝐻, 𝐿, 𝐿𝐿صورد و به کنندهای آالرم هرقلم را مشخص می: این پارامترها محدوده(𝐿24, … , 𝐿1 ،)

( 𝐻24, … , 𝐻1( ،)𝐿𝐿24, … , 𝐿𝐿1( ،)𝐻𝐻24, … , 𝐻𝐻1باشند( برای هر قلم در دسترس می. 

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

 𝑃𝑒𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 س اساگردد. این م ادله برمشخص می ،کندای که قلم را ت ریف می: توسط این پارامتر م ادله

 شود.یهای مختلف و اعداد ثابت ت ریف ماساس متغیر لف ریاضی و برتمخ توابع

 :سطوح آالرم برای قلم

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

 باشد.عادی می

متر ک  𝐿بیشتر یا از مقدار    𝐻ازمقدار  رنگ زرد ، نشان دهنده ی وض یت اخطار است. در صورتی که مقدار یک قلم،

 شود، در وض یت اخطار قرار داریم.

   𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻رنگ قرمز ،نشان دهنده ی وض یت هشدار است. در صورتی که مقدار یک قلم ،از مقدار 

 کمتر شود ، در وض یت هشدار قرار داریم.

به عنوان  .ست آمده است را استفاده کردتوان مقدار قبلی که از همین فرموا به ددر هنگام ت ریف م ادله قلم، می نکته :

𝑃1از فرموا   (𝑃1) ه یک مثاا اگر برای م ادله قلم شمار + در هر دوره   𝑃1استفاده گردد، باعث خواهد شد که مقدار 1

 از محاسباد یک واحد افزایش یابد.

  دوره محاسبات

د زمان )مد گردده به ترتیب مراحل زیر انجام میورگردد و در هر دای انجام میمحاسباد در دستگاه به صورد دوره     

 باشد( :دوره محاسباد یک ثانیه می

 گیری شده هر کاناا قرائت مقادیر اندازه(𝐼1, … , 𝐼16)   16تا  1به ترتیب از کاناا  

  محاسبه مقدار هر تابع(𝐹1, … , 𝐹6)  6تا  1به ترتیب از تابع 

  محاسبه مقدار هر قلم(𝑃1, … , 𝑃24)   24تا قلم  1ترتیب از قلم به 

 ابتدا شرط ف اا  10تا رله  1های دیجیتاا به ترتیب از رله بررسی شرایط ف اا و غیرف اا کردن خروجی (

 (.گرددبودن بررسی می

 بروزرسانی خروجی آنالوگ 

 باشد.د ضروری میمحاسبا ، توجه به ترتیب 𝐶𝐽𝐶 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛هنگام ت ریف توابع برای هر قلم یا رله یا تذکر :
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 باشد:به صورد زیر می  𝑃𝑒𝑛 به   𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡ترتیب عملیاد اعماا شده روی ورودی و تبدیل 

  در منوی𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔   زیر منوی،𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡   برای هر مقدار ورودی ،𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡1, … , 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡16   دو مقدار ، 𝑚𝑖𝑛 

اسکیل شده  𝑚𝑎𝑥و   𝑚𝑖𝑛این قسمت مقادیر هر قلم ، بین مقدار  به طور دستی تنظیم می شود. در 𝑚𝑎𝑥 و 

,𝐼1 و در متغیر های  … , 𝐼16   شوند.ذخیره می 

 کردنباشد در نتیجه نیازی به واردگراد میسانتی دانید خروجی ترموکوپل براساس درجههمانطورکه میتوجه :       

 نمی باشد. 𝑀𝑎𝑥و  𝑀𝑖𝑛مقادیر 

 2-3شکل 

باشد که در مرحله اوا ورودی ها خوانده شده و در متغیر های ترتیب انجام محاسباد به این صورد میتوجه :    

𝐼1, … , 𝐼16  ذخیره میشوند. سپس مقدار فانکشن ها )متغیر های𝐹1, … ( محاسبه شده و سپس مقدار قلم ها )متغیر 6,

,𝑃1های  … , 𝑃24گردد.رتیبی هر یک ثانیه یک بار انجام میشوند و این عملیاد به صورد ت( محاسبه می 

  در منوی𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔  زیر منوی𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛   مقادیر ،𝐼1, … , 𝐼16  به طور پیش فرض با استفاده از فرموا

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 هایی که در قسمت − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛   موجود هستند، به مقادیر𝐹1, … , 𝐹6  شوند.تبدیل می 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛اگر در قسمت  توجه :      − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  از خود فانکشن های ،𝐹1, … , 𝐹6  نیز استفاده شده باشد، به

علت انجام محاسباد به صورد ترتیبی و در دوره های زمانی مشخص )هر یک ثانیه یک بار( در این صورد مقدار ذخیره 

,𝐹1 شده در فانکشن های  … , 𝐹6گیرد.یه ی قبل(، در محاسباد جدید مورد استفاده قرار میی قبلی ) یک ثاندر دوره 
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  در منوی𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔  زیر منوی ،𝑃𝑒𝑛   مقادیر متغیرهای ،𝐹1, … , 𝐹6   به طور پیش فرض با استفاده از فرموا

𝑃𝑒𝑛هایی که در قسمت  − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  موجود هستند، به مقادیر𝐹1, … , 𝐹6  شوندتبدیل می 

  Functionمنوی تنظیماد  2-4شکل 

 Pen equationمنوی تنظیماد  2-5شکل 

𝑃𝑒𝑛اگر در قسمت توجه :   − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  از خود متغیر های ،𝑃1, … , 𝑃24  نیز استفاده شده باشد، به علت انجام

 در خیره شدهمحاسباد به صورد ترتیبی و در دوره های زمانی مشخص )هر یک ثانیه یک بار( در این صورد مقدار ذ

𝑃1, … , 𝑃24در آخر مقادیر .گیرند)یک ثانیه قبل(، در محاسباد جدید مورد استفاده قرار می در دوره قبلی𝑃1, … , 𝑃24 
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 ،  𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 ،𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑝ℎبه صورد صفحه نمایش  اسکیل شده و روی  𝑚𝑎𝑥و  𝑚𝑖𝑛 بین مقدار 

𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ   ،𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟  ،𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟  و𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 شوند.نمایش داده می 

 Penمنوی تنظیماد  2-6شکل 

( ،سایز قلم 𝐷𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑠)ز ممیز ، مشخصاد هر قلم ی نی ت داد رقم های ب د ا 𝑃𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒در تب      

(𝑃𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑧𝑒( رنگ قلم ، )𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟( نام قلم ، )𝑁𝑎𝑚𝑒( واحد ،)𝑈𝑛𝑖𝑡 و مقادیر )𝑚𝑖𝑛  و 𝑚𝑎𝑥  شوند. همچنین تنظیم می

, 𝐻𝐻 ، مقادیری با عنوان  به ازای هر قلم 𝐻 , 𝐿𝐿 , 𝐿 کنند. های مجاز قلم ها را مشخص میشوند که محدوده تنظیم می

 شوند؛ به این شکل که اگر مقدار یک قلم،هایی نمایش داده میمحدوده های غیر مجاز برای قلم ها به صورد آالرم

قرار داریم ، و اگر  مقدار یک قلم ،از مقدار  کمتر شود، در وض یت اخطار با رنگ زرد  𝐿بیشتر یا از مقدار    𝐻ازمقدار 

𝐻𝐻   بیشتر ، یا از مقدار𝐿𝐿    .کمتر شود ، در وض یت هشدار با رنگ قرمز قرار خواهیم داشت 

، زیر   𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 در صورتی که بخواهیم یکی از قلم ها را به عنوان خروجی آنالوگ تنظیم کنیم، به منویتوجه :      

,𝑃1یکی از قلم های   𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑛رفته و  از طریق قسمت  𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡منوی  … , 𝑃24  را توسط قسمت

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 دهیم. از طریق قسمت به یکی از دو خروجی آنالوگ ارجاع می𝑇𝑦𝑝𝑒   رنج جریان خروجی هم قابل تنظیم ،

شده و به  𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒شود، که توسط خودمان تنظیم می 𝑚𝑎𝑥 و   𝑚𝑖𝑛است. سپس مقدار قلم انتخاب شده بین مقادیر 

 گیرد.عنوان خروجی آنالوگ مورد استفاده قرار می
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 منوی تنظیماد خروجی آنالوگ  2-7شکل 

 باشند.قابل تنظیم می   𝐾𝑑و  𝐾𝑝   ،𝐾𝑖، با ف اا کردن چک باکس مربوطه ، ضرایب 𝑃𝐼𝐷در صورد نیاز به کنترلر      

 کنترلر  PIDف اا کردن  2-8شکل 

 رتباط بین ا 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  ،𝐼  ،𝐹  و𝑃  ؛ 

تبدیل  𝐼 اسکیل شده و به   𝑚𝑎𝑥و  𝑚𝑖𝑛ها بین مقادیر   𝐼  ، 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡به   𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 همانطور که گفته شد ، برای تبدیل 

 .باشد( 𝑅𝑇𝐷)جز در حالتی که ورودی ترموکوپل یا شوند می
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𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ، از قسمت  𝐹به  𝐼برای تبدیل  − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  و برای تبدیل𝐹  به𝑃  از قسمت 𝑃𝑒𝑛 − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛شود. در قسمت استفاده می − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  به طور پیش فرض، مقادیر ،𝐼  مستقیما برابر با𝐹  قرار داده

𝑃𝑒𝑛شوند و همچنین در قسمت می − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  پیش فرض، مقادیر ، به طور 𝐹 مستقیما برابر با 𝑃   قرار داده

ی قابل توجه در مورد استفاده از این فرموا توان از فرموا های موجود استفاده کرد. نکتهشوند. در غیر این صورد میمی

ا توجه به این نکته که در در فرموا ها استفاده کرد ، ب  𝑃و 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  ،𝐼  ،𝐹توان از تمامی متغیر های ها این است که می

صورد استفاده از این متغیر ها ، آخرین مقدار ذخیره شده در متغیر در دوره ی قبل ی نی در یک ثانیه ی گذشته مورد 

 گیرد.استفاده قرار می

باشد که در مرحله اوا ورودی ها خوانده شده و در متغیر های ترتیب انجام محاسباد به این صورد میتوجه : 

𝐼1, … , 𝐼16  ذخیره میشوند. سپس مقدار فانکشن ها )متغیر های𝐹1, … , 𝐹6 محاسبه شده و سپس مقدار قلم ها )

,𝑃1)متغیر های  … , 𝑃24گردد.انجام میهر یک ثانیه یک بار شوند و این عملیاد به صورد ترتیبی ( محاسبه می 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛در این مثاا در قسمت   : مثال − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  ،مقدار 𝐹4 را برابر𝑠𝑖𝑛 (𝐹4) + 3 ∗ 𝑃6 + 𝐼2  .قرار داده ایم 

آخرین مقدار ذخیره ی شده از دوره ی قبل )یک ثانیه ی   I2,P6,F4 باید به این نکته دقت شود که در متغیر های     

  گیرد.قبل( قرار می

 Functionباکس م ادله نویسی  2-9شکل 
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𝑃𝑒𝑛 در این مثاا در قسمت  : مثال − 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 مقدار ، 𝑃10را برابر𝑡𝑎𝑛𝐼5 + 𝑎𝑣𝑔(𝑃5, 𝑃1) + 𝑠𝑞𝑟𝑡𝐹12  قرار

 ایم.داده

 Penباکس م ادله نویسی   2-10شکل 

ی شده از دوره ی قبل )یک ثانیه آخرین مقدار ذخیره I5,P5,F12 باید به این نکته دقت شود که در متغیر های     

  گیرد.قبل( قرار می

 : وگخروجی آنال

 نشان داده شده است. 2-11دیاگرام بخش خروجی آنالوگ در شکلبلوک      

 
 

: بلوک دیاگرام بخش خروجی آنالوگ2-11شکل   
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 چنین گردد. همیماد مربوط به این بخش محاسبه میاساس تنظباشد. این مقدار برآمپر میخروجی آنالوگ براساس میلی

 . رای کنترا یک پروسه استفاده نمود)واحد خروجی ( ب این بخشتوان از ، می𝑃𝐼𝐷با ف اا کردن واحد 

 پارامترهای مربوط به این بخش عبارتنداز:

 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑑 𝑃𝐸𝑁گردد.ذار در محاسباد این بخش ت یین میگ: توسط این پارامتر قلم تاثیر 

 𝑇𝑦𝑝𝑒 : در صورتی کهtype  20~0یکی از انواعmA  5~0یاmA مقدار  باشد، زمانی کهPEN  مربوطهNA  باشد

باشد  NAمربوطه  PENباشد، زمانی که مقدار  20mA~4یکی  typeاست و اگر  "0.000mA"خروجی آنالوگ 

 است. "2.000mA"خروجی آنالوگ 

  𝑀𝑖𝑛, 𝑀𝑎𝑥گرددآمپر تنظیم میارامتر محدوده خروجی سیگناا میلی: توسط این دو پ. 

