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ULP-600 Ultrasonic Distance Measurement 

کت پيشتاز کنترل آپادانا ثبت شده و متعلق به شر ، کليه محتویات درج شده در این دفترچه
  استباشد و ھرگونه سوء استفاده و یا کپی برداری مغایر قانون و قابل پيگيری  می

ULP - 600 

PCA COMPANYPCA COMPANYPCA COMPANYPCA COMPANY® 
PISHTAZ CONTROL APADANA    

  
  

 اندازه گيریبا سرعت و دقت بسيار باA از طریق ارسال و دریافت امواج مافوق صوت فاصله را  ، ھدف جسمتماس با  بدونآلتراسونيک  سنجسنسور فاصله 
  .می باشد تعمير و نگھداری ھای ھزینه کاھش ودارای طول عمر بسيار باA  ، که با توجه به ھمين شاخصه مھم ، نمایدمي

  
  ختار سنسورسا

 
 یک سانتيمتریوضوح اندازه گيری  �
 متر ٦قابليت اندازه گيری فاصله تا  �
 RS485با اینترفيس  RTUپشتيبانی از پروتکل مدباس  �
 IP65آب و ھوایی  محيطی و مقاومت �
 الکترومعناطيسی و صوتی محافظت باA در برابر نویزھای �
 ميلی آمپری ٢جریان مصرفی  �
 یک عدد سوئيچ ترانزیستوری �
 مصرف انرژی کم طراحی شده برای استفاده از باتری �
 دارای نرم افزار تنظيم کليه پارامترھای سنسور �
 مناسب جھت نصب در پارکينگ �

 

  ویژگيھای سنسور

 
 قيمت تمام شده بسيار پایين •
  گارانتی تعویضیکسال  •
 ميلی آمپری 5مصرفی جریان  •
 رنج وسيع ولتاژ کاری •
 پشتيبانی از پروتکل صنعتی مدباس •
 یک عدد سوئيچ قابل تنظيم •
 ضد نویز و ایستایی رنج اندازه گيری شده •
 در فاصله کم قدرت باA و قابليت تشخيص اجسام شيب دار •
 ابعاد کوچک و وزن سبک •
 راه اندازی آساننصب و  •
 کيلومتر ١امکان افزایش طول کابل تا  •
  تنظيم کليه پارامترھا توسط نرم افزار •

 
 

  سورارسال امواح صوتی سننمودار 
  

  منحنی تشعشعات صوتی
 

 
 
Curve 1: flat surface 100 mm x 100 mm 
Curve 2: flat surface ٥0 mm x ٥0 mm 
Curve3: flat surface 20 mm x 20 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اط�عات فنی سنسور

  مشخصات عمومی 
  قدرت اندازه گيری فاصله متر ٦تا فاصله 

  مقياس اندازه گيری فاصله  یک سانتيمتر
  )فاصله  مرده(فاصله غير قابل اندازه گيری   سانتيمتر ۵٠بر حسب مدل 

 جسامقابليت تشخيص ا  سانتيمتر ۶٠٠از صفر تا 
  فرکانس کاری مبدل  کيلوھرتز ٤٠
  سيکل اندازه گيری  ميلی ثانيه ٧٠

  مشخصات تغذیه 
  ولتاژ کاری  با تغذیه صنعتی بدون ریپل مستقيم ولت ٢۴تا  ١٢

5.3 mA       بيکاری حالت در جریان  
5.6 mA        در حالت اندازه گيریجریان  

  صنعتیارتباطی پروتکل  
MODBUS RTU  مدباسRTU 
FC03 & FC04 ارتباطی کد فانکشن 
  پایه ارتباطی 
9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps  نرخ ارسال و دریافت داده (Baud rate)   
Half duplex RS 485  پایه ارتباطی  
No parity, 8 data bits, 1 stop bit تایپ ارتباطی داده  
 خروجیورودی و  

  سریال ارتباط دو جھته یا یک جھته 
digital output  
12V to ٢٤V voltage – max current 150mA  
50Ω ≤ RL - don’t short circuit 

