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 TM – 1530ترانسمیتر کمیت هاي برق سه فاز             جانکشن باکس                                                      

 TM-1240 ترانسمیتر رطوبت و دما                                                      TD-1000نمایشگر وزن 
 TD 1200 72*36ترموستات            )            Revere , Zemic , Bongshinانواع لودسل ( 

 TM – 1321کاناله دما  8ترانسمیتر                              TD - 1520تکفاز  واتمتر-آمپر متر –ولتمتر 
 TM – 1316ماژول ورودي آنالوگ                                   TD - 1540آمپر متر سه فاز   –ولتمتر 

 TM-1304خروجی دیجیتالی  –ماژول ورودي                        TM – 1510ترانسمیتر کمیت هاي برق تکفاز 
  

 شرکت مهندسی تیکا
 

 تولید کننده دستگاههاي اندازه گیري کمیت هاي برق ، وزن ، دما ، رطوبت و ارائه دهنده خدمات
 ، .. PLC   ،HMI  ،Indicator  ،Transmiterدر زمینه اتوماسیون صنعتی   
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 مقدمه
 

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

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

 اصلی بوده است .
و از قابلیت  به روش اصولی راه اندازي نماییداین محصول را بتوانید  آن طراحی شده تا قبل از نصب با استفاده از به گونه اي هنما ااین دفترچه ر

می باشد که تمامی اطالعات مورد نیاز کاربر (متخصص)در خصوص راه  هاي مختلف درستی استفاده نمایید، این دفترچه داراي بخشه ب شهای
 وتر در آن توضیح داده شده است.وکامپیHMIوPLCبرقراري ارتباط با  در صورت لزوم  اندازي ، نصب ، سیم کشی و

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

 شده.)
 

 ایمنی در نصب و راه اندازي

راهنماي محصول مطالعه شود و طبق پیشنهاد ها و توصیه هاي مذکور در راهنما   اقدام بـه  نصـب    جهت استفاده صحیح و بهینه از محصول باید آخرین ورژن -
 و راه اندازي محصول شود(حتما به ورژن وتاریخ نشر راهنما توجه فرمایید آخرین ورژن از سایت شرکت قابل دانلود می باشد.)

نصب و راه اندازي ایـن محصـول بایـد      ر رده صنایع برق واتوماسیون و ابزاردقیق می باشد.محصولی که هم اکنون در اختیار شماست جزء محصوالت صنعتی د -
هیـزات  توسط افراد متخصص بامهارت هاي تایید شده ازمراجع ذیصالح مرتبط انجام شود در غیر اینصورت امکان خسارت و آسیب جدي بـه محصـول وسـایر تج   

 وافراد مرتبط با آن وجود دارد.
ام احی ، تولید و کنترل کیفی این محصول با رعایت تمام موارد فنی و مهندسی واستفاده از مواداولیه  مرغوب و با کیفیت و بصورت مطمئن انجـ کلیه مراحل طر-

 شده است با این حال استفاده از این محصول در مواردي که خطرات جانی براي افراد دارد ، مورد تایید نمی باشد.
 سازگاري الکترو مغناطیسی

ناشی از نـویز و  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  -
 عملکرد مطلوب محصول الزامیست.

بصـورت   -2یـدان الکترومغناطیسـی ، الکتریکـی و مغناطیسـی     بصورت تشعشعی در فضـاي آزاد ناشـی از م   -1کلیه منابع نویز از دو مسیر امکان انتقال دارند  -
 مفید است .هدایتی از طریق اتصاالت شامل کابل ها و مدارها.شناخت این منابع و مسیرهاي نویز در محیط بکارگیري محصول جهت کاهش اثرات آنها بسیار 

کترونیک مثل محصول حاضرازسایرتجهیزات قدرت مانند کنتـاکتور هـا و اینورترهـا    هنگام استقرار و چینش تجهیزات در تابلو،بهتر این است که دستگاه هاي ال -
 دور نگاه داشته شود.

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

24VDC 220VAC

100V/

1uF

 
جدا )LAN یا RS485/232کابل هاي قدرت و فرمان را از کابل هاي سیگنال آنالوگ(مانند سیم هاي لودسل یا سنسورها) و کابل هاي ارتباطی سریال ( -

 بگیرید.کنید و داکت هاي جداگانه براي هر یک در نظر 
 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. -
 )ایزوله استفاده شود.(قابل سفارش هنگام خرید)RS485در محیط هاي داراي نویز شدید ، توصیه میشود از پورت سریال ( -
حساس بوده و کارایی خود را از دست می دهد ، رعایت فاصله هاي  c°55محصول حاضر مانند بسیاري از محصوالت الکترونیک نسبت به گرما ي باالي   -

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

 
 



 Ver 1.5 

TIKA Engineering Co. (LTD)                                                     تیــــکا شرکت مهندسی  

4 
 

 
 

 وضعیت خروجی ها

احیاناً افراد  وضعیت خروجی هاي رله و آنالوگ دستگاه ، هنگام راه اندازي همواره باید در نظر گرفته شود تا از خسارت هاي احتمالی به سایر تجهیزات و -
 مشغول به کار جلوگیري شود.

 استفاده شود. 220به  380در مواردي که احتمال دو فاز شدن تغذیه دستگاه وجود دارد توصیه می شود از یک ترانس ایزوله  - 
را  Errorقابل اتصال به محصوالت این شرکت ، همواره رجیستر هاي  Masterبه عنوان یک دستگاه  PCیا  PLC،HMIدر هنگام برنامه نویسی در  -

 مینان از داده دریافتی سالم براي ادامه فرآیند کنترل استفاده کنید.چک کرده و سپس با اط
 شرایط و موارد گارانتی

 ذیل شرایط در ضمانتنامه ولی میباشد، سال یک بمدتتعمیر  دستمزد و قطعات تعویض جهت رایگان خدمات ارائه و دستگاه تعمیر ضمانت شامل خدمات
 :نیست اجرا قابل

 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
دستگاه.(تذکر:توجه به حفاظت محصوالت در برابر  راهنماي در دفترچه شده ذکر دستورالعملهاي به توجهی بی یا و غلط استفاده و ضربه طبیعی، حوادث

 رطوبت حائز اهمیت است.) گرد و غبار و
 باشند. شده تعمیر شرکت نمایندگان بجز اشخاصی توسط یا و اند شده دستکاري که دستگاههایی  -2
 دستگاه. 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 نصب 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

یال ، نرم افزار داخلی دستگاه نرم افزار داخلی دستگاه طوري طراحی شده است که قابلیت بروزرسانی داشته و شما می توانید به راحتی و از طریق پورت سر
جهت ارتباط دستگاه با  RS-485را بروز رسانی کنید.در هنگام بروز رسانی ، به پروگرامر و یا دستگاه جانبی خاصی نیاز ندارید و فقط داشتن یک مبدل 
 کامپیوتر کفایت می کند.براي توضیحات بیشتر و روش بروز رسانی نرم افزار به پیوست آخر همین راهنما مراجعه بفرمایید.

 

 
ببرید.گروه این دستگاه بهره  امید است با مطالعه دقیق این راهنما توسط کاربر متخصص در این زمینه ،بسهولت و درستی بتوانید از تمام امکانات

 پشتیبانی تیکا از روش هاي زیر درکنار شماست:
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 66704297-021 , 66720122-021 شماره تلفن هاي شرکت:    •

 9586318-0901 شرکت:                  و واتساپ تلگرام  •
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 کلیات
  معرفی

و امکان اندازه گیري وزن و ارسال آن را از دو روش آنالوگ  یک تقویت کننده و ترانسمیتر براي سنسور لودسل می باشدTM-1020دستگاه 

)0/4~20mA5/10~0ویا V) و پورت سریال (RS485-ModBus/RTUرا از طریق تجهیزات نترل و فرمان )فراهم میکند.عالوه بر آن قابلیت ک

توان مقدار وزن خوانده شده، مقادیر ست پوینت همینطور این دستگاه داراي نمایشگر سگمنتی و صفحه کلید بوده که می .باشدرله ها دارا می

در مدل  ها را از طریق آن مشاهده کرده و عملیات کالیبراسیون ،پارسنگ و تغییر آدرس مودباس دستگاه را نیز از طریق منوهاي آن انجام داد.

 تغییر داد. روي دستگاه می توان آدرس مودباس آن راDip Switchهاي بدون نمایشگر این دستگاه ، از طریق 

را  TM-1020می توان سیگنال آنالوگ خروجی   PLCیا ماژول توسعه ورودي آنالوگ در  PCي نصب شده روي Dataبا استفاده از کارت هاي 

 دریافت کرده و پردازش هاي الزم را روي آن جهت نمایش و کنترل انجام داد.

 انجام می شود. Continuesو یا پروتکل  RTUپروتکل با RS485از طریق پورت  HMI،اندیکاتور و یا PC،PLCاتصال به 

هاي و یا دینامیک استفاده کرد.فیلتر هاي توزین  اعم از قرائت و کنترل می توان در پروژه ها ي توزین استاتیکاز این دستگاه براي کلیه کاربرد

هاي صنعتی فراهم کرده بهینه در کاربردلرزش را به نحو  ها و اثراتقابل تغییر سخت افزار و نرم افزاري تعبیه شده در محصول امکان حذف نویز

 است.

 HMIو  Master،PC  ، PLC به دستگاههاي RS485 ها بطور همزمان از طریق پورت سریال Slaveعنوان ه اتصال چند دستگاه از این محصول ب

 امکان پذیر است.

 

  ویژگی ها
 بیتی  24 با دقت مبدل آنالوگ به دیجیتال ∗

 بیتی 16به دیجیتال با دقت داخلی مبدل آنالوگ  ∗

 ) لودسل ( ورودي سیگنال ایزوالسیون تغذیه از  ∗

 ایزوالسیون خروجی آنالوگ از سنسور وزن ∗

 ایزوالسیون سریال از لودسل  ∗

 )بار در ثانیه  20( سرعت رله زنی باال  ∗

 Hz 1920 ~ 6.25وزن سرعت نمونه برداري  ∗

 PLC   ،HMI  ،Indicator , PCقابل اتصال به انواع  ∗

 امکان تعریف فیلترهاي دیجیتال جهت حذف اثرات نویز و لرزش ∗

 سیمه 4به صورت   Strain gaigeیا  Load Cellورودي انواع  ∗

 امکان کالیبراسیون به دو روش وزنه هاي استاندارد و مشخصات لودسل ∗

 دو سیمه Busروي  RS485امکان شبکه کردن چندین دستگاه توسط پورت  ∗

 )RS-485)2400~57400بادریت پورت رنج وسیع  ∗

 براي نمایش مقادیر وزن و ست پوینت ها seg-7داراي  ∗
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 (کلید) آدرس دهی دستگاه بدون نیاز به اتصال کامپیوترDIP-SWداراي  ∗

 بندي مقدار خروجی آنالوگ بر اساس وزنScaleامکان  ∗

 امکان بروز رسانی نرم افزار داخلی دستگاه ∗

 

  امکانات
 داراي چهار ورودي دیجیتال  ∗

  RS485 (ModBus – RTU )خروجی سریال  ∗

 همراه دستگاه TM–Settingقابل برنامه ریزي از طریق نرم افزار  ∗

 20mA ~ 0/4 )یا   ( 5/10V ~ 0خروجی آنالوگ ولتاژ یا جریان ∗

 برنامه 24با امکان تعریف  ) رله( خروجی دیجیتال  5داراي  ∗

  ms 2000 ~ 20با امکان تنظیم زمان   Continuousخروجی سریال به شکل  ∗

 Dip Switchو  منواز طریق  ،قابلیت آدرس دهی بدون اتصال به نرم افزار ∗

 
 

 
 قابلیت هاي زیر در صورت سفارش توسط مشتري فعال می شوند  نکته :

 خروجی دیجیتال(رله) 5 ∗

 خروجی آنالوگ ∗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V 220یا  24Vتغذیه  ∗
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  استفادهموارد 
این دستگاه به روش ها و عناوین مختلف در صنعت همراه با سنسور لودسل مورد استفاده قرار میگیرند. در این صنایع فرآیند ي ، بر مبناي 

از و فرامین و خروجی هاي آن به تنهایی و یا استفاده TM-1020وزن خوانده شده توسط سنسور ، نیاز به انجام است که میتوانید از دستگاه 
 ها استفاده کرد.که براي روشنتر شدن موضوع به برخی از این صنایع در زیر اشاده میکنیم., HMIها PLCاین دستگاه درکنار 

   
 کاربرددرصنعت:

کارخانجات وتستر هاي ضربه وکشش 
 اجسام

 کاربرددرصنعت:
 انبارها،کارخانجات،پلیس راه،گمرکات وبنادر

 کاربرددرصنعت:
 انبارها،کارخانجات،پلیس راه وگمرکات

   
 کاربرددرصنعت:

 کارخانجات و صنایع بسته بندي
 کاربرددرصنعت:

 کارخانجات سیمان،پتروشیمی ها و سیلوها
 کاربرددرصنعت:

 باسکول وزن حیوانات و پرورش دام

   

 کاربرددرصنعت:
 کارخانجات و صنایع بسته بندي 

 کاربرددرصنعت:
سیمان،بچینگ سیمان کارخانجات 

 وآسفالت

 کاربرددرصنعت:
 کارخانجات و صنایع بسته بندي 

 
  

 کاربرددرصنعت:
 کارخانجات نوشابه و رب وکنسرو ..

