به نام خدا

آموزش نـحوه نمایش دمای محیط بر روی تابلوهای ال ای دی با برد کنترل Huidu

ترای ًوایش دها تر رٍی تاتلَّای ال ای دی ًیاز تِ ًظة یک سٌسَر دها تر رٍی ترد کٌترل هی تاشذ .
شوارُ سٌسَر هرتَطِ  DS18B20هی تاشذ کِ یک سٌسَر دها از ًَع دیجیتال هحظَل شرکت  MAXIMهی تاشذ.

ایي سٌسَر تایذ در هحل هخظَص خَد تر رٍی ترد کٌترل لحین گردد .هحل ًظة سٌسَر تر رٍی اکثر ترد کٌترل ّای شرکت
 Huiduتا ” “P5هشخض شذُ است .

محل قرار گرفتن  DS18B20بر روی برد کنترل HD-A3

محل قرار گرفتن  DS18B20بر روی برد کنترل HD-Q3

محل قرار گرفتن  DS18B20بر روی برد کنترل HD-E3

تَجِ داشتِ تاشیذ کِ شکل سٌسَر  DS18B20دارای یک ًین دایرُ هی تاشذ کِ تِ ٌّگام ًظة تایذ ایي ًین دایرُ
تر ًین دایرُ چاج شذُ تر رٍی ترد کٌترل هٌطثق تاشذ .

( در طَرت توایل هی تَاًیذ اقذام تِ خریذ ترد کٌترل هجْس تِ سٌسَر دها ًواییذ)
پس از آًکِ سٌسَر تر رٍی ترد کٌترل ًظة شذ  ،شوا هی تَاًیذ تٌظیوات هرتَط تِ ًوایش دها را در ًرم افسار  HDاًجام دّیذ .

تنظیمات نرم افزار : HD-2013
در ترًاهِ  HD-2013اتتذا یک ترًاهِ جذیذ ایجاد ًواییذ ٍ سپس یک  Tempتِ آى اضافِ کٌیذ ٍ در ًْایت تٌظیوات ًحَُ
ًوایش دها (شاهل هحل ًوایش ٍ اًذازُ ٍ رًگ ًَشتِ ّا) را تِ دلخَاُ اًجام دّیذ .
تایذ تَجِ داشت کِ گسیٌِ  Adjustترای کالیثرُ کردى هَرد استفادُ قرار هی گیرد  .ترای کالیثراسیَى ًیاز تِ یک دهاسٌج دقیق
خَاّین داشت  .تذیي ترتیة کِ اتتذا تاتلَ را رٍشي کردُ ٍ دُ دقیقِ طثر هی کٌین ( در طَل ایي هذت از دست زدى یِ سٌسَر
دها اجتٌاب ًواییذ )  .سپس تا استفادُ از یک دهاسٌج دقیق دهای ٍاقعی َّا را اًذازُ گیری هی کٌین  .تایذ تَجِ داشت کِ اگر

دهاسٌج دها را تر حسة درجِ ساًتیگراد ًوایش هی دّذ  ،آًگاُ تایذ در تٌظیوات ًوایشگر ًیس درجِ ساًتیگراد را اًتخاب
کرد .آًگاُ دهای اًذازُ گیری شذُ تِ ٍسیلِ دهاسٌج را هٌْای دهای ًوایش دادُ شذُ تَسط ًوایشگر هی کٌین .
اکٌَى عذد تذست آهذُ را (تا رعایت هٌفی یا هثثت تَدى) در فیلذ ً Adjustرم افسار ٍارد هی ًