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 معرفی-۱

M77D.یکماژولچندمنظورهباقابلیتهایمتنوعومصارفمختلفصنعتی،خانگی،وغیرهمیباشد
رکارکرداصلیماژولعبارتنداز:چها

 رقمی ساعتی + دیتالگر۴•    راه انداز سون سگمنت 
•    دماسنج و ترموستات (و رطوبت سنج) + دیتالگر

 رلهلیت تحریک•    زمان سنج (تایمر) یک و دوزمانه با قاب
 رلهلیت تحریک•    شمارنده همراه با قاب

وجودیکرلهوکانکتورمربوطه،اینامکانرامیدهدکهدرصورتوقوعی44کروی44دادم44وردنظ44رازقبی44لفرات44ررفت44ن
دما/رطوبتازمحدودةمجاز،یاسپریشدنیکمدتزمانمشخص،ویاشمارشتایکعددازپیشتعیینشده،خروجیرله

تحریکشدهوازطریقآنبتوانوسیلةالکتریکیموردنظرراروشن/خاموشنمود.

درسوکتتعبیهشدهبرپشتماژول،میتواندادهه44ایورودیMicroSDعلوهبراین،باواردکردنیککارتحافظة
دیت44الگرکاربرویامقادیردما/رطوبترادرفواصلزمانیدلخواهبررویحافظهثبتکردودرواقعازم44اژولب44هعن44وانی44ک

استفادهنمود.

انج44امTTLتمامیتنظیماتوتعیینمدعملیاتیماژولتوسطفرامینارسالیازطریقیکرابطس44ریالب44اس44طحولت44اژ
Tera)ازقبیلبرنامههایرایگانوکمحج44مTTYمیشودوکاربرمیتواندازطریقیکبرنامةترمینالاستاندارد(  Termو

Realtermویاحتیازطریقیکمیکروکنترلرباماژولارتباطبرقرارنمودهوآنراپیکرهبندینماید.فرامینکنترلیبایک
صرفا جهتراهنماییبودهو⏎آغازشدهوبافشردنکلیداینتر#کاراکتر و پایانمییابند.دوکاراکتر < تایپشوند.نباید<

معرفی پایه ها ۱.۱
شرحنوعنامشماره

1GNDاتصالزمینماژول.تغذیه

2VCCولت)بهماژول.۵ورودیمنبعتغذیه(حداکثرتغذیه

3RLYخروجیازنوعکلکتورباز(خروجیOpen  Collector.برایاتصالبهرله.سردیگررلهزمینمیش44ود(
میتوانبجایاستفادهازاینپایه،مستقیما رلهرابررویبردلحیمنمودهوازآناستفادهکرد.

4SENاتصالپایةدیتایحسگرموردنظربهماژول.ورودی

5KEYورودی
اتصالسوئیچ،شستی،یاکلیدبهمنظورکنترلآغازوپایانکارزمانسنج،شمارنده،ودیت44الگر.س44ر

توسطکاربرنیست.Pull-upویاdebounceدیگرکلیدبهزمینمتصلمیشود.نیازیبه

6TXDدرصورتدریافتیکفرمانمعتبرواجرایآنتوسطماژول،یکپیاماسکیخروجیOKبررویاینپ44ایه
بایدمنطبقبامقدارولتاژاعمالشدهبهتغذیةماژولباشد.۷و۶ظاهرمیشود.سطحولتاژپایههای

7RXD38400,8(ارسالفرامینکنترلیبهماژولازطریقپورتسریالکامپیوتریامیکروکنترلر.ورودیN1(
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 تصویر ماژول از روبرو – ۱شکل 

  تصویر ماژول از پشت –۲شکل 

اجزای ماژول  ۲.۱
کانکتور ورودی و خروجی های رله.)۱
 در صورت نیاز.DS1820محل مونتاژ حسگر )۲
۳(J2.پایه های ماژول :
 میلی متر.۱۹×۵۰.۳ رقمی با نور قرمز و صفحه مشکی با ابعاد ۴سون سگمنت )۴
:بافعالشدنرله،اینچراغنیزروشنمیشود.آبینشانگر)۵
روشن بودن و آماده به کار بودن ماژول را نشان می دهد.: سبزنشانگر)۶
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وضعیتثبتدادهرادرهنگاماستفادهازدیتالگرنشانمیدهد:اگ44ربص44ورتممت44دروش44نب44اقی:قرمزنشانگر )۷
بماند،حاکیازوجوداشکالیدرذخیرهیدادههابررویکارتحافظهمیباشد،ازقبیلپربودنح44افظه،ع44دموج44ود
کارتحافظه،وغیره.واگردرفواصلکوتاهزمانیروشنشود،حاکیازایناستکهدادههادرحالانتقالبهک44ارت

حافظهمیباشند.
 آمپر همراه با ماژول ارائه می شود.۱۰ ولت ۵رله. یک رله ی )۸
۹(J1 پایه های ماژول. این پایه ها متناظر پایه های :J2بیهLLاربر تعLLتر کLLه بیشLLتی هرچLLرای راحLه بLLهستند ک 

شده اند.
.MicroSDسوکت کارت حافظه ی )۱۰

 :نکات
تعمددا بررویماژوللحیمنشده،تاکاربرآزادیعملبیشتریداشتهوبستهبهولتاژاعمالیب44هرلهوکانکتورمربوطه•

ماژول،ازهمینرلهیارلةدیگریاستفادهکردهویااصل بهدلیلمحدودیتابعادی،ازمونتاژرلهوصرفنظرکند.

آمپ4ر۲.۴حداکثرجریانیکهباتوجهبهمشخصاتالکتریکیبردم44اژول،قاب44لعب44ورازرل44هاس44ت،ازلح44اظتئوری•
کهاگرقراراستازرلهولتاژوجریانزیادیعبورکند،تمهیداتایمنیزی44ررع44ایتاکیدا توصیهمیشودمیباشد؛لذا

شود:

ترکهایولتاژبالییکهازکانکتوربهرلهمیروند،بالحیمکردنتکهسیمهاییبررویآنها،تقویتشوند.▪
بررویپدهایولتاژبالیرلهوکانکتورسبزرنگمربوطه،باچسبعایقمناسبپوشاندهشود.▪
توضیحدادهشده،بردقسمتمربوطبهرلهراازبقیهیم44اژولج44دا۱.۳حتیمیتوانطبقآنچهدرقسمت▪

نمود.ویارلهرابررویبرددیگریقراردادودوپدمربوطبهبوبینآنبررویماژولرابادوتکهسیمب44ه
بردرلهمتصلنمود.

انجاممیشود.سطحولتاژاینپ44ایهب44راس44اسولت44اژRXارسالفرامینبهماژول،بهصورتسریالوازطریقپایهی•
ک44امپیوتررامس44تقیما ب44هآنCOMیاغیرهباشد.یعنینبایدپ44ورت۳یا۳.۳یا۵تغذیهیاعمالیبهماژولمیتواند

تبدیلنمود.برایارتب44اطب44ام44اژولازطری44قک44امپیوتر،پیش44نهادTTLرابهRS232وصلکردوبایدسطحولتاژ
ماژوله44ایمش44ابهقابلخری44داریاس44ت،وی44ااینلینککهازFT232RLبهسریالUSBمیشودازماژولمبدل

استفادهشود.نیز،میتوانماژولرامستقیما بهیکمیکروکنترلرمتصلنمودهوماژولراتوس4طآنکن4ترلواس4تفاده
نمود.

 به سریالUSB  نحوه اتصال ماژول به ماژول مبدل  –۳شکل 
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- مدهای عملیاتی۲
قادربهفعالیتدرچهارحالتاصلیباعملکردهایمختلفاستکهدرادامهشرحدادهخواهندشد.M77Dماژول

  مد کاربر۱.۲
پسازانتخاباینحالتتوسطفرمانمربوطه،هرچهکاربرازطریقپورتسریالبهماژولارسالکند،بهصورتث44ابتی4ا

رقمکاملنیست.ماژولبهطورهوشمندعملکردهوهرچهدریافتکنددر۴چشمکزن،نمایشدادهمیشود.نیازیبهارسال
صورتامکانبهشکلدرستنمایشمیدهد.کافیاستچندمقدارراامتحانکنیدتاکامل متوجهنح44وةک44ارم44اژولش44وید.

)بی4نم44اژولوک44امپیوتری44اRXDم44اژول:۷برایارسالمقادیرموردنظرخودبهماژول،تنه44اب44هاتص44الی4کس4یم(پای44ة
میکروکنترلرنیازمیباشد(البتهبهعلوةاتصالزمین).قالبوشکلدادههایارسالیبهماژولبهمنظورنمایشبررویصفحه،

بهصورتزیراست:

*XXXX↵
بهعبارتدیگر،هربستةدادهبایککاراکترستارهشروعشده،بایکیاچندکاراکتراسکیکهمیتواندحاویدونقط44ةوس44ط

پایانمییابد.بهعنوانمثال:)CR+LF ((:)نیزباشدادامهیافته،وبافشردنکلیداینتر
*1.2:A↵

نیز،میتوانتوسطفرمانمربوطه،یکیاچندرقمرابهصورتچشمکزندرآوردکهدرادامهبهآنپرداختهخواهدشد.
دروض44عیتص44فرمنطق44یق44رارگی44رد(مثل KEYعلوهبراین،درصورتیکهکارتحافظهبهماژولمتصلباشد،اگرپایة

)،دادههایکاربررویکارتحافظههمKEYتوسطفشردنکلیدیکهیکسرآنبهزمینمتصلاستوسردیگرآنبهپایة
صفرباشدادامهخواهدی44افت.ب44رایKEY،واینذخیرهسازیمادامیکهولتاژپایة"LOG/USER"ذخیرهمیشونددرمسیر

بر#LGI<timelg>x اتمامذخیرهسازی،کافیاستکلیدازحالتفشردهخارجشود.سرعتذخیرهسازیدادههاتوسطفرمان
ثانیهمیباشد.مقدارموردنظرخودرابهثانیهتبدیلک44رده۶۵۵۳۵تا۰برابرtimelgحسبثانیهتعیینمیشودوبازهیمجاز

صفرباشد،سرعتذخیرهسازیبرابرسرعتارسالدادهتوسطکاربراست.timelgقراردهید.اگرمقدارtimelgوبجای

اینمدعملیاتیمناسبکسانیاستکهبخواهندبدونصرفوقتودغدغةبرنامهنویسیوراهاندازیسونسگمنت،ازآن
بهصورتآمادهدرپروژهیامحصولنهاییخوداستفادهکنند؛ویاازماژولبهعن44وانی44کدیت44الگراس44تفادهنم44ودهومق44ادیر

ارسالیخودبهآنرابررویکارتحافظهثبتنمایند.

