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 فهرست مطالب

 3 ........................................................................................................................................................ کنترلر SMS یصنعت یدستگاه کاربرد
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 6 ............................................................................................................................................................................... برد یورود یهاپورت
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 SMS Controller v3................................................................................................................ 10 برنامه  یهاتمیاز آ کیعملکرد هر  حیتوض

 19 ................................................................................................................................... محصول دیجد یافزوده شده در نسخه یهاتیقابل

 31 ................................................................................................................................... کنترلر SMSدستورات قابل اجرا در دستگاه  ستیل
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 کنترلر SMS یصنعت یکاربرد دستگاه

 

 دستگاه نیا. دیباش داشته ودخ یادار و یانگخ زاتیتجه و لیوسا بر یکامل تیریمد توانیدمی باشد لیموبا شبکه پوشش تحت که جهان از نقطه هر از

 اتصال با ای دیکن تیریمد و خاموش روشن، را ایوسیله هر( SMS) همراه تلفنتوسط  که کندمی فراهم شما یبرا را امکان نیا آسان اریبس نصب با

 کارخانه و اداره ای خانه تیوضع از ...و آتش ای دود صیتشخ سنسور ضربه، سنسور حرکت، صیتشخ سنسور ازجمله مختلف یحسگرها و سنسورها

 ای گلخانه یدما کنترل ،یاریبآ کنترل خانه، لیوسا کنترل یبرا توانیدمی مثال عنوانب ،است متنوع اریبس دستگاه نیا یکاربردها. دیشو مطلع خود

 .ردیگ قرار استفاده مورد گرید متنوع یکاربردها و خودرو ای یخانگ یمنیا هایسیستم ،یمرغدار

 .کرد استفاده پر نویز و یصنعت هایمکان یتمام است که بتوان از آن در ایطراحی این دستگاه به گونه

ات کاربردی بیشتری لحاظ شده این دستگاه قابلیت اعمال تنظیم افزاراز نرم 2در نسخه  شده است.ای تولید رله 12ای و رله 2برد در دو نسخه 

، ارسال پیامک و کنترل رله  نیز به عنوان کنترلر دستگاه ها استفاده نمود و انواع وظایف از جمله ایجاد تماس تلفنی ریموت کنترلراست و میتوان از 

دما ، ...( اضافه شده  برد امکان اتصال سنسور دیجیتال خارجی ) 3همچنین در نسخه   ها را برای هر کدام از کلیدهای ریموت کنترل در نظر گرفت.

 تعریف بازه های دمایی مختلف عکس العمل های مختلف از طرف برد ایجاد کرد.است و میتوان با 

 

 : نکات مهم

 ی کار دستگاه دستورالعمل و نحوهSMS  های فقط در تعداد رله ومشابه بوده  ای دقیقا  رله 12ای و رله 2کنترلر در دو نسخه

   .خروجی تفاوت دارند

  رت پو خروجی صوتی و-، ورودیدر نسخه حرفه ایRS485 گزارش رخدادها اضافه شده است. برای کنترل برد و  

  با بخش  مگاهرتز ارائه میشوند. برای تغییر گیرنده با مدلهای دیگر 315به صورت عمومی دستگاه ها با گیرنده ریموت کنترل

 فروش تماس بگیرید. 

  در بخش ورودی سنسور دیجیتال در حال حاظر سنسور دمایDS18B20 شود. پشتیبانی می 
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 دستگاه یهاتیقابلاجزا و 
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 GSMمخصوص  هایآنتناز  بایستمی. در صورت تعویض این آنتن، است GSMآنتن موجود بر روی دستگاه مخصوص فرکانس کاری : GSMآنتن  *

 استفاده کنید. GSMصوص آنتن استاندارد مخ هایطولاز افزایش  باید، دهیددستگاه را درون قاب فلزی قرار بخواهید  کهدرصورتینمایید. استفاده 

 .شودمیاستفاده  کلیدجهت روشن و خاموش نمودن دستگاه از این  :ON/OFF کلید* 

و به  شدهست ی. با فشردن این شستی، دستگاه رگرددمیست کلی دستگاه و میکروکنترلر از این شستی استفاده یر منظوربه: RESET* شستی 

عملیات آپدیت فریمور نیز با فشردن این کلید شروع  .گرددمیبازحالت اولیه 

بعد از گذشت چند ثانیه اگر آپدیتی صورت نگیرد برنامه روال عادی خود  میشود.

 را طی خواهد نمود.

به معنای  PWR. است LEDنشانگر  3دستگاه دارای  نشانگرهای شبکه:* 

به معنای  STATو  NETاتصال تغذیه دستگاه و روشن بودن دستگاه بوده، نشانگر 

ها بیانگر حاالت  LEDچشمک زدن این  ینحوهاتصال دستگاه به شبکه است. 

 LED. در حالت اولیه و جستجوی شبکه، باشندمیمختلف اتصال به شبکه 

ثابت روشن مانده  LEDپشت سر هم چشمک زده و بعد از یافتن شبکه،  صورتبه

 و هر چند ثانیه یک بار چشمک می زند.

و  کارتسیمدر جای خود، از شارژ بودن  کارتسیمقبل از قرار دادن  حتماً در این قسمت وارد نمایید.کارت خود را سیم :کارتیمس* سوکت 

 بودن پین کد آن اطمینان حاصل فرمایید. غیرفعالهمچنین 

متصل  سبه یک ترمینال فونیک هرکدامکه ( عدد 2اس کنترلر مینی ام)برای اس استعدد رله بر روی دستگاه موجود  12 رله: هایترمینال* 

 .(NC) بستهیک کنتاکت  و( NO)، یک کنتاکت باز (out) مشترک، یکی استخروجی  3شده است. هر رله دارای 

 

 است. قرارگرفتهمختلف یک بازر بر روی دستگاه  هایوضعیتاعالم  منظوربه بازر:* 

 .گرددمیاز این پورت استفاده و اعمال تنظیمات نه اتصال دستگاه به رایا منظوربه :mini USB* پورت 

اکیداً باشد.  (آمپر 2ولت )حداقل  12 بایستمی. تغذیه دستگاه استاتصال منبع ولتاژ به دستگاه  منظوربهاین ترمینال  کانکتور اتصال تغذیه:* 

منبع تغذیه نتواند جریانِ مورد نیازِ دستگاه را تامین صورتی که  در .ی با کیفیت استفاده شودی برد از یک منبع تغذیهشود که جهت تغذیهتوصیه می

مثبت و  عالمت ، بهاز طریق ترمینال فونیکس دستگاه ی. به هنگام اتصال تغذیهدچار مشکل خواهد شد یی مخابراتکند، دستگاه در اتصال به شبکه

 دقت نمایید. روی بردمنفی 
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 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

 

صفر و یک شدنِ ییرات تغ دستگاه را طوری تنظیم کرد که توانمیی دیجیتال و آنالوگ مجهز است. دستگاه به پورت ورود ورودی: هایپورت* 

همچنین  شوند. اساماسهای تعیین شده به شماره تلفن های آنالوگورودیدیجیتال و تغییرات ولتاژ نسبت به سطوح تعیین شده در های ورودی

 ظر گرفت.نتماس، ارسال پیامک، کنترل خروجی ها و ..( برای هر کدام از ورودی ها در میتوان عملکردهای کنترلی متنوعی را ) ایجاد 

ورودی های دیجیتال در حالت عادی و  باشد.یمولت  5و  0های دیجیتال و برای ورودیولت  5 تا 0 آنالوگ هایورودیبرای ولتاژ  مجازِ مقادیر

 ) زمین( استفاده شود.  GNDاست برای تحریک آنها از ورودی بدون اتصال دارای مقاومت داخلی باالکش بوده و بهتر 

 برد ورودی هایپورت
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 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

 برد یاولیه یاندازراه
 را به برد متصل نمایید. GSMابتدا آنتن  -1

 
بودن  یرفعالغو همچنین  کارتیمسدر جای خود، از شارژ بودن  کارتسیمقبل از قرار دادن  حتماًنموده،  کارتسیمرا وارد سوکت  کارتسیم -2

 کد آن اطمینان حاصل فرمایید.پین

 
یه هم استفاده نمود. الزم از ترمینال ورودی تغذ توانمیبرد را روشن نمایید.  ON/OFF کلیدسپس توسط  را وصل کرده و برد یمنبع تغذیه -3

 آمپر باشد. 2ولت و حداقل  12 باید برد یاست تغذیه به ذکر

 

ن است و نشانگرهای به معنای اتصال تغذیه به برد و روشن بودن آ PWRشد. نشانگر  انگرها روشن خواهندنمودن دستگاه نشبعد از روشن  -4

NET  وSTAT  چند ثانیه اول نشانگر دهندمیوضعیت اتصال به شبکه را نشان .NET  مد که به معنای آبه حالت چشمک سریع درخواهد

 زندمیچشمک  یکبارانیه ث هرچندو  ماندمیثابت روشن  صورتبو این نشانگر  هشدشناساییبعد از چند لحظه شبکه جستجوی شبکه است، 

 برقراری ارتباط موفق است. به معنایکه 
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 .شده استح داده بعدی نحوه اتصال به کامپیوتر و اعمال تنظیمات در برنامه مربوطه توضی هایقسمتاستفاده است. در  یبرد آماده

 و نصب درایور اتصال برد به کامپیوتر ینحوه
 را به برد و کامپیوتر متصل نمایید. mini USBابتدا کابل  -1

 
  .شودمیدستگاه نصب  درایورخودکار  صورتبهرایانه شما به اینترنت متصل باشد،  کهدرصورتیدر اولین اتصال،  -2

 به هر علت درایور نصب نشد، پیغام زیر ظاهر خواهد شد: کهدرصورتی

 

صول قرار دارد به صورت یید، به این صورت که پوشه حاوی فایل درایور را که در دیسک همراه محتی درایور را نصب نمادس صورتبدر این حالت 

 زیر مسیر دهی نمایید تا روی سیستم نصب گردد.

