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به منظور  برداری از دما و رطوبت محیط است.حسگری جهت داده RTUیک ماژول  STHR2XHIDSماژول 

بردار و یک داده Interface، این ماژول شامل یک Modbus-RS485کشی شبکه در سیم Busحفظ ساختار 

(STH-R-01 )آوری کرده و از طریق استاندارد بردار، اطالعات دما و رطوبت محیط را جمعاست. دادهRS485 

-میتبادل  Modbusظیمات کاربر در شبکه بر اساس تنها را ، دادهInterfaceکند. ارسال می Interfaceبرای 

اطالعات  ،8تا  1داول ج دهند.بردار را نمایش میو ماژول داده Interface ، ماژول2شکل و  1شکل نماید. 

 تری در خصوص این محصول را در اختیار خوانندگان خواهد گذاشت.دقیق

 

 
 STHR2xHIDSاز مجموعه  Interfaceنمایی از ماژول  1شکل 

 
 STH-R-01نمایی از ماژول  2شکل 
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 مشخصات الکتریکی 1جدول 

 MIN TYP MAX یکا نام پارامتر

 DCV 12 24 39 ولتاژ تغذیه

 mA     100 جریان مصرفی

 65 25 10- ℃ دمای کاری دستگاه

 Interface 12های تعداد پورت

 STH-R-01 5های تعداد پورت

 STH-R-01 RS485و  Interfaceنحوه اتصال 

 
 Interface اتصاالتنوع  1-2جدول 

 نوع اتصال نام اتصال

 PTR (Phoenix-06) کانکتور Modbusو شبکه  تغذیه

 PTR (Phoenix-05)کانکتورهای  STH-R-01با  RS485رابط 

 USB Type B ه رایانهاتصال ب

 
 STH-R-01 اتصاالتنوع  2-2جدول

 نوع اتصال نام اتصال

 KF301پین  5ترمینال  Interfaceبا  RS485رابط ه و تغذی

 KF301پین  3ترمینال  اتصال حسگر رطوبت

 KF301پین  3ترمینال  اتصال حسگر دما

 
 Interface مشخصات فیزیکی 1-3جدول 

 توضیحات نام پارامتر

 پالستیک جنس جعبه

 ردهای تابلویی استانداریل نحوه نصب جعبه

 mm 105 طول جعبه

 mm 86 عرض جعبه

 mm 60 ارتفاع جعبه

 
 STH-R-01مشخصات فیزیکی  2-3جدول 

 توضیحات نام پارامتر

 پالستیک جنس جعبه

 های جانبی جعبهگوشواره نحوه نصب جعبه

http://www.megashid.ir/


WWW.MEGASHID.IR 

Industrial Automation, Internet Of Things                                                                       STHR2xHIDS 

 

4 

 

 توضیحات نام پارامتر

 mm (18*2) + 115 طول جعبه

 mm 90 عرض جعبه

 mm 55 ارتفاع جعبه

 
 Interfaceی هامشخصات پورت 1-4جدول 

 شماره پورت نام پورت توضیحات

 (Modbusتغذیه و )پین  6رمینال ت

 24V 1+ مثبت تغذیه ماژول

 3و  GND 2 ماژول تغذیه منفی

 Modbus D -- 4پروتکل  RS485افزار سخت -Dسیگنال 

 Modbus D++ 5پروتکل  RS485افزار سخت +Dسیگنال 

 SH (shield) 6 مراجعه کنید( 41)به زیرنویس  اتصال بدنه دستگاه

 (STH-R-01رتباط با ا)پین  5رمینال ت

 24V 8+ تعبیه شده است STH-R-01 اتصال که برای مثبت تغذیه ماژول

 GND 9 تعبیه شده است STH-R-01 اتصال که برای تغذیه ماژول نفیم

 A 10 تعبیه شده است STH-R-01 اتصال که برای RS485افزار سخت +Dسیگنال 

 B 11 تعبیه شده است STH-R-01 اتصال که برای RS485افزار سخت -Dسیگنال 

 SH (shield) 12 مراجعه کنید( 41)به زیرنویس  اتصال بدنه دستگاه

 

