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  مقدمه – ١
 ، شدت نور و سرعت بادبترطو برداري از دما،جهت داده هواشناسي ايستگاهيك  SWST2400THLWماژول 

تحت  Ethernet-TCP/IPآوري كرده و از طريق استاندارد ، اطالعات محيط را جمعاين ماژول .محيط است
، Ethernetبه منظور اتصال ماژول به شبكه  كند.ارسال مي شبكه Masterبراي  Modbus-TCP/IPپروتكل 

وان كابل شبكه اصلي را مستقيما به ماژول متصل داخل تابلو تعبيه شده است. به هيچ عن D-Linkيك سوئيچ 
نكنيد و همواره از سوئيچ شبكه براي اين منظور استفاده نماييد. اتصال مستقيم كابل به ماژول (خصوصا در فواصل 

  افزار شبكه اين ماژول آسيب وارد كند.تواند به سختمتر) مي ٥بيش از 
(به رنگ سبز، نشان دهنده متصل بودن تغذيه ماژول  Powerبا نشان  LEDزماني كه ماژول روشن باشد، سه 

(به رنگ قرمز، نشان دهنده صحت عملكرد زمان سنج ماژول كه بايد  RTCكه بايد به طور مداوم روشن باشد)، 
(به رنگ آبي، نشان دهنده صحت عملكرد كل برنامه كه بايد هر ثانيه يكبار  CHKهر يك ثانيه چشمك بزند) و 

  دهند.شود) وضعيت عملكرد ماژول را گزارش ميخاموش و روشن 
اندازي يك فن تواند به منظور راهآمپر است كه در صورت لزوم مي ٦همچنين اين ماژول داراي يك خروجي رله 

درجه سلسيوس باشد، اين رله عمل  ٣٠خنك كننده مورد استفاده قرار گيرد. اگر دماي حسگر دما بيش از 
توجه داشته باشيد نصب  توانيد يك فن خنك كننده نيز به اين مجموعه اضافه كنيد.كند. در صورت نياز ميمي

اين فن بر روي تابلو، درجه حفاظت آن را تحت تاثير قرار ندهد. در صورت عدم رعايت نكات مطرح شده در اين 
-وص آسيباندازي ايستگاه هواشناسي، شركت محركه گستر آرشيد در خصبندي و راهكاتالوگ در خصوص بسته

  هاي احتمالي ناشي از ورود آب، رطوبت و گرد و غبار به تابلو مسئوليتي نخواهد داشت.
اين ماژول داراي ، اطالعات اين ماژول را به تفصيل در اختيار خواننده خواهد گذاشت. ٢تصاوير و جداول بخش 

توسط  ماژول از نحوه تنظيمات براي اطالع الزم است. براي اتصال به رايانه و انجام تنظيمات USBيك درگاه 
 هاي حسگرها را عالوه بر ارسال بر روي شبكهداده اين ماژول همچنين را مطالعه فرماييد. ٣بخش ، رايانه 

Modbus بر روي يك حافظه ،Micro SD در خصوص حاظه جانبي توضيحات  ٤بخش در كند. نيز ذخيره مي
  بندي ماژول توضيح داده شده است.نيز شرايط بسته  ٥در بخش  الزم ارائه شده است.

  

 
 SWST2400THLWماژول  ١شكل 
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 تابلو ايستگاه هواشناسي ٢شكل 

 

  THLW2400SWSTمشخصات ماژول  -١

 مشخصات الكتريكي ١جدول 

  MIN TYP MAX يكا  نام پارامتر

 DCV 12 24  15  ولتاژ تغذيه

 mA        150  جريان مصرفي

  65  25 10- ℃ دماي كاري دستگاه

  پورت حسگري ٤  هاتعداد پورت
   Ethernetپورت  ١  

   USBپورت  ١  
  Micro SDدرگاه حافظه  ١
  آمپر ٦پورت خروجي رله  ١

  و درگاه حسگرهاي خارجي) RS232(درگاه  اتصاالت خارجي RJ45پورت  ٢
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 SWST2400THLW اتصاالتنوع  ٢جدول 

  نوع اتصال  نام اتصال
  )PTR )Phoenix-04 كانكتور  تغذيه

  )PTR )Phoenix-03كانكتور   حسگر دما
  )PTR )Phoenix-03كانكتور   حسگر رطوبت

  )PTR )Phoenix-04كانكتور   حسگر لوكس متر
  )PTR )Phoenix-03 + 1 GND port for cable shieldكانكتور   بادسنج
  فلزي فيلتردار RJ45سوكت  Ethernetشبكه 
  USB Type B  ه رايانهاتصال ب

  Micro SD درگاه كارت حافظه  حافظه
 )PTR )Phoenix-03كانكتور   خروجي رله

 پالستيكي RJ45سوكت   اتصال به تجهيزات جانبي

  
 SWST2400THLW مشخصات فيزيكي ٣جدول 

 توضيحات  نام پارامتر

  پالستيك  جنس جعبه
 هاي تابلويي استانداردريل  نحوه نصب جعبه

 mm 158  جعبه عرض

 mm 86  جعبه ارتفاع

 mm 60  جعبه عمق

  
 مشخصات فيزيكي تابلو ٤جدول 

 توضيحات  نام پارامتر

  پالستيك  تابلوجنس 
  هاي جانبيگوشواره  تابلونحوه نصب 

 mm 300  تابلو عرض

 mm 400  ارتفاع تابلو

 mm 170  عمق تابلو

 IP65  حفاظت درجه
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  ماژول هايجهت نامگذاري پورت ٣شكل 

 SWST2400THLWي هامشخصات پورت ٥جدول 

  نام پورت  توضيحات
  حسگرهاي بيرونيدرگاه 

  J1 اتصال به حسگرهاي خارجيپالستيكي، جهت  RJ45كانكتور 

 حسگر رطوبت -پين  ٣ترمينال 

 5+  مز)تغذيه + حسگر رطوبت (سيم قر

 Hum (Humidity)  خروجي حسگر رطوبت (سيم زرد)

 GND  حسگر رطوبت (سيم مشكي) –تغذيه 

 حسگر لوكس متر -پين  ٤ترمينال 

 3.3+  (سيم قرمز)لوكس متر تغذيه + حسگر 

 LuxC  (سيم زرد) كالك حسگر لوكس متر
(Luxmeter Clock) 

 LuxD  )آبي(سيم لوكس متر  داده حسگر
(Luxmeter Data) 

 GND  (سيم مشكي)لوكس متر حسگر  –تغذيه 

 حسگر دما -پين  ٣ترمينال 

 3.3+  تغذيه + حسگر دما (سيم قرمز)

 Temp  خروجي حسگر دما (سيم زرد)
(Temperature) 

 GND  حسگر دما (سيم مشكي) –تغذيه 

 Micro SD حافظه درگاه

 uSD  اريبرد) جهت داده32GB(حداكثر ظرفيت :  Micro SDدرگاه حافظه 
(Micro SD) 

  USBدرگاه 
 USB  جهت اتصال به كامپيوتر و انجام تنظيمات Bنوع  USBدرگاه 

  RS232درگاه 
 RS232 J2رد پالستيكي، جهت تبادل داده با تجهيزات پيراموني از طريق استاندا RJ45كانكتور 
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  نام پورت  توضيحات
  تغذيه -پين  ٤ترمينال     

 12+  مثبت تغذيه ماژول

  12+  مثبت تغذيه ماژول
 GND   منفي تغذيه ماژول

 GND منفي تغذيه ماژول

 Ethernet درگاه

  TCP/IP  LAN اتصال كابل شبكهفيلتردار جهت  RJ45درگاه 

 بادسنج
 12+  اي)(سيم قهوه تغذيه + بادسنج

 Wind  (سيم سفيد) خروجي بادسنج
(Anemometer 
Current Output) 