 اب نمایید.نتخرا ا Update Driverویندوز رفته و روی دستگاه ناشناس به صورت زیر کلیک راست کرده و گزینه  Device Managerبه بخش 
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 را مشخص کنید. Driveرا انتخاب نمایید و مسیر پوشه  .… Browseسپس در پنجره بعدی گزینه 

 

ره پورت در هر رایانه متفاوت . الزم به ذکر است شماگرددمیهمانند شکل زیر به درایورهای شما اضافه  COMبا نصب کامل درایور، یک پورت  -3

 است. شدهاساییشن COM8در اینجا  مثالً ;وارد نمایید افزارنرمرا در هنگام اتصال  این شماره بایستمیبوده و شما 

 

 ربندی نمایید.درستی به کامپیوتر متصل شده است و میتوانید سخت افزار را پیک، دستگاه به COMو پورت  بعد از شناسایی درایور

 USBپورت ، دن بردشبالفاصله با روشن  و ودشمی  نجامادقیقه  1دستگاه پس از حدود  USBشناسایی پورت  نمایید که در ورژن جدیددقت 

 ر دارید.نیز قطع میگردد و نیاز به قطع اتصال و اتصال مجدد نرم افزا USBبا قطع تغذیه برد پورت همپین  .شود شناسایی نمی
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 SMS Controller v3 افزارنرم یاندازراهو  معرفی
 

متن دلخواه پیامک جهت  توانمی. شودمیبه برد اعمال  نظر موردتنظیمات  SMS Controller v3کنترلر و توسط برنامه  SMSتگاه دس اتصال با

 هایورودیآنالوگ و یا تغییر وضعیت  هایورودیاز تغییر سطح ولتاژ  سازیآگاهتنظیمات همچنین  وارد نمود.را  نظر مورد هایرله سازیفعال

 .اعمال نموددیجیتال را 

 در دیسک همراه با محصول اجرا نموده: برنامه را از مسیر زیرابتدا  -1

DVD:\\ SMS_Controller_v3.exe 

را بزنید تا ارتباط بین  Connect یدکمهاست را انتخاب نمایید سپس  شده شناسایی شما که در سیستم COMشماره  ،بعد از باز شدن برنامه -2

 دستگاه و برنامه برقرار شود.

 

ارتباط بین کامپیوتر و برد را  توانمیظاهر خواهد شد. توسط این دکمه نیز  Disconnect یدکمه ،در صورت موفق آمیز بودن عملیات اتصال

 قطع نمود.

 

 SMS Controller v3برنامه  هایآیتمتوضیح عملکرد هر یک از 

 منوی اصلی:

Import:  عملیات  یل ویرایش شوند.تا در صورت تما شودمید برنامه بود وار شده اعمال برد ردتنظیماتی که از قبل آخرین توسط این گزینه

Import .چند ثانیه طول خواهد کشید 

 

Export:  عملیات گرددمیدر دستگاه ذخیره  شده انجامتوسط این گزینه تنظیمات .Export .چند ثانیه طول خواهد کشید 

 

Default : را ویرایش  نظر موردتنظیمات  توانمی هاآن، سپس به کمک شودمیوارد برنامه  فرضپیش دستوری دهایکبا کلیک بر روی این گزینه

 ستفاده نمایید.اری دستور دیگکد د از هر توانمیو کاربر  جهت پیشنهاد بوده صرفاً و  فرضپیشاست این مقادیر  به ذکرالزم  نمود.
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 .شودمیلف است که هر یک به ترتیب توضیح داده دارای چند صفحه مخت افزارنرم صفحات برنامه:

 

Relays (هارله):  دستوراتی که برای خاموش یا روشن کردن توان می. در این صفحه دباشمیدستگاه  هایرلهاین صفحه مربوط به تنظیمات

رله را خاموش یا روشن کنید. تمامی دستورات  توانیدمیدستور مربوط به آن،  واردکردن. برای هر رله با کردرا وارد  باشندمی smsاز طریق  هارله

 .تنظیم کنیدروی دستگاه د نظر را نیاز خود دستور مور هبنا ب توانیدمیبوده و  تغییر قابل

 

 

Status Reset Command Set Command Relay Number 

 وضعیت رله
 کردنفعالغیردستور جهت 

 رله
 شماره رله رله سازیفعالدستور جهت 

ا کلیک بر روی این ب

آیتم وضعیت هر رله 

یعنی با  شودمیتست 

 شدهفعالداشتن تیک رله 

و با برداشتن تیک رله 

خواهد شد.  غیرفعال

همچنین با اعمال 

 مورد نظر هایتیک

متن  Defaultی بعد از زدن دکمه

صورت دستوری پیشنهادی ب

توان این شود. میفرض وارد میپیش

کد دستوری را به هر متن دلخواهی 

 تغییر داد.

 یدکمهبعد از زدن 

Default  متن دستوری

 فرضپیش صورتبپیشنهادی 

این کد  توانمی. شودمیوارد 

 را به هر متن دلخواهیدستوری 

 د.اتغییر د

)در کنار هر رله و همچنین 

رله  هر یشمارهدر پشت دستگاه 

 است.( شده درج
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ها بعد از رله اولیهوضعیت 

روشن نمودن دستگاه 

 .دنشومی اعمال

 
Relay3=0 

 مثالً یا 
Room1=OFF 

Relay3=1 
 مثالً  یا

Room1=ON 
Relay3  :مثال 

 

 مل می نماید.عقرار گیرد آن دستور به صورت مدت دار   "  ,"کاراکتر  Set Commandدر صورتی که بعد از اعمال کد دستوری مدت دار: 

 .شودمیثانیه مشخص میلی میزان تاخیر تغییر وضعیت با واحد  " ," به این نحو که بعد از کارکتر صورت زیر می باشد این دستور بفرمت استفاده از 

 از گذشت زمان مشخص شده:آن بعد  کردنفعالو غیر Delayرله به مدت مشخص شده  کردنفعال* 

Set Command , delay(ms) 

 ثانیه 1ن بعد از گذشت آ کردنفعالثانیه و غیر 1رله اول به مدت  کردنفعال  مثال:

Relay1=1,1000 

 از گذشت زمان مشخص شده:آن بعد  کردنفعالو  Delayرله به مدت مشخص شده  کردنفعالغیر* 

Reset Command , delay(ms) 

 ثانیه 3آن بعد از گذشت  کردنفعالثانیه و  3رله دوم به مدت  کردنفعالغیر  مثال:

Relay2=0,3000 

Digital Inputs ارسال  متن در این صفحهرودی دیجیتال(: )وSMS  در  کنیدمی. شما تنظیم گرددمیتنظیم  نظر مورداز دستگاه به شماره

پیامی ارسال  ،دن فیلددر صورت خالی بو ارسال گردد. مورد نظر، چه پیامی به شماره تلفن دیجیتال ورودییک شدن  غیرفعالهنگام فعال یا 

 ولت است. 5تا  0بین  هاورودیمجاز ولتاژ اعمالی به  یحدودهماست  به ذکرالزم  .گرددمین

 

Status Low Report High Report Input Number 

 شماره ورودی شدن Highگزارش متن  شدن Lowگزارش متن  وضعیت ورودی

 Lowیا  Highاین آیتم وضعیت 

بودن هر ورودی را نشان 

 .دهدمی

 Default یدکمهبعد از زدن 

 صورتبرش پیشنهادی متن گزا

. هر زمان شودمیوارد  فرضپیش

شد، این  Lowکه این ورودی 

. شودمیمتن گزارش ارسال 

 Default یدکمهبعد از زدن 

 صورتبپیشنهادی  گزارشمتن 

هر زمان  .شودمیوارد  فرضپیش

ین شد، ا Highکه این ورودی 

. شودمیمتن گزارش ارسال 

 یشماره)در پشت دستگاه 

 است.( شده درجهر ورودی 
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ارش ارسالی را به متن گز توانمی

 تغییر داد. هر متن دلخواهی

را به  ارسالی متن گزارش توانمی

 تغییر داد. هر متن دلخواهی

 
Input3=Low 
 یا برای مثال

Sensor=OFF 

Input3=High 
 یا برای مثال
Sensor=ON 

Input 3 : مثال 

 

 را دریافت کرد. دیجیتال هایورودیوضعیت  توانمی SMSبا ارسال : های دیجیتالجهت خواندن ورودیدستورات 

برای  ?=inputx البقو از  ?=inputsهای دیجیتال از دستور گیری از تمامی ورودیکه برای گزارشاست به این نحو  این دستوراتفرمت استفاده از 

 ورودی است. شماره xدر اینجا  .گرددمیی از شماره ورودی خاص استفاده گیرگزارش

 :با ارسال پیام زیر های دیجیتالگیری از تمامی ورودیگزارش* 

inputs=? 

دیجیتال  هایودیوری وضعیت فعلی دریافت خواهد شد، که نشان دهنده اوی اطالعات زیرح SMS یک بعد از ارسال پیام باال به دستگاه،  مثال:

 .ستند(ه  1دیجیتال  هایورودی) دقت کنید که درحالت عادی  باشد.( می16 فرمت عدد برگشتی به صورت کد هگز )مبنای دستگاه است.

Inputs=0x03 

 .باشد 8تا  1 تواند بینمقدار آن میبوده و شماره ورودی مورد نظر  x، که ( با ارسال پیام زیرx) مورد نظردیجیتال از ورودی  گیریگزارش* 

inputx=? 

