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PAXI : 1/8 DIN Digital Input Panel Meter  
 

  .معرفی کلی پکس آی به عنوان ترانسمیتری که دارای ورودی پالس است 
  کیلو ھرتز ٣۴نشاندھنده ترانسمیتر با ووردی دیجیتال سریع تا  ) X ۴٨ ٩۶( دین ٨/١سایز  •
 .سرعت و یا ھر عددی که از پورت سریال دریافت کند , نمایشگر تعداد  •
  میلیمتر ارتفاع قابل رویت درنور افتاب ١۴شگر با سایز اعداد نمای •
  نور مستقیم افتابیانمایشگر با شدت نور قابل تنظیم برای اطاق تاریک  •
  نقطه ای سیگنال ورودی ١٠نمایشگر با قابلیت خطی سازی  •
 ) اگر کارت اپشن ست پوینت داشته باشد (  ست پوینت قابل برنامه ریزی ۴دارای  •
 ) میلی امپر اگر کارت اپشن خروجی داشته باشد٢٠ – ٠/۴ ولت یا ١٠ – ٠( یک سیگنال انالوگ خروجی دارای  •
اگر کارت اپشن ارتباط سریال داشته ( ماد باس و پروفیباس دی پی , دارای توانائی ارتباط سریال با پروتکل ھای دیوایس نت  •

 )باشد 
 )  رت اپشن ارتباط سریال داشته باشد اگر کا( قابل کانفیگوریشن از طریق ارتباط سریال  •
 . درقسمت روی پانل )  IP65یا  (NEMA-4Xدارای پوشش با  مشخصه   •

  
  

و در  . R و پکس Cدر بین محصوالت این کمپانی سه نوع ترانسمیتر موجود است که ھر سه ورودی پالس را می پذیرند با عنوان پکس 
  . می باشد Iوع به نام پکس حال حاضر ھدف بررسی نوع کاملتری از این دو ن

                                   
  :پکس آی   و امکانات نمای ظاھری •

  می باشد ) میلیمتر ٩۶٫۵( اینچ ٣٫٨٠و )  میلیمتر ۴٩٫۵( اینچ ١٫٩ مستطیلی به ابعاد Displayاین ماژول دارای 
  صفحه نمایش دارای 

  رد ، عدد سون سگمنت به رنگھای قرمز و سبز استاندا۶
   محل برای تنظیم محل قرار گرفتن  اعشار ،۵ وجود 

   امکان نمایش واحد اندازه گیری عدد نمایش داده شده ،
   و امکان نمایش سه  عدد متفاوت در صفحه ،

  .  مورد االرم قابل برنامه ریزی را نیز دارا می باشد ۴ ھمچنین امکان نمایش 
گرام کردن ماژول و ھمچنین تغییر وضعیت ھا از انھا استفاده می شوند که سه تا از این  کلید وجود دارد که جھت پرو۵روی این صفحه 

  .کلیدھا خود نیز قابل برنامه ریزی برای انجام چند کار در ان واحد می باشد 
  

  
                                      

                          
ــه در داخــل    ــاژول ک ــن م ــزان طــولی از ای ــرد از   و می ــی گی ــرار م ــنچ ۴٫١ تابلوھــای صــنعتی ق ــر ١٠٩٫١( ای ــد ) میلیمت                           تجــاوز نمــی کن
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  که با توجه به نوع پکس موجود به ترتیب عبارتند از  تایی می باشد ١١پکس دارای  یک ردیف پین افقی نمای پشتی 

  AC تغذیه ٢ و ١پین 
   رسیده از سنسور  ان ورودی ھای دیجیتال قابل تنظیم  به عنو۶و۵و۴و٣پینتھای 

سه عدد ورودی دیجیتال اکسترنال تعبیه شده اند که برای دسترسی بیشتر اوپراتور یا اعضای ابزار دقیق      برای    ١٠و٩و٨و٧و پینھای   
  به رجیسترھای پکس  قابل برنامه ریزی ھستند 

  .ای دیجیتال  در این پکس  با  پین کام  ورودی  سنسور مجزا نیستند ورودیھ) نقطه مشترک (پین مربوط به کام  : اخطار 
  

 ردیف پین عمودی با طولھای متفاوت نیز قابل رویت است که به ترتیب از چـپ بـه راسـت    ٣عالوه بر این ردیف افقی در پشت پکس        
ک کارت رله می باشد که برای ھر پکسی با مربوط  به کارت ارتباط سریال و کارتی جھت ارسال مقادیر انالوگ در خروجی و ھمچنین ی

انواع مختلفی از این کارتھا در بورد اصلی پکس قابل نصب ھستند و ھر کدام بعدا در جای خـود شـرح داده خواھنـد    ،توجه به نوع ان     
  .شد 

        
 

  : مشخصات عمومی پکس آی  •
که به ترتیب از چپ به راست نماینده PAXI0100 مثال  حرفی می باشد٨با توجه به کلیات گفته شده ھر پکس دارای یک پارت نامبر         

  :مشخصات زیر ھستند 
   است نشان می دھد PAXرا که کمپانی ردالین سه حرف ابتدایی نوع محصول 

  حرف چھارم نوع پکس حاضر را معرفی می کند 
   است ٠حرف پنجم ھمواره 

  .ماینده رنگ سبز است  ن١ برابر با قرمز و ٠حرف ششم رنگ نمایش دھنده را نشان می دھد 
 و تغذیه  DC ولت ٣۶ تا ١١ نشان دھنده ١ ولت را نشان می دھد و ٢۵٠ تا  AC تغذیه ٠حرف ھفتم نوع تغذیه را مشخص می کند که 

  . است AC ولت ٢۴
 . میلیمتر قرمز قابل قرائت درنور افتاب و یا سبز استاندارد میباشد١۴ رقمی با ارتفاع اعداد ۶دارای نمایشگر  .١
 ٣۶ تا ١١درورژن دی سی (  وات ١۴و یا )  ھرتز۶٠ یا ۵٠ ولت ٢۵٠ تا ٨۵درورژن متناوب (  ولت امپر ١٨ارای قدرت مصرفی د .٢

میباشد و کلیه ورودی خروجی )  ھرتز ۶٠ و یا ۵٠ ولت متناوب ٢۴درورژن دی سی و لی با تغذیه (  ولت امپر ١۵و یا ) ولت 
 ولت موثر برای ورژن دی سی برای ۵٠٠ولت موثر برای ورژن متناوب و ٢٣٠٠ن ھا نسبت به قسمت تغذیه دارای ایزوالسیو    

 .مدت یک دقیقه میباشد
میباشـد کـه دربرابـر اتـصال     ) مولد پالس( میلی امپر برای تحریک و تغذیه سنسور    ١٠٠ ولت دی سی تا      ١٢دارای خروجی    .٣

 .کوتاه محافظت شده است 
 .تای انھا قابل برنامه ریزی برای انجام کارھای مختلف میباشند ٣ کلید روی پانل میباشد که ۵مجموعا دارای  .۴
میباشد که ترمینال مشترک انھـا از سـیم مـشترک    )  ولت دی سی ٣٠حد اکثر ( ورودی قابل برنامه ریزی دیجیتال    ٣دارای   .۵

یک اکتیو شوند و یا با این ورودی ھای دیجیتال میتوانند با ورودی , توسط تعین جامپر ھا . سیگنال ورودی ایزوله نشده است 
 . ولت به معنی یک تلقـی خواھـد شـد    ٣٫۶ ولت به معنی صقر و ووردی بیشتر از    ٠٫٩بھرحال ورودی کمتراز    . ورودی صفر   

  . میلی ثانیه میباشد١٠٠ تا ۵٠زمان مورد نیاز برای عکس العمل پاکس به ورودی ھای دیجیتال بین 
گھدارنده کلیه اطالعات پارامتر ھای تنظیم شده و مقادیر ن, ه ھنگام قطع برق بو  قابل بازیابی است E2PROMحافظه از نوع  .۶

  .نمایش دادنی مثل ماکزیموم و مینیموم و توتاالیزر و غیره است 
 ,EI79259, UL101-1 امریکـای شـمالی بـه شـماره ھـای زیـر قـراردارد         CSA و  UL ازنظر تجھیـزات تحـت اسـتاندار ھـای      .٧

CSA22.2-No.1010-1  
-EI37808, UL508, CSA22.2 امریکای شمالی به شماره ھـای زیـر قـراردارد     CSA و  ULظر ایمنی تحت استاندار ھای ازن

No.14M95   
  IP20و دارای ) مقاوم دربرابر قطرات اب و گردو غبار ( درقسمت روی پانل  )  IP65یا  (4Xازنظر بسته بندی دارای مشخصه  

  .درقسمت داخل پانل میباشد 
بـا  (  درجـه سـانتیگراد   ۴۵و صـفر تـا   ) بدون کارت ھای اپـشن  (  درجه سانتیگراد ۵٠ر شرایط محیطی دردمای صفر تا      از نظ  .٨

 .    متر از سطح دریا میتوانند کارکنند٢٠٠٠بدون شبنم و تا ارتفاع % ٨۵و تا رطوبت ) کارتھای اپشن 
ازنوع مسی پیشنھاد میگـردد و ترمینـال ھـا      AWG ٣٠ تا ١۴ میلیمتر و سایز ٧٫۵ازنظر اتصاالت کاربرد سرسیم ھای بطول  .٩

 .متر محکم شوند)  گـرم  ۵٠حـدود  ( نیوتـون   ۵١حداکثر میتوانند با گـشتاور      
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 IP20برای فضای باز و قسمت داخل پانل ) قسمت روی پانل   (  NEMA 4X/IP65ساختمان جعبه پاکس براساس استاندارد  .١٠
کلیـد ھـای روی پانـل توسـط صـفحه کلیـد       .  دربرابـر شـعله اتـش میباشـد      و مقـاوم  ) محافظت شده دربرابر لمس کـردن        ( 

 . الستیکی محافظت شده اند و برای نصب یک واشر و گیره ھای مخصوص نصب روی پانل ھمراه کنترلر امده است 
 . گرم خواھد بود ٢٨۶یک پکس به ھمراه تمامی کارتھای متصل به ان حداکثر دارای وزنی معادل   .١١

  
  .ی شده توسط خود ردالین است که قادر است کلیه محصوالت خود را ساپرت کند سافت ویر طراح .١٢

  
بستگی به عوامل زیر دارد که با توجه به این عوامل حداکثر فرکانس تعریف ی ماکزیمم فرکانس قابل تشخیص در یک پکس آ .١٣

نتر سومی نیز موجود اسـت ؟ و  از جمله انھا این است که چند ست پوینت استفاده شده است ؟ و اینکه ایا کا . می شود   
  ایا برای کارت خروجی اسکیل تعریف شده است ؟

     کیلوھرتز فرکانس ورودی قابل اندازه گیری است٣۴ کیلوھرتز و دربھترین شرایط تا ٣دربدترین شرایط تا 
  

  
  

بستگی     وع خاصی از ھر کارت  که استفاده از نسه نوع کارت نام برده با ستینگھای خاص خود در پکس نصب می شوند. ١۴       
  به نیازی دارد که مصرف کننده باید از کارت استفاده کند 

روی ھمین کارت جامپرھای . کارت ارتباط سریال که انواع مختلف ان پروتکلھای مادباس ، پروفیباس و دیوایس نت را شامل می شود 
  قبیل باد ریت و پریتی وو نیز به وسیله جامپرھا تعیین می شوند مختص ادرس دھی پکس و سایر موارد تنظیم ارتباط سریال نیز از 

