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  مقدمه
  

  کاربر گرامی
شرکت بوده و  که این دستگاه حاصل سالها تالش کارشناسان این ضمن تشکر از حسن سلیقه و انتخاب محصوالت شرکت مهندسی تیکا ، الزم به ذکر است

در نظر گرفته در طراحی آن اساس کار ، بر بیشترین قابلیت ها و پرکاربرد ترین مصارف و همینطور بکاگیري مرغوبترین قطعات و مواد اولیه در تولید آن 
  .است از طرفی نظارت مستمر بر کل فرآیند و کنترل کیفی محصول در جهت کسب رضایت کامل شما از اهداف اصلی بوده .شده است

از قابلیت هایش این دفترچه راهنما به گونه اي طراحی شده تا قبل از نصب با استفاده از آن  بتوانید این محصول را به روش اصولی راه اندازي نمایید و 
راه اندازي ، نصب ، سیم در خصوص )متخصص(بدرستی استفاده نمایید، این دفترچه داراي بخش هاي مختلف می باشد که تمامی اطالعات مورد نیاز کاربر 

  .وکامپیوتر در آن توضیح داده شده است HMI و PLCکشی و در صورت لزوم  برقراري ارتباط با 
  
  

  .)براي توجه بیشتر ،این نکات در پایین این متن آورده شده. (درخواست داریم  ابتدا برگه نکات نصب که همراه دستگاه تحویل شده را با دقت مطالعه بفرمایید* 
  
  

 ایمنی در نصب و راه اندازي

ام به  نصب و راه اندازي جهت استفاده صحیح و بهینه از محصول باید آخرین ورژن راهنماي محصول مطالعه شود و طبق پیشنهاد ها و توصیه هاي مذکور در راهنما   اقد -1
  .)ت قابل دانلود می باشدحتما به ورژن وتاریخ نشر راهنما توجه فرمایید آخرین ورژن از سایت شرک(محصول شود

نصب و راه اندازي این محصول باید توسط افراد   .محصولی که هم اکنون در اختیار شماست جزء محصوالت صنعتی در رده صنایع برق واتوماسیون و ابزاردقیق می باشد -2
رت و آسیب جدي به محصول وسایر تجهیزات وافراد مرتبط با آن وجـود  متخصص بامهارت هاي تایید شده ازمراجع ذیصالح مرتبط انجام شود در غیر اینصورت امکان خسا

  .دارد
ورت مطمئن انجام شده است کلیه مراحل طراحی ، تولید و کنترل کیفی این محصول با رعایت تمام موارد فنی و مهندسی واستفاده از مواداولیه  مرغوب و با کیفیت و بص-3

  .ردي که خطرات جانی براي افراد دارد ، مورد تایید نمی باشدبا این حال استفاده از این محصول در موا
 سازگاري الکترو مغناطیسی

ناشی از نـویز و عملکـرد   با در نظر گرفتن اینکه محصول حاضر براي کار در محیط هاي صنعتی طراحی شده است، اما در نظر گرفتن موارد زیر جهت مقابله با اختالالت  -4
  .مطلوب محصول الزامیست

بصورت هدایتی از طریق  -2بصورت تشعشعی در فضاي آزاد ناشی از میدان الکترومغناطیسی ، الکتریکی و مغناطیسی  -1لیه منابع نویز از دو مسیر امکان انتقال دارند ک -
  .ار مفید است شناخت این منابع و مسیرهاي نویز در محیط بکارگیري محصول جهت کاهش اثرات آنها بسی.اتصاالت شامل کابل ها و مدارها

و اینورترها دور نگاه داشته  هنگام استقرار و چینش تجهیزات در تابلو،بهتر این است که دستگاه هاي الکترونیک مثل محصول حاضرازسایرتجهیزات قدرت مانند کنتاکتور ها -
  .شود

  .از اتصال زمین بدنه تابلو یا احیانا بدنه کل ماشین به یک زمین استاندارد مطمئن شوید -
  .مجهز شده باشد) سري شده 1µ/600Vو خازن  100Ω/2Wمقاومت (به مدار اسنابر  ACباید به دیود هرزگرد و کنتاکتور هاي  DCبوبین کنتاکتورهاي  -

  
جدا کنید و داکت )LAN یا RS485/232(اي ارتباطی سریال و کابل ه) مانند سیم هاي لودسل یا سنسور ها(کابل هاي قدرت و فرمان را از کابل هاي سیگنال آنالوگ -

  .هاي جداگانه براي هر یک در نظر بگیرید
  .سیم شیلد سنسور ها مثل سنسور لودسل باید به زمین استاندارد متصل شود -
  .کابل هاي ارتباطی سریال را از نوع شیلد دار بهم تابیده استفاده کنید -
  )قابل سفارش هنگام خرید.(ایزوله استفاده شود )RS485(، توصیه میشود از پورت سریال  در محیط هاي داراي نویز شدید -
حساس بوده و کارایی خود را از دست می دهد ، رعایت فاصله هاي جانبی از  c°55محصول حاضر مانند بسیاري از محصوالت الکترونیک نسبت به گرما ي باالي   -5

  .الزامی است) ترجیحاً استفاده از فن(ویه هوا دستگاههاو همینطور پیش بینی مسیر ته
  .ضربه ، شوك ، لرزش و ویبره از موارد آسیب پذیري محصول محسوب می شود که توجه با آن بسیار مهم است  -6
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 وضعیت خروجی ها

  .خسارت هاي احتمالی به سایر تجهیزات و احیاناً افراد مشغول به کار جلوگیري شودوضعیت خروجی هاي رله و آنالوگ دستگاه ، هنگام راه اندازي همواره باید در نظر گرفته شود تا از  -7
  .استفاده شود  220 به 380در مواردي که احتمال دو فاز شدن تغذیه دستگاه وجود دارد توصیه می شود از یک ترانس ایزوله  -8
را چک کرده و سپس با اطمینان  Errorقابل اتصال به محصوالت این شرکت ، همواره رجیستر هاي  Masterبه عنوان یک دستگاه  PCیا  PLC ، HMIدر هنگام برنامه نویسی در  -9

  .از داده دریافتی سالم براي ادامه فرآیند کنترل استفاده کنید
  شرایط و موارد گارانتی

  :نیست اجرا قابل ذیل شرایط در ضمانتنامه ولی میباشد، سال یک بمدتتعمیر  دستمزد و قطعات تعویض جهت رایگان خدمات ارائه و دستگاه تعمیر ضمانت شامل خدمات
 و ضربه طبیعی، حوادث برق، و رعد شدید، غبار و ، گرد خورنده شیمیایی مواد و آب نفوذ یا تماس زیاد، حرارت یا سوزي آتش برق، نوسانات ونقل، حمل از ناشی صدمات  -1

  .)توجه به حفاظت محصوالت در برابر گرد و غبار و رطوبت حائز اهمیت است:تذکر.(دستگاه راهنماي در دفترچه شده کرذ دستورالعملهاي به توجهی بی یا و غلط استفاده
  .باشند شده تعمیر شرکت نمایندگان بجز اشخاصی توسط یا و اند شده دستکاري که دستگاههایی  -2
  .گاهدست روي بر شده، نصب هاي هولوگرام در آسیب یا و دستکاري نوع هر  -3
  .باشد نمی گارانتی شامل مصرفی مواد  -4
  .است شده طراحی آن با کار براي دستگاه که گازهایی از غیر گازهایی از استفاده -5
  .معیوب یا غیرسازگار جانبی لوازم و تجهیزات ها، دستگاه سایر با دستگاه ارتباط یا غلط اتصال از ناشی هاي خرابی و صدمات -6
  .مجاز غیر افراد توسط Firmwareیا  برنامه افزار، نرم فایل، نوع هر رسانی روز به یا بنص از ناشی صدمات -7
  .سنسورهاي همراه دستگاه شامل گارانتی نمیباشند -8

  .باشد می هزینه پرداخت قبال در سال 5 بمدت فروش از پس خدمات
  بروز رسانی نرم افزار داخلی دستگاه
در هنگام .شده است که قابلیت بروزرسانی داشته و شما می توانید به راحتی و از طریق پورت سریال ، نرم افزار داخلی دستگاه را بروز رسانی کنیدنرم افزار داخلی دستگاه طوري طراحی 

براي توضیحات بیشتر و روش بروز .می کندجهت ارتباط دستگاه با کامپیوتر کفایت  RS-485بروز رسانی ، به پروگرامر و یا دستگاه جانبی خاصی نیاز ندارید و فقط داشتن یک مبدل 
  .رسانی نرم افزار به پیوست آخر همین راهنما مراجعه بفرمایید

  

  
 
 

 امید است با مطالعه دقیق این راهنما توسط کاربر متخصص در این زمینه ،بسهولت و درستی بتوانید از تمام امکانات 
 :ي زیر درکنار شماستگروه پشتیبانی تیکا از روش ها.این دستگاه بهره ببرید 

  
 

 66704297-021 , 66720122-021:   شماره تلفن هاي شرکت 
 9586318-0901  :                  تلگرام شرکت 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     Ver 1.4                                              

         TIKA Engineering Co. (LTD)                                                 شرکت مهندسی تیــــکا              
 

5 
 

  معرفی:  بخش اول

   معرفی
  , PC برق آنرا اندازه گیري کرده و توسط هاي  و کمیتفاز متصل شده  تکاین دستگاه براي اندازه گیري کمیت هاي برق استفاده می شود که می تواند به یک مصرف کننده 

HMI   PLC , آنها را مانیتورینگ کرد .  
  : شامل سه گروه محصول می باشد )  TM – 1510( فاز  تکخانواده ترانسمیتر کمیت هاي برق 

   فاز تک AC) آمپرمتر ( ولتمتر  – 1
  فاز تک ACولتمتر و آمپرمتر    - 2
  فاز تک ACمولتی متر  – 3

  امکانات 
  خارجی  CTو   PT اتصالبدون )  Aac Max 5 (و جریان )  Max 500 Vac( ورودي ولتاژ  -
  دو سیمه Busروي ) ماژول   247ماکزیمم ( امکان شبکه کردن چندین ماژول  -
 5/10V  (   10 bit ~ 0( یا )   mA 20 ~ 0/4( کانال خروجی آنالوگ  2 -
  ظیمات و کالیبره و مانیتورینگ به همراه نرم افزار جهت تن -
   Indicator , HMI , PC , PLC , …قابلیت اتصال به  -
   KVac 1تغذیه ایزوله از ورودي ها و خروجی ها     -
  قابلیت مانیتورینگ تمامی پارامترهاي دستگاه -
  )   RS485 )ModBus - RTUخروجی سریال  -
  یک کانال ورودي دیجیتال  -
   ه یک کانال خروجی رل -

   قابل استفاده در
  تابلو سازي*                             برق اتوماسیون صنعتی*                          مدیریت شبکه برق*  

  محصول دیاگرام
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  شرح محصول 
می باشد همچنین ... وان رکتیو ، ضریب قدرت ، فرکانس و جریان ، توان اکتیو ، ت انواع ،خطی و فازي ولتاژ انواع شامل  کمیت هایی که توسط این دستگاه پردازش می شود

  . در ضمن مقادیر ماکزیمم ولتاژ و جریان در طول مدت زمان تعیین شده نیز ثبت میشود . قابلیت تشخیص نوع مصرف کننده از لحاظ سلفی یا خازنی را دارا می باشد 
که در تمامی ... و  SCRو یا درایورهاي  Inverterارمونیک است باشد بعنوان مثال سیگنال جریان ورودي ورودي دستگاه ممکن است یک سیگنال که داراي اعوجاج و داراي ه

یا کمیت هاي اندازه گیري شده هر کدام به طور مجزا می توانند به خروجی آنالوگ وصل شده و . اندازه گیري می شود     5 .0 %به صورت دقیق و با دقت RMSحاالت مقادیر 
اعمال نمود  5Armsو به ورودي جریان می توان ماکزیمم تا  500Vrmsبه ورودي ولتاژ می توان ماکزیمم تا  .دنهاي تعریف شده خروجی رله را تحریک کن Set pointه با توجه ب

  .   توسط نرم افزار اعمال شوند  CT و  PTایب در اینصورت باید ضرخارجی استفاده نمود  CTو  PTو در صورتی که ورودي هاي مربوطه از مقادیر فوق تجاوز نماید باید از 
دو  BUSمی توان چندین دستگاه را توسط  Modbus RTU  (RS485( توسط پورت سریال . با مقادیر جدید بار گذاري می شوند  یکبار 80msخروجی هاي دستگاه حداقل هر 

  . و پارامتر هاي اندازه گیري شده آنها را مشاهده نمود  سیمه به هم وصل نمود و به صورت شبکه تمامی دستگاه ها را مانیتور نموده
و توسط  را می توان توسط یکی از پورت هاي سریال... ، خروجی رله و  Set pointتمامی تنظیمات دستگاه از جمله تنظیمات خروجی آنالوگ ، کالیبراسیون دستگاه ، تنظیمات 

 . انجام داد  TM-Settingنرم افزار 

  

  مشخصات فنی
  

  : غذیه ت
     110 ~ 240 Vac 
     50  ~  60 Hz       

  :ابعاد جعبه    
                                                  108mm * 88mm * 59mm  

  
  

  : ورودي ولتاژ 
  Vac 500  ~  50:                                                      محدوده 

                                                                   FS  % 0.5 :دقت 
 MΩ 1.2                                                     :مقاومت ورودي 
  PTقابل اتصال به 

     Hz 350 ~ 40  :                                             فرکانس کارکرد

 :ورودي جریان    
   mAac  ~  5 Aac 40                                        :   محدوده   
 FS  % 0.5:                                                              دقت  
 Ω   0                                                      :مقاومت ورودي   
  CTقابل اتصال به   
     Hz 350 ~ 40  :                                         فرکانس کارکرد  

  

  : خروجی آنالوگ 
   KΩ 10با بار    10Vdc ~ 0قابل تعریف در محدوده      : خروجی ولتاژ   
   Ω  130 با بار  20mA ~ 0قابل تعریف در محدوده     : خروجی جریان   

                                     bit 10       :              تفکیک پذیري 
  % 0.1                                                 :         غیر خطی بودن 

    m sec 20                  ) :      %90 ~ %10( مان پاسخ خروجی    ز

  : مشخصات ارتباطی     
  ایزوله  RS 485                                          پورت ارتباطی    

  b/s 57600 ~ 2400                               نرخ انتقال دیتا       
              ModBus – RTU  &  Continues    پروتکل ارتباطی    

  

  : ورودي و خروجی دیجیتال  
                                           Vdc 24یک ورودي ایزوله         
                                                  .N.Oجی رلهیک خرو        

  

  : شرایط محیطی    
  ºC 60 ~ 10-                                           :دماي عملکرد         
  ºC 85 ~ 20-                                     :دماي نگهداري         
  % 90 ~ 30                                               :رطوبت         
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  کد سفارش دستگاه  
  : کد سفارش دستگاه به شرح ذیل می باشد     
 TM - 1510 - ]دي نوع ورو  [  - ] آنالوگخروجی  [  ]رت وتعداد پ [

  :  نوع ورودي  
  .بدست می آوریم  مقابل از جدول  ورودياین کد را با توجه به نوع    

  : خروجی آنالوگ 
  معرف تعداد خروجی آنالوگ است    
  
خروجی قابل  3ستگاه به صورت اختیاري بوده و تا خروجی آنالوگ د: نکته * 

  .  سفارش است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دیاگرام سیم بندي نوعی

  

 ACولتمتر   مدل هاي مختلف
  فاز تک

 آمپرمتر 
AC فازتک  

ولتمتر آمپرمتر 
AC  فازتک  

مولتی متر 
AC  

  فازتک
  V A  VA  M  نوع ورودي 

  √  √    √  اندازه گیري ولتاژ

  √  √  √    اندازه گیري جریان
  √        توان ظاهري

  √        توان اکتیو
  √        ن رکتیوتوا

  √        ضریب قدرت
  √  √  √  √  فرکانس

داراي خروجی 
  RS485سریال

√  √  √  √  

خروجی سریال به 
  Continuesشکل 

√  √  √  √  

  √  √  √  √  داراي خروجی رله
داراي ورودي 

  دیجیتال
√  √  √  √  

داراي خروجی 
  انالوگ

در صورت سفارش دادن توسط مشتري دستگاه قابلیت این را دارد 
  . ال خروجی آنالوگ داشته باشد کان 3که تا 

داراي خروجی 
 RS485سریال 

 دوم

در صورت سفارش دادن توسط مشتري نرم افزار و ماژول مربوط 
  . روي دستگاه قرار می گیرد  RS485به 
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 نصب و اتصاالت:  دومبخش 
  .موارد زیر را کنترل نمائید  براي جلوگیري از آسیب دیدگی دستکاه

  . ولت تجاوز نکند  500از )    VN , V1( حداکثر ولتاژ بین ترمینالهاي ورودي *         
  . تجاوز نکند  5Aاز  )  I1(حداکثر جریان روي ترمینال ورودي *         
    به دستگاه وصل شده CT , PTخارجی استفاده کنیم به طوري که خروجی  CT , PTر صورتی که ولتاژ و جریان ورودي بیش از مقادیر فوق باشد باید از د: نکته         

  . د ینتجاوز ننما فوق و این خروجی ها از مقادیر               
 

  نصب
ین صورت است که ابتدا قسمت باالیی از شیار زیر دستگاه روي ریل قرار می گیرد و سپس قسمت پایینی از این دستگاه بر روي ریل نصب می شود که طریقه جازدن آن بد   

  شیار زیر دستگاه که یک نگهدارنده است با فشار به سمت پایین جا زده شده و چفت می شود 

  اتصاالت
  اتصاالت دستگاه مطابق شکل زیر است   
  : اتصال تغذیه – 1

بوده و همانند شکل فوق به  60Hz ~ 50و فرکانس  240Vac ~ 140بین تغذیه دستگاه باید 
  . اتصال می یابد Powerترمینال هاي 

  
  :  اتصال خروجی آنالوگ – 2

قبل از اینکه بخواهیم دستگاه را نصب کرده و اتصاالت آنرا برقرار کنیم ابتدا باید وضعیت 
توسط نرم ان یا ولتاژ باشند این کار خروجی هاي آنالوگ آنرا مشخص کنیم که باید از نوع جری

   .افزار همراه دستگاه انجام میشود
خروجی  نحوه کنترلمحدوده تغییرات هر یک از خروجی هاي آنالوگ و همچنین   :نکته  

نرم افزار همراه دستگاه قابل  ، از طریقیکی از پارامتر هاي اندازه گیري شده  ، توسطمربوطه 
  . تنظیم است 
، میتوانید از ) ولتاژي یا جریانی(وع خروجی آنالوگ تنظیم شده در نرم افزار با توجه به ن

مثال زمانی که نوع خروجی آنالوگ . استفاده کنید Gنسبت به ترمینال  Voیا  Ioترمینال هاي 
استفاده  Gو  Vo1کانال اول در وضعیت ولتاژي قرار داده شده است ، باید از ترمینال هاي 

  .کنید
  
  

  
  :  ال خروجی رلهاتص – 3

در شکل فوق فرض شده است ولتاژ نامی بار . باید با خروجی رله سري شده و سپس با توجه به ولتاژ نامی بار ، به منبع تغذیه مناسب وصل شود Loadهمانند شکل فوق بار 
Load  ولت میباشد 220برابر.  
Load  :اند باشد به شرطی که قدرت آن کمتر از قدرت خروجی رله باشدتورله ، کنتاکتور ، موتور ، ویبره  و هر دستگاه خارجی می.  

  .استفاده کنید از مدار زیر براي کاهش نویز و باال بردن عمر رله :توصیه 

  
  

  :  دیجیتال ورودي اتصال – 4
  .ورودي دیجیتال وصل شده است comبه به صورت داخلی  +Vپین . وصل کنید Di1را به ترمینال  -Vجهت تحریک ورودي دیجیتال ، فقط کافی است ترمینال 
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  : RS485اتصال رابط سریال  – 5
 .اتصال پیدا کند Masterدستگاه  -Dو  +Dهاي ها میتواند به طور مستقیم به ترمینالاستفاده کنید این ترمینال -Dو  +Dهاي از ترمینال RS485براي اتصال پورت سریال 

  
 

Master  ، میتواند کامپیوترPLC  ،HMI و یا هر دستگاهی که بتواند اطالعات را از این ترانسمیتر بخواند ، باشد. 
یا  PLCاما براي اتصال دستگاه به . استفاده نمود RS482است بنابراین براي اتصال دستگاه به کامپیوتر باید از مبدل  RS485با توجه به اینکه کامپیوتر فاقد پورت سریال 

HMI  هایی که داراي پورت سریالRS485 میباشند نیاز به مبدل نیست.  
  .براي شبکه کردن چندین دستگاه مطابق شکل زیر عمل کنید

 
  

 .شوداستفاده می 220Ωدر صورتی که دستگاه در انتهاي شبکه قرار داشته باشد از مقاومت 
 .قبل از شبکه کردن دستگاه ها ، آنها را به طور جداگانه آدرس دهی کنید

  
  

  .تبعیت می کنند  Modbus RTU از پروتکل  RS485است که رابط سریال  الزم به ذکر :نکته 
 
  : ودي هاي ولتاژ و جریانراتصال و – 6
   است زیر شکل مطابق دستگاه بندي سیم 

  
  . استفاده نمود  CTو  PTدر صورتی که ولتاژ یا جریان ورودي از حد مجاز بیشتر باشد باید از :  1نکته 
  .وصل شوند  V1 , VN، نول و فاز حتماً به  ACتر در مدل آمپر م:  2نکته 

  : خارجی  PT و    CTاتصال 
  .خارجی استفاده می کنیم  CTاز ، متناوب بیشتر باشد  5Aخارجی و در صورتی که جریان ورودي از  PT  از ، متناوب بیشتر باشد 500Vاز  ورودي در صورتی که ولتاژ

CT  ورودي : خارجیCT  سري کرده و خروجی آنرا به ورودي جریان دستگاه وصل می کنیم را با مصرف کننده .  
PT  ورودي: خارجیPT  را با مصرف کننده موازي کرده و خروجی آنرا به ورودي ولتاژ دستگاه وصل می کنیم .  

  



     Ver 1.4                                              

         TIKA Engineering Co. (LTD)                                                 شرکت مهندسی تیــــکا              
 

10 
 

  PCتنظیمات و اتصال به : سوم بخش 

  RS485به  USBدرایور مبدلنصب 
  

  اید مراحل نصب درایور را به شکل زیر انجام دهید هکه خریداري کرد USBبا توجه به نوع مبدل 
  مراحل نصب درایور نوع اول -الف

  
DVD  همراه دستگاه را درDVD Drive کامپیوتر خود قرار دهید. 
 .را به کامپیوتر خود وصل کنید RS485به  USBمبدل 

 .شوددر این حالت یک پنجره جدید باز می. که شما باید روي آن کلیک کنید شودظاهر می USBدر گوشه سمت راست پایین پیغامی بر شناسایی دستگاه جدید به 
 .مبدل جستجو شده و نصب شود Driverکلیک کنید تا به طور اتوماتیک  Nextدر پنجره باز شده بر روي دکمه 

Driver مبدل در آدرس زیر قرار دارد:  
DVD Drive : \ Setting \ USB to RS485 Driver TikaENG 

 راحل نصب درایور نوع دومم -ب
  

 
DVD  همراه دستگاه را درDVD Drive کامپیوتر خود قرار دهید 

 :آدرس فایل به صورت زیر می باشد . کپی کرده و به کامپیوتر خود منتقل کنید DVDفایل درایور را از 
DVD Drive:\Setting \ USB to RS485 Driver TikaENG\Prolific_DriverInstaller 

 )کنید Extractآنرا  WinRARافزار توسط نرم(را از حالت فشرده خارج کنید  Prolific_DriverInstallerپی شده فایل ک
 را نصب کنید شده Extractفایل 

 .را به کامپیوتر خود وصل کرده و از آن استفاده کنید RS485به  USBمبدل 
  

   نصب نرم افزار
دستگاه و در آدرس زیر  همراه  DVDمی باشد این نرم افزار در  TM-Settingپارامترهاي دستگاه پیش بینی شده است نرم افزار که براي انجام تنظیمات و مشاهده  نرم افزاري
  :قرار دارد 

DVD Drive : \ Setting \ TM-Setting 
DVD  همراه دستگاه را در درایوDVD  کامپیوتر خود قرار داده و از مسیر فوق فایلSetup نرم افزار شروع به نصب برروي کامپیوتر شما شود را اجرا کنید تا.  