مورد رودی دیجیتال ووضعیت فعلی  یدهندهحاوی اطالعات زیر دریافت خواهد شد، که نشان  SMS یک گاه،بعد از ارسال پیام باال به دست  مثال:

 است. نظر

Inputx=0 

Analog Inputs )در این صفحه متن ارسال  :)ورودی آنالوگSMS  ه زمانی ک کنیدمی . شما تنظیمگرددمیتنظیم  مورد نظراز دستگاه به شماره

پیامی  ،الی بودن فیلدخارسال گردد. در صورت  مورد نظر، چه پیامی به شماره تلفن کمتر یا بیشتر شد مورد نظر وگ از سطحسطح ولتاژ ورودی آنال

 ولت است. 5تا  0بین  آنالوگ هایورودیبه مجاز ولتاژ اعمالی  یمحدودهاست  به ذکرالزم  .گرددمینارسال 

 

Status High Level High Report Low Level Low Report Input Number 

 وضعیت ورودی
سطح ولتاژ 

 حداکثر
 Highمتن گزارش 

سطح ولتاژ 

 حداقل
 شماره ورودی Lowمتن گزارش 

وضعیت فعلی 

آنالوگ  هایورودی

 .دهدمیرا نمایش 

تعیین سطح ولتاژ 

حداکثر، ولتاژ 

ورودی از این 

مقدار بیشتر شود 

متن پیامی که در 

رفتن  صورت باال

سطح ولتاژ از سطح 

، ارسال شده تعیین

تعیین سطح ولتاژ 

حداقل، ولتاژ 

ی از این دورو

مقدار کمتر شود 

متن پیامی که در 

صورت پایین آمدن 

سطح ولتاژ از سطح 

، ارسال شده تعیین

 جلوی برد)در 

هر ورودی  یشماره

 است.( شده درج
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پیام ارسال 

 .شودمی

 توانمی خواهد شد.

متن گزارش ارسالی 

را به هر متن 

 تغییر داد. دلخواهی

پیام ارسال 

 .شودمی

 توانمی شد. خواهد

متن گزارش ارسالی 

را به هر متن 

 تغییر داد. دلخواهی

 4.5 
Analog1=high 

 مثالً یا 
Battery=High 

1.5 
Analog1=low 

 مثالً یا 
Battery=low 

Input 1 : مثال 

 

 آنالوگ را دریافت کرد. هایورودیوضعیت  توانمی SMSبا ارسال آنالوگ:  هایورودیدستورات خواندن وضعیت 

برای  ?=adcx قالبو از  ?=adcsاز دستور  آنالوگ هایورودیاز تمامی  گیریگزارشکه برای است به این نحو  این دستوراتفرمت استفاده از 

 شماره ورودی است. x. در اینجا گرددمیاز شماره ورودی خاص استفاده  گیریگزارش

 

 با ارسال پیام زیر: آنالوگ هایورودیتمامی سطح ولتاژ از  ریگیگزارش* 

adcs=? 

 هایورودیطح ولتاژ سوضعیت فعلی  یدهندهحاوی اطالعات زیر دریافت خواهد شد، که نشان  SMS یک بعد از ارسال پیام باال به دستگاه،  مثال:

 دستگاه است. آنالوگ

ADC1=3.25 v 
ADC2=1.00 v 
…. 
ADC8=0.00 v 

 شماره ورودی مورد نظر است. x( با ارسال پیام زیر، که xمورد نظر ) آنالوگاز ورودی  گیریارشگز* 

adcx=? 

طح ولتاژ ورودی آنالوگ سوضعیت فعلی  یدهندهحاوی اطالعات زیر دریافت خواهد شد، که نشان  SMS یک بعد از ارسال پیام باال به دستگاه،  مثال:

 است. مورد نظر

ADCx=3.25 v 

 چندین کد دستوری را ارسال نمود. SMSدر یک  توانمیه: نکت

 برای مثال:

relay1=1 

relay3=0 

input1=? 

 هایورودی) Digital Inputو یا  آنالوگ(  هایورودی) Analog Inputوارد شده در قسمت  متن گزارشاگر  حالت برنامه ریزی پیشرفته:

 رله نیز کنترل می شوند. هایخروجی، هاورودیبا تغییرات  مشابه باشند یناًع Relaysدیجیتال( با دستورات اعمال شده در قسمت 
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ل شود. دستورات گزارش و رله دوم فعال شود و با صفر شدن این ورودی، رله ی سوم فعا ،شدن ورودی دیجیتال اول 1با  خواهیممی مثال:

  د:نتنظیم شوبصورت زیر کنترل رله بایستی 

 

 

ولت رله اول فعال  1.5ی آنالوگ از ولت، رله اول خاموش و با پایین آمدن ولتاژ این ورود 3از  5اال رفتن ورودی آنالوگ با ب خواهیممی مثال:

 شود.

 

 

Tel Numbers (هایشماره )برای ارسال یا دریافت را خود  مورد نظر هایشمارهدر این صفحه  :تلفنSMS  امکان وارد نمودننماییدوارد . 

 سازیفعالبا و  شودارسال  SMSی هایشمارهکه به چه  شودمیتعیین  Report باکسچک سازیفعالبا  .است پذیرامکاناره شم 10 تعداد 

 دریافت گردد. SMSی هایشمارهکه از چه  شودمیتعیین  Command باکسچک
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Voice Call (تماس های صوتی):  صوتی و یا ید تنظیمات مربوط به تماس های توانمیدر این تب شماMissed Call نجام دهید.را ا 

 

تگاه انتظار دارید چه عملیاتی ید تعیین کنید که با برقراری تماس با دستوانمیشما  Missed Call Functionگزینه  کردنفعالدر این تب با 

 عملکرد مورد نظر را تعیین کرد. توانمیتوسط برد انجام شود. از دو طریق 

 .Commandمورد نظر در قسمت  دستوراز طریق نوشتن  -1

 مشخص شده است. Select action نامکشویی مربوطه که با کلید از طریق انتخاب عملکرد مورد نظر از  -2

  

نظر را در کادر  فقط متن مورد Select actionاجرا خواهد شد و قسمت  Commandنوشته شده در قسمت  دستورباید به این نکته دقت شود که 

Command در قسمت دستوری که کند. دقت کنید  کپی میCommand  عریف شده )صفحه ها( ت هاباید از قبل در سایر تب شودمینوشته

 باشد.

 

انید با فشار دادن هر تماس با سیم کارت قرار داده شده بر روی دستگاه بتواستفاده کنید و پس از برقراری  DTMFدر صورتی که بخواهید از حالت 

قسمت  Missed Call Functionگزینه  کردنفعالرا غیرفعال کنید. با غیر  Missed Call Functionباید گزینه  ،را تعریف کنیدکلید عملکرد خاصی 

 .عمل کنید Missed Call Function. برای انتخاب عملکرد هر کلید باید مانند بخش شودمیفعال  DTMFمربوط به دریافت کدهای 
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Config )استه تنظیمات کلی دستگاه موجود در این صفح :)تنظیمات. 

 

 

 آیتم توضیحات

 Hardware Model افزارورژن سخت

 Software Version افزارورژن نرم

 Analog Format فرمت آنالوگ

 Interval Command Period (Minute) اجرای دستور دوره ای پریود
 Network Check Period (Minute) چک وضعیت اتصال به شبکه پریود

 Report of Commands Confirmation بعد از اجرای هر دستور تاییدارسال پیام 

 Report of Digital Inputs Change های دیجیتالارسال پیام اعالم تغییرات ورودی
 Report of Analog Inputs Change های آنالوگارسال پیام اعالم تغییرات ورودی

 Check Inputs at Startup قع ریستچک و اجرای دستورات ورودی ها مو
 Startup command دستور برای اجرا در زمان روشن شدن برد

 Save Relay Status هاذخیره وضعیت فعلی رله

 RS485 Echo Events on Serial Portارسال رخدادها در پور سریال و 

 

Analog Format )فرمت آنالوگ(: 

 ولت تنظیم گردد. 5که در این برد باید بر روی  شودمیوارد  قسمت در این استفاده موردماکزیمم ولتاژ 
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Interval Command Period (Minute) (یا دوره دستور یاجرا ودیپر:) 

قیقه اجرا شود. دمشخص بر حسب  یمیتوانید یک دستور مشخص رو به گونه ای زمان دهی کنید که به صورت متناوب با بازه زمان ،توسط این آیتم

ز ادقیقه گزارش کاملی  10تنظیم شود، هر  10نوشته شود و مقدار تناوب روی  ”REPORT“دستور   Interval Commandگر در بخشمثال ا

 وتی نیز استفاده کرد.صوضعیت ورودی و خروجی های دستگاه به اپراتورها ارسال خواهد شد. از این بخش میتوان برای کنترل رله ها یا ایجاد تماس 

Network Check Period (Minute) (بندیزمان :)چک وضعیت اتصال به شبکه 

و در صورت عدم اتصال  کندمیضعیت اتصال به شبکه را بررسی و - شودمیکه توسط کاربر تنظیم  -ار یکبدقیقه  هرچنددستگاه  ،توسط این آیتم

 ش خواهد کرد.جهت برقراری ارتباط با شبکه تال مجدداًو  شدهبه شبکه یا قطع شبکه، دستگاه ریست 

Report of Commands Confirmation  هر دستور(: اجرایبعد از  تایید)ارسال پیام 

 د.شانجام آن دستور ارسال خواهد  تاییدیک پیام حاوی به دستگاه، ارسال هر کد دستوری  این آیتم، بعد از سازیفعالبا 

Report of Digital Inputs Change  دیجیتال(: هایرودیو)ارسال پیام اعالم تغییرات 

 دیجیتال، یک پیام حاوی این تغییرات ارسال خواهد شد. هایورودیبا تغییر  ،این آیتم سازیفعالبا 

Report of Analog Inputs Change  آنالوگ(: هایورودی)ارسال پیام اعالم تغییرات 

 آنالوگ، یک پیام حاوی این تغییرات ارسال خواهد شد. هایورودی در ی پایین و باالولتاژ از حدود تعیین شدهبا تغییر  ،این آیتم سازیفعالبا 

Save Relay Status  (:هارله)ذخیره وضعیت فعلی 

به آخرین وضعیتی که داشتند،  مجدداً  هارلهدستگاه،  با هر تغییر ذخیره شده و بعد از هر بار روشن شدنِ هارلهاین گزینه، وضعیت  سازیفعالبا 

 .تنظیم می شوند

Echo Events on Serial Port :)ارسال رخدادها در پورت سریال( 

ت یک پیامک متن آن با فعال سازی این گزینه، رخدادها و دستورات اجرا شده توسط دستگاه روی پورت سریال ارسال میشوند. مثال در صورت دریاف

در تعامل با برد  و یا ارتباط با تجهیزات جانبی که Data logger روی پورت سریال ارسال میشود. این گزینه برای ذخیره رخدادها توسط دستگاه

 اصلی  نیاز به وضعیت آن دارند، مناسب است.