 کاربرددرصنعت:
 استخر هاي پرورش ماهی و میگو

 کاربرددرصنعت:
صنایع بسته بندي،کارخانجات وکیسه 

 پرکن ها

 
 PLCبر مبناي 

 

 کاربرددرصنعت:
 کارخانجات نوشابه و رب وکنسرو ..

 کاربرددرصنعت:
 کارخانجات و صنایع بسته بندي
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 شرح محصول و بلوك دیاگرام

 شرح محصول 
 (با توجه به بلوك دیاگرام زیر) نحوه عملکرد، به این صورت است کهیک تقویت کننده و ترانسمیتر وزن بوده ، TM-1020دستگاه 

CPU  وکه از فیلتر دیجیتال  را لودسل متصل به دستگاه دریافتی ازوزن سیگنال ADC(مبدل آنالوگ به دیجیتال)  خوانده عبور کرده را
 و وصل رله ها را نیز صادر خواهد کرد. قطعچنین فرمان مکند، هو به صورت خروجی سریال و خروجی آنالوگ ارسال می

 
 

سفارش داده شود.لطفا هنگام استفاده به نوع تغذیه و ورودي آن دقت 220V ACویا 24V DC**تغذیه ي این دستگاه می تواند بصورت 
 بفرمایید.

 را در اختیار داشته باشید.آنالوگ و در صورت نیاز میتوانید مدل با خروجی  لوگ این دستگاه بصورت سفارشی بوده است***خروجی آنا
 انید مدل با خروجی رله را در اختیار داشته باشید.****خروجی رله در این دستگاه بصورت سفارشی بوده و در صورت نیاز میتو
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 مشخصات فنی
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :و کلیدها نمایشگر  
7Segment-2ROW/3Key/5LED 

  

   

 مشخصات فنی

 نوع تغذیه در هنگام سفارش تعیین می شود             : تغذیه
 AC                               50~60HZ     -  110~240 VAC تغذیه

 DC                                                               24 VDCتغذیه  

           :ابعاد دستگاه
mm                                                     83 * 118 * 60 

 : A/Dمبدل 
 24bit                                                                       A/D دقت 

  A/D                                                    16bitدقت داخلی 
                                       10nv /°Cانحراف افست                    

                                                        2ppm /ºCانحراف گین
      

                                         

        

 :مشخصات لودسل
                                                      Vdc 5                   تغذیه لودسل 

  )لودسل 8 امکان موازي کردن(43Ω                        امپدانس حداقل 
  یک ورودي                                                 تعداد ورودي هاي لودسل

 5mv/v   الی             1mv/v                        حساسیت               
   

 :RS485مشخصات پورت سریال 
 ایزوله  57600b/s~2400     با نرخ انتقال دیتا     RS485پورت 

                 ModBus-RTU & Continous      پروتکل ارتباطی 

 :خروجی دیجیتالو ورودي 
                                                          V max 24   چهار ورودي ایزوله

    1K Vdc                                        ایزوالسیون ورودي             
     Vac , 1A 250             پنج خروجی رله                                      

  : خروجی آنالوگ
  5/10V dc~0                                  محدوده خروجی ولتاژ

 Kς 50مقاومت خروجی در حالت ولتاژي                              
 20mA~0/4محدوده خروجی جریان                                  

 ς 250                  حداکثر امپدانس در حالت جریانی           
 12bit                                                                 دقت

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

  : شرایط محیطی

                                                               C ° 40~5-   : دماي عملکرد
                                                            C ° 55~10- :دماي نگهداري 

 :                                                                      %90~ %30وبتطر  
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 جدول سفارش دستگاه 

 

 
 مدل هاي فوق بدون نمایشگر نیز موجود می باشد. - 

 راهنماي استفاده سریع
می باشد، توضیحات بیشتر و تخصصی تر در بخش هاي TM-1020این قسمت براي راه اندازي و کالیبراسیون سریع دستگاه ترانیسمیتر وزن 

 بعدي بیان شده است.

 اتصاالت

لودسل و پورت سریال را مطابق برچسب روي دستگاه و راهنماي لودسل بدرستی انجام دهید.( به نوع تغذیه ي دستگاه از  ،اتصال برق (تغذیه) 

 براي اطالعات بیشتر به بخش اتصاالت الکتریکی جزئی دستگاه مراجعه فرمایید. دقت فرمایید )Vac 220وVdc 24لحاظ 

 :از جدول زیر براي اتصال لودسل استفاده بفرمایید

 
 لودسل شش سیم لودسل چهار سیم TM-1020دستگاه 

EX+ V Exc + 
Exc +

Sense + 
+ Signal Sig + Sig+ 

-  Signal Sig - Sig - 

EXV - Exc - 
Exc -

Sense -

 

sh 
شیلد کابل لودسل به این ترمینال 

 وصل شود.
شیلد کابل لودسل به این ترمینال 

 شود.وصل 

 
 تست اولیه  اتصال لودسل

 
 :با نمایشگر باشددستگاه را  در صورتی که -1  

را شود. براي اطمینان از اتصال صحیح لودسل کلیدروشن کنید ،در ابتدا نام شرکت و ورژن نرم افزار و سخت افزار نمایش داده میدستگاه را 

، با فشار آوردن به لودسل داده شود ،رقم نمایش داده شده در ردیف اول نمایشگرنمایش  TESTیکبار به صورت تک ضرب فشار دهید تا عبارت 

 را یکبار فشار دهیدتا به محیط اولیه بازگردد. درستی وصل شده است.حال کلید به باید تغییر کنید، در این صورت لودسل  

 

 کد سفارش
پورت 
 سریال

 توضیحات خروجی آنالوگ خروجی رله نمایشگر

TM-1020 1 2-ROW × × ، ورودي دیجیتال  ونمایشگر 4شامل پورت سریال 

TM-1020- R 1 2-ROW 5 ×  ورودي دیجیتال ونمایشگر  4رله ، پورت سریال ، 5شامل 
TM-1020- AO 1 2-ROW × 1 ، ورودي دیجیتال ونمایشگر 4شامل پورت سریال ، خروجی آنالوگ 

TM-1020-R-AO 1 2-ROW 5 1  ،ورودي دیجیتال ونمایشگر  4،خروجی آنالوگ ، رله  5شامل پورت سریال 
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 در صورتی که دستگاه نمایشگر نداشته باشد: -2

را نصب کنید و با دستگاه ارتباط TM-SETTINGبق مراحل زیر درایور مبدل و نرم افزار مطا یگنال لودسل را چک کنیدباید از طریق نرم افزار آن س

 .بگیرید

 RS-485به   USBنصب درایور مبدل 

 
 

1. DVD در را دستگاه همراه DVD Drive دهید قرار خود کامپیوتر. 

 : باشد می زیر صورت به فایل آدرس .کنید منتقل خود کامپیوتر به و کرده کپی DVD از را درایور فایل .2

 
DVD Drive: \Setting \ USB to RS485 Driver TikaENG\ USB to RS485 Driver HC341 

 )کنید Extract آنرا WinRAR افزارنرم توسط( کنید خارج فشرده حالت از را شده کپی فایل .3

 .کنید نصب را شده Extract فایل .4

 .کنید استفاده آن از و کرده وصل خود کامپیوتر به را RS485 به USB مبدل .5

 
 

 TM-SETTINGنصب نرم افزار 
 DVDافزار در این نرم .باشدمی TM-Settingافزار افزاري که براي انجام تنظیمات و مشاهده پارامترهاي دستگاه پیش بینی شده است نرمنرم

 :همراه دستگاه و در آدرس زیر قرار دارد 
DVD Drive: \ Setting \ TM-Setting 

 
 نصب داشتید مراحل یک تا سه را انجام دهید.  tm-setting *** در صورتی که قبال 

  .کنید uninstall  را Tm-Setting  قبلی ورژن

 .شود داده نماش ویندوز روي شده نصب هاي برنامه تا کنید انتخاب را Program and Features جا آن از و رفتهcontrol panel  به

 را آن و کرده انتخاب را NI-Serial  برنامه جا آن از و انتخاب را National Instrument Software  برنامه  شده نصب هاي برنامه از

uninstall  یاRemove کنید.  

 کنید. Restart کامپیوتر خود را یکبار 

4-   DVD  همراه دستگاه را در کامپیوتر قرار داده و از مسیر فوق فایلSetup شودنصب  روي کامپیوتر شما  افزاررا اجرا کنید تا نرم. 

. کلیک کنید Nextها را جواب داده و روي دکمه از شما پرسیده می شود که شما آن... افزار و در حین نصب سواالتی مبنی بر محل نصب نرم

کلیک کرده و کامپیوتر  Finishشود که شما باید بر روي دکمه افزار ظاهر میافزار پیغامی مبنی بر کامل شدن نصب نرمپس از پایان نصب نرم

 . نمایید Restartبار  خود را یک

 باشد.یا باالتر  1.29.96ورژن  TM-Settingافزار دقت کنید که نرم *
 اجراي نرم افزار و برقراري ارتباط

از آدرس  اتصاالتپس از انجام  را به درستی برقرار کرده باشید. RS-485اتصاالت تغذیه و پورت اول  قبل از برقراري ارتباط با نرم افزار شما باید  
 .را اجرا کنید ALL Device ذیل برنامه
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Start\ All programs \ TM-Setting \ All Deviceکه شرح بخش هاي آن ، در ادامه ذکر شده  در این حالت پنجره شکل زیر ظاهر می شود

 .است
در این قسمت با توجه به پورتی که مبدل به آن وصل است -1

 .پورت صحیح را انتخاب نمایید
را ) Manual(و یا دستی ) Auto(این قسمت مد اتوماتیک -2

 .کند تعیین می
جهت برقراري ارتباط سریال ، آدرس دستگاه باید در این -3

ثانیه اول پس از  Default )5د،که در حالت قسمت وارد شو
بوده و در غیر اینصورت باید از آدرس  250برابر )روشن شدن

 .ثبت شده در حافظه استفاده نمود
4-Baud Rate  بوده اما قابل  9600به صورت پیش فرض

 .انتخاب است
قابل تنظیم   No parityو evenو Oddپریتی در حاالت -5

 .است
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. 
درصورت برقراري ارتباط صحیح این قسمت روشن خواهد -7

 .شد
زمانیکه ارتباط برقرار می شود این کلید فعال شده و شما با -8

 .میتوانید وارد دیگر قسمت هاي نرم افزار شویدزدن آن 
زمانیکه ارتباط بین نرم افزار و دستگاه برقرار شد ، مشخصات -9

 .نمایش داده می شود Read Dataدستگاه در قسمت 

 

 

 

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

در این حالت اگر تنظیمات را به درستی انجام داده باشید . پس از انجام تنظیمات نرم افزار ، تغذیه دستگاه را وصل کنید تا دستگاه روشن شود 

 .فعال می شود  Connectنمایش داده شده و کلید  Read Dataارتباط سریال نرم افزار و دستگاه برقرار شده و مشخصات دستگاه در قسمت 

  با:بوده و برابر است  defaultس از روشن شدن دستگاه تنظیمات پورت سریال آن به صورت پ *

 Baud Rate = 9600, Parity = none), (Address = 250  

در برقرار نشود به صورت اتوماتیک تنظیمات دستگاه با تنظیمات ذخیره شده  (default)ثانیه ارتباط سریال با تنظیمات فوق  5اگر به مدت  *

 ).میشود که در این حالت دستگاه قابلیت شبکه شدن را دارد بارگذاري حافظه

کلیک کنید تا پنجره تنظیمات و پارامترهاي  Connectنمایش داده شد روي کلید  Read Dataپس از اینکه مشخصات دستگاه شما در قسمت 

 .دستگاه باز شود 

توجه کنید در صورتی که لوسل به درستی وصل شده باشد با قشار آوردن به  Data Register پس از وارد شدن به محیط نرم افزار به قسمت 

 لودسل این مقدار باید تغییر کند.
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  کالیبراسیون
 

 در صورتی که دستگاه با نمایشگر باشد: -1

وزنه اي هم روي لودسل نباشد،کلید ندهید،نمایش داده شود، این مقدار صفر را تغییر  LD1را به مدت سه ثانیه نگه دارید تا عبارت  کلید 

ن قرار دهید و مقدار این وزنه را روي آدرصد ظرفیت لودسل روي 20نمایش داده شود وزنه اي معادل  LD2را مجدد فشار دهید تا عبارت  

به صورت چشمک زن شود را به صورت تک ضرب فشار داده تا رقم اول یا نمایشگر هم وارد کنید براي وارد کردن مقدار وزنه کلید 

سه ثانیه نگه دارید تا رقم را افزایش یا کاهش دهید. براي گردش رقم چمک زن باید کلید و سپس مقدار این رقم را با کلید هاي

ا فشار ر شود. بار دیگر کلید  SAVEرا یکبار فشار دهید تا این مقدار  از وارد کردن مقدار مورد نظر کلید  سچشمک زن جابه جا شود. پ

 حال وزنه اي روي لودسل قرار دهید چک کنید مقدار این وزنه به درستی نمایش داده شود. دهید تا دستگاه ریست شود.