  𝑃𝐼𝐷اساس محاسباد شده باشد، مقدار خروجی آنالوگ برر ف اا : در صورتی که این پارامت𝑃𝐼𝐷  توجه به و با

,𝑆𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡پارامترهای 𝐾𝑝, 𝐾𝑖, 𝐾𝑑  گردد.روزرسانی میقدار ف لی قلم انتخاب شده بهو م 

 در دسترس خواهد بود. 𝐴𝑂2و   𝐴𝑂1مقدار خروجی این بخش)خروجی آنالوگ( با نام  تذکر :

  مثال:

 𝑃𝐸𝑁1آمپر ت ریف شده و به م ادله  میلی 20تا  4صورد زیر، خروجی از نوع مترهای قسمت خروجی بهبا تنظیم پارا

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

 

                        𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑑 𝑃𝐸𝑁 → 1 
                           𝑇𝑦𝑝𝑒 → 4~20 𝑚𝐴    

                                       𝑀𝑖𝑛 → 0     
                               𝑀𝑎𝑥 → 100                                                                                          

 100تا  0آمپر( بین عدد میلی 20 تا 4یان خروجی ): رنج جر 2-13شکل
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 : خروجی دیجیتال )رله(

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

 کند : عمل می 2-14شکلصورد 

 (ی عملکرد خروجی دیجیتاا )رله: فلوچارد نحوه2-14شکل

 
 

ج روشن شدن رله، اگر این شرط برقرار بود زمان سن .گرددبررسی می   𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛شده برایابتدا شرط ت ریف

هرگاه شرط  .رله روشن خواهد شد ،برسد 𝑂𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦سنج به این زمان کند و اگر مقدارشروع به شمارش می

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  شود.ریست می ه ون سنج روشن شدبرقرار نباشد زما 
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گردد و اگر این شرط برقرار بود زمان ود، شرط خاموش کردن رله بررسی میدر ادامه اگر شرط روشن شدن رله برقرار نب

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

 گردد.زمان سنج خاموش شدن، ریست میاشد، برقرار نب  𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛رط گاه ششد. هر

 باشند.در دسترس می 10تا  1های ترتیب برای رلهبه 𝑅10  تا𝑅1 های خروجی این بخش با نام

 کنند.هر ثانیه یک واحد افزایش پیدا میتایمرهای خروجی دیجیتاا  نکته :

  𝑂𝑁 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁شرط،  𝑂𝐹𝐹 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁 و𝑂𝑁 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁 همزمان شروط درصورد ف اا شدن  نکته :

 دارد. اولویت

 : ساختار منو

 نشان داده شده است : 2-15 شکلمنوی دستگاه در 

 : ورود به منوی دستگاه2-15شکل

. 
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 𝑳𝒐𝒈 𝒊𝒏 شود.از این قسمت استفاده میف دسترسی : جهت ورود کاربر به دستگاه در سطوح مختل 

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

 به صورد کامل توضیح داده شده است. 𝑳𝒐𝒈 𝒊𝒏منو قسمت در 

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

 𝑮𝒓𝒐𝒖𝒑   :در منوی  هایی کهبه کانااتوان آن می که از طریق، گروه است سهشامل  این منوSetting   زیر ،

 ، به هر گروه اختصاص داده شده است، دسترسی داشت.Groupمنوی 

 𝑺𝒄𝒓𝒆𝒆𝒏  :باشد.می انتخابقابل  ،در این دستگاه ین منو انواع صفحاد قابل نمایشدر ا 

 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 : شود .ای دستگاه از این منو استفاده میجهت مشاهده تغییراد موجود بر روی قلم ه 
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 دسترسی کاربر

 :  𝐿𝑜𝑔 𝑖𝑛 منو

استفاده  Log inشده، از منوی  کاربری ت ریفاشتن دسترسی به منوهای مختلف بنابر مدجهت ورود به سیستم و د

 .است شده داده نمایش 3-1شکلکه در  شودمی

 Log in د به منویو: ور 3-1شکل

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

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

 دسترسی در این مد عبارتنداز: نوهای قابلنماید و هیچ دسترسی به تنظیماد دستگاه ندارد. م

1. 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡   
2. 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝   

3. 𝑆𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛    

4. 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 
 باشد.می 𝑂𝑃𝑅 و 𝑂𝑃𝑅 کاربری فرض دستگاه برای این مدکاربری و رمز عبور پیشامن
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 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟فرض برای کاربری و رمز عبور پیش: نام 3-2شکل 

 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑒𝑟  :تواند به ستگاه وجود ندارد و کاربر فقط می، دسترسی به تنظیماد مهم دکاربریدر این مد

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

𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 که در مد بر منوهاییعالوه 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 .ذکر شد، دسترسی داشته باشد  

 باشد.می  𝐸𝑁𝐺و  𝐸𝑁𝐺کاربریفرض دستگاه برای این مدعبور پیشکاربری و رمز نام

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

 

 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒  :ی منو امکان پذیر می باشد. همچنین امکان مدیریت در این مد کاربری، دسترسی به تمام قسمت ها

 کابران موجود یا ت ریف کاربر جدید وجود دارد.
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 باشد.می 𝑆𝑅𝑉 و𝑆𝑅𝑉 کاربری فرض دستگاه برای این مدعبور پیشکاربری و رمزنام 

 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆فرض برای کاربری و رمز عبور پیش: نام 3-4شکل 

 ∶ 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 این قسمت کاربر سرویس می تواند کاربران ت ریف شده در دستگاه را مدیریت کند. در 

 𝑴𝒂𝒏𝒂𝒈𝒎𝒆𝒏𝒕صفحه ی  : 3-5شکل 
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 تنظیمات 

 :  𝑺𝒆𝒕𝒕𝒊𝒏𝒈 منو

-15شکل منوی باالی صفحه که درتوان تمامی تنظیماد مربوط به دستگاه را انجام داد. از طریق در این قسمت می

قابل مشاهده و  تنظیماد پارامترهای مختلف از طریق این زیر منوشویم. ومی  𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔وارد منویده شده است، نشان دا2

 .تنظیم خواهد بود

 ورود به منوی دستگاه : 4-1شکل

 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 منو : 4-2شکل
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به سیستم وارد شده باشد. اگر در سطح  𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒جهت دسترسی به تمامی تنظیماد دستگاه، کاربر باید در سطح توجه : 

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

 داشت.نخواهد ورود به منوی تنظیماد را  باشد مجوز 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟دسترسی خواهد داشت و اگر در سطح 

 می پردازیم. 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔حاا به م رفی تک تک پارامترهای زیر منوی 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 : 

این منو را نمایش   4-3شکلداد. های ورودی دستگاه را انجام ن تمامی تنظیماد مربوط به سیگنااتوار این قسمت مید

 دهد. این بخش از دو قسمت تشکیل شده است:می

 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔تب  .1

 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 تب : 4-3شکل

 Input :  از گزینه𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  نظر اطالعاد . به محض انتخاب کاناا موردئیدورودی مورد نظر را انتخاب نماسیگناا

سیگناا ورودی به  16امکان اتصاا تا    𝑃𝑅5618کاناا انتخاب شده به شما نمایش داده خواهد شد. در مدا

 اه وجود دارد. دستگ

 Type : شونده ظیم نوع سیگناا ورودی از منو بازجهت تن𝑇𝑦𝑝𝑒 نوع مورد نظر را انتخاب نمایید. انواع ،

 باشد.قابل انتخاب میآمپر، ترمورزیستانس، فرکانس و باینری ترموکوپل، ولت، میلی ولت، میلی
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 Damping : رای افزاری بگذر نرما ورودی، فیلتر پایینا کردن نوساناد نامطلوب موجود برروی سیگناجهت میر

نتخاب با ا 𝐷𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔توانید از منو باز شونده سازی این ضریب میهر ورودی درنظر گرفته شده است. برای ف اا

 دهید.، این نوساناد را کاهش ثانیه 10تا  1زمان میرایی 

قدر ضریب میرایی بیشتری داشته باشد، میزان حذف نوساناد چکنید فیلتر حذف و هر 𝑂𝑓𝑓را  𝐷𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔اگر  توجه :

 عوض پاسخ به تغییراد ورودی کندتر خواهد شد.سیگناا بیشتر شده و در

 Min:  شوداعماا میجهت تنظیم مقدار کمینه کاناا ورودی، دراین قسمت مقدار الزم .  

 Max :شوداعماا میم جهت تنظیم مقدار بیشینه کاناا ورودی، در این قسمت مقدار الز .  

ادیر کردن مقباشد در نتیجه نیازی به واردگراد میسانتی دانید خروجی ترموکوپل براساس درجهرکه میهمانطو توجه : 

𝑀𝑖𝑛  و𝑀𝑎𝑥 .نمی باشد 

 نام انواع سیگناا قابل انتخاب ذکر شده است : 4-1در جدوا 

 4-1 جدوا

 .شودف اا می 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 𝐶𝐽𝐶باشد سربرگ نوع ترموکوپل صورتی که نوع کاناا ورودی از در نکته :

 انواع ترموکوپل

 شوند(میشروع  𝑇𝐶ها با دو حرف )ترموکوپل
𝑇𝐶 − 𝐾 , 𝑇𝐶 − 𝐵, 𝑇𝐶 − 𝐸, 𝑇𝐶 − 𝐽, 𝑇𝐶 − 𝑆, … 

~100𝑚𝑉− های ولتاژانواع سیگناا + 100𝑚𝑉, 0~1𝑉, 0~10𝑉, …. 