 رخدادهای ارسالی:

 با فرمت  دریافت پیامک و متن دریافتی (+SMS=09XXXXXX) 

  با فرمت ( دریافت تماس صوتی از کاربر+CALL=09XXXXXX) 

  دریافت نتیجه کدUSSD  با فرمت (+USSD=Data) 

  دریافت کلیدDTMF  با فرمت ( در تماس صوتی+DTMF=key) 

  با فرمت ( دریافت کلید ریموت کنترل+REMOTE=key) 

 متن دستورات در زمان تحریک ورودی های سنسور، آنالوگ و دیجیتال 
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 ی جدید محصولافزوده شده در نسخههای قابلیت
 کنترلرهای کد فیکس و لرن ( پشتیبانی از ریموت1

 

عالوه بر امواج مخابراتی  توانید دستگاه خود رای ریموت سوپرهترودین مجهز شده است، بنابراین از این پس شما میافزار محصول به گیرندهسخت

(SMS) ی شبکهتالالت توانید در مواقعی که به سبب اخهای کد فیکس و لرن هم کنترل کنید. به لطف این قابلیت جدید شما میکنترلربا ریموت

 خود ادامه دهید. کنترلر به کنترلنیستید، از طریق ریموت SMSمخابراتی قادر به کنترل دستگاه از طریق 

 کند.کانال )دکمه( پشتیبانی می 12های تا کنترلرمحصول حاضر از ریموت

دهید تا با فشار دادنِ آن، دستورالعمل متناظر اجرا کنترلر خود یک دستورالعمل ویژه اختصاص های ریموتدام از دکمهتوانید مستقالً برای هر کمی

 شود.

 های زیر عمل کنید:کنترلر به دستگاه مطابق دستورالعملهای ریموتبرای تعریف دکمه

. را اجرا کنید ”SMS Controller v3“افزار به کامپیوتر وصل کرده و نرم USBی کابل ابتدا دستگاه خود را روشن کنید و سپس آنرا بواسطه

ید.فرض کنید برو ”Remote“ی را از منوی اصلی بزنید و در نهایت به صفحه ”Import“ی داخل برنامه به پورت مناسب وصل شده و دکمه

عرفی کنیم، برای این کار کافی است مبه دستگاه  ”Remote 1“کنترل خود را بعنوان اولین ورودی ریموت های ریموتخواهیم یکی از دکمهمی

 کلیک کنید. ”Remote 1“روبروی  ”Learn“ یروی دکمه
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انتخاب  ”Remote 1“خواهید آنرا بعنوان ورودیِ ای از ریموتِ خود را که میخواهد دکمهای باز خواهد شد که از شما میبا انجام این کار پنجره

 کنید فشار دهید.

 

 ظاهر خواهد شد و این بدان معنی است که ”Remote 1“اده شده در مقابل ی فشار دشود و کدِ دکمهی باز شده، بسته میبا انجام این کار پنجره

 ی ریموت شما با موفقیت شناسایی شده است.دکمه

 

 یدکمه دیاً باشوند حتم رهیدستگاه ذخ یشما رو یِ اعمال راتییتغ دیخواهیتمام مراحل فوق چنانچه م یپس از اجرا د،ی! نکته: فراموش نکن

“Export” دیبزن یاصل یرا از منو. 

ها دستورالعملی اختصاص دهید تا با فشرده توانید برای هر کدام از این دکمهکنترلر به دستگاه، میهای ریموتاز دکمه پس از شناساندن هر دکمه

 ”Command“تِ سمشدن دکمه عمل مورد انتظار اجرا شود. برای انجام این کار کافی است دستور دلخواه خود را روبروی ورودی مورد نظر در ق

توانید بجای تایپِ مستقیم دستور در قسمت موجود است که شما می ”Select action“وارد کنید. لیست تمامیِ دستورات قابل تنظیم در قسمت 

“Command” .دستور مورد نظر خود را از این لیست انتخاب کنید 

 

 :1-مثال 

کاناله داریم، تنظیمات  12کنترلر ریموت و همچنین یک -رله است  12دارای  که - SMS Controller Proمسئله( فرض کنید یک دستگاه 

روشن شده و سپس خاموش  100msی متناظر آن برای مدت کنترلر رلهدستگاه را طوری انجام دهید که با فشار دادن هر دکمه بر روی ریموت

 شود.

را  ”Command“سمت قها به دستگاه شناساندیم کافی است دکمه یب اعداد رویکنترلر را به ترتی ریموتراه حل( پس از اینکه هر دوازده دکمه

 مطابق شکل زیر مقداردهی کنیم.
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 :2-مثال 

 العمل از خود نشان دهد:کنترلر، دستگاه همزمان سه عکسمسئله( دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که با فشار دادن یک دکمه از ریموت

 کند. ی دوم از دستگاه را روشنی اول از دستگاه را خاموش کند و همچنین رلهداشته باشد، رلهیک تماس با شماره تلفن شما 

توان یک دکمه از آن را برای العمل از طرف دستگاه را در برداشته باشد، میکنترلر بتواند چندین عکسراه حل( برای اینکه یک دکمه از ریموت

کنترلر را برای ی دیگر( از ریموتی یک )یا هر دکمهتعریف کرد. برای مثال در این مسئله باید دکمه چندین ورودِی ریموتِ دستگاه بصورت تکراری

با هم  ”Remote 1“بینید کدِ هر سه ورودیِ از دستگاه مکرراً تعریف کنیم. همانطور که در شکل زیر می ”Remote 1,2,3“هر سه ورودیِ 

 کنترلر فشار داده شده است.ک دکمه از ریموتبرابرند، یعنی در هر سه بار تعریف ورودی ی

 

یِ ریموتِ مقابل سه ورود ”Command“پس از انجام این کار کافیست دستورات متناظر با آنچه در صورت مسئله درخواست شده را در قسمت 

 اول تا سوم وارد کنیم.

 

 ید.بنویس ”Remote 1“* در شکل باال شماره تلفن خود را داخل دستور مربوط به 

کلیک کنید تا تغییرات اعمالی روی دستگاه ذخیره شوند تا بتوانید این مثال را تست کنید. برای اینکه بتوانید  ”Export“ی در نهایت روی دکمه

ی انجام این ی اول را بصورت دستی روشن کنید )برای اول از دستگاه را در هنگام تستِ این مثال ببینید، قبل از انجام تست، رلهخاموش شدنِ رله

 ی اول را بگذارید(.یک مقابل رلهرفته و ت ”Relays“ی کار به صفحه
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 های تغذیه( بهبود کاراییِ بخش ورودی2

 

ی ی ترمینال فونیکس و جک آداپتور از نظر الکتریکی کامالً با یکدیگر موازی بودند و تنها مزیّتِ این خط تغذیههای قبلی دو ورودیِ تغذیهدر نسخه

 قابلیت جدیدِ  ی جدید عالوه بر مزیّت قبلی، دوی خارجی با برد بود. اما در نسخهی دو روش فیزیکِی متنوع برای اتصال منبع تغذیهناله ارایهدو کا

 دیگر نیز به این بخش افزوده شده است:

ی خود سیدن به منابع تغذیهرینکه نگران آسیب ی مستقل را به برد وصل کنید بدون اغذیهتتوانید همزمان دو منبع یکی اینکه از این پس شما می

دیگری  یِ تغذیهاند، یک باتری دوازده ولت به خط ورودیِ ای که به برق شهری وابستهتوانید عالوه بر منابع تغذیهباشید. به لطف این قابلیت شما می

ن منبع تغذیه برای هر لحظه دستگاه منبع ولتاژی را بعنوااز دستگاه وصل کنید تا در هنگام قطعیِ برق شهری، دستگاه دچار خاموشی نشود. در 

 کند که ولتاژش بیشتر از منبع دیگری باشد.خود انتخاب می

ی با این باشد. برای آشنایافزار تحت ویندوز دستگاه میبه نرم (Power” Tab“)های تغذیه ی ورودیی دیگر، افزوده شدن صفحهقابلیت برجسته

 ”Power“یت سربرگ کلیک کرده و در نها ”Import“ی دکمهروی و پس از برقراری ارتباط سالم بین برنامه و دستگاه،  قسمت وارد برنامه شده

 را انتخاب کنید.

 

باشد. در این همان ولتاژ وصل شده به ترمینال فونیکس می ”V(Bat)“همان ولتاژ وصل شده به جک آداپتور و منظور از  ”V(DC)“منظور از 

 برای هر دو ورودیِ تغذیه یک دستورالعمل تنظیم کنید. انید نسبت به تغییرات ولتاژ از سطوح تعیین شدهتوصفحه می

 مثال:
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ی اول خاموش و با ولت، رله 2ی دستگاه را طوری تعیین کنید که با کاهش ولتاژ اتصالی به ترمینال فونیکس از های تغذیهمسئله( تنظیمات ورودی

ولت  8ی دوم خاموش و با افزایش آن از ولت، رله 3ن رله روشن شود، همچنین با کاهش ولتاژ اتصالی به جک آداپتور از ولت هما 5افزایش آن از 

 همان رله روشن شود.

ی دستگاه ی متغیر که هر کدام به یک ورودیِ تغذیهتوانید از دو منبع تغذیهراه حل( مطابق شکل زیر عمل کنید. )برای تستِ این قسمت می

ی ی متغیری که بصورت موازی به هر دو ورودی تغذیه وصل است استفاده کنید(. قبل از شروع تست روی دکمهاند یا فقط یک منبع تغذیهلمتص

“Export” .کلیک کنید 

 

 

 ی دستگاه را استعالم کنید:وضعیت هر دو ورودی تغذیه SMSچنانچه بخواهید از طریق  -

 اپراتور با مجوز اجرای دستور در دستگاه تعریف شده باشد. ابتدا باید شماره تماس شما بعنوان

 

 ی دستگاه با خبر شوید.به دستگاه از وضعیت هر دو ورودی تغذیه ”?=power“توانید با ارسال پیام سپس شما می

 قالب پیام بازگشتی بصورت زیر خواهد بود:

Vdc=…. v 

Vbat=… v 

ک مکان دیگر وضعیت قطعی برق )مثالً باتری( نیز متصل است، در این صورت چنانچه بخواهید از یی پشتیبان اگر دستگاه شما به خط دوم تغذیه

 یار مفید خواهد بود.در آن قرار دارد را بررسی کنید، روند توضیح داده شده برای این منظور  بس SMS Controllerای که شهری در منطقه

 پشتیبانی از زبان فارسی( 3 

 رسی نیز استفاده کرد.توان از کاراکترهای فااز این پس در متن گزارشات ارسالی به اپراتورها می
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از  "ورودی اول یک شد"و با یک شدن آن پیام  "ی اول صفر شدورود"خواهیم با صفر شدن ورودی دیجیتال اول، پیام برای مثال فرض کنید می

 طریق پیام کوتاه به اپراتور ارسال شود.