 در صورتی که دستگاه بدون نمایشگر باشد: -2

قبل از هر چیز باید دو وزنه مرجع تهیه شود که معموالً یکی را صفر می گیرند یعنی . در این حالت باید از طریق نرم افزار کالیبره را انجام دهید 

درصد ظرفیت نامی لودسل  20می گیرند و وزنه دوم باید حداقل حدود  فرضوزن کفه یا متعلقات نصب شده روي لودسل را بعنوان وزن صفر 

 شتر مورد نیاز است.کیلوگرمی یا بی 50کیلوگرم یک وزنه  250باشد مثالً براي لودسل 

 سپس مراحل زیر را دنبال کنید :

 
 

 

 

 

 

 

است کلید  LD Modeروي  Calibraton Modeدر حالتیکه 

Calibration 1 را کلیک کرده و در پنجره باز شدهNext را کلیک

 کنید.
 

 

 

 

را  Nextپنجره ي باز شده وزنه اول را صفردرنظر گرفته وکلیددر 

 کلیک نمایید.

 مقدار ذخیره شود . تاچند لحظه صبر کنید 
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بعد از باز شدن پنجره جدید وزنه مناسب با لودسل خود را طبق 

توضیحات ابتداي این قسمت روي لودسل قرار داده و وزن آن را در 

را کلیک نمایید.چند لحظه صبر Nextاین پنجره وارد کرده و کلید 

اندازي مجدد کند .بعد از آن کرده تا ذخیره شود و دستگاه راه 

 دستگاه آماده استفاده است.

 
 

 

شما از امکانات دیگري نظیر رله و یا خروجی آنالوگ بهره مند است براي انجام تنظیمات آنها می توانید به راهنماي کامل که  گاهدر صورتیکه دست

همچنین کالیبره با مشخصات لودسل هم قابل انجام است که توضیحات آن در بخش هاي  در بخش هاي بعدي توضیح داده شده مراجعه بفرمایید.

 بعدي ارائه شده است.

 
 صفر کردن وزن کفه لودسل

 :ی که دستگاه نمایشگر داشته باشدتدر صور -1

حال با فشردن  نمایش داده شود. TAREدو بار فشار دهید تا عبارت کلید RUNبراي صفر کردن وزنه کفه ي لودسل یا پاره سنگ، در محیط 
براي  را فشار دهید مجدد مقدار وزن به حالت اول(قبل از پاره سنگ) باز می گردد. عملیات پاره سنگ انجام خواهد شد،اگر کلید  کلید 

 را به مدت سه ثانیه نگه دارید.بازگشت به محیط اولیه نیز باید کلید 
 
 :ر نداشته باشددر صورتی که دستگاه نمایشگ -2       

 ، وزن نمایش داده شده صفر خواهد شد.کلیک کنیدTare پس از وارد شدن به محیط نرم افزار روي 
 
 

 صفحه کلید و نمایشگر
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 باشد.روشن می نآ LEDدهد، در صورتی که کنتاکت رله بسته باشد هاي رله را نمایش می وضعیت خروجیLED پنج عدد  -1

 پارامتر ها استفاده می شود .از کلیدها براي تنظیم  -2

 در ردیف اول نمایشگر معموال مقدار وزن و پارامتر ها نمایش داده می شود. -3

 در ردیف دوم نیز نام پارامتر ها نمایش داده خواهد شد. -4

 سیم بندي کلی دستگاه     

 
 

 این دستگاه شامل بخش هاي زیر می باشد:
 تغذیه:-1

ارائه می شود، که می بایست در سفارش نوع آن را مشخص نمایید.همچنین در اتصال V DC 24و یا  V AC 220تغذیه این دستگاه به دو حالت 
 تغذیه دقت الزم را بکار ببرید تا باعث بروز آسیب به دستگاه نشوید.

 لودسل-2
وت باشد بنابر این توصیه سیمه نشان داده شده است.رنگ سیم ها ممکن است در لودسل هاي مختلف متفا 4سیم بندي در شکل براي لودسل 

 را بدرستی برقرار فرمایید.Sig-وSig+وVex- وVex+همراه لودسل دقت فرمایید و اتصاالت Datasheet می کنیم حتما به 
3-RS-485 

ها متصل کنید.اما براي ارتباط این  Deviceدستگاه را به درستی به دیگر +Dو-Dمی بایست IndicatorوPLCوHMIبراي اتصال سریال دستگاه با 
خروجی  به عنوان واسط بین دستگاه و کامپیوتراستفاده نمایید.RS-232و یاUSBبه RS-485دستگاه با کامپیوتر  حتما می بایست از یک مبدل 

ل درخواست و پاسخ به : در این حالت تبادل اطالعات از طریق پورت سریال با روش ارساModBus – RTU سریال با روش درخواست و پاسخ 
انجام می پذیرد. در این حالت هر یک از متغیر هاي اطالعات و پارامترهاي تنظیمی داراي یک آدرس  ModBus - RTUدرخواست توسط پروتکل 

 لیست این آدرس ها در بخش پارامترها و جدول ارتباطی مودباس آمده است.باشد. به فرد میمنحصر 
 : در این فرمت برخالف حالت قبل ، دستگاه در انتظار دریافت درخواست براي ارسال پاسخ نمیContinuous ه خروجی سریال با ارسال پیوست

را با فاصله ي زمانی تنظیم شده براي آن ارسال  DataRegister ماند و بطور پیوسته ، با توجه به تنظیمات آن مقدار وزن خالص و یا مقدار 
 میکند.
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که  Stopیا صفر کردن مقدار وزن ، ورودي دیجیتال دوم  Zeroدرضمن این دستگاه داراي چهار ورودي دیجیتال بوده که ورودي اول براي 
وزن (وزن در لحظه را Holder) براي شروع بارگیري و ورودي دیجیتال چهارم به عنوان Startورودي دیجیتال سوم ( کند ،بارگیري را متوقف می

 مربوط نگهداري میکند)استفاده شده است. در رجیستر
 

 ورودي دیجیتال-4
و سر منفی آن را Comدر صورتیکه ورودي دیجیتال با تغذیه خارجی مورد استفاده قرار گیرد مانند سیم بندي باال سر مثبت تغذیه خارجی را به 

-Vراکه  28متصل و ترمینال Comاست به +Vرا که  29ترمینالبه مشترك کلید ها وصل کنید.اما اگر از تغذیه داخلی استفاده نمایید می بایست 

 استفاده نمایید.8V ~24V است به مشترك کلید ها وصل نمایید.الزم به ذکر است تغذیه خارجی را میتوانید از 
 خروجی دیجیتال-5

 ولت متصل کنید.220رله ها می توانید تا  Com) این دستگاه بصورت رله در اختیار کاربر قرار دارد،به on/offخروجی دیجیتال(خروجی بصورت 
 خروجی آنالوگ-6

 )می باشد.20mA~0/4) و یا جریانی (5/10V~0مد ولتاژي( 2خروجی آنالوگ این دستگاه بصورت خطی عمل کرده و داراي 
7-LED هاي RX وTX 

بصورت بصورت چشمک زن LEDرار باشد ، هر دو ها ، وضعیت برقراري ارتباط سریال را نشان می دهند.در حالتی که ارتباط سریال برقLEDاین 
 خواهند بود.

8-DIP-SW 
)در حالت پیش فرض بوده و از آدرس ذخیره Offها جهت آدرس دهی به دستگاه تعبیه شده و در صورتیکه به سمت پایین باشد(DIP-SWاین 

ان آدرس آدرس تعیین شده توسط آنها بعنو Dip-SWبودن یک یا چند onشده در حافظه بعنوان آدرس دستگاه استفاده می کند اما در صورت 
صورتی که دستگاه بدون نمایشگر باشد این دستگاه انتخاب می شود.در

 سوئیچ ها روي دستگاه قرار می گیرد.
 پورت دوم:-9

دوم RS-485 همچنین این دستگاه می تواند شامل پورت ارتباطی 
 باشد که 

 توسط مشتري در هنگام سفارش تعیین می شود.
 
 
 

  اتصاالت الکتریکی جزئی دستگاه
 
 
 

 اتصال تغذیه 
 می باشد .  60HZ ~ 50 بوده و محدوده فرکانس   AC   ،110 ~ 240 Vacتغذیه دستگاه در حالت  

 دو مدل جداگانه است که هنگام خرید باید تعیین شود.220Vو 24Vاست . مدل هاي  24Vتغذیه دستگاه  DCدر حالت 
 

 
 

 

TM-1020

P
O

W
E

R
   

220 Vac
or 

24 Vdc
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 اتصال ورودي هاي دیجیتال 

(Zero) Digital Input 1(پاره سنگ) را انجام می دهد. : عمل صفر کردن کفه 
Digital Input 2 (Stop) زمانی که این ورودي تحریک شود ، خروجی هاي دیجیتال :Stop شده و قطع میشوند 
Digital Input 3 (Start)  از این ورودي براي شروع بارگیري استفاده شده است  : 
Digital Input 4 (Weight Holder)    با فعال کردن این ورودي مقدار وزن خالص در پارامتر  :Weight Holder ریخته می 

 شود. اتصال ورودي هاي دیجیتال مطابق با شکل زیر است :
 

 
 

و Comدیجیتال با تغذیه خارجی مورد استفاده قرار گیرد مانند سیم بندي باال سر مثبت تغذیه خارجی را به  در صورتیکه ورودي
است به +Vرا که  29سر منفی آن را به مشترك کلید ها وصل کنید.ام اگر از تغذیه داخلی استفاده نمایید می بایست ترمینال

Com راکه  28متصل و ترمینالV-8ا وصل نمایید.الزم به ذکر است تغذیه خارجی را میتوانید از است به مشترك کلید هV ~24V 
 انتخاب کنید.



 اتصاالت رله 
  را دارد . Vac  250و 1A   دستگاه داراي پنج رله می باشد که هر رله قدرت 
 رله ها اطمینان حاصل فرمایید.براي جلوگیري از بروز مشکالت ،حتما قبل از اتصال خروجی هاي رله به تجهیزات جانبی ، از وضعیت * 

 بصورت مشترك است. 2و1توجه: اتصال دوم رله هاي 
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  اتصال خروجی آنالوگ 
استفاده نمود.عالوه بر این باید نوع خروجی  GوIo1و در حالت جریانی از ترمینال هاي  GوVo1در حالت ولتاژي باید از ترمینال هاي 

 آنالوگ 
 نرم افزار دستگاه تعیین شود.(ولتاژ/جریان) در 

الزم به ذکر است که خروجی آنالوگ بر اساس مقدار وزن خالص عمل کرده و متناسب با آن مقیاس بندي می شود و عملکردي خطی 
 دارد.

 
 

 
 *براي تعیین رنج خروجی ، می توانید به راحتی از طریق نرم افزار ،رنج مورد نظر را انتخاب و یا تغییر دهید و احتیاج به هیچ گونه 

 تغییرات سخت افزاري نمی باشد.
 

 
 اتصال لودسل 

 .  در شکل زیرنحوه اتصال لودسل آورده شده است
 

 
 

دستگاه اطمینان حاصل  shتوجه شود براي به حداقل رساندن اثرات نویز ، از اتصال صحیح  و مناسب سیم شیلد لودسل به ترمینال *
 فرمایید.

 مثالهایی از سیم بندي لودسل ها در چند نوع لودسل : 

 برند لودسل + SIG - SIG + EXC - EXC شیلد

Black Blue Green White Red Sewha CNM 

Yellow Blue Green White Red Bongshin,CAS,TMI,AND 

- White Green Black Red Zemic 
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 و طریقه شبکه کردن چند دستگاه : RS485اتصال پورت 
 : RS485اتصال رابط سریال 

و  +Dهاي مستقیم به ترمینالها میتواند به طور استفاده کنید این ترمینال -Dو  +Dهاي از ترمینال RS485براي اتصال پورت سریال 
D-  دستگاهMaster .اتصال پیدا کند 

 
 

Master  ، میتواند کامپیوترPLC  ،HMI .و یا هر دستگاهی که بتواند اطالعات را از این ترانسمیتر بخواند ، باشد 

استفاده  RS482تر باید از مبدل است بنابراین براي اتصال دستگاه به کامپیو RS485با توجه به اینکه کامپیوتر فاقد پورت سریال 
 باشند نیاز به مبدل نیست. می RS485هایی که داراي پورت سریال  HMIیا  PLCنمود. اما براي اتصال دستگاه به 

 .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  RS485الزم به ذکر است که رابط سریال  نکته :
 

 
 

 عدد می باشد.247عدد و درحالت استفاده از رپیتر 20عدد،در حالت عملی 32حداکثر تعداد نود ها در حالت تئوري *
توسط کابل دو رشته اي بهم تابیده انجام میپذیرد.اما براي کاهش اثرات نویز بهتر است سیم زمین RS485اتصال شبکه از طریق پورت *

برقرار باشد.همچنین اگر از کابل شیلد دار استفاده میکنید بهتر از شیلد را به  Slaveو  Masterبین -Dو+Dنیز به همراه سیم هاي 
Earth  .وصل کنید 
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LED :ها  

هاي پورت سریال : در کنار ترمینال هاي پورت سریال  LEDالف) 
پورت سریال می  RX , TXقرار دارد که مربوط به   LEDدو عدد 
 باشند. 