  . مدل کارت متفاوت را ساپرت کند ٢اسلت مربوط به کارت رله نیز می تواند 
کـه رنـج   که وظیفه ان ارسال یک سیگنال انالوگ متناسب با ورودی در خروجی مـی باشـد   سومین کارت کارت انالوگ خروجی است  

 ٠ میلی امپر و ٢٠ تا ۴ میلی امپر و ٢٠ تا ٠له جامپرھای تعبیه شده روی ان نیز ھم قابل تنظیم است و می تواند تغییرات ان نیز بوسی
  .  ولت را داشته باشد ١٠تا 
  

  :نحوه نصب یک پکس در تابلو  •
  .  منطبق ھست NEMA 4X/IP65بدنه پاکس اگر درست روی تابلو نصب شود با استاندارد 

  

             
روی پانل را به اندازه داده شده تکـه بـرداری کنیـد    , برای نصب . گاه برای نصب روی یک تابلوی دربسته درست شده است   این دست 

تـا  (واشر اب بندی را از پشت پاکس بـه اسـانی تـا انتھـا     , قطعه نگھدارنده روی پانل را از پاکس جدا کنید  , )  میلیمتر ٩٢٫۵ در   ۴۵٫۵(
درحالیکه انرا خوب به پانل چسبانده ایـد قطعـه نگھدارنـده    , را داخل تکه برداری شده پانل جا بزنید   پاکس  , جابزنید  ) پشت نمایشگر 

   .روی پانل را از پشت جا بزنید و بالخره برای اب بندی خوب پیچ ھای نگھدارنده را به پشت پانل محکم کنید
صفحه نشاندھنده باید با یک    . اه وجود داشته باشد     کردن دستگ دقت کنید که دستگاه درجائی نصب شود که جریان ھوا برای خنک 

  . طوری نصب کنید که درمعرض تابش مستقیم نورخورشید نباشد دستگاه را . پارچه نرم و تمیز پاک شود و از حالل ھا استفاده نکنید 
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  : ستینگھای سخت افزاری پکس •
که  الزم است کاتالو به صورت جداگانه باید شرح داده شود در این قسمت کلیه ستینگ جامپرھا در بورد اصلی و جامپرھای ھر کارت (

  ).گ ھرکارت به صورت دقیق خوانده شود و در این  قسمت وارد گردد 
  :تنظیم جامپرھا و سوئیچ ھای  مادربورد 

  :مادر بورد این پکس دارای دو دسته جامپر قابل تنظیم است که عبارتند از 

                                   
به عبارت دیگر با تنظیم این دیـپ سـوئیچھا مـشخص مـی     .  تایی سوئیچ که جھت تنظیم ورودیھای پکس به کار می رود  ۶یک گروه   

  شود که ورودی از چه نوعی است 
   

                                    
  .  استفاده می کند ۶ و ۵ و ۴ و ٣این پکس برای ورودی سنسور ھایش از پینھای 

 اختصاص Rate است که به ھر کدام می توان ورودی را از نوع کانت  یا B مربوط به ورودی ۶ و پین A مربوط به ورودی ۵ان پین که در 
  .داد که این اختصاص ورودیھا بوسیله ھمین دیپ سوئیچھا انجام می شود 

  
   .ینک یا سورس می شوند از نوع س نوع ورودیھای دیجیتال  انتخابو دسته دیگر جامپرھایی ھستند که مربوط به

                               
  :تنظیمات کارت ارتباط سریال 

روی این کارت در صورتی که عالقه مند به استفادده از ارتباط سریال با ھر پروتکلی با پکس  را داشته باشـیم  بایـد مشخـصات ایـن            
که معموال به غیر از ادرس پکـس  . درس ماژول باید مشخص گردد ارتباط را بوسیله دیپ سوئیچھای روی کارت تنظیم کنیم ھمچنین ا 

  . که تغییر می کند بقیه موارد روی مقادیر دیفالت کارخانه باقی می ماند 
  :تنظیمات کارت انالوگ خروجی 

  . در این کارت نیز باید بوسیله جامپرھای تعبیه شده نوع سیگنال خروجی را تعیین کنیم 
  : تنظیمات کارت رله 
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  :طریقه اتصال وایرینگ  •
  :از کارت سریالکارت سریال در صورت استفاده نحوه سیم بندی پینھای 

   وارد شود ١٣ به پین شماره +Data و ١٢ به پین -Dataدر صورتیکه از ارتباط دو سیمه استفاده ششده باشد کافی است که 
  :در مورد کارت انالوگ خروجی 

    استفاده می  کنیم١٩ و ١٨ از پینھای ه خروجی از نوع جریان باشددر صورتیک

                   
  . استفاده می شود ١۶و ١٧و در صورتیکه ولتاژی باشد از پینھای 

                
  

  : نحوه وایرینگ ورودیھای دیجیتال اکسترنال 
  

  :د رحالت سینک 

                            
  : در حالت سورس 
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  : مورد ان عنوان می شود ٩که . بستگی به نوع سنسوری دارد که استفاده می شودسنسورھا ، ی در مورد طریقه وایرینگ ورودیھا
 اعمـال  Bدی  فرض شده است که در صورتیکه بخواھیم ھمین موارد را در مورد وروAدر شرح زیر تمام اتصاالت سنسورھا به ورودی      (

  ). را تنظیم کنیم ۶و۵و ۴ که در ھر تصویر مشخص شده  دیپ سوئیچھای ٣و٢و١کنیم باید به  جای تنظیم دیپ سوئیچھای 
  

  
  

و دو نـوع  )  رله ای کم آمپـر  ۴دورله ای پر آمپر و (رله خروجی االرم باتوجه به اینکه دو نوع کارت کارت در مورد اتصاالت  و سیم بندی      
  دردسترس میباشد به ترتیب زیر سیم بندی میگردند   )اکتیو صفر شونده  و اکتیو تغذیه شونده  ( ترانزیستوری کارت خروجی 
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  :امکانات نرم افزاری و پروگرامینگ  •
امکـان  نھـا   ده از ا مـاژول نـرم افـزاری جھـت پروگرامینـگ اسـت کـه اسـتفا        ٩عالوه بر امکانات سخت افزاری نام برده ھر پکس دارای     

  . استفاده از قابلیتھای بیشتر پکس را در اختیار ما می گذارد 
 وارد مد برنامـه   PARبا فشار بردکمه . نشاندھنده معموال درمد نمایش قراردارد و ھیچ پارامتری دراین مد نمیتواند برنامه ریزی شود 

نیست حتما قفل شده است که یا با کد ایمنی با ز میـشود و یـا بـا    اگر مد برنامه ریزی دراین حالت قابل دسترسی      , ریزی میشویم   
  .  سوئیچ سخت افزاری از پشت 

ه ریزی سریع اجازه داده میشود درحالیکه کار کنترل درجریـان اسـت پـارامتر ھـای     مدر برنا. دو مد برنامه ریزی قابل دسترسی است     
دراین , نامه ریزی کامل که دران تمام پارامتر ھا قابل برنامه ریزی ھستند دربر ). ٣برنامه ریزی درماجول ( مشخصی برنامه ریزی شود 

درادامه مطلب ھرکجا اشاره به برنامه . مد سیگنالھای ورودی ممکن است قرائت نشوند و ورودی ھای دیجیتال فانکشن نخواھند کرد
  .   ریزی است منظور برنامه ریزی کامل است 

 
  

 می توانیم مـابین  F2 و F1 وسیله دکمه ھای به,  ماجول سازماندھی شده است ٩ برنامه ریزی در   منویھمانطور که پیشتر گفتیم     
  .  روی پنل استفاده می کنیم PARماژول ھا  حرکت کنیم و برای ورود به ماژول مورد نظر از کلید 

  . می باشد ھر ماژول خود دارای منوھای متفاوتی است که ھر منو نیز دارای چند پارامتر  قابل تنظیم
  

  )قابل اعمال درپاکس ای و پاکس سی (  Input : ١ماژول یک 

  
   است B یا A به عنوان نماینده یکی از کانترھا یXدر این منوھا  می باشد  B یا Aربوط به تنظیم پارامترھای ورودیھای م
  

   xCnt :   منوی یک
  : که شامل می شود عبارتند از  و حالتھای مختلفی را . تعریف می شوند این منو نوع ورودی در 

  Aبرنامه ریزی عمیات کانتر   
Non  : کانترAسیگنال ورودی را نمیشمرد  .    

  
١. Cnt    : کــانترA  ورودی

ــده   ــایین رون ــه پ را در لب
در ( پالس می شـمرد     

ــع بــا انتخــاب ایــن     واق
گزینــه عمــل شــمارش 
ــده  ــایین رونـ ــه پـ بـــا لبـ
ورودی انجام می شود    

( .  

 

  
          -------------------------------

 
١- Cntud :   ورودیA  را با 

لبه پایین رونـده  پـالس       
می شمرد در صـورتیکه     

در سطح یک   Bورودی 
کانتر (قرار داشته باشد    
ــد  و اگــر .)افــزایش مییاب

 در ســــطح  Bورودی 
صفر باشد کانتر بـا لبـه       

ــده   ــایین رونـ ــی Aپـ  یکـ
 .کاھش می یابد 
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٢- Dcntud     :  ب بـا انتخـا

این گزینـه کـانتر بـا لبـه         
ــده  پـــالس    ــایین رونـ پـ

 یکی افـزایش   Aورودی 
مـــــی یابـــــد تنھـــــا در 

 UserInput1صـــورتیکه  
 باشــد Highدر وضـعیت  

یکی کاھش شمارنده و 

 .  باشد )یعنی انرجایز نشده باشد ( Lowمی یابد اگر ھمین ورودی در 

--- -------- -------- ------------  
 

٣- Quad1   : ــر  در Bاگــــــ
High     باشـد بـا لبـه بـاال 

  ، کانتر افزایش   Aروندُه  
یافته و با ھمین وضعیت 

B با لبه پایین روندُه ، A  
، کانتر یکی کاھش می 

 .یابد 
    

  
-------------------------------------------

۴- Quad2 :   ــانتر یکـــی کـ
 Bاگر . افزایش می یابد 

 ،  High    باشد  بـا لبـه 
  و اگـر Aباالرونده پـالس   

B ، Low     باشـد بـا لبـه 
و  .  Aپایین رونده پالس 

کانتر یکی  کاھش مـی   
ــر   ــد ، اگـ   B ،Lowیابـ

 Aباشد با لبه باالرونـده      

  . A  باشد با لبه پایین رونده   B ، High، و اگر 
  

        --------------------------------  
۵- Quad4 :  اگر . کانتر یکی افزایش می یابدB  ،  High لبه باالرونده پالس  باشد  با A و اگر B ، Low  باشد با لبه پایین 

و  .. B باشد با لبه پایین رونـده   A ، High و اگر B باشد با لبه  باال رونده  A ، Lowھمچنین اگر ورودی  . Aرونده پالس 
و  . Aا لبـه پـایین رونـده      باشـد بـ   B ، High ، و اگـر  A باشد با لبه باالرونـده   B ،Lowکانتر یکی کاھش می یابد  ، اگر 

  .B باشد با لبه پایین روندهA ، Low و اگرB باشد با لبه باال روندهA ، Highھمچنین اگر 
-------------------------------- 

۶- Dquad1 :      کانتر بـا لبـه
باال رونده  پالس ورودی     

A  یکــی افــزایش مــی 
یابد اگر ورودی دیجیتـال   

١) UserInput1 ( ــک یـــ
ــا ل  ــایین  باشــد و ب ــه پ ب

رونده کاھش مـی یابـد      
اگـــر ھمـــان دیجیتـــال   

 .ورودی صفر شود 

  

        ------------------------------- 
  

٧- Dquad2 :  کانتر افزایش
ــاال   مــی یابــد ، بــا لبــه ب

  Aرونـده پـالس ورودی   
ــر  ــک UserInput1اگـ  یـ

ــایین     ــه پ ــا لب باشــد و ب
ــده   ــر Aرونـــــــ  اگـــــــ
UserInput1   صفر باشد 

. 