 :نکات
باقطعبرق،آخرینمقدارنمایشدادهشدهتوسطماژولحفظشدهوبااتصالمج44ددتغ44ذیه،هم44انمق44دارب44رروی•

صفحهنقشمیبندد.
اگرماژولقادربهنمایشیککاراکترخاصنباشد،جایگاهمتناظرباآنبررویصفحهنمایشراخاموشمیکند.•
.Aیا.Aهررقممیتواندبانقطهیابدوننقطهباشد.مثال:•
میباشدونیازیبهافزودنآنتوسطکاربرنیست.Pull-upدارایمقاومتKEYپایة•
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…, 4, 3, 2شروعشدهوهرباریکعددبهآنافزودهمیشود:1نامفایلهایایجادشدهبررویکارتحافظهاز•
راازرویکارتحافظهپاکنمایید.USER،پوشة۱بهمنظورشروعمجددنامگذاریفایلهاازعدد

هنگامتحویلماژولبهمشتری،مدعملیاتیماژولبهصورتپیشفرضدراینحالتیعنیمدکاربرقراردارد.•

 :اخطار 
۳.۶ولتکاهشخواهدیافت.اتصالولتاژیبی44شاز۳.۶تا۲.۷اگرکارتحافظهبهماژولمتصلشود،ولتاژکاریآنبهبازة

ولتباعثسوختنکارتحافظهمیشود.

  فرامین مربوطه۱.۱.۲

:انتخابمدعملیاتیکاربر،ازطریقدستور

#MCU↵

:ارسالکاراکترهایموردنظربهمنظورنمایشبررویصفحةسونسگمنت

*XXXX↵

:چشمکزنشدنیکیاچندکاراکتر،ازطریقدستور

#DBL<blink>↵

 بدین صورت:تعیینمیکندکهکدامرقم(ها)چشمکزنشوند،blinkمقدار

blinkمقداررقمچشمکزن

11

22

34

48

16دونقطةوسط

0خاموششدنتمامیچشمکها

)۵ = ۴+۱: (۳و۱برایچشمکزدنرقممثال:

#DBL5↵
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   مد دماسنج۲.۲
دری44افتک44ردهونم44ایشمیده44د.س44رعتSENدراینحالتماژولمقادیردما/رطوبتراازحسگر(های)متصلبهپایة

ث4انیهباش4د.ن44وع۶۵۵۳۵ت4ا۱تعیینشدهکهمقدارآنمیتوان44دازtimesrبروزرسانیدادههاتوسطکاربروازطریقپارامتر
حسگروشمارهوتعدادآندرابتدایشروعبهکارماژولبهطورخودکارتشخیصدادهشدهونیازیبهشناساندنآنه44اتوس44ط
کاربرنیست.اگرتعدادکمیتهایحسگرهابیشازیکیباشد،یعنیدوحسگردماویای44کحس44گرترکی44بیدم44ا/رط44وبتب44ه

(یادرواقعتغیی44رس44طحKEYماژولمتصلباشند،دراینصورتباهربارفشردنکوتاهمدتشستییاسوئیچمتصلبهپایة
)،پارامترنمایشدادهشدهتغییرمیکند.بدینمعناکهاگردمادرحالنمایشاست،بافشردنو۰منطقیبه۱ولتاژاینپایه،از

رهاکردنکلید،دمایحسگردومویارطوبتنمایشدادهمیشودوبرعکس.بافش4ردنوره44اک4ردنس4وئیچ،ابت44داش4مارة
وHحسگربرایمدتمحدودینمایشدادهشدهوسپسمقدارآنرویصفحهظاهرمیشود.کمیترط44وبتتوس44طح44رف

مشخصمیشوند.°کمیتدماتوسطعلمتدرجه

درصورتیکهمقادربیشینهوکمینهدماو/یارطوبتبهدرس44تیودلخ44واهتوس44طک44اربرتعیی44نش44دهباش44ند(درادام44هب44ه
فرمانهایمربوطهاشارهمیشود)،باخارجشدندما/رطوبتازبازةمجاز،رلهفعالمیشود.ملکتحریکرله،پارامتریاست
کهدرحالحاضربررویصفحهنمایشدادهشدهاست؛یعنیاگررطوبتدرحالنمایشاست،فعال/غیرفعالش44دنرل44هب44ر

درحالنمایشاست،براساسهمیندمارلهفعالوغی44رفع44ال۱اساسمقداررطوبتانجاممیشود،اگردمایحسگرشماره
نمایشدادهشود،ملکتحریکرلههمیندماخواهدبود.۲خواهدشد،واگردمایحسگرشماره

(حداقلبهمدتنزدی44کب44هی44کث44انیه)درKEYعلوهبراین،درصورتیکهکارتحافظهبهماژولمتصلباشد،اگرپایة
)،KEYوضعیتصفرمنطقیقرارگیرد(مثل توسطفشردنکلیدیکهیکسرآنبهزمینمتصلاستوسردیگرآنبهپای44ة

،وای44نذخیرهس44ازیم44ادامیک44ه"LOG/SENSOR "دادههایحسگرهابررویکارتحافظههمذخیرهمیشونددرمسیر
صفرباشدادامهخواهدیافت.برایاتمامذخیرهسازی،کافیاستکلی44دازح44التفش44ردهخ44ارجش44ود.س44رعتKEYولتاژپایة

میباش44د.مق44دار۶۵۵۳۵وحداکثر۱برحسبثانیهتعیینشدهوحداقل#LGI<timelg>xذخیرهسازیدادههاتوسطفرمان
قراردهید.timelgموردنظرخودرابهثانیهتبدیلکردهوبجای

 :اخطار 
۳.۶ولتکاهشخواهدیافت.اتصالولتاژیبی44شاز۳.۶تا۲.۷اگرکارتحافظهبهماژولمتصلشود،ولتاژکاریآنبهبازة

باعثسوختنکارتحافظهمیشود.

  نحوة اتصال حسگرها به ماژول۱.۲.۲
حسگرهایقابلاتصالبهماژولعبارتنداز:

DS1820 (x2) , DHT11 ,  DHT12, DHT22 , AM2301, AM2303 , AM2305, AM2320,
AM2321.

همانطورکهقبل ذکرشد،اگریکیازحسگرهایبالبهپایةمربوطهمتصلباشند،ماژولپسازروشنشدن،بهطورخودک44ار
ب44هم44اژولمتص44لباش44ند،DS1820عددحسگر۲وجودآنراتشخیصدادهومقداردماویارطوبترانمایشمیدهد.اگر
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شمارهگذاریآنهابهصورتتصادفیانجاممیشود.بهمنظورشمارهگذاریدستیوبصورتدلخواه،روندزیررادنبالکنید(ابتدا
لزماستمدعملیاتیدماسنجتوسطفرمانمربوطهانتخابشدهباشد):

۱خودرابهماژولمتصلنمودهوماژولراروشننمایید.اینحسگرش44ماره۱هنگامیکهماژولخاموشاست،حسگرشماره
خواهدبود.

خواهدبود.۲رامتصلنمودهوماژولراروشننمایید.اینحسگرشماره۲سپسماژولراخاموشنموده،حسگرشماره

 :نکات
اگربههردلیلیماژولقادربهارتباطباحسگرودریافتدادهازآننباشد،تازمانارتباطمجدد،ب44هج44ایع44ددخ44ط•

تیرهنمایشدادهخواهدشد.

میباشدونیازیبهافزودنآنتوسطکاربرنیست.Pull-upدارایمقاومتKEYپایة•

درواقعدونقشمتفاوتایفامیکند:اگربهم44دتکوت44اهفش44ردهوره44اش44ود،پ44ارامترKEYدراینمدعملیاتی،پایة•
نمایشدادهشدهبررویصفحهراتغییرمیدهد(مثل اگردمادرحالنمایشاست،بافشردنکلید،رط44وبتنم44ایش

منطقی)،ماژولشروعبهثبتدادههایحس44گر(ه44ا)۰دادهمیشود)؛واگرفشاردادهشدهوبههمانحالباقیبماند(
بررویکارتحافظهمیکند.

کهمیتوانپایةحسگر(ها)رابهآنمتصلنمود،برایراحتیهرچهبیشترکاربر،مکانیهمبانامSENعلوهبرپایة•
UTبررویبردتعبیهشدهکهمیتوانمستقیما یکحسگرDS1820رابررویآنقراردادهومونتاژنمود.لزمبه

تذکراستکهدراینصورت،بایدحسگرقبلازرلهبررویبردلحیمشود،زیراایندوبایکدیگرهمپوشانیدارن44دو
اگرابتدارلهلحیمشود،لحیمکردنحسگردشوارخواهدشد.

…, 4, 3, 2شروعشدهوهرباریکعددبهآنافزودهمیشود:1نامفایلهایایجادشدهبررویکارتحافظهاز•
راازرویکارتحافظهپاکنمایید.SENSOR،پوشة۱بهمنظورشروعمجددنامگذاریفایلهاازعدد

  فرامین مربوطه۲.۲.۲

:انتخابمدعملیاتیدماسنج،ازطریقدستور

#MCT↵

انتخابنوعحسگرهایشرکتAOSONG:ازطریقدستور،

#TST<type>↵

 توضیح:
باشد.مقداراینپارامتربراساسمدلحسگریاستکهبهماژولمتصلمیشود.اگر2یا1میتواندعددtypeمقدارپارامتر
استفادهمیشود،نیازیبهتنظیماینپارامترنیست.DS1820ازحسگر
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تمایزقایلمیش44ود،AOSONGوحسگرهایدماورطوبتشرکتDS1820گرچهماژولبهطورخودکاربینحسگردمای
امادرصورتاستفادهازحسگرهایدماورطوبت،لزماستازبیندودستهحسگرزیر،یکگروهتوسطکاربرانتخابگردد.