، پس از پایان نصب نرم افزار . کلیک کنید  Nextاز شما پرسیده می شود که شما آنها را جواب داده و روي دکمه ... در حین نصب سواالتی مبنی بر محل نصب نرم افزار و 
  . نمایید  Restartکلیک کرده و کامپیوتر خود را یکبار  Finishباید بر روي دکمه  پیغامی مبنی بر کامل شدن نصب نرم افزار ظاهر می شود که شما

  .. یا باالتر باشد1.29.27ورژن  TM-Settingدقت کنید که نرم افزار * 
 به باال قابل نصب خواهد بود Windows XP-Service Pack2.0این نرم افزار بر روي سیستم هاي داراي * 
  

   م افزاربرقراري ارتباط با نر
در . به کامپیوتر خود وصل نموده باشید  RS485را توسط مبدل  RS485قبل از برقراري ارتباط با نرم افزار شما باید سیم بندي دستگاه را انجام داده باشید یعنی پورت سریال   

  . ضمن سیم بندي تغذیه دستگاه را نیز انجام دهید 
  (ALL Device)را اجرا کنید  TM-Settingپس از انجام سیم بندي از آدرس ذیل برنامه 

Start\ All programs \ TM-Setting \ All Device 
  .در این حالت پنجره شکل زیر ظاهر می شود که شرح بخش هاي آن ، در ادامه ذکر شده است
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این قسمت با توجه به پورتی که به آن دستگاه وصل شده است ، پورت  - 1
  .صحیح را انتخاب نمایید

را تعیین   می ) Manual(و یا دستی ) Auto(مد اتوماتیک این قسمت  - 2
  .کند 

جهت برقراري ارتباط سریال ، آدرس دستگاه باید در این قسمت وارد  - 3
 250برابر ) ثانیه اول پس از روشن شدن Default )5شود ، که در حالت 

  .بوده و در غیر اینصورت باید از آدرس ثبت شده در حافظه استفاده نمود
4 - Baud Rate  بوده اما قابل انتخاب است 9600به صورت پیش فرض. 
 .قابل تنظیم است  No parityو  evenو  Oddپریتی در حاالت  - 5

  قابلیت تغییر ( زمانی فعال می شود 5تا  2تمام قسمت هاي
  .باشدفعال شده   Manualکه حالت ) براي کاربر

6- Time Out  انتخاب می شود 500تا  300که معموال بین. 
 .برقراري ارتباط صحیح این چراغ روشن خواهد شد درصورت - 7
زمانیکه ارتباط برقرار می شود این کلید فعال شده و شما با زدن آن  - 8

  .میتوانید وارد دیگر قسمت هاي نرم افزار شوید
  زمانیکه ارتباط بین نرم افزار و دستگاه برقرار شد ، مشخصات

  .نمایش داده می شود Read Dataدستگاه در قسمت 

  
  ).است  Baud Rate = 9600 , Parity = none  , Address = 250: تنظیمات برابر با  Autoدر حالت   بطور کلی(

دستگاه در این حالت اگر تنظیمات را به درستی انجام داده باشید ارتباط سریال نرم افزار و . پس از انجام تنظیمات نرم افزار ، تغذیه دستگاه را وصل کنید تا دستگاه روشن شود 
  .فعال می شود  Connectنمایش داده شده و کلید  Read Dataبرقرار شده و مشخصات دستگاه در قسمت 

  : بوده و برابر است با  defaultپس از روشن شدن دستگاه تنظیمات پورت سریال آن به صورت  *
 Baud Rate = 9600 , Parity = none)  , (Address = 250  

میشود که در  بارگذاري در حافظهبرقرار نشود به صورت اتوماتیک تنظیمات دستگاه با تنظیمات ذخیره شده  (default)ارتباط سریال با تنظیمات فوق ثانیه  5اگر به مدت  *
شده در دستگاه انجام دهید تا ارتباط  را مطابق با تنظیمات انجام Address , Baud Rate , Parityتنظیم کرده و پارامترهاي  Manualباید مد نرم افزار را در حالت این حالت 
  .قابلیت شبکه شدن را دارد در این مد ستگاهد .برقرار شود

  . و پارامترهاي دستگاه باز شود  مانیتورینگکلیک کنید تا پنجره  Connectنمایش داده شد روي کلید  Read Dataپس از اینکه مشخصات دستگاه شما در قسمت 

  محیط مانیتورینگ
 Connection، در ابتدا صفحه  Connectبر روي کلید  پس از کلیک

نمایش داده شده و سپس به طور اتوماتیک ، صفحه اصلی مانیتورینگ 
نشان داده  Connectionدر شکل مقابل صفحه . نمایش داده میشود

  .شده است که شامل پارامترهاي ارتباطی است
سترسی به صفحه است که براي د 8محیط مانیتورینگ نرم افزار شامل 

. استفاده نمود Monitoringهر یک از این صفحات میتوان از منوي 
  :این صفحات عبارتند از 

در این صفحه ، تمام پارامترهاي اندازه :  All Parametersصفحه 
  .گیري و محاسبه شده توسط دستگاه نمایش داده میشود

به در این صفحه ، پارامترهاي اندازه گیري و محاس:  Phase 1صفحه 
  .نمایش داده میشود زاف کت يشده 

  .نمایش داده میشوددر این صفحه ، ضریب قدرت :  PFصفحه 
در این صفحه ، تمام پارامترهاي اندازه :  Integer Parametersصفحه 

ط دستگاه نمایش داده میشود که فرمت این گیري و محاسبه شده توس
  .است  Integerپارامترها به صورت عدد صحیح 
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  : All Parametersصفحه 
که همان صفحه  Monitoringدر شکل مقابل صفحه اصلی 

All Parameters این صفحه . است ، نمایش داده شده است
  .شامل بخش هاي زیر است

Voltage ph  :و  هدش يریگ هزادنا در این قسمت ولتاژ
  .فرکانس نمایش داده شده است

Voltage LL  : هس رتیمسنارت هاگتسد هب طوبرماین قسمت 
  .درادن دربراک هاگتسد نیا رد هک تسا زاف

Current  : نمایش  هدش يریگ هزادنادر این قسمت جریان
  .داده شده است

Peak Vph  :ه نمایش داده شد در این قسمت پیک ولتاژ
  .است

و جریان هایی  مقادیر پیک شامل ماکزیمم ولتاژ: نکته 
هستند که از زمان روشن شدن دستگاه و یا از زمان زدن 

 . توسط دستگاه اندازه گیري شده اند Clear Peak کلید 
Peak A  : نمایش داده شده در این قسمت پیک جریان

 .است
Power Factor  : نمایش داده این قسمت ضریب قدرت در

    .شده است
  .صفر شده و پس از چند ثانیه مجددا ، این مقادیر محاسبه میشوند Peakبا کلیک کردن بر روي این کلید ، کلیه مقادیر :  Clear Peakکلید 

Active Power  : رابطه توان اکتیو با ولتاژ و جریان فازها به صورت زیر است. نمایش داده شده است) وردر حالت ژنرات(در این قسمت توان اکتیو مصرفی یا تولیدي. 
 P = V . I Cos 

Reactive Power  : به صورت زیر استرابطه توان رکتیو با ولتاژ و جریان . نمایش داده شده استدر این قسمت توان رکتیو. 
 P = V . I Sin 

  
Apparent Power  : رابطه توان ظاهري با ولتاژ و جریان فازها به صورت زیر است. نمایش داده شده استدر این قسمت توان ظاهري. 

 P = V . I 
  

Total Power  : درادن دربراک هاگتسد نیا رد هک تسا زاف هس رتیمسنارت هاگتسد هب طوبرماین قسمت.  
Digital Input  :که شامل . ین قسمت وضعیت ورودي دیجیتال دستگاه نمایش داده شده استدر اDI Status )وضعیت ورودي دیجیتال ( وDI Counter ) شمارنده ورودي

  .شوداست که با کلیک کردن بر روي این کلید ، شمارنده ورودي دیجیتال ، صفر می Clear Counterو کلید ) دیجیتال که تعداد پالس ورودي را شمارش میکند
 : Phase 1صفحه 

  .در شکل مقابل ، این صفحه نمایش داده شده است
بوده و مقادیر پیک آنها در کنار ولتاژ و جریان  گراف باال ، شامل نمودار

  .گراف نمایش داده شده است
  .استگراف پایین ، شامل نمودار توان هاي اکتیو و رکتیو و ظاهري 

، یک پالت وجود که توسط آن میتوان وضعیت هاي  در کنار هر دو گراف
مثال میتوان رنگ گراف ها و یا وضعیت . نمایش گراف ها را تغییر داد

همچنین میتوان یک گراف را . نمایش آنها و مدهاي نمایش را تغییر داد
  .غیر فعال نمود

در کنار پالت گراف ، مقادیر لحظه اي که آخرین مقادیر گراف نیز میباشند 
 .ایش داده شده استنم
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 : PFصفحه 
  .در شکل مقابل ، این صفحه نمایش داده شده است

  .استضریب قدرت  این گراف ، شامل نمودار
در کنار گراف ، یک پالت وجود که توسط آن میتوان وضعیت 

ف ها و مثال میتوان رنگ گرا. هاي نمایش گراف ها را تغییر داد
همچنین . یا وضعیت نمایش آنها و مدهاي نمایش را تغییر داد

  .میتوان یک گراف را غیر فعال نمود
در کنار پالت گراف ، مقادیر لحظه اي که آخرین مقادیر گراف 

 .نیز میباشند نمایش داده شده است

  
  

 : Integer Parametersصفحه 
  .در شکل مقابل ، این صفحه نمایش داده شده است

است با این تفاوت  All Parametersاین صفحه ، مشابه صفحه 
که در این صفحه ، مقادیر اندازه گیري و محاسبه شده ، با 

نمایش داده میشوند و شامل  Integerفرمت عدد صحیح 
ولت باشد  218.6برابر با مثال اگر ولتاژ . قسمت اعشاري نیستند

برابر  10میشود یعنی  نمایش داده 10، این مقدار با ضریب 
  )مطابق با شکل. (میشود 2186بیشتر که 

در باالي هر قسمت ضریب پارامترهاي آن قسمت نشان داده 
نمایش داده  100با ضریب مثال مقادیر جریان . شده است

  .میشوند
به دلیل آنکه مقادیر توان ها میتوانند رنج بسیار وسیعی داشته 

 Factorبوده و توسط پارامتر باشند ، این ضریب قابل تنظیم 
  .تنظیم میشود
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  محیط تنظیمات
  :این صفحات عبارتند از . استفاده نمود Settingصفحه است که براي دسترسی به هر یک از این صفحات میتوان از منوي  5محیط تنظیمات نرم افزار شامل 

  .در این صفحه ، تنظیمات پورت سریال انجام میشود:  Serialصفحه 
  .در این صفحه ، تنظیمات ارسال پیوسته از طریق پورت سریال انجام میشود:  Continuesصفحه 
  .همان ترانس ولتاژ است PTهمان ترانس جریان و  CTانجام میشود که  PTو  CTدر این صفحه ، تنظیمات مربوط به :  CT and PTصفحه 
  .جی دیجیتال انجام میشوددر این صفحه ، تنظیمات ورودي و خرو:  Digital I/Oصفحه 
  .در این صفحه ، تنظیمات خروجی هاي آنالوگ انجام میشود:  Analog Outputصفحه 