,5mA~0 های جریانانواع سیگناا 0~20mA, 4~20mA 

,𝑅𝑇𝐷 𝑃𝑇100انواع  𝐽𝑃𝑇100, 𝑁𝐼100, … 

 𝐹𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑁𝐶𝑌 (0~10𝐾𝐻𝑧) ورودی فرکانس

 𝐵𝐼𝑁𝐴𝑅𝑌 𝐼𝑁𝑃𝑈𝑇 ورودی باینری
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 :𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 𝐶𝐽𝐶  تب .2

 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 𝐶𝐽𝐶  تب : 4-4شکل

 را انجام داد. 𝐶𝐽𝐶توان تنظیماد مربوط به محاسبه مقدار جبران دمای نقطه سرد ترموکوپل در این قسمت می

 𝐶𝐽𝐶باشد. مقدار می  (𝐶𝐽𝐶)هنگام استفاده از ترموکوپل، برای به دست آوردن مقدار دمای صحیح، نیاز به دمای نقطه سرد 

 گردد.اهد شد، محاسبه میت ریف خو  𝐶𝐽𝐶 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛برایای که از م ادله

 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 𝐶𝐽𝐶 در تب 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡:  4-5شکل

ر است م ادله بهت ،ها، تا پشت دستگاه آمده باشدورد مستقیم و بدون تغییر جنس سیمصهای ترموکوپل بهاگر سیم نکته :

𝐶𝐽𝐶 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  برابر با𝑇𝑎  صورد باید از م ادله مناسب دیگر استفاده شود. جهت انتقاا اطالعاد قرار داده شود درغیراین
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روی حافظه گردد، برکه انتخاب می 𝑡𝑥𝑡 ، متن فرموا در فایل𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡این فرموا به دستگاه دیگر با زدن دکمه 

𝑈𝑆𝐵 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 گردد. همچنین جهت استفاده از م ادالتی که در دستگاه دیگری وجود دارد و یا با ذخیره می

 شود. استفاده می نوشته شده است از این دکمه  𝑡𝑥𝑡استفاده از کامپیوتر جهت انتقاا به دستگاه در فایلی با پسوند

,𝐼1های این بخش با ناممقدار خروجی تذکر : … , 𝐼16  .دردسترس خواهند بود 

 .را فشار داده شود 𝑂𝐾باید دکمه قبل از خروج  جهت اعماا تغییرادتذکر: 

 :𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 

,𝐹1در این قسمت سه تابع  … , 𝐹6 مقادیر خروجی این توابع ب د از  استگردد. الزم به ذکرصورد ریاضی ت ریف میبه

,𝐼1های قرائت و محاسبه ورودی … , 𝐼16  گردد.روزرسانی میهب 

 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 : 4-6شکل

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

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

 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 : رموا به دستگاه دیگر با زدن دکمه جهت انتقاا اطالعاد این ف𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 متن ،

گردد. همچنین ذخیره می 𝑈𝑆𝐵 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦گردد، برروی حافظه که انتخاب می 𝑡𝑥𝑡فرموا در فایل 

تگاه اا به دسجهت استفاده از م ادالتی که در دستگاه دیگری وجود دارد و یا با استفاده از کامپیوتر جهت انتق

 شود.استفاده می  نوشته شده است از این دکمه  𝑡𝑥𝑡در فایلی با پسوند
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 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛در  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡: 4-7شکل

,𝐹1 های این بخش با ناممقدار خروجی تذکر : … , 𝐹6 دسترس خواهند بود.در 

 .را فشار داده شود 𝑂𝐾باید دکمه قبل از خروج  جهت اعماا تغییرادتذکر: 

: 𝑃𝑒𝑛 

روی صفحه نمایشگر نمایش داده توان تمامی تنظیماد مربوط به متغیرهایی که به صورد عددی بر در این قسمت می

 شوند را انجام داد.گذاری مینام(𝑃𝑒𝑛)  شوند و با اسم قلما به صورد گراف و بارگراف رسم میشوند یمی

  تب𝑃𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 : 

 : Pen   از گزینه𝑃𝑒𝑛(قابل انتخاب می24تا  1، قلم )شده به شما  ، اطالعاد قلم انتخابباشد. به محض انتخاب

 نمایش داده خواهد شد.

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

 انتخاب شود مقدار قلم با دو رقم اعشار نمایش داده خواهد شد. 2به عنوان مثاا اگر عدد  استفاده شود.

 ∶ Pen Size  نماید.لم در هنگام رسم گراف را مشخص میاین پارامتر ضخامت نوع ق 

 ∶ Color  کند.ن پارامتر رنگ هر قلم را مشخص میای 
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  𝑃𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒تب : 4-8شکل

 نگ هر قلمنمایش چگونگی مشخص کردن ر : 4-9شکل

 : Name  اشد. ببا نام سیگناا در پروسه صن تی میکند که م موال برابر ن پارامتر نام هر قلم را مشخص میای

 کند.ر برای نام قبوا میکتاعدد کار 19دستگاه 

 ∶ Unit  این پارامتر واحد هر قلم را مشخص می کند مثل𝐾𝑔/ℎ𝑜𝑢𝑟   یا𝑀3/𝑚𝑖𝑛قبوا. ت داد کاراکتر قابل 

 عدد می باشد.14برای واحد 

 ∶ Max , Min باشد.بارگراف می رسم گراف یا نمایشام کننده رنج تغییراد هر قلم هنگاین پارامترها محدود 

 HH, H, L, LL   :این پارامترها محدوده های آالرم هر قلم را مشخص می کنند و به صورد : (𝐻𝐻24 … 𝐻𝐻1), 

(𝐻24, …, 𝐻1), (𝐿24, …, 𝐿1), (𝐿𝐿24, …, 𝐿𝐿1) 
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 )برای توضیحاد بیشتر به قسمت آالرم مراج ه شود(  برای هر قلم در دسترس می باشند.      

 :𝑷𝒆𝒏 𝒆𝒒𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏  تب .3

 𝑃𝑒𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  تب :4-10شکل

 : equation بع ااساس توگردد. این م ادله برمشخص می ،کندای که قلم را ت ریف میتوسط این پارامتر م ادله

 شود.های مختلف و اعداد ثابت ت ریف میمختلف ریاضی و بر اساس متغیر

ه عنوان ب .در هنگام ت ریف م ادله قلم، می توان مقدار قبلی که از همین فرموا به دست آمده است استفاده کرد نکته :

𝑃1از فرموا   (𝑃1) ه یکمثاا اگر برای م ادله قلم شمار + در هر دوره   𝑃1عث خواهد شد که مقدار استفاده گردد، با  1

 از محاسباد یک واحد افزایش یابد.

 : Import/Export جهت انتقاا اطالعاد این فرموا به دستگاه دیگر با زدن دکمه 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡   متن

ره می گردد. همچنین ذخی 𝑈𝑆𝐵 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦که انتخاب می گردد، بر روی حافظه  𝑡𝑥𝑡فرموا در فایل

جهت استفاده از م ادالتی که در دستگاه دیگری وجود دارد و یا با استفاده از کامپیوتر جهت انتقاا به دستگاه 

 شود.استفاده می  نوشته شده است از این دکمه  𝑡𝑥𝑡در فایلی با پسوند
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 𝑃𝑒𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  در تب 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 : 4-11شکل

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

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

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

 ∶ Total reset شود.ردن ( از این پارامتر استفاده میجهت صفر کردن مقدار تجم ی قلم )از اوا شم 

 ∶ Set point  این پارامتر مشخص کننده مقدار𝑆𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡    مربوط به کنترلر𝑃𝐼𝐷 .می باشد 

𝑃1های این بخش با نام های  ار خروجیمقد تذکر : … 𝑃24 .در دسترس خواهند بود 

 .را فشار داده شود 𝑂𝐾باید دکمه قبل از خروج  جهت اعماا تغییراد تذکر:

𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 : 

باشد. یر مآمپباشد. خروجی آنالوگ براساس میلیاناا خروجی آنالوگ قابل انجام میدر این قسمت تنظیماد مربوط به ک

 ها جهت کنترا یک پروسه استفاده نمود.توان از این خروجیمی 𝑃𝐼𝐷همچنین توسط بلوک 

 : 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 محض انتخاب خروجی مورد نظر اطالعاد آن نمایش داده به باشد.نظر قابل انتخاب میخروجی مورد

 .خروجی جریان وجود دارددو خواهد شد. در این دستگاه 

 ∶ 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑝𝑒𝑛   قلم  خروجی جریان وجود دارد. که مقدار لحظه ای آن به مقدار یکی ازدر این دستگاه دو

 باشد.دستگاه قابل انتساب می های
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 𝑃𝐼𝐷 بدون وجود کنترلر 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 :4-18شکل

∶ 𝑇𝑦𝑝𝑒 (5 ~ 0جهت ت یین نوع خروجی میلی آمپر 𝑚𝐴    20~ 0 یا 𝑚𝐴20~4 یا 𝑚𝐴  از این پارامتر استفاده )

 شود.می

 ∶ 𝑀𝑖𝑛,𝑀𝑎𝑥 گرددآمپر تنظیم میارامتر محدوده خروجی سیگناا میلیتوسط این دو پ. 

 𝑃𝐼𝐷  : اساس محاسباد شده باشد، مقدار خروجی آنالوگ برکه این پارامتر ف اا درصورتی𝑃𝐼𝐷   و با توجه به 

 Kp,Ki,Kd مقادیر گردد.روزرسانی میو مقدار ف لی قلم انتخاب شده به Set point, KP, Ki, Kdپارامترهای 

 متناسب با پروسه تحت کنترا باید مقداردهی گردد

 𝑃𝐼𝐷 با وجود کنترلر 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 :4-13شکل
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 دسترس خواهند بود.در AO2و   𝐴𝑂1 های این بخش با ناممقدار خروجی تذکر :

 را فشار دهید. 𝑂𝐾باید دکمه قبل از خروج  اا تغییرادجهت اعم تذکر:

𝑫𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕𝒔: 

 باشدقابل انجام میجی دیجیتاا در این قسمت تنظیماد مربوط به روشن و خاموش کردن خرو

برعهده دارد و به  ( را𝑆𝑆𝑅 ،𝑂𝑃𝐸𝑁 𝐶𝑂𝐿𝐿𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅ین بخش وظیفه روشن یا خاموش کردن خروجی دیجیتاا )رله،ا .

