
 PACهای سیستم  با دستگاه طبرای ارتبا LabViewافسار  استفاده از نرم

 LabViewافضاس  ، استفادُ اص ًشمPACّای سیستن  کاهپیَتش ٍ دستگاُضاسّای لذستوٌذ جْت تشلشاسی استثاط تیي یکی اص ات

( تْیِ ضذُ است کِ دس VI، یک سشی تَاتغ )PACّای سیستن  افضاس جْت استثاط تا دستگاُ ساصی ایي ًشم تشای آهادُ تاضذ. هی

 ضَد. تَضیح دادُ هی LabViewافضاس  ، ًحَُ استفادُ اص ایي تَاتغ دس ًشمDocumentگیشد. دس ایي  اختیاس کاستشاى لشاس هی

 

 معرفی:

تا ػٌَاى  Libraryدس یک  PACّای سیستن  ٍ دستگاُ LabViewافضاس  هجوَػِ تَاتغ اصلی تشای تشلشاسی استثاط تیي ًشم

PACdriver.llb ِایي تَاتغ ػثاستٌذ اص: اًذ. لشاس گشفت 

 Initial.vi 

 Close Serial Driver.vi 

 ReadPAC.vi 

 WritePAC.vi 

 StrToFloat.vi 

 FloatToStr.vi 

 Slave.vi 

 

 ػالٍُ تش تَاتغ اصلی ػٌَاى ضذُ دس تاال، چٌذ تاتغ دیگش ًیض تشای استفادُ دس هَاسد خاظ تْیِ ضذُ است کِ ػثاستٌذ اص:

 AI.vi 

 Bus Inspector.vi 

 IOSample.vi 

 

 ضَد. ُ اص تَاتغ فَق ضشح دادُ هیدس اداهِ ًحَُ استفاد

 

 

 

 

 



 PACهای سیستم  استفاده از توابع اصلی ارتباط با دستگاه

 :Initial.viتابع 

 ضَد. استفادُ هی RS-485َتش جْت استثاط تا ضثکِ ًوَدى پَست کاهپی Initialاص ایي تاتغ تشای 

 صَست هستمین:استفادُ تِ 

 

 کٌین. ضَد، اًتخاب هی استثاط تشلشاس هی RS-485تا استفادُ اص آى تا ضثکِ ، پَستی اص کاهپیَتش سا کِ Com Portدس تخص  -

 کٌین. هی ٍاسد، سشػت اًتمال اطالػات تش سٍی ضثکِ سا baud rateدس تخص  -

 0ضَد، همذاس  Initialگیشد. دس صَستی کِ پَست تذٍى خطا  لشاس هی error codeتا اجشای تاتغ، خطای احتوالی دس تخص  -

 گیشد. دس ایي تخص لشاس هی

 :SubVIاستفادُ تِ ػٌَاى 

 

 

 هثال:

 

 

کٌیذ، تشای  استفادُ هی RS-485تِ  RS-232اص هثذل  RS-485دس صَستی کِ تشای استثاط تیي کاهپیَتش ٍ ضثکِ  توجه:

کٌیذ، تشای اطالع اص  استفادُ هی RS-485تِ  USBسا اًتخاب ًواییذ. دس صَستی کِ اص هثذل  COM1ٍسٍدی پَست ایي تاتغ، 

 کاهپیَتش خَد هشاجؼِ کٌیذ.دس  Device Manager/Portsتخص پَست صحیح، تِ 



 :Close Serial Driver.viتابع 

 ضَد. استفادُ هی ،کٌذ استثاط تشلشاس هی RS-485کاهپیَتش اص طشیك آى تا ضثکِ پَست سشیالی کِ تشای تستي  تاتغاص ایي 

 استفادُ تِ صَست هستمین:

 

 

 کٌین. ضَد، اًتخاب هی استثاط تشلشاس هی RS-485، پَستی اص کاهپیَتش سا کِ تا استفادُ اص آى تا ضثکِ Com Portدس تخص  -

( ضَد، Closeگیشد. دس صَستی کِ پَست تذٍى خطا تستِ ) لشاس هی error codeتا اجشای تاتغ، خطای احتوالی دس تخص  -

 گیشد. دس ایي تخص لشاس هی 0همذاس 

 

 :SubVIاستفادُ تِ ػٌَاى 

 

 

 هثال:

 

 

 

 



 :ReadPAC.viتابع 

 ضَد. استفادُ هی PACاص حافظِ دستگاُ  دادُ اص ایي تاتغ تشای خَاًذى تؼذاد هطخصی تایت

 استفادُ تِ صَست هستمین:

 

الصم  کٌین. ضَد، اًتخاب هی استفادُ هی RS-485، پَستی اص کاهپیَتش سا کِ اص آى تشای استثاط تا ضثکِ Com Portدس تخص  -

 ضذُ تاضذ. Initial.vi» ،Initial»تِ رکش است کِ پَست اًتخاب ضذُ تایذ لثال تا استفادُ اص تاتغ 

 کٌین. خَاّین تا آى استثاط تشلشاس کٌین سا ٍاسد هی کِ هی PACدستگاُ  ID، ضواسُ Slave IDدس تخص  -

خَاّین دادُ سا اص آى  کِ هی ،PAC (SRAM, EEPROM)ای اص دستگاُ  ، ًَع حافظSlave Memory Typeِدس تخص  -

 ٌین.ک تخَاًین، اًتخاب هی

 کٌین. ّا سا اص آى تخَاًین، تؼییي هی خَاّین دادُ کِ هی PAC، آدسس تایتی اص حافظِ دستگاُ Slave Addressدس تخص  -

 خَاّین تخَاًین. کٌین کِ چِ تؼذاد تایت اص حافظِ سا هی تؼییي هی Data Lenدس تخص  -

 گیشد. لشاس هی Data Outخَاًذُ ضذُ ٍ دس تخص  PACکشدى تاتغ، دادُ هَسد ًظش اص حافظِ دستگاُ  Runتا  -

هشتَط تِ خطای هشتَطِ  LEDثاط تا دستگاُ خطایی دس اًتمال یا پَست کاهپیَتش پیص تیایذ، دس صَستی کِ دس حیي است -

 ضَد. سٍضي هی

ثاًیِ ًطاى دادُ  ّای تؼییي ضذُ طَل کطیذُ است، تش حسة هیلی همذاس صهاًی کِ خَاًذى دادُ Time elapsedدس تخص  -

 ضَد. هی



 :SubVIاستفادُ تِ ػٌَاى 

 

 

 

 هثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :WritePAC.viتابع 

 ضَد. استفادُ هی PACاص ایي تاتغ تشای ًَضتي تؼذاد هطخصی تایت دادُ دس حافظِ دستگاُ 

 استفادُ تِ صَست هستمین:

 

کٌین. الصم  ضَد، اًتخاب هی استفادُ هی RS-485، پَستی اص کاهپیَتش سا کِ اص آى تشای استثاط تا ضثکِ Com Portدس تخص  -

 ضذُ تاضذ. Initial.vi» ،Initial»اًتخاب ضذُ تایذ لثال تا استفادُ اص تاتغ  تِ رکش است کِ پَست

 کٌین. خَاّین تا آى استثاط تشلشاس کٌین سا ٍاسد هی کِ هی PACدستگاُ  ID، ضواسُ Slave IDدس تخص  -

خَاّین دادُ سا دس آى  (، کِ هیSRAM, EEPROM) PACای اص دستگاُ  ، ًَع حافظSlave Memory Typeِدس تخص  -

 کٌین. تٌَیسین، اًتخاب هی

 کٌین. ّا سا دس آى تٌَیسین، تؼییي هی خَاّین دادُ کِ هی PAC، آدسس تایتی اص حافظِ دستگاُ Slave Addressدس تخص  -

کشدى تاتغ،  Runکٌین. تا  ًَضتِ ضًَذ ٍاسد هی PACخَاّین دس حافظِ دستگاُ  ّایی سا کِ هی ، دادData Inُدس تخص  -