  کلید وجود دارد که عملکرد این کلید ها به شرح زیر است 4در تمام صفحات تنظیمات. 
محتواي این حافظه ماندنی بوده و با . ذخیره میشود EEpromدنی با کلیک بر روي این کلید ، کلیه پارامترهاي تنظیمی دستگاه ، در حافظه مان:  Saveکلید 

  .قطع برق از بین نمی رود
  .با کلیک بر روي این کلید ، کلیه پارامترهاي تنظیمی دستگاه ، به حالت پیش فرض کارخانه اي بازمیگردند:  Defaultکلید 
  .یه پارامترهاي تنظیمی دستگاه مجددا از روي حافظه ماندنی بارگذاري میشوندشده و کل Restartبا کلیک بر روي این کلید ، دستگاه :  Resetکلید 
  .با کلیک بر روي این کلید ، نرم افزار بدون اینکه پارامترهاي تنظیمی را ذخیره کند ، به محیط مانیتورینگ برمیگردد:  Cancelکلید 

  ترتیب بر روي کلیدهاي پس از اینکه پارامترهاي تنظیمی دستگاه را تغییر دادید ، باید بهSave  وReset  کلیک کنید تا این پارامترها ذخیره شده و مجددا
  .بارگذاري شوند

  :  Serialصفحه 
 .در شکل مقابل ، این صفحه نمایش داده شده است

  :پارامترهاي پورت سریال عبارتند از 
Protocol  : این پارامتر پروتکل ارتباطی پورت سریال را مشخص میکند که

  .است Continuesو  Modbusحالت  2راي دا
Address  :اگر بخواهیم . این پارامتر آدرس پورت سریال را مشخص میکند

دستگاه را در یک شبکه استفاده کنیم باید دستگاه هایی که به چندین 
وصل می شوند هر کدام آدرس جداگانه اي داشته  RS485پورت سریال 

س دستگاه را وارد کنیم این آدرس باشند که در این قسمت می توانیم آدر
  .می باشد  247تا  1بین 

BuadRate  : تعیین کننده سرعت انتقال اطالعات در رابط این پارامتر
  . باشد   57600الی  2400می تواند بین  است که RS485سریال 
Parity  :تعیین کننده بیت توازن در ارتباط سریال است که می  این پارامتر

  .باشد  Noneو یا  Odd  ،Evenتواند 
  

  
Timer Default  :زمانی کاربرد دارد که قرار باشد فرمان خروجی هاي آنالوگ یا خروجی رله به صورت مستیم و از طریق رجیسترهاي  این پارامترControl Ao ) براي خروجی

ورت مستیم است ، باید وضعیت خروجی ها به طور مداوم از طریق پورت سریال در این حالت چون فرمان به ص. تنظیم شده باشد) براي خروجی رله( Directو ) هاي آنالوگ
 Timer Defaultدر این حالت اگر ارتباط سریال قطع شود ، وضعیت خروجی ها نامشخص خواهد شد بنابراین براي جلوگیري از این وضعیت نامشخص ، پارامتر . مشخص شوند

مشخص  Timer Defaultاین مدت زمان توسط پارامتر (این حالت اگر ارتباط سریال به اندازه مدت زمان خاصی قطع گردد در . ایفاي نقش کرده و از آن جلوگیري میکند
ر را برابر با صفر قرا Timer Defaultبراي غیر فعال کردن این قابلیت ، کافی است مقدار . خود میروند) پیش فرض( Default، خروجی ها پس از این زمان به حالت ) میشود

  .خواهد ماند) قبل از قطع ارتباط(دهید که در این حالت وضعیت خروجی ها ، آخرین مقدار نوشته شده در آنها 
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  :  Continuesصفحه 
  .در شکل مقابل ، این صفحه نمایش داده شده است

انتخاب شده  Continuesزمانی که پروتکل پورت سریال برابر با 
در این . ه کاربرد خواهد داشتباشد ، پارامتر هاي این صفح

پروتکل ، مقادیر اندازه گیري شده به صورت یک فریم و با فرمت 
ASCII  از طریق پورت سریال ارسال خواهد شد این فریم با
شروع شده و به دنبال آن مقادیر انتخاب شده توسط  " : "کاراکتر 

 فاصله زمانی. ارسال میشود...  و  Data 2و  Data 1پارامترهاي 
توضیحات . تعیین میشود Timeبین هر ارسال نیز توسط پارامتر 

فرمت ارسال "بیشتر در مورد فریم ارسالی و فرمت آن در بخش 
 .در انتهاي همین راهنما ذکر شده است "Continuesپیوسته 

  

  
  :  CT and PTصفحه 

  .در شکل مقابل ، این صفحه نمایش داده شده است
ورودي که قرار است مقدار آن توسط دستگاه ، اندازه در صورتی که سیگنال ولتاژ 

استفاده شود که  PTولت باشد ، باید از ترانس ولتاژ  500گیري شود ، بیشتر از 
 PT Inputدر این صفحه . البته باید مشخصات آن باید در این صفحه ثبت شود

در صورتی که از . است PTهمان خروجی  PT Outputو  PTهمان ورودي 
PT  استفاده نمی کنید باید مقدار ورودي و خروجیPT  را در این صفحه برابر

  .قرار دهید 220با 
در صورتی که سیگنال جریان ورودي که قرار است مقدار آن توسط دستگاه ، 

استفاده  CTان آمپر باشد ، باید از ترانس جری 5اندازه گیري شود ، بیشتر از 
 CTدر این صفحه . شود که البته باید مشخصات آن باید در این صفحه ثبت شود

Input  همان وروديCT  وCT Output  همان خروجیCT در صورتی . است
ین صفحه را در ا CTاستفاده نمی کنید باید مقدار ورودي و خروجی  CTکه از 

  .قرار دهید 5برابر با 

  
  :  Digital I/Oصفحه 

بخش مجزا است  2که شامل  در شکل مقابل ، این صفحه نمایش داده شده است
که یکی مربوط به تنظیمات ورودي دیجیتال و دیگري مربوط به تنظیمات خروجی 

  .شرح این پارمترها به ترتیب زیر است .دیجیتال است
Digital In Filter اسیت ورودي دیجیتال را تعیین میکندحس.  

Selector در صورتی که این پارامتر ، . انتخاب گر فرمان براي خروجی رله است
Direct  انتخاب شده باشد ، در آن صورت خروجی را میتوان به طور مستقیم و از

در صورتی که این پارمتر ، یکی از مقادیر اندازه . فرمان داد Directطریق کلید 
شده را انتخاب کرده باشد ، در آن صورت پارامتر انتخاب شده ، با مقادیر گیري 

Set High  وSet Low  مقایسه شده و نتیجه این مقایسه میتواند براي فرمان
  .که مطابق با شکل زیر است. دادن به رله استفاده شود

  

  
ارامتر باعث میتوان عملکرد رله را معکوس نمود یعنی این پ Reverseاز طریق پارامتر 

  .کار کند Invertو یا  Normalوضعیت  2میشود رله در 
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  : Analog Outputصفحه 
که شرح این پارمترها به ترتیب زیر  در شکل مقابل ، این صفحه نمایش داده شده است

  .است
Data Selector در صورتی که این . انتخاب گر فرمان براي خروجی آنالوگ است

را انتخاب کرده باشد ، در آن صورت خروجی را میتوان به  Direct Controlپارامتر ، 
در صورتی که این . فرمان داد Direct Controlطور مستقیم و از طریق پارامتر 

پارمتر ، یکی از مقادیر اندازه گیري شده را انتخاب کرده باشد ، در آن صورت پارامتر 
  .انتخاب شده ، مقدار خروجی آنالوگ را کنترل میکند

انتخاب شده است را باید توسط پارامترهاي  Data Selectorپارامتري که توسط  رنج
Max Data  وMin Data همچنین رنج خروجی آنالوگ را نیز باید . مشخص کنیم

پارامتر انتخاب شده ، در . مشخص کنیم Min Outو  Max Outتوسط پارامترهاي 
  .میشود شده و در خروجی آنالوگ ظاهر Scaleرنج هاي مشخص شده 

مشخص میشود که البته در هنگام  Type Outنوع خروجی آنالوگ توسط پارامتر 
زمانی که این . استفاده نمود Type Outاستفاده از خروجی باید از ترمینال متناظر با 

استفاده کنید  Gنسبت به  Voقرار می دهید باید از ترمینال  Voltageپارامتر را برابر 
 Gنسبت به  Ioقرار میدهید باید از ترمینال  Currentر را برابر و زمانی که این پارامت

  .استفاده کنید
  .کپی میشود Direct Controlحالت بر روي  2این پارامتر ، در مقدار پیش فرض خروجی آنالوگ را مشخص میکند که  Defaultپارامتر 

 .در زمان روشن شدن دستگاه و وصل تغذیه آن - 1
 Timer Defaultدر زمان قطع ارتباط سریال و سپري شدن زمان  - 2
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 کالیبراسیون ورودي ولتاژ
  . را با دقت باالیی کالیبره کنیدنیاز است تا ورودي  ولتاژ به یک ولتمتر دقیقبراي انجام کالیبراسیون ورودي 

ا این حال ممکن است در برخی از موارد ، نیاز به انجام کالیبراسیون باشد بنابراین مراحل آن در این قسمت الزم به ذکر است که تمامی ورودي هاي دستگاه کالیبره شده اند ب
  .شرح داده میشود

  .مراحل انجام کالیبراسیون به شرح زیر است
 .در این حالت پنجره زیر ظاهر میشود. را انتخاب کنید Input Voltageگذینه  Calibrationاز منوي  - 1

 
کلیک کنید تا پنجره نشان داده شده در  OKجره از شما ، کلمه عبور جهت ورود به محیط کالیبراسیون خواسته میشود که باید آنرا وارد کرده و روي کلید در این پن - 2

 .میباشد tikaکلمه عبور . شکل زیر ظاهر شود

 
وارد  Real Voltage Valueرا توسط ولتمتر دقیق اندازه گیري کرده و آنرا در قسمت ولت وصل کرده و مقدار دقیق آن 220ولتاژ دستگاه ، ولتاژي در حدود به ورودي  - 3

 .کنید
اگر ولتاژ اعمالی به . وصل باشدتوجه کنید که حتما ولتاژ اعمالی به ورودي . را کالیبره کنیددر شکل فوق ، میتوانید ورودي ولتاژ  Calibration V1 کلیدبا زدن  - 4

ورودي از ، ممکن است ضرایب کالیبراسیون نبوده و در صورت کلیک کردن بر روي کلید کالیبراسیون وصل نباشد ، شما مجاز به انجام کالیبراسیون ورودي ورودي 
 .دنوشیمن هدافتسا هاگتسد نیا رد و هتشاد دربراک زاف هس رتیمسنارت هاگتسد رد ، نویساربیلاک ياهدیلک ریاس .ورودي اشتباه شودبین رفته و اندازه گیري سیگنال 
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 کالیبراسیون ورودي جریان
  . را با دقت باالیی کالیبره کنیدنیاز است تا ورودي  متر دقیقآمپربه یک  جریانبراي انجام کالیبراسیون ورودي 

ون باشد بنابراین مراحل آن در این قسمت الزم به ذکر است که تمامی ورودي هاي دستگاه کالیبره شده اند با این حال ممکن است در برخی از موارد ، نیاز به انجام کالیبراسی
  .شرح داده میشود

  .مراحل انجام کالیبراسیون به شرح زیر است
 .در این حالت پنجره زیر ظاهر میشود. را انتخاب کنید Input Currentگذینه  Calibrationاز منوي  - 5

 
کلیک کنید تا پنجره نشان داده شده در  OKشود که باید آنرا وارد کرده و روي کلید در این پنجره از شما ، کلمه عبور جهت ورود به محیط کالیبراسیون خواسته می - 6

 .میباشد tikaکلمه عبور . شکل زیر ظاهر شود

 
 Real Current Valueآمپر اعمال کرده و مقدار دقیق آنرا توسط آمپرمتر دقیق اندازه گیري کرده و آنرا در قسمت  3جریان دستگاه ، جریانی در حدود به ورودي  - 7

 .وارد کنید
اگر جریان اعمالی به . وصل باشدتوجه کنید که حتما جریان اعمالی به ورودي . را کالیبره کنیددر شکل فوق ، میتوانید ورودي جریان  Calibration I1 کلیدبا زدن  - 8

ورودي از ، ممکن است ضرایب کالیبراسیون نبوده و در صورت کلیک کردن بر روي کلید کالیبراسیون ي وصل نباشد ، شما مجاز به انجام کالیبراسیون ورودورودي 
 .اشتباه شودبین رفته و اندازه گیري سیگنال آن 
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 کالیبراسیون خروجی آنالوگ
موارد بخواهید کانال خروجی آنالوگ است که هر سه کانال آن در شرکت کالیبره شده و معموال نیاز به انجام کالیبراسیون نمیباشد اما ممکن است در برخی  3این دستگاه داراي 
  .را شرح خواهیم دادبنابراین در این قسمت ، مراحل کالیبراسیون . آن را کالیبره کنید

  :نکاتی که قبل از انجام کالیبراسیون نیاز است بدانید 
  .کالیبراسیون هر کانال ، به صورت جداگانه انجام میشود

  .یک بار در مد ولتاژي و یک بار در مد جریانی. بار کالیبره کنید 2هر کانال خروجی آنالوگ را باید 
  .تر و یک آمپرمتر دقیق داریدبراي انجام کالیبراسیون ، نیاز به یک ولتم

  
  .مراحل انجام کالیبراسیون به شرح زیر است

 .در این حالت پنجره زیر ظاهر میشود. را انتخاب کنید Analog Outputگذینه  Calibrationاز منوي  - 1

 
 .لیک کنید تا پنجره زیر ظاهر شودک Currentو براي انجام کالیبراسیون جریان ، روي کلید  Voltageبراي انجام کالیبراسیون ولتاژ ، کلید  - 2

 
 .کلیک کنید تا مراحل انجام کالیبراسیون شروع شود Startدر این مرحله ، کانالی را که می خواهید کالیبره کنید را انتخاب کرده و سپس بر روي کلید  - 3
آمپرمتر اندازه / خروجی آنالوگ تولید میشود که باید آنرا توسط ولتمتر  جریان کوچک در/ در این حالت با توجه به مد کالیبراسیون انتخابی در مراحل قبل ، یک ولتاژ  - 4

 .گیري کرده و در پنجره نشان داده شده در شکل زیر وارد کنید
  .آمپرمتر را به ترمینال خروجی متناظر وصل کرده و اندازه گیري را بر اساس آن انجام دهید/که ولتمتر دینکدقت  ،با توجه به مد کالیبراسیون انتخابی 

 
آمپرمتر / جریان بزرگ در خروجی آنالوگ تولید میشود که باید آنرا توسط ولتمتر / در این مرحله یک ولتاژ . کلیک کنید تا مرحله بعدي انجام شود Nextروي کلید  - 5

 .اندازه گیري کرده و در پنجره نشان داده شده در شکل زیر وارد کنید
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 .شده ، در حافظه دستگاه ذخیره شده و مراحل کالیبراسیون به اتمام برسد کلیک کنید تا مراحل انجام Finishروي کلید  - 6

 مراحل فوق را یک بار براي مد ولتاژي و یک بار براي مد جریانی انجام دهید. 
 هر کانال خروجی آنالوگ را باید به صورت جداگانه انجام دهید.  
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  HMIنرم افزار :  چهارمبخش 

  م افزارراهنماي استفاده از نر
  
قرار  آدرس زیرکه در (   TM-1510_Panel_1 پس روي فایلس . دنصب کنی دستگاه است را همراه  DVD، که در  Panel Masterاتصاالت دستگاه ، نرم افزار  انجام پس از   

 On–Line گذینه رده و سپس آدرس فایل فوق را وارد کنید و پس از آن را انتخاب ک openابتدا گذینه . اي که باز می شود در پنجره ، داجرا کنی دابل کلیک کرده و آنرا) دارد 
  .ظاهر شده و هیچ پیغام خطایی وجود نداشته باشد  زیردر این حالت باید پنجره  دکلیک کنی Run کلیدرا انتخاب کرده و روي 

DVD Drive: \Setting\HMI-Setting\HMI PanelMaster TM-1510 
همچنین در این پنجره   . دکلیک کنی  Calibrationو براي انجام کالیبراسیون روي  Settingو براي انجام تنظیمات روي  Monitorپارامترها روي  در این پنجره براي نمایش 

 را تغییر داد) فارسی یا انگلیسی ( میتوان زبان 

  

Monitor     
  .، این گروه بندي به شکل زیر است  ه و مقادیر اندازه گیري شده را مشاهده نمودر یک را انتخاب کرددر این پنجره پارامترها به چند گروه تقسیم بندي شده اند که میتوان ه  

  اندازه گیري شدهپارامترهاي  – 1
  مقادیر ماکزیمم ثبت شده – 2
 System dataمشخصات سیستم یا  – 3
  مربوط به ورودي دیجیتالپارامترهاي  – 4

  .اژ ، جریان ، توان اکتیو ، رکتیو ، ظاهري ، ضریب قدرت ، فرکانس ، مقادیر ماکزیمم میباشندپارامترهاي اندازه گیري شده شامل ولت
توسط دستگاه )  Clear Maxدر پنجره (  Clear شامل ماکزیمم ولتاژها و جریان هایی هستند که از زمان روشن شدن دستگاه و یا از زمان زدن دکمه ماکزیمم مقادیر : نکته 

  . انداندازه گیري شده 
آدرس ( دستگاه ، نسخه نرم افزار، نسخه سخت افزار ، شماره سریال دستگاه و آدرس شبکه  idیک سري اطالعات وجود دارد که بیانگر نام کارخانه سازنده ،  System dataدر 

  .می باشد) دستگاه در شبکه 
  
  

  تنظیمات 
  صفحه در گروه هاي زیر دسته بندي شده استاین . شد  Settingبراي تنظیم نمودن پارامترها باید وارد صفحه 

  تنظیمات خروجی آنالوگ   - 1
  و ورودي دیجیتالتنظیمات رله   - 2
  تنظیمات مربوط به پورت هاي سریال   - 3
  خارجی  CTو    PTات مربوط به متنظی  - 4
  ریست و بازگشت به تنظیمات کارخانه   - 5
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Analog Output Setting   

 دکلیک کنی  Analog Outputروي کلید این کار باید قبل از استفاده از خروجی آنالوگ به انجام تنظیمات آن بپردازیم براي  باشد،ستگاه داراي خروجی آنالوگ در صورتی که د   
  . تا پنجره نشان داده شده در شکل زیر نمایش داده شود

  

  
        

  
  .باید انجام شود  براي تنظیم هر کدام از خروجی هاي آنالوگ پنج مرحله زیر

براي  . وارد کنید Selector Aoآدرس پارامتر مورد نظر را در قسمت ، براي اینکار  (Selector Ao)را کنترل کند تعیین پارامتري که قرار است خروجی آنالوگ   - 1
الزم به ذکر است که . است Floatو فرمت آن  26برابر ) ولتاژ فاز اول( V1 آدرس پارامتر بعنوان مثال .استفاده کنید Helpمشاهده آدرس پارامترهاي دستگاه میتوانید از کلید 

  .وارد شود Format Aoعالوه بر آدرس پارامتر ، باید فرمت آن نیز در قسمت 
   Current: بعنوان مثال .  تعیین میشود Type Outکه توسط پارامتر ) ولتاژ یا جریان ( تعیین نوع خروجی آنالوگ   - 2

  . استفاده نمود Ioیا  Voباید از ترمینال  نوع خروجی آنالوگ انتخاب شده توجه متناسب با: ر تذک      
 Max input : 240 Vac  ,   Min input : 180 Vacمثال  .  شودتعیین می  Max Inputو  Min Inputمحدوده پارامتر انتخاب شده را توسط   - 3
 Max output : 20 mA    ,    Min output : 4 mAمثال  . شودمیتعیین   Max Outputو  Min Outputمحدوده خروجی آنالوگ را توسط   - 4
  . داده شود تا تنظیمات انجام شده ، ثبت و بارگذاري گرددفشار  به ترتیب را   Resetو  Download  هايکلیددر پایان باید   - 5

  .را خواهیم داشت    mA 20در خروجی آنالوگ    Vac 240و ولتاژ ورودي    mA 4در خروجی آنالوگ    Vac 180با اینکار متناسب با ولتاژ ورودي 
 

  
 . براي تنظیم خروجی هاي آنالوگ دیگر نیز می توانیم به طریق مشابه عمل کنیم 

  
    یست براي تنظیم هر خروجی به طور جداگانه می شود و الزم ن ثبتخروجی آنالوگ همزمان  سه تمامی تنظیمات انجام شده براي هر DownLoadبا کلیک بر روي : نکته   

 . در تمامی پنجره ها یک کلید مشترك است DownLoadدر واقع کلید  دکلیک کنی DownLoadروي           
  

باز می شود که براي خواندن آدرس  پنجره اي مطابق شکل  Helpبا فشار دادن دکمه 
  .ورد استفاده قرار می گیرد م  Selector Aoiهر پارامتر و قرار دادن در کادر 
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براي این کار کافی است آدرس و فرمت این . استفاده نمود Control Aoبراي کنترل خروجی هاي آنالوگ ، به صورت مستقیم و از طریق نرم افزار ، میتوان از پارامترهاي 
مقدار داده و نتیجه آنرا در  Control Aoبه مقادیر   Direct Ctrlشدن به صفحه  و پس از آن با وارد هوارد نمود Format Aoو  Selector Aoپارامترها را در قسمت 

  .داده شود فشار به ترتیب را   Resetو  Download  يالزم به ذکر است که حتما پس از انجام تنظیمات مربوطه ، کلید ها. خروجی آنالوگ مشاهده کنید
 Default Aoمقادیر خروجی به حالت پیش فرض  RS485باشد ، با قطع شدن ارتباط سریال  Control Aoپارامتر  در صورتی که کنترل خروجی آنالوگ در اختیار: نکته 

  .کپی میشود Control Aoبه پارامتر  Default Aoیعنی زمانی که ارتباط قطع میشود ، پس از گذشت زمان تنظیم شده ، مقادیر موجود در . خواهند رفت 
  

 
  
 

In / Output Setting :    
  .کلیک می کنیم   Digital( In / Output (روي   Settingدر پنجره  ي وارد شدن به این محیطبرا

  .مراحل زیر را باید انجام داد براي انجام تنظیمات خروجی رله 
 PF_1: مثال .   کردپارامتري که قرار است در تعیین وضعیت رله نقش داشته باشد را انتخاب   - 1
 Reverseتوسط پارامتر  )  .N.C یا     .N.Oیعنی  ( رله قبل از عملکرد آن تعیین وضعیت   - 2
     Set High :  0.9   ,    Set Low : 0.8: مثال .  تعیین حدود عملکرد رله   - 3
 

  )تبدیل میکند و برعکس   .N.Cرا به   .N.O( . معکوس میکند  در هر حالتی که باشد  وضعیت رله را  Reverseکلید 
 

 
 
 

  
  

  .استفاده نمود Directانتخاب شده باشد ، براي فرمان دادن به رله میتوان از کلید  Directپارامتر   در صورتی که پارامتر متصل به رله ،: نکته 
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و تعیین کننده فیلتر ورودي دیجیتال  بوده DI Filterهمان طور که در شکل فوق مشاهده میکنید ، تنظیمات مربوط به ورودي دیجیتال نیز در این صفحه قرار دارد که شامل 
  .است

Communication Setting  :  
زمانی که بخواهیم برخی از تنظیمات خروجی سریال را تغییر دهیم سراغ    

Communication Setting که این تنظیمات شامل موارد زیر است می رویم. 
Address :  یم باید دستگاه دستگاه را در یک شبکه استفاده کنچندین اگر بخواهیم