 STH-R-01ی هامشخصات پورت 2-4جدول 

 شماره پورت نام پورت توضیحات

 (سگر رطوبتح)پین  3رمینال ت

 VCC 1 حسگر رطوبت تغذیه مثبت

 GND 2 حسگر رطوبت تغذیه نفیم

 Vout 3 حسگر رطوبتخروجی 

 (مادسگر ح)پین  3رمینال ت

 VCC 4 دماحسگر  تغذیه مثبت

 GND 5 دماحسگر  تغذیه نفیم

 DATA 6 حسگر دماخروجی 

 (Interfaceرتباط با ا)پین  5رمینال ت

 24V 7+ شودگرفته می Interfaceز اکه  مثبت تغذیه ماژول

 GND 8 شودگرفته می Interfaceز اکه  تغذیه ماژول نفیم

 D- 9 تعبیه شده است Interface اتصال که برای RS485افزار سخت -Dسیگنال 

 D+ 10 تعبیه شده است Interface اتصال که برای RS485افزار سخت +Dسیگنال 

 SH (shield) 11 مراجعه کنید( 41)به زیرنویس  اتصال بدنه دستگاه
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و سایر عناصر تابلو فرمان نیست، سیگنال  Modbusهای موجود در شبکه به ایزوالسیون این ماژول از سایر ماژول. اگر نیازی 41

سی تابلو نیز متصل نمایید. SHرا به پورت  RS485شیلد کابل  شا شیلدها را به  صورتی که تابلو  متصل کرده، همچنین کلیه  در 

ست، کابل ارت را به یکی از پورتمحل نصب این ماژول دارای سیستم ارتینگ مناسب  نیز متصل نمایید. در صورتی  3یا  2های ا

به این  RS485که شرایط فوق مهیا نیستند و یا از برقرار بودن این شرایط اطمینان کافی ندارید، از اتصال سیم ارت و شیلد کابل 

 ماژول جدا خودداری فرمایید.

 

 
 Interfaceهای شماره پورت 3شکل 

 

 
 Interfaceهای شماره پورت 4شکل 
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 PG-7گلند ها را از داخل باید درب جعبه را باز کرده و سیم ،STH-R-01اتصال سیم به توجه کنید که برای  *

 توانیدتغییر دهید.یز میحسگر دما را نارتفاع همچنین های متناظر ببندید. عبور دهید و زیر ترمینال

 
 حسگرهامشخصات  5دول ج

 MIN TYP MAX یکا نام پارامتر

 125  55- ℃ گیریقابل اندازهی دما

  0.01  ℃ گیری دمااندازهدقت 

  0.5  ℃ گیری دمااندازهصحت 

 دما ی حسگرپایدارزمان 

 (از زمان روشن شدن)

ms 93  750 

 ms 93  750 واکنش به تغییرات دمازمان 

 RH 0  100% گیریقابل اندازهرطوبت 

  RH  0.01% گیری رطوبتاندازهدقت 

 RH ±5  ±8% گیری رطوبتاندازهصحت 

 رطوبت ی حسگرپایدارزمان 

 (از زمان روشن شدن)

ms  70  

  ms  5000 واکنش به تغییرات رطوبتزمان 

 DS18B20 حسگر دماوع ن

 HIH4000 رطوبتحسگر وع ن
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 Modbusپروتکل  مشخصات 6جدول 

 یکا مقادیر قابل قبول مقدار پیش فرض قابلیت تنظیم نام پارامتر

ID Dip Switch  روی جعبه قید شده

 است

1 to 245  

Baud Rate افزار نرمMGAsoft 9600 600 – 1200 

2400 - 4800 

9600 – 14400 

19200 – 38400 

Bit/sec 

Data size 8 8 ندارد Bits 

Stop Bits افزار نرمMGAsoft 1 1 – 2 Bit(s) 

Parity افزار نرمMGAsoft None None – ODD – EVEN  

Protocol  ندارد RTU RTU  

Encoding افزار نرمMGAsoft N/A N/A (float) 

