موضوع :

نكاتي پيرامون نصب شبكه ي پروفيباس
(قسمت دوم)
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بسمه تعالي

ابسار سيم بىذي ي كاوكتًرَاي  RS485پريفيباس
زٛكيٞ ٝاي صيادي ؿذ ٜاػر وٍٙٞ ٝاْ ػيٓ تٙذي يه ؿثى ٝي  DP/FMSاص وا٘ىسٛسٞاي خاف اػسفاد ٜؿٛد  .ايٗ
و ا٘ىسٛسٞا چٙذ ٚيظٌي داس٘ذ و ٝتٟش ٜتشداسي خايذاس سا زأيٗ وشدٚ ٜازلاَ ٔما ٚ ْٚػشيغ سا فشأ ٓٞي وٙٙذ  .ايٗ ٚيظٌي
ٞا ؿأُ ٔٛاسد ريُ اػر :
-

ٔمأٚر ٞاي ا٘سٟايي ؤ ٝيسٛا٘ٙذ داخُ يا خاسج اص ٔذاس لشاس ٌيشد ،

-

ازلاَ خايذاس  ٚػشيغ ػيٓ ٞاي داد ٚ ٜغالف ،

-

ازلاَ تشاي واتُ ٞاي ٚسٚدي  ٚخشٚخي ،

-

ػاخر اِماٌش خاف دس ػّٕياذ تيـسش اص ٍٔ 1/5اتير تش ثا٘ي، ٝ

-

خذاػاصي واتُ خشٚخي ٚ ،لسي و ٝزشٔيٙاَ ا٘سٟايي ٚاسد ؿٛد (ػٛئيچ فؼاَ ؿٛد)

-

ػٛور تش خـر اضافي تشاي ازلاَ اتضاس تش٘أٛ٘ ٝيؼي  /زـخيق ػية

تؼياسي ا ص ػاص٘ذٌاٖ  ،سا ٜحُ ٞايي تشاي ػيٓ وـي واتُ خشٚفيثاع ٘ ،لة وا٘ىسٛس  ٚاسائ ٝي اتضاس لغغ سا ايداد ٕ٘ٛدٜ
ا٘ذ  ٟٓٔ .اػر و ٝايٗ ٔٛاسد زغثيك خزيش تاؿٙذ .يىي اص ٔؼايّي ؤ ٝي زٛا٘ذ ٔـىُ تاؿذ اػسفاد ٜاص واتُ خشٚفيثاع تا
ٞؼس ٝي سؿس ٝايي  ٚخأذ ػخر اػر  .واتُ ٞاي ٞؼس ٝي خأذ تا اػسفاد ٜاص فٙاٚسي >> خا ت ٝخايي ػايك<<  ،تٟسش
ٔسلُ ٔي ؿ٘ٛذ و ٝدس آٖ ػايك ٞؼس ٝتشداؿسٕ٘ ٝي ؿٛد  .أا زٛػظ يه زيغ ٝدس وا٘ىسٛس ٔسلُ ٔي ؿ٘ٛذ  .فٙاٚسي خاتٝ
خايي ػايك ،ازلاَ ٛٞاي ٔٙاػة ٔ ٚمأٚر وٓ تٞ ٝؼس ٝي واتُ سا ٘سيدٔ ٝيذٞذ  .تٞ ٝش خٟر ايٗ ٘ٛع اص ازلاَ
خايٍضيٙي ػايك ٘ثايذ تا واتُ ٞؼس ٝاي سؿس ٝايي يىاس تشد ٜؿٛد ،صيشا سؿسٞ ٝاي واتُ زىي ٔي زٛا٘ٙذ تٚ ٝػيّ ٝي
وا٘ىسٛس ت ٝعٛس وأُ لغغ ؿ٘ٛذ  .ايٗ واتُ ٌزسٌا ٜتايذ ص٘ديشٚاس اص وا٘ىسٛسي ت ٝوا٘ىسٛس ديٍش ٔسلُ ؿٛد.ايٗ واس
اخاصٔ ٜي دٞذ زا ايؼسٍاٞ ٜا تذٚ ٖٚلف ٝدس ز شافيه ٌزسٌا ٜػُٕ ٕ٘ايٙذ  .وا٘ىسٛسٞاي خيـشفس ٝي خشٚفيثاع تشاي واتُ
ٞاي ٚسٚدي  ٚخشٚخي ٔـخق ؿذ ٜا٘ذ .ايٗ زٕايض دس وا٘ىسٛسٞا خايي ٔ ٟٓاػر و ٝازلاَ واتُ خشٚخي اص وا٘ىسٛس دس
ٚضؼير غيشفؼاَ ػٛييچ خذا ٌشدد  .چٙيٗ وا٘ىسٛسٞايي تشاي سا ٜا٘ذاصي  ٚآصٔٛدٖ ؿثىٕٞ ٚ ٝچٙيٗ تشاي ٍٟ٘ذاسي ٚ
زؼٕيشاذ ٘يض ٔفيذ ٞؼسٙذ .
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ؿىُ  – 16واستشد كحيح وا٘ىسٛسٞاي خذا وٙٙذ، ٜ
اِف :وا٘ىسٛس ػٕر چح خٟر واستشي اِٚيٗ  ٚآخشيٗ ايؼسٍا ٜسٚي ػٍٕٙر ٔي تاؿذ .
ب :وا٘ىسٛس ػٕر ساػر خٟر واستشي تشاي ايؼسٍاٞ ٜاي ديٍش سٚي ػٍٕٙر ٔي تاؿذ