 کند :میعمل 2-14شکلصورد 

ج روشن شدن رله، اگر این شرط برقرار بود زمان سن .گرددبررسی می   𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛شده برایابتدا شرط ت ریف

هرگاه شرط  .رله روشن خواهد شد ،برسد 𝑂𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦سنج به کند و اگر مقدار این زمانشروع به شمارش می

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  شود.ریست می ه وبرقرار نباشد زمان سنج روشن شد 

گردد و اگر این شرط برقرار بود زمان ود، شرط خاموش کردن رله بررسی میدر ادامه اگر شرط روشن شدن رله برقرار نب

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

 گردد.اشد، زمان سنج خاموش شدن، ریست میبرقرار نب  𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛گاه شرط شد. هر

 باشند.در دسترس می 10تا  1های ترتیب برای رلهبه 𝑅10 تا 𝑅1 های خروجی این بخش با نام

 کنند.ش پیدا میهر ثانیه یک واحد افزایتایمرهای خروجی دیجیتاا  نکته :

  𝑂𝑁 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁شرط،  𝑂𝐹𝐹 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁 و𝑂𝑁 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁 درصورد ف اا شدن همزمان شروط  نکته :

 دارد. اولویت

 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦 :  نظر اطالعاد موردخروجی دیجیتاا باشد. به محض انتخاب موردنظر قابل انتخاب میخروجی دیجیتاا

 وجود دارد.خروجی دیجیتاا عدد ده داده خواهد شد. در این دستگاه آن نمایش 

 𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  : گردد.ن قسمت شرط روشن شدن رله مشخص میدر ای 

 𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 گردد.قسمت شرط خاموش شدن رله مشخص می : در این 

 𝑂𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦   ج روشن شدن شروع به شمارش زمان سن ،دیجیتااخروجی : ب د از برقراری شرط روشن شدن

روشن خواهد شد هرگاه خروجی برسد   𝑂𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦کند و اگر مقداراین زمان سنج بهمی

 .شودریست میسنج روشن شدن ؛ زمانباشدبرقرار ن   𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛شرط
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  𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦 :4-14شکل

 Off delay گردد و اگر این شرط ود، شرط خاموش کردن رله بررسی میار نب: اگر شرط روشن شدن رله برقر

   𝑂𝑓𝑓 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦و اگر مقدار این زمان سنج به  کندخاموش شدن رله شروع به شمارش می برقرار بود زمان سنج

یست زمان سنج خاموش شدن ربرقرار نباشد؛   𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛گاه شرطبرسد، رله خاموش خواهد شد. هر

 گردد.می

 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦 در تب 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 :4-15شکل

 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡   جهت انتقاا اطالعاد این فرموا به دستگاه دیگر با زدن دکمه :𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 متن ،

گردد. همچنین جهت ذخیره می 𝑈𝑆𝐵 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦روی حافظه گردد، برکه انتخاب می 𝑡𝑥𝑡فرموا در فایل
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استفاده از م ادالتی که در دستگاه دیگری وجود دارد و یا با استفاده از کامپیوتر جهت انتقاا به دستگاه در فایلی 

 شود.استفاده می  نوشته شده است از این دکمه  𝑡𝑥𝑡با پسوند

 دهید. را فشار 𝑂𝐾باید دکمه قبل از خروج  جهت اعماا تغییراد تذکر:

𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 : 

 باشد.دستگاه قابل انجام میهای گروه این قسمت تنظیماد مربوط به  در

 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 : (هر گروه شش عضو دارد گروه )چهار شود. که از یک تا مشخص می در این قسمت اعضای گروه 

 باشد. قابل انتساب می

 ردد.گاین قلم از صفحاد نمایش حذف میانتخاب شده باشد.  صفردر صورتی که قلم متناظر با هر عضو برابر با  توجه :

 𝑁𝑎𝑚𝑒 :  شود.وارد می اسم هر گروه در این قسمت 

 : یقلم که در اینجا با حرف اوا کلمهبه ازای هر  توجه𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟   از𝑀1   تا𝑀6  یک ، اندنامگذاری شده

 یباشد، قلم آن عضو از صفحه صفر با هر عضو برابر در صورتیکه عدد متناظردهیم. نسبت می 6تا  1شماره از 

 شود. نمایش حذف می

 Group: تنظیماد 4-16شکل 

 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 𝑡𝑦𝑝𝑒   : گردد. به طور ها از این پارامتر استفاده مینوع مقداردهی نقاط مربوط به گرافجهت تنظیم

اد  دهای گرفته شده بیشتر از تدلیل اینکه ت داد نمونه باشد به 1𝑚𝑖𝑛بیشتر از  𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑔𝑟𝑖𝑑 مثاا اگر مقدار
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  𝑀𝑖𝑛 اساس مقداری که برای این پارامتر انتخاب شده استسیستم بر، باشدنقطه قابل نمایش در گراف می

ت آمده های به دسماکسیمم نمونه  𝑀𝑎𝑥، ای که رسم شدهخرین نقطهدست آمده ب د از آهای بهمینیمم نمونه

ای که رسم های به دست آمده ب د از آخرین نقطه متوسط نمونه 𝐴𝑣𝑔ای که رسم شده، آخرین نقطه ب د از

نقطه ب دی را  ای که رسم شدههای به دست آمده از آخرین نقطهآخرین نمونه را از بین نمونه 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 شده،

 کند.روی گراف رسم می

 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑔𝑟𝑖𝑑𝑒    : فاصله هر𝑔𝑟𝑖𝑑  استفاده از این پارامتر محور زمان در صفحاد نمایش به صورد گراف با

 گردد.ت یین می

 online history Time gridمدد زمان نمایش اطالعاد در 

2.5h 6 sec 

12h 30sec 

24h 1min 

48h 2min 

5day 5min 

15day 15min 

30day 30min 

2month 1h 

6month 3h 

8month 4h 

12month 6h 

24month 12h 

 

 .شود دادهرا فشار  𝑂𝐾باید دکمه قبل از خروج  جهت اعماا تغییراد تذکر:
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 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ: لحظه جاری شروع شود و از نمایش گراف پاک می های موجود در صفحادا زدن این دکمه منحنیب

 نماید.به کشیدن گراف می

𝑅𝑇𝐶 : 

 گردد.استفاده میاعت سیستم از این بخش جهت تنظیم س

 𝑅𝑇𝐶بخش  :4-17شکل

 𝑌𝑒𝑎𝑟 :  ،در قسمت جهت تنظیم ساا سیستم𝑌𝑒𝑎𝑟 شود.مقدار ساا جاری وارد می 

 𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ :  ،در قسمت جهت تنظیم ماه سیستم𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ شود.مقدار ماه جاری وارد می 

 𝐷𝑎𝑦 : در قسمت یم روز سیستم، جهت تنظ𝐷𝑎𝑦 شود.د میمقدار روز جاری وار 

 تاریخ وارد شده باید از نوع میالدی باشد. توجه :

 𝐻𝑜𝑢𝑟 : ،در قسمت  جهت تنظیم ساعت سیستم𝐻𝑜𝑢𝑟 شود.مقدار ساعت ف لی وارد می 

 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒 :  ،در قسمت جهت تنظیم دقیقه𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒 شود. مقدار دقیقه ف لی وارد می 

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

𝐷𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 (نوع مورد نظر𝐺𝑟𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛 به صورد میالدی و𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 ℎ𝑖𝑗𝑟𝑖   خورشیدیبه صورد 

 باشد. نمایش می دهد( قابل انتخاب می

 .داده شودفشار   𝐴𝑝𝑝𝑙𝑦ه باید دکمقبل از خروج  جهت اعماا تغییراد تذکر:
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𝐵𝑎𝑐𝑘 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 : 

 .شودیی دی در زمان ف اا بودن و میزان زمان ف اا بودن صفحه استفاده ما جهت تنظیم نور صفحه اا

 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 بدون ف اا بودن 𝐵𝑎𝑐𝑘 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 ی دی در تنظیم نور صفحه اا ا : 4-18شکل

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒  :،توسط این پارامتر تاچب د از آخرین  میزان زمان روشن ماندن روشن ماندن صفحه نمایش ،

 گردد.تنظیم می

 𝐼𝑑𝑙𝑒  :گیرد.دن، توسط این پارامتر انجام میف اا بوروشنایی صفحه نمایش در زمان غیر میزان 

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 :  گردد.این پارامتر تنظیم می بودن، توسطمیزان روشنایی صفحه نمایش در زمان ف اا 

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒صفحه نمایش همیشه روشن خواهد ماند و دو گزینه 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡خوردن گزینه  در صورد تیک توجه :

𝑡𝑖𝑚𝑒  و𝐼𝑑𝑙𝑒 باشدی صفحه برای کاربر قابل تنظیم میشود. فقط میزان روشنایغیرف اا می 
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 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 با ف اا بودن 𝐵𝑎𝑐𝑘 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 ی دی در : تنظیم نور صفحه اا ا4-19شکل

 .داده شودفشار   𝑂𝐾باید دکمه قبل از خروج  جهت اعماا تغییراد تذکر:

𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 : 

 Indicatorصفحاد گراف و نوع  زمینهنمایش، رنگ پسصفحه  در این قسمت تنظیماد مربوط به نام دستگاه، قلم،

 شود.می انتخاب فرضپیش

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

اکتر برای نام دستگاه عدد کار 15 شود. دستگاه بیشتر ازاستفاده می  Backup, Restore, hard-copyهای

 کند. قبوا نمی

 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 : شود.گروه انتخاب می 4تا  1 بینگروه مورد نظر از  در این قسمت 

 𝑃𝑒𝑛  :  در این قسمت یکی از𝑃𝑒𝑛  شود.انتخاب می 24تا  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 ش گراف میزمینه صفحاد نمایجهت تنظیم رنگ پس

 استفاده کرد.
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 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠  :4-20شکل

 .داده شودرا فشار   𝐴𝑝𝑝𝑙𝑦باید دکمه قبل از خروج  جهت اعماا تغییراد تذکر:

𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 :   

 باشد.قابل تنظیم می  𝑅𝑆485ورد سریاادر این قسمت پروتکل ارتباطی، سرعت، پریتی، استاپ بیت جهت پ     

 گردد.تنظیم می  𝑀𝑂𝐷𝐵𝑈𝑆در قسمت آدرس، آدرس دستگاه در شبکه

 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: 4-21شکل

 .داده شودرا فشار  𝑂𝐾باید دکمه قبل از خروج  جهت اعماا تغییراد تذکر:
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 :  𝑴𝑶𝑫𝑩𝑼𝑺ها از طریق شبکه Penخواندن مقادیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 شود.کم ارزش ارسال می byteپر ارزش سپس  byteکم ارزش ،  wordپر ارزش سپس  wordوی است که ابتدا نح ارسالی به penی فرمت داده1 

Words Register Address(Hex) Function code (Hex) Pens real time value 

2 0000 03/04 1Pen1 

2 0002 03/04 Pen2 

2 0004 03/04 Pen3 

2 0006 03/04 Pen4 

2 0008 03/04 Pen5 

2 000A 03/04 Pen6 

2 000C 03/04 Pen7 

2 000E 03/04 Pen7 

2 0010 03/04 Pen9 

2 0012 03/04 Pen10 

2 0014 03/04 Pen11 

2 0016 03/04 Pen12 

2 0018 03/04 Pen13 

2 001A 03/04 Pen14 

2 001C 03/04 Pen15 

2 001E 03/04 Pen16 

2 0020 03/04 Pen17 

2 0022 03/04 Pen18 

2 0024 
03/04 

Pen19 

2 0026 
03/04 

Pen20 

2 0028 
03/04 

Pen21 

2 0030 
03/04 

Pen22 

2 0032 
03/04 

Pen23 

2 0034 
03/04 

Pen24 
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Back up/restore: 

 گردد.دستگاه از این گزینه استفاده می جهت ذخیره و بازیابی اطالعاد تنظیماد

 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝/𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒 :4-22شکل

های موجود در کی از فایلهای نمایش داده شده یتوان از لیست فایلسازی اطالعاد تنظیماد دستگاه میجهت ذخیره

( ایجاد نمود و با فشردن 𝐹𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑎𝑚𝑒را انتخاب یا یک فایل جدید ) از طریق وارد کردن نام فایل در قسمت  𝑈𝑆𝐵فلش 

 ، اطالعاد را در فایل ذخیره نمود.𝐵𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝دکمه 

نظر را انتخاب نمایید و دکمه فایل مورد ،های نمایش داده شدهعاد تنظیماد دستگاه از لیست فایلجهت بازیابی اطال

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒 .شوند.های تنظیماد دستگاه مقداردهی میبا این کار تمام پارامتر را فشار دهید 

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

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔  : 

 .شودن گزینه استفاده میجهت برگرداندن تنظیماد دستگاه به تنظیماد اولیه از ای
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 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 :4-23شکل

𝑇𝑜𝑢𝑐ℎ 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏  : 

 شود.نمایش از این پارامتر استفاده میجهت تنظیم تاچ صفحه 

 ن دستگاهبرای کالیبره کرد 𝑇𝑜𝑢𝑐ℎ 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏: صفحه ی 4-24شکل