Byte and Word Swap 

Byte Swap 

Word Swap (float inverse) 

 

ازی سمحل ذخیره

 اطالعات ورودی

 Input Registers ندارد

(function 3X) 

 

 Temperature (Low Byte) >>> 30001 register ندارد های ورودیآدرس داده

Temperature (High Byte)>>> 30002 register 

 

Humidity (Low Byte) >>> 30003 register 

Humidity (High Byte) >>> 30004 register 

 

 

 سرعت اسکن کردن

 اطالعات دما و رطوبت

 ms 1000 داردن

 ه فرمایید.قید شده است. لطفا مالحظ Modbusدر ادامه توضیحاتی در خصوص پروتکل . 51

 

 Modbusتوضیحاتی در خصوص پروتکل 

های اسللت و در هیی یک از ماژول Modbusآخرین ماژول متصللل به شللبکه STHR2XHIDS. اگر ماژول 1

قرار ندارد، بهتر است  +Dو  -Dاهم بین خطوط تفاضلی  120شبکه( مقاومت  Masterمتصل به شبکه )به جز 

برای این منظور اسللتفاده  5و  4های متصللل نمایید )از ترمینال +Dو  -Dاهمی بین خطوط  120یک مقاومت 

 کنید(

سان انتخاب نکنید. این کار  Slaveدو یا چند ماژول  ID. به هیی عنوان 2 صورت یک شبکه را به  صل به یک  مت

 های متصل به آن شبکه شود.ماژول RS485افزار ممکن است موجب آسیب جدی به سخت

ست از کابل. 3 صوص پروتکل های بهتر ا سیم RS485شیلد دار مخ شیلد برای  ستفاده کنید و  شبکه ا شی  ک

 ها را از فقط یک نقطه به سیستم ارت خود متصل نمایید.کابل

شعاب4 صلی شبکه  1های بیش از . از ان خود را با توپولوژی  RS485اجتناب کنید )شبکه  RS485متر از سیم ا

STAR کشی نکنید و از توپولوژی سیمBUS .)استفاده نمایید 
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کل 5 عات  Modbus. پروت قال اطال جدول floatهای بیتی )مثال داده32برای انت طابق  هار روش، م  6( از چ

 های شبکه اطمینان حاصل کنید.Slaveو  Masterدر  encodingکند. از یکسان بودن نوع استفاده می

ستاندارد، طول هر بایت از داده6 صورت ا ست. 11کثر ، حداModbusهای . به  شما  Masterاگر بیت ا شبکه 

دقت کنید. بهتر  Parityو  Stop Bitsبیت را ندارد، در انتخاب تعداد  11قابلیت پشللتیبانی از مقادیر بیشللتر از 

 استفاده کنید و آن را افزایش ندهید. Stop Bitاست از یک بیت به عنوان 

7 .Baud Rate شبکه، تر، میزان موفقیت در تبادل اطالعاتپایین همچنین حداکثر طول قابل  صحیح از طریق 

 دهد.کشی شبکه( را افزایش میدستیابی شبکه )متراژ مجاز سیم
 

 Modbusبیتی در پروتکل  32های داده Encodingهای روش 7جدول 

 Encodingنوع  داده خام ها در بسته ارسالی/دریافتیچینش بایت

[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 تنظیماتراهنمای 

افزار اندازی ماژول، پارامترهای آن را بررسی و در صورت لزوم تنظیم نمایید. برای این منظور، از نرم. پیش از راه1

MGAsoft  .افزار را نصب کنید.. این نرمدهدافزار را نمایش مینرم ، محیط این5شکل استفاده نمایید 

 

 
 MGAsoftافزار محیط نرم 5شکل 

بر روی کلید  ار را اجرا کنید.افزرا به ماژول متصلللل نمایید و ماژول را روشلللن کنید. سللل س نرم USBکابل .2

Refresh Ports .شود سایی  شنا سریال ماژول  شویی  کلیک کنید تا پورت  ، PORTابتدا از طریق منوی ک