ؿىُ  -11سا ٜا٘ذاصي افضايـي ٚواستشي ٍٟ٘ذاسي  ٚزؼٕيشاذ دس وا٘ىسٛسٞاي خذا وٙٙذٜ

ترميىال َاي سًكت بر پشت
تشاي أىاٖ زحّيُ  ٚسفغ ػية ؿثىٞ ، ٝشػٍٕٙر تايذ حذالُ يه وا٘ىسٛس تا يه ػٛور تش خـر آٖ داؿس ٝتاؿذ  .ايٗ
ػٛور اضافي اخاص ٜي خايؾ  ٚتش٘أ ٝسيضي زدٟيضاذ سا تذ ٖٚآػية ت ٝؿثى ٝساداس٘ذ .تٟسشيٗ ٔىاٖ اػسفاد ٜاص
ػٛور تش خـر ،دس ا٘سٟاي يه ػٍٕٙر ٔي تاؿذ ٞ .شٌض يه زشٔيٙاَ ػٛور تش خـر سا تشاي اضاف ٝوشدٖ ٞ Slaveا
ت ٝكٛسذ ٚضغ خٕيذ T ٜؿىُ تىاس ٘ثشيذ .دس خغٛط خٕيذ ٜاعالػاذ تشاي اتضاس آصٔ ٖٛتايذ ت ٝعٛس ٔؼسميٓ ت ٝػٛور
تش خـر ٔسلُ ؿٛد  .عثك ؿىُ 11ػٛور يذوي اضافي تايذ ازلاَ اتضاس زـخيق خغا سا فشا ٓٞوٙذ  .زٛخ ٝوٙيذ وٝ
زؼذادي اص اتضاس زـخيق خغا ٔيسٛا٘ذ حذاوثش زأ 66يّي آٔدش اص خيٗ ِٚ5ر ػٛور تىـذ .دس چٙيٗ ٔٛاسدي تايذ
اعٕيٙاٖ وشد و ٝػٛور تٚ ٝػيّ ٝايي ٔسلُ ٌشدد ؤ ٝيسٛا٘ذ خشياٖ ٔٛسد ٘ياص سا زأيٗ ٕ٘ايذ .

ؿىُ ٘ -11ح ٜٛي ازلاَ يه وا٘ىسٛس تش وا٘ىسٛس ػٛور تش خـر
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اشتباٌ َاي معمًل سيم بىذي RS485
ػيٓ تٙذي  ٚ RS485اؿسثاٞاذ دس ٘لة  ٚخإ٘ايي آٖ ٔؼٕ ٚ َٛلاتُ فٔ ٟٓي تاؿذ  .تيـسشيٗ زؼذاد اؿسثاٞاذ ازلاِي
دس ادأ ٝتياٖ ٔيٍشدد :
ٔ -1ـىالذ زشٔيٙاَ ا٘سٟايي
اِف  :فمذاٖ زشٔيٙاَ دس ا٘سٟاي يه ػٍٕٙر
ب :زشٔيٙاَ دٌٚا٘ٝ
ج :زشٔيٙاَ ٞاي زغزي٘ ٝـذ( ٜزدٟيضاذ تذ ٖٚازلاَ يا زغزي٘ ٝـذ)ٜ
 : ٜوا٘ىسٛسٞاي خذاػاصي ت ٝعٛس ٘ادسػر ػيٓ تٙذي ؿذ ٜتاؿٙذ (ايٗ وا٘ىسٛسٞا زٟٙا صٔاٖ لشاس دادٖ ػٛييچ سٚي
حاِر فؼاَ ٔـىُ ايداد ٔيٕٙايذ) .
 -1زذاخُ : PickUP ٚ
اِف  :خإ٘ايي واتُ ٞاي ٌزسٌا ٜخيّي ٘ضديه ت ٝواتُ ٞاي تشق ٘ٛيضي يا زدٟيضاذ تاؿذ
ب:فمذاٖ خٛؿؾ صٔيٗ كحيح واتُ دس ٞش ٚػيّٝ
ج :خشياٖ خٛؿـي ٘اؿي اص اخسالف خسا٘ؼيُ صٔيٗ تيٗ ٘ٛاحي ؿثىٝ
ٔ -3ـىالذ ٔٙثغ زغزيٝ
٘شخ ِٚساط ٔٙثغ زغزي٘ ٝاوافي اػر ِٚ (.ساط سا تا تاس وأُ چه ٕ٘اييذ)
ٔ -4ـىالذ ػيٓ تٙذي
اِف  :واتُ اؿسثا ٜتىاسسٚد (تىاسٌيشي واتُ  PAتشاي ػٍٕٙر ٞاي (DP
ب :واتُ ٞاي آػية ديذ( ٜؿأُ وٛتيذ ٜؿذٌي  ،خٕيذٌ ٜي)
ج :ػٛم ؿذٖ خاي وٛسٞا دس يه ٚػيّ( ٝوٛس سً٘ لشٔض لغغ ؿذ)ٜ
د :خٛؿؾ صٔيٗ ٘ـذ( ٜدس ٞش زدٟيض ٔسلُ ٘ـذ ، ٜزدٟيضاذ صٔيٗ ٘ـذ)ٜ
 -5ػٍٕٙر لغغ ؿذ: ٜ
اِف  :واتُ خيّي عٛال٘ي تشاي ٘شخ تير تىاس تشد ٜؿذ ٜاػر ،
ب :زدٟيضاذ تؼياس صياد (ٞشٌض تيـسش اص 31سا ٜا٘ذاص  RS232سٚي ػٍٕٙر اػسفاد٘ ٜـٛد)
ج :اػسفاد ٜاص ٚضؼير اسزثاعي خٕيذ(ٜواتُ وٛزا ٜدس ٘شخ تير ٞاي خاييٗ زش  ٚدس ٘شخ ٞاي تير تاالزش اػسفادٜ
٘ـٛد)
 -6زدٟيضاذ زاييذ ٘ـذ ٜيا خشاب
اِف  :ظشلير خاص٘ي ازلاَ تيؾ اص ٔمذاس اػر
ب:خغاي دػر چح سا ٜا٘ذاص RS485يا ٘ذاؿسٗ ويفير الصْ
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ابسار دستي تست كابل
اتضاس زؼر اص ػاص٘ذٌاٖ ٔخسّفي ٚخٛد داسد .چٙيٗ اتضاسي ٔي زٛا٘ذ ػشػر ٔفيذ واتُ ؿثى ٝي خشٚفيثاع ٚ
ازلاالذ زدٟيضاذ  Slaveسا چه ٕ٘ايذ ٕٞ .چٙيٗ ٔي زٛا٘ذ وٕه ٕ٘ايذ خغاٞاي ػيٓ تٙذي دس ؿثى ٝخشٚفيثاع
دس ع َٛزٙظيٓ ٘ ٚلة ت ٝحذالُ تشػذ .چه ػيٓ تٙذي خيؾ سا ٜا٘ذاصي  ٚزؼر آدسع ٚػئّ ، ٝيسٛا٘ذ ٔمذاس
صيادي اص صٔاٖ  ٚخشاتي ٞا سا دس ٔشحّ ٝي سا ٜا٘ذاصي كشف ٝخٛيي ٕ٘ايذ  HMS NET TEST ٚ BT200 .اتضاسٞاي
اسائ ٝؿذ ٜاص ػٛي ؿشور صيٕٙغ ٔ ،ثاَ ٞايي اص اتضاسٞاي زؼر دػسي ٔي تاؿٙذ  .تشاي ايٗ واس تايذ زٕاْ
زدٟيضاذ اص واتُ اسزثاعي لغغ ؿ٘ٛذ  .زشٔيٙاَ زدٟيض(ازلاَ دػسٍا)ٜدس يه ا٘سٟاي ػٍٕٙر ٘لة ؿذ ٚ ٜػٛييچ
آٖ سٚي ٚضؼير فؼاَ دس د ٚعشف لشاس دادٔ ٜي ؿٛد .اص آ٘دا ؤٕ ٝىٗ اػر ٔحُ خغا دس ػٛوسي تاؿذ و ٝدس تميٝ
ي لؼٕر ٞاي ؿثى ٝي واتُ ٔٛثش ٘ثاؿذ  ،تٙاتشايٗ إٞير داسد وٞ ٝش ػٛور چه ؿٛد  .تشاي ٔثاَ دس يه
ػٛور تا ػيٓ ٞاي Bٚ Aوٞ ٝشد ٚواتُ خشٚخي ٚ ٚسٚدي اص آٖ ػثٛس ٔيىٙذ لاتُ زـخيق اص ا٘سٟاي واتُ ٘خٛاٞذ
تٛد ٕٞ.ا٘غٛس و ٝدس ؿىُ ٔ 13ـاٞذٔ ٜي ؿٛد دس صٔا٘ي و ٝيه لؼٕر اص ٔذاس ازلاَ وٛزا ٜداسد يه وا٘ىسٛس خذا
وٙٙذٔ ٜيسٛا٘ذ تشاي خذاػاصي تمي ٝي لؼٕر ٞاي ػآِ اػسفاد ٜؿٛد  ٚتٙاتشايٗ ٔيسٛاٖ ازلاَ وٛزا ٜسا ٔىاٖ ياتي
ٕ٘ٛد  .خٟر آ٘اِيض دليك زش ػّٕىشد يه ؿثى ٝب خشٚفيثاع ٘ ٚيض آ٘اِيض اعالػاذ خشٚزىُ ٔيسٛاٖ اص يه زؼسش
خيـشفس ٝزش و ٝدس ٔذَ ٞاي ٔسٛٙػيسٛػظ ؿشور ػافسي ًٙزِٛيذ ؿذ ٜاػر اػسفادٕٛ٘ ٜد (ؿىُ)14

ؿىُ  -13چه ػيٓ تٙذي تا زؼسش دػسي

ؿىُ  -14زؼسش آ٘اِيض ؿثى ٝي خشٚفيثاع
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مشخصات كابل پريفيباس
تشعثك اػسا٘ذاسد IEC61158يه واتُ (٘ٛع)Aت ٝكٛسذ ٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜدس خذ 4 َٚتشاي واستشد خشٚفيثاع RS485
اخسلاف ٔي ياتذ .تذيٗ زشزية واتُ دس داخُ وا٘ىسٛسٞاي اػسا٘ذاسد ٔٙاػة لشاس دادٔ ٜي ؿٛد  .واتُ ٘ياص ت ٝلغش غالف
 6.5زا  6.8داسد  .اكغالح >> ٘ٛع٘ << Aؼثسا ٌيح وٙٙذ ٜاػر صيشا >>ويفير  <<Aتٔ ٝؼٙي تٟسشيٗ ويفير ٔي تاؿذ
.فشْ ٞاي ٔخسّف واتُ ٘ٛع Aلاتُ دػسشع ٞؼسٙذ :
-

واتُ ٞؼس ٝي ػخر ٚ ،فك اػسا٘ذاسد خشٚفيثاع

-

واتُ ٞاي وٛس اػسا٘ذاسد تشاي ا٘ؼغاف خزيشي

-

واتُ ٞاي تا غالف ٞاي خاف تشاي اػسفاد ٜدس كٙايغ ؿيٕيايي ٚغزايي

-

واتُ ٞاي صس ٜخٛؽ تشاي حفاظر دس ٔماتُ خ٘ٛذٌاٖ  ٚآػية ٞاي ديٍش

-

واتُ ٞاي ٞاِٛصٖ كفش (وٓ دٚد) تشاي واستشد دس فضاٞاي ٔحذٚد
135 to 165Ω at a frequency of 3 to 20 MHZ
<30PF/m
≥110Ω/km
>0.64mm
>0.34mm2

Impedance
Capacitance
Resistance
Wire diameter
Conductor area

خذ-4 َٚاخسلاكاذ واتُ تشاي واتُ خشٚفيثاعٛ٘ RS485ع A

وصب كابل َاي پريفيباس
راَىماي كلي
واتُ ٞاي ٌزست ٝعٛس ايذ ٜآَ دس وا٘اَ ٞا يا ٔؼثشٞاي واتُ فٛالدي ؿاٖ ٘لة ٔي ؿٛد  .زشا٘ىي ًٙخالػسيىي تذٖٚ
ٞيچٍ ٝ٘ٛخٛؿـي فشأ ٓٞي ؿٛد  .ػيٙي ٞاي ٘ٛع ػثذي ٘يض ،خٛؿـي سا فشإ٘ ٓٞيىٙذ (.ؿىُ )15

ؿىُ  -15وا٘اَ تٙذي فٛالدي خأذ تا يه داور يا دسب فٛالدي خٛؿؾ ػذ تا خذاػاصي اِىسشٔٚغٙاعيغ  ٚاِىسش ٚاػسازيه
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اٌش ٞيچ واتُ ٌزسٌاٞي دس داخُ وا٘اَ ٘لة ٘ـذ ٜتاؿذ تايذ تٚ ٝضٛح سٍ٘ي ؿٛد  ٚخايي و ٝت ٝعٛس ٚاضح لاتُ
ٔـاٞذ ٚ ٜخذاٌا٘ ٝاص زٕاْ ديٍش واتُ ٞا ٔي تاؿٙذ ٘لة ؿ٘ٛذ زا تذيٗ زشزية ٞش اثش زذاخُ سا تٟثٛد تثخـذ  ٚاص
خغشاذ ازفالي خٌّٛيشي ؿٛد ٍٙٞ .اْ ٘لة ٔ ٟٓاػر و ٝواتُ ٞاي ٌزسٌا ٜخٕيذ٘ ٜـٛد  .چ ٖٛايٗ ٔٛضٛع ٔيسٛا٘ذ
ا٘ؼىاع ٞايي سا سٚي ؿثى ٝتٛخٛد آٚسد .دس ػُٕ  ،واتُ ٞاي ٌزسٌا٘ ٜثايذ وـيذ ٜيا چشخا٘ذ ٜؿ٘ٛذ  .آٟ٘ا ٘ثايذ ِ ٝيا
خيچا٘ذ ٜؿ٘ٛذ  ٚحذالُ ؿؼاع خٕؾ زٛكي ٝؿذ( ٜػٕٔٛا تشاي ٞؼس ٝي ػخر :حذالُ ٔ 75يّيٕسش  ،تشاي واتُ ٞاي
اػسا٘ذاسد ٔ 45:يّيٕسش تشاي خٕؾ زىي ٔ 65ٚيّيٕسش تشاي خٕؾ زىشاسي (ٔىشس).

ؿىُ  -16لشلش ٜي واتُ تشاي اخسٙاب اص خغش  ٚخٕؾ صياد دس ع٘ َٛلة

ؿىُ  -17فٛاكُ خذاٌا٘ ٝتشاي ا٘ٛاع ٔخسّف واتُ ٞا

ؿىُ  -18واتُ ٞايي و ٝسٚي ػيٙي واتُ ٘ ،شتاٖ يا زاتّ ٛلشاس ٔيٍيش٘ذ تايذ تا فاكّٝ
ٞاي زٛكي ٝؿذ ٜخذا ؿ٘ٛذ
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سگمىت بىذي كابل
تشاي واٞؾ زغييشاذ زذاخُ  ٟٓٔ،اػر و ٝواتُ ٞا خذا اص ا٘ٛاع ديٍش ٘لة ؿ٘ٛذ  .ايٗ ٔ ٟٓاػر و ٝواستشي ٞاي
تؼسٞ ٝاي ٌ٘ٛاٌ ٖٛواتُ ت ٝكٛسذ ريُ تياٖ ؿٛد :
تؼس ٝي ٘ٛع :1
واتُ ٞاي  ٚ LANفيّذتاع (خشٚفيثاع  ، Asi،ازش٘ر) واتُ ٞاي غالف تشاي دادٞ ٜاي ديديساَ (چاخٍش  ،RS232 ،غيش)ٜ واتُ ٞاي غالف تشاي ِٚساط خاييٗ (وٕسش اص ِٚ15ر) ػيٍٙاَ ٞاي ديديساَ ديديساَ  ٚآ٘اِٛي واتُ ٞاي ٔٙثغ زغزي ٝي ِٚساط خاييٗ (وٕسش اص ِٚ66ر)واتُ ٞاي ػيٍٙاَ وٛآوؼياَ :
تؼسٛ٘ ٝع :1
-

واتُ ٞاي حأُ ِٚساطٞاي ( DCوٕسش اص ِٚ 466ر  ٚتيـسش اص ِٚ66ر)

-

واتُ ٞاي حأُ ِٚساط( ACتيـسش اص ِٚ 15ر  ٚوٕسش اص ِٚ 466ر)
تؼسٛ٘ ٝع :3

-

واتُ ٞاي حأُ ِٚساط ٞاي DCيا ِٚساط (ACتيـسش اص ِٚ 466ر)

-

واتُ ٞاي تا خشياٖ صياد

-

ٔٛزٛس  /سا ٜا٘ذاص /واتُ ٞاي ايٛٙسزش

-

واتُ ٞاي زّفٗ ( ٔيسٛا٘ذ ٔماديشٌزساي تيـسش اص ِٚ 1666ر داؿس ٝتاؿٙذ )

تؼسٛ٘ ٝع :4
واتُ ٞاي ٘ٛع  1زا ٔ 3ي زٛا٘ٙذ دس خغش تشخٛسد ٔؼسميٓ سػذ ٚتشق تاؿٙذ ( .ازلاالذ تيٗ اخضا ٔخسّف دس ػاخسٕاٖ ٞاي
ٔخسّف)ٌٌ ٝا ٜغيش ٕٔىٗ اػر دس خايي و ٝواتُ تايذ ػثٛس داد ٜؿٛد فٛاكُ خذايي خٛس دس تيايذ .واتُ تايذ دس صاٚي ٝي
ٔؼسميٓ ػثٛس داد ٜؿٛد ٘ ٚثايذ ت ٝعٛس ٔٛاصي دس وٕسشيٗ فاكّ ٝلشاس داد ٜؿٛد .
صٔا٘ي و ٝػيٙي واتُ تا ديٛاسٞ ٜاي فٛالدي صٔيٗ ؿذ ٚ ٜدسب فٛالدي خذا ؿٛد .تؼسٞ ٝاي واتُ سا ٔيسٛاٖ ٔا٘ٙذ ؿىُ
 19وٙاس يىذيٍش لشاس داد ٕٞ .ا٘ٙذ ؿىُ  16زٕاْ وا٘اَ ٞا  ٚديٛاسٞ ٜا تايذ ت ٝعٛس كحيح تا تىاسٌيشي ازلاالذ لاتُ
ا٘ ؼغاف دس ٔماتُ خٛسدٌي ٔحافظر ؿٛد  .زٛخ ٝوٙيذ و ٝتٙذٞاي تافس ٝؿذ ٜاص فّض ٔؼسحىٓ تشاي حفاظر EMC
فشوا٘غ تاال تٟسش ٞؼسٙذ .
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ؿىُ  -19ؿىُ ػٕر چح :تٙذ صٔيٗ ػيٙي واتُ  ،ؿىُ ػٕر ساػر  :ازلاالذ صٔيٗ ت ٓٞ ٝزاتيذ ٜػيٙي واتُ

ؿىُ ٌ -16شٞ ٜٚاي واتّي خذايافس ٝدس تخؾ ٞاي فٛالدي ٔي زٛا٘ٙذ دس وٙاس  ٓٞلشاس ٌيش٘ذ

كابل كشي در داخل تابلًَا
غالف ٞاي ت ٟٓزاتيذ ٜي زٕاْ واتُ ٞاي خشٚفيثاع و ٝدس لفؼ ٝي ػيٓ وـي زاتّ ٛلشاس ٔيٍيش٘ذ تايذ يا ٌيشٞ ٜاي فّضي
زا حذالُ ٕٔىٗ ٘ضديه ت٘ ٝمغ ٝي ٚسٚد ت ٝزاتّ ، ٛصٔيٗ ؿ٘ٛذ  .دِيُ آٖ تشايٗ اػر و ٝخٛؿؾ واتُ ٔي زٛا٘ذ زذاخُ سا
دس داخُ يه زاتّٙٔ ٛسمُ وٙذ ؤ ٝيسٛا٘ذ زدٟيضاذ اِىسش٘ٚيىي حؼاع سا ٔخسُ ٕ٘ايذ .صٔيٗ وشدٖ  ،كفح٘ ٝشديه تٝ
٘مغ ٝي ٚسٚدي ايٗ ٔؼاِ ٝسا ت ٝحذالُ ٔي سػا٘ذ .