وصل می شوند هر کدام آدرس جداگانه اي داشته  RS485هایی که به پورت سریال 
تا  1باشند که در این قسمت می توانیم آدرس دستگاه را وارد کنیم این آدرس بین 

  . می باشد  247
Baud Rate :  تعیین کننده سرعت انتقال اطالعات در رابط سریالRS485  است که   

  . باشد   57600الی  2400بین  می تواند
Parity :  تعیین کننده بیت توازن در ارتباط سریال است که می تواندOdd  ،Even  و

  .باشد  Noneیا 
  . دکلیک کنی Resetو  DownLoadپس از انجام تنظیمات روي کلید  

  
    

و یا هر وسیله دیگري که دستگاه با آن ارتباط سریال برقرار کرده ... ،  PLC  ، HMI   ،PC  ،Indicatarتنظیمات انجام شده در این قسمت باید با تنظیمات انجام شده در : تذکر 
  .  برقرار نمی شود  RS485است یکی باشد در غیر این صورت ارتباط سریال 

Continues Setting :  
روي دکمه  Communication Settingبراي ورود به این محیط در پنجره 

Continues Setting دکلیک کنی .  
  : در این محیط تنظیمات مختلفی وجود دارد که عبارتند از 

1 – Delay Send .:  باشد ، عدد وارد شـده   100تا  1زمان تاخیر که می تواند بین
در را وارد کنـیم   5میلی ثانیه است یعنی اگر مـا عـدد    20در این قسمت بر حسب 

خواهـد    msec 100=20*5 مدت زمان تاخیر بین هر ارسال پیوسـته  این صورت 
  قابل انتخاب است 2000msتا  20msاین زمان از   .بود 

پارامتر را در ارسال پیوسته  6حداکثر می توانیم ما : پارامترهاي ارسالی  – 2
منوي کرکره اي موجود در این پنجره  6انتخاب کنیم که انتخاب آنها از طریق 

   .انجام می شود 
  .  دکلیک کنی Resetو   DownLoadوي پس از پایان این تنظیمات ر

  
  

  
  

EXT PT & CT Setting :   
خـارجی وصـل کـرده باشـیم      CT و PTدر صورتی کـه بـه دسـتگاه       

خـارجی را بـه دسـتگاه وارد     CT , PTبایـد اطالعـات    در ایـن صـورت  
  .نمود 

باشد باید )   5به  20(  20/5خارجی ما از نوع  CTاگر از بعنوان مثال 
 CT Output را در قسمت  5و عدد  CT Inputدر قسمت  را 20عدد 

  . کلیک می کنیم  Downloadوارد می کنیم و در انتها روي  
  در صورتی که از : نکتهPT  و یاCT  خارجی استفاده نکنیم باید

را برابر هم قرار دهیم  اعداد وارد شده در ورودي و خروجی ها
یم باید اعداد وارد خارجی وصل نکرده ا PTمثال اگر به دستگاه 

برابر باشند مثال هر دوي آنها  PT outputو  PT Inputشده در 
 . قرار دهیم  220را برابر 

  



     Ver 1.4                                              

         TIKA Engineering Co. (LTD)                                                 شرکت مهندسی تیــــکا              
 

25 
 

  
Default Factory Setting    : 

   تنظیمات زیر به حالت پیش فرض کارخانه باز گردانده می شود   Default Factory Resetبا کلیک روي کلید       
 RS485 , Continuesت رابط سریال تنظیما         – 1
  خارجی  CTو  PTضرایب          – 2
  ) جریان  یا ولتاژ( نوع خروجی آنالوگ          – 3
  Min Outputو   Max Outputمحدوده تغییرات خروجی آنالوگ          – 4
  اینکه کدام خروجی آنالوگ به کدام پارامتر اندازه گیري شده پاسخ دهد         – 5
  Min Input و  Max Inputمحدوده پاسخ خروجی آنالوگ به پارامتر هاي اندازه گیري شده           – 6
  

  کالیبراسیون
 1 است که در حالت پیش فرض عدد Passwordبراي ورود به این صفحه نیاز به  .براي انجام کالیبراسیون ورودي ها و خروجی هاي دستگاه میتوانید از این صفحه اقدام نمائید

ناگفته نماند که تمام ورودي ها و خروجی هاي دستگاه در شرکت کالیبره میشوند و معموال نیازي به انجام کالیبراسیون . کالیبراسیون انتخاب شده است Passwordبعنوان 
  .نیست اما با این حال شرح کالیبراسیون در این راهنما ذکر شده است

 (Input Calibration)کالیبراسیون ورودي ها  -  1 
  (Ao Calibration)کالیبراسیون خروجی هاي آنالوگ   -  2 

 براي. و یا خروجی هاي آنالوگ داراي خطا باشند نداریم مگر اینکه پارامترهاي اندازه گیري شده دقیق نباشند  ها و خروجی هاي آنالوگمعموال نیازي به کالیبراسیون ورودي    
   . کلیک می کنیم Calibrationلی روي کلید کالیبراسیون در پنجره اص ورود به محیط

   :کالیبراسیون ورودي ها 
 جریان و ولتاژ گیري اندازه دستگاه یک باید کنیم کالیبره را دستگاه بخواهیم که زمانی
  به نسبت را دستگاه این و باشد زیاد آن گیري اندازه دقت که باشیم داشته دیگر

 کالیبراسیون . کنیم کالیبره)  مرجع ستگاهد(  دوم دستگاه شده گیري اندازه مقادیر
  .شود می انجام آنها براي شده تعریف محدوده یک در ورودي جریان و ورودي ولتاژ
 مقابل شکل صورت به جریان و ولتاژ هاي ورودي باید کالیبراسیون انجام براي : نکته

  . گیرند قرار مدار در

  
  

و وارد شدن به محیط  Passwordرا انتخاب کرده و بعد از وارد کردن   Calibrationابتدا از منوي اصلی نرم افزار کلید  ورودي ها ،کالیبراسیون  ورود به صفحه براي
  . ظاهر گردد  هاي زیر مطابق شکل ايپنجره  کنید تاکلیک  Input Calibrationروي دکمه  ،کالیبراسون 

  

  
  
   کنیدکالیبره  داگانهبه صورت ججریان را  یاولتاژ  داین پنجره می توانی در

  .مراحل انجام کالیبراسیون ولتاژ به ترتیب زیر است
 .ولتاژ ورودي را به دستگاه وصل کنید - 1
 .وارد کنید Real Voltageتوسط دستگاه مرجع ، ولتاژ اعمال شده را اندازه گیري کرده و در پارامتر  - 2
 .ه اتمام برسدتا عملیات کالیبراسیون ب کلیک کنیدکالیبراسیون ولتاژ  روي کلید - 3
 .ن اطمینان حاصل کنیددر پایان مقدار ولتاژ اندازه گیري شده توسط دستگاه را با ولتاژ اندازه گیري شده توسط دستگاه مرجع مقایسه کرده و از صحت کالیبراسیو - 4

  .مربرط به کالیبراسیون جریان است، ، قسمت سمت راست پنجره همان طور که در شکل فوق نشان داده شده است .کالیبراسیون جریان نیز به روش مشابه انجام میشود : نکته 
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ولت و  220بهتر است کالیبراسیون ولتاژ در . باشد  و در کالیبراسیون جریان عدد وارد شده باید بر حسب آمپر در کالیبراسیون ولتاژ عدد وارد شده باید بر حسب ولت: نکته 
 .آمپر انجام شود 3.5کالیبراسیون جریان در 

  
    :الیبراسیون خروجی هاي آنالوگ  ک

  . پنجره اي مطابق شکل زیر باز می شودد تا کلیک کنی Ao Calibration بر روي در محیط کالیبراسیون براي وارد شدن به این محیط ، 
 

  
 

  .اشد ، نیاز داریدکه دقت باالیی داشته ب DCآمپرمتر /براي انجام کالیبراسیون خروجی هاي آنالوگ به یک دستگاه ولتمتر: تذکر 
  .هر یک از خروجی هاي آنالوگ به ترتیب زیر عمل میکنیم کالیبراسیون  انجام براي

  .انتخاب کنید Channel Selectکانالی را که قصد انجام کالیبراسیون آن را داریم ، توسط پارامتر  - 1
  .کنیدکلیک    Stage 1بر روي کلید  - 2
پارامتر را اندازه گیري کرده و در ) در صورتی که خروجی از نوع جریان باشد ، جریان خروجی آنالوگ(تاژ خروجی آنالوگ ولدر صورتی که خروجی از نوع ولتاژ باشد ،  - 3

Out1  کنیدوارد.  
 .کلیک میکنیم    Stage 2بر روي کلید  - 4
پارامتر را اندازه گیري کرده و در ) جریان خروجی آنالوگ در صورتی که خروجی از نوع جریان باشد ،(در صورتی که خروجی از نوع ولتاژ باشد ، ولتاژ خروجی آنالوگ  - 5

Out2  کنیدوارد.  
  . دکلیک کنی  Ao Cal Ampیا   Ao Cal Volt بر روي کلید، ) ولتاژ یا جریان(با توجه به نوع کالیبراسیون در حال انجام  - 6

  .انجام داد  رتیببه ت مرحله فوق را ششخروجی هاي آنالوگ باید  تک تکبراي کالیبراسیون : نکته *  
ترمینال هاي استفاده شده براي خروجی ( دقت شود که باید مطابق با تنظیمات سخت افزار) ولتاژ یا جریان ( براسیون هر کانال به نوع خروجی آن یدر هنگام کال: تذکر *  

  .باشد  )آنالوگ
  . داستفاده کنی Default Calibration ز کلیدا برگردانیدکارخانه براسیون یکال بهدستگاه را براسیون یکالاگر بخواهید  *
  

Default Calibration from EEPROM   :   
هر گاه شما نتوانستید دستگاه را به درستی کالیبره . تمامی قسمت هاي دستگاه یک بار در کارخانه کالیبره می شود و پس از آن ضرایب کالیبراسیون در دستگاه ذخیره می شوند  

و یا اینکه به هر علتی کالیبراسیون دستگاه به هم ریخت می توانید از ضرایب کالیبراسیون اولیه که در کارخانه انجام می ) ن ورودي ها و خروجی هاي آنالوگ کالیبراسیو( کنید 
 .یک بار کلیک کنید   Default Calibration from EEPROMدکمهشود استفاده کنید براي این کار تنها کافی است روي 
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 PLCارتباط با : پنجم بخش 

  و یا کنترل دستگاه از طریق نرم افزاري  PLCارتباط با 
و یا هر دستگاه دیگري ارتباط دهیم باید با برخی از رجیسترها و پارامترهاي داخلی دستگاه آشنا باشیم و همچنین باید مختصري راجع   PLCکه ما بخواهیم دستگاه را با   زمانی

  .آشنا باشیم   Modbusپروتکل به 

 جدول آدرس هاي بیتی
/Read  توضیحات

Write 
Address 

(Decimal)  Bit Name 

 وضعیت بیت هاي ورودي دیجیتال
 R  0025(0024)  Digital Input Status  دهداین بیت وضعیت ورودي دیجیتال را نشان می

 بیت هاي فرمان مستقیم به رله ها
 RW  0233(0232)  Do Direct Control  شوداستفاده میاین بیت براي فرمان دادن مستقیم به رله 
 بیت هاي معکوس کننده خروجی هاي رله

 RW  0249(0248)  Do Reverse  کنداین بیت وضعیت رله را معکوس می

  درPLC  هایی که آدرس شروع بیت ها از صفر باشد، آدرس هاي داخل پرانتز معتبر بوده و درPLC یک باشد ، آدرس هاي خارج  هایی که آدرس شروع بیت ها از
  .پرانتز معتبر است

  جدول آدرس هاي رجیستري
/Read  توصیحات

Write 
Format  Address 

(Decimal)  
Register Name  

 مشخصات دستگاه
-می1510برابر  TM-1510مشخصه دستگاه در این رجیستر قرار دارد که براي دستگاه 