  عدد سوئيچ ترانزیستوری کلکتور بازیک 

  راه اندازی 
تغذیه می توان  منفیسر  در صورت اتصال این پایه به

سنسور را راه اندازی نموده و رنج اندازه گيری را قرائت 
 نمود

  نارنجی یا سيم ٣یق پایه شماره از طر

فاصله خوانده  با ارسال داده صحيح به آدرس سنسور ،
با استفاده از این  شده و پاسخ آن داده می شود

پروتکل می توان تا چندین سنسور یا دستگاه را در یک 
 باس قرائت نمود

 RTUاز طریق پروتکل مدباس 

± 1cm دقت اندازه گيری حداکثر ریپل 
  خيطیشرایط م 
0.7 bar to 2.4 bar  (10.15 PSI to  34.8  PSI) مقدار فشار کاری ھوای محيط  
-20 ... 65 °C   رنج دمای کاری 
-30 ... 70 °C   رنج دمای قابل تحمل  
 مشخصات مکانيکی 

   نکتورکا  پين 6کانکتور صنعتی 
IP65 مقاومت محيطی و آب و ھوایی  
Bplastic جنس بدنه  

  س مبدل جن  لومينيومآ

60 g ±1  وزن کلی به جز کابل  گرم  

  کاربردھا

  اندازه گيری فاصله در اتوماسيون صنعتی
جھت تشخيص  استفاده درون پارکينگھا

  جای خالی و اتوماسيون پارکينگ

  تشخيص حرکت و یا عبور انسان  اندازه گيری و کنترل حجم
 استفاده در صنعت رباتيک  آموزش و پژوھش
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کت پيشتاز کنترل آپادانا ثبت شده و متعلق به شر ، کليه محتویات درج شده در این دفترچه

  استا کپی برداری مغایر قانون و قابل پيگيری باشد و ھرگونه سوء استفاده و ی می

  سنسورکابل معرفی سيم ھای خارج شده از 
 

  :معرفی پایه ھای کانکتور 
  

   - ( V- )  ١پایه 
 .سنسور می باشد تغذیه سر منفی این پایه

 
   - ( V+ )  ٢پایه 

  ولت مستقيم ٢۴تا  ١٢بين بدون ریپل و تغذیه سنسور باید  .می باشد سنسور تغذیه مثبت سر این پایه
   

   – ( RUN )  ٣پایه 
و در  سنسور شروع به اندازه گيری نموده) V-( ١ورت اتصال آن به پایه سنسور می باشد در ص شروع اندازه گيری و یا توقف اندازه گيری پایه تحریک دستی، این پایه 

   .صورت رھا شدن این پایه سنسور از کار می ایستد
  . وصل نکنيد ٢را به پایه  ٣توجه فرمایيد ھرگز پایه : نکته
  )نباشد دستی اندازه گيریسنسور در حالت (ا باشد باید رھ RUNپایه پرتکل مدباس از طریق  یا راه اندازی وسنسور  در زمان کار با نرم افزار: نکته

  
   – ( B )  ٤ پایه

Inverting Receiver Input B   
  .متر قابل افزایش است ١٢٠٠می باشد که طول کابل آن تا  RS485یکی از پایه ھای ارتباطی دیفرانسيلی برای ارتباط بستر 

 
  - ( A )  ٥پایه 

No inverting Receiver Input A   
  .متر قابل افزایش است ١٢٠٠می باشد که طول کابل آن تا  RS485ز پایه ھای ارتباطی دیفرانسيلی برای ارتباط بستر یکی ا

 
  - ( S )  ٦پایه 

  ميلی آمپر جریان بدھد  ١٥٠سوئيچ کلکتور باز سطح پایين می باشد که با تنظيم سطح دلخواه در نرم افزار عمل می نماید و می تواند تا حداکثر 
 .با آن ترانزیستور این خروجی می سوزد RL بدون مقاومت سری V+مستقيم دقت فرمایيد در صورت اتصال  :کرتذ

 

 :نکات
یا  RS485<>USBاز مبدل  نيزتصال سنسور به کامپيوتر جھت ا. تنظيمات آن انجام پذیردباید  ، که قبل از راه اندازی ، سنسور دارای نرم افزار تنظيمات می باشد .١