 GND  (سيم آبي) بادسنج –تغذيه 

   تغذيه متصل كنيد. GNDهاي ) را به يكي از پورتshieldشكي رنگ (*** سيم م 

 خروجي رله

Normally Open  N.O. 
Common  COM 

Normally Close  N.C. 
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  حسگرهامشخصات  ٦جدول 
  MIN TYP MAX يكا  نام پارامتر

  DS18B20  نوع حسگر دما

  125   55- ℃ گيريقابل اندازهمحدوده 

  0.25  ℃  گيري دمادقت اندازه

  0.5  ℃  گيري دماصحت اندازه

  زمان پايداري حسگر دما
  (از زمان روشن شدن)

ms 93  750 

 ms 93  750  زمان واكنش به تغييرات دما

 HIH4000  نوع حسگر رطوبت

 RH 0  100%  گيريقابل اندازهمحدوده 

  RH  0.01%  گيري رطوبتدقت اندازه

 RH ±5  ±8%  گيري رطوبتصحت اندازه

  زمان پايداري حسگر رطوبت
  (از زمان روشن شدن)

ms  70  

  ms  5000  زمان واكنش به تغييرات رطوبت

  BH1750FVI  نوع حسگر لوكس متر

 Lux   65535  محدوده قابل اندازه گيري

  Lux  0.01  دقت اندازه گيري لوكس

  Lux  1  صحت اندازه گيري لوكس

  زمان پايداري حسگر لوكس متر
  ان روشن شدن)(از زم

ms 100  500 

  ms  100  زمان واكنش به تغييرات لوكس نور

 Lutron  TR-AM3W  نوع بادسنج

 m/s 0.5  50  محدوده قابل اندازه گيري

  m/s  0.01  دقت اندازه گيري سرعت باد

  m/s  0.5  صحت اندازه گيري سرعت باد

  زمان پايداري بادسنج
  (از زمان روشن شدن)

ms  2000  

  ms  2000  مان واكنش به تغييرات سرعت بادز
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  Modbus-TCP/IPپروتكل  مشخصات ٧جدول 
 يكا  مقادير قابل قبول  مقدار پيش فرض  قابليت تنظيم  نام پارامتر

Protocol  ندارد  TCP/IP   

PORT افزار نرمMGAsoft  502  502 - 503   
Device IP  افزار نرمMGAsoft  192.168.1.120  0.0.0.0 

to 
255.255.255.255 

 

Subnet Mask  افزار نرمMGAsoft  255.255.255.0 0.0.0.0 
to 

255.255.255.255 

 

Default Gateway  افزار نرمMGAsoft 192.168.1.1 0.0.0.0 
to 

255.255.255.255 

 

Encoding افزار نرمMGAsoft N/A N/A (float) 
Byte and Word Swap 

Byte Swap 
Word Swap (float inverse) 

 

سازي محل ذخيره
  اطالعات

 Input Registers  ندارد
(function 3X) 

 

 Temperature (Low Word) >>> 30001 register  ندارد  هاآدرس داده
Temperature (High Word)>>> 30002 register 

 
Humidity (Low Word) >>> 30003 register 
Humidity (High Word) >>> 30004 register  

  
Lux (Low Word) >>> 30005 register 
Lux (High Word) >>> 30006 register  

  
Wind Speed (Low Word) >>> 30007 register 
Wind Speed (High Word) >>> 30008 register 

 

 

سرعت اسكن كردن 
  حسگرهااطالعات 

  ms 1000  ندارد

حداقل زمان قرائت 
 Masterماژول توسط 
  شبكه
 

  10  ندارد
(Minimum Scan Rate) 

ms 

 
 Modbusبيتي در پروتكل  ٣٢هاي داده Encodingهاي روش ٨جدول 

 Encodingنوع   داده خام  ها در بسته ارسالي/دريافتيچينش بايت

[a b c d] [a b] [c d]  N/A (float) 
[d c b a] [a b] [c d]  byte and word swap 
[b a d c] [a b] [c d]  byte swap 
[c d a b] [a b] [c d]  word swap (float inverse) 
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  ماژول تنظيماتراهنماي  -٣
افزار اندازي ماژول، پارامترهاي آن را بررسي و در صورت لزوم تنظيم نماييد. براي اين منظور، از نرم. پيش از راه١

MGAsoft  .افزار را نصب كنيد.. اين نرمدهدافزار را نمايش مينرم ، محيط اين٤شكل استفاده نماييد  
  

 
  MGAsoftافزار محيط نرم ٤شكل 

بر روي كليد  افزار را اجرا كنيد.را به ماژول متصـــل نماييد و ماژول را روشـــن كنيد. ســـپس نرم USBكابل .٢
rtsRefresh Po سايي شنا سريال ماژول  شويي  شود. كليك كنيد تا پورت  ، PORTابتدا از طريق منوي ك

سپس بر روي كليد  شده ماژول را انتخاب كنيد.  سايي  شنا سريال  افزار به كليك كنيد را نرم Connectپورت 
  ول متصل شود.ماژ

صال درست ماژول  Serial Port Connectionاگر نوار پيشرفت قسمت  شود، به معني ات سبز رنگ  كامال پر و 
سبه نرم شاهده هرگونه پيام خطا، افزار ا صورت يا م ست. ت. در غير اين ست مراحل فوق ا به معني عدم اجراي در

رسد ولي همچنان در اتصال به ماژول راچك كنيد. اگر همه چيز درست به نظر مي USBتغذيه و اتصاالت كابل 
شنا رايانه خود را بررسي كنيد. اگر Device Managerمشكل داريد،  سريال جديدي  ست، پورت  شده ا سايي ن

سپس مراحل باال را مجددا  صب و  سريال مجازي بر روي رايانه خود ن سب براي پورت  بايد ابتدا يك درايور منا
  تكرار كنيد.

كليك  Receive the Latest Settings From Board دكمه . براي اطالع از  تنظيمات فعلي ماژول، بر روي٣
ــود، به معني دريافت  و كنيد. اگر پيام موفقيت را دريافت كرده ــبزرنگ ش ــرفت زير دكمه كامال پر و س نوار پيش

ـــت. پس از اين كار، تنظيمات فعلي ماژول در محيط نرم ـــكل اطالعات از ماژول اس افزار نمايش داده بدون مش
سي كنيدشود. همچنين ميمي سريال ماژول را هم برر شماره  اگر در دريافت تنظيمات از ماژول . توانيد نوع و 
ستيد، ميدچا شكل ه شده در بند ر م شكال ذكر  ست مراحل رفع ا شيد بدون  را اجرا كنيد. ١باي شته با توجه دا

  افزار غير فعال خواهند ماند.هاي نرمقرائت صحيح تنظيمات موجود بر روي ماژول، ساير بخش
ـــپس بر روي دكمه  .٤ كليك  rdSend New Settings To Boaتنظيمات را به دلخواه خود تغيير دهيد. س
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كنيد. اگر ارسال تنظيمات به درستي انجام شود، پيام موفقيت دريافت كرده و نوار زير دكمه، پر خواهد شد. در 
  غير اينصورت مراحل رفع اشكال را پيگيري كنيد.

سپس ماژول را خاموش كنيد و كابل  Disconnect. كليد ٥ شود.  سته  سريال ب شار دهيد تا پورت  را  USBرا ف
  اعمال نخواهد شد. Modbusاندازي مجدد ماژول، تنظيمات بر روي پروتكل بدون راه جدا كنيد. نيز از آن

، Date and Time، از قسمت ٣تا  ١پس از طي كردن مراحل توانيد ن و تاريخ ماژول ميه منظور تنظيم زماب. ٦
، آن را براي ماژول nd TimeSet Device Date aزمان و تاريخ مورد نظر خود را تنظيم كرده و با فشردن كليد 