• DHT11, DHT12:                                                                              (type = 1)    #TST1↵
• AM2301, AM2302, AM2303, AM2305, AM2320, AM2321:  (type = 2)    #TST2↵

:تعیینمقداربیشینةدمابرایفعالشدنرله،ازطریقدستور

#TPH<temph>↵

:تعیینمقدارکمینةدمابرایفعالشدنرله،ازطریقدستور

#TPL<templ>↵

:تعیینمقدارآفستبیشینةدمابرایغیرفعالشدنرله،ازطریقدستور

#THO<tempho>↵

:تعیینمقدارآفستکمینةدمابرایغیرفعالشدنرله،ازطریقدستور

#TLO<templo>↵

 توضیح:
شود،رلهفعالمیگردد.امابرایغیرفعالشدنرل44ه،لزماس44تمق44داردم44اکم44ترازحاص44لtemphاگردمابیشترازمقدار

باشد.اگردمابیشترازtempho = 2وtemph = 27)شود.بهعنوانمثالفرضکنیمtemph-temphoتفاضل(
نشده،فعالباقیمیماند.درموردمقدارکمین44ةدم44انی44زب44ه۲۷-۲=۲۵درجهشود،رلهفعالشدهوتازمانیکهدماکمتراز۲۷

شود،رلهفع44المیش44ودوت44ازم44انیک44هدم44ابیش44ترازحاص44لجم44ع(templهمینترتیبعملمیشود:اگردماکمتراز
templ+temploنشده،فعالباقیمیماند.مثل اگر(templ = 0وtemplo = 1،باشد،آنگاهبازیرصفررفتندما

درجةسانتیگرادنشود،فعالباقیمیماند.۱رلهفعالشدهوتازمانیکهبیشتراز

میباشند.۸تا۰صحیحوtemploوtemphoمیتواننداعشاریباشند،امامقادیرtemplوtemphمقادیر

:غیرفعالشدن(بازنشانی)مقادیربیشینهوکمینهدماازطریقدستور

#TPR↵
بااجرایایندستور،دیگررلهبهازایهیچمقداریازدمافعالنمیشود.

:تعیینفاصلهزمانیخواندندادهازحسگر(ها)،برحسبثانیه،ازطریقدستور

#SRT<timesr>↵

یکثانیهمیباشد.هرچهمقداراینمتغیرکمترباشد(یعنیسرعتنم44ونهبرداریبیش44ترباش44د)ممک44نtimesrحداقلمقدار
استحسگرنتواندباآنسرعتدادههایخودرابروزرسانیکردهوبرایماژولارسالنمایدودرنتیجهسبببروزخطاشود.
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:تعیینفاصلهزمانیثبتدادهبررویحافظهبرحسبثانیه،ازطریقدستور

#LGI<timelg>↵

:تعیینمقداربیشینةرطوبتبرایفعالشدنرله،ازطریقدستور

#HHL<humh>↵

:تعیینمقدارکمینةرطوبتبرایفعالشدنرله،ازطریقدستور

#HLL<huml>↵

:تعیینمقدارآفستبیشینةرطوبتبرایغیرفعالشدنرله،ازطریقدستور

#HHO<humho>↵

:تعیینمقدارآفستکمینةرطوبتبرایغیرفعالشدنرله،ازطریقدستور

#HLO<humlo>↵

 توضیح:
شود،رلهفعالمیگردد.امابرایغیرفعالشدنرله،لزماستمقداررطوبتکمترازhumhاگردرصدرطوبتبیشترازمقدار

باشد.اگررطوبتhumho = 2وhumh = 80)شود.بهعنوانمثالفرضکنیمhumh-humhoحاصلتفاضل(
نشده،فع44الب44اقیمیمان44د.درم44وردمق44دار۸۰-۲ = ۷۸درصدشود،رلهفعالشدهوتازمانیکهرطوبتکمتراز۸۰بیشتراز

شود،رل44هفع44المیش44ودوت44ازم44انیک44هhumlکمینةرطوبتنیزبههمینترتیبعملمیشود:اگردرصدرطوبتکمتراز
باشد،humlo = 1وhuml = 10)نشده،فعالباقیمیماند.مثل اگرhuml+humloرطوبتبیشترازحاصلجمع(

درصدنشود،فعالباقیمیماند.۱۱درصدرفتندما،رلهفعالشدهوتازمانیکهبیشتراز۱۰آنگاهبازیر

میباشند.۸تا۰صحیحوhumloوhumhoمیتواننداعشاریباشند،امامقادیرhumlوhumhمقادیر

:نمایشمقادیرحسگرهابررویپورتسریال،ازطریقدستور

#ECN↵

)TXDبااجرایایندستور،مقادیرخواندهشدهازحسگرها،همزمانبانمایشبررویسونسگمنت،بررویپورتسریال(پایة
نیزارسالخواهندشد.

:غیرفعالنمودنارسالمقادیرحسگرهابهپورتسریال،ازطریقدستور

#ECF↵
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  مد زمان سنج (تایمر)۳.۲
اینمدعملیاتی،یکتایمرکاهندهمیباشد.پسازانتخاباینحالتبهکمکدستورمربوطه،چهارخطتی44ره(----)ب44ه
صورتچشمکزننمایشدادهمیشوندکهبیانگرآمادگیتایمربرایشروعشمارشاست.س44پسب44افش44ردنوره44اک44ردن

متصلاستوسردیگرآنبهزمین،زمانسنجب44هص44ورتنزول44یش44روعب44هKEYشستییاسوئیچیکهیکسرآنبهپایة
(کهقبل کاربرتعیینکردهاست)تاصفرکردهودرنهایترلهرافعالمیکند.timerfشمارشازمقدار

صفرباشد،تایمرمتوقفشدهوبرایخاموشکردنرله،ونیزشروعبهکارمجددتایمر،بای44دازtimernپسازآناگرمقدار
کلیداستفادهشود(همانندیکمونواستابل).