RS485<>RS232 که در ادامه توضيح داده شده است بوسيله دو راه می توان سنسور را راه اندازی نمود .استفاده نمایيد. 
 مطلوب سنسور می توانيد آنرا به یک تغذیه صنعتی متصل نمایيدجھت حصول اطمينان از کارایی  .٢
   .دیا نویز بر روی آن جلوگيری نمای نمایيد تا از القا شدن ولتاژ باA و ارتن را اده نموده و شيلد آفحتما از کابل شيلد دار است ، کابل سنسور جھت افزایش طول .٣

  
  شماتيک سيم بندی سنسور

 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

  نرم افزار سنسور
  

رھا را  RUNپایه ( يداست آنرا متوقف کن دستی ل اندازه گيریاگر سنسور در حا،  نصب نمایيد ابتدا آخرین ورژن نرم افزار سنسور را از سایت دانلود نموده و
و یا   RS485<>USBاتصال یکی از مبدلھای  وتغذیه سنسور  مثبت و منفی با اتصال سيم ھای. یپر ترمينال باز است آنرا ببندیداگر ھا ھمچنين و )گذارید

RS485<>RS232  دا پنجره انتخاب پورت باز می شود که ابتدا پورت در ابت .نرم افزار را اجرا نمایيد، و چک کردن درستی آنھا ق شماتيک طببه سنسور و کامپيوتر
مقدار تنظيم شده ) Baud Rate( کادردر صورت اتصال و ارتباط صحيح سنسور با نرم افزار ، در پنجره جدید باز شده ، در . نمایيد کليک همرتبط با آنرا انتخاب نمود
مراحل کار به طور کامل ذکر شده  ادامهدر  نمایش داده می شود ، connection failedی دھد و در صورت عدم اتصال صحيح عبارت پيش فرضی را نمایش م

  .است
دقت فرمایيد بسته به نوع . فعال شود Writeو ھمچنين مدل سنسور و گزینه رویت گردد کارخانه کليک نمایيد تا پارامترھای پيش فرض  Readابتدا بر روی  گزینه  -١

  . ممکن است یکسری گزینه ھا غير فعال باشد ، سنسور درخواستی مشتری
٢- )Baud Rate( :  
 Baud Rate فعلی نمایش داده شده است در صورت تغيير فقط می بایستی نرخ ارتباط داده را تعيين نمایيد که عبارتست از  : 

9600, 19200, 38400, 57600, 115200  
٣- )Slave Address:( 

  .انتخاب نمایيد ٢۴٧تا  ١می بایستی آدرس سنسور را از  RTUصورت استفاده از مدباس آدرس فعلی نمایش داده شده است در 
۴- )Switch:(  

Aبار سوئيچ عمل می کند ۴رنج از مقدار تعریف شده پس از  کم شدندر صورت می باشد که  رم یا فرمان دھنده رلهاین مقدار به عنوان یک سوئيچ آ .  
  .کليک کنيد تا مقادیر به سنسور منتقل گردد Writeی باA بر روی پس از وارد نمودن صحيح گزینه ھا -۵
  .را بزنيد Get Levelسپس جھت تست سنسور آن را به سقف یا دیوار گرفته و کليد  -۶
  :ر اندازه گيری شده توسط سنسور رویت می شود که عبارتند ازامقد -٧
٨- )distance:(  

  .دھدتا جسم را نمایش ميشده از سنسور محاسبه فاصله مقدار کادر این 

  

Up to 1Km 

LED  وضعيت که
در زمان غير فعال 

بودن سویيچ 
 روش می شود
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  فعال نمودن سنسورطریقه 
  

  :سویئچ خروجی گرفتبه صورت  ۶، پایه  به صورت سریال RS485)( ٥و  ٤بوسيله دو راه می توان سنسور را راه اندازی نمود و رنج اندازه گيری شده را در پایه ھای 
دھد  که سنسور به صورت دستی شروع به اندازه گيری فاصله نموده و خروجی می) V-( 1ه شماره به پای) RUN( ٣فعال نمودن از طریق اتصال پایه شماره  -١

  :به صورت زیر می باشد در این روش خروجی ھا
  :RS485خروجی  �

که ثابت  Data bits, No Parity, 1 Stop bits 8تایپ ارتباطی داده که عبارت است از  با مشخصاتکامپيوتر را  Hyper Terminalدر این خروجی شما می بایستی 
  .انتخابی تنظيم نمایيد و رنج اندازه گيری شده را توسط آن رویت نمایيد Baud Rateمی باشد و 