          -------------------------------  
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٨- Cnt2 :     در این مود کانتر

با لبه باال رونده و با لبه       
باال رونده  پالس رسیده 

 یکی افزایش مـی   Aاز 
 .یابد

        -------------------------------- 
٩- Cntud2  : ــا لبــه کــانتر ب

باال رونده و پایین رونـده      
 یکــی افــزایش Aپــالس 

 ،  Bمی یابد اگـر پـالس       
High ــد و در  باشــــــــــ

 باشد B ، lowصورتیکه  
با لبه باال رونده و پـایین      
رونده کانتر یکی کاھش 

 .می یابد 
  

        ------------------------------ 
١٠- Dctud2  : ــا لبــه کــانتر ب

باال رونده و پایین رونـده      
 یکـی افـزایش    Aپالس 

مــــــی یابــــــد اگــــــر    
UserInput1        ، High 

ــن    ــر ایـ ــد و در غیـ باشـ
ھش می صورت کانتر کا 

 .یابد 
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  :)ArESEt) Conter A reset action منوی دو

  
یعنی برای ریـست مقـدار   .  مربوط به  مد ریست کانتر است        

مورد نظر صفر شود یا روی یک عدد ثابت از قبل تعیـین شـده       
  . قرار گیرد 
١- 2Er0        در ھنگام ریست شدن کانتر مقدار صفر 

  . داشت را خواھد
٢- Cntld   ــست شــدن ــا ری ــت کــانتر ب ــن حال  در ای

مقـداری را کــه قــبال در رجیــستری لــود شــده  
  .است به عنوان مقدار اولیه خواھد گرفت 

  
  :)dECPt) conter A decimal position ٣منوی 

  

  
  .است انتخاب دسیمال پوینت این منو مربوط به 

  
  :)ASCFAC )conter A scale factor ۴منوی 

  
 تعیین می شود کـه در واقـع    ScaleFactoor منو مقدار  دراین

عدد محاسـبه شـده   این عدد با مقدار کانتر ضرب می شود و       
  .در صفحه نمایش نشان داده خواھد شد 

  .جزئیات محاسبه اسکیل بعدا بیشتر توضیح داده می شود 
  

  :)ASCALr )counter A scale multiplier ۵منوی 

  
 عدد دیگـری کـه در مقـدار کـانتر     ۴نوی  در این منو نیز مانند م 

 ٠٫١ و ١ضرب می شود معرفی شده است که مقـادیر ثابـت            
 مقدار در نظـر گرفتـه شـده در    . را می تواند اختیار کند  ٠٫٠١و

این منو و منوی ماقبل در عدد نمایش داده شده توسط صفحه 
که اگر ایـن دو عـدد مقـدار    . نمایش پکس بسیار اھمیت دارد      

 باشند عدد نمایش داده شده ھمان مقدار کانت یک را داشته
  .واقعی خواھد بود 

  
  :)ACntLd )counter A count load value ۶منوی 

  
 مقــدار ریــست روی عــدد غیــر صــفر ٢ در صــورتیکه در منــوی 

تنظیم شده باشد ، عددی که در این منو انتخاب می شود در 
ناسـب   انتخـاب عـدد م  .ھنگام ریست در کانتر قرار می گیـرد         

برای این گزینه درمواردی که ورودی در مودی قرار گرفته باشد 
که کاھش را نیز شـامل شـود  اھمیـت زیـادی دارد تـا مقـدار              

  . کانت یک مقدار منفی نگردد 
  

  : )٧A P-UP ) counter A reset powerمنوی 

  
 در این منو تعیین می کنیم که ایـا بـا قطـع بـرق مقـدار کـانتر          

   .ریست شود یا خیر 
  

  : )PrUAL) prescaler output enable ٨منوی 

  
 این منو کـه مخـصوص پکـس ای اسـت بـرای اسـکیل کـردن                  

به این معنـی کـه بـا    . فرکانس سیگنال خروجی  پکس است  
 تعداد پالسھا در جایی ذخیره می شـود و        Aھر پالس ورودی    

به محض اینکه به مقدار نظیم شد بـرای اسـکیل  رسـید یـک       
عددی که برای اسکیل انتخاب .  می فرستد پالس به خروجی

. تعیـین میـشود   )منـوی بعـدی    ( PrUAl می شـود در منـوی   
مزیت استفاده از این منو در این اسـت کـه پـالس خروجـی را      
می توان با فرکانس کمتری به پـی ال سـی یـا ھـر دسـتگاه                 

  .دیگری ارسال کرد 
  

  :)PrUAL ) prescaler scale value ٩منوی 

  
منو تعیین می کنیم که به ازای چند پالس ورودی یک        در این   

  .پالس به خروجی ارسال شود 
          

  
 منوی باقی مانده در این ماژول مربوط به ھمین تنظیمات  در ٧

ــانتر   ــورد کـــــ ــت   Bمـــــ ــده اســـــ ــه شـــــ ــز  گفتـــــ . نیـــــ
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  FNC : ٢ماژول دو 
موجود در پکس لکرد خاص به ورودیھا و کلیدھای قابل برنامه ریزی عم زیر منو است که برای نسبت دھی یک کار    ٨این ماژول دارای    

  .است 
  

 
  

ھر کدام از عملکرد ھای این فانکشنھا را به انھا نسبت داد ھمچنین این عملکرد می توان  دیجیتال ورودی است که ٣پکس آی دارای 
 ثانیه نگه ٣ در صورتیکه به مدت F2و  F1لبته دکمه ھای ا.  روی پکس نیز در نظر گرفت rst و F2 و F1ھا را می توان برای دکمه ھای 

  . داشته شوند می توانند دارای عملکرد دومی نیز باشند که این عملکردھا نیز در این ماژول تعیین خواھد شد 
  

  : فانکشنھایی را که می توان به این منوھا اختصاص داد عبارتند از 
  

١. nO )No Function( : 

 
 برای ورودی در واقـع ھـیچ عکـس  العملـی       با انتخاب این منو   

 یعنـی وقتـی   .در نظر گرفته نمی شـود     دیجیتال  برای ورودی   
این ورودی انرجـایز مـی شـود پکـس ھـیچ عکـس العملـی را            

  .نخواھد داشت 
  

٢. pLOC )programming mode lock-out( : 
 

 
با انرجایز کردن ورودیی که بـه ایـن گزینـه نـسبت داده شـده             

نخواھد داشت ازروی پانل بلیت دسترسی است دیگر پکس قا
در واقع منوھای پکس غیر قابل دسترس       . و قفل خواھد شد     

مزیت . شده و تنھا مقدار صفحه نمایش قابل روئت خواھد بود 
استفاده از این گزینه برای حفاظت بیشتر پارامترھایی اسـت        
که از قبل یا در ھنگام کالیبره در پکس ذخیره شده اند و باعث 

شود که اشتباه غیـر عمـد یـک اوپراتـور ایـن تنظیمـات را              می  
 .تغییر ندھد 

ــه     : توجــه  ــوان ب ــه نمــی ت ــست ک ــه ای ــا گزین ــه تنھ ــن گزین ای
FunctionKey ھا اختصاص داد .  

  
٣. dSPsEL )advance display(: 

 

 
اگر ورودی به این گزینـه نـسبت داده شـود بـا انرجـایز کـردن          

ف سـوئیچ خواھـد   ورودی صفحه نمایش بین نمایشھای مختل     
البته در صورتیکه نمایشھای مختلف برای صفحه نمایش . کرد 
lock نشده باشند . 

مثال در صورتیکه ما بخواھیم در ھر لحظه مقدار کانت واقعی و 
مقدار ماکزیمم کانت را مشاھده کنیم می توانیم  از این گزینه 

البته به جای استفاده از دیجیتـال ورودی مـی      .استفاده کنیم   
 روی پنل پکس نیز برای این منظور استفاده DSPتوان از دکمه 

 روی DSP و دیفالت کارخانه نیز چنـین اسـت کـه دکمـه         .کرد  
  .نمایشھای مختلف سوئیچ می کند 

  
  
  
  
  

۴. dSPrST)reset dissplay:( 
 

 
با اختصاص دادن این حالت بـرای ھـر مـوردی در واقـع صـفحه       

ــست خواھــد شــد    ــا انرجــایز ان ری  در ســتینگھای .نمــایش ب
 روی پکس به صورت دیفالت rstکارخانه این منطق برای دکمه 

 .تنظیم شده است 
 

۵. LIST )exchange parameter listes(: 
 

 
از دو لیـست آ و ب     ست پوینت در پکس می توانند        ۴ مقادیر  

قرائت شوند که این مورد بستگی به انرجایز ماندن یا نمانـدن     
  اگر یوزر یـک بـه ایـن گزینـه          مثال. یک ورودی خواھد داشت       

اختصاص داده شود تا زمانیکه یوزر انرجایز نشده باشد مقادیر     
ست پوینت از لیست آ قرائت می شود و با انرجایز شدن این       
ورودی ، تا زمانیکه انرجایز بر جـای خـود بـاقی اسـت مقـادیر                 

ــد  ــت خواھنـــــد شـــ ــت از لیـــــست ب قرائـــ . ســـــت پوینـــ
)MaintainedAction( 

در صورتیکه این فاانکشن به : نکته ضروری است که  ذکر این 
یکی از کلیدھای پکس نسبت داده شود عملکرد ان به صورت 

یعنی کافیست کلید مورد ) MomentaryAction(لچ خواھد بود 
 میلی ثانیه فشرده شـود انگـاه مقـادیر از لیـست آ و بـا             ١نظر

مـدت  .(فشردن مجدد دکمه از لیست ب خوانده خواھند شد          
  ) میلی ثانیه است ١ان لود مقادیر در رجیستر مربوطه زم

  
۶. PrInt) print request: ( 

 

 
تنھا به پکس ای مربوط می شود و مربوط به پرینت می شود   
و تنھا در صورتی در منوھای پکس ظاھر می شـود کـه کـارت     

  .سریال پکس نصب باشد 
 

٧. PrnrSt)print request & reset display(: 
 

 

http://www.Kadcontrols.com


  
  

---KadIndustrialControl-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
www.Kadcontrols.com 
Tel: (98)21-66901138 
Fax:(98)21-66901139 
 

 

     

    

 

  

  . به پرینت مربوط می شود این مورد نیز
  

٨. CtrStL) maintained (level) reset & inhibit(:  
 

 
 این گزینه نیز مربـوط بـه ریـست صـفحه نمـایش اسـت و بـه           

  ).MaintainedAction(صورت ماندگار عمل می کند 
  

٩. CtrStE )momentary edge reset(: 
 

 
 با این گزینه ھم صفحه نمایش ریست خواھـد شـد البتـه بـا           

ــشنھای صــفحه   MomentaryActionمــت فر و تمــام کانفیگوری
در صـورتی کـه ایـن مـورد بـرای      .  خواھنـد شـد    Yesنمـایش  

ریست انتخاب گردد پس از انجام عمل ریست در واقـع مقـدار       
مقدار ماکزیمم در پکس    . ماکزمیم کانت ھم  صفر خواھد شد      

