
 دستور العمل كاركرد با كنترل فشار كاموس
 . رقم مميز مي باشد3سيستمهاي كنترل فشار كاموس به صورت مولتي با توانائي تنظيم محدوده سنسور فشار تا    

همچنين جهت كار با سنسورهاي خال و سنسورهاي داراي محدوده شروع خارج از صفر نيز برنامه خاص آن پيش بيني 
نگه دار كنترلر فشار با دو خروجي قابل تبديل به سيستم حد -نمايشگر:ر كاموس در چندين مدلكنترل فشا.شده است

خاص سيستمهاي تست پارگي و كنترل فشار با )نمايش باالترين مقدار فشار اعمال شده پس از كاهش فشار(فشار 
 .برنامه سفارشي قابل نصب جهت عمل اتوماسيون

همراه با برنامه نرم افزاري رسم گراف در محيط : RS 232 و داراي خروجي كنترلر فشار با مشخصات باال-نمايشگر
محور زمان و فشار و يا محور طول :ويندوز كامال مناسب جهت دستگاههاي تست فشار و كشش طراحي شده در دو نوع

 .وفشار
 .سيستمهاي اسكنر فشار با هر تعداد سنسور ورودي فشار

 :معرفي عملكرد شاستيهاي دستگاه
 ).شاستيهاي سلكت و كاهش و افزايش دستگاه(نحوه تغيير اعداد : لفا

 جهت تغيير اعداد از روش انتخاب اعداد استفاده شده است در اين روش با هر بار فشردن شاستي سلكت 
حال هر رقمي را كـه بخواهيـد   ) حالت انتخاب(رقمها يك به يك از سمت راست شروع به روشن و خاموش شدن ميكند  

 هيد تنها كافي است تا آن رقم را توسط شاستي سلكت به حالت انتخاب ببريد و سپس توسط شاستي كاهش تغيير د

SEL 

حال اگر بـه طـور مثـال بخواهيـد تنهـا رقـم دوم را                .                و شاستي افزايش                   مقدار آنرا تغيير دهيد                        
تانتخاب برده و پس از تغييـر دادن آن نيـاز بـه انجـام هـيچ كـار اضـافه                     توسط شاستي سلكت آنرا به حال     .تغيير دهيد   

 .ديگري نيست و مي توانيد با فشردن شاستي پروگرام وارد مرحله بعدي شويد

  

 :نحوه ايجاد مميز در صفحه نمايش
حل مورد با فشردن شاسي در زمانيكه هيچ رقمي چشمك زن نباشد مي توانيم نقطه مميز را وارد صفحه نموده و در م

 .نظر قرار دهيم
 PRG ورود به مراحل مختف برنامه ريزي و عبور از يك مرحله به مرحله ديگر توسط شاستي پروگرام           :شاستي پروگرام

 .امكان پذير مي باشد
 :وارد نمودن اطالعات جهت شروع كار با دستگاه

ه نيز داراي برنامه اي خاص جهت انطباق با اين در هنگام به كار بردن سنسورهائي با محدوده خاص نياز است تا دستگا
 . به برنامه هاي قبلي دستگاه اضافه گرديدSET.Iگونه سنسورها باشد به همين دليل برنامه 

SET. I : 1كاركرد  بار و يا محدوده– 1جهت كاركرد با سنسورهائي كه در محدوده مثبت و منفي كار ميكند مثال صفر تا 
در چنين مواقعي الزم است تا عالمت منفي در نمايش .  منفي طراحي گرديده استد در محدوده بار و حتي كاركر-1الي 

بر همين اساس هنگامي .نيز دخالت و نمايش داده شود)OUT 1-OUT 2(چنين در برنامه هاي كنترلي بر هم.داده شود
مينمايد تنها مي توانيد يكي از  انتخاب 4 الي 20كه محدوده كاركرد سنسور را بر اساس نوع سنسور بر روي محدوده 

 تعريف 20 الي 4 را با عالمت منفي انتخاب نمائيد و در صورتيكه محدوده را SET.H و يا SET.Lمقادير تنظيمي 



 گفته شده را با عالمت منفي براي مي توانيد هر دو مقدار تنظيمي) بر اساس مشخصات خود سنسور (مي كنيد 
 SET.Lعالمت منفي، درهنگام تنظيم برنامه هاي عالمت منفي در هنگام تنظيم جهت ايجاد .دستگاه تعريف نمائيد

نباشد )چشمك زن ( در حالتي كه هيچ رقمي در حالت انتخاب OUT.2 و  OUT.1 و همچنين برنامه هاي SET.Hو 
 .مي توانيد با فشردن شاستي افزايش عالمت منفي را وارد صفحه نمائيد

SET.H : اين رقم بايستي بر اساس مشخصات سنسور فشار .ورد اندازه گيري را وارد نمائيد مقدار ماكزيمم فشار م
 بار مشخص گرديده است بايستي 0.....10به كار گرفته شده باشد مثال در مورد سنسوري كه محدوده كار آن به صورت 