 این کار ابتدا باید شماره تماس شما بعنوان یک اپراتور با مجوزِ دریافت گزارش در دستگاه تعریف شده باشد. برای

 

ار با هر بار تغییر در را بگذارید. با این ک ”Report of Digital Inputs Change“باکِس رفته و در آنجا تیِک چک ”Config“ی سپس به صفحه

 اپراتورهایی که مجوز دریافت گزارشات را دارند ارسال خواهد شد.تغییرِ صورت گرفته به تمامی های دیجیتال، وضعیت ورودی

 

مطابق شکل زیر وارد  رفته و متن گزارشات برای مواقعِ تغییر به وضعیت صفر و یک را برای ورودیِ یک ”Digital Inputs“ی در نهایت به صفحه

 کنید.

 

 کلیک کنید. ”Export“ی هت ذخیره شدن تنظیمات انجام شده روی دکمهبعد از اتمام تمام مراحل فوق، ج

های دیجیتال را یکبار صفر و بار دیگر یک کنید و گزارشات متناظر آنها را از طریق پیام برای اجرای تستِ این مثال، کافی است ورودیِ اول از ورودی

زارش تغییر وضعیت را خواهد داد، و دستگاه گ (Pull up)عادی یک هستند  های دیجیتال در حالتکوتاه دریافت کنید. از آنجایی که ورودی

به صفر و تغییر از صفر به  تغییر از یک -بنابراین برای تست این مثال ابتدا باید ورودی دیجیتال را صفر کرده و سپس یک کنید تا هر دو نوع تغییر 

 را در تست اجرا کرده باشید.    -یک 

های دیجیتال همان پینِ دهم از ورودی هک -های دیجیتال را به ولتاژ صفر ی یک از ورودیبا یک تکه سیم، ورودی شماره مطابق شکل زیر ابتدا

 وصل کنید. -است 
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تن ست، بنابراین دستگاه ما -ز وضعیِت قبلی که یک بود ا -های دیجیتال صفر شده و چون این یک تغییرِ وضعیت با این کار ورودیِ اول از ورودی

بودیم )ورودی اول صفر شد(، در قالب یک پیام کوتاه به اپراتور ارسال خواهد  ی یک تعیین کردهگزارشی که برای صفر شدنِ ورودی دیجیتالِ شماره

 شد.

 منطقی( باز خواهد های دیجیتال )یکِفرض ورودیهای دیجیتال به مقدار پیشی یک از ورودیبار دیگر تکه سیم را بردارید، با این کار ورودی شماره

 "ورودی اول یک شد" گشت. پس این یک تغییر از وضعیت صفر به یک خواهد بود بنابراین دستگاه گزارش این تغییر وضعیت را که متن آن را برابرِ

 تعیین کرده بودیم در قالب یک پیام کوتاه به اپراتور خواهد فرستاد.

 ی نمایش موبایل نشان داده است.های کوتاهی که به موبایل ارسال شده( را در صفحهشکل زیر نتایجی که از این تست بدست آمده )پیام

 

 امکان شخصی سازیِ عنوان گزارشات( 4

 دهی هوشمند با عناوین زیر وجود دارد:افزارِ تحت ویندوز دستگاه سه قابلیت مهم برای سیستم گزارشاز نرم ”Config“ی در صفحه
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ی فعال کنید و هیچ تسلطی به عنوانِ گزارش ارسالی نداشتید. اما در نسخهفعال یا غیر اها رتوانستید این قابلیتقط میهای قبلی، شما فدر نسخه

ته توانید عنوان گزارشات مربوط به هر سه قابلیت مذکور را به متن دلخواه خود تغییر دهید، که مطابق بروزرسانی گفجدید از این محصول شما می

 شد.تواند شامل کاراکترهای زبان فارسی نیز بابلی، این متن میشده در قسمت ق

 عنوان گزارش، گزارشات ارسالی به اپراتورها بدون عنوان خواهد بود. در صورت خالی بودن متنِ -

جوز دریافت مد شد که ی مذکور، گزارشات فقط به اپراتورهایی ارسال خواهگانههای سهوجه داشته باشید که با فعال شدنِ هرکدام از گزارشت -

 در مقابل شماره تماس آنها موجود باشد(. ”Report“باکس گزارشات را داشته باشند )تیکِ چک

 

 عدم حساسیتِ دستگاه به کوچک یا بزرگ بودنِ حروف التین در متن دستورات( 5

ی جدید از محصول این حساسیت از د اما در نسخهرگ بودنِ حروف التین در متن دستورات حساس بوهای قبلی، دستگاه به کوچک یا بزدر نسخه

 بین رفته است. پس دستورات زیر با هم هیچ تفاوتی ندارند:

Relay1=1, relay1=1, RELAY1=1, relAY1=1 

 به لطف این بروزرسانی، کاربران در تایپ دستِی دستورات کمتر دچار اشتباه خواهند شد.

 

 مجوزهای اپراتورها به لیست  ”Admin“ی افزوده شدن گزینه( 6

ی هر کدام از مجوزهای تواند دارندهدانیم که هر اپراتور میافزار تحت ویندوزِ دستگاه، میاز نرم (Tel Numbers)ی اپراتورها در صفحه

“Command”  و“Report” .باشد 

 باشند. ”Command“کند که دارای مجوز دستگاه فقط از اپراتورهایی پیام کوتاه قبول می

باشند )البته در صورت فعال  ”Report“الوگ را خواهد داد که دارای مجوز های دیجیتال و آنگاه فقط به اپراتورهایی گزارش تغییرات ورودیدست

 ها(.های ارسال گزارش تغییرات ورودیبودنِ گزینه
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A لیست اپراتورهای دستگاه :- B پراتورهاا: مجوزهای مربوط به 

تواند ی این مجوز باشد میباشد. هر اپراتوری که دارندهمی ”Admin“ی اخیر به محصول حاضر افزوده شده است، مجوزِ مجوز سوم که در بروزرسان

 SMSافزارِ ی تنظیماتی را که توسط نرمتوانند کلیهمی (Admin)تر دسترسی پیدا کند. اپراتورهای مدیر ی تنظیمات پیشرفتهبه یک الیه

Controller v3  توریِ مجزا موسوم به ها از یک سیستم دسی پیام کوتاه انجام دهند. متن این پیامهستند را بواسطه قابل اجراCT Commands 

 شوند.)دستورات ترمینال( تشکیل می

توانید پیام کوتاهی با متنِ بعنوان مثال اگر شماره تلفن شما از قبل بعنوان اپراتور مدیر تعیین شده باشد، با این شماره می

“CT+Number2=09*********,7”  و  ”*********09“به دستگاه ارسال کنید. با این دستور در واقع شما اپراتورِ دوم را با شماره تماس

 های مختلف برای تنظیم مجوز در جدول زیر قید شده است.اید. حالتمجوز حالت هفتم تعریف کرده

 

را  2باید عدد  ”,“مت را داشته باشد در دستور قبلی پس از عال ”Report“م که فقط مجوزِ یعنی اگر مثالً بخواهیم یک اپراتورِ جدید تعریف کنی

کند. این عدد ص میاپراتور را مشخ (ID)ی در دستورِ مذکور، شماره ”Number“ی قرار دهیم. همچنین الزم است بدانید که عدِد بعد از کلمه

 باشد. 10تا  1تواند بین اعداد می

 Tel“ی شاهده خواهید کرد که اپراتور جدید در صفحهکنید، م Importی تحت ویندوز یکبار تنظیمات را تور باال اگر در برنامهپس از اجرای دس

Numbers” ی دستگاه به توان بعنوان یک روش تلمتری )از راه دور( برای اجرای تنظیمات پیشرفتهتعریف شده است. این نوع تنظیم کردن را می

 حساب آورد.

 کشد.افزار تحت ویندوز را به تصویر میزیر ارتباط معادلِی بین دستور قبلی و محیط نرم شکل
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 مراجعه کنید. "کنترلر SMSراهنمای دستورات ترمینال "ات این سری دستورات به سند مربوط به آن با عنوان برای کسب اطالعات بیشتر از جزیی -

 GSM Modemقابلیت ( 7

به دستگاه وصل شده و تمامی دستورات ممکن را  RS485و  UARTهای ی پروتکلدهد که بتوانید بواسطهامکان را میاین قابلیت به شما این 

های مذکور به یک برد هوشمند ی پروتکلکنترلر خود را بواسطه SMSتوانید بصورت مستقیم روی دستگاه اجرا کنید. به لطف این قابلیت شما می

های رایج در یکی از پروتکل RS485دانید پروتکل مجهز شود. همانطور که می GSMی شما به کارآمدترین توابع صنعتی وصل کنید تا برد مرکز

 ست.ها سازگارتر کرده ار شما را با این قبیل سیستمکنترل RS485 ،SMSباشد، پس وجود پورت ها میPLCهای کنترل صنعتی نظیر سیستم

 کنترلر قرار دارد. SMSز ا Proی تنها در نسخه RS485توجه: پورت 

 

جه کنید دستگاه ارسال شده است. تو UARTی تحت ویندوز به پورت افزار سادهی یک نرمبعنوان نمونه در شکل زیر یک سری دستورات بواسطه

 قرار داده شود. 9600bpsباید برابر  Baud Rate، پارامتر UARTکه در اتصال با پورت 
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ی تماس ی دوم روشن شده است. دستور سطر سوم، اپراتور هشتم را با شمارهی یک خاموش و در سطر دوم رلههدر شکل باال: در سطر اول رل

جم یک پیام و مجوز کدِ پنج تعریف کرده است و در سطر بعدی اجرای موفقیت آمیز این دستور تایید شده است. در سطر پن ”12345678901“

 تاده شده است و در سطر آخر یک تماس تلفنی با اپراتور اول گرفته شده است.به اپراتور اول فرس ”text“کوتاه با متن 

وجود دارد،  ”Echo Events on Serial Port“ی جدیدی با عنوان زینهگافزار تحت ویندوزِ دستگاه، از نرم ”Config“ی همچنین در صفحه

توانید گزارش این وقایع شوند. شما مییک رخداد به پورت سریال ارسال می دهند بعنوانبا فعال شدن این گزینه تمام وقایعی که در دستگاه رخ می

ی تحت ویندوزِ دستگاه قابلیت امه( دریافت کنید. برای آزمایش این قسمت ابتدا در برنRS485یا  UARTهای سریال )را از طریق هر کدام از پورت

 ید.کن Exportمذکور را فعال کرده و سپس تنظیمات را روی دستگاه 

 

 

ستفاده کنید. توجه اکه تحت ویندوز است  UARTی پورت ی دیتا بواسطهی ارسال و دریافت کنندهی سادهسپس مطابق شکل زیر از یک برنامه

پورت رای وصل شدن به داشته باشید که معموالً در سیستم عامل ویندوز امکان باز کردن یک پورت، همزمان در دو برنامه وجود ندارد، بنابراین ب

 تگاه پورت مربوطه را بسته باشید.ی اختصاصیِ دسدستگاه در این برنامه، حتماً قبل از آن باید در برنامه

http://www.eshop.eca.ir/
mailto:eShop.ECA@Gmail.com


  eShop.ECA@Gmail.comایمیل:            www.eShop.ECA.irفروشگاه تخصصی برق و الکترونیک  30

 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

 

ارسال شده است. قسمتهای سانسور شده در شکل باال  UARTباشد که به پورت ی ضبط شده در طی وقوع چندین رخداد میشکل باال تاریخچه

 باشد.ت و شماره تماس تست کننده میمربوط به تبلیغات اپراتور سیمکار

ی یک هبه اپراتور شمار ”text“ی اول یک دستور از پورت سریال به دستگاه ارسال شده که از دستگاه خواسته تا یک پیام کوتاه با متن در مرحله

رتِ موجود روی دستگاه کاسته شده و گزارش کسر مبلغ شارژ سیمکا ی ارسال این پیام ازارسال کند، دستگاه نیز این دستور را اجرا کرده و در نتیجه

دهد که یکی از اپراتورها با شماره تماس ی دوم دستگاه به پورت سریال خبر میمبلغ بعنوان یک واقعه به پورت سریال ارسال شده است. در مرحله

ر ارسالی اسخ آن یک پیام تایید به دستوبه دستگاه فرستاده است و چون دستگاه در پ ”Relay1=1“مشخص شده یک پیام کوتاه حاوی متن 

ر مراحل سوم، چهارم و اپراتور فرستاده بنابراین دوباره از مبلغ سیمکارت روی دستگاه کسر شده و گزارش آن به پورت سریال فرستاده شده است. د

به دستگاه فرستاده شده  ”Power=?”, “inputs=?”, “Report“شخص با متون مکوتاه دیگر از یک اپراتور با شماره تماس  پنجم نیز سه پیام

. بخاطر اینکه پاسخ است و هر بار بخاطر اینکه دستگاه به دستور درخواست گزارش آنها پاسخ ارسال کرده است از شارژ سیمکارت آن کسر شده است

شارژ سیمکارت دستگاه کسر شده  ز مبلغباشد، دو بار ادارای یک متن طوالنی حاوی گزارش کلی دستگاه می (Report)بازگشتی به دستور نهایی 

 دهد.شده بود را نشان می های کوتاه  توسط آن به دستگاه ارسالنمایش تلفن همراه اپراتوری که پیام های زیر صفحهاست. شکل
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 اند.ارسال شدهه موبایل اپراتور اول های سمت چپ از دستگاه بهای سمت راست، از موبایل اپراتور اول به دستگاه و پیامپیام

 

 کنترل گروهی رله ها با فرمت باینری و دسیمالقابلیت ( 8

ا به صورت فرمت سهولت در تبدیل و کنترل رله ها به صورت گروهی اضافه شده است. در نسخه قبلی کنترل گروهی رله ها تنهاین قابلیت برای 

ندروید این عمل به صورت آل تبدیل را دستی انجام میداد. البته در نرم افزار تایی یا هگزادسیمال بود و کاربر برای کنترل رله ها میبایست عم 16

 ستفاده کرد:اتایی نیز برای کنترل رله ها مطابق مثال های زیر  10خودکار انجام میشود. در نسخه جدید اما میتوان از فرمت باینری و 

 

relays=0xFFF  تایی 16فعال کردن تمام رله ها در فرمت 

relays=0b111111111111 باینری  فعال کردن تمام رله ها در فرمت 

relays=4095  تایی 10فعال کردن تمام رله ها در فرمت عادی 

relays|0b01 فعال کردن رله دوم در فرمت باینری و حفظ وضعیت بقیه رله ها 

relays&0b0001 کردن رله چهارم در فرمت باینری و حفظ وضعیت بقیه رله ها خاموش 

relays!0b0001 معکوس کردن رله چهارم در فرمت باینری و حفظ وضعیت بقیه رله ها 

relays=0  تایی 10خاموش کردن تمام رله ها در فرمت 

relays=0b0 خاموش کردن تمام رله ها در فرمت باینری 

                       

 کنترل علمکرد دستگاه در موقع وصل تغذیه و شروع بکارقابلیت ( 9

 نرم افزار اضافه شده است مدیریت میگردد.  Configبا دو گزینه جدید که در بخش این قابلیت 
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فشردن کلید  میتوان کنترل نمود که آیا با ریست شدن برد به هر دلیل ) قطع تغذیه، Check Inputs at Startupبا استفاده از تیک گزینه 

ابین حد ولتاژ ما حالت پیش فرض خود ) در ورودی های آنالوگ وضعیت پیش فرض، سطح ولتاژ ریست و...( وضعیت ورودیهای آنالوگ و دیجیتال ب

وجود به عنوان سطح ولت است( مقایسه شوند یا خیر مقادیر م 5باال و پایین تعریف شده توسط کاربر و در ورودیهای دیجیتال سطح منطقی یک یا 

موقع شروع ل باشد خودداری کند. اگر این گزینه فعادر ابتدای کار دی شده برای هر ورو از اجرای دستورات تعریفپیش فرض در نظرگفته شده و 

ا ولتاژ ورودی آنالوگی یتمام ورودی ها بررسی شده و در صورتیکه با مقدار پیش فرض متفاوت باشد، مثال ورودی دیجیتالی صفر باشد و بکار دستگاه 

ا باشد اجرا خواهد پیامک یا تغییر وضعیت خروجی ه که میتواند ارسال یک رای وضعیت آن ورودیاز حد مجاز فراتر رفته باشد وظیفه مشخص شده ب

 شد. 

کرد.  است که به صورت ساده میتوان یک دستور ثابت برای اجرا موقع شروع به کار دستگاه مشخص Startup Commandقابلیت دوم بخش 

) برای راهنمایی بیشتر در  خاصی متن مشخصی را ارسال نمود ی تمام اوپراتورها و یا اوپراتورمثال میتوان در این بخش رله ای را فعال کرد و یا برا

 . مورد دستورات قابل اجرا به بخش بعدی آموزش مراجعه کنید(

ین صورت که مود. بدکنترلر به قابلیت گزارش دهی وصل برق اشاره ن SMSبه عنوان یک کاربرد جالب برای این ویژگی میتوان به تبدیل بردهای 

محل مورد نظر به  در صورت قطع برق مکان مورد استفاده از دستگاه، پس از وصل مجدد تغذیه پیامکی برای اطالع رسانی در مورد وصل مجدد برق

 اوپراتور ها ارسال شود. برای اینکار کافی است در بخش مورد نظر در تنظیمات دستور زیر قرار گیرد :

 

مچنین به جای هآنها فعال است ارسال میشود.  Reportبه تمام اوپراتورهایی که تیک گزینه   "برق وصل شد“متن با دستور فوق پیامکی با 

در محل مورد نظر ایجاد  م یا با زمان مشخص( و آالرم خاصی برای اطالع رسانیئفعال کرد ) به صورت داپیامک میتوان یکی از رله ها را نیز ارسال 

 کرد.

 

 ورودی سنسور( 10

ز این ابا استفاده  رای کنترل دمای محیط و ارسال گزارش وضعیت دمایی، ورودی سنسور دمای دیجیتال با دقت باال به برد اضافه شده است .ب

 ضعیت رله ها یا ارسالوامکان میتوان محدوده های دمایی مختلف برای سنسور دما ایجاد کرد و با تغییر وضعیت دما سناریوهای مختلفی نظیر تغییر 

 پیامک و تماس صوتی را به اجرا گذاشت.

 :نحوه اتصال سنسور دما
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یگر برای دیتا دسیمه بوده که دو سیم مربوط به تغذیه و سیم  3پشتیبانی میکند. این سنسور به صورت  DS18B20برد از سنسور دمای دیجیتال 

 است. 