چنین به دست می اید که بزرگترین عددی را که تا این مرحله 
بنابراین در .  کانت شمرده شده است در خود نگه می دارد از

مواردی که برای کانت مقـدار نزولـی تعریـف نمـی شـود ایـن                
مقدار ماکزیمم ھمواره برابر با ھمان عددی است کـه صـفحه        

  . نمایش نشان می دھد 
 

١٠. InHIbt )inhibit(: 
 

   
نشاندھنده اخرین عـدد خـودرا نمـایش داده و درھمـان حـا ل        

  . یماند تا مادامکه ان سیگنا ل برقراراستباقی م
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 LOC : ٣ماژول سه 
 زیر منو است که به وسیله انھا می توان مقادیری را که می خواھیم در صفحه نمایش قابل روئت باشند تعیین ٨این ماژول دارای 

  . کنیم 
  

 
  
 کدام از این منوھا مربوط به یک مقدار ذخیره شده در پکس است که در صورتیکه بخواھیم در حین انجام پروسـه دسترسـی     ھر

 یا سه حالت ٢بسته به اینکه کدام منو مد نظر است . سریع به این مقادیر داشته باشیم می توانیم از این ماژول استفاده کنیم 
   . انتخاب وجود خواھد داشت

١- rEd  
٢- Loc 

  یا 
١- rEd  
٢- Ent 
٣- Loc 

  .  مقدار مورد نظر قابلیت نمایش در صفحه نمایش را خواھد داشتrEdبا انتخاب حالت 
 برای ھر کدام انتخاب شود گزینه مورد نظر قفل شده و دیگر با کلید ھـای دسترسـی سـریع قابـل رویـت      Locدر صورتیکه حالت  

  . دیده می شود نخواھند بود و تنھا با وارد شدن به منو ھا عدد مورد نظر  
  

  ) :xCnt )counter A B C display lock-out  منوی یک

  
X به عنوان نماینده نوع کانتر خواھد بود که می تواند A یا 
B   یا C   این منو تعیین می کند که ایا می خواھیم .  باشد

  .اعداد ھر سه کانتر  مشاھده شود یا خیر 
  

   :)rAtE) rate display lock-out  منوی دو

  
در این منو انتخاب مـی کنـیم کـه ایـا مـی خـواھیم ورود               

  . یمربوط به ریت ھم قابل مشاھده باشد 
  

-Lo) min & max display lock و HI: منوی سه و چھار 
out(:   

  
ی مـاکزیموم مینیممـ   نمـایش دادن    این دو منو مربوط بـه       

  .است که تا ان لحظه در صفحه ،نمایش داده شده است
  

   :)sp-n )setpoint 1-4 access منوی پنج
  

  
n عدد ست پوینت است ۴ مربوط به ۴ تا ١ نماینده اعداد   

 عدد ۴در این منو نیز مشخص می کنیم می خواھیم این 
  . ست پوینت به صورت سریع در دسترس باشند یا خیر 

عالوه بر دو گزینه قبـل    ، Ent با نام    این منو گزینه سومی   
ه به وسیله این گزینه عالوه  ک.می تواند اختیار کندنیز را 

بر اینکه مقدار ست پوینت به صورت سریع قابـل نمـایش    
یعنـی  .است حتی این مقدار قابل تغییر نیـز خواھـد بـود         

بدون وارد شدن به منو ھا عـدد سـت پوینـت تغییـر مـی       
  .کند

  
  ) :xCntLd ) counter X count load value منوی شش

  
کـه بـه عنـوان مقـدار     این گزینه مربوط به مقدار ی است     

.  اختـصاص داده مـی شـود    C و B و Aاولیه به کانترھای   
این عدد نیز از طریـق دسترسـی سـریع قابـل تغییـر نیـز           

  . ھست 
این گزینه ھمان عددی است که در صورت ریست شدن         

  .کانتر ، به عنوان مقدار کانتر در نظر گرفته می شود 
  

  :) XSCFAC) scale factor X accessمنوی ھفت

  
این گزینه نیـز بـرای نمـایش اعـداد در نظـر گرفتـه شـده              

این مورد نیز سه . بعنوان ضریب نمایش در صفحه است       
یعنی می تـوان عـالوه بـر    . گزینه را می تواند اختیار کند     

   .نمایش مقدار ضریب انرا تغییر نیز داد 
  

  ) :CodE) security codeمنوی ھشت

  
 پروگرامینگ پکس در صورتیکه برای دسترسی به قسمت

با ) برای حفاظت بیشتر ( کدی در نظر گرفته شده باشد 
. ایــن گزینــه کــد مــورد نظــر را مــی تــوان مــشاھده کــرد  

  
  
  

http://www.Kadcontrols.com


  
  

---KadIndustrialControl-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
www.Kadcontrols.com 
Tel: (98)21-66901138 
Fax:(98)21-66901139 
 

 

     

    

 

  

  rtE : ۴ماژول چھار 
  . منو می باشد که به منظور تنظیم پارامترھای سرعت در نظر گرفته شده است ١١این ماژول دارای 

  

 
مثـل  (بـرای کـاربرد ھـائی کـه بـه سـنجش سـرعت نیـازی ندارنـد          .  بکار میرود  Rate سنجی یا  برای برنامه ریزی سرعت۴اجول م 

 انتخاب شود تا توان نشاندھنده در شمارش فرکانس ھای باالتر بکار Noبھتر است این گزینه ) شمارنده و توتاالیز و ترانسمیتر و غیره 
   .بط درمنو ظاھر نخواھند شد انتخاب شود بقیه پارامتر ھای مرتnoاگر گزینه اول . رود 

  . ھمراه خواھد بود rدر صورتیکه سرعت برای نمایش تنظیم شده باشد عالمت مشخصه ان در صفحه نمایش به صورت 
مثال در مورد پکس آر به جای . برخی از این اسامی با وجود عملکرد یکسان در ھر سه پکس دارای اسامی متفاوتی ھستند : توجه 
  .  است rtE dSP دارای گزینه r dSP و به جای گزینه rtE InPی گزینه  داراr InPگزینه 

  
   :)r At EEn )rate assignmentمنوی یک

  
این منو برای انتصاب محاسبه سرعت به پالس ھای دریافتی     

این انتصاب مستقل از کارکرد کانتر .  میباشد  B یا Aاز ورودی 
  Aیعنـی ممکـن اسـت محاسـبه سـرعت بـه ورودی       ( است 

نسبت داده شده باشد درحالیکه محاسـبه کـانتر بـه ورد دی             
  )  دیگر نسبت داده شده باشد 

١- nO     در ایــن حالــت محاســبه ســرعت نخــواھیم 
  .داشت 

٢- rAtE-A  بــا انتخــاب  ایــن گزینــه ســرعت ورودی A 
   .برای نمایش انتخاب می شود

٣- rAtE-b با انتخاب  این گزینه سرعت ورودی b برای 
  .ودنمایش انتخاب می ش

  
  ) :LO-Udt) Low update timeمنوی دو  

  
این گزینه مینیمم زمان تازه شدن صفحه نمایش را تعیین می   

 ثانیه را به خـود اختـصاص   ٩٩٫٩ تا ٠٫١و می تواند مقادیر    کند  
  .دھد 

 زمان ھای مناسبی برای نمایشھای صحیح صفحه ٠٫٢ و ٠٫١ 
ث شوند به عنوان مینیمم زمانھا ھستند ولی ممکن است باع

مقـدار از پـیش   . که صفحه نمایش ثبات زیادی نداشـته باشـد      
یعنی ھر یک . تعیین شده برای این مورد روی یک ثانیه است 

  . ثانیه مقدار جدید روی صفحه نمایش داده میشود 
  

  ) :HI-Udt) high update timeمنوی سه  

  
این گزینه ماکزیمم زمانی را تعیین می کند که قبـل از فـورس      

به ان فرصت می ) به نمایش عدد صفر  (ن صفحه نمایش    کرد
تا پالس بعدی را دریافت کند و درنتیجه سرعتی غیـر از     (دھد  

 را داشته ٩٩٫٩ تا ٠٫٢و می تواند مقادیر ) صفر را نمایش دھد 
  . باشد 

  
دقت داشته باشید که مقـدار تعیـین شـده بـرای ایـن              : توجه  

  . قبل بیشتر باشد گزینه باید از مقدار مورد نظر د رمنوی
 بـرای ایـن منـو نـشان مـی دھـد کـه در          ٢مثال انتخاب مقـدار     

 ھرتز باشد مقدار سرعت ٠٫۵صورتیکه فرکانس ورودی کمتر از 
 ھرتز نماینده پالسی با ٠٫۵در واقع  . را روی صفر نمایش بده      

  . ثانیه است ٢پھنای 
  

  ) :rtE dP) rate decimal positionمنوی چھار

  
محل دسیمال پوینت در صفحه نمایش راتعیین می در این منو 

بنابراین انچه برای نمایش نـسبت داده شـده باشـد از     . کنیم  
ایــن دســیمال پوینــت پیــروی خواھــد کــرد از جملــه مینــیمم و 

  .ماکزیموم سرعت وووو
  

انتخاب این گزینه ھیچ ارتباطی به محاسـبات اسـکیل          : توجه  
  .ندارد 

  
  ) :SEGS) linearizer segmentsمنوی پنجم  

  
خطی سازی  را تعیین می  قطعات  تعداد  درپاکس آی   این منو   

 نقطه اسکیلینگ میباشد که بیانگر نقاط ٢ ھرقطعه دارای   کند
  را داشـته  ٩ تـا  ٠ و مـی توانـد   پائین و باالی تبدیل میباشـند    

   .باشد 
تعیین شده در این قـسمت بـستگی بـه میـزان           قطعات  تعداد  

 ھمچنین .رد که د رحال انجام است     خطی بودن پروسه ای دا    
  .بستگی به دقتی دارد که درنمایش مورد نیاز است 

  
  : پروسه ھای تقریبا خطی 

در این پروسه ھا از خطی سازی دو نقطـه ای اسـتفاده مـی      
 تـا مـاکزیمم فرکـانس    ٠برای اینکه سرعت خطـی از        . کنیم  

,  تعداد قطعـات ضـفر انتخـاب میـشود     دریافتی را نمایش دھد   
و بدین ترتیب عمل می کند   . ستینگ کارخانه ھم صفر است    

که نقطه اول را به عنوان نقطه شـروع بـرای نمـایش صـفر در         
ــرای    ــرای مــاکزیمم فرکــانس ســرعت دوم را ب نظــر گرفتــه و ب

اگرتعــداد قطعــات یــک . کنــیم  نمــایش در صــفحه تعیــین مــی
دراین صورت میتوان نقطه اول را نیـز درحالیکـه          , شود  انتخاب  

ــدد نمایــشی       ــه ع ــت میکنــد ب ــصی را دریاف ــانس مشخ فرک
  .مشخصی نسبت داد

  
  :پروسه ھای غیر خطی 

ای یک پروسه غیر خطی بھتر ان است که از خطی سـازی   رب
 ١٠ قطعـه معـادل   ٩حـد اکثـر   (چند نقطـه ای اسـتفاده شـود         

در این روش ھر دو نقطه مجاور دارای معادلـه خطـی   . )نقطه  
  . در ابعاد کوچکتر خواھد بود مانند حالت پروسه ھای خطی 

بنابراین ھر چه تعداد نقاط خطی سـازی بیـشتر تعیـین شـود        
  .نمایش با دقت بیشتری انجام خواھد شد 

 ٩در مورد پروسه ھایی کـه بـرای خطـی سـازی بـه بـیش از           
نقطه نیاز دارند می توان از چند حالت خطی سازی ارائه شده 