  باشد
R  U-Int  40001(0000)  Id  

  R  U-Int[4]  40002(0001)  Factory Name[4]  ندهنام کارخانه ساز
  R  U-Int  40006(0005)  Hard Version  ) 100×با ضریب ( ورژن سخت افزار 

  R  U-Int  40007(0006)  Soft Version  ) 100×با ضریب ( ورژن نرم افزار 
  R  U-Int  40008(0007)  Model  مدل دستگاه
  R  U-Int[4]  40010(0009)  Serial[4]  شماره سریال

 وضعیت ورودي هاي دیجیتال
  R  U-Int  40026(0025)  Di Status  )بیت کم ارزش(وضعیت ورودي دیجیتال 
  R  U-Int  40020(0019)  Counter Di  شمارنده ورودي دیجیتال

  پارامترهاي اندازه گیري و محاسبه شده
  R  Float  40027(0026)  V1  ولتاژ 

  R  Float  40033(0032)  I1 جریان 
  R  Float  40041(0040)  Pa 1  و توان اکتی

  R  Float  40047(0046)  Pq 1  توان رکتیو 
  R Float  40053(0052)  Ps 1  توان ظاهري 
  R Float  40059(0058)  PF 1   (C0Sφ)ضریب قدرت 

 R Float  40081(0080)  Peak _V1  گیري شدهماکزیمم ولتاژ اندازه
 R Float  40087(0086)  Peak _I1  گیري شدهماکزیمم جریان اندازه

 R Float  40095(0094)  Frequency  فرکانس
  R  Int 40109(0108)  V1 (Int) 10× ولتاژ فاز اول

  R  Int  40112(0111)  I1 (Int) 100× جریان فاز اول
10 توان اکتیو فاز اول ×  R  Int  40116(0115)  Pa 1 (Int)  
10 توان رکتیو فاز اول ×  R  Int  40119(0118)  Pq 1 (Int)  

10 توان ظاهري فاز اول ×  R Int  40122(0121)  Ps 1 (Int)  
  R Int  40125(0124)  PF 1 (Int)  100× فاز اول (C0Sφ)ضریب قدرت 
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 R Int  40136(0135)  Peak_V1 (Int)  10× گیري شده از فاز اولماکزیمم ولتاژ اندازه
 R Int  40139(0138)  Peak_I1 (Int)  100× گیري شده از فاز اولجریان اندازهماکزیمم 
 R Int  40143(0142)  Frequency (Int)  100× فرکانس

 C R U-Int  40153(0152)  Load Type:0و   خازنی    L:1دهد      سلفی  را نشان می) بار(نوع مصرف کننده 
  مقادیر لحظه اي خروجی آنالوگ

  اي خروجی آنالوگ اول مقدار لحظه
  ) 20000µA~0و براي جریان  10000mv~0براي ولتاژ (

R  Int 40147(0146)  Value Ao1  

  اي خروجی آنالوگ دوممقدار لحظه
  ) µA 20000~0و براي جریان  10000mv~0براي ولتاژ (

R Int 40148(0147)  Value Ao2 

  اي خروجی آنالوگ سوممقدار لحظه
  ) µA 20000~0و براي جریان  10000mv~0براي ولتاژ (

R Int 40149(0148)  Value Ao3 

 پارامترهاي کالیبراسیون ولتاژ و جریان برق
 RW Float 40155(0154)  Real_V  )براي کالیبراسیون(ولتاژ واقعی 

 RW Float 40157(0156)  Real_A  )براي کالیبراسیون(جریان واقعی 
 رجیستر دستورالعمل

 RW  U-Int  40165(0164)  Instruction  عملرجیستر دستورال) 1(
 1پارامترهاي پورت سریال 

 پروتکل ارتباطی پورت اول
0=ModBus-Slave,1=Reserve,2=Continues 

RW U-Int 40163(0162)  Protocol1  

 ModBus-Slave                     (1~247)  RW U-Int 40166(0165)  Address1آدرس پورت اول در پروتکل 
 انتقال اطالعاتنرخ 

1:2400 , 2=4800 , 3=9600 , 4=19200 , 5=38400 , 6=57600 b/s 
RW U-Int 40167(0166)  Baud Rate1  

  none , 1=odd , 2=Even                                            RW U-Int 40168(0167)  Parity1=0نوع بیت توازن  
 Continues(20ms)                RW U-Int 40169(0168)  Continuous Time 1کل ها در پروتفاصله زمانی ارسال بین فریم

 RW U-Int 40170(0169)  Continuous Data A1  را مشخص می کند Continuesاولین رجیستر ارسالی در پروتکل ) 2(
 RW U-Int 40171(0170)  Continuous Data A2 را مشخص می کند Continuesدومین رجیستر ارسالی در پروتکل 
 RW U-Int 40172(0171)  Continuous Data A3 را مشخص می کند Continuesسومین رجیستر ارسالی در پروتکل 

 RW U-Int 40173(0172)  Continuous Data A4 را مشخص می کند Continuesچهارمین رجیستر ارسالی در پروتکل 
 RW U-Int 40174(0173)  Continuous Data A5 می کند را مشخص Continuesپنجمین رجیستر ارسالی در پروتکل 
 RW U-Int 40175(0174)  Continuous Data A6 را مشخص می کند Continuesششمین رجیستر ارسالی در پروتکل 

 2پارامترهاي پورت سریال 
 پروتکل ارتباطی پورت دوم

0=ModBus-Slave,1=Reserve,2=Continues 
RW U-Int 40309(0308)  Protocol2  

 ModBus-Slave                     (1~247)  RW U-Int 40310(0309)  Address2آدرس پورت دوم در پروتکل 
 نرخ انتقال اطالعات

1:2400 , 2=4800 , 3=9600 , 4=19200 , 5=38400 , 6=57600 b/s 
RW U-Int 40311(0310)  Baud Rate2  

  none , 1=odd , 2=Even                                            RW U-Int 40312(0311)  Parity2=0نوع بیت توازن  
 Continues(20ms)                RW U-Int 40313(0312)  Continuous Time 2ها در پروتکل فاصله زمانی ارسال بین فریم

 RW U-Int 40314(0313)  Continuous Data B1  را مشخص می کند Continuesاولین رجیستر ارسالی در پروتکل 
 RW U-Int 40315(0314)  Continuous Data B2 را مشخص می کند Continuesدومین رجیستر ارسالی در پروتکل 
 RW U-Int 40316(0315)  Continuous Data B3 را مشخص می کند Continuesسومین رجیستر ارسالی در پروتکل 

 RW U-Int 40317(0316)  Continuous Data B4 ا مشخص می کندر Continuesچهارمین رجیستر ارسالی در پروتکل 
 RW U-Int 40318(0317)  Continuous Data B5 را مشخص می کند Continuesپنجمین رجیستر ارسالی در پروتکل 
 RW U-Int 40319(0318)  Continuous Data B6 را مشخص می کند Continuesششمین رجیستر ارسالی در پروتکل 

 Intي پارامترهاي ضریب برا
با چه مضربی از ) Intبا فرمت (این پارامتر تعیین کننده این است که پارامترهاي توان 

 .نشان داده شوند 10عدد 

   

RW Int 40184(0183) IntFactor 

  Defaultتایمر 
  Default RW  U-Int  40177(0176)  Timer Defaultتایمر 

  PT , CTپارامترهاي تنظیمی 
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 RW U-Int 40185(0184)  PTinput  تصال یافتها PTورودي 
 RW U-Int 40188(0187)  PToutput  اتصال یافته PTخروجی 
 RW U-Int 40191(0190)  CTinput  اتصال یافته CTورودي 

 RW U-Int 40194(0193)  CToutput  اتصال یافته CTخروجی 
 پارامترهاي کالیبراسیون خروجی آنالوگ

روجی آنالوگ ، توسط این پارامتر کانال مورد نظر براي در ابتداي کالیبراسیون خ
 AO1 , 1=AO2 , 2=AO3=0کنید کالیبراسیون را انتخاب 

RW U-Int 40180(0180)  ChanelSelect 

  RW  Float 40257(0256)  out1  مقدار خروجی آنالوگ تولید شده در مرحله اول کالیبراسیون
  RW  Float 40259(0258)  out2  وم کالیبراسیونمقدار خروجی آنالوگ تولید شده در مرحله د

 پارامترهاي خروجی آنالوگ
  RW  Int  40197(0196)  Direct Control1  فرمان مستقیم خروجی آنالوگ اول
  RW Int 40198(0197)  Direct Control2 فرمان مستقیم خروجی آنالوگ دوم
  RW Int 40199(0198)  Direct Control3 فرمان مستقیم خروجی آنالوگ سوم

  RW  Int 40327(0326)  Default1  )در حالت فرمان مستقیم(مقدار پیش فرض براي خروجی آنالوگ اول 
 RW Int 40328(0327)  Default2  )در حالت فرمان مستقیم(مقدار پیش فرض براي خروجی آنالوگ دوم 
 RW Int 40329(0328)  Default3  )در حالت فرمان مستقیم(مقدار پیش فرض براي خروجی آنالوگ سوم 

 Voltage   1=Current RW  U-Int  40203(0202)  Type Out1=0نوع خروجی آنالوگ کانال اول    
 Voltage   1=Current RW U-Int 40204(0203)  Type Out2=0نوع خروجی آنالوگ کانال دوم    
 Voltage   1=Current RW U-Int 40205(0204)  Type Out3=0نوع خروجی آنالوگ کانال سوم   

 RW Float 40209(0208)  Max Out1  حد باال براي خروجی آنالوگ کانال اول
 RW Float 40211(0210)  Max Out2  حد باال براي خروجی آنالوگ کانال دوم
 RW Float 40213(0212)  Max Out3  حد باال براي خروجی آنالوگ کانال سوم

 RW  Float 40221(0220)  Min Out1  حد پایین براي خروجی آنالوگ کانال اول
 RW Float 40223(0222)  Min Out2  حد پایین براي خروجی آنالوگ کانال دوم
 RW Float 40225(0224)  Min Out3  حد پایین براي خروجی آنالوگ کانال سوم

 RW Float 40233(0232)  MaxInput1  حد باالي پارامتر انتخاب شده براي فرمان به خروجی آنالوگ اول
 RW Float 40235(0234)  MaxInput2  االي پارامتر انتخاب شده براي فرمان به خروجی آنالوگ دومحد ب

 RW Float 40237(0236)  MaxInput3  حد باالي پارامتر انتخاب شده براي فرمان به خروجی آنالوگ سوم
 RW Float 40245(0244)  MinInput1  حد پایین پارامتر انتخاب شده براي فرمان به خروجی آنالوگ اول
 RW Float 40247(0246)  MinInput2  حد پایین پارامتر انتخاب شده براي فرمان به خروجی آنالوگ دوم
 RW Float 40249(0248)  MinInput3  حد پایین پارامتر انتخاب شده براي فرمان به خروجی آنالوگ سوم

 RW U-Int  40261(0260)  Data Address1  ده استآدرس پارامتري که جهت فرمان به خروجی آنالوگ اول در نظر گرفته ش
 RW U-Int 40262(0261)  Data Address2  آدرس پارامتري که جهت فرمان به خروجی آنالوگ دوم در نظر گرفته شده است
 RW U-Int 40263(0262)  Data Address3  آدرس پارامتري که جهت فرمان به خروجی آنالوگ سوم در نظر گرفته شده است

  پارامتر انتخاب شده جهت فرمان به خروجی آنالوگ اولفرمت 
0=u-int , 1=int , 2=float 

RW U-Int  40321(0320)  Data Format1 

  فرمت پارامتر انتخاب شده جهت فرمان به خروجی آنالوگ دوم
0=u-int , 1=int , 2=float  

RW U-Int 40322(0321)  Data Format2 

  ان به خروجی آنالوگ سومفرمت پارامتر انتخاب شده جهت فرم
0=u-int , 1=int , 2=float  

RW U-Int 40323(0322)  Data Format3 

 پارامترهاي خروجی رله
 RW U-Int 40176(0175)  Direct Control  شودبیت کم ارزش این رجیستر جهت فرمان مستقیم به رله استفاده می