زميه كردن صفحٍ ي كابل وسديك بٍ وقطٍ ي يريدي تابلً
ي ٝسا ٜحُ لٛي زش ،اػسفاد ٜاص آداخسٛس  ،ديٛاس M12 ٜاػر  .ايٗ ٔضير ٞاي اضافي داسد و ٝاخاصٔ ٜيذٞذ ػيٓ تٙذي
داخّي زىٕيُ  ٚزؼر ؿٛد  .ػؼي وٙيذ و ٝاص لشاسدادٖ ٔٛاصي ٔاتُ ٞاي خشٚفيثاع  ٚػيٓ تٙذي داخّي زاتّ ٛحسي تا
واتُ ٞايي اص دػسٔ ٝـات ٝاخسٙاب وٙيذ  .ػؼي وٙيذ فٛاكُ خذاػاصي سا حفظ وٙيذ أا خايي ؤ ٝدثٛس ت ٝػثٛس دػسٝ
ٞاي ٔخسّف واتُ تاؿيذ آٟ٘ا تايذ صاٚي ٝكحيح سا داؿس ٝتاؿٙذ .اٌش فٛاكُ خذاػاصي ٘سٛا٘ذ خفظ ؿٛد وا٘اَ ٞاي فّضي
صٔيٗ ؿذ ٜسا ٕٞشا ٜتا لؼٕر ٞاي ٔشصتٙذي ؿذ ٜتشاي واتُ ٞا تىاس تثشيذ .يادآٚسي ٔي ؿٛد و ٝحذالُ ع َٛواتُ ٔ1سش
تيٗ زدٟيضاذ تشاي سا ٜا٘ذاصي ؿثىٞ ٝاي تيـسش اصٍٔ 1.5اتير تش ثا٘ي ٝسػاير ٌشدد  .واتُ ٔاصاد ٔيسٛا٘ذ ت ٝآػا٘ي خاسج
اص ٔؼيش ِٛج ؿٛد  .أا ت ٝيذ داؿس ٝتاؿيذ و ٝحذالُ ؿؼاع خٕؾ ٔٛسد ٘ياص تشاي واتُ سػاير ٌشدد حسي تشاي اػسفادٜ
اص ٘شخ ٞاي ٍٔ 1.5اتير تش ثا٘ي ٝيا وٕسش  ،دس ػُٕ ع َٛواتُ ٔ1سش تيٗ زدٟيضاذ سػاير ؿٛد .ؿٕا ٕٔىٗ اػر
تخٛاٞيذ ػشػر ٌزسٌا ٜسا دس آيٙذ ٜاسزما دٞيذ.
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ؿىُ  -11صٔيٗ وشدٖ خٛؿؾ واتُ ٘ضديه ٘مغٚ ٝسٚدي ت ٝزاتّٛ

تعادل پتاوسيل
خٛؿؾ واتُ دس فشوا٘غ ٞاي تاال ٔٛثش ٔي تاؿذ  .ايٗ خٛؿؾ تايذ دس ٞش د ٚا٘سٟاي واتُ صٔيٗ ٌشدد ٌٌ ٝا ، ٜتٞ ٝش
خٟر صٔيٗ ٔحّي دس لؼٕر ٞاي ٔخسّف فشآيٙذ ٔي زٛا٘ذ ٔٙدش ت ٝػثٛس خشياٖ دس ع َٛخٛؿؾ واتُ ؿٛد .چٙيٗ
خشياٖ خٛؿـئ ،يسٛا٘ذ ٔٙدش ت ٝايداد زذاخُ ٌشدد و ٝتايذ اص آٖ خٌّٛيشي ؿٛد ٔ.ـىالذ خسا٘ؼيُ صٔيٗ ٔـسشن
ػٕٔٛا خاٞايي ٞؼسٙذ و: ٝ
-1

واتُ ؿثى ٝيه ٘احي ٝي ٌؼسشد ٜسا خٛؿؾ ٔي دٞذ يا خٟر يه فاكّ ٝي عٛال٘ي اػسفاد ٜؿٛد

-1

صٔا٘ي و ٝزغزي ٝتٔ ٝىاٖ ٞاي ٔخسّف اص ٔٙاتغ ٔخسّف فشا ٓٞؿٛد (ٔدٕٛػ ٝايؼسٍاٞ ٜا)