به این طریق که باید  گردد.هرگاه کاربر احساس کند که صفحه نمایش نیاز به تنظیم تاچ دارد از این صفحه استفاده می

 و سپس از این صفحه خارج شود. مرکز سه نقطه نمایش داده شده با زاویه دید مناسب تاچ شده
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: 𝑆𝐷 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 

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

 جهت مدیریت حافظه 𝑆𝐷 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦: صفحه ی  4-25شکل

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

  

: 𝐷𝐵 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟  

گردد. در قسمت ساا ، ماه و استفاده می usb flash memoryبر روی  Data baseطالعاد از این منو جهت انتقاا ا

 کنیم.روز مورد نظر را وارد می

 کنیم.باشد استفاده مینیاز به انتقاا اطالعاد می Startبه عنوان ت داد روزی که از تاریخ  Number of daysاز گزینهء 
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 : 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕 منو

 ها وجود دارد.رخدادها و  پاسخ دادن به رلهمشاهده امکان  در این منو

 event منو: 5-1شکل

 System event: 

 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡:  5-2شکل

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

 باشد.روشن و خاموش شدن دستگاه می کرده است،کاربر در تنظیماد دستگاه ایجاد  که

 𝐴𝐶𝐾 :  شود.از بین بردن آالرم ها از این بخش استفاده میبرای 
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 𝑮𝒓𝒐𝒖𝒑   : هایی که در منوی توان به کانااسه گروه است، که از طریق آن میاین منو شاملSetting   زیر ،

 ، به هر گروه اختصاص داده شده است، دسترسی داشت.Groupمنوی 

 : 𝑺𝒄𝒓𝒆𝒆𝒏 نوم

های مختلف نمودار گراف، بارگراف و دیجیتاا قابل های موجود در دستگاه به صورددر این قسمت اطالعاد قلم     

 باشد.نمایش می

عدد صفحه نمایش، یکی را می 8شده و بسته به نیاز از میان    𝑆𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛قسمت کاربر وارددرداخل منوی دستگاه      

 کندمایش اطالعاد انتخاب تواند جهت ن

 𝑆𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛 منو : 5-3شکل

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

 باشد تا این امکان فراهم شود.

 پردازیم.می 𝑆𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛حاا به م رفی تک تک صفحاد زیر منوی 

 𝑯𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒕𝒓𝒆𝒏𝒅 : 

قلم موجود در دستگاه را هم به صورد عددی همراه بیست و چهار تواند مقادیر از یک تا در این قسمت کاربر می   

 عمودی مشاهده نماید. با واحد آن و نمایش آالرم )در صورد وجود( و هم به صورد گراف
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 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑ه صورد عددی همراه با واحد در نمایش مقادیر قلم های موجود در دستگاه ب :  5-4شکل

      

د، در شوباشد، داده میمی ه نمودار آن در حاا کشیده شدننوبت به یک قلم کبار در این صفحه نمایش هرثانیه یک

 ود.شار نوشته میسمت باالیی صفحه نمودشود، نام قلم و محدوده رنج آن در قین حالت پس زمینه آن قلم تیره میا

گونه آالرمی نداشته آن قلم هیچ ،باشد 𝐻 (𝐻𝐼𝐺𝐻)و   𝑙 (𝐿𝑂𝑊) ای یک قلم بین مقادیرگاه مقدار لحظهره :  توجه     

 باشد.و در شرایط عادی می

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

 شود، در وض یت اخطار قرار داریم.

   𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻نشان دهنده ی وض یت هشدار است. در صورتی که مقدار یک قلم ،از مقدار رنگ قرمز، 

 )برای توضیحاد بیشتر به ضمیمه ، قسمت آالرم ها مراج ه شود( ، در وض یت هشدار قرار داریم.کمتر شود
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 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑آالرم در  نمایش:  5-5شکل

م از باشد، این قلانتخاب شده صفربرابر با  ظیماد گروه قلم متناظر با هر عضودر صورتی که در قسمت تن توجه :    

 گردد.صفحه نمایش حذف می

 : حذف یک قلم از روی صفحه ی نمایش بر اثر صفر شدن قلم متناظر با آن عضو 5-6شکل
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 𝑽𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉: 

قلم موجود در دستگاه را هم به صورد عددی همراه با بیست و چهار تواند مقادیر از یک تا در این قسمت کاربر می  

 واحد آن و نمایش آالرم )در صورد وجود( و هم به صورد نمودار بارگراف عمودی مشاهده نماید.

 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ ا در هی نمایش مقادیر قلمنحوه : 5-7شکل

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

ط گونه آالرمی نداشته و در شرایآن قلم هیچ ،باشد 𝐻 (𝐻𝐼𝐺𝐻)و   𝑙 (𝐿𝑂𝑊) ای یک قلم بین مقادیرگاه مقدار لحظهره

 باشد.عادی می

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

 شود، در وض یت اخطار قرار داریم.

   𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻نشان دهنده ی وض یت هشدار است. در صورتی که مقدار یک قلم ،از مقدار رنگ قرمز، 

 )برای توضیحاد بیشتر به ضمیمه ، قسمت آالرم ها مراج ه شود( ، در وض یت هشدار قرار داریم.کمتر شود
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وجود آالرم بر روی یک قلم و تغییر رنگ بارگراف متناسب با این وض یت:  5-8شکل  

فحه باشد، این قلم از صانتخاب شده صفردر صورتی که در قسمت تنظیماد گروه، قلم متناظر با هر عضو برابر با  توجه :

 گردد.نمایش حذف می

 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑝ℎدر قسمت  ی نمایشصفر شدن قلم متناظر با دو عضو و حذف این دو قلم از صفحه:  5-9شکل

𝑯𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉  : 

قلم موجود در دستگاه را هم به صورد عددی همراه ست و چهار بیتواند مقادیر از یک تا در این قسمت کاربر می     

 با واحد آن و نمایش آالرم )در صورد وجود( و هم به صورد نمودار بارگراف افقی مشاهده نماید.
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 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑝ℎها در  ی نمایش مقادیر قلمنحوه : 5-10شکل

 ند.کر یک از قلم ها، رنگ بارگراف متناسب با وض یت آالرم موجود تغییر میدر صورد وجود آالرم بر روی ه توجه : 

گونه آالرمی نداشته و در شرایط آن قلم هیچ ،باشد 𝐻 (𝐻𝐼𝐺𝐻)و   𝑙 (𝐿𝑂𝑊) ای یک قلم بین مقادیرگاه مقدار لحظهره

 باشد.عادی می

کمتر   𝐿بیشتر یا از مقدار    𝐻ازمقدار  ک قلم،ی وض یت اخطار است. در صورتی که مقدار یرنگ زرد، نشان دهنده

 شود، در وض یت اخطار قرار داریم.

 𝑯𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉ی نمایش در قسمت : صفر شدن قلم متناظر با دو عضو و حذف این دو قلم از صفحه 5-11شکل

   𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻یک قلم ،از مقدار نشان دهنده ی وض یت هشدار است. در صورتی که مقدار رنگ قرمز، 

 )برای توضیحاد بیشتر به ضمیمه ، قسمت آالرم ها مراج ه شود( ، در وض یت هشدار قرار داریم.کمتر شود
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𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒆𝒓: 

انتخاب شده  𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒تواند مقدار تجم ی قلم پیش فرض ) قلمی که در صفحه در این قسمت کاربر می     

 ای، واحد آن و آالرم ) در صورد وجود ( مشاهده نماید.است( را همراه با مقدار لحظه

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟   : 5-21شکل

 باشد 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒برابر با  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒که مقدار پارامتر زمانی  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟نمایش  : 5-13شکل

انتخاب  𝐷𝑖𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒برابر با  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒که در قسمت تنظیماد قلم، پیش فرض مقدار پارامتر  در صورتی وجه :ت

 .شود( نمایش داده نمی𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟شده باشد، در این صفحه مقداری برای مقدار تجم ی قلم )
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: 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 

( انتخاب شده است 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒ای قلم پیش فرض ) قلمی که در صفحهتواند مقدار لحظهقسمت کاربر می در این    

 را همراه با نمودار بارگراف، واحد آن و آالرم ) در صورد وجود ( مشاهده نماید.

 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 : 5-14شکل

 کند.ها، رنگ بارگراف متناسب با وض یت آالرم موجود تغییر میاز قلم روی هر یکدر صورد وجود آالرم بر توجه :

گونه آالرمی نداشته و در شرایط آن قلم هیچ ،باشد 𝐻 (𝐻𝐼𝐺𝐻)و   𝑙 (𝐿𝑂𝑊) ای یک قلم بین مقادیرگاه مقدار لحظهره

 باشد.عادی می

کمتر   𝐿بیشتر یا از مقدار    𝐻ازمقدار  م،ی وض یت اخطار است. در صورتی که مقدار یک قلرنگ زرد، نشان دهنده

 شود، در وض یت اخطار قرار داریم.



 PR-5618     AFP    مدلبدون کاغذ ثبات  راهنمای استفاده از
  

57 

www.arman-afp.com 

   𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻نشان دهنده ی وض یت هشدار است. در صورتی که مقدار یک قلم ،از مقدار رنگ قرمز، 

 آالرم ها مراج ه شود( )برای توضیحاد بیشتر به ضمیمه ، قسمت ، در وض یت هشدار قرار داریم.کمتر شود

 نمایش رنگ سبز به نشانه ی عدم وجود آالرم : 5-15شکل

 شده بیشتر𝐻𝐻 زمانی که مقدار قلم از مقدارنمایش رنگ قرمز به نشانه ی هشدار   : 5-16شکل

 

 

 

 

 



 PR-5618     AFP    مدلبدون کاغذ ثبات  راهنمای استفاده از
  

58 

www.arman-afp.com 

 بیشتر شد𝐻𝑖 : نمایش رنگ زرد به نشانه ی اخطار زمانی که مقدار قلم از مقدار 5-17شکل

 شده کمتر 𝐿𝑜𝑤 نمایش رنگ زرد به نشانه ی اخطار زمانی که مقدار قلم از مقدار : 5-18شکل
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: 𝑮𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓 

به اعضای گروه  𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔در منوی   𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝هایی که در قسمت ای قلمتواند مقدار لحظهدر این قسمت کاربر می     

 احد آن و آالرم ) در صورد وجود ( مشاهده نماید.انتساب داده شده است را همراه با و

 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 : 5-19شکل

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

گونه آالرمی نداشته و در شرایط آن قلم هیچ ،باشد 𝐻 (𝐻𝐼𝐺𝐻)و   𝐿 (𝐿𝑂𝑊) ای یک قلم بین مقادیرگاه مقدار لحظهره

 باشد.عادی می

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

 شود، در وض یت اخطار قرار داریم.

   𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻یک قلم ،از مقدار  نشان دهنده ی وض یت هشدار است. در صورتی که مقداررنگ قرمز، 

 )برای توضیحاد بیشتر به ضمیمه ، قسمت آالرم ها مراج ه شود( ، در وض یت هشدار قرار داریم.کمتر شود

 انتخاب شده باشد، این قلم از صفردر صورتی که در قسمت تنظیماد گروه، قلم متناظر با هر عضو برابر با  توجه :

 گردد.نمایش حذف می این صفحه
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 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟ی نمایش در قسمت صفر شدن قلم متناظر با دو عضو و حذف این دو قلم از صفحه : 5-20شکل

: 𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓 

 ود ( مشاهده نماید.ها و آالرم ) در صورد وجها را همراه با واحد آنای قلمتواند مقدار لحظهدر این قسمت کاربر می   

 𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 : 5-21شکل

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

رمی نداشته و در شرایط گونه آالآن قلم هیچ ،باشد 𝐻 (𝐻𝐼𝐺𝐻)و   𝑙 (𝐿𝑂𝑊) ای یک قلم بین مقادیرگاه مقدار لحظهره

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

 شود، در وض یت اخطار قرار داریم.