 

( و سیم GNDغذیه )( ، سیم سیاه پایه زمین تVCCولت ) 5 الی 3.3 یهدر مدل شکل فوق که در بازار متداول بوده سیم با رنگ قرمز پایه تغذ

 وصل میشود.و مینی ( میباشد که مطابق شکل زیر به ورودی سنسور برد نسخه حرفه ای Dزرد رنگ پایه دیتا )

 

ثانیه  10د هر الت عادی حدوبعد از اتصال سنسور بصورت خودکار توسط برد شناسایی شده و نیاز به تنظیم خاصی وجود ندارد. سنسور در ح

 اجرا میشوند.یکبار قرائت میشود و در صورت نیاز دستورات کنترلی تعریف شده 

یتوانید از اضافه شده است. با استفاده از بخش م ”SMS Controller v3“در نرم افزار  ”Sensor“برای تنظیمات مربوط به سنسور دما بخش 

قانون یا منظع  12جموع مدر رای کنترل و اتوماسیون رله ها و یا ایجاد اعالن های آگاه سازی بهره ببرید. وضعیت سنسور دما )یا هر سنسور دیگر( ب

دو مقدار باال  با (Sensor Name)عملکردی میتوان برای سنسورها تعریف کرد. در هر یکی از این منطق ها مقدار فعلی سنسور با اسم مشخص شده 

(Maximum و پایین )(Minimum) ایسه میشود و در در صورتیکه در داخل این بازه تعریف شده باشد، دستور تعریف شده مق(Rule Command) 

ه صورت مثبت بی نهایت و بوده و در صورتیکه خالی رها شوند در بخش حد باال ب –اجرا میشود. مقادیر حد باال به صورت اعداد حقیقی با مقدار + و 

 نهایت در نظر گرفته میشود.در بخش حد پایین به صورت منفی بی 
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ورودی  به عنوان پیشفرض برایجهت مشخص کردن اسم سنسور بوده و وارد کردن آن الزامی است .  Sensor Nameگزینه  دقت نمایید که

 بهدر دسترس کاربران است که  ”UPTIME“مشخص میشود. همچنین سنسور دیگری تحت عنوان  ”TEMP“سنسور دما، اسم سنسور با عبارت 

رای ایجاد وظایف با دوره صورت یک تایمر داخلی عمل نموده و با فعال شدن دستگاه شروع به شمارش با واحد ثانیه می نماید. از این تایمر میتوان ب

.. نیز قابل پیاده طوبت و .ربا این ساختار به تدریج سنسور های دیگر نظیر  که در ادامه با مثال توضیح داده میشود.  های زمانی ثابت استفاده نمود

  سازی و شرط دهی خواهند بود.

رسال امیتواند تمام دستورات پشتیبانی شده توسط دستگاه را از جمله کنترل رله ها،  ”Sensor Command“دستور مشخص شده در بخش 

ترلی بهره برد. د خودکار دستورات کننیز میتوان برای تولی ”Select Action“پیامک با متن مشخص و تماس تلفنی را شامل شود. از لیست کشویی 

 ایین مشابه تعریف کرد. پبا مقادیر حد باال و  میتوان شرط های دیگر را نیز  یک شرط مشابه باشددر صورتیکه نیاز به اجرای چند دستور مختلف با 

درجه، رله اول  19 و تجاوز دما از محدوده بخش سنسور را به نحوی مقدار دهی نمایید که به شرط اتصال سنسور دما به دستگاهمسئله( تنظیمات 

یا بیاید رله دوم  پایین تر 17تیکه دما از شود. همچنین در صورشده و رله دوم )به عنوان خروجی هیتر( خاموش ) به عنوان خروجی کولر( روشن 

 فعال شود و کولر خاموش شود.هیتر 

 راه حل( مطابق شکل زیر عمل کنید.

 

ستم سرمایشی به عنوان اسم سنسور در هر دو شرط استفاده شده است. شرط اول برای سی ”TEMP“  مشخص است از عبارتهمان طور که در تصویر 

ت نمایید که به لطف درجه و باالتر باشد رله اول فعال و رله دوم خاموش میشود. دق 19خودکار استفاده شده است و زمانیکه حداقل دمای سنسور 

ستور سمی ک سطر که در ورژن جدید اضافه شده است هر دو دستور در یک سطر نوشته شده است و ما بین دو دسیستم جدید چند دستور در ی

 قرار دارد.  ;کولون انگلیسی 

 درجه یا کمتر باشد رله دوم را فعال و اولی را خاموش میکند. 17شرط دوم نیز برای سیستم گرمایشی استفاده شده و درصورتیکه حداکثر دما 
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 ورها اطالع داده شود.مایشی یا سرمایشی به اوپراتها، فعال شدن سیستم گررله  یتمساله اول رو طوری تغییر دهید که همزمان با فعال  (2 مسئله

 راه حل( مطابق شکل زیر عمل کنید.

 

رمایشی را گرمایشی یا سهمان طور که مشخص است شرط سوم و چهارم جهت ارسال پیامک با متن فارسی استفاده شده اند و فعال شدن سیستم 

 به تمای اپراتورها اطالع میدهند.

ل رله اول را روشن دقیقه او 10ید که دستگاه با شروع فعالیت نبخش سنسور رو به نحوی تنظیم ک UPTIME( با استفاده از تایمر داخلی  3مساله 

له ها خاموش شده و این دقیقه تمام ر 30م و در نهایت با اتمام سودقیقه سوم نیز رله  10در  قیقه دوم رله دوم نیز فعال شود ود 10نماید و در 

 سیکل دوباره تکرار شود.

 راه حل( مطابق شکل زیر عمل کنید.

 

ثانیه )  600 تا 0کار میکنند. در بازی زمانی  UPTIMEشرط استفاده شده که همگی آنها از با سنسور داخلی  4همان گونه که مشخص است از 

یت زمانیکه مقدار زمان دقیقه سوم نیز رله سوم فعال میشود. در نها 10دقیقه بعدی رله دوم و در  10رله اول فعال میشود و در دقیقه( اول،  100

ریست میشود تا  UPTIMEو بعد از آن مقدار تایمر داخلی سه رله اول خاموش شده  relays&0x7دقیقه بیشتر میشود ابتدا با دستور  30تایمر از 

 وباره از اول تکرار شود.سیکل چرخشی د

وال انگلیسی ؟ سبرای درخواست وضعیت سنسورها توسط پیام کوتاه یا ارتباط سریال کافی است اسم سنسور نوشته شود و بعد از عالمت  نکته :

 را گزارش میدهد. دما دستگاه مقدار فعلی سنسور ”?temp“به عنوان مثال با ارسال پیامک  قرار گیرد.

 

 در یک سطر چند دستور( 11

جهت اجرا توسط دستگاه میباشد. بدین  Commandقابلیت دیگری که در ورژن جدید اضافه شده است امکان نوشتن چند دستور در یک سطر یا 

 انگلیسی از هم جدا میشوند. ’;‘صورت که دستورات پشت سرهم بدون فاصله نوشته شده و با سمی کولون 
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تدا رله اول را با دیجیتال اب 1فوق مشخص است دستگاه طوری تنظیم شده است که با صفر شدن ورودی  به عنوان مثال همان طور که در شکل

انگلیسی  ’;‘ی کولون زنگ بزند. دقت نمایید که جداسازی دستورات حتما باید با سم 2صفر کند و سپس به اوپراتور شماره  relay1=0دستور 

فه جویی در تعداد کاراکتر انگلیسی( نیز باید رعایت شود. برای صر 31) در حال حاظر  انجام شود و همچنین محدودیت طول کلی دستورات

 توصیه میشود. Relaysکاراکترها، استفاده از دستورات گروهی کنترل رله ها و یا دستورات اختصاری شده در بخش 

 تاخیر در ورودی های دیجیتال و آنالوگ( 12

وگ است. بدین صورت افزار اضافه شده است، تعیین تاخیر جهت تحریک ورودی های دیجیتال و آنال امکان جالب دیگری که در نسخه جدید نرم

ر تعریف شده را بالفاصله با واحد ثانیه در صورتیکه تغییر در وضعیت ورودی ها حاصل شود دستگاه اجرای دستو xکه با تعریف یک میزان تاخیر 

ییر وضعیت بتواند به به صورت پشت سر هم وضعیت ورودی را رصد میکند. در صورتیکه این تغ انجام نمیدهد و در مدت زمان تاخیر تعریف شده

ن قابلیت بیشتر برای ای  اجرا خواهد کرد. xخود را حفظ کند دستگاه دستور تعریف شده را پس از گدشتن مدت زمان  xمدت بیشتری از تاخیر 

حرکت و به عنوان  میباشد. به عنوان مثال کاربردی فرض کنید دستگاه جهت تشخیصایجاد زمان بندی و همچنین حذف نویز ورودی ها مناسب 

ی دستگاه بالفاصله سیستم حفاظتی با اتصال سنسورهای حرکتی به کار گرفته شده باشد. در حالت عادی با کوچکترین فعال شدن سنسور حرکت

در تشخیص، سبب ایجاد  شکالت سخت افزاری و یا دقت خیلی باالی سنسورشروع به کار کرده و اقدامات الزم را انجام میدهد. گاها به دلیل م

ر حد چند ثانیه تعریف نمود تا مساله و یا افزایش هزینه اطالع رسانی میشود. در صورتیکه با استفاده از قابلیت جدید میتوان یک تاخیر عملکرد د

 رخدادهای جدی تر متمرکز شود.تمامی تحریک های غیر مفید از ورودی حذف شده و تمرکز سیستم روی 

یه مشخص شود. هر کدام از هر ورودی آنالوگ و دیجیتال مقدار تاخیر ورودی با واحد ثان Delayبرای استفاده از این قابلیت کافی است در بخش 

 ورودی ها دارای تایمر جداگانه بوده و میتوانند به صورت مستقل عمل تاخیر دهی را انجام دهند.
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 کنترلر SMSستورات قابل اجرا در دستگاه لیست د
 

 شود.نمی (CT+Commands)ی ترمینال * توجه: این لیست شامل دستورات پیشرفته

 باشد.ی تحت ویندوزِ دستگاه میاز برنامه ”Select action“* این لیست همان لیست دستورات قابل انتخاب در منوهای 

 

 

 گرداند.ه را در قالب یک عدد هگزادسیمال بازمیهای دستگااین دستور وضعیت تمامی رله

 باشد:برابر جدول زیر می Proکنترلرِ  SMSهای یک دستگاه مثال( فرض کنید وضعیت رله

 

 ها خواهیم داشت:در این صورت با اجرای دستور استعالم وضعیت رله

 

 باشد.اینری میبر مبنای ب 0111 1100 0001بر مبنای هگزادسیمال برابر  1C7دانیم که می
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 گرداند.ی مورد نظر از دستگاه را بازمیاین دستور وضعیت رله

 مثال(

 

 

 گرداند.در قالب یک عدد هگزادسیمال بازمی های دیجیتال دستگاه رااین دستور وضعیت تمامی ورودی

 مثال(

 

 فرض خود )یک( قرار دارند.هر هشت ورودی دیجیتال در وضعیت پیش

Inputs=0xff(=0b1111 1111) 

 

 گرداند.این دستور وضعیت ورودی دیجیتال مورد نظر از دستگاه را بازمی

 مثال(
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 گرداند.های آنالوگ دستگاه را بازمیاین دستور ولتاژ تمامی ورودی

 مثال(

 

 

 گرداند.آنالوگ مورد نظر از دستگاه را بازمی این دستور ولتاژ ورودی

 مثال(

 

 

 گرداند.ی دستگاه را بازمیهای تغذیهرودیاین دستور ولتاز و

 مثال(
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 دهد.نمره می 31دهی فعلی دستگاه، از عدد این دستور به میزان آنتن

 مثال(

 

 

 گرداند.این دستور یک گزارش کامل از وضعیت دستگاه را بازمی

 مثال(

 

 

 کند.این دستور یک پیام کوتاه به تمامی اپراتورهای دستگاه ارسال می

 مثال(

 

را به دستگاه فرستاده و دستگاه دستور را اجرا کرده و یک پیام کوتاه sms“ )سالم(”در این مثال یک اپراتور با مجوز ارسال دستور به دستگاه، دستور

 ی دستور نیز جزو آنهاست فرستاده است.را به تمامی اپراتورها که اپراتور فرستنده "سالم"با متن 
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 کند.کوتاه به اپراتور مورد نظر از دستگاه ارسال میاین دستور یک پیام 

 مثال(

 

باید به  ”2“ام کوتاه با متن را از طریق پیام کوتاه به دستگاه فرستاده و از آنجایی که طبق دستور، پی ”sms(1,2)“در این مثال اپراتورِ اول دستور 

 فرستاده شده است. اپراتور اول فرستاده شود، در نتیجه پیام کوتاه به خود فرستنده 

 

 کند.این دستور یک تماس با اپراتور مورد نظر برقرار می

 

 کند.ی تماس مورد نظر برقرار میاین دستور یک تماس با شماره

 

 تواند همزمان چندین رله را روشن کند.این دستور می

 .(0x0f0=0b0000 1111 0000)د شخواهند های پنجم تا هشتم از دستگاه روشن رله ”relays|0x0f0“مثال( با ارسال دستور 

 

 تواند همزمان چندین رله را خاموش کند.این دستور می

 .(0x101=0b0001 0000 0001)واهند شد خهای اول و نهم از دستگاه خاموش رله ”relays&0x101“مثال( با ارسال دستور 

 

 تواند همزمان وضعیت چندین رله را برعکس کند.این دستور می

 .(0xfff=0b1111 1111 1111)های دستگاه برعکس خواهد شد وضعیت تمامی رله ”relays!0xfff“( با ارسال دستور مثال
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 کند.ی مورد نظر را روشن میاین دستور رله

 کند.ی دوم از دستگاه را روشن میرله ”relay2=1“مثال( دستور 

 

 کند.ی مورد نظر را خاموش میاین دستور رله

 کند.ی اول از دستگاه را خاموش میرله ”relay1=0“ر مثال( دستو
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 کنترلر SMS دستگاه 1.0ورژن  دِیاندرو افزار نرم از استفاده  یراهنما

ا با چند توانید با نصب آن و تنههای موبایل با سیستم عامل اندروید اماده شده است که میای برای گوشیجهت راحتی استفاده از دستگاه برنامه

 حرکت ساده، عملکرد مورد نظر را بر روی دستگاه اجرا کنید.

 

 های مختلف برنامهتوضیح قسمت

 

 های دستگاهها و خروجیدریافت آخرین وضعیتِ ورودی -1

 ها به دستگاهارسال تغییرات اعمال شده روی خروجی -2

 افزارراهنما و توضیحات نرمنمایش  -3
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 دستگاهکارت محل وارد کردن شماره سیم -4

 ای و مینیشامل مدل حرفه انتخاب مدل دستگاه -5

 

 های دستگاههای انتخاب و نمایش وضعیت خروجیکلید -6

 

 های دیجیتالنمایشگر وضعیت ورودی -7
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 های آنالوگنمایشگر ولتاژ ورودی -8

 

 نحوه استفاده از برنامه

کارت نوشته شود. دقت کنید شماره سیم SIM Numberدستگاه در قسمت کارت قرار داده شده بر روی اجرای برنامه باید شماره سیمبعد از نصب و 

 موجود بر روی گوشی باید از قبل در تنظیمات دستگاه قرار داده شده باشد.

 کار کردن می باشد. یبرنامه آماده Modelپس از نوشتن شماره و انتخاب مدل دستگاه از قسمت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.eshop.eca.ir/
mailto:eShop.ECA@Gmail.com


  eShop.ECA@Gmail.comایمیل:            www.eShop.ECA.irفروشگاه تخصصی برق و الکترونیک  46

 041-35539769فکس:                                                      041-35539778-79-80 شماره تماس:
 

 تبدیل مبنای اعدادضمیمه( روشهای سریع و آسان برای 
 ”?=relays“باشد. برای مثال زمانیکه دستورات دانیم که در دستگاه حاضر مقادیر بازگشتیِ برخی از دستورات در قالب اعداد هگزادسیمال میمی

(. همچنین در … ,0xfff, 0xa12, 0x11گرداند )مثل: کنید، دستگاه یک عدد بر مبنای هگزادسیمال به شما بازمیرا اجرا می ”?=inputs“و 

ات برخی از دستورات نیز پارامتری از دستور وجود دارد که باید با یک عدد هگزادسیمال مقداردهی شود. برای مثال زمانیکه بخواهید از دستور

“relays|x”, “relays&x”, relays!x” ها بهره ببرید، باید بجای پارامتر جهت تنظیم دسته جمعی رله“x”  یک عدد بر در دستورات مذکور

ای مبنای هگزادسیمال وارد کنید. برای آن دسته از افرادی که نسبت به مبحث مبنای اعداد و تبدیالت آن آشناییِ چندانی ندارند و همچنین بر

کس استفاده شود از روشهای زیر برای تبدیل اعداد هگزادسیمال به باینری و برعتبدیل مطمئن و بدون انجام محاسبات ذهنی پیچیده، پیشنهاد می

 کنید.

 روش اول: استفاده از سایتهای اینترنتیِ مبدل مبنای اعداد

ن ها تقریباً یکساکنند تا تبدیالت مورد نیاز خود را انجام دهید. الگوریتم استفاده از این سایتدهها سایت در اینترنت وجود دارند که به شما کمک می

 است.

 یکی از این سایتها شوید. توانید واردبعنوان نمونه از لینک زیر می

hex.html-to-https://www.rapidtables.com/convert/number/binary 

 

ایم. با این کار، سایت تبدیل الزم را هکلیک کرد ”Convert“ی را وراد کردیم و سپس روی دکمه e5dدر این شکل برای مثال عدد هگزادسیمال 

 انجام داده و مقدار باینری معادل را بازگردانده است.

کلیک  ”Swap“ی چنانچه بخواهید طرفینِ تبدیل را عوض کنید، یعنی عدد باینری را داده و عدد هگزادسیمال دریافت کنید، کافی است روی دکمه

به همان مقدار هگزادسیمالی که وارد  ”Convert“آمده از مثال قبل را وارد کردیم و با کلیک روی کنید. در شکل زیر همان مقدار باینری بدست 

 کرده بودیم رسیدیم.

 

http://www.eshop.eca.ir/
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 افزارهای ماشین حساب پیشرفتهروش دوم: استفاده از نرم

ی متعددی ای ماشین حساب پیشرفتهافزارههای متداول از جمله سیستم عامل ویندوز، آندروید، مک، لینوکس و ... نرمدر تمامی سیستم عامل

 ایم.اشاره کرده 10باشند. در اینجا بعنوان نمونه به ماشین حساب ویندوز منتشر شده است که قابلیت تبدیل مبناهای عددی را دارا می

 را اجرا کنید. Calculatorافزار نرم Startاز منوی 

 

 ب کنید.را انتخا ”Programmer“داخل برنامه از منوی اصلی حالت 

خواهید تبدیل شود وارد کنید. با اینکار بصورت همزمان مقدار معادل در سه مبنای دیگر قابل روی مبنای مبدا کلیک کنید و مقداری را که می

ابتدا باید  شود. برای انجام اینکاردر مبنای باینری چند می 15bخواهیم بدانیم معادل عدد هگزادسیمال مشاهده است. برای مثال در شکل زیر می

قابل مشاهده  ”BIN“ی را وارد کنیم. مقدار تبدیل شده به مبنای باینری در مقابل کلمه 15bکلیک کرده و سپس مقدار  ”HEX“ی روی کلمه

 است.

   

ی ودی دیجیتال شمارهکنترلر نشانگر وضعیت رله یا ور SMSبه یاد داشته باشید که همیشه رقم اول از سمت راست در اعداد بر مبنای باینری در  -

 یک است.

های دیجیتال از یک عدد کنترلر مینی و پرو، هشت ورودی دیجیتال داریم بنابراین برای بیان وضعیت ورودی SMSاز آنجایی که در هر دو نوع  -

 کنیم.هشت بیتی )هشت رقم باینری یا دو رقم هگزادسیمال( استفاده می

http://www.eshop.eca.ir/
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ها از یک عدد دو بیتی )دو رقم باینری یا یک رقم قط دو رله داریم بنابراین برای بیان وضعیت رلهکنترلر مینی، ف SMSاز آنجایی که در  -

 کنیم.هگزادسیمال( استفاده می

ها از یک عدد دوازده بیتی )دوازده رقم باینری یا چهار رقم کنترلر پرو، دوازده رله داریم بنابراین برای بیان وضعیت رله SMSاز آنجایی که در  -

 کنیم.هگزادسیمال( استفاده می
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