)timern = 0 الگوی خاموش و روشن بودن رله در حالت مونو -استابل ( – ۴شکل 

ت44اص44فرک44ردهودرtimernمقداریغیرازصفرداشتهباشد،تایمرمجددا شروعبهش44مارشکاهن44دهازtimernولیاگر
تاصفرمیکندواینروندهمینطورادام44هخواه44دtimerfنهایترلهراغیرفعالمیکندودوبارهشروعبهشمارشنزولیاز
یافت.درواقعدراینوضعیتتایمربهیکآاستابلتبدیلمیشود.

  الگوی روشن و خاموش شدن رله در حالت آ-استابل –۵شکل 

ازاینمدمیتوانبرایروشنوخاموشنمودنچراغ،موتورالکتریکی،یاهروسیلةدیگربهصورتخودکارودرفواصلزمانی
دلخواهاستفادهنمود.

 :نکات
باقطعبرق،زمانسنجبازنشانیشدهوبرایشروعبهکارمجددآنبایدازکلیداستفادهشود.درواقعبهمنظوررعایت•

مسائلایمنی،باقطعبرق،شمارندهدروضعیتابتداییوآمادهبهکارقرارمیگیرد،وبرایش44روعش44مارش،نیازمن44د
دخالتکاربرمیباشد.

میباشد.۹۲۱۵۰۰تا۰،اعدادصحیحبینtimerfوTimernمقدارمجاز•
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عددیکهرویصفحهنمایشدادهمیشودبستگیبهمقدارزمانباقیماندهتاپایانشمارشدارد،بهصورتزیر:•

ساعت : روز

دقیقه : ساعت

ثانیه : دقیقه

  فرامین مربوطه۱.۳.۲

:انتخابمدعملیاتیزمانسنج،ازطریقدستور

#MCM↵

:تعیینمدتزمانخاموشبودنرله،ازطریقدستور

#TMF<timerf>↵

:تعیینمدتزمانروشنبودنرله،ازطریقدستور

#TMN<timern>↵

دقیقهخواهدبود.۲بااجرایدستورزیر،مدتزمانخاموشبودنوسپسروشنشدنرله،برابرمثال:

#TMF120↵
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  مد شمارنده۴.۲
باورودبهاینحالت،ماژولتبدیلبهیکشمارندهمیشودکهازعددصفرشروعبهشمارشکردهوباهربارتغییرس44طح

متص44لKEY(یابهعبارتدیگرباهربارفشردنشستییاسوئیچیکهیکسرآنبهپای44ة0منطقیبه1ازKEYولتاژ پایة
استوسردیگرآنبهزمین)،یکواحدبهعددشمارندهافزودهشدهواگرمقدارشمارندهبامقدارح44داکثرتعیی4نش4دهتوس4ط

باشد.۹۹۹۹تا۱میتواندعددیصحیحبینcount)مساویشد،رلهفعالشدهوشمارندهمتوقفمیشود.countکاربر(

متصلشود(سوئیچ،یاخروجیتحریکحسگرهایمختلف)،ازاینمدعملیاتیمیتوانKEYبستهبهاینکهچهابزاریبهپایة
برایکاربردهایمختلفیازجملهشمارشتعدادتردددافرادیاوسایلنقلیه،کنترلتعدادمحصولتتولیدشدهدرخطتولیدیک

کارگاهیاکارخانه،وغیرهاستفادهنمود.

 :نکات
برایشروعبهکارمجددشمارندهپسازشمردنتامقدارنهاییخود،مجددا کلیدرافشاردهیدتاعددصفربهصورت•

چشمکزننمایشدادهشود،سپسبافشارمجددکلید،صفحهنمایشازحالتچش44مکزنخ44ارجش44دهوش44مارنده
آمادهیآغازشمارشاست.

میشودونیازیبهانجامآنتوس44طPull-upونیزDebounceبهطورخودکار)KEY(پایةورودیاتصالکلید•
کاربرنیست.

درصورتقطعبرقدرهنگامشمارش،باوصلمجددبرق،شمارندهازآخرینعددشمارششدهادامهمیدهد.ب44هبی44اندیگ44ر
مقدارشمارششدةقبلازقطعبرقحفظمیشود.

)،برقماژولراقطعکرده،کلیدرافشارcountبهمنظورصفرکردن(بازنشانی)عددشمارندهپیشازرسیدنبهمقدارنهایی(
دادهونگهدارید،ودرهمانحالبرقراوصلکنیدوسپسکلیدرارهاکنید.

  فرامین مربوطه۱.۴.۲

:انتخابمدعملیاتیزمانسنج،ازطریقدستور

#MCC↵

:تعیینمقداربیشینةشمارندهبرایفعالشدنرله،ازطریقدستور

#CTI<count>↵

  :توجه
تمامیپارامترهایزمانیبرحسبثانیهمیباشند.لذاکاربرلزماستمقادیرموردنظرخودراابتدابهثانیهتبدیلکردهوس44پس

بهماژولارسالنماید.

@m77dc                                                                   14



 M77D Module User Manual V1.1                                                                           M77D  دفترچه راهنمای ماژول  

- مشخصات ماژول۳

 مشخصات فیزیکی۱.۳

M77D  ابعاد ماژول  -۶شکل 

 :نکات
تمامیابعادبرحسبمیلیمترمیباشند.•

درصورتعدماستفادهازرله،میتوانبررد قسمتسمتچپسونسگمنتراازروییکیازدوخط موازی نقطهچین•
)برشدادهوازماژولجدانم44ودت44اابع44ادنه44اییآنکم44ترش44ود.J1استفادهشودیاJ2(بستهبهاینکهازپایههای

عددپیچدرچهارگوشةبردرانیزازمحله44اینقطهچی44نب44رشدادهت44ادرنه44ایت۴همچنینمیتوانجاینصب
سانتیمتردرآید.۲شکلبردبهصورتیکمستطیلباعرض

  مشخصات الکتریکی۲.۳
مقدارپارامتر

ولت(باکارتحافظه)۳.۶تا۲.۷ولت(بدونکارتحافظه).۵تا2.7ولتاژکاری
TTL(38400bps, 8bit data, No Parity, 1 Stop bitپورتسریال(سطحولتاژ

آمپر۲.۴بیشینهجریانقابلعبورازرلهرویبردمونتاژشده
کیلواهم۴.۷)۴(شمارهSENمتصلبهپایهPull-Upمقاومت
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- حسگرهای قابل اتصال به ماژول۴

تصویرمقادیرشرحنام

DS18B20
or

DS1820

حسگردیجیتالدمابادقتبسیارب44الو
بازهیوسیعدم44ایی.درقابه44ایمتن44وع
پلستیکیوضدآبهمراهباسیمکشی

پایههانیزارایهمیشود.

۱۲۵°-تا۵۵بازهدما:•
۲حداکثرتعدادقابلاتصالبهماژول:•
ولتمستقیم.۵.۵تا۳تغذیه:•
متروبیشتر.۵۰حداکثرفاصله:•

DHT11

حسگردیجیتالدماورط44وبتب44اابع44اد
کوچکوقیمتارزانومص44رفان44رژی

پایین.

±2درجهبادقت50تا0بازهدما:•
% 5%بادقت80تا20بازهرطوبت:•
ولتمستقیم.۵.۵تا۳.۵تغذیه:•
متر۲۰حداکثرفاصله:•

DHT12

میباش44دDHT11ارتقاءیافتهیهمان
نی4زب4هآناض44افهش4دهI2Cکهراب44ط
 است.

±۰.۱درجهودقت۶۰تا0بازهدما:•
% ۰.۱%ودقت۹۵تا20بازهرطوبت:•
ولتمستقیم.۵.۵تا۲.۷تغذیه:•
متر۲۰حداکثرفاصله:•

DHT22
=

AM2302

حس44گر،ای44نDHT11درمقایس44هب44ا
دقیقتراستودرمح44دودهبیش44تریاز

رط4444وبتک4444ارمیکن4444د،/ دم4444ا
.DHT11ام444ابزرگ444تروگرانت444راز

±۰.۲ودقت۱۲۵°-تا۴۰بازهدما:•
%۵تا۲%ودقت۱۰۰تا۰بازهرطوبت:•
ولتمستقیم.۶تا۳.۳تغذیه:•
متر۲۰حداکثرفاصله:•

AM2301

حسگردیجیتالدارایسنس44وررط44وبت
خازنیوسنسوردما،بادقتب4الوب4ازه

اندازهگیریوسیع.

%۵ودقت۸۰°-تا۴۰بازهدما:•
% ۳%ودقت۹۹.۹تا۰بازهرطوبت:•
ولتمستقیم.۵.۲تا۳.۵تغذیه:•
متر۲۰حداکثرفاصله:•

AM2303

±۰.۲ودقت۱۲۵°-تا۴۰بازهدما:•حسگردیجیتالدماورطوبتخازنی.
%۵تا۲%ودقت۱۰۰تا۰بازهرطوبت:•
ولتمستقیم.۵.۵تا۳.۳تغذیه:•
متر۲۰حداکثرفاصله:•

AM2305

استک44هدرAM2303همانحسگر
قابپلستیکیمناسببرایمحیطهای
ص444نعتیارای444هش444دهوپایهه444ایآن

سیمکشیشدهاست.

±۰.۲ودقت۱۲۵°-تا۴۰بازهدما:•
%۵تا۲%ودقت۱۰۰تا۰بازهرطوبت:•
ولتمستقیم.۵.۵تا۳.۳تغذیه:•
متر۲۰حداکثرفاصله:•
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تصویرمقادیرشرحنام

AM2320

میباش44دک44هراب44طAM2302همان
I2C.ب44راینیزبهآناضافهشدهاس44ت

استفادهازآنبههمراهماژول،علوهب44ر
آننیززمینشود.۴،بایدپایهی۳پایه

±۰.۲ودقت۸۰°-تا۴۰بازهدما:•
% ۳%ودقت۹۹.۹تا۰بازهرطوبت:•
ولتمستقیم.۵.۵تا۳.۱تغذیه:•
متر۲۰حداکثرفاصله:•

AM2321

میباش44دب44اابع44ادAM2320هم44ان
ب44رایاس44تفادهازآنبههم44راهکوچکتر.

۴،بای44دپ44ایهی۳ماژول،علوهبرپ4ایه
آننیززمینشود.

±۰.۲ودقت۸۰°-تا۴۰بازهدما:•
% ۳%ودقت۹۹.۹تا۰بازهرطوبت:•
ولتمستقیم.۵.۵تا۲.۶تغذیه:•
متر۲۰حداکثرفاصله:•

جدول –  لیست حسگرهای قابل اتصال به ماژول

 :نکات
مقادیرحداکثرفاصلةمجازبینحسگرهاوماژول،ازدیتاشیتحسگرهااستخراجشده؛امابرایرسیدنبهاینفواصل،•

لزماستالزاماتالکتریکیمربوطهبهدرستیرعایتشوند.