بصورت چشمک  LEDدرصورت برقراري ارتباط سریال ، این دو 
 زن خواهند بود.

 

 

 باشد.هاي روي نمایشگر براي نمایش موضعیت خروجی هاي رله میLED :خروجی دیجیتال هاي  LEDب) 
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 معرفی منوها

 منوي کالیبراسیون: -1
 توان دستگاه را به صورت دو وزنه اي کالیبره کرد کافیست مراحل زیر را انجام دهید. از طریق این منو می 

 

را به مدت سه ثانیه نگه دارید تا عبارت  کلید  -1

LD1 .نمایش داده شود 

این مقدار صفر را تغییر ندهید ،وزنه اي هم روي   -2

لودسل نباشد.(اگر نیاز به تغییر بود با کلید هاي

ن کلیدداین مقدار را تغییر دهید و با فشر و 

 .)کنیدsave ، این مقدار را 

نمایش  LD2را مجدد فشار دهید تا عبارت  کلید -3

درصد ظرفیت لودسل 20ي معادل داده شود وزنه ا

ن قرار دهید و مقدار این وزنه را روي نمایشگر روي آ

 هم وارد کنید براي وارد کردن مقدار وزنه کلید 

را به صورت تک ضرب فشار داده تا رقم اول به یا

صورت چشمک زن شود سپس مقدار این رقم را با 

کاهش دهید. براي افزایش یا  و کلید هاي

را سه ثانیه نگه گردش رقم چمک زن باید کلید

دارید تا رقم چشمک زن جابه جا شود. پس از وارد 

را یکبار فشار دهید  کردن مقدار مورد نظر کلید 

را فشار  شود. بار دیگر کلید  SAVEتا این مقدار 

تا دستگاه ریست شود. حال وزنه اي روي لودسل  داده

کنید مقدار این وزنه به درستی قرار دهید چک 

 نمایش داده شود.

 

 
 

 

 
 اقدام کنید.Tm-Setting *** نکته براي جابه جایی رقم اعشار باید از نرم افزار 
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 :Settingمنوي  -2

 پارامتر می باشد: 3این منو شامل  آدرس مودباس دستگاه را تغییر و عملیات پاره سنگ را انجام دهید.  از طریق این منو می توانید
 

 
2-1- add: 

را یکبار به صورت کلیدRUNدر محیط   -2-1-1
نمایش داده شود،براي addتک ضرب فشرده تا عبارت 

را فشار داده تا  و  تغییر این مقدار کلید 
 آدرس تغییر کند.

 را فشرده تا عبارت پس از اتمام تغییرات کلید -2-1-2

save.نمایش داده شود 

را براي بازگشت به محیط اولیه نیز باید کلید  -2-1-3
 به مدت سه ثانیه نگه دارید.

2-2- TARE: 
 

صفر کردن وزنه کفه ي لودسل یا پاره براي  -2-2-1

فشار دهید تا دو بار  کلید RUNدر محیط  سنگ،
 نمایش داده شود.TARE عبارت 

 
عملیات پاره سنگ  حال با فشردن کلید  -2-2-2

را فشار دهید مجدد مقدار  اگر کلید انجام خواهد شد.
 وزن به حالت اول(قبل از پاره سنگ) باز می گردد.

 

را براي بازگشت به محیط اولیه نیز باید کلید  -2-2-3
 به مدت سه ثانیه نگه دارید.

 
2-3-  ZERO :  

        

طریق این وزن کفه ي لودسل را می توانید از  -2-3-1
 .پارامتر نیز صفر کنید

-در حافظه دستگاه ذخیره میTAREصفرکردن وزن کفه از طریق  نکته:

در حفظه ZERO اما صفرکردن از طریق اما صفرکردن از طریقشود.
 ذخیره نخواهد شد.

،کلید RUN کفه از طریق این پارامتر در محیط  وزن براي صفر کردن

 نمایش داده شود.ZEROرا سه بار فشار دهید تا عبارت  
 

وزن کفه صفر خواهد  حال با فشردن کلید  -2-3-2

را فشار دهید مجدد مقدار وزن به  شد.اگر کلید 
 حالت اول(قبل از صفر کردن) باز می گردد.

را براي بازگشت به محیط اولیه نیز باید کلید  -2-3-3

10

RUNمحیط  

ADD

1

.مقدار آدرس تغییر می کند

.مقدار جدید ذخیره می شود

TARE

10

ZERO

10

TARE UNTARE

ZERO UNZERO

3Sec
 Settingمحیط 
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 به مدت سه ثانیه نگه دارید.
 

  منوي ست پوینت ها: -3
در این منو می توانید مقدار خام رجیستر وزن و مقادیر ست پوینت 

 .ها را مشاهده کنید
، با فشردن کلیدهايRUN  با توجه به منوي روبه رو ، در محیط 

وارد این محیط خواهید شد و پارامترهاي آن را  یا
 .مشاهده خواهید کرد

این منو به صورت چرخشی بوده با فشردن چند باره کلیدهاي  
می توانید کلیه ي پارامتر هاي این منو را مشاهده یا  
 بازگردید.RUNیا به محیط و کنید 

 
   TESTپارامتر  -3-1
دهد،این پارامتر میوزن را نمایش  مقدار خام رجیستر این پارامتر  

کار می رود ، در صورتی که براي تست اتصال لودسل به دستگاه به 
لودسل به درستی به دستگاه وصل شده باشد ، با تغییر وزن روي 

 کند.لودسل این عدد  نیز تغییر می
 

 SET1~SET5پارامتر هاي  -3-2

را صرفا نمایش می دهد و این  ست پوینت رله هااین پارامترها مقدار 
در تغییر داد.توان لید نمیکمقادیر را از طریق نمایشگر و صفحه 

صورتی که دستگاه با خروجی رله باشد این پارامتر ها در منو موجود 
 است.

 

10

RUNمحیط  

محیط ست پوینت ها 

test

25

set5

1.

set4

1.

set3

1.

set1

1.

set2

1.
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 نرم افزار  نصب و اجراي

 RS-485به   USBنصب درایور مبدل   -1

 
 

6. DVD در را دستگاه همراه DVD Drive دهید قرار خود کامپیوتر. 

 : باشد می زیر صورت به فایل آدرس .کنید منتقل خود کامپیوتر به و کرده کپی DVD از را درایور فایل .7

 
DVD Drive: \Setting \ USB to RS485 Driver TikaENG\ USB to RS485 Driver HC341 

 )کنید Extract آنرا WinRAR افزارنرم توسط( کنید خارج فشرده حالت از را شده کپی فایل .8

 .کنید نصب را شده Extract فایل .9

 .کنید استفاده آن از و کرده وصل خود کامپیوتر به را RS485 به USB مبدل .10

 
 

 TM-SETTINGنصب نرم افزار  -2
 DVDافزار در این نرم .باشدمی TM-Settingافزار افزاري که براي انجام تنظیمات و مشاهده پارامترهاي دستگاه پیش بینی شده است نرمنرم

 :همراه دستگاه و در آدرس زیر قرار دارد 
DVD Drive: \ Setting \ TM-Setting 

 
 نصب داشتید مراحل یک تا سه را انجام دهید.  tm-setting *** در صورتی که قبال 

  .کنید uninstall  را Tm-Setting  قبلی ورژن -1

 .شود داده نماش ویندوز روي شده نصب هاي برنامه تا کنید انتخاب را Program and Features جا آن از و رفتهcontrol panel  به -2

را انتخاب کرده و آن را  NI-Serial را انتخاب و از آن جا برنامه  National Instrument Software از برنامه هاي نصب شده  برنامه 

uninstall  یاRemove .کنید  

 کنید. Restart کامپیوتر خود را یکبار  -3

4-   DVD  همراه دستگاه را در درایورDVD  کامپیوتر خود قرار داده و از مسیر فوق فایلSetup روي کامپیوتر شما  افزاررا اجرا کنید تا نرم 

 .شودنصب 

پس  .کلیک کنید Nextها را جواب داده و روي دکمه از شما پرسیده می شود که شما آن... افزار و در حین نصب سواالتی مبنی بر محل نصب نرم

کلیک کرده و کامپیوتر خود را  Finishشود که شما باید بر روي دکمه افزار ظاهر میافزار پیغامی مبنی بر کامل شدن نصب نرماز پایان نصب نرم

 . نمایید  Restartبار  یک

 باشد.یا باالتر  1.29.96ورژن  TM-Settingافزار دقت کنید که نرم *
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 روش هاي آدرس دهی 

 
 به روش هاي متفاوتی آدرس دهی کرد:قبل از ورود به نرم افزار باید آدرس دستگاه مشخص شده باشد می توان 

1- Default : 

 می باشد. Parity = noneوBoud Rate = 9600و  Address=250در این حالت 

 EEPROMذخیره سازي در -2

 در این حالت از تنظیمات ذخیره شده در حافظه استفاده می شود.

 DIP-SWاستفاده از -3

می ماند ، اگر ارتباط  Defaultثانیه در حالت  5روشن خواهد شد که در این حالت دستگاه Defaultهنگام روشن شدن ، دستگاه در حالت 

 5برقرار نشود، بعد از  با قی می ماند .اما اگر ارتباط قطع شود یا اصال ارتباط  Defaultبرقرار شد بعد از آن نیز دستگاه با همان آدرس و تنظیمات 

باشد ، براي برقراري ارتباط باید از آن آدرس  15الی  1عددي بین Dip-SWرا چک میکند.اگر آدرس   DIP-SWثانیه آدرس دستگاه روي آدرس 

تنظیمات می ذخیره شده را میخواند و با آن  EEpromباشد ، آدرس نرم افزاري که قبال در حافظه Dip-SW=0استفاده نمود.اما اگر آدرس 

 توانید ارتباط برقرار کنید.

انجام می پذیرد.(این قسمت ر ادامه در بخش توضیحات نرم افزار ذکر  Configدر قسمت  TM-settingاز طریق نرم افزار  Eepromآدرس دهی

 شده است)

طراحی شده تا شما بدون نیاز به برقراري ارتباط با نرم افزار امکان تغییر آدرس دستگاه را داشته باشید.این روش آدرس  Dip-SWآدرس دهی 

دستگاه را بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر آدرس دهی فرمایید. روش آدرس  15با این روش شما میتوانید تا دهی در زیر توضیح داده شده است . 

 می باشد : دهی به شکل زیر 

  :  Offها  Dip-Switchتمام  -لف ا 

رت سریال دستگاه انتخاب می در این حالت آدرس دهی به صورت نرم افزاري بوده و آدرس ذخیره شده در نرم افزار به عنوان آدرس پو  

 شود.

 :  Onدر وضعیت   Dip-Switchیک یا چند  –ب   

فعال و بقیه غیر فعال  SW1ها تعیین کننده آدرس پورت سریال می باشند . مثال زمانی که  Dip-Switchدر این حالت وضعیت باینري 

 خواهد بود . 15ها فعال باشند آدرس دستگاه برابر  Dip-Switcgبوده و زمانی که تمام  1باشند آدرس دستگاه برابر 
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  Dip-Swآدرس دستگاه با توجه به وضعیت  

 Dip – Sw 1 Dip – Sw 2 Dip – Sw 3 Dip – Sw 4 آدرس

 به صورت نرم افزاري
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 

0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 ها دستگاه را خاموش و روشن کنید تا تنظیمات ذخیره شود.DIP-SW*بعد از انتخاب آدرس مورد نظر براي دستگاه توسط 

ذخیره  Eepromهمان مقداري است که قبال روي   Parityو BaudRateفقط آدرس را تعیین می کند اما DIP-SW* این نکته را در نظر داشته باشد که 

 روي مقادیر پیش فرض می باشد.) Parityو Default،Baudrateشده(فقط در حالت 

 
 با استفاده از منوي نمایشگر -4
 

را فشار  و  نمایش داده شود،براي تغییر این مقدار کلید addرا یکبار به صورت تک ضرب فشرده تا عبارت کلیدRUNدر محیط   

نمایش داده شود. براي بازگشت به محیط اولیه نیز باید کلید save را فشرده تا عبارت داده تا آدرس تغییر کند. پس از اتمام تغییرات کلید

 را به مدت سه ثانیه نگه دارید.
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 اجراي نرم افزار و برقراري ارتباط

از آدرس  اتصاالتپس از انجام  را به درستی برقرار کرده باشید. RS-485اتصاالت تغذیه و پورت اول  قبل از برقراري ارتباط با نرم افزار شما باید  
 .را اجرا کنید ALL Device 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
مبدل به آن وصل است در این قسمت با توجه به پورتی که -1

 .پورت صحیح را انتخاب نمایید
را ) Manual(و یا دستی ) Auto(این قسمت مد اتوماتیک -2

 .کند تعیین می
جهت برقراري ارتباط سریال ، آدرس دستگاه باید در این -3

ثانیه اول پس از  Default )5قسمت وارد شود،که در حالت 
اینصورت باید از آدرس بوده و در غیر  250برابر )روشن شدن

 .ثبت شده در حافظه استفاده نمود
4-Baud Rate  بوده اما قابل  9600به صورت پیش فرض

 .انتخاب است
قابل تنظیم   No parityو evenو Oddپریتی در حاالت -5

 .است
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. 
درصورت برقراري ارتباط صحیح این قسمت روشن خواهد -7

 .شد
زمانیکه ارتباط برقرار می شود این کلید فعال شده و شما با -8

 .زدن آن میتوانید وارد دیگر قسمت هاي نرم افزار شوید
زار و دستگاه برقرار شد ، زمانیکه ارتباط بین نرم اف-9

نمایش داده می  Read Dataمشخصات دستگاه در قسمت 
 .شود

 

 ).است  Baud Rate = 9600 , Parity = none  , Address = 250: تنظیمات برابر است با  Autoدرحالت پس بطور کلی (
در این حالت اگر تنظیمات را به درستی انجام داده باشید . پس از انجام تنظیمات نرم افزار ، تغذیه دستگاه را وصل کنید تا دستگاه روشن شود 

 .فعال می شود  Connectنمایش داده شده و کلید  Read Dataارتباط سریال نرم افزار و دستگاه برقرار شده و مشخصات دستگاه در قسمت 
  با:بوده و برابر است  defaultاز روشن شدن دستگاه تنظیمات پورت سریال آن به صورت  پس *
 Baud Rate = 9600, Parity = none), (Address = 250  

در برقرار نشود به صورت اتوماتیک تنظیمات دستگاه با تنظیمات ذخیره شده  (default)ثانیه ارتباط سریال با تنظیمات فوق  5اگر به مدت  *
 ).میشود که در این حالت دستگاه قابلیت شبکه شدن را دارد بارگذاري حافظه

کلیک کنید تا پنجره تنظیمات و پارامترهاي  Connectنمایش داده شد روي کلید  Read Dataپس از اینکه مشخصات دستگاه شما در قسمت 
 .دستگاه باز شود 
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 نرم افزار محیط

 
 مانیتورینگ و پاره سنگ وزن

 

شرح قسمت هاي مختلف آن با توجه به تصویر در ادامه ي این مطلب استفاده کنیم.Out Put   جهت مانیتورینگ و قرائت وزن می توان از بخش
 آورده  شده است.

 
 

بینید می توانید نمودار  می همانطور که در شکل  :نمودار وزن  –1
 تغییرات وزن را در این قسمت مشاهده فرمایید.

2– :Weightرويخوانده شده بر  مقدار وزنText Box   نمایش داده
 می شود . 

3–DataRegister:مقدارخام مبدل آنالوگ به دیجیتال (بدون 
 پردازش)

راي تست اتصال ب در هر لودسل ممکن است متفاوت باشداین مقدار ( 
گاه حین وارد کردن فشار روي لودسل این صحیح لودسل به دست

 ) کندمقدار نیز باید تغییر 
 

4-Batch Conter:در این قسمت تعداد دفعات انجام عملیات بچینگ 
 نشان داده می شود. )بارگیري(

5–Tare: صفر (   به کار می رود پاره سنگ) (وزن براي صفر کردن
 این مقدار در حافظه ذخیره می شود.وزن کفه) کردن 

6–Un Tare :  براي باز گرداندن وزن کفه به وزن خالص بکار می
 رود. 

7–Digital Input :  وضعیت ورودي هاي دیجیتال را نمایش می دهد
 . 
8- :Digital OutPut جیتال را نمایش می وضعیت خروجی هاي دی

 .دهد
 

 

 ذخیره سازي تغییرات و تنظیمات
 

با  و به شرح زیرInstractionبا تغییر و تنظیم هر پارامتر نیاز است تا این تغییرات و تنظیمات در دستگاه ذخیره شود ، روند ذخیره سازي در بخش 
 توجه به تصویر باال توضیح داده شده است:

 
9- Save to Device : با زدن این کلید ، کلیه پارامترهاي محیط از این کلید براي ذخیره پارامترهاي تنظیمی دستگاه استفاده می شودSetting 

 ذخیره می شوند
10-Reset Device  : پس از انجام تنظیمات و زدن کلیدSave to Device  بایدReset Device  را بزنیم تا دستگاهReset  شده و با تنظیمات

 جدید بارگذاري می شود. 
11-Code1010)(Defalt   : این کلیدتنظیمات دستگاه در قسمت هاي سریال، خروجی آنالوگ، رله ها وContinuous  را به حالتdefault 
  .باز می گرداند تنظیمات کارخانه)(

12- Defalt (Code3030)  : این کلید تنظیمات رله ها را به حالتdefault ( تنظیمات کارخانه ) .باز می گرداند 
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13- Calibration Analog Output:  . از این کلید براي کالیبراسیون خروجی آنالوگ استفاده می شود 
 
 

،  Calibration  ،Configurationبا عناوین  TAB چهارمربوط به کالیبراسیون و تنظیمات دستگاه می باشد که این بخش شامل  Settingبخش  
Set point  وAdvance  یک داده خواهد شد . می باشد که توضیحات هر 

Calibration: 
براي کالیبراسیون دستگاه استفاده شده است . با توجه به لودسل اتصال داده شده به دستگاه و مکانیک اجرا شده نیاز است که دستگاه  TABاز این 

 شده است که در زیر شرح داده شده اند. پیش بینی Full Scale Modeو  LD Modeمد  2براي انجام کالیبراسیون ، متناسب با آن کالیبره شود . 
 
1 – LD Mode :  با استفاده از دو وزنه مرجع  –روش کالیبراسیون وزنه اي 
 
درصد ظرفیت لودسل و دیگري معموالً حالت بی باري)  20کالیبراسیون با استفاده از دو وزنه مرجع ( با وزن معلوم و دقیق که یکی حدود  مد این 

 براي انجام کالیبراسیون استفاده می شود .  Calibration1وارد شده و از کلید  Calibration1انجام می شود که مقدار این دو وزنه در قسمت

1Fact :  پارامترFACT1 استفاده می شود ( مثال براي تبدیل وزن به  نیز کالیبراسیون تاثیر می گذارد. این پارامتر براي تبدیل واحد مد از در این

قبل  .قرارگیرد  1.000قرار می گیرد) . اگر از این دستگاه براي اندازه گیري وزن استفاده می کنید بهتر است مقدار این پارامتر برابر 9.8نیرو برابر 
عنوان وزن صفر ه از هر چیز باید دو وزنه مرجع تهیه شود که معموالً یکی را صفر می گیرند یعنی وزن کفه یا متعلقات نصب شده روي لودسل را ب

لوگرمی یا کی 50کیلوگرم یک وزنه  250درصد ظرفیت نامی لودسل باشد مثالً براي لودسل  20می گیرند و وزنه دوم باید حداقل حدود  فرض
 بیشتر مورد نیاز است.

 سپس مراحل زیر را دنبال کنید :

 
 
 
 
 
 

است کلید  LD Modeروي  Calibraton Modeدر حالتیکه 
Calibration 1 را کلیک کرده و در پنجره باز شدهNext را کلیک

 کنید.

 
 

 
 

را  Nextدر پنجره ي باز شده وزنه اول را صفردرنظر گرفته وکلید
 کلیک نمایید.

 چند لحظه صبر کنید تا مقدار ذخیره شود .

 
 
 

 
بعد از باز شدن پنجره جدید وزنه مناسب با لودسل خود را طبق 
توضیحات ابتداي این قسمت روي لودسل قرار داده و وزن آن را در 

را کلیک نمایید.چند لحظه صبر Nextاین پنجره وارد کرده و کلید 
ي مجدد کند .بعد از آن دستگاه کرده تا ذخیره شود و دستگاه راه انداز

  آماده استفاده است.
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2 – Full Scale Mode  :کالیبره با استفاده از مشخصات لودسل 
کالیبراسیون با استفاده از پارامترهاي لودسل انجام می شود . این نوع کالیبراسیون در مواقعی استفاده می شود که پارامترهاي لودسل مد این 

اتصاالت رابط ( مثل شاهین ) در مسیر لودسل و بار قرار نگرفته باشد . در این نوع کالیبراسیون می توان به دقت باالیی از معلوم باشند و 
 Fullرا روي حالت  Calibration Modابتدا  کالیبراسیون بدون اینکه نیاز به وزنه مرجع باشد دست یافت . براي انجام این مد از کالیبراسیون

Scale پارامترهاي لودسل را در قسمت  دهیم وقرار میCalibration 2  وارد کرده و از کلیدSave to Device . استفاده می کنیم 
 *این پارامترها در برگ راهنما ي لودسل موجود است.

 وارد نمایید. Sense Ratioرا در قسمت  Output Sensivity یا*ولتاژ خروجی به ازاء هر ولت 
 وارد نمایید. Full Scaleرا در قسمت در برگه مربوط به لودسل Maximum Capabilityت با عنوان *ماکزیمم وزن قابل قرائ

 لودسل بیشتر باشد(چند لودسل موازي باشند) : 1*در صورتیکه تعداد لودسل ها از 
 (ظرفیت ماکزیمم لودسل ها) را وارد نمایید.،جمع مقدار لودسل ها Full Scaleبراي وارد کردن 

 ،جمع مقدار ولتاژ ها نوشته می شود.Sence Ratioکردن  براي وارد
 موازي شده باشد: mV 2با حساسیت  کیلویی100لودسل  4براي مثال :اگر 

Full Scale=400 
Sence Ratio=8 

 خواهد بود.
 

Full Scale: 
 
( کیلو گرم ) می باشد . هنگامی که چند لودسل به صورت موازي استفاده شود مقدار این  kgظرفیت نامی لودسل می باشد که معموالً بر حسب  

 پارامتر باید برابر با جمع ظرفیت نامی لودسل ها باشد . 
 

Sense Ratio:  
 

( میلی ولت بر ولت ) نمایش داده می شود . این مقدار معموالً در بدنه لودسل ذکر می شود اما مقدار دقیق در  mv/vحساسیت لودسل بوده که با 
 .   mv/v 2.011برگه شناسنامه لودسل ذکر می شود مثالً : 

Fact2 : پارامترFACT2 اگر از دستگاه براي . رودبکار می  یرو)نوزن به  (مثالکالیبراسیون تاثیر می گذارد این پارامتر براي تبدیل واحد  مد در این
                                                                                                                                .دهیدقرار  000 . 1استفاده می نمایید مقدار این پارامتر را برابر  اندازه گیري وزن

 آن انتخاب شود . Modeتذکر : قبل از انجام هر نوع کالیبراسیون ابتدا باید 
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 پیکر بندي و فیلترینگ
 
براي پیکربندي و انجام  Canfigurationسر برگ 

است که شامل فیلترهاي نرم افزاري ،  تنظیمات دستگاه
صفر کردن اتوماتیک ، تنظیمات پورت سریال و خروجی 

 .استآنالوگ 

Filter:   
 این گروه شامل دو پارامتر زیر می باشد : 

Frequency : 
را  A/Dمقدار این پارامتر فرکانس نمونه برداري مبدل  

مشخص می کند هر قدر فرکانس نمونه برداري پایین تر 
 باشد ، دقت (رزولیشن ) دستگاه باالتر می رود . 

Number Average : 
این پارامتر نوعی فیلتر نرم افزاري است که با مقدار دهی 
به آن تغییرات وزن حذف خواهد شد . مقدار این پارامتر 

مشخص کننده درجه فیلتر و تعداد نمونه ها براي متوسط 
قابل  32 ~ 1گیري می باشد . مقدار این پارامتر بین 

   انتخاب می باشد.

 

 

Auto Zero   : 
 را فعال نمود.   Auto Zeroمیتوان   Enableتوسط پارامتر 
انجام شده و وزن صفر    Zeroباشد ، عملیات  Zero Weightکمتر از پارامتر   Timeپارامتر  زمان  مدت  اندازه بودن اگر وزن به در حالت فعال

 .می شود
 

Point   : 
 کنیم.براي تعیین محل اعشار این پارامتر را تنظیم می

 
 

Type Display2: 
 باشند:، این پارامترها به شرح زیر میتوان پارامترهاي مختلفی رانمایش داددر ردیف دوم نمایشگر می
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RS485  : (تغییر آدرس و تنظیمات سریال) 

در این قسمت شما میتوانید براي تغییر آدرس و دیگر تنظیمات پورت سریال در می باشد . RS485این گروه شامل پارامترهاي پورت سریال 
EEprom.اقدام نمایید 

 

Continuous :  
و با زمان مشخص شده ارسال میشود .  ASCIIدر این مد اطالعات وزن با فرمت  می باشد . Continuous این گروه شامل پارامترهاي مربوط به 

استفاده نمیکنید و میخواهید اطالعات بدون روش درخواست و پاسخ ارسال شود از این طریق ModBus –RTUبدین صورت که زمانیکه از حالت 
 تنظیمات را انجام می دهید.