   𝐿𝐿شتر ، یا از مقدار بی  𝐻𝐻نشان دهنده ی وض یت هشدار است. در صورتی که مقدار یک قلم ،از مقدار رنگ قرمز، 

 )برای توضیحاد بیشتر به ضمیمه ، قسمت آالرم ها مراج ه شود( ، در وض یت هشدار قرار داریم.کمتر شود

 تا 1توانند در این صفحه نمایش داده شوند از هایی که میت داد قلم   𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 𝑝𝑎𝑔𝑒در قسمت تنظیماد توجه :

 د.باشقلم قابل انتخاب می 12

 تغییر رنگ قلم متناسب با وض یت آالرم موجود : 5-22شکل

 𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟  قلم در قسمت  18قلم از  7: نمایش  5-23شکل
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م از انتخاب شده باشد، این قل صفرکه در قسمت تنظیماد گروه، قلم متناظر با هر عضو برابر با در صورتی توجه :     

 گردد.میاین صفحه نمایش حذف 

 𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟ی نمایش در قسمت صفر شدن قلم متناظر با دو عضو و حذف این دو قلم از صفحه : 5-24شکل

𝑰𝒏𝒑𝒖𝒕 𝒐𝒗𝒆𝒓𝒗𝒊𝒆𝒘  :  

 گردد.های دستگاه، از این صفحه استفاده میای پارامتر الکتریکی هر یک از ورودیجهت مشاهده مقادیر لحظه

 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑤 در قسمت دستگاه های ورودی از یک هر الکتریکی پارامتر ای لحظه مقادیر مشاهده : 5-25شکل
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باشد. به عنوان مثاا اگر نوع ورودی ترموکوپل یا عدد نشان داده شده و واحد آن متناسب با نوع ورودی می    

باشد مقدار نمایش داده شده    𝑚𝐴 20~4باشد. یا اگر نوع ورودیمی 𝑚𝑉ترمورزیستانس باشد، مقدار نمایش داده شده

𝑚𝐴  باشد.می 

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

خروجی دیجیتاا  وض یت دو باشد. همچنین سطر باالیی نشان دهنده مقدار خروجی جریان وبر روی کارد برابر می

 توان استفاده کرد که در بخش کالیبراسیون توضیح دادهباشد. از این صفحه جهت کالیبراسیون دستگاه نیز میمی

 شد.خواهد

 :  𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚منو 

قسمت  شود. در ایناز این منو استفاده می Offline History جهت مشاهده وض یت هر یک از قلم ها در گذشته     

 شود.میبارگذاری اطالعاد از قسمت آرشیو بر روی صفحه 

 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 منو :5-26شکل 

ساا را داراست. جهت مشاهده  5ن دستگاه قابلیت ذخیره سازی داده ها ، بسته به ظرفیت حافظه تا حداقل ای

ان روشن شدن دستگاه می توان داده ها را از زم  Online History  دستگاه در قسمتHistory داده ها در

از چندین ساعت تا چندین ماه گذشته را به صورد آنالین مشاهده نمود.   Time grid  بسته به تنظیم

دستگاه  History  ساا در آرشیو دستگاه وجود دارد که با مراج ه به 5همچنین تمامی اطالعاد تا حداقل 

اطالعاد آن روز را مشاهده و همچنین به صورد می توان تاریخ مدنظر را وارد کرده و   Archive  در قسمت

  .فایل اکسل بر روی فلش استخراج نمود
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 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 : 

در قسمت تنظیماد  𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑔𝑟𝑖𝑑جهت انتقاا اطالعاد مربوط به یک دوره زمانی گراف که وابسته به مقدار      

 ا، ب𝑈𝑆𝐵 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎروی حافظه گردد. این اطالعاد برستفاده میباشد، از این گزینه امی(  𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔گروه ) 

شود. فایل مذکور به راحتی در محیط اکسل قابل تحلیل و بررسی یره مینام دستگاه به صورد فایل اکسل ذخ

 باشد.می

 باشد. Fat32فرمت فلش مموری حتما باید از نوع  توجه :

 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦منو در  𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 گزینه : 5-27شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PR-5618     AFP    مدلبدون کاغذ ثبات  راهنمای استفاده از
  

65 

www.arman-afp.com 

 𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑒: 

 باشد.کردن اطالعاد مربوط به آن روز در این قسمت قابل مشاهده میاطالعاد یک روز مشخص از آرشیو، با وارد   

 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦منو در  𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑒 گزینه  : 5-28شکل 

 ∶ 𝒁𝒐𝒐𝒎−, 𝒁𝒐𝒐𝒎 + 
 شود.از این دو گزینه استفاده می آن کوچکنمایینمودار و  بزرگنماییجهت      

 𝑯𝒐𝒎𝒆 : 

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

تاریخ مربوط به اطالعاد مورد رفته و  𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑒ی اطالعاد مربوط به زمان خاص، ابتدا به قسمت جهت ذخیره توجه :

عاد تاریخ وارد شده به اطال 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡. پس از آن توسط قسمت بزنیدرا  𝐿𝑜𝑎𝑑ی ان را وارد کرده و سپس گزینهنظرت

 خواهند بود. لش ذخیره شده و به راحتی در دسترسصورد فایل اکسل بر روی ف
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 1ضمیمه 

 : فرمول نویسی

را بوسیله  ار متنوعیشود ت داد کارهای بسیکه باعث میباشد، های این دستگاه میترین قابلیتنویسی یکی از مهمفرموا

نویسی و همچنین نوشتن جمالد شرطی به همراه ت دادی مثاا توضیح ی فرموانحوه بتوان انجام داد. در زیر این دستگاه

 شود.داده می

 باشد :صورد زیر میهلیست توابع در دسترس ب

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

𝑀𝑜𝑑(𝑥, 𝑦) یقیماندهحاصل با𝑥  تقسیم بر 𝑦 گرداند.را برمی 

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

 رادیان(

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

 شود.(ی اصلی محاسبه می)فقط زاویه

𝐴𝑏𝑠(𝑥) مطلق مقدار قدر𝑥 کند.را محاسبه می 

 باشد.()جواب صورد عدد صحیح می

𝐹𝑎𝑏𝑠(𝑥) طلق مقدار قدر مx کند.را محاسبه می 

 باشد.()جواب صورد عدد اعشاری می

𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑥)  مقدار براکت𝑥 کند.را محاسبه می 

𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑥)  مقدار𝑥  کند.میگرد را 

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 

 

 : هامتغیر

است. لیست این نظر گرفته شدهت دادی متغیر درشده( و خروجی دستگاه، رودی)خوانده برای دسترسی به مقادیر و

 باشد :متغیرها مطابق زیر می

𝑇𝑎 باشد.می دسترسی قابل متغیر این دمای محیط توسط 

𝑆𝑒𝑐 قابل متغیر این توسط سیستم ثانیه ازساعت ایلحظه مقدار 

 باشد.می دسترسی
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𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒 کند.داری میساعت سیستم را نگه ای دقیقه ازمقدار لحظه 

𝐻𝑜𝑢𝑟 یستم توسط این متغیر قابل دسترسی ای ساعت سمقدار لحظه

 باشد.می

𝐷𝑎𝑦 د.باشعدد روز از تاریخ جاری توسط این متغیر قابل دسترسی می 

𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ د.باشعدد ماه از تاریخ جاری توسط این متغیر قابل دسترسی می 

𝑌𝑒𝑎𝑟  اشد.باز تاریخ جاری توسط این متغیر قابل دسترسی میعدد ساا 

𝐼1, … , 𝐼16 

 

و  های ترموکوپلدست آمده از سنسوربه استثنای مقدار به

موردنظر  گیری شده از کاناامقدار عددی اندازه ترمورزیستانس،

که توسط پارامتر  )کاناا های یک تا سه(توسط م ادله ی خطی

 به مقدار جدید تبدیل است ت ریف شده 𝑚𝑎𝑥و  𝑚𝑖𝑛های

(𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒) جدید و همچنین دماهای خوانده این مقادیرشود. می-

ترموکوپل داخل این متغیر ها قابل  از ترمورزیستانسو شده

 .دسترسی هستند

𝑃1, … , 𝑃24 یک از های هرمقادیر بدست آمده از م ادله𝑝𝑒𝑛 ها، داخل این 

 .ها قابل دسترسی هستندمتغیر

𝑂1 کند.داری میرا نگه 1جاری خروجی جریان شماره قدارم 

 (.باشدآمپر و بصورد اعشاری مییمیل )خروجی جریانی برحسب

𝑅1, … , 𝑅10 می داریهای خروجی را نگهوض یت روشن یا خاموش بودن رله-

و درصورد خاموش  1)در صورد روشن بودن دارای مقدار  .کنند

 (.باشندمیصفر بودن دارای مقدار 

𝐻𝐻𝑥    (𝑥 = 1, …  .کندحداکثر مقدار مجاز قلم را نگهداری می (16,

𝐿𝐿𝑥      (𝑥 = 1, …  .کندمی نگهداری را حداقل مقدار مجاز قلم (16,

𝐻𝑥       (𝑥 = 1, …  .کندحداکثر مقدار یک قلم را نگهداری می (16,

𝐿𝑥        (𝑥 = 1, …  .کندحداقل مقدار یک قلم را نگهداری می (16,
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 : نحوه ی استفاده از توابع و متغیرها

 ،ورودی جریانی، خروجی با فرض پیکربندی ورودی یک به عنوان

 1ورودی  )شبیه جامپر کردنکند. را دنباا می 1 جریان ورودی

 به خروجی(

𝐼1 1 

 𝑙𝑜𝑔(𝐼1 + 𝐼2/2) 2 

نقطه از یک محیط و اتصاا  با فرض وجود سه سنسور دما در سه

محیط را حساب  ، متوسط دمایهای یک تا سهورودی ها بهآن

 .کندمی

𝐴𝑣𝑔(𝐼1, … , 𝐼3) 3 

های یک تا سه،  بافرض اتصاا سه سنسور فشار به ورودی

 .شودمی مقدار آن نمایش دادهفشار را دارد،  اقلسنسوری که حد

𝑀𝑖𝑛(𝐼1, … , 𝐼3) 4 

فرکانس متر و اتصاا آن  با فرض قرار دادن ورودی دوم در حالت

ی های ورود با تقسیم ت داد پالسدورسنج توربین،  سنسوربه 

 .شد خواهد فرکانس محاسبه،  60بر

𝐼2/60 5 

، توسط شماره یک با فرض اتصاا یک سنسور دما به ورودی

ته ناخواس شود که از نوسانادفیلتر ایجاد می عبارد مقابل نوعی

 .کندجلوگیری می

𝐴𝑣𝑔(𝑝1, 𝐼1) 6 

 (𝐼1 + 𝐼1^2 + 𝐼1^3 + 𝐼1^4)/(𝐼1 +

𝐼1^2 + 𝐼1^3 + 𝐼1^4 + 𝐼1^5) 
7 

 خروجی فرکانسی )هر یک با فرض اتصاا یک ترانسمیتر فشار با

م ادله ی مقابل   𝑖1به ورودیباشد.( هرتز می 5/2م ادا  بارمیلی

 کند.برحسب بار را محاسبه می فشار ورودی

𝐼1/2.5 × 1000 8 

 ورودی کاناااکساید( به  اکسیژن در دود)زیر کنیوم  یک سنسور

ا سنسور ر و یک ترموکوپل )که دمای هسته است. متصل شده 2

 متصل شده است. 1کند( به کاناا قرائت می

شود، مقدار خروجی می نوشته 𝑝𝑒𝑛2ی مقابل که در م ادله

 دهد.سنسور را نمایش می

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑛2: 