 ضًَذ. ًَضتِ هی PACّای ٍاسد ضذُ، دس حافظِ دستگاُ  استثاط تشلشاس دادُ ضذُ ٍ دادُ

هشتَط تِ خطای هشتَطِ  LEDدس صَستی کِ دس حیي استثاط تا دستگاُ خطایی دس اًتمال یا پَست کاهپیَتش پیص تیایذ،  -

 ضَد. سٍضي هی

ثاًیِ ًطاى دادُ  ضذُ طَل کطیذُ است، تش حسة هیلی ٍاسد ّای دادُ يًَضتهمذاس صهاًی کِ  Time elapsedدس تخص  -

 ضَد. هی



 :SubVIاستفادُ تِ ػٌَاى 

 

 

 هثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :StrToFloatتابع 

افضاس  تِ ًشمسا  Floatیک دادُ اص جٌس ، همذاس PACضَد کِ تخَاّین اص حافظِ یک دستگاُ  ایي تاتغ صهاًی استفادُ هی

LabView ًحَُ خَاًذى یک دادُ هٌتمل کٌین .Float  ُاص سٍی دستگاPAC .تِ ضشح صیش است 

 

 :SubVIاستفادُ تِ ػٌَاى 

اص دستگاُ  Floatدادُ اًتمال همذاس یک تایت تطکیل ضذُ است. تشای  4اص  PACدس حافظِ دستگاُ  Floatدادُ داًین کِ  هی

PAC تِ صَست  تایت سا هستمیواً 4تَاًین ایي  ًویFloat  تایت هشتَط تِ دادُ  4تایذ اتتذا تخَاًین؛ تشای ایي کاسFloat  ِسا ت

 هٌتمل کٌین. LabViewتِ تشًاهِ  ReadPAC.viٍسیلِ تاتغ 

تشای تثذیل آسایِ  تاضذ. الواى تایتی هی 4، تِ صَست یک آسایِ تا LabViewّای هٌتمل ضذُ تِ تشًاهِ  دس ایي صَست دادُ

 استفادُ کٌین. StrToFloat.viاتغ تتَاًین اص  ، هیLabViewافضاس  تشای استفادُ دس ًشم Floatهزکَس تِ یک همذاس 

 

تایتی اًتمال دادُ ضذُ اص دستگاُ سا تِ ٍسٍدی آى هتصل کٌین، تا اجشای ایي تاتغ،  4تشای استفادُ اص ایي تاتغ کافی است آسایِ 

 گیشد. آى دس خشٍجی تاتغ لشاس هی Floatهمذاس هؼادل 

 

 

 

 هثال:

 

 

 

 

 



 :FloatToStr تابع

سا دس حافظِ یک  Float، یک دادُ اص جٌس LabViewافضاس  ضَد کِ تخَاّین تا استفادُ اص ًشم ایي تاتغ صهاًی استفادُ هی

 تِ ضشح صیش است. PACدس دستگاُ  Floatًحَُ ًَضتي ایي دادُ  تٌَیسین. PACدستگاُ 

 

 :SubVIاستفادُ تِ ػٌَاى 

افضاس  اص ًشم Floatتایت تطکیل ضذُ است. تشای اًتمال همذاس یک دادُ  4اص  PACدس حافظِ دستگاُ  Floatداًین کِ دادُ  هی

LabView  ُتِ یک دستگاPAC تایت سا هستمیواً تِ صَست  4تَاًین ایي  ًویFloat  4دس آى تٌَیسین؛ تشای ایي کاس تایذ 

 هٌتمل کٌین.حافظِ دستگاُ تِ  WritrePAC.viاتغ سا تِ ٍسیلِ ت Floatدادُ  معادلتایت 

 

دس صَستی کِ همذاس دادُ  استفادُ کٌین. FloatToStrتَاًین اص تاتغ  هی Floatیک دادُ  معادلتایت  4تِ دست آٍسدى تشای 

Float  ِدّذ. تایتی هَسد ًظش سا تِ دست هی 4هَسد ًظش سا دس ٍسٍدی ایي تاتغ لشاس دّین، خشٍجی تاتغ آسای 

هَسد ًظش دس حافظِ  Floatهمذاس ، Floatتایت هؼادل یک دادُ  4ٍ لشاس دادى آًْا دس  PACتایت تِ دستگاُ  4تا اًتمال ایي 

 گیشد. لشاس هی PACدستگاُ 

 

 

 

 هثال:

 

 

 

 

 



 :PACاز حافظه دستگاه  Wordخواودن داده 

گیشد، تشای اًتمال دادُ  اًجام هیتِ صَست تایتی  ReadPACتا استفادُ اص تاتغ  PACاص آًجا کِ خَاًذى دادُ اص حافظِ دستگاُ 

 هحاسثِ کٌین.تخَاًین ٍ سپس همذاس هؼادل آى سا  ReadPACّای آى سا تا استفادُ اص تاتغ  ، تایذ اتتذا تایتWordاص جٌس 

 کٌین. ػول هیتِ صَست صیش  LabViewافضاس  ّای هٌتمل ضذُ تِ ًشم اص سٍی تایت Wordتشای هحاسثِ همذاس یک دادُ 

 

 

لثل اص تایت پشاسصش آى لشاس داسد، تایذ جای  Wordتایت کن اسصش یک دادُ ، PACتا تَجِ تِ ایٌکِ دس حافظِ دستگاُ 

 صحیح دس خشٍجی لشاس گیشد.تاّن ػَض کٌین تا ّواى همذاس ّای خَاًذُ ضذُ اص حافظِ دستگاُ سا  تایت

 

 :PACدر حافظه دستگاه  Wordداده ووشته 

گیشد، تشای اًتمال  تِ صَست تایتی اًجام هی WritePAC.viتا استفادُ اص تاتغ  PACاص آًجا کِ ًَضتي دادُ دس حافظِ دستگاُ 

ّای آى سا تا استفادُ اص تاتغ  تایتتثذیل کٌین ٍ سپس تایتی  2آى سا تِ صَست یک آسایِ ، تایذ اتتذا Wordدادُ اص جٌس 

WritePAC.vi  ُتِ حافظِ دستگاPAC .یک دادُ تایتی هؼادل  2آسایِ تشای هحاسثِ  هٌتمل کٌینWord افضاس  ًشم دس

LabView کٌین. تِ صَست صیش ػول هی 

 



لثل اص تایت پشاسصش آى لشاس داسد، تایذ جای  Word، تایت کن اسصش یک دادُ PACتا تَجِ تِ ایٌکِ دس حافظِ دستگاُ 

 دستگاُ لشاس گیشد. Wordسا تاّن ػَض کٌین تا ّواى همذاس صحیح دس حافظِ  ّای دادُ هَسد ًظش تایت

 

 :PACاز حافظه دستگاه  Longخواودن داده 

گیشد، تشای اًتمال دادُ  تِ صَست تایتی اًجام هی ReadPACتا استفادُ اص تاتغ  PACاص آًجا کِ خَاًذى دادُ اص حافظِ دستگاُ 

تخَاًین ٍ سپس همذاس هؼادل آى سا هحاسثِ کٌین.  ReadPACّای آى سا تا استفادُ اص تاتغ  ، تایذ اتتذا تایتLongاص جٌس 

 کٌین. تِ صَست صیش ػول هی LabViewافضاس  ّای هٌتمل ضذُ تِ ًشم اص سٍی تایت Longتشای هحاسثِ همذاس یک دادُ 

 

 

ذ، تایذ ًپشاسصش آى لشاس داس ّای لثل اص تایت Longاسصش یک دادُ کن  ّای ، تایتPACتا تَجِ تِ ایٌکِ دس حافظِ دستگاُ 

تا ّواى همذاس صحیح دس خشٍجی )تشتیة آًْا سا تشػکس کٌین( ّای خَاًذُ ضذُ اص حافظِ دستگاُ سا ػَض کٌین  جای تایت

 لشاس گیشد.

 

 :PACدر حافظه دستگاه  Longداده ووشته 

گیشد، تشای اًتمال  تِ صَست تایتی اًجام هی WritePAC.viتا استفادُ اص تاتغ  PACاص آًجا کِ ًَضتي دادُ دس حافظِ دستگاُ 

ّای آى سا تا استفادُ اص تاتغ  تایتی تثذیل کٌین ٍ سپس تایت 4، تایذ اتتذا آى سا تِ صَست یک آسایِ Longدادُ اص جٌس 

WritePAC.vi  ُتِ حافظِ دستگاPAC  ِتایتی هؼادل یک دادُ  4هٌتمل کٌین. تشای هحاسثِ آسایLong افضاس  دس ًشم

LabView کٌین. تِ صَست صیش ػول هی 



 

پشاسصش آى لشاس داسد، تایذ  ّای لثل اص تایت Longکن اسصش یک دادُ  ّای ، تایتPACتا تَجِ تِ ایٌکِ دس حافظِ دستگاُ 

 Longتا ّواى همذاس صحیح دس حافظِ  )تشتیة آًْا سا تشػکس کٌین( ٌینّای دادُ هَسد ًظش سا تاّن ػَض ک جای تایت

 دستگاُ لشاس گیشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :Slaveتابع 

تِ ػثاست  لشاس داد. RS-485دس یک ضثکِ  Slaveسا تِ ػٌَاى یک دستگاُ  LabViewافضاس  تَاى ًشم تا استفادُ اص ایي تاتغ هی

تَاًذ تِ ػٌَاى یکی اص  تِ صَست هذاٍم اجشا ضَد، کاهپیَتش هی LabViewایي تاتغ دس یک تشًاهِ دیگش، دس صَستی کِ 

تایذ دس ًظش داضت کِ کاهپیَتش دس ایي ّای ضثکِ استثاط تشلشاس کٌذ.  تا سایش دستگاُ RS-485ّای هتصل تِ ضثکِ  دستگاُ

 دس ضثکِ هزکَس تاضذ. Slaveتَاًذ یک  حالت تٌْا هی

 کٌین. دس ضثکِ تِ صَست صیش ػول هی Slaveتشای لشاس دادى کاهپیَتش تِ ػٌَاى یک 

 کٌین. ایجاد هی FBD Editorافضاس  اتتذا پشٍطُ هَسد ًظش خَد سا دس ًشم

 کٌین. آًْا سا تا ّن ضثکِ هیّای هَسد ًیاص سا تِ پشٍطُ اضافِ ًوَدُ ٍ  ، دستگاHardware Configُدس تخص 

ّا دس تخص  سا اًتخاب کشدُ ٍ آى سا دس کٌاس سایش دستگاُ« PC»، الواى Object Explorerدس تخص  Devicesاص هجوَػِ 

Hardware Config دّین. لشاس هی 

 کٌین. ّا تِ تاس ضثکِ هتصل هی سا ّواًٌذ سایش دستگاُ« PC»پَست 

 

 

 

 سا ضثکِ، فشین اًتمال اطالػات Data Transactionتَاى دس تخص  دس ضثکِ لشاس گشفت حال هی« PC»پس اص ایٌکِ الواى 

 ایجاد ًوَد.« PC»دس ضثکِ ٍ  Masterتیي 



 
 

 کٌین: تِ صَست صیش استفادُ هی LabViewسا دس یک تشًاهِ  Slave.viتاتغ  

 

 



 

 

 کٌین. هی، تؼییي کٌذ استثاط تشلشاس هی RS-485ضثکِ کِ کاهپیَتش اص طشیك آى تا  سا ، ضواسُ پَستیCom Portدس تخص  -

 baud rateکٌین. تایذ تَجِ داضت کِ  تؼییي هیسا  RS-485تا ضثکِ ، سشػت استثاط کاهپیَتش baud rateدس تخص  -

 تشای ضثکِ تؼییي ضذُ است. FBD Editorافضاس  تاضذ کِ دس ًشم baud rateاًتخاب ضذُ دس ایي تخص تایذ ّواى 

 FBD Editorافضاس  تاضذ کِ دس ًشم IDتایذ ّواى  IDکٌین. ایي  دس ضثکِ سا تؼییي هی« PC»الواى  ID، ضواسُ IDدس تخص  -

 لشاس دادُ ضذُ است.« PC»تشای الواى 

 تؼییي کٌین.ثاًیِ  تش حسة هیلی( اسسال ٍ دسیافت فشین دس ضثکِ سا delayتایذ تأخیش ) d(ms)دس تخص  -

 ضَد. سٍضي هی Errorهشتَط تِ  LEDٍ استثاط آى تا ضثکِ خطایی سخ دّذ،  LabViewافضاس  تیي ًشماگش  -

 

ذ ٍ اص آًْا خَاًذُ ًضَ ّای هَجَد دس ضثکِ ًَضتِ هی ّای دستگاُ ّا دس حافظِ دادُ، RS-485دس اًتمال اطالػات دس ضثکِ 

هؼادل یک حافظِ  آسایِایي تاضذ.  هی Memoryّای تاتغ، یک آسایِ تا ػٌَاى  ، یکی اص ٍسٍدیSlave.viدس تاتغ  ذ.ًضَ هی

 است. LabViewافضاس  ، دس ًشم«PC»هجاصی تشای دستگاُ 

فشین صیش سا دس ضثکِ ایجاد اًتمال دّین، « PC»سٍی  LabViewافضاس  سا تِ ًشم Longتِ ػٌَاى هثال اگش تخَاّین یک دادُ 

 کٌین: هی



 

 

افضاس  دس ًشم Memoryآسایِ  8تا  5ّای  ، دس تایتMasterدستگاُ  25Longاص آدسس  Longتذیي تشتیة، یک دادُ 

LabView گیشد. لشاس هی 

 دس ضثکِ ایجاد کٌین. Readتَاًین یک فشین  تشای خَاًذى دادُ اص آسایِ هزکَس ًیض تِ ّویي صَست هی

 

، تِ ًکات گفتِ LabViewافضاس  دس ًشم Floatٍ ًیض  Word  ٍLongای اص جٌس ّ دس صَست اًتمال ٍ استفادُ اص دادُ توجه:

تَجِ  FloatToStr.vi  ٍStrToFloat.viٍ استفادُ اص تَاتغ  Word  ٍLongّای  ضذُ دس تخص خَاًذى ٍ ًَضتي دادُ

 کٌیذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PACهای سیستم  استفاده از توابع کمکی ارتباط با دستگاه

 :AI.viتابع 

 ضَد. ٍ سسن ًوَداس تغییشات آى استفادُ هی PACّای  ٍسٍدی آًالَگ یکی اص دستگاُ تغ تشای خَاًذى حافظِ هشتَط تِایي تا اص

 ًحَُ استفادُ اص آى تِ صَست صیش است:

 

 

 کٌین. ن تؼییي هیضَی هتصل هی RS-485، پَستی اص کاهپیَتش سا کِ تا استفادُ اص آى تِ ضثکِ Com Portدس تخص  -

 کٌین. خَاّین اص آى تخَاًین تؼییي هی دستگاّی کِ همذاس آًالَگ سا هی ID، ضواسُ Slave IDدس تخص  -

ّای تؼذی  کِ همذاس آًالَگ ٍسٍدی دس آى تایت ٍ تایتسا  PAC، آدسس تایتی اص حافظِ دستگاُ Slave Addressدس تخص  -

 کٌین. ٍاسد هی ،آى لشاس داسد

 baud rateتایذ تا  baud rateکٌین. ایي  سا تؼییي هی RS-485سشػت اًتمال کاهپیَتش تا ضثکِ ، baud rateدس تخص  -

 یکساى تاضذ. PACتؼییي ضذُ دس دستگاُ 

 گشدد. خَاًذُ ضذُ ٍ ًوَداس تغییشات آى سسن هی LabViewافضاس  تا اجشای تاتغ، همذاس آًالَگ ٍسٍدی دستگاُ تَسط ًشم -