س س بر روی کلید  شده ماژول را انتخاب کنید.  سایی  شنا سریال  افزار به کلیک کنید را نرم Connectپورت 

 ول متصل شود.ماژ

صال درست ماژول  Serial Port Connectionاگر نوار پیشرفت قسمت  شود، به معنی ات سبز رنگ  کامال پر و 

شاهده هرگونه پیام خطا، به نرم صورت یا م ست. در غیر این ست. افزار ا ست مراحل فوق ا به معنی عدم اجرای در

ژول رسد ولی همچنان در اتصال به ماراچک کنید. اگر همه چیز درست به نظر می USBتغذیه و اتصاالت کابل 

ست،  رایانه خود را بررسی کنید. اگر Device Managerمشکل دارید،  شده ا سایی ن شنا سریال جدیدی  پورت 

س س مراحل باال را مجددا  صب و  سریال مجازی بر روی رایانه خود ن سب برای پورت  باید ابتدا یک درایور منا

 تکرار کنید.

کلیک  Receive the Latest Settings From Board دکمه . برای اطالع از  تنظیمات فعلی ماژول، بر روی3

و نوار پیشللرفت زیر دکمه کامال پر و سللبزرنگ شللود، به معنی دریافت  کنید. اگر پیام موفقیت را دریافت کرده

افزار نمایش داده بدون مشلللکل اطالعات از ماژول اسلللت. پس از این کار، تنظیمات فعلی ماژول در محیط نرم

به  IDتنظیم شده و نوع و شماره سریال ماژول را هم بررسی کنیدو توجه کنید  IDانید توشود. همچنین میمی
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بایست مراحل رفع اشکال اگر در دریافت تنظیمات از ماژول دچار مشکل هستید، می درستی تنظیم شده باشد.

 را اجرا کنید. 1ذکر شده در بند 

کلیک  Send New Settings To Boardکمه تنظیمات را به دلخواه خود تغییر دهید. سللل س بر روی د .4

کنید. اگر ارسال تنظیمات به درستی انجام شود، پیام موفقیت دریافت کرده و نوار زیر دکمه، پر خواهد شد. در 

 غیر اینصورت مراحل رفع اشکال را پیگیری کنید.

س س ماژول را خاموش  Disconnect. کلید 5 شود.  سته  سریال ب شار دهید تا پورت  را  USBکنید و کابل را ف

 نیز از آن جدا کنید.

تنظیم  7را مطابق جدول  DipSwitchباید  IDبرای تنظیم  دهد.بورد ماژول را نمایش می ، تصللویر6شللکل . 6

ستک،درب  DipSwitchکنید. برای تنظیم  ستفاده از د کردن درب ماژول، آن بدون باز  ماژول را باز کنید یا با ا

شتی یا  اقدام کنید و های کناری آنبرای باز کردن درب ماژول، از گیره را از بیرون تنظیم نمایید. از یک پیی گو

 کنید. استفاده 7شکل فازمتر مطابق 

 
 ID24R22بورد ماژول  6شکل 

 ماژول IDهنمای تنظیمات را 8جدول  

ID Dip Switches 
SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 

1 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON 
2 OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF 
3 OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON 
4 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF 
5 OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF ON 

..... 

244 ON ON ON ON OFF ON OFF OFF 
245 ON ON ON ON OFF ON OFF ON 
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، 245های بزرگتر از IDدر نظر گرفته خواهند شللد. همچنین  1، 1های کوچکتر از IDتوجه داشللته باشللید که 

 در نظر گرفته خواهند شد. 245

 

 
 روش صحیح باز کردن درب ماژول 7شکل 

شن کرده و از طریق کابل ، ID. پس از تنظیم 7 صل  USBدرب ماژول را ببندید و آن را مجددا رو به رایانه مت

اگر همه چیز  را مجددا انجام دهید. 3و  2اطمینان از صحت انجام تنظیمات، مراحل برای حصول نمایید. س س 

 توانید از ماژول استفاده کنید.درست پیش رفته است، می
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