  . استفاده کرد SFPAXدر سافت ویر 
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  :مورد نحوه اسکیل در 
برای اسکیل ھر نقطه در معادله خطی سازی دو نقطه داریم       
که اولی مقدار واقعی پروسه و عدد دوم عدد مطلوبی اسـت   

 rdSP0 و rInP0و بـه عنـوان    که ما انتظـار نمـایش انـرا داریـم      
معرفی می شوند و معموال پیش فـرض کارخانـه بـرای نقطـه           

  تنظیم شده است ابتدایی ورودی و نمایش روی صفر 
در مواردی که بیش دو نقطه برای خطی سازی انتخـاب مـی            
شود دقت داشته باشید کـه نقطـه انتھـایی خـط پیـشین بـه          

  .عنوان نقطه ابتدایی خط جدید در نظر گرفته خواھد شد 
جدول زیر مقادیر پیش فرض در نظر گرفته شده برای ھر حالت 

   . نقطه نشان می دھد ٩را در 
  

  
نگامیکه سطر  اول به عنوان تعداد نقاط انتخاب شود ھ: توجه 

چون ھمواره مقدار ورودی و نمایش صـفر در نظـر گرفتـه مـی        
شود این اعداد بـه صـورت اتوماتیـک وارد مـی شـوند و ظـاھر        

  .نخواھند شد 
  

   :Key-inروش نقطه دھی 
 در اختیار کاربر اسـت و  rdSP و rInPدر این روش ھر دو نقطه    

 F1بوسیله کلیدھای  مطلوب ان رنجدی را در می تواند ھر عد
مبنای اعداد وارد شده ھمواره برابـر بـا تعـداد      .  کند    وارد F2و  

  .پالس بر واحد ثانیه است 
  

   :Appliedروش نقطه دھی 
 در اختیـار کـاربر اسـت و      rdSPدر این روش تنھا مقـدار دھـی         

در دستگاه خود ورودی دریافتی را با مبنای خود با عنوان کانت 
برای رویت مقدار سرعت ورودی    .محاسبات شرکت می دھد     

.  را ھمزمان گرفته و نگه داریـد   F2 و   F1کافی است کلیدھای    
بـه مـدت زمـان    . در این حالت می توان سرعت ورودی را دید      

مینیمم زمان رفرش در نظر گرفته شده صبر کنید و مجـددا دو        
تـا  با خطای   را با ھم بفشارید عدد جدید که باید حداکثر        کلید  
  . درصد عدد نشان داده شده در قبل را مجددا نمایش دھد٠٫١

 را فـشار دھیـد و بـرای ایـن مقـدار      PARد راین وضـعیت کلیـد      
ورودی که پکس در نظر گرفته است مقدار مطلوب نمایش را با 

بـرای ثبـت اطالعـات وارد شـده     .  وارد کنید F2 و F1کلیدھای  
  . را بزنید PARمجددا کلید 

  
  rOUnd: ی ششم منو

  
 را انتخـاب   ١٠٠ و   ١،٢،۵،١٠،٢٠،۵٠این منو مـی توانـد اعـداد         

انتخـاب ھـر عـددی غیـر از یـک باعـث رنـد شـدن عـدد          . کنـد  
  . نمایشی به نزدیکترین عدد خود می شود 

 و عـدد  ١٢٠  به عدد ١٢٢ باعث می شود  ۵مثال انتخاب عدد    
  . رند شوند ١٢۵ به عدد١٢٣

  
   :LOCUt ( Low Cut OUT)منوی ھفتم

  
 می توان در صورتیکه ورودی ٩٩٩٩٩ تا ٠با انتخاب عددی بین 

زیر عدد انتخاب شده باشد صفحه نمایش را مجبور به نمایش 
  . کرد صفر 

به عبارت دیگر اعداد ورودی کـه کمتـر از عـددانتخابی در ایـن            
  . ھستند صفر نمایش داده خواھند شد  قسمت 

  
   :HI-t (Maximum Capture Delay Time ) منوی ھشتم

  
ــدار مــاکزویمم شــود       ــه مقــدار ورودی بیــشتر از مق ھنگامیک

در جدید دستگاه عدد ورودی فعلی را به عنوان عدد ماکزیمم          
انتخاب این تاخیر  باعث می شود تا از در نظر    . نظر می گیرد    

  .گرفتن اعداد غلط به عنوان ماکزیمم اجتناب شود 
مل می کند که سرعت به محاسبه ماکزیمم تنھا در صورتی ع

  . نسبت داده شده باشد B یا Aیکی از ورودیھای 
 د رصـفحه نمـایش   Hماکزیمم مقدار را می تـوان بـا شاخـصه          

  . مشاھده کرد 
   

   :LO-t (Minimum Capture Time ) منوی نھم

  
ھنگامیکه مقدار ورودی کمتر از مقدار مینـیمم شـود دسـتگاه            

 مینیمم جدید در نظر مـی      عدد ورودی فعلی را به عنوان عدد      
انتخاب این تاخیر  باعث می شود تـا از در نظـر گـرفتن          . گیرد  

  .اعداد غلط به عنوان مینیمم اجتناب شود 
محاسبه مینیمم تنھا در صورتی عمل می کند که سرعت به            

  . نسبت داده شده باشد B یا Aیکی از ورودیھای 
مـایش   د رصـفحه ن Lمینـیمم مقـدار را مـی تـوان بـا شاخـصه       

   .مشاھده کرد 

  
 را نمایش میدھد درطول این مدت مقادی مینیموم و OLOLنمایشگر پیام ,  رقم تجاوز کند ۵اگر مقدار ی که باید نمایش داده شود از 

  .ماکزیموم بدون تغییر باقی میمانند 
  

KEY-IN SCALING METHOD CALCULATION   
و مقادیر نمایش دادنی  دردسترس )برحست تعداد پالس درثانیه (  ورودی  خطی سازی بصورت جدولی از اعداد مقادیراگر نقاط
  .  به روش صفحه کلید وارد شوند rInpx  و rdSPxمیتوانند درمنو ھای , ھستند 

 ازطرف دیگر اگر فقط بدانیم که تعداد پالس رسیده به ازاء یک واحد از کمیت نشاندادنی چقدر است درانصورت میتوانیم رابطه ای بین
  .تعداد پالس و مقدار کمیت مورد اندازه گیری بیان کنیم که درمثال ھای زیر روشن میشوند , زمان 

تعداد پالس درثانیه و مقدار نشانگر ھردو را ,  ھست ١٠به ازاء واحد کمیت مورد سنجش کمتر از اگر تعداد پالس ھا ی ورودی : توضیح 
  .  ضرب کنید ١٠در

 ١٠٠تعداد پالس درثانیه و مقدار نشانگر ھردو را در,  ھست ١ه ازاء واحد کمیت مورد سنجش کمتر از اگر تعداد پالس ھا ی ورودی ب
  . ضرب کنید 
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بھر حال .اگر مقدار عدد نمایشگر را و فرکانس ورودی را ھردو درھر عددی ضرب یا تقسیم کنید تاثیری درمحاسبات نخواھد داشت
  .رگتر ازصفر باشند ھردو مقدار ورودی و نشانگر باید اعدادی بز

  
 ۶٠ پالس باشد عدد نشانگر برحسب فوت دردقیفه ١۵٫١به ازاء ھر فوت طول مورد اندازه گیری اگر تعداد پالس رسیده : مثال یک 

  پالس درثانیه برسد١۵٫١ پالس درثانیه درنظر میگیریم یعنی ورودی را اسکیل کرده ایم که اگر ١۵٫١خواھد بود درحالیکه عدد ورودی را 
  . فوت دردقیقه است ۶٠معنی ان یک فوت طول درثانیه یعنی 

 ٣۶٠٠گالن درساعت  پالس باشد عدد نشانگر برحسب ٠٫٢۵ مورد اندازه گیری گالن مادهاگر تعداد پالس رسیده به ازاء ھر : مثال دو 
 گالن درساعت باید ورودی برابر ٣۶٠٠٠ به ازاء  برابر میکنیم و بنا براین١٠ھا را لیکن ما عدد خواھد بود  ھرتز ٠٫٢۵گالن به ازائ ورودی 

  . ھرتز داشته باشیم ٢٫۵
    

  محاسبه فرکانس ورودی 
زمان نمونه . نشاندھنده پاکس فرکانس ورودی را با شمارش تعداد لبه ھای پائین رونده پالس ورودی درپریود معین محاسبه میکند 

و ھمچنین .  تایمر مربوط به آپدیت مینیموم و ماگزیموم نیز شروع بکار میکند گیری با اولین لبه پائین رونده شروع میشود و ھمزمان
دستگاه منتظر اولین لبه پائین رونده , وقتی زمان حد اقل آپدیت رسید . نشاندھنده شروع به شمارش لبه ھای پائین رونده میکند 

ل از اینکه زمان ماگزیموم آپدیت فرابرسد انگاه مقدار کمیت اگر چنین لبه ای فرارسید قب, بعدی میماند تا نمونه گیری را خاتمه دھد 
 اگر زمان ماکزیموم آپدیت فرابرسد بدون .و ھمزمان نمونه گیری بعدی شروع میشود شده نشادھنده محاسبه و نمایشگر اپدیت 

مشابه انچه گفته شد لیکن نشانگر اینکه لبه نزولی پالس ورودی که درانتظارش ھستیم فرابرسد انگاه پریود نمونه گیری خاتمه میابد 
میزان زمان ماگزیموم آپدیت باید بزرگتر از میزان زمان مینیموم آپدیت باشد و درھر حال ھر دو باید بزرگتر , به مقدار صفر اپدیت میشود 
سکیلینگ بعنوان ریت فرکانس ورودی پس از پایان پریود نمونه گیری محاسبه شده و پس از تاثیر ناشی از ا. ازصفر مقدار دھی شوند

  .نمایش داده میشود
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  CtrC(counter C input parameter): ۵ماژول پنج 

 
  .  می باشد Cاین ماژول که تنھا در پکس سی و آی وجود دارد مربوط به برنامه ریزی کانتر 

دراین حالت بقیـه منـون ھـای    .  انتخاب شود nOnE مورد نیاز نیست این کانتر C در مورد ورودیھای با فرکانس باال در صورتی که کانتر      
انتخاب می شرح داده شده و مشابه ان  که قبال بحث شد ٢حالتھای مختلف این کانتر د رھمان ماژول , مربوطه ظاھر نخواھند شد  

  .ت  درکنار نمایشگر نشان میدھد که محتویات شمارشگر درحال نمایش اسCحرف .شود 
  

  C Cnt   (Counter C Operation Mode) :منوی یک 
  

  .  انتخاب می شود Cدر این منو مود عملکرد کانتر 
١- nOnE :    ــه کــانتر ــن گزین ــا انتخــاب ای  عمــل Cب

  .نخواھد کرد 
٢- A :       با انتخاب این گزینه کانترC    پالس ورودی ، 

 را بـا ھمـان مـودی کـه بـرای عملکـردش          Aبه  
ــن ســیگنال  و. انتخــاب شــده مــی شــمرد     ای

مطابق پارامترھای تنظیم شـده بـرای اسـکیل         
 .  ، اسکیل خواھد شد Cکانتر 

Add Ab :  کانترC   پالس ھای رسـیده از A و B    بـا ھمـان مـد 
ولی با پارامتر ھای تعین شـده بـرای     . انتخابی را می شمرد     