 RW U-Int 40297(0296)  Inverse  شودفاده میبیت کم ارزش این رجیستر جهت معکوس کردن وضعیت رله است
 RW Float 40267(0266)  SetHigh  حد باال جهت مقایسه با پارامتر انتخاب شده براي فرمان به رله

 RW Float 40279(0278)  Set Low  حد پایین جهت مقایسه با پارامتر انتخاب شده براي فرمان به رله
ها و  Setpointاندازه گیري شده را جهت مقایسه با این پارامتر، یکی از پارامترهاي ) 3(

  فرمان به رله انتخاب می کند
RW U-Int 40291(0290)  Do Selector 

 پارامترهاي تنظیمی ورودي هاي دیجیتال
 RW  U-Int  40180(0179)  Di Filter  فیلتر ورودي دیجیتال
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  درPLC ل پرانتز معتبر بوده و در هایی که آدرس شروع رجیسترها از صفر باشد، آدرس هاي داخPLC  هایی که آدرس شروع رجیسترها از یک باشد ، آدرس هاي
 .خارج پرانتز معتبر است

 U-Int  : بیتی بدون عالمت 16پارامتر   Long Int  : بیتی عالمت دار 32پارامتر  
 Int  : بیتی عالمت دار 16پارامتر   Float  : بیتی اعشاري 32پارامتر  
 U-Long Int  :بیتی بدون عالمت 32تر پارام    
پس از انجام دستورالعمل مربوطه . شودمقدار این رجیستر در حالت عادي صفر بوده و با مقدار دادن به آن یک دستورالعمل خاص انجام می: رجیستر دستورالعمل  )1(

 .ذکر شده استدستورالعمل ) مقدار(هاي اجرایی و همچنین کد در جدول زیر لیست دستورالعمل. شوددوباره صفر می

  مقدار
  )دسیمال(

  توضیحات  نام دستور

10 Restart  این دستور باعثRestart شودشدن دستگاه و بارگذاري مجدد تنظیمات می  
20  Save   این دستور باعث ذخیره پارامترهاي تنظیمی دستگاه در حافظه ماندنیEeprom شودمی  
210  Default  برداي میتگاه را به حالت پیش فرض کارخانهاین دستور کلیه پارامترهاي تنظیمی دس  
211  Default Calibration  گردانداي باز میها و خروجی آنالوگ را به حالت پیش فرض کارخانهاین دستور ضرایب کالیبراسیون ورودي  
832  DI Reset Counter  کنداین دستور شمارنده ورودي دیجیتال را صفر می  

1600  AO Cal 1  
پس از اجراي این دستور ، یک سیگنال ضعیف در خروجی . شودباعث اجراي مرحله اول کالیبراسیون خروجی آنالوگ میاین دستور 

  شودآنالوگ تولید می

1601  AO Cal 2  
پس از اجراي این دستور ، یک سیگنال بزرگ در خروجی . شوداین دستور باعث اجراي مرحله دوم کالیبراسیون خروجی آنالوگ می

  شودتولید میآنالوگ 

1602  AO End Cal V  
پس از اجراي این دستور ، ضرایب کالیبراسیون ولتاژ در حافظه . این دستور باید در انتهاي کالیبراسیون خروجی آنالوگ ولتاژ صادر شود

  شوندثبت می

1607  AO End Cal A  
ز اجراي این دستور ، ضرایب کالیبراسیون جریان در پس ا. این دستور باید در انتهاي کالیبراسیون خروجی آنالوگ جریان صادر شود

  شوندحافظه ثبت می
2640  Clear Max   این دستور باعث صفر شدن مقادیرMax مقادیر . شودمیMax باشندگیري شده می، مقادیر ماکزیمم اندازه  
2657  Cal V  احل انجام کالیبراسیون ولتاژ در انتهاي جدول ذکر شده است مر. توان از این دستور استفاده نمودبراي انجام کالیبراسیون ولتاژ ، می  
2661  Cal I  مراحل انجام کالیبراسیون جریان در انتهاي جدول ذکر شده است . توان از این دستور استفاده نمودبراي انجام کالیبراسیون جریان ، می  

  
  :مراحل انجام کالیبراسیون ولتاژ 

 .ي ورودي برق دستگاه وصل کنیدهاولتاژ برق شهر را به ترمینال - 1

 .وارد کنید Real_Vگیري کرده و مقدار آنرا در پارامتر مقدار ولتاژ اعمال شده را توسط یک ولتمتر دقیق اندازه - 2

 .را براي انجام کالیبراسیون اجرا کنید Cal Vدستور  - 3

  :مراحل انجام کالیبراسیون جریان 
 .آمپر بوده و مقدار آن تقریباً ثابت باشد 4یا  3سیگنال جریان باید حدود . ل کنیدبه ورودي جریان دستگاه به سیگنال جریان اعما - 1

 .وارد کنید Real_Aگیري کرده و مقدار آنرا در پارامتر مقدار جریان اعمال شده را توسط یک آمپرمتر دقیق اندازه - 2

  .را براي انجام کالیبراسیون اجرا کنید Cal Iدستور  - 3

  
  :باشندقابل انتخاب هستند طبق جدول زیر می Continues Dataستر پارامترهایی که توسط رجی )2(

 Continues Dataمقدار رجیستر   پارامترهاي انتخاب شده
V1  0  
I1  3  

Pa 1  7  
Pq 1  10  
Ps 1  13  
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PF 1  16  
Max_V1  27  
Max_I1  30  

Frequency  34  
 

  :باشندجدول زیر میقابل انتخاب هستند طبق  Do Selectorپارامترهایی که توسط رجیستر 
 Continues Dataمقدار رجیستر   پارامترهاي انتخاب شده

Direct  0  
V1  1  
I1  4  

Pa 1  8  
Pq 1  11  
Ps 1  14  
PF 1  17  

Max_V1  28  
Max_I1  31  

Frequency  35  
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 Modbusمختصري راجع به پروتکل 
روش تبادل اطالعات بصورت درخواست . وجود دارد   Slaveو چندین   Masterیک Busشود، در هر دو سیمه روي پورت سریال استفاده می  Busدر این پروتکل از یک  

 .وپاسخ است که کدهاي درخواست اصلی به شرح زیراست
Read Holding Register 03  
Read  Input  Register  04  

Write  Single  Register  06  
Write  Multiple  Register  16  

 
Read  Coils 01  

Read  discrete  InPuts  02  
Write  Single  Coil  05  

Write  Multiple  Coils  15  
 

  :مثال
 .کنیمبراي دستگاه ارسال می PLCبخوانیم، براي این کار فریم زیر را توسط  PLC و از طریق  Floatرا به صورت  (0020) 40021آدرس  توسط این پروتکل خواهیممی  

  
Slave Addreee  :دستگاه  آدرس  

Function  :کد درخواست که از جدول فوق استفاده شده است.  
Starting Address :0020 در اینجا آدرس آدرس شروع محل خواندن که مربوط به آدرس رجیسترهاي داخلی دستگاه است Decimal : 0014  Hex است .  

Number of Register  :پارامتر با فرمت  1 ینجا تعدادتعداد رجیسترهاي مورد نظر براي خواندن که در اFloat نظر است رجیستر مد 2 یعنی .  
0002 Decimal:0002 Hex 

  CRC16 : کد خطايCRC  
  .شودارسال می PLCزیر به   Frameپاسخ میدهد   PLCدر حالت پاسخ که دستگاه به 

  
Byte Count  :تعداد بایت هاي دیتاي ارسالی است. 

  .کاراکتر کمتر شود   3.5کاراکتر بیشتر و فاصله بین دو فریم نباید از   1.5از  بایت نباید دوفاصله بین : نکته
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  Continuesفرمت ارسال پیوسته
  )د می باش داده هاي ارسالی بصورت کدهاي اسکی( فریم هاي حاوي اطالعات بصورت پیوسته از طریق پورت سریال  ارسال می شود  ، با انتخاب مد ارسال پیوسته :شرح 

و همچنین  RS485وصل نمائید چون امکان سوختن پورت )  ModBusبا پروتکل ( دیگري  Masterرا در مد ارسال پیوسته قرار دهید نباید آنرا به  RS485اگر پورت : هشدار 
  . آسیب رسیدن به دستگاه دیگر وجود دارد 

  
 .عات بصورت دائم ارسال می شوندخارج شده وفریم هاي اطال slaveبا انتخاب این مد دستگاه از حالت * 

  

 
  :فرمت فریم   

  

  توضیح  تعداد بایتها  نوع

     :        ( 0x3A )  بایت 1  شروع فریم

  براي ارسالکمیت انتخاب شده   بایت  8  داده

  )مجوع بایتهاي باال  2متمم (مجموع بایتهاي فریم  2متمم    بایت LRC  1کد خطا 

  ) CR , LF  )0x0D , 0x0A  بایت 2  انتهاي فریم

 
  . بصورت زیر انجام می شود  3.357697اطالعات با ارسال فریم ) مثال 

  
 

  :  LRCبررسی خطاي 
    :  100x3A + 0x33 + 0x2E + 0x33 + 0x35 + 0x37 + 0x36 + 0x39 + 0x37 + 0x20  = 0x200تا  1اي مجموع بایته 

 .است پس خطایی در فریم رخ نداده است  0چون بایت کم ارزش مجموع بایتها برابر 

  
  
  
  
  
  

   

  شماره بایت  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

LF  CR  LRC 7  9  6  7  5  3  .  3 :  کد اسکی  
0x0A  0x0D  0x20  0x37  0x39  0x36 0x37  0x35  0x33  0x2E  0x33  0x3A  کد هگز  
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  ششم بخش

  راهنماي رفع مشکالت احتمالی
  
  . با مقدار واقعی تفاوت زیادي دارد  فرکانس نمایش داده شده مقادیر اشتباه بوده و – 1
  وصل بوده و ثانیا شل نبوده و پیچ کانکتور آن محکم بسته شده باشد  را چک کنید که اوال حتماورودي  و جریان اتصال سیم هاي ولتاژ: راه حل .  
  . ولتاژ و یا جریان نمایش داده شده با مقدار واقعی تفاوت زیادي دارند  – 2
  کالیبراسیون ورودي ولتاژ ورودي ( سیم هاي ولتاژ و جریان ورودي و کانکتورهاي آنها را چک کنید در صورت صحیح بودن ، دستگاه را کالیبره کنید اتصال   :راه حل

  . استفاده کنید را  Default Calibrationدکمه  و یا اینکه) جریان 
  .بر قرار نمی شود  RS485ارتباط سریال  – 3
  پس در صورتی که سن دستگاه و اینکه دستگاه تغذیه شده و به برق وصل است مطمئن شوید از روشن بود: راه حلLED  مربوط بهRX  ارتباط سریالRS485  روشن

،  Address( را چک کنید در صورت سالم بودن ، تنظیمات مربوط به ارتباط سریال کامپیوتر خود را چک کنید  RS485نمی شود اتصاالت کانکتور و سیم هاي 
BaudRate   ،Parity   ، Com1   یا Com2  و چک کنید که آیا نرم افزار مانیتورینگ  ... )وHMI  در حال اجرا است یا نه .  

  در صورتی کهLED  مربوط بهRX  ارتباط سریالRS485  تنظیمات ، ) چشمک زن سریع ( روشن می شودRS485  را مجددا چک کنید.  
    .ارتباط سریال به کلی قطع است  – 4
  پس ساز روشن بودن دستگاه و اینکه دستگاه تغذیه شده و به برق وصل است مطمئن شوید : راه حلLED  مربوط بهRX  را چک کنید و مراحل طی شده در راه حل

 .)  RS485براي ارتباط ( را انجام دهید  3مشکل 
  .دستگاه مخالف صفر است  جریان هاي اندازه گیري شده برابر صفر است در صورتیکه جریان اعمالی به – 5
  اگر مدل دستگاه آمپرمتر : راه حلAC  سه فاز است مطمئن شوید که نول و فاز به ترمینال هايV1 , VN  وصل شده باشد . 
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