حداكثر تا ( عداد را با مميز نيزتنظيم نمائيد همچنين طبق دستورالعمي زير مي توانيد ا10مقدار اين برنامه را روي عدد 
 .وارد نمائيد) رقم مميز 3

  را وارد نموده 1000 بار را با دو رقم مميز نيز مي توانيد وارد نمائيد ابتدا رقم 10مثال در مورد مثال فوق ماكزيمم فشار
 بار فشار دادن آن 2با استفاده از شاستي كاهش و با ) حالت انتخاب(و پس از خارج نمودن رقمها از حالت چشمك زدن

در صورت بروز اشتباه مي توانيد توسط همان شاستي كاهش وبا فشردن (نقطه مميز را بين عدد دوم و سوم قرار دهيد
 ).چند باره آن ابتدا مميز را از صفحه خارج نموده و سپس مجددا آنرا وارد صفحه نمائيد

تنظيم ننمائيد عملكرد سيستم در مورد نمايش رقمها چنانچه مقدار اين برنامه را مطابق مطالب گفته شده : توجه
  .كامال اشتباه خواهد بود

 س معكو  را SET.HوSET.Lچنانچه بخواهيد تغييرات فشار به صورت معكوس عمل نمايد تنها كافيست تا مقادير 
 .وارد نمائيد

SET.L :اي كار سنسور همسان نمائيدبا تنظيم اين برنامه مي توانيد عدد اوليه نمايش را با مشخصات سطح ابتد. 
 15اندازه گيري ان مثال بـين   ميلي آمپر ،محدوده 20 الي 4اين برنامه در مورد سنسورهائي كاربرد دارد كه به ازا خروجي   

ميلـي امپـر در     4 بار تعريف گرديده است در اينحال به لحاظ انكه عدد نمايشي دستگاه بايستي بـه ازاي ورودي                   100الي  
 . تنظيم نماييد5بايستي اين برنامه را روي عدد  ،  بار باشد5دن دستگاه ابتداي روشن ش

درمورد سنسور هاي معمولي كه محدوده كـاركرد آنهـا از صـفر شـروع ميـشود بايـستي ايـن برنامـه را روي عـدد                           :توجه
 .صفرقرار دهيد

I.L:           20 الـي  0رقم درمورد سنـسور هـايي بـا خروجـي          اين  . در اين برنامه حد پايين خروجي جريان سنسور را وارد نماييد  
ميتوانيـد جهـت تنظـيم نقطـه پـايين          .  ميباشد 4 ميلي آمپر    20 الي   4ميلي آمپر، صفر وبراي سنسورهايي با خروجي          

 .ورفع خطا نيز از اين برنامه كمك بگيريد
 ميلي آمپـر نمايـشگر      4ورودي  حالتي كه در آن بايستي به ازا        (پيشنهاد ميگردد جهت تنظيم نمايش نقطه صفر        : توجه

و محل ان نيز بر روي نقشه       از پتانسيومتري كه به همين منظور پشت دستگاه تعبيه گرديده           ) عدد صفر را نمايش دهد    
همچنين بايستي بـه لحـاظ حـساس    .  مشخص گرديده است استفاده نماييد zero setاتصاالت باالي دستگاه با نوشته 
 .دش پتانسيوتر اين كار با حوصله انجام شودبودن تغييرات نمايش به ازا گر

D.HI.2&D.LO.2- D.HI.1&D.LO.1 :  كنترلر فشار كاموس داراي دو خروجي رله ميباشـد كـه عملكـرد    –نمايشگر 
در .با عملكـرد انهـا در سيـستمهاي ديگـر بـه لحـاظ ماهيـت سيـستم فـشار متفـاوت ميباشـد           ها در سيستم فشار      رله



شتن فشار بر روي عدد مشخصي امكان پذير نميباشد به همين دليـل عـالوه بـر تعريـف                   سيستمهاي فشار عمال نگه دا    
 D.LOبايستي محدوده اي نيز براي ان تعريف نمود اين محدوده با معرفي  ).  OUT 1 & OUT 2(نقطه قطع فشار 

 بـراي رلـه ي اول و        1د   بـا پـسون    D.HIو همچنين حد بـاال بـا معرفـي           براي رله دوم     2 براي رله اول وپسوند      1 با پسوند   
محـدوده نگهـداري فـشار ، قابـل تنظـيم بـين دو نقطـه بـاال                  .در برنامه مشخص گرديده است     براي رله ي دوم      2پسوند  

 .وپايين براي هر يك از خروجي هاي اول و دوم بطور مجزا و بدون ارتباط به يكديگر قابل تنظيم ميباشد
 .ه به همراه مثالي در زير آورده خواهد شدنحوه ي تنظيم اعداد مربوط به اين برنام:توجه

OUT 1 &OUT 2:  با وارد نمودن عدد هاي فشار مورد نظر، زماني كه فشار سيستم به مقدار تنظيميOUT 1  رسـيد 
كه البته نگه داري فـشار ، بـين   .رله دوم دستگاه فعال خواهد شد OUT 2فشار به ميزان تنظيمي رله اول و با رسيدن 

 .يين تنظيم شده براي هر خروجي خواهد بوددو حد باال وپا
 بار ثابـت شـده و       71 الي   68 بار با تلرانس     70نحوه تنظيم را در مورد سيستمي ذكر ميكنيم كه مثال بايستي فشار در              

 و بـراي  70 را روي عـدد  OUT 1در اين حال بايستي مقـدار  .  بار انجام دهد 80رله دوم عمل قطع اضطراري را در فشار 
 و رقم مربـوط بـه رلـه ي          2 را روي عدد     D.LO.1 وعدد حد پايين     1 را روي    D.HI.1حدوده نگه داري ، عدد حد باال        تنظيم م 

 وحـد پـايين   D.HI.2 و از انجايكه حدي براي ان تعريـف نـشده اسـت مقـادير دو حـد بـاال       80 راروي عدد OUT 2دوم 
D.LO.2را روي عدد صفر تنظيم نماييد . 
SCAL:    تا ضريبي را در مقدار فشار قرائت شده از سنسور دخالت دهيد تاين برنامه امكان اين كـار را                   چنانچه الزم باشد

 .در اختيار شما قرار ميدهد
 ويـا انجـام     MULدر منوي اول نوع عمليات را انتخاب ميكنيم كه اين انتخاب ميتوان عمل ضرب باشـد ، بـا گزينـه                      

 .DIعمل تقسيم باشد با گزينه 
 گزينه ها بايستي رقم ضريب را انتخاب نمائيد كه با فشردن شاسي پروگـرام ميتوانيـد رقـم مـورد           از انتخاب هر يك از    

ضرب يا تقسيم نماييد بصورت عدد صحيح ويـا اعـشاري در برنامـه بعـدي وارد     نظر خود را كه ميخواهيد در مقدار فشار     
 .نماييد

SCAL: يا با مميز ميتوانيد تعيين نمائيددر اين منو مقدار ضريب دلخواه را بصورت عدد بدون مميز و. 
 :راه اندازي سيستم ثبت فشار ماكزيمم

در دستگاههاي تست فشار و يا ست كشش،قطعه جهت تعيين ميزان مقاومت در مقابـل كـشش و يـا فـشار تحـت                        
دراين گونه آزمايشات قطعه تا مرحله از هم گسـستگي و يـا از هـم پاشـيدگي تحـت اعمـال                 . آزمايش قرار مي گيرد   

مقـدار آسـتانه را تحمـل قطعـه قبـل از پـاره و يـا انهـدام قطعـه          شار قرار مي گيرد و مهم براي آزمايشگر باالترين    ف
به همين دليل براي استفاده از اين دستگاه جهت ماكزيمم فشار كه اصـطالحا بـه آن حـد نگـه دارنـده گفتـه                         .ميباشد  

ي كه نياز به باقي ماندن باالترين مقدار فشار قبل از           ميشود در دستگاههاي تست كشش و پارگي و يا هر دستگاه ديگر           
در . وارد نمائيـد CODEكاهش آن در يك تست و يا سيكل ممتد كاري باشد،الزم است تـا رمـزي عـددي را در برنامـه       

 .داين حال عالوه بر استفاده از دو خروجي رله دستگاه مي توانيد دستگاه را جهت كار گفته شده مورد استفاده قرار دهي



توضيح مجدد آنكه زماني در يك فرايند اعمال فشار پيوسته ،فشار به يك باره افت نمايد شـما مـي توانيـد بـاالترين                        
فشار اعمال شده را بر روي صفحه نمايشگر دستگاه داشته باشيد اين رقم با فشردن شاستي كاهش از بين رفته                  مقدار  

 بار رقمها را قبل از پاك 20نياز ميتوانيد پس از هر آزمايش تا اما در صورت  .و دستگاه جهت كار بعدي آماده مي شود       
كردن توسط شاستي سلكت به حافظه قابل دسترسي سريع بسباريد البته مـي توانيـد شـماره خانـه حافظـه را توسـط                        
فشردن شاستي افزايش به دخواه انتخاب نمائيد و همچنين محتويـات خانـه هـاي حافظـه را توسـط همـين شاسـتي                        

 نمائيد بديهي است وارد نمودن عدد جديد به داخل خانه هاي حافظه كه قبال درون آنها عدد گذاري شـده اسـت       بازنگري
توضيح آنكه اعداد توسط دستگاه به ترتيب درون حافظه بيـست           .باعث پاك شدن رقم قبلي همان خانه ها خواهد شد           

 . حافظه توسط شما معرفي شودگانه دستگاه رقم گذاري خواهد شد مگر آنكه مطابق گفته باال خانه