ــانتر  ــشود Cکــــــــــــ ــکیل میــــــــــــ   .  اســــــــــــ
 Bدی  با ضریب یک ست شده باشد و ورو Aاگر ورودی : مثال 

  بـه ازاء ھـر پـالس    Cکـانتر   ,  سـت  شـده باشـد         ٢با ضـریب    
 یکـی افـزایش میابـد و بـه ازاء ھـر پـالس        Aوروددی به کـانتر  
  .  دوتا افزایش خواھد یافت Bورودی به ورودی 

٣- Ab :  کانترC     پـالس ھـای رسـیده از A و B  بـا 
ھمان مد انتخابی را می شمرد و تعداد کانـت          

  Aشــی از ورودی  را از کانــت ھــای ناBھـای  
ولی با پارامتر ھـای تعـین شـده        . کسر میکند   

  .  اســـــکیل میـــــشود  Cبـــــرای کـــــانتر  
 با ضریب یک سـت شـده    Aاگر ورودی : مثال 

 ست  شده باشد ٢ با ضریب Bباشد و ورودی  
  A  به ازاء ھر پالس وروددی به کانتر Cکانتر , 

یکی افزایش میابد و به ازاء ھر پالس ورودی به 
  دوتا کاھش خواھد یافت کاربرد ایـن        Bورودی  

انتخاب در تعین محل درحرکات رفت و برگشتی 
و محاسبه تعداد کل تولید منھـای تعـداد تولیـد     

 . ضایعات میباشد
۴- SLAUE  ــوط ــه پکــس آی مرب ــن گزینــه تنھــا ب  ای

است و برای جزئیات بیشتر باید قسمت ارتباط 
درایـن حالـت نمایـشگر    . سریال مطالعه شـود   

نشان خواھد داد که از پـورت سـریال   عددی را  
 .دریافت کرده است 

 ۴ یـا  ٣ھنگامیکه بـرای کـانتر سـی یکـی از دو گزینـه             : توجه  
انتخاب شود در ھنگـام ریـست بایـد ھـر سـه کـانتر ھمزمـان                 

  .ریست شوند 
  

  CrESEt: منوی دو 

  
کـه بـا انتخـاب    .  است  Cاین منو مربوط به ریست کردن کانتر        

یر می تواند ھنگام ریست صـفر شـده یـا    یکی از گزینه ھای ز   
  . یک مقدار از پیش تعیین شده را بگیرد 

١- 2Er0        با ایـن انتخـاب کـانتر C   در ھنگـام ریـست 
 .صفر خواھد شد 

٢- CntLd با این گزینه در ھنگام ریست شدن کانتر 
C   کانتر مقداری مخالف صفر را خواھد داشت ، .

 به صورت کامل انجام Aبا این عمل ریست کانتر 
می شود به جـز ریـست اتوماتیـک کـانتر سـت             

 .پوینت در ماژول شش 
  

بسته به ستینگ ھایش یا صفر ,  ریست شود  Cوقتی کانتر 
بھـر  . میشود و یا به مقدار ازپیش تعـین شـده سـت میـشود         

 ھمـه جنبـه ھـای ایـن کـانتر را در      Cحال عمـل ریـست کـانتر       
 برمیگیرد بجز نحوه ریست شدن خودکار سـت پوینـت ھـا کـه         

  .  تعیین شده است ۶درماجول 
  

   counter C decimal position(CdECPt: (منوی سه 

  
ایـن  .  اسـت  Cاین منو مربوط به انتخاب دسیمال پوینت کانتر       

دسیمال پوینت انتخابی برای مقادیر ست پوینت نـسبت داده    
ــه کــانتر ســی و ھمینطــور درمحاســبات اســکیل وارد   شــده ب

  . خواھد شد 
  

  CSCFAC: منوی چھار 

  
  . را  اختیار کند ٩٩٩٩٩/٩ تا ٠٠٠٠١/٠این منو می تواند اعداد 

عدد شـمارش ورودی در عـدد انتخـابی بـرای ایـن منـو ضـرب             
حاصل این ضرب عددی است که مقـدار عـددی          . خواھد شد   

  ) .PV(پروسه را نشان می دھد 
 از منوی یک انتخاب شود مقدار ٢ گزینه Cدر صورتی که کانتر   

ل مستقیما در سیگنال ورودی ضرب می شـود و       ضریب اسکی 
 د رمنوی یک مد نظر باشد ۴ یا ٣در صورتیکه یکی از دو گزینه 

 انجـام مـی شـود و سـپس ضـریب          C، ابتدا محاسـبات کـانتر       
اسکیل بر روی نتیجه حاصـل از ایـن محاسـبات عمـل خواھـد             

  .کرد
 بایـد دارای  B و Aبرای بدست اوردن نتیجه بھتر ھر دو ورودی   

داد پالسھای یکسانی در واحـد انـدازه گیـری خـود  داشـته       تع
  .باشند 

جزئیات محاسـبه اسـکیل د رانتھـای مـاژول یـک اورده شـده          (
  )است 
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  CSCALr: منوی پنج 

  
این گزینه نیز مانند منوی قبـل بـرای محاسـبه مقـدار مطلـوب         

  پروسه در نظر گرفته می شود با ااین تفاوت که دارای رنج 
نسبت به ضریب اسکیل می باشد و تنھا سه تغییرات کمتری 

  :مورد انتخاب برای ان در نظر گرفته شده است که عبارتند از 
  ٠١/٠ و ١/٠ و ١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  CCntLd: منوی شش 

  
با یادآوری منوی شماره دو از ھمین ماژول به این نکته اشاره         

 انتخـاب  CntLdرتی که نوع ریست از نـوع   می کنیم که در صو    
 ، در این کانتر قرار م   Cشود عددی که در ھنگام ریست کانتر        

  .یگیرد برابر با عددی است که د راین منو انتخاب می شود 
  
  

  C P-UP: منوی ھفت 

  
 بـه ھنگـام قطـع بـرق     C در این منو  کانتر yesبا انتخاب گزینه   

  .ریست می شود 
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   :SPt (setpoint(alarm)parameter) ۶ماژول شش 
  

 
برای استفاده از خروجیھای ست . در نظر گرفته شده است ) االرمھا (ست پوینتھا پارامتر ھای مربوط به   جھت برنامه ریزی     ۶ماژول  

  رله خرروجی در ۴ یا ٢ه اینکه چه کارت رله ای نصب شده است بسته ب. پکس نصب شده باشد  کارت رله درپوینتھا الزم است که 
  .دسترس خواھد بود 

  .در صورتیکه از کارت رله ای استفاده می کنید باید مشخصات داده شده به ھمراه کارت ارائه شده را در این قسمت جایگذاری کنید 
  .اد ه شده اند در جدول زیر توضیح دپارا مترھایی را که در پکس قابل دسترسی ھستند 

  

  
    
  

   :SPSEL (set point selection)منوی یک 

در ایــن منــو ســت پوینتھــایی را کــه مــی خــواھیم د رصــفحه  
  .نمایش داد شود انتخاب می کنیم 

 در بقیه گزینه ھا متناسب با شماره ست پوینتی کـه    nمتغیر  
  .د راین قسمت انتخاب شد است قرار خواھد گرفت 

 است و در واقع ھیچ یک از noصورت دیفالت مقدار این منو به 
  .ست پوینتھا نمایش داد ه نمی شود 

  
  Lit-n: منوی دو 

  
در این منو نحوه نمایش ست پوینتھا در صفحه نمایش تعریف          

  .می شوند 

 بــرای ســت پوینــت ، علــی رغــم عملکــرد OFF بــا انتخــاب -١
منحنــی ســت پوینــت چــراغ مربــوط بــه ان در صــفحه روشــن  

تفاوت انتخاب این گزینـه بـا منـوی قبـل در ایـن              . نخواھد شد 
است که در این منو عملکرد ست پوینتھا با ھر تعریفی صورت 

ولی در منوی قبل در صورتیکه ) خروجی روی رله ھا(می گیرد 
یک ست پوینت انتخاب نشود ان ست پوینت خاص اصال عمل 

  .نخواھد کرد 
٢- nOr :         عیت نرمـال   عملکرد چراغھای ست پوینـت را در وضـ

  .قرار می دھد 
٣- rEV :           با انتخاب این گزینه عملکرد چراغھا معکـوس حالـت

یعنی مواقعی که ست پوینت بایـد روشـن   . نرمال خواھد بود    
باشد خاموش است و مواقعی که باید خاموش باشد روشـن            

  .است 
۴- FLASH :        در صورتیکه این گزینه برای سـت پوینـت انتخـاب

ربوطـه بایـد روشـن باشـد بـه صـورت           شود زمانی که چـراغ م     
  .چشمک زن عمل خواھد کرد 

  
  
  

  Out-n: منوی سه 
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در این منو عملکردخروجی مربوط به ھر ست پوینت به صورت 

  نرمال یا معکوس در نظر گرفته می شود 
  

  SUP-n: منوی چھار 

  
 حالت قبلی رله حتی با خارج شدن از حالـت      SAVEبا انتخاب   

  ) .روشن می ماند (االرم حفظ خواھد شد 
  . خروجی را با وصل شدن برق اکتیو می کندonبا گزینه 

Off با قطع برق خروجی غیراکتیو است .  
  

  :Act-n (setpoint action)منوی پنج 

  
در این منـو نـوع عملکـرد سـت پوینـت تعیـین مـی شـود و در          
صورتیکه ست پوینت مورد نظر انتخاب نشده باشد کافیـست          

  .ن قسمت فعال شود  برای ایOffگزینه 
در صورتی که ست پوینت به ورودی شـمارنده نـسبت        

  :داده شده باشد داریم 
LAtCH :      با انتخاب این حالت برای ست پوینت مربوط به کانتر

، به محض اینکه مقدار کانتر به مقدار ست پوینت رسید ست   
  . پوینت فعال شده و تا ریست شدن در این وضعیت می ماند 

bOUnd :  ایــن گزینــه خروجــی مربــوط بــه ســت پوینــت در  بــا
صورتیکه مقدار کانتر بزرگتر یا مساوی بـا مقـدار سـت پوینـت               

در صورتیکه نوع انتخاب .(فعال خواھد شد ) HIبرای نوع (شود 
 باشد به محض رسیدن به ست پوینت و کمتر از ان  LOشده 

  ) .فعال می شود 
) HIدرنوع (برسد و زمانیکه مقدار کانتر به کمتر از ست پوینت 

خروجی با بیشتر  LOدر حالت . (خروجی غیر فعال می شود 
  .)  شدن کانتر از مقدار ست پوینت غیر فعال می شود 

tOUt :            بسته به رخ دادن یکی از شرایط گفته شـده درگزینـه
قبل به محض اینکه خروجی فعال گردد با انتخاب این گزینـه ،           

ه خروجـی غیـر فعـال     پس از گذشت مدت زمان قرار داده شد       
  .می گردد 

در صورتی که ست پوینـت بـه ورودی سـرعت نـسبت              
  :داده شده باشد داریم 

LAtCH :               با انتخـاب ایـن حالـت بـرای سـت پوینـت مربـوط بـه
سرعت ، به محض اینکه مقدار سرعت به مقدار ست پوینـت         
رسید ست پوینت فعال شده و تا ریست شدن در این وضعیت 

  .می ماند 
bOUnd :   بــا ایــن گزینــه خروجــی مربــوط بــه ســت پوینــت در

صورتیکه مقدار سرعت بزرگتر یا مساوی با مقدار ست پوینت        
در صورتیکه نوع انتخاب .(فعال خواھد شد ) HIبرای نوع (شود 
 باشد به محض رسیدن به ست پوینت و کمتر از ان  LOشده 