عددازآنرابهماژولمتصلنمود،ازه4ری4کازحس4گرهایدیگ4ر۲کههمزمانمیتوانDS1820بهجزحسگر•
تنهایکعددقابلاتصالبهماژولمیباشد.

ولتاژکاریماژول،بستهبهاینکهازچهحسگریاستفادهشود،بهبازهیولتاژمجازهمانحسگرمحدودمیشود.•
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- لیست فرمان ها۵

فرمان پارامتر
مقدار

پیش فرض
مقادیر مجاز توضیح

#MCU ↵ رفتنبهمدنمایشورودیهایکاربر 1
#MCT رفتنبهمددماسنج 2
#MCC رفتنبهمدشمارنده 3
#MCM رفتنبهمدزمانسنج 4
* X...X نمایشدادهیکاربربررویسونسگمنتدرمدکاربر 5

#TST >type< 1 ۲  یا ۱ AOSONGانتخابنوعحسگرهایشرکت 6

#TPH >temph< 250 اعشارییاصحیح مقداربیشینهدمابرایفعالشدنرله 7
#TPL >templ< -250 اعشارییاصحیح مقدارکمینهدمابرایفعالشدنرله 8
#TPR غیرفعالشدن(بازنشانی)مقادیربیشینهوکمینهدما 9

#THO >tempho< 2 ۸  تا ۰ مقدارآفستبیشینهدمابرایغیرفعالشدنرله 10

#TLO >templo< 2 ۸  تا ۰ مقدارآفستکمینهدمابرایغیرفعالشدنرله 11

#HHL >humh< 250 اعشارییاصحیح مقداربیشینهرطوبتبرایفعالشدنرله 12
#HLL >huml< -250 اعشارییاصحیح مقدارکمینهرطوبتبرایفعالشدنرله 13

#HHO >humho< 1 ۸  تا ۰ مقدارآفستبیشینهرطوبتبرایغیرفعالشدنرله 14

#HLO >humlo< 1 ۸  تا ۰ مقدارآفستکمینهرطوبتبرایغیرفعالشدنرله 15

#SRT >timesr< 5 ۶۵۵۳۵  تا ۱ فاصلهزمانیخواندندادهازحسگر(ها)درمددماسنج 16

#ECN نمایشمقادیرحسگرهابررویپورتسریالدرمددماسنج 17

#ECF عدمارسالمقادیرحسگرهابهپورتسریالدرمددماسنج 18

#TMF >timerf< 0 ۹۲۱۵۰۰  تا ۰ مدتزمانخاموشبودنرلهدرمدزمانسنج 19

#TMN >timern< 0 ۹۲۱۵۰۰  تا ۰ مدتزمانروشنبودنرلهدرمدزمانسنج 20

#CTI >count< 9999 ۹۹۹۹  تا ۱ مقداربیشینهشمارندهبرایفعالشدنرلهدرمدشمارنده 21

#DSF خاموششدنصفحهنمایش(سایرفعالیتهاادامهدارند) 22
#DSN روشنشدنصفحهنمایش 23

#DBL >blink< 0 1+2+4+8+16 چشمکزدنصفحهنمایش 24

#LGI >timelg< 0 ۶۵۵۳۵  تا ۱ فاصلهزمانیثبتدادهبررویحافظهدرمدکاربریادماسنج 25

#RLN فعالشدنرلهبهصورتدستی 26
#RLF غیرفعالشدنرلهبهصورتدستی 27
#FDF بازگشتبهتنظیماتپیشفرضکارخانه 28
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 :نکات
کهدرواقعفرماننیستودادهیکاربرمیباشدکهقراراستبررویصفحهنمایشنش44ان۵بهغیرازفرمانشماره•

دادهشودوبایککاراکترستاره*آغازشدهوبافشردنکلیداینترتماممیشود،درسایرفرمانهاکدهردس44تور،ب44ا
آغازشدهوبافشردنکلید )پایانمییابد.CR+LF (اینتر#یککاراکترمربع

.مثال:نبایدتایپشوندفقطبرایراهنماییکاربربوده،جزئیازفرمانهابهحسابنمیآیند،و<و>دوکاراکتر•

درجهسانتیگرادخواهدبود.۱۹بااجرایدستورزیر،مقداربیشینهیدمابرایفعالشدنرله،برابرمثال:

#TPH19↵
۶»بررویپایهش44مارهOKبااجرایصحیحهرفرمانیکهبهدرستیبهماژولارسالشود،یکپیامتأییدبهصورت«•

)TX.ظاهرمیشود(

ماژولبهصورتپیشفرضدرمدعملیاتی«کاربر»بهخریدارتحویلدادهمیشود.•

واحدتمامیپارامترهایزمانی،ثانیهمیباشد.واحددمانیزدرجهسانتیگراداست.•

،حاکیازآناستکهمیتوانیکیاچندمقدارراباهمجمعنمود.۲۳عملگر«+»دربینمقادیرمجازفرمانشماره•

برایاطلعاتبیشتردرموردهریکازفرامین،بهبخشتوضیحاتمرب44وطب44هم44دعملی44اتیمرب44وطب44اآندس44تور•
مراجعهشود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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