 Enable اگر این پارامتر :on .باشد ، فریم اطالعات بصورت پیوسته از یکی از پورتهاي انتخاب شده ارسال می شود 
 Time 20:زمان ارسال فریم هاي اطالعات توسط این پارامتر تعیین می شود. و هر واحد برابرms .است 
 Portدستگاه داراي دو پورت :RS485 یکی از پورت ها انتخاب شده و در مد توسط این پارامتر ،  .می باشدContinus.قرار داده می شود 
 Data.توسط این پارامتر ، نوع داده انتخاب می شود : 
 

 خروجی آنالوگ ، مقیاس بندي و کالیبراسیون
 

وارد شده و طبق توضیحات زیر عمل  Analog Outقسمت  Configuratioبراي انجام تنظیمات خروجی آنالوگ ، در سر برگ مربوط به 
 بفرمایید:
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باالترین خروجی آنالوگ و با حد پایین وزن کمترین در این گروه پارامترهاي خروجی آنالوگ تنظیم می شود . بدین ترتیب که با حد باالي وزن ،  
 خروجی آنالوگ روي ترمینال مربوطه خروجی گرفته می شود و مابین این ها با توجه به وزن خوانده شده بصورت خطی می باشد.

 
 : حد باالي وزن  Set High –الف 
 : حد پایین وزن  Set Low –ب 
  .مشخص می کند: نوع خروجی آنالوگ را  Type Output –ج 
 : حد باال ( ولتاژ یا جریان ) خروجی آنالوگ Up –د 
 : حد پائین ( ولتاژ یا جریان ) خروجی آنالوگ Down –ه 

*کد این پارامتر باید با ترمینال هاي استفاده شده از خروجی آنالوگ متناسب باشد . زمانیکه نوع خروجی آنالوگ در حالت ولتاژي قرار 
 استفاده نمود.Io1و زمانی که نوع خروجی در حالت جریانی قرار داده می شود ، باید از ترمینال Vo1از ترمینال  داده می شود ، باید

 به صورت معکوس وارد شوند. Set Lowو  Set High*جهت عملکرد معکوس خروجی آنالوگ باید مقادیر 

 کالیبراسون خروجی آنالوگ:
 

شرکت قبال انجام شده و نیازي به انجام این تنظیمات نمی باشد. وذکر آن در این قسمت صرفا اکیدا تاکید می شود این تنظیمات توسط 
 جهت نیاز احتمالی در صورت بهم خوردن تنظیمات می باشد.

 
 *الزم به ذکر است که براي انجام کالیبراسیون خروجی آنالوگ ، نیاز به یک ولتمتر و آمپر متر دقیق می باشد.

 
 

 Calibrationبراي انجام کالیبراسون خروجی آنالوگ ،کلید 

Analog  را میزنیم،پنجره اي باز می شود که از شما پسورد

می باشد با وارد tikaمیخواهد.در این قسمت پسورد کلمه ي 

 مراحل کالیبراسیون آغاز می شود.OKکردنآن و فشردن کلید 

 
 
 

 
 

 
ن می بایست انجام شود،ابتدا کالیبراسیون در دو مرحله ولتاژ و جریا

 ولتاژ و بعد جریان آنرا کالیبره کنید.

 
 

 

 
در این مرحله با استفاده از یک مولتی متر با دقت مناسب ، ولتاژ 

نشان داده شده روي ترمینال ولتاژ خروجی آنالوگ را در کادر وارد 

میلی ولت می بایست باشد. عدد وارد 350کنید که عددي حدود 

 )0.350شده باید برحسب ولتاژ وارد شود (مثال 
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وارد مرحله دوم میشوید که در این قسمت هم  Nextبا زدن دکمه 

مانند مرحله اول ولتاژ روي ترمینال خروجی آنالوگ را اندازه 

 می باشد.10Vمیگیریم و در کادر وارد میکنیم که عددي حدود 
 

 

 
تغییرات در دستگاه ذخیره شده و دستگاه راه Nextبا زدن کلید 

 اندازي مجدد می شود.

  
 

تا این مرحله ولتاژ کالیبره شده،حال نوبت کالیبراسیون جریان 

را زده و پسورد را  Calibration Analogاست که دوباره کلید 

را دوباره وارد میکنید و در این مرحله در پنجره باز شده جریان 

 انتخاب میکنید.

 

 
 

مقدار جریان خوانده شده از ترمینال جریان خروجی آنالوگ را که 

میکرو آمپر است را در کادر وارد نمایید.عدد وارد شده 700حدود 

 )0.700باید برحسب میلی آمپر وارد شود (مثال 

 
 
 

 وارد مرحله دوم شوید.Nextبا زدن دکمه 

 
 

دوباره مقدار خوانده شده از روي ترمینال هاي جریان خروجی 
میلی آمپر 20آنالوگ در حالت جریان را که عددي حدود 

 است را در کادر وارد میکنیم.
 

مقادیر کالیبراسیون ذخیره شده و دستگاه Nextبا زدن کلید 

 دوباره راه اندازي میشود.
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 هاي توزین  تنظیمات  رله فرمان و فرمول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مربوط به تنظیمات خروجی  Set Pointسر برگ  

دیجیتال می باشد و نحوه عملکرد خروجی هاي دیجیتال 
در این قسمت تعیین می شود که شامل سه گروه 

Dead, Set , Program . می باشد 
 

Program: 
 :Program Number-الف

هر برنامه متشکل از  نقطه تنظیم رله( ست پوینت ها )  
 می باشد.

 : Multiple Set -ب
ها )  Set Pointاین پارامتر ضریبی براي نقطه تنظیم (

 می باشد .
 :Set Point low -ج

در هنگام بارگیري مواد، زمانیکه وزن کمتراز این پارامتر 
باشد، دستگاه خالی بودن مواد را تشخیص داده و شروع 

 Autoبه بارگیري می کند.این پارامتر زمانیکه 

Loading. فعال باشد،کاربردخواهد داشت 

Set point  : 
نقاط تنظیم خروجی هاي دیجیتال می باشند ، که مقدار 

ارامترها مقایسه شده و نتیجه آن می تواند وزن با این پ
 باعث وصل یا قطع رله ها شود.

Dead : ( وزن بین راه یا بار مرده ) 
این گروه ، وزنی که موقع بارگیري ( ریزش بار ) در هوا  

می ماند را مشخص می کند در این گروه براي هر نقطه 
) می توان یک وزن مرده تعیین  Set pointتنظیم ( 

  . نمود
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 رله ها: فرمول ها و تنظیمات پیشرفته
 انجام می شود.که زیر مجموعه هاي آن به شرح زیر است: Advanceتنظیم پیشرفته رله ها در بخش 

   

 :  Relay Configurationگروه 
 

Batching :  
مقدار وزن قرائت شده جهت فرامین Batch = off اگر پارامتر 

 مقایسه می شود .   SET 8 … SET 1با مقادیر  رله
مقدار وزن قرائت شده جهت فرامین رله با  Batch = on گر  ا

هاي قبلی با مقدار Setpointمقادیر زیر مقایسه می شود .(یعنی 
Setpoint (وارد شده جمع می شود 

SET 1 = SetPoint 1 
SET 2 = SetPoint 1+ SetPoint 2 
SET 3 = SetPoint 1+ SetPoint 2 + SetPoint 3 

Fine : 
مقدار وزن قرائت شده جهت فرامین رله با  Fine = Offاگر 

 مقایسه می شود .  Set iمقادیر 
مقدار وزن قرائت شده جهت فرامین رله با  Fine = onاگر 

 مقادیر
 Set i + error i شود.می  مقایسه   

Error i خطائی است که در اثر بارگیري مرحله قبلی رخ  مقدار
 داده است. 

 

Time Fine :  
 میلی ثانیه می باشد . 100و هر واحد آن برابر  این تایمر براي ذخیره سازي مقدار واقعی وزن بعد از فرمان هر رله به کار می رود 
   Auto Loading :  خودکار می شود)(این پارامتر باعث فعال یا غیر فعال شدن بارگیري 

  .باشد، رله ها بر اساس مقدار وزن عمل می کنند Non Active اگر این پارامتر در وضعیت
باشد ، بارگیري Setpoint Lowبار گیري خودکار فعال می شود.در این حالت اگر وزن کمتر از  ,باشد  Activeاگر این پارامتر در وضعیت 

 Setpoint)شده و با رسیدن وزن مواد ، به وزن نهایی،رله تخلیه فعال می شود.در این حالت مواد تخلیه شده و پس از آن (وزن کمتر از Startشروع(

Low شود)مجدداً بارگیري شروع می شود.در حالتی کهAuto Loading فعال بوده و مواد در حال تخلیه هستند ، رله تخلیه فعال خواهد بود و سایر رله
 تغییر وضعیت نمی دهند (تا زمانیکه عملیات تخلیه به اتمام برسد.) ها

Hyss:  
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻×باند هیسترزیس در نظر گرفته شده است . این ضریب برابر  براي جلوگیري از قطع و وصل سریع رله حول نقطه هاي تنظیم ،

1000
  Full Scale  می

  .باشد
 ه و روي مقدار برگشت تاثیر دارد.یادآور میشویم که مقدار هیسترزیس یکطرفه بود

 : Relayگروه 
 زیر می باشد :  هاياین گروه شامل سه پارامتر 

: Relay Numberمورد نیاز خود را وارد نمائید ، در واقع پارامتر هاي تعیین کننده تعداد دریچه ها با تعداد مواد براي بار  در این قسمت تعداد رله ها
باشد، رله سوم بعنوان رله تخلیه 2گیري است.الزم به ذکر است که رله آخر بعنوان رله تخلیه در نظر گرفته می شود ، یعنی زمانیکه این پارامتر برابر 

 عمل خواهد کرد.
Formul Number:  

قبل و بعد از  Set pointبراي  خروجی  دیجیتال  می باشد که  در  فرمول صفر عکس العمل هر خروجی به  (فرمول)نوع  عملکرد   4دستگاه  داراي  
دارند که توسط کاربر قابل قرار  Set pointو در زیر گروه SetPointمربوط به سربرگ ها در  Set Pointکه این  خود( خروجی مربوطه ) وابسته است .

 تنظیم می باشد.
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 طبق توضیحات باال دقت شود. Batchingها لطفا به این نکته توجه کنید که در قسمت setpointنکته:در هنگام تعیین 
  فرمول صفر طبق جدول زیر می باشد :

 خواهد بود.هاي تعیین شده باشد،رله ي مربوط به آن روشن  Setpoint اگر وزن خوانده شده بین 

Digital Out5 Digital Out4 Digital Out3 Digital Out2 Digital Out1 محدوده وزن 
Off Off Off Off On Weight ≤ Set point 1 
Off Off Off On Off Set point 1< Weight ≤ Set point 2 
Off Off On Off Off Set point 2< Weight ≤ Set point 3 
Off On Off Off Off Set point 3< Weight ≤ Set point 4 
On Off Off Off Off Set point 4< Weight ≤ Set point 5 
Off Off Off Off Off Weight     <     Set point 5 

 باید از پائین به باال تنظیم شوند .  Set pointنکته : در این فرمول مقادیر  
 فرمول یک  طبق توضیحات زیر محاسبه می شود:

 هاي تعیین شده باشد،رله ي بعدي آن روشن خواهد بود. Setpoint اگر وزن خوانده شده بین 

Digital Out5 Digital Out4 Digital Out3 Digital Out2 Digital Out1 محدوده وزن 
Off Off Off Off Off Weight ≤ Set point 1 
Off Off Off Off On Set point 1< Weight ≤ Set point 2 
Off Off Off On Off Set point 2< Weight ≤ Set point 3 
Off Off On Off Off Set point 3< Weight ≤ Set point 4 
Off On Off Off Off Set point 4< Weight ≤ Set point 5 
On Off Off Off Off Weight     <     Set point 5 

 طبق توضیحات زیر محاسبه می شود: دوفرمول 
مربوطه کمتر بود ، خروجی مربوطه فعال می شود در  Set pointمربوط به خود وابسته است . اگر مقدار وزن از  Set pointعکس العمل هر خروجی فقط به  دودر فرمول 

 غیر این صورت غیر فعال خواهد بود . 
 فرمول سه طبق توضیحات زیر محاسبه می شود:

 خروجی ها قرار داده می شوند. عمل کرده و در   BCDبصورت ها این فرمول مانند فرمول یک است با این تفاوت که مقادیر خروجی 
 

 
 در جدول زیر عملکرد کلی سه فرمول صفر ، یک و سه ذکر شده است.