  ) .فعال می شود 
درنـوع  ( برسد  و زمانیکه مقدار سرعت به کمتر از ست پوینت        

HI (  خروجی غیر فعال می شـود) .  در حالـتLO    خروجـی بـا
بیشتر شدن سرعت از مقدار ست پوینت غیر فعال می شود     

  (.  
tOUt :            بسته به رخ دادن یکی از شرایط گفته شـده درگزینـه

قبل به محض اینکه خروجی فعال گردد با انتخاب این گزینـه ،           
ه خروجـی غیـر فعـال     پس از گذشت مدت زمان قرار داده شد       

  .می گردد 
  
  
  
  
  

   :ASn-n (setpoint assignment)شش 

  
در منو مشخص می کنیم که عملکرد سـت پوینتھـای صـفحه      

  .به چه ورودی نسبت داده شود 
  

   : SP-n (setpoint value) ھفتمنوی 

  
. در این قسمت مقدار عددی سـت پوینـت را وارد مـی کنـیم         

 انتخـاب  Entه ، نوع ست پوینت البته در صورتیکه در ماژول س    
شود می توان از راه مقدار دھی سریع نیز مقدار ست پوینت          

  .را انتخاب کرد 
  

   :trC-n (setpoint tracking)ت شمنوی ھ

  
 انتخاب شود NOدر صورتیکه برای این منو گزینه دیگری غیر از 

مقدار انتخابی برای ست پوینت ، در ھر قسمتی دنبال خواھد 
ن معنـی کـه در صـورتیکه مقـدار سـت پوینـت را بـا        بـدی . شد  

پروگرامینگ سریع تغییر دھیم عدد ست پوینت در این قسمت 
  .نیز متناسبا تغییر خواھد کرد و بالعکس 

  
   : tyP-n (setpoint boundary type)نهمنوی 

  
 خروجی بـه محـض مـساوی یـا بزرگتـر شـدن از              HIبا انتخاب   

  .مقدار ست پوینت عمل خواھد کرد 
 خروجی به محـض رسـیدن یـا کـوچکتر شـدن از      LOبا انتخاب  

  .وقدار ست پوینت عمل خواھد کرد 
  

   : Stb-n (Setpoint Standby Operation) دهمنوی 

  
 باعث میشود ست پوینتی که عملکرد ان برای Yesانتخاب  

مقادیر کمتر از ست پوینت انتخاب شده است  انتخاب شده 
ام روشن شدن کنترلر که به ھنگ ) Low Acting(است 

فعال نشود تا زمانیکه , نمایشگر از صفر شروع میشود 
انگاه ست . نمایشگر به ناحیه کاری و بدون االرم خود برسد 

پوینت مطابق ستینگ ھائی که برایش انجام شده عمل 
  .خواھد کرد 

  
   : HyS-n (setpoint standby opration) یازدهمنوی 

  

  
ین قسمت به مقدار ست پوینت اضافه     مقدار تعیین شده در ا    

و یا از مقدار ست پوینت کم می شود     ) LOدر نوع   (می شود   
تا مقدار غیر فعـال شـدن خروجـی سـت پوینتھـا           ) HIدر نوع   (

این گزینه تنھا در مورد عملکرد ست پوینت ھا در . بدست اید 
  .استفاده می شودمحدوده باند 
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   :tOFF-n (setpoint off delay) دوازدهمنوی 

  
در این حالت مقدار انتخاب شده برابر با عددی است که مـی       
خواھیم پس از گذشت این مدت زمان از غیر فعال شدن ست 

در واقع این عـدد تـاخیری     . پوینت خروجی نیز غیر فعال شود       
است که بین غیر فعال شدن ست پوینت و خروجـی رخ مـی         

  .دھد 
  

  : tOn-n (setpoint on delay)سیزدهمنوی 

  
در این حالت مقدار انتخاب شده برابر با عددی است که مـی       
خواھیم پس از گذشت این مـدت زمـان از فعـال شـدن سـت                 

در واقع این عدد تاخیری است . پوینت خروجی نیز فعال شود 
  .که بین فعال شدن ست پوینت و خروجی رخ می دھد 

  
   :tOUt-n ( setpoint timeout)چھارده منوی 

  
ار گفته شـد کـه یکـی از حالتھـایی کـه خروجـی       در منوی چھ 

غیرفعال می شود می تواند گذشت مدت زمانی خاص باشد         
    . در این منو مدت زمان مورد دلخواه باید ثبت شود.
  

   :AUtO-n (counter auto reset)پانزده منوی 

  
محتویات کانتر و نمایشگری  باعث میشود noانتخابی غیر از 

اد پس از عملکرد ست پوینت منتصب به که کانتر را نشان مید
  . بطور اتوماتیک ریست شوند , این مقدار کانتر 

صفر شود یا به مقدار تعین ( روش ریست شدن این کانتر 
که درھمین منو تعین میگردد دارای ) شده از قبل لود شود 

الویت نسبت به ستینگ ھای ریست شدن خود کانتر است 
انتخاب ھای دنباله این . ه اند ن شدی تعی٥که درماجول یک یا 
  :گزینه عبارتند از

No بدون گزینه اتو ریست    
2ErOAS مقدار کانتر و نشاندھنده صفر میشوند درست 

  .درلحظه شروع عملکرد ست پوینت 
CLdAS مقدار کانتر و نشاندھنده به مقدار ازپیش تعین شده 

  .لود میشوند درست درلحظه شروع عملکرد ست پوینت 
2ErOAE مقدار کانتر و نشاندھنده صفر میشوند درست 

درصورتی این گزینه عمل (درلحظه خاتمه عملکرد ست پوینت 
خواھد کرد که عملکرد ست پیونت قبال بصورت تایم اوت 
تعریف شده باشد یعنی دارای زمان عملکرد باشد مستقل از 

  ).اینکه شرایط عملکرد ست پوینت ھنوز وجود دارد یا خیر
CLdASر کانتر و نشاندھنده به مقدار ازپیش تعین شده  مقدا

لود میشوند درست درلحظه خاتمه عملکرد ست پوینت 
درصورتی این گزینه عمل خواھد کرد که عملکرد ست پیونت (

قبال بصورت تایم اوت تعریف شده باشد یعنی دارای زمان 
عملکرد باشد مستقل از اینکه شرایط عملکرد ست پوینت 

  ).یا خیرھنوز وجود دارد 
 

  
  
  
  

   :rSd-n (SetpointResetWithDisplayReset)شانزدهمنوی 

  
 انتخاب شود با ریست شدن کانتر ،   YESدر این منو اگر گزینه      

سـت پـوینتی بـه آن نـسبت داده شـده      خروجـی  در صورتیکه  
ریـست شـدن خروجـی بـه     (باشد ان نیـز ریـست مـی شـود          
  .)معنی غیر فعال شدن ان است 

  
 (setpoint Reset When SPn+1 Activates)ھفــده منـوی  
rSAS-n:   

  
انتخاب گردد این خروجی زمانی n برای خروجی YESاگر گزینه 

غیرفعال خواھد شد که خروجی مابعـد ان فعـال شـده باشـد        
 ٣ زمانی غیر فعـال مـی شـود کـه خروجـی         ٢مثال خروجی   (.

 زمانی غیر فعـال م یـشود کـه    ۴فعال گردد ھمینطور خروجی  
  )عال شده باشد  ف١خروجی 

  
 (setpoint Reset When SPn+1 DeActivates)جـده منـوی ھ 
rSAE-n  

  
 غیر فعال n خروجی مربوط به ست پوینت YESبا انتخاب گزینه 

 فعـال شـده   n+1می شود به شـرط اینکـه اوال سـت پوینـت             
.  سپری شده باشد n+1ست پوینت باشد و ثانیا زمان تاخیر  

  ین است بنابراین الزمه این انتخاب ا
 در منـوی چھــار  tout از نــوع  n+1عملکـرد ســت پوینـت   کـه  

  . انتخاب شده باشد 
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  :SrL (serial communication parameter) ٧ماژول ھفت 
  

  
  

د با تنظیمات کـامپیوتر  پارامترھای تنظیم شده در پکس بای. این ماژول برای تنظیم پارامترھای ارتباط سریال در نظر گرفته شده است  
 این ماژول تنھا در صورتی در پکس موجود است که کارت .ھماھنگ باشد مانند پرینتر   ارتباط گیرنده یا ھر سخت افزار جانبی دیگری         

  . د رپکس نصب شده باشد RS485و RS232ارتباط سریال 
 داشته باشد کـه قـادر بـه فرسـتادن و دریافـت کـردن کـدھای         برای برقراری ارتباط سریال الزم است که کاربر نرم افزاری را در اختیار  

جھت تنظیمات سخت افزاری و وایرینگ . جھت کانفیگور کردن پکس به کار می رود  برای SFPAXنرم افزار ردالین با نام . اسکی باشد 
  . مراجعه کرد ۴٫۵ارتباط سریال می توان به بخش 

فلوچارت مختص ھر کارتی . وع کارتی که در پکس نصب می شود متفاوت خواھد بود با توجه به نمنوی ھای عنوان شده در این بخش 
ھمـراه  مادبـاس  پروفیباس و دیـوایس نـت و   اطالعات الزم برای استفاده از پروتکلھای ھمچنین . ھمراه کارت موجود ارائه خواھد شد     

  .کارت خود ضمیمه خواھد بود 
  

   :bAUd  (baud rate)منوی یک

  
باید .  بادریت را برای دستگاه تنظیم می کنیم       در این قسمت  

بـه  .این مقدار با بادریـت دسـتگاھھای متـصل یکـسان باشـد              
ــداکثر    نرمــال صــورت مقــداری کــه تمــام    ایــن عــدد روی ح

  . دستگاھای مرتبط ساپرت می کنند تنظیم خواھد شد 
  

   :dAtA (Data Bit)منوی دو

  
  .کنیم در این قسمت طول دیتای ارسالی را تعیین می 

ــر اســت روی مقــدار حــداکثری کــه ھمــه      ــز بھت ــن عــدد نی ای
  . ساپرت می کنند تنظیم شود دستگاھھا 

  
   :Par (parity bit)منوی سه 

  
. عـدد بقیـه وسـایل تنظـیم گـردد       این عدد نیز باید مطابق بـا        

ترانسمیتر د رمورد دیتاھای رسیده پریتی را ندیده می گیرد و 
  . ست می کند برای دیتا ھای ارسالی انرا 

 برای پریتی انتخاب شود در حالیکه طـول فـریم          noاگر پارامتر   
یک استپ بیت اضـافی اسـتفاده مـی     بیت است    ٧مورد نظر   

  . برساند ١٠شود تا اندازه فریم را به 
  

  : Addr (meter unit address)منوی چھار

  
  .در این قسمت ادرس ترانسمیتر باید وارد شود

ترانـسمیتر در شـبکه    سـریال تنھـا یـک        در صورتیکه در ارتبـاط    
موجود باشد ادرسی نیاز ندارد و حتی می تواند صفر را اختیار 
کند ولی د رمواردی که چند دستگاه در ارتبـاط شـرکت دارنـد            
نیاز است تا یک ادرس متشکل از دو قسمت دیجیتال برای ان 

  . در نظر گرفته شود
  

   :abbreviated printing AbrU)(منوی پنج

  
ادرس ( عمل پررینت کامل انجام می گیـرد  noبا انتخاب گزینه   

  ) .mnemonicsدستگاه ، دیتای موجود و 
ــه   ــا    YESو انتخــاب گزین ــی شــود ت ــث م ــای   باع ــط دیتاھ فق