 

 



 :Bus Inspectorتابع 

تَسط ِ کای سا  ّای دادُ تَاى فشین هتصل تاضذ، تِ ٍسیلِ ایي تاتغ هی RS-485اگش کاهپیَتش تِ ٍسیلِ یک هثذل تِ ضثکِ 

 ضَد، هطاّذُ ًوَد. ضثکِ فشستادُ هیتاس تش سٍی ّای هتصل تِ ضثکِ،  سایش دستگاُ

دسیافت ّای فشستادُ ضذُ تش سٍی ضثکِ سا  فشستذ ٍ تٌْا دادُ ای سا تش سٍی ضثکِ ًوی دس چٌیي حالتی کاهپیَتش ّیچ دادُ

 کٌذ. هی

 

 

 کٌین. ضَین تؼییي هی هتصل هی RS-485، پَستی اص کاهپیَتش سا کِ تا استفادُ اص آى تِ ضثکِ Com Portدس تخص  -

 baud rateتایذ تا  baud rateکٌین. ایي  سا تؼییي هی RS-485، سشػت اًتمال کاهپیَتش تا ضثکِ baud rateدس تخص  -

 یکساى تاضذ. PACّای  تؼییي ضذُ دس دستگاُ

 کٌین. فشین دادُ سا تؼییي هیّای یک  ، تأخیش دسیافت تایتd(ms)دس تخص  -

 ضَد. یکثاس سٍضي ٍ خاهَش هی Rxهشتَط تِ  LabView ،LEDافضاس  دس صَست دسیافت ّش فشین تَسط ًشم -

 کٌین. ضَد، تؼییي هی ًگِ داضتِ هی LabViewذ پٌجشُ تشًاهِ ّایی سا کِ دس فیل ، تؼذاد فشینBuffer sizeدس تخص  -

 ضَد. ّای سٍی تاس ضثکِ هتَلف هی ، ػولیات دسیافت دادQuitُتا صدى کلیذ  -

 ضًَذ. ّای اسسال ضذُ تش سٍی تاس ضثکِ، دس فیلذ صیشیي پٌجشُ ایي تشًاهِ ًطاى دادُ هی تا اجشای تاتغ، فشین -

 

 

 



 :IOSampleتابع 

ّای دیجیتال دستگاُ  ٍ فشهاى دادى تِ خشٍجی PAC5100ّای دیجیتال دستگاُ  ًوایص ٍضؼیت ٍسٍدیاص ایي تاتغ تشای 

PAC5120 ضَد. استفادُ هی 

 

 

 

 



 کٌین. ضَین تؼییي هی هتصل هی RS-485، پَستی اص کاهپیَتش سا کِ تا استفادُ اص آى تِ ضثکِ Com Portدس تخص  -

 baud rateتایذ تا  baud rateکٌین. ایي  سا تؼییي هی RS-485، سشػت اًتمال کاهپیَتش تا ضثکِ baud rateدس تخص  -

 یکساى تاضذ. PACّای  تؼییي ضذُ دس دستگاُ

 دّین. هشتَط تِ دستگاُ هَسد ًظش دس ضثکِ سا لشاس هی ID، ضواسُ IDدس تخص  -

تَدى ّش ٍسٍدی  1خَاًذُ ضذُ ٍ دس صَست  PAC5100ّای دیجیتال دستگاُ  تا اجشای تشًاهِ دستگاُ، ٍضؼیت ٍسٍدی

 ضَد. هشتَط تِ آى سٍضي هی LEDدیجیتال، 

اػوال  PAC5120ّای دیجیتال دستگاُ  ّای لشاس گشفتِ تش سٍی تشًاهِ، تِ خشٍجی ّوچٌیي ٍضؼیت اػوال ضذُ تِ سَئیچ

(Forceهی ) .ضَد 

 ضَد. هشتَط تِ آى سٍضي هی LEDّای فَق خطایی پیص آیذ،  استثاط تا یکی اص دستگاُدس صَستی کِ دس  -