 
 محدوده وزن 0فرمول  1فرمول  ) BCD( 3فرمول 

00000000 00000000 00000001 Weight ≤ Set1 
00000001 00000001 00000010 Set1< Weight ≤ Set2 
00000010 00000010 00000100 Set2< Weight ≤ Set3 
00000011 00000100 00001000 Set3< Weight ≤ Set4 
00000100 00001000 00010000 Set4< Weight ≤ Set5 
00000101 00010000 00100000 Set5< Weight ≤ Set6 
00000110 00100000 01000000 Set6<Weight ≤ Set7 
00000111 01000000 10000000 Set7<Weight ≤ Set8 
00001000 10000000 00000000 Set8<Weight 

 
 : 00000101وضعیت   به عنوان مثال منظور از

    Relay1= on و Relay4= on  هستند. و بقیه رله ها خاموش 
 ) دارد. Set i+1() و نقطه تنظیم بعدي  Set iعملکرد هر رله بستگی به نقطه تنظیم خود ( 

  

: Relay Inverse  
 بودن این پارامتر وضعیت خروجی ها در هر حالتی که باشند معکوس خواهد شد .  Yesدر صورت 

 



 Ver 1.5 

TIKA Engineering Co. (LTD)                                                     تیــــکا شرکت مهندسی  

38 
 

Enable Batch Conter: 
توان تعداد عملیات بچینگ یا باربري را محدود کرد . زمانیکه این پارامتر فعال باشد، تعداد بچینگ می Set Batch Conterتوسط این پارامتر و پارامتر 

برابر یا بزرگتر از آن باشد عملیات بارگیري متوقف   Batch Conterمقایسه شده و زمانیکه  Set Batch Conter)با مقدار Batch Conterانجام شده (
 می شود.

Set Batch Conter:  
 می باشد.Batchپارامتر تعیین کننده تعداد دفعات بار گیري یا این 

 :Inputگروه 
 پارامتر هاي این گروه مربوط به عملکرد ورودي هاي دیجیتال بوده و شامل موارد زیر است :

 Time delay input: 
د این براي حذف اثر نویز در ورودیها یک فیلتر نرم افزاري در نظر گرفته شده است . براي پذیرفته شدن ورودیها باید این زمان طی شود. هر واح

 میلی ثانیه می باشد . 50پارامتر برابر 
 

 Start: 
(ورودي دیجیتال Startشروع عملیات بارگیري به صورت دستی عمل کرده و توسط ورودي دیجیتال   (Active)اگر این پارامتر فعال شود 

تحریک نشود ،بار گیري بعدي شروع Startسوم)خواهد بود . در اینصورت پس از تخلیه شدن مواد و قطع شدن رله تخلیه ، تا زمانیکه ورودي 
 نخواهد شد.

 

 :Timer on گروه
 براي هر رله یک پارامتر زمانی در نظر گرفته شده که می توان با یک تاخیر زمانی رله را وصل نمود. 

 تاکید می شود این پارامتر فقط در موقع وصل (روشن شدن) رله تاثیر دارد .  -
 تعداد پارامتر هائی که در این گروه دیده می شود بستگی به تعداد رله ها دارد . -
  میلی ثانیه می باشد . 100ر هر واحد براب -

 

 فرمول هاي رله زنی:
روي   رلهتعداد وان رله تخلیه محسوب می شود.به همین ترتیب اگر عنب 5تنظیم شده باشد رله  4روي )Number Relay(رله تعداد با فرض اینکه 

د ، رله تخلیه را می توان از داخل پارامتر هاي نرم عدد تنظیم شو 5مقدار کمتري تنظیم شده باشد رله ي بعدي رله تخلیه است.اگر رله بیش از 
 استفاده کرد. Masterافزار توسط دستگاه 
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 پارامتر هاي جدول و ارتباط مودباس
 و 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  PLCزمانی که بخواهیم دستگاه را با   
 بدانیم .  ModBusبه پروتکل 

 جدول آدرس ها و پارامترها

 R/W Type Net Address توضیحات
(Decimal) Register Name 

 R U-int 40001(0000) ID می باشد 1020برابر مشخصه دستگاه در این مدل 

 R Float 40021(0020) Net Weight وزن خالص

 R Float 40023(0022) Tare Weight وزن کفه

 R Float 40025(0024) Gross Weight وزن ناخالص ( وزن خالص + وزن کفه )

وزن خالص
ظرفیت نامی لودسل

∗ 1000 نرمالیزه وزن خالص   R U-int 40027(0026) Weigh Short 

 R long int 40028(0027) Data Register مقدار خام مبدل آنالوگ به دیجیتال ( بدون پردازش )

وضعیت ورودي هاي دیجیتال(بیت کم ارزش ورودي اول و ... می 
 R U-int 40057(0056) Input Status باشد)

... می وضعیت خروجی هاي دیجیتال(بیت کم ارزش خروجی اول و 
 R U-int 40058(0057) Output Status باشد)

 R Float 40054(0053) Peak Holder مقدار ماکزیم وزن اندازه گیري شده

 R Float 40061(0060) Weight Holder مقدار وزن خالص در این پارامتر ریخته میشود DI4با فعال کردن 

 RW U-int 40091(0090) Instruction ) رجیستر دستورالعمل1(

 1~247 RW U-int 40096(0095) Address             (RS485)    آدرس دستگاه در شبکه

 9600=3 ,   4800=2 ,   2400=1                  نرخ انتقال دیتا  
                                    4=19200 , 5=38400 , 6=57600 

RW U-int 40097(0096) Baud Rate 

 none , 1=odd , 2=Even RW U-int 40098(0097) Parity=0                          بیت توازننوع 

 = Disable    ,  1 = 0  حالت صفر کردن خودکار           
Enable 

RW U-int 40099(0098) Auto Zero 

( اگر وزن خالص   Zeroالزم براي شروع عملیات  (Sec)مدت زمان 
 RW U-int 40100(0099) Auto Zero Time )فعال باشد  Auto Zeroباشد و  Auto Zero Weightاز کمتر 

 RW Float 40101(0100) Auto Zero Weight کردن دستگاه  Zeroحداقل مقدار وزن براي 

 RW Float 40104(0103) Full Scale ظرفیت نامی لودسل

 RW Float 40106(0105) Sence Rate (mv/v )حساسیت لودسل 

 RW Float 40108(0107) Load 1 مقدار وزنه اول براي کالیبراسیون ( کالیبراسیون دو وزنه اي )

) مقدار وزنه دوم براي کالیبراسیون ( کالیبراسیون دو وزنه اي  RW Float 40110(0109) Load 2 

 RW U-int 40116(0115) Mode Calibration ) مد کالیبراسیون2(

 RW U-int 40126(0125) Frequency برداري مبدل آنالوگ به دیجیتال ) فرکانس نمونه3(

 RW U-int 40127(0126) Number Average ( 32 ~ 1)تعداد نمونه ها براي متوسط گیري 

 RW U-int 40135(0134) Point محل نقطه اعشار نمایشگر

 RW U-int 40136(0135) Type Display 2 تعیین پارامتر نمایشی در ردیف دوم

 RW U-int 40171(0170) No.Formul شماره فرمول

 RW Float 40173(0172) Set point 1 نقطه تنظیم رله ها

براي هر خروجی دیجیتال یک پارامتر مجزا در نظر گرفته شده 
 RW Float 40175(0174) Set point 2 است

 RW Float 40177(0176) Set point 3 

 RW Float 40179(0178) Set point 4 
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 RW Float 40181(0180) Set point 5 

 RW Float 40189(0188) Dead Weight 1 وزن بین راه ( بار مرده )

براي هر خروجی دیجیتال یک پارامتر مجزا در نظر گرفته شده 
 RW Float 40191(0190) Dead Weight 2 است

 RW Float 40193(0192) Dead Weight 3 مقدار پیش فرض این پارامتر برابر صفر است

 RW Float 40195(0194) Dead Weight 4 

 RW Float 40197(0196) Dead Weight 5 

 Continuous  RW U-int 40230(0229) Continuous Delayتاخیر ارسال دیتا در حالت 

0 = disable , 1 = RS485 , 2 = RS232 RW U-int 40231(0230) Continuous Port 
                             disable , 1 = Enable = 0فعال ساز 

Continuous   RW U-int 40229(0228) En Continuous 

  None , 1 = Net Weigh , 2=Data Register = 0نوع دیتا ارسالی 
                            Continuous   RW U-int 40232(0231) Continuous Data 

 

 R/W Type Net Address توضیحات
(Decimal) Register Name 

 R  40046(0045) Total (بسته)Batchوزن آخرین 

 R  40048(0047) Total Batch ها (بسته ها)Batchوزن مجموع 

 R U-int 40060(0059) Batch Counter ها یا بسته هاي بارگیري شده Batchتعداد 

 R U-int 40067(0066) DI1 Counter شمارنده ورودي دیجیتال اول

 R U-int 40068(0067) DI2 Counter شمارنده ورودي دیجیتال دوم

 R U-int 40069(0068) DI3 Counter شمارنده ورودي دیجیتال سوم

 R U-int 40070(0069) DI4 Counter شمارنده ورودي دیجیتال چهارم

 RW Float 40073(0072) AO Out 1 نقطه اول براي کالیبراسیون خروجی آنالوگ

 RW Float 40075(0074) AO Out 2 نقطه دوم براي کالیبراسیون خروجی آنالوگ

 RW Float 40112(0111) Fact 1 (دو وزنه) 1ضریب براي وزن در حالت کالیبراسیون نوع 

 RW Float 40114(0113) Fact 2 (مشخصات لودسل) 2ضریب براي وزن در حالت کالیبراسیون نوع 

          Voltage  ,  1=Current=0نوع خروجی آنالوگ             
   

RW U-int 40128(0127) AO Type 

وبراي جریان 10Vحدباالي خروجی آنالوگ که براي ولتاژ تا 
 RW Float 40130(0129) AO up است20mAتا

 RW Float 40132(0131) AO Down حد پایین خروجی آنالوگ

 Fine RW U-int 40138(0137) Time Fineزمان چک کردن وزن براي تابع 

 =Fine                            0=Disable , 1فعال ساز تابع 
Enable 

RW U-int 40139(0138) Fine 

ها با هم جمع شده وبا وزن Setpointباشد ،  1زمانیکه این پارامتر
 RW U-int 40140(0139) Batching مقایسه می شوند.

 RW U-int 40141(0140) Multiple Set تاثیر دارد.0.1ها که هر واحد آن Setpointضریب 

این پارامتر وضعیت تمام خروجی ها را معکوس میکند    
.0=Normal 

1=Inverse                                                                               
RW U-int 40142(0141) Relay Invers 

 RW Float 40143(0142) AO Set High حد باالي وزن براي مقیاس بندي خروجی آنالوگ

 RW Float 40145(0144) AO Set Low حد پایین وزن براي مقیاس بندي خروجی آنالوگ

یا بسته                         Batchفعال ساز تابع شمارنده 
0=Disable 

1=Enable                                                                                  
RW U-int 40168(0167) En Batch Conter 

 RW U-int 40169(0168) Set Batch Conter(بسته)هایی که قرار است بارگیري Batchنقطه تنظیم یا تعداد 
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 شود.
 RW U-int 40170(0169) Program Number ها Setpointشماره برنامه (شماره پروفایل) 

 RW U-int 40172(0171) Relay Number این پارامتر تعیین کننده تعداد رله براي بارگیري است

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻×این پارامتر مقدار هیسترزیس را تعیین می کند
1000

  Full 

Scaleباند هیستر زیس= 
RW U-int 40205(0204) Hyss 

 =0این پارامتر فعالساز حالت شروع بارگیري به صورت دستی است
Auto 1=Manual (DI3)                                                            

          
RW U-int 40206(0205) Start 

            Disable=0این پارامتر فعالساز بارگیري خودکار است       
                 
1=Enable                                                                                 

             

RW 

U-int 

40208(0207) Auto Loading 

حد پایین وزن که از آن براي تشخیص خالی بودن مخزن استفاده 
 RW Float 40209(0208) Set Low می شود.

 
 
 
 
 رجیستر دستورالعمل :) 1( 
 

می باشد . اما با مقدار دادن به این رجیستر یک دستور انجام می شود و سپس مقدار پارامتر دوباره صفر  0مقدار این رجیستر در حالت عادي 
 می شود . 

 مقدار
 (دسیمال)

 توضیح نام

 ثانیه ارتباط سریال قطع می شود .  6sدر این رجیستر ، دستگاه ریست می شود و براي  10با ریختن عدد  دستور ریست 10

20 
ذخیره مقادیر 

 پارامترها

ذخیره  EEPROMدر حافظه ماندنی  RAMدر این رجیستر ، مقادیر پارامترهاي حافظه  20با ریختن عدد 
 می شوند .

حتما باید از این دستور  EEPROMبراي ذخیره در حافظه  ،اده شد* اگر مقدار یکی از پارامترها تغییر د
 استفاده شود . 