-3

ٚلسيى ٝخشياٖ ٞاي اِىسشيىي تاال ٚخٛد داس٘ذ (ايؼسٍاٞ ٜاي خـر زغزي، ٝوٛس ٜلٛع اِىسشيىي )

يه سا ٜحُ ٘لة يه واتُ تشاتشي خسا٘ؼيُ  ،تيٗ خسا٘ؼيُ ٞاي صٔيٗ ٔخسّف ٔي تاؿذ  .واتُ تشاتشي خسا٘ؼيُ ٔ ،ي
زٛا٘ٙذ خشياٖ لاتُ زٛخٟي سا حُٕ وٙذ  ٚتايذ ٔسٙاظش تا خشياٖ اتؼاد آٖ تشآٚسدٌ ٜشدد (واتُ ٔ 16يّيٕسش ٔشتغ ٔؼَٕٛ
٘يؼر) .ػشا٘داْ واتُ اػسا٘ذاسد  ،تا يه ػغح زٕاع تاال  ،تشاي اثش تخـي دس فشوا٘غ ٞاي تاال ٔٛسد اػسفاد ٜلشاس
ٔيٍيشد  .واتُ ٘مغ ٝي تشاتشي خسا٘ؼيُ  ،تايذ ٔٛاصي واتُ ؿثى ٝوـيذ ٜؿٛد  ٚزا حذ أىاٖ ٘ضديه ت ٝواتُ ؿثى ٝتاؿذ
زا ٘احي ٝي ٔحلٛس تيٗ ايٗ د ٚحذالُ ؿٛد .زٛخ ٝداؿس ٝتاؿيذ و ٝخٛؿؾ واتُ ؿثى٘ ٝثايذ ٞشٌض تشاي زؼادَ خسا٘ؼيُ
تىاس تشد ٜؿٛد  .خايٍضيٗ ديٍش ٘لة واتُ ٞاي تشاتشي خسا٘ؼيُ  ،اػسفاد ٜاص ٔاطٞ َٚاي ازلاَ ٘ٛسي فيثش تيٗ خسا٘ؼيُ
ٞاي ٔخسّف صٔيٗ اػر  .ديٍش خايٍضيٗ تشاي ٘لة واتُ ٞاي زؼادَ خسا٘ؼيُ  ،اػسفاد ٜاص غالف خاص٘ي خٟر زٕاع تٝ
صٔيٗ دس يه ا٘سٟاي واتُ اػر (.ؿىُ )15
ايٗ زى ٙيه يه ٔؼيش خٛتي تشاي ػيٍٙاَ ٞاي فشوا٘غ تاال فشأ ٓٞيىٙذ ؤ ٝيسٛا٘ذ ٔٛخة ا٘سماَ ِٚساط ؿٛد أا خشياٖ
 DCسا ٕ٘يسٛاٖ دس ع َٛواتُ خشٚفيثاع ا٘سماَ داد يه زىشاسوٙٙذ ٜتايذ دس چٙيٗ ٔٛاسدي تشاي خذاوشدٖ ٔخّٛط دادٜ
اػسفاد ٜؿٛد .يادآٚسي ٔيـٛد و ٝػٍٕٙر ٞاي فيثش ٘ٛسي  ،وُ خذاػاصي اص يه ا٘سٟا ت ٝديٍشي سا فشأ ٓٞيىٙذ .آٟ٘ا
٘يض اص زذاخُ اِىسشيىي ٔدضا ٞؼسٙذ ٔ ٚيسٛا٘ٙذ دس فٛاكُ عٛال٘ي اػسفاد ٜؿ٘ٛذ .
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ؿىُ  -11يه سا ٜحُ ٔما ْٚتىاسٌيشي وا٘ىسٛسٞاي خذاوٙٙذ ٜصٔيٗ ٔي تاؿذ

ؿىُ٘ -13لة خظ زؼادَ خسا٘ؼيُ

ؿىُ  -14ا٘سماَ اعالػاذ اص سا ٜفيثش ٘ٛسي

ؿىُ  -15صٔيٗ وشدٖ خاص٘ي
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تكرار كىىذٌ َا
يه زىشاسوٙٙذ ٜي RS485ػيٍٙاَ ٞاي اعالػاذ سٚي ٌزسٌا ٜسا زمٛير ٔيٕٙايذ  ٚخذاػاصي تيٗ ػٍٕٙر ٞاي ٌزسٌاٜ
سا ت ٝعٛس ٔدضا ا٘داْ ٔيذٞذ  .يه زىشاس وٙٙذ ٜصٔا٘ي ٔٛسد ٘ياص اػر و: ٝ
-1

٘ياص ت ٝازلاَ تيـسش اص  31زدٟيض تٌ ٝزسٌاٚ ٜخٛد داسد

-1

٘ياص ت ٝلؼٕر ٞاي ٔدضاي ٌزسٌا ٜتاؿذ

-3

ػٍٕٙر اص تيـي ٝٙع َٛواتُ ٔداص تشاي ٘شخ ػشػر اػسفاد ٜؿذ ٜزداٚص ٕ٘ايذ  .زىشاسوٙٙذٞ ٜا ٘يض ٔيسٛا٘ٙذ

تشاي ايداد ػٍٕٙر ٞاي ؿاخ ٝاي دس ؿثى ٝؿٕا ٔفيذ تاؿٙذ ٚزؼذادي زىشاس وٙٙذٞ ٜاي لذيٕي زش زـخيق ٘شخ
ػشػر سا دس ٘ظش ٕ٘يٍيش٘ذ  ٚاص ايٗ س٘ ، ٚشخ ػشػر تايذ كشاحسا تا تىاسٌيشي يه ػٛييچ فشا ٓٞؿذ ٜسٚي زدٟيض
زٙظيٓ ٌشدد.