𝑒𝑥𝑝((𝐼2 ∗ 4 ∗ 8.31441)/(8.31 ∗ (𝐼1

+ 273.16)) 

9 

 ها مقداری نوشت.توان داخل آنباشند و نمیذکر است که این متغیرها فقط خواندنی میبه الزم
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 : ی یک و دوشمارهدیجیتال های خروجیت کنترلی برای فرمان دادن به ااستفاده از دستور

 باشند :توراد قابل استفاده بصورد زیر میلیست دس

 عملگر کاربرد

 == غیربررسی مساوی بودن دو مت

 < بررسی کوچکتر بودن

 > بودن بررسی بزرگتر

 =< مقایسه بزرگتر یا مساوی بودن بین دو متغیر

 => بررسی کوچکتر یا مساوی بودن

! بررسی نامساوی بودن دو مقدار = 

 && ( 𝑎𝑛𝑑)عملگر  بررسی درست بودن همزمان دو شرط

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

 ! ( 𝑁𝑂𝑇م کوس کردن نتیجه بررسی )عملگر 

ر صفحه ی های دیجیتاا دخروجیبرای کنترا  و قرار دادن شرط برای وض یت روشن و یا خاموش بودن هر یک از 

𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔   وارد منوی،𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦  فیلد شویممی .𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦  قرار  را داریمکه قصد کنترا آن دیجیتاا خروجیرا برابر با

شود را وارد ف اا می دیجیتاا خروجیشرط یا شروطی را که با برقرار شدن آنها ،  𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛در فیلد .دهیممی

شوند را وارد می خروجی دیجیتااشرط یا شروطی که منجر به غیر ف اا شدن  𝑜𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛کنیم. و در فیلد می

 کنیم. می

 یک ترموکوپل به ورودی شماره ی یک ، دربا فرض اتصاا 

 خروجیدرجه سانتیگراد بیشتر شود،  50صورتی که دما از 

درجه کمتر شود  40صورتی که دما از  ف اا و دردیجیتاا 

 شود.خاموش می دیجیتاا خروجی

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 

𝑖1 > 50 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛: 

𝑖1 < 40 

 

1 

 دیجیتاا خروجید، بزرگتر باش 𝐼2 از 𝐼1ر در صورتی که مقدا

 .شودغیر ف اا می ،ف اا شده و در غیر اینصورد

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 2 
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𝑖1 > 𝑖2 

 

 

باشد خروجی دیجیتاا  𝐼1کوچکتر یا مساوی 𝐼2در صورتی که 

 شود.خاموش می

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 

𝑖2 <= 𝑖1 

 

دقیقه  روشن شده و ب د از  10به مدد 18:30:20رله ساعت  

 ده دقیقه خاموش میشود

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 

(𝑠𝑒𝑐 == 20)&&(𝑚𝑖𝑛 == 30)&&(ℎ𝑜𝑢𝑟 =

= 18) 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛: 

(𝑠𝑒𝑐 == 20)&&(𝑚𝑖𝑛 == 40)&&(ℎ𝑜𝑢𝑟 =

= 18) 

3 

 

با فرض اتصاا ترموکوپل به ورودی یک و سنسور فشار به 

درجه بیشتر شود  50، درصورتی که دما از  2ورودی شماره ی 

تی و درصور بار بیشتر شود رله ف اا میشود 10فشار از مقدار یا  و

از  2ورودی شماره  و همزمانکمتر  50که ورودی شماره یک از 

 کمتر باشد ،رله غیر ف اا میشود . 10

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 

𝑖1 > 50|| 𝑖2 > 10 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 

𝑖1 < 50&& 𝑖2 < 10 

 

4 

به ورودی های شماره ی  𝑅𝑇𝐷با فرض متصل بودن دو عدد 

شماره سه به عنوان ورودی یک و دو ، پیکر بندی ورودی 

 50،درصورتی که متوسط دمای هر دو سنسور برابر دیجیتاا 

درجه سانتیگراد شده و رله ی شماره ی دو هم ف اا باشد ، رله 

ر صورتی که ورودی شماره سه ف اا ف اا میشود . د 1شماره 

 شود ،رله شماره ی یک غیر ف اا میشود

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦1) ∶ 

𝑎𝑣𝑔(𝑖1, 𝑖2) == 50 && (𝑅2 == 1)&&(! 𝑖3) 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦1) ∶  𝑖3 

 

5 

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛  (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦1) مثاا قبل را مانند روبرو هم میتوان نوشت ∶ 

𝑎𝑣𝑔(𝑖1, 𝑖2) == 50 && (𝑅2 == 𝑂𝑁)&&(! 𝑖3) 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑦1) ∶  𝑖3 

6 

رله ی شماره ی یک بصورد منظم هر یک ثانیه یک بار روشن 

 هرتز( 0.5و خاموش میشود)با فرکانس 

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  ! 𝑅1 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  𝑅1 

 

7 
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 درجه بیشتر باشد،رله ف اا 50در صورتی که دمای محیط از 

-می درجه کمتر شود،رله غیر ف اا 45صورتی که از در شده و

 .شود

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  𝑇𝑎 >= 50 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  𝑇𝑎 < 45 

 

8 

 بندی ورودی شماره ی یک به عنوان ورودیبا فرض پیکر

و  به عنوان ورودی فرکانس های شماره دوودیدیجیتاا و ور

و  های دو و سهاتصاا سنسورهای دور سنج توربین به ورودی

 ، با باال رفتن سرعتی شماره ی یکاتصاا دژنکتور به ورود

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

 شود.رله ف اا می

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  

(𝑖1 == 1) || (𝑖2 >= 3333 ) ||(𝑖3 >= 3333) 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 

 (𝑖1! = 1) &&(𝑖2 < 3333) &&(𝑖3 < 3333) 

 

9 

بیشتر یا کمتر مجاز از حد  1درصورتی که مقدار قلم شماره 

شود و درصورتی که هر مقدار قلم شماره یک رله ف اا می شود

 .شوددر محدوده مجاز باشد ،رله خاموش می

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  

(𝑝1 > 𝐻𝐻1 ) || (𝑝1 < 𝐿𝐿1 ) 

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  

(𝑝1 =< 𝐻𝐻1 ) && (𝑝1 >= 𝐿𝐿1 ) 

10 

 

درجه سانتیگراد شود  50بیشتر از  درصورتی که دمای محیط 

 درجه 40همزمان دمای خوانده شده از کاناا یک بیش از  و

اگر مقدار پن یک از  شود. همچنینسانتیگراد شود رله ف اا می

 شود.مجاز بیشتر شود رله ف اا می حداکثر مقدار

کمتر شوند رله  درصورتی که تمام مقادیر ورودی از مقدار مجاز

 شود.خاموش می

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶  

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

𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∶ 

(𝑇𝑎 < 45 && 𝑖1 < 35) && (𝑃1 < 𝐻𝐻1) 

11 

 

دارای وض یتی مخالف با رله  1در این حالت رله ی شماره ی 

 .باشدی شماره یک می

𝑂𝑁 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁 (𝑅𝐸𝐿𝐴𝑌1) ∶ 

𝑅2 == 𝑂𝐹𝐹 

𝑂𝐹𝐹 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁 (𝑅𝐸𝐿𝐴𝑌1): 

𝑅2 == 𝑂𝑁 

21  

هایی سیگناا های ورودی دستگاه،از سیگناا های در مکان

-مثال ایزوالتور ها ( گرفته میدستگاه های دیگر ) تولید شده در

ها هم ممکن است به صورد ی همه این دستگاهتغذیه و  شود

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

شدن تمام پایدار ، به علت این که زمان شدن برق( و وصل

 یممکن است سیگنالی دارای مقدارها یکسان نیست،  دستگاه

 

 

 

13 
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ی روشن شدن دستگاه به ورودی اعماا شود و لحظه غلط در

 باعث صدور فرمان کاذب گردد.

ر طوهایی را که  بهتوان شرطگیری از این مشکل میبرای جلو

مستقیم با مقادیر تولید شده توسط دستگاه ها ی دیگر تحریک 

گذرد به مدد زمانی که از روشن بودن سیستم میشوند، می

 توان مدد زمانی را برحسب در این صورد می نمود . وابسته

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

  زمان هیچ فرمانی صادر نشود.مدد 

مثاا حالتی را در نظر بگیرید که سیگناا ورودی شماره برای 

 مباشد و توسط قلاین دستگاه به یک ایزوالتور متصل مییک 

(𝑃𝐸𝑁) شود.ک به درجه حرارد تبدیل میه یشمار 

 هم از نقطه ی مشترکی تامین  𝑃𝑅5618تغذیه ی ایزوالتور و 

 . شوندمی

 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 

 

  



 PR-5618     AFP    مدلبدون کاغذ ثبات  راهنمای استفاده از
  

74 

www.arman-afp.com 

 2ضمیمه

 کالیبراسیون

 : کالیبراسیون ورودی ها

 :های دستگاه باید ابتدا شرایط زیر رعایت گرددز به کالیبراسیون هر یک از ورودیصورد نیادر 

 دقیقه( 15)حدود  را طی کرده باشد. 𝑊𝑎𝑟𝑚𝑢𝑝و زمان  شده دستگاه روشن -1

 در سطح سرویس به دستگاه الگین شود. -2

مانند  𝑚𝑉گیری سیگناا ازجنس. ابتدا باید کالیبراسیون اندازهنوع سیگناا مختلف باید کالیبره گردد 4دستگاه در 

 سیون دارای دو قسمت زیر می باشد :ترموکوپل انجام گیرد. هر مرحله از کالیبرا

ورودی می باشد، برای این کار الزم است در ورودی مورد  𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡کالیبراسیون مقدار این قسمت شامل  :قسمت اول 

وارد  screenسپس در منوی  صفر به ورودی مورد نظر اعماا شود.به هم اتصاا کوتاه شده تا مقدار ورودی  2و1نظرپین 

تاچ کردن ناحیه عددی کاناا  پس از آن با. شودباز می 2-الف ای مطابق شکلصفحهو  شویممی 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑤قسمت 

 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡سپس باید دکمه  ؛شودباز می (𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)پنجره کالیبراسیون 2-ب رد نظر، مطابق شکلمو

 گردد.کالیبره می 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡ت شده باشد مقدار که موارد باال رعایکار در صورتیبه دنباا اینتاچ شود. 

 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑤: صفحه 2-شکل الف
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 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: پنجره 2-ب شکل

 پذیرد. م ورودی ها از این طریق انجام میبرای تما 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡کالیبراسیون 

 باشد جهت این کار الزم است :ورودی می 𝐺𝑎𝑖𝑛قدار کالیبراسیون م: قسمت دوم      

 ،ولتمیلی 400 مقدار دقیق 𝑚𝑉برای کالیبراسیون 

 800/1مقدار دقیق   𝑉 1 ~ 0و   𝑉 1 ~ 1−برای کالیبراسیون

 ،000/8به باال مقدار دقیق  5𝑉برای کالیبراسیون ولتاژهای 

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

 به ورودی مورد نظر متصل شده باشد.  𝑂ℎ𝑚 500برای کالیبراسیون ترمورزیستانس مقاومت دقیق و 

        ؛ شود تاچ 𝐺𝑎𝑖𝑛پس از آن با تاچ کردن ناحیه عددی کاناا مورد نظر پنجره کالیبراسیون باز می شود سپس باید دکمه 

 گردد.کالیبره می 𝐺𝑎𝑖𝑛باال رعایت شده باشد مقدار  که مواردصورتیبه دنباا این کار در

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

 نوع ورودی میلی ولت  𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡, 𝐺𝑎𝑖𝑛کالیبراسیون -1

 1V ~ 0نوع ورودی  𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡, 𝐺𝑎𝑖𝑛 کالیبراسیون -2

 10V ~ 0نوع ورودی  𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡, 𝐺𝑎𝑖𝑛کالیبراسیون -3

 mA 20 ~ 4نوع ورودی 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡, 𝐺𝑎𝑖𝑛 کالیبراسیون -4

 نوع ورودی ترمورزیستانس 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡, 𝐺𝑎𝑖𝑛 کالیبراسیون -5
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 :آمپرکالیبراسیون خروجی های میلی

مطابق  و باز شدن پنجره کالیبراسیون 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑤در صفحه ابتدا با تاچ کردن ناحیه عددی خروجی مورد نظر 

آمپر متر دقیق به خروجی مورد سپس یک میلیتاچ شود.  𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒و دکمه  واردیک را برابر  𝐺𝑎𝑖𝑛مقدار  ،2-شکل ج

 آید:خروجی مورد نظر به دست می 𝐺𝑎𝑖𝑛نظر متصل نموده و از طریق فرموا زیر مقدار جدید 

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

 ید.یتاچ نما را 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒را از طریق صفحه کالیبراسیون وارد نموده و کلید  𝐺𝑎𝑖𝑛سپس مقدار به دست آمده برای 

 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: پنجره 2-شکل ج

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

 آالرم ها

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

نوان ، مقادیری با ع24تا  1از شماره ی  به ازای هر قلم ،  𝑃𝐸𝑁در زیر منوی  ، 𝑆𝐸𝑇𝑇𝐼𝑁𝐺 در منوی       

 𝐻𝐻 , 𝐻 , 𝐿𝐿 , 𝐿 ای یک قلم بین مقادیرگاه مقدار لحظهره شوند.تنظیم می𝑙 (𝐿𝑂𝑊)   وℎ (𝐻𝐼𝐺𝐻)  باشد آن قلم

، نشان دهنده ی وض یت اخطار است. در صورتی که  زردرنگ  باشد.گونه آالرمی نداشته و در شرایط عادی میهیچ

رنگ قرمز ،نشان دهنده ی  کمتر شود، در وض یت اخطار قرار داریم.  𝐿ز مقدار  بیشتر یا ا  𝐻ازمقدار  مقدار یک قلم،

کمتر شود ، در وض یت    𝐿𝐿بیشتر ، یا از مقدار   𝐻𝐻وض یت هشدار است. در صورتی که مقدار یک قلم ،از مقدار 

 هشدار قرار داریم.

 نمایش انواع آالرم :نحوه      

  در زیر منوی𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 (3-)مطابق شکل الف هاروی هر یک از قلم، در صورد وجود آالرم بر ،

در قسمت عددی  𝐿𝐿و   𝐻𝐻،و با رنگ قرمز در حالت های   Lو   𝐻𝑖آالرم موجود با رنگ زرد در حالت های 

  شود.قلم دارای آالرم نمایش داده می

 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑: نمایش آالرم در  3-شکل الف
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  در زیر منوی𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ مطابق شکل ب ، در صورد وجود آالرم بر روی هر یک از قلم ها(-

پایین قسمت   𝐿𝐿و  𝐻𝐻 ،و با رنگ قرمز در حالت های   𝐿و   𝐻𝑖، آالرم موجود با رنگ زرد در حالت های (3

  شود.یعددی قلم دارای آالرم نمایش داده م

 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ: نمایش آالرم در  3-شکل ب

 در زیر منوی 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ مطابق شکل  ، در صورد وجود آالرم بر روی هر یک از قلم ها(

در انتهای    𝐿𝐿 و 𝐻𝐻،و با رنگ قرمز در حالت های   𝐿و   𝐻𝑖، آالرم موجود با رنگ زرد در حالت های (3-ج

 شود.بارگراف قلم دارای آالرم نمایش داده می

 در زیر منوی  𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟های د)مطابق شکل ، در صورد وجود آالرم بر روی هر یک از قلم ها-

  𝐿𝐿و  HH،و با رنگ قرمز در حالت های   Lو   Hi، آالرم موجود با رنگ زرد در حالت های (3-و و 3-و ه 3

در صورد وجود وض یت نرماا، رنگ بارگراف سبز خواهد  .شوددر بارگراف قلم دارای آالرم نمایش داده می

  بود.
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 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ: نمایش آالرم در  3-شکل ج

 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 : عدم وجود آالرم در  3-شکل د
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 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 در  : نمایش آالرم 3-شکل ه

 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 : نمایش آالرم در  3-وشکل 

 در زیر منوی  𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 و  3-)مطابق شکل ز روی هر یک از قلم هابر ، در صورد وجود آالرم

در قسمت   𝐿𝐿و  HHگ قرمز در حالت های ،و با رن  Lو   Hi، آالرم موجود با رنگ زرد در حالت های (3-ح

  .شودعددی قلم دارای آالرم نمایش داده می
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 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 : نمایش آالرم در  3-زشکل 

 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 : نمایش آالرم در  3-شکل ح

 در زیر منوی 𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟( ، 3-وی هر یک از قلم ها )مطابق شکل طبر رد آالرم ، در صورد وجو

رنگ زرد در شود.درصورد وجود آالرم، اعداد با تغییر رنگ مقادیر عددی نشان داده میآالرم موجود با 

  .دنشونمایش داده می  𝐿𝐿و  HH،و با رنگ قرمز در حالت های   Lو   Hiحالت های 
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 𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟: نمایش آالرم در  3-طشکل 
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 4ضمیمه 

  هاهای مختلف به ورودینحوه ی اتصال سیگنال

باشد که می ،1.5𝐾𝑉𝐷𝐶تریکی سه طرفه کبیتی با ایزوالسیون ال 16یونیورساا کاناا ورودی  16این دستگاه دارای      

در  2یو پین شماره (−)منفی های ورودی ی کاناادر همه 1یهر کاناا شامل سه عدد پین ورودی است. پین شماره

 باشد.می(+) های ورودی مثبت تمامی کاناا

 که ورودی از نوعدرصورتی ( جریان   𝑚𝐴 ) شودسر 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 ← باشدولتاژ که ورودی از نوع درصورتی 

 شود.سر منفی به پین یک و سر مثبت به پین دو متصل می ← باشدکه ورودی از نوع ترموکوپل رصورتید 

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

 که ورودی از نوع درصورتی  𝑅𝑇𝐷ودی سر مشترک به پین یک و سه سیمه بودن این نوع ور با توجه به  ← باشد

,𝑅𝑇𝐷  نوع از دما سنسور اتصاا شوند.) برایمتصل می 3و  2دو سر دیگر به پین 𝑃𝑇100, .  باید هااین سنسور ..

 (.شود متصل دستگاه به 4-در شکل الف 𝑅𝑇𝐷مربوط به  ستون مطابق

 دهد.را نشان میها و سنسورهای مختلف به ورودی دستگاه ی اتصاا سیگناانحوه 4-الف شکل

 :نحوه اتصاا سیگناا ها و سنسورهای مختلف به ورودی 4-شکل الف
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 : خروجی ها

 Open ،)رله( کنتاکت خشک)صورد ه خروجی دیجیتاا ب 10دو خروجی آنالوگ بصورد جریانی و این دستگاه دارای     

Collector,SSR)  باشد :می 4-ب شکلمطابق  

 اتصاالد پشت دستگاه :4-شکل ب

 

( 𝑆𝑆𝑅 ،𝑂𝑃𝐸𝑁 𝐶𝑂𝐿𝐿𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅،این بخش وظیفه روشن یا خاموش کردن خروجی دیجیتاا )رله :دیجیتال خروجی 

 کند : عمل می 4-ج شکلرا برعهده دارد و به صورد 
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 های رلهی عملکرد خروجی: نحوه 4-شکل ج

اگر این شرط برقرار بود زمان سنج روشن شدن رله شروع  ؛گرددبررسی می   𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛شده برایابتدا شرط ت ریف

  𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛برسد رله روشن خواهد شد هرگاه شرط  𝑂𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦سنج به کند و اگر مقدار این زمانبه شمارش می

ود، شرط خاموش کردن در ادامه اگر شرط روشن شدن رله برقرار نب شود.ریست می و زمان سنج روشن شده ،برقرار نباشد

و اگر مقدار این زمان  کندخاموش شدن رله شروع به شمارش می گردد و اگر این شرط برقرار بود زمان سنجرله بررسی می

برقرار نباشد زمان سنج خاموش شدن،   𝑂𝑓𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛گاه شرطبرسد، رله خاموش خواهد شد. هر 𝑂𝑓𝑓 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 سنج به

 باشد.(می 𝑜𝑝𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟و  𝑆𝑆𝑅)در صورد نیاز قابل جایگزینی با خروجی ردد.گریست می
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 نشان داده شده است. 4-د لدیاگرام بخش خروجی آنالوگ در شکبلوک : خروجی آنالوگ

 

 : بلوک دیاگرام بخش خروجی آنالوگ 4-شکل د

. گردددار براساس تنظیماد مربوط به این بخش محاسبه میباشد. این مقآمپر میخروجی آنالوگ براساس میلیمقدار 

 توان از این بخش )واحد خروجی ( برای کنترا یک پروسه استفاده نمود.  ، می𝑃𝐼𝐷همچنین با ف اا کردن واحد 

 پارامترهای مربوط به این بخش عبارتنداز:

 Assigned PEN گردد.ش ت یین می: توسط این پارامتر قلم تاثیرگذار در محاسباد این بخ 

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

 0~20 𝑚𝐴5~0و mA   شود.نمایش داده می 

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

 PID  اا شده باشد، مقدار خروجی آنالوگ براساس محاسباد: در صورتی که این پارامتر ف 𝑃𝐼𝐷 توجه به و با

,𝑆𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡پارامترهای 𝐾𝑝, 𝐾𝑖, 𝐾𝑑  گردد.روزرسانی میو مقدار ف لی قلم انتخاب شده به 
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Ordering code 

Note: 

* In Relay Type there are two contacts, NO (normally open) and NC (normally close). 

 

 

 

 

PR5618  

Analog Input code   

1-channel 1  

... ... 

16-channel 16 

Analog Output  code 

 

 1-channel 1 

2-channel 2 

Digital Output * code 

  
 

1-channel 1 

2-channel 2 

3-channel 3 

4-channel 4 

5-channel 5 

6-channel 6 

7-channel 7 

8-channel 8 

9-channel 9 

10-channel 10 

Digital Output Type code 

  

Relay (Normally open & Normally close) R 

SSR S 

Open-Collector O 

communication code 

  

RS485 A 

ETHERNET B 

Power code 

  80~260 VAC/VDC H 

24 VDC +/-20% L 

      

  PR5618 -   X       -        X      -         X       -       X      -       X        -      X   