30 
31 

دستورات کالیبراسیون 
 با دو وزنه

 براي کالیبراسیون با دو وزنه از این دستورات استفاده می شود . 
 ) ریخته شوند .  40110,40108را در متغییرهاي مربوطه (  2و وزنه  1قبل از کالیبراسیون باید مقادیر وزنه 

را رجیستر دستورالعمل می ریزیم 30سپس در مرحله اول وزنه اول را روي کفه ترازو گذاشته و مقدار ثابت 
را در رجیستر دستورالعمل می ریزیم بعد  31ثانیه مقدار وزنه دوم را روي کفه گذاشته و مقدار ثابت  3بعد از 

  ثانیه کالیبراسیون به اتمام رسیده است . 3از 
 توجه شود که ترتیب مراحل کالیبراسیون ( صدور دستورات ) رعایت شود .    -

 پاره سنگ 60
Tare 

روي رجیستر دستورالعمل وزن کفه ترازو صفر می شود و در حافظه ذخیره می شود  60با ریختن مقدار ثابت 
 . 

70 Zero 
 دستور پاره سنگ ولی در حافظه ثبت نمی شود . 

 توصیه می شود از این دستور براي پاره سنگ استفاده شود . 
75 Un Zero . دستور برگشت پاره سنگ 

100 
برگشت به مقادیر 

 Defaultپیش فرض 
 با این دستور تمام تنظیمات دستگاه به مقادیر کارخانه برگشت داده می شود . 

 هم به مقادیر پیش فرض تغییر داده می شوند .  Address  ، Baud Rate  ،Parityتوجه شود که حتی 
   

 :  Mode Calibrasionمد کالیبراسیون )2( 
 : مد کالیبراسیون با دو وزنه  0
 : مد کالیبراسیون با مشخصات اسمی  1
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 فرکانس نمونه برداري مبدل : )3( 
  باشد و مطابق با جدول زیر است 17 ~ 0 مقدار این پارامتر میتواند بین     

 
فرکانس نمونه برداري 

 مبدل
 Frequencyمقدار پارامتر 

6.25 0 
7.5 1 

12.5 2 
15 3 
25 4 
30 5 
50 6 
60 7 

100 8 
120 9 
200 10 
240 11 
400 12 
480 13 
800 14 
960 15 

1600 16 
1920 17 
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 پیوست
 

   Modbusمختصري راجع به پروتکل 
 
وجود    Slaveو چندین   Masterیک Busشود، در هر دو سیمه روي پورت سریال استفاده می  Busدر این پروتکل از یک 

  .پاسخ است که کدهاي درخواست اصلی به شرح زیراست روش تبادل اطالعات بصورت درخواست و. دارد
 

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

بخوانیم، براي این کار فریم زیر را  PLC توسط این پروتکل و از طریق  و Floutبصورت  را (0020) 40021خواهیم آدرس می 
 .کنیمبراي دستگاه ارسال می PLCتوسط 

01 03 00 14 00 02Farme:

Slave Address Function Starting Address Hi Starting Address Lo Number of Register Hi Number of Register Lo CRC16 Hi CRC16 Lo

 

CRC 
Slave Addreee : آدرس دستگاه 

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

0014  Hex  .است 
Number of Register Hi :پارامتر با فرمت  1 تعداد رجیسترهاي مورد نظرکه در اینجا تعدادFloat 0002 رجیستر مدنظر است2یعنی 

Decimal:0002 Hex 
  CRC16 :د خطاي کCRC 

 .شودارسال می PLCزیر به   Frameپاسخ میدهد   PLCدر حالت پاسخ که دستگاه به 
Byte Count

 

Data

01 03 04Farme:

Slave Address Function CRC16 Hi CRC16 Lo

 

CRC

  

Data  0020موجود در آدرس Data  0021موجود در آدرس

 
Byte Count  :تعداد بایت هاي دیتاي ارسالی است. 

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

 بصورت کدهاي اسکی می باشد )
) وصل نمائید چون امکان  ModBusدیگري ( با پروتکل  Masterرا در مد ارسال پیوسته قرار دهید نباید آنرا به  RS485هشدار : اگر پورت 

 و همچنین آسیب رسیدن به دستگاه دیگر وجود دارد .  RS485سوختن پورت 

 

 

TM-1020

RS485

Continues port = 1

RS232

To RS485

PC

TM-Seting
RUN

Χ
 

 

  ي اطالعات بصورت دائم ارسال می شوند.خارج شده وفریم ها slave* با انتخاب این مد دستگاه از حالت 

 

 
 فرمت فریم : 

 

 توضیح تعداد بایتها نوع

     :        ( 0x3A ) بایت 1 شروع فریم

 کمیت انتخاب شده (وزن) بایت  8 داده

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

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

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

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



 Ver 1.5 

TIKA Engineering Co. (LTD)                                                     تیــــکا شرکت مهندسی  

47 
 

 

 

 :  LRCبررسی خطاي 

   :  100x3A + 0x33 + 0x2E + 0x33 + 0x35 + 0x37 + 0x36 + 0x39 + 0x37 + 0x20  = 0x200تا  1مجموع بایتهاي  

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

 
 

 بروزرسانی نرم افزار داخلی دستگاه
تگاه نرم افزار داخلی دستگاه طوري طراحی شده که به راحتی بتوان نرم افزار داخلی آنرا بروزرسانی نمود. که این کار از طریق پورت سریال دس

انجام میشود. به دالیل مختلفی ممکن است شما بخواهید این بروزرسانی را انجام دهید که چند مورد  Transfer data to deviceو نرم افزار 
 از آن در زیر ذکر شده است.

 ورژن جدیدتري از نرم افزار که داراي قابلیت هاي باالتري است ، توسط شرکت ارائه شده باشد. -1

 زمانی که نرم افزار داخلی دستگاه داراي باگ و ایراد باشد. -2

 فعال کردن برخی از امکانات نرم افزاري دستگاه. -3

 بروزرسانی کنید. براي این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.برنامه ي دستگاه را باید از طریق پورت سریال 
 

 نرم افزار جدیدي که قرار است بر روي دستگاه بروزرسانی شود را در کامپیوتر خود کپی کنید. -1

 همراه دستگاه وجود دارد. DVDرا نصب کنید. این نرم افزار در  TM-Settingنرم افزار  -2

 به کامپیوتر وصل کنید. RS485دل پورت سریال دستگاه را توسط مب -3

. این برنامه ، یکی از برنامه هاي قرار گرفته در زیر مجموعه نرم افزار را اجرا کنید Transfer data to deviceبرنامه زیر  از آدرس -4

TM-Setting .است 

Start\ All programs\TM-Setting\Transfer data to device 
 

 

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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، آدرس فایل نرم افزاري که قرار است بر روي دستگاه ریخته شود ، را  File to be programدر صفحه اي که باز می شود، در قسمت  -5

و   Flashاتصال یافته به دستگاه مشخص شود. دقت کنید که هر دو گزینه  Comنیز باید پورت  Link settingوارد کنید. در قسمت 

Eeprom  انتخاب شده باشند. 

6- Start  .را زده و همزمان با آن دستگاه را روشن نمایید. در این حالت برنامه دستگاه شروع به بروزرسانی شدن میشود 
 

قبل از بروزرسانی نرم افزار ، از متناسب بودن نرم افزار جدید با دستگاه خود و ورژن سخت افزاري آن اطمینان حاصل کنید چرا که در  •

 ممکن است دستگاه شما از کار بیافتد.صورت بروزرسانی اشتباه ، 

 
 

 
 

 تست دقت اندازه گیري در حالت فیلتر هاي مختلف
 

را به دستگاه وصل کرده و با قرار دادن فرکانس هاي نمونه برداري مختلف ، دقت اندازه گیري دستگاه  kg 100یک لودسل با ظرفیت 
 را تست میکنیم.

 
فرکانس  ردیف

نمونه 
 برداري

میزان 
بازي 
 وزن

 تفکیک پذیري

1 6.25 Hz 3 gr 33000 قسمت 
2 7.5 Hz 3 gr 33000 قسمت 
3 15 Hz 3 gr 33000 قسمت 
4 30 Hz 4 gr 25000 قسمت 
5 50 Hz 6 gr 16000 قسمت 
6 60 Hz 6 gr 16000 قسمت 
7 120 Hz 10 gr 10000 قسمت 
8 240 Hz 20 gr 5000 قسمت 
9 480 Hz 25 gr 4000 قسمت 

10 960 Hz 30 gr 3300 قسمت 
11 1920 Hz 35 gr 2800 قسمت 

 
 است. Number Average = 1تست فوق در حالتی انجام شده است که  •

 در موقع اتصال لودسل به دستگاه دقت کنید که سیم شیلد لودسل حتما به ترمینال شیلد دستگاه وصل باشد. •

 

 عیب یابی و تعمیرات

 لیست خطا ها
 افزارقطعی ارتباط با نرم -1
 نخواندن مقدار وزن-2
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 تغییرات زیاد وزن-3
 کارکرد دستگاه با زمانهاي بعديتفاوت وزن خوانده شده در ابتداي -4

 راهنماي رفع مشکالت احتمالی
 قطع ارتباط و یا ارتباط ندادن با نرم افزار:-1
از انتخاب صحیح  پورت در نرم افزار  در این حالت ابتدا از اتصال صحیح مبدل و سیم بندي هاي آن مطمئن شده و پس از آن-

ها می باشد که در صورتیکه میخواهید در حالت اتوماتیک به دستگاه متصل DIP-SWمطمئن شده و قدم بعدي چک کردن وضعیت 
ذخیره شده حتما باید همان آدرس در EEpromشوید ، می بایست همه کلید ها پایین باشد.اگر قبال به دستگاه آدرس دادید که در 

ها را در حالت DIP-SWرا بخاطر نمی آورید Eepromوارد شود و مطلب آخر اینکه اگر آدرس ذخیره شده در Manualحالت 
 دستگاه را خاموش و روشن کنید تا ارتباط اتوماتیک برقرار شود.Autoخاموش(پایین)قرار داده و در حالت 

 نخواندن  مقدار وزن:-2
بستن سیم بندي هاي سنسور لودسل به دستگاه و یا قطع بودن یکی از سیم هاي سنسور به این مشکل ممکن است در اثر نادرست -

 ترمینال دستگاه بروز کند.
 سواالت متداول

 
 مقدار وزن تغییرات خیلی زیادي دارد. چه کارهائی باید انجام شود ؟) 1سوال 

را به دستگاه  1000kgبعنوان مثال اگر یک لودسل قسمت می باشد .  15000در شرایط آزمایشگاهی  TD-1020جواب ) دقت دستگاه 
براي  می باشد . اگر تغییرات وزن بیش از مقدار تعیین شده بود ، دستگاه خوب عمل نمی کند .   66grوصل نمائید ، دقت دستگاه برابر

 رفع عیب مانند مراحل زیر عمل نمایید : 
ابتدا سیستم توزین را از لحاظ مکانیکی کنترل نمائید  تا لرزشها به لودسل منتقل نشود . اگر در محیط ، ویبره و لرزشهاي مکانیکی 

 وجود دارد سعی نمائید که محل اتصال لودسل با لوله هاي توپر انجام شود تا لرزشهاي مکانیکی به لودسل منتقل نشود . 
نوع فیلتر نرم افزاري بر  دومکانیک و کالیبراسیون نبود باید فیلترهاي نرم افزار روي دستگاه تنظیم شود . اگر مطمئن شدید که مشکل از 

 روي دستگاه وجود دارد :
 فرکانس نمونه برداري  – 1
 متوسط گیري  – 2
است  اگر مقدار این پارامتر را کمتر انتخاب کنید میزان بازي نیز کمتر می  Hz 15فرکانس نمونه برداري در حالت پیش فرض برابر  -

 شود 
 متوسط گیري : با باال بردن عدد متوسط گیري دقت دستگاه بهتر می شود . ( بازي مقدار وزن کمتر می شود) -

 رعت رله زنی در ثانیه برابر است با :اما باید توجه داشته باشید که این پارامتر باعث کند شدن رله زنی می شود.در حالت کلی س

 Frequency
Average

 سرعت رله زنی .      = 
 توان از اتصال صحیح لودسل به دستگاه اطمینان حاصل کرد ؟چگونه می )2سوال 

و یا مقدار  ارتباط داده و در قسمت نمودار وزن TM-settingبراي اطمینان از اتصال صحیح لودسل می بایست دستگاه را با نرم افزار -
 عددي وزن دقت کنید که با تغییر وزنه ي روي لودسل مقدار خوانده شده تغییرات داشته باشد.

وزن اندازه گیري شده در لحظه روشن شدن دستگاه نسبت به حالت هاي دیگر متفاوت است در صورتی که بار روي لودسل ) 3سوال 
 است ؟  تغییري نکرده

را نمی توان  driftکوچک وجود دارد و این  driftیک  dcاست و با توجه به اینکه در حالت  dcدسل جواب ) به دلیل اینکه تغذیه لو
دقیقه صبر کنید تا دماي دستگاه به حالت پایدار برسد و پس از آن از  20حذف کرد بنابراین پس از روشن شدن دستگاه باید حدود 

 .دستگاه استفاده کرده و یا آنرا کالیبره کنید
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