  . ترانسمیتر ثبت شوند 
در صورتی که ادرس دستگاه صـفر باشـد در پرینـت از           : توجه  

  . نوع کامل ثبت نخواھد شد 
  

   : Opt (print option)منوی شش 

  
در این منو پارامترھایی را که الزم داریـم پرینـت گرفتـه شـوند       

، پـارامتر   برای ھـر پـارامتر   YESبا انتخاب . مشخص می کنیم   
و در صورتیکه پرینت . مورد نظر در لیست پرینت قرار می گیرد 

توضـیحات ھـر پـارامتر نیـز د     از نوع کامل انتخـاب شـده باشـد      
 Aبه این صورت که مثال برای مقدار کانتر قرار می گیرد رپرینت 
   قبل از عدد داده می شودCTAتوضیح 
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  : در خطوط سریالاطالعاتی در ارتباط با ارسال فرمان و دیتا 
ارسال فرمان به دستگاه به معنـی ارسـال جملـه ایـست کـه        

یـک جملـه   . ازحد اقل یک کارکتر فرمان سـاخته شـده باشـد          
مـشخص کننـده ارزش     یـک   ,  فرمـان    فرمان شامل یک کـارکتر    

به ھنگام نوشتن اطالعات در    (فرمان و اطالعات عددی است      
کـارکتر   . $ یـا  *و باالخره یک کـارکتر خاتمـه جملـه       ) دستگاه  

 نیز میتواند کارکتر اخر باشد به شرط اینکه    <CR>کریج ریترن   
  . باشد Slave درمود نمایش از منبع سریال باشد Cکانتر 

  
  ل مربوط به کامند ھا امده است در زیر جدو

  

  
  

 :ساختار یک جمله فرمان 
ھرجمله فرمان سریال باید به ترتیب مخـصوص خـود سـاخته       

دستگاه به فرمانھای بی ربط ھیچ پاسخی حتی پیـام     . شود  
درزیر مراحل سـاخت یـک جملـه فرمـان سـریال            . ارور نمیدھد 
  :امده است 
رف اولین کارکتر مشخصه ادرس دستگاه یعنی حـ         .١

N       کـه بـدنبالش دو کـارکتر عـددی بعنـوان ادرس  
ــت   ــتگاه اسـ ــه   . دسـ ــتگاھی کـ ــر ادرس دسـ اگـ

ــن    ــه او فرمــان دھــیم صــفر اســت ای میخــواھیم ب
 . قسمت میتواند از جمله فرمان حذف شود

 .بعد از کارکتر ھای ادرس کارکتر فرمان قرارمیگیرد  .٢
کارکتر بعدی شماره رجیستر مقصد فرمان میباشد  .٣

 نیازی بـه شـماره رجیـستر    Pنت یعنی  فرمان پری . 
 .ندارد 

اگر فرمان نوشتن تنظیم میکنیم اطالعاتی که باید  .۴
 .نوشته شود پس از این ارسال خواھد شد 

 و یا  *ھمه فرمان ھای سریال باید با کارکتر ھای  .۵
 درمـود   C خـتم شـوند فقـط وقتـی کـه کـانتر         $

, نمایش از پورت سریال یعنی مود اسلیو قراردارد         
ــرن باشــد     ــد کــاریج ریت  .  <CR>کــارکتر اخــر بای

دستگاه قبل از دریافت کـارکتر اخـر عکـس العمـل            
 .نشان نخواھد داد 

درقــسمت زیــر  جــدول زمــان بــرای انــواع فرمــان ھــای  
  .مشابه بیان شده است 

  
  

 :مثالھایی از رشته ھای فرمان 
 درست پوینت یک ٣۵٠نوشتن  , ١٧= ادرس  .١

  N17VM350$: جمله : 
زمـان پاسـخ حـد     , Aقرائت کـانتر   ,  ۵ ادرس .٢

 میلی ثانیه جمله عبارت است ١٠٠ تا ۵٠اقل 
 *N05TAاز 

ــت   , ادرس صــفر  .٣ ــردن ســت پوین    ۴رســت ک
  *RS: جمله عبارت است از 

  
    :انتقال اطالعات به ترانسمیتر

محدودیتھای ارسال اطالعات عددی به ترانـسمیتر  در جـدول     
لیست  )نتھا آمده است  این جدول در ا    ( رجیسترھا مشخصات

  شده است 
  عدد منفی نیاز به یک عالمت نماینده منفی دارد 

و دسیمال پوینت ترانسمیتر دسیمال پوینت را نادیده می گیرد 
با سـت  (پکس برای آن در نظر گرفته می شود ست شده در  

 را ٢٫۵  در نمایش ٢۵ و ارسال عدد  0.0کردن دسیمال پوینت    
  ) را ارسال کنیم ٢۵٠ باید ٢۵ن خواھیم داشت و برای داشت

  
  :اطالعات دریافت شده از ترانسمیتر 

 ھمچنـین  )T(این ماژول در برابر فرمانھا یارسـال شـده بـه آن     
  .، پاسخ را ارسال می کند ) P(فرمان پرینت 

پاسخ ارسال شده می تواند به صورت کامل یا مختـصر شـده        
   آمده است ٧باشد که توضیح آن در ماژول 

  
   
  :مل ال اطالعات به صورت کاانتق

در صـورتی کـه اطالعـات بــه صـورت کامـل در خواسـت شــده       
  :باشند پاسخ رسیده به ترتیب دارای بایتھای زیر خواھد بود 

  
  

    :انتقال اطالعات مختصر شده
 در صورتی که اطالعات مختصر شده مد نظـر باشـد اطالعـات      

   .مقدار عددی پس از آن استتنھا شامل ادرس و 
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  : اتومات یا دستی رجیستر مربوط به حالتھای
حالت اتومات و دستی در پکس برای خروجی ھای دیجیتال و   

  ھمچنین انالوگ آن مد نظر است 
 که برای این حالت د رنظر گرفتـه شـده اسـت بـه            Uرجیستر  

  :ترتیب نشان داده شده 

  
ت  انتخاب شود د رمـد اتومـا  ٠عدد در صورتیکه برای ھر گزینه  

ھستیم و با در نظر گرفتن عدد یک در مد منوال قرار خـواھیم       
  .گرفت 

 و SORمقدار خود را از رجیستر در حالت منوال مقادیر خروجی 
AOR  قرائت می کنند.  

 زمانیکه از حالت اتومات خارج شده و به مد منـوال مـی رویـم            
مقدار خروجی روی مقدار قبلی خود ثابت خواھد ماند تا مقدار 

  . به صورت دستی به آن وارد شود جدیدی
  و خروجی انـالوگ را در   ۴عملکرد ست پوینت     VU00011مثال  

  . مد دستی قرار می دھد 
  

  : رجیستر مربوط به مقدار آنالوگ خروجی 
این رجیستر مقدار سیگنال خروجی پکس را د رحال حاضر در          

   می باشد ۴٠٩۵ تا ٠خود نگه داری می کند و رنج آن بین 
یگنال خروجی به ازاء مقادیر مختلف ایـن رجیـستر را          سمقدار  

   :می توان د رجدول زیر دید 

  
  
  

    :رجیستر مربوط به خروجیھای دیجیتال
  .در این رجیستر حالت ھر ست پوینت را د رحال ذخیره میکند 

خواندن این رجیستری باعث می شود که وضعیت کلیه ست          
  .پوینتھا مشخص گردد 

سـت پوینـت مـورد نظـر در وضـعیت           بدین معنی اسـت کـه        0
  . نشان دھنده وضعیت روشن است 1خاموش است و 
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   :AnA (analog output parameters) ٨  ھشتماژول
  

  
کارت انالوگ خروجـی  یکه این ماژول تنھا در صورت. این ماژول برای تنظیم پارامترھای مربوط به سیگنال انالوگ خروجی از پکس است   

  پکس نصب شده باشد وجود خواھد داشت 
  

  TYPE: منوی یک 

  
  . در این قسمت نوع سیگنال ارسالی تعیین می شود 

بایـد از پینھـای    اگر سیگنال از نوع جریان انتخاب شـده باشـد           
  . از پکس برای سیم بندی استفاده کرد ١٩و١٨

 بـرای  ١٧ و  ١۶نھای  و اگر سیگنال از نوع ولتاژ انتخاب شود پی        
  . سیم بندی استفاده خواھند شد 

یک پکس در ان واحد تنھا می تواند یک نوع سیگنال خروجـی    
  .را اختیار کند 

  
  ASIn: منوی دو 

  
در این قسمت مشخص می کنیم که سیگنال ارسالی توسط 

  . پکس به کدامیک از پارامترھای پکس باید نسبت داده شود 
نـد ھـر یـک از کانترھـای آ تـا سـی یـا              این پارامترھـا مـی توان     

سرعت یا به مقدار ھای ماکزیممو مینیمم نسبت داده شوند         
.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  An-LO: منوی سه 

  
ــه مینــیمم    در ایــن منــو مقــدار مینیممــی را کــه قــرار اســت ب

  .سیگنال ارسالی نسبت داده شود تعیین می گردد 
 ۴ر ، در ایـن قـسمت      میلـی امپـ    ٢٠ تـا    ۴مثال در انتخاب رنـج      

میلی امپر زمانی بـه خروجـی ارسـال مـی شـود کـه صـفحه            
  . را نمایش دھد ٠نمایش عدد 

  
  An-HI: منوی چھار 

  
در این منو مقدار ماکزیممی را که قرار است به مقدار ماکزیمم 

  .سیگنال ارسالی نسبت داده شود تعیین می گردد 
 ٢٠ایـن قـسمت    میلـی امپـر ، در     ٢٠ تا   ۴مثال در انتخاب رنج     

میلی امپر زمانی بـه خروجـی ارسـال مـی شـود کـه صـفحه            
  .  را نمایش دھد ١٠٠٠نمایش عدد 
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  AnA : ٩ماژول نه 
  

  
  d-LEU: منوی یک 

  
 موجـود در  ال ئی دی ھای در این منو میزان شدت روشنایی   

  .عیین می کند  ت راپکسصفحه نمایش 
  .  در جه روشنایی است١۵ تا ١رارمتر رنج تغییرات این  پا

  
  COdE: منوی دو 

  
این منو برای برگرداندن پارامترھای پکس بـه حالـت تنظیمـات       

  .کارخانه به کار می رود 
 را انتخـاب کـرده و کلیـد    ۶۶کـد  به وسیله کلیدھای جھت نما    

PAR       را فشار دھید صفحه نمایش rESEt   را نشان می دھد و 
  . باز می گردد۵٠به کد 

 ھنگامیکــه DSPو PARھمچنــین فــشردن ھمزمــان کلیــدھای 
پکس روشن است نیـز باعـث مـی شـود کـه تنظیمـات اولیـه           

ــن عمــل صــفحه  . کارخانــه د رپارامترھــا جــایگزین شــود   بــا ای
مـی دھـد بـا ایـن      را نمـایش     Err4نمایش یک اخطار با عنوان      

اگـر بالفاصـله   . محتوا که امکان دارد  حافظه موجود پاک گردد   
را فشار دھید  مقادیر حافظه باز گردانده  ) RST( د ریست کلی

ــل از اینکــه    ــی اگــر قب ــد شــد ول ــرق  را بفــشارید RSTخاھن ب
  .ترانسمیتر قطع شود دیگر مقادیر قابل بازیابی نخواھند بود 

یکی از کدھایی که در ایـن قـسمت فقـط در مـورد پکـس آی                 
   است ۴٨صدق می کند ، کد 
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