اجساء فيبر وًري
يه واتُ فيثش ٘ٛسي ،ػيٍٙاَ ٞاي داد ٜسا تا تىاسٌيشي ٘ٛس ا٘سماَ ٔيذٞذ و ٝدس ع َٛيه فيثش ؿيـ ٝايي يا خالػسيىي
حُٕ ٔي ؿٛد  .چٙذيٗ ٘ٛع ٚاػغ ٝي ا٘سماَ فيثش ٘ٛسي دس دػسشع ٞؼسٙذ .اػسفاد ٜاص فيثش خالػسيىي ػاد ٜاػر أا تٝ
عٛس وّي ٔحذٚد تٔ ٝؼافر ٞاي وٕسش اص ٔ56سش ٔي تاؿذ .
-

فيثش ؿيـ ٝايي ِٔٛسي ٔذ ؤ ٝيسٛا٘ذ تشاي فٛاكُ حذاوثش 1وئّٛسش اػسفاد ٜؿٛد

-

فيثش ؿيـ ٝايي ِٔٛسي ٔذ ؤ ٝيسٛا٘ذ تشاي فٛاكُ حذاوثش 1وئّٛسش اػسفاد ٜؿٛد

-

فيثش ؿيـ ٝايي ػئ ٍُٙذ ؤ ٝيسٛا٘ذ تشاي فٛاكُ حذاوثش زا  56وئّٛسش اػسفاد ٜؿٛد

-

واتُ فيثش ؿيـ ٝايي زىٙيه ٞا ٚاتضاس خاكي سا تشاي ٘لة  ٚزؼر ٘ياص داسد  ،ا٘سماَ فيثش خالػسيىي اسصاٖ زش اػر ٚ
ٔيسٛا٘ذ ت ٝآػا٘ي سٚي ٔىاٖ ٔٛسد ٘ظش ٘لة ؿٛد .

ماشيل َاي ليىك وًري
ا٘سماَ خشٚفيثاع فيثش ٘ٛسي ٘ياصٔٙذ واستشد زثذيُ فيثش ٘ٛسي اػر ؤ ٝاطِ َٚيٙه ٘ٛسي ٘أيذٔ ٜي ؿٛد (ٞOLMا).
ٞ OLMا اص ػاص٘ذٌاٖ ٌ٘ٛاٌ ٖٛدس دػسشع ٞؼسٙذ ٞ.ش وا٘اَ ٘ٛسي يه  ، OLMد ٚازلاَ ٘ٛسي ٘ياص داسد  :يىي
تشاي ا٘سماَ  ٚديٍشي تشاي خزيشؽ .
زؼذادي اص ٞOLMا وا٘اَ ٘ٛسي دٌٚا٘ ٝداس٘ذ (ٚ1سٚدي ت ٝاضاف ٝي  1خشٚخي)و ٝاخاصٔ ٜيذٞذ د ٚػٍٕٙر ٘ٛسي يا
ٔؼيشٞاي ٘ٛسي فيثشافض ٝ٘ٚخياد ٜػاصي ؿٛد ٞOLM.ا ٕٞچٙيٗ زاثيش دس ا٘ـؼاب د ٚتخـي ؿثى ٝت ٝكٛسذ
ػٍٕٙر ٞاي وأال ٔدضا داس٘ذ ٕٞ.اٖ عٛس و ٝدس ؿىُ  16ديذٔ ٜيـٛد ٍٙٞاْ تىاسٌيشي  OLMتشاي ازلاَ دٚ
ػٍٕٙر  ،د ٚواتُ فيثش ٘ٛسي ٔٛسد ٘ياص اػر  ،يىي تشاي ػيٍٙاَ دس ٞش خٟر  ،ديٍشي زٛخِٛٛطي ٞاي خيچيذ ٜزشي
ٞؼسٙذ و ٝأىاٖ تىاسٌيشي ٞOLMا ي تيـسشي سا فشأ ٓٞيٕٙايذ.
12

اتصال َ OLMاي در سگمىت
ػٍٕٙر ٞاي ٘ٛسي ت ٝعٛس ٔؼٕ َٛت ٝكٛسذ حّمٛي تا تىاسٌيشي چٙذ  OLMزه وا٘أِ ٝشزة ٔي ؿ٘ٛذ .ازلاَ ٘ٛسي
افض ٝ٘ٚتا تىاسٌيشي ٞOLMاي د ٚوا٘اِ ٝخياد ٜػاصي ٔي ؿٛد.

ٔشخغ ٔ :اٙٞأ ٝي خثشي كٙؼر ٛٞؿٕٙذ -ؿٕاس165ٜ
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