  بر روی ترمينال ظاھر می شود R00270سانتيمتر باشد آنگاه عبارت  ٢٧٠فرض می کنيم سنسور سانتيمتری و فاصله تا جسم 
   .بزرگ ثابت می باشند Rف دقت فرمایيد حر

 :خروجی سوئيچ �
  .وضعيت روشن می شود LED، اگر سویيچ فعال نباشد  شوداز مقدار تعيين شده کمتر رنج اندازه گيری شده بار قرائت  ۴باید جھت فعال شدن خروجی سوئيچ 

سپس ) رھا گذاریدرا  RUNپایه (نيد است آنرا را متوقف ک دستی اندازه گيری ابتدا اگر سنسور در حال در این حالت ، RTUفعال نمودن از طریق مدباس  -٢
 64h , 65hرجيستر  آدرس سنسور با در خواست slaveرا به آدرس ) Read Input Register( FC04یا  )FC03 )Read Multiple Registersفانکشن کد 

و دما  64hبایتی  ٢در آدرس  که جسم استله سنسور تا فاصپاسخ ارسالی ھمان مقدار  که ، سنسور پاسخ را ارسال می نماید و سنسور مربوطه فرستاده
  .کندعمل ميوئيچ به مانند توضيح باA خروجی س ھمچنين. می باشد 65hبایتی  ٢نيز در آدرس 

  
  

  MODBUS RTUپروتکل 
  

RTU  از پرکاربردترین پرتکل ھای مدباس در صنعت می باشد که با استفاده از بستر ارتباطیRS485  دستگاه  ٢۴٧می توان تاSlave  را به یکMaster  وصل نمود
 Masterبه  Slaveخاصی در خواست می کند و  Slaveاز  Masterبر اساس روش پرسش و پاسخ استوار است  Slave  /Masterکه به طور کلی نحوه ارتباط  

.خواندسنسور را به یک شبکه متصل نمود و مقدار آنھا را  ٢۴٧به طور مثال در این روش می توان تا  .پاسخ می دھد

 
Function Code FC03 & FC04 

Read Holding Registers 
Read Input Registers 

  و ھمچنين نمودار آنرا FC03شما می توانيد مثالی را برای فانکشن 
  .در اشکال روبه رو مشاھده نمایيد

 
Starting Address of 64 to 65 HEX 
Reads internal registers containing  

2 byte of 64 HEX for Measurement range   
2 byte of 65 HEX for temperature to centigrade

  
  
  

  ابعاد بدنه سنسور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تذکر نصب
 

  .از درست و محکم بسته شدن اتصاAت اطمينان حاصل نمایيد �
 .نباید تحت فشار باشد متصل به کانکتور ھرگزکابل  �
 .رعایت شودسنسور باید فاصله مرده  �

  ):Block Distance(فاصله مرده 
سنسور مدل که در این عبارتست از حداقل فاصله ای که سنسور قابليت اندازه گيری فاصله را ندارد و بيش از این مقدار نباید جسم به سنسور نزدیک شود 

  .سانتيمتر می باشد ۵٠
 .از وارد آوردن ضربه به سنسور اکيدا خودداری فرمایيد �
 .جسم سخت و یا فشار به چشم سنسور اکيدا خودداری فرمایيد از تماس �
 .از نصب در زیر نور مستقيم آفتاب و یا قرار گرفتن در معرض گرمای کاذب خودداری نمایيد �
 .از نصب سنسور در محل ریزش برف یا باران خودداری نمایيد �
 .مایيددر محلھای با رطوبت زیاد خودداری ناز نصب سنسور سنسور ضد آب نيست و  �
 .جھت انتخاب مکان نصب ، اجسام خارجی را در برخورد با امواج آلتراسونيک در نظر بگيرید �
 .جھت اندازه گيری دقيق چشم سنسور باید کام½ مستقيم به ھدف باشد �
 .جھت افزایش عمر کابل ، آنرا از درون محافظی عبور دھيد �
 .نگين خودداری نمایيداز نصب سنسور در محلھای باز با وزش بادھای س �

20mm  

50mm  
50mm  

3mm  