  ارسال كنيد.
افزار ارسال نرم ثانيه يكبار براي ١٠زمان ماژول، هر  ر، مقادير حسگرها، تاريخ وافزا. پس از اتصال ماژول به نرم٧

شود. در صورتي كه ارتباط به درستي برقرار نشود، فيلدهاي مربوطه به رنگ قرمز درخواهند آمد و بايد اتصال مي
   افزار را بررسي كنيد.ه نرمماژول ب

.  
  Micro SDحافظه  -٤

پشتيباني  32GBبا ظرفيت حداكثر  Micro SDاز يك كارت حافظه از نوع  SWST2400THLWماژول 
ستي كار كند (مي سنج ماژول به در صورتي كه زمان  شان  LEDكند. در  سي كنيد)، هر روز  RTCبا ن را برر

روز اسـت) در اين حافظه ايجاد شـده و از اطالعات حسـگرها، هر دقيقه  (كه نام آن تاريخ همان يك فايل جديد
ــود در هنگام نصــب يا خارج كردن كارت حافظه، ايســتگاه آيد. توصــيه مييكبار گزارش گيري به عمل مي ش

  هواشناسي را خاموش كنيد.
  
  اندازي ماژولنصب و راه -٥

ت جداگانه ارسال شده و بايد توسط خريدار بر روي به منظور جلوگيري از آسيب به بادسنج، اين حسگر به صور
تابلو نصب شود. همچنين در خصوص نصب ساير حسگرها، كابل برق و شبكه و نصب تابلو ايستگاه خواشناسي 

ـــركت يت ش ـــا ـــورت ويديويي بر روي وبس به ص كه مراحل مختلف آن  ماتي وجود دارد  ـــاني  نيز الزا به نش
www.megashid.ir .ها را به دقت مطالعه و رعايت فرماييد.لطفا دستورالعمل بارگذاري شده است  

براي نصب بادسنج بر روي تابلو ايستگاه هواشناسي، از واشر فنري و واشر الستيكي (داخل جعبه) استفاده  -الف 
  كنيد تا بادسنج بر روي تابلو محكم شده و در مقابل نفوز رطوبت و گرد و خاك مقاوم باشد.

  سمت چپ تابلو به تابلو وارد كنيد و زير كانكتور مربوطه ببنديد. PG-7دسنج را از گلند سيم متصل به با –ب 
  شوند.خارج مي PG-7حسگر دما و غالف حسگر رطوبت از سمت راست تابلو و از طريق گلند  –پ 
شــوند. وارد تابلو مي PG-16و ســيم تغذيه تابلو، از پايين تابلو اتوماســيون و از طريق گلند  LANكابل  –ت 

  گذاري نماييد.را از گلند عبور داده و سر آن را داخل تبلو سوكت LANبهتر است كابل 
  هاي كناري نصب كنيد.را بوسيله گوشوارهتابلو  –ث 
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١١ 

 

 
  داخل تابلوسيله واشرهاي پالستيكي، نصب بادسنج بو ٥شكل 
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١٢ 

 

 
  از تابلوبوسيله واشر فنري، بيرون  نصب بادسنج ٦شكل 

 

 
 جهت زير تابلو، جهت ورود كابل برق و شبكه به تابلو PG-16گلند  ٧شكل 



WWW.MEGASHID.IR 
Industrial Automation, Internet Of Things                                                                  SWST2400THLW 

 

١٣ 

 

 
  جعبه دما و رطوبت، داخل هايسيم حسگر ٨شكل 

  



WWW.MEGASHID.IR 
Industrial Automation, Internet Of Things                                                                  SWST2400THLW 

 

١٤ 

 

 
  غالف حسگر رطوبت و سيم افزاينده حسگر دما، خارج از جعبه ٩شكل 

 

 
  جهت تنظيمات USBمحل اتصال حافظه جانبي و كابل  ١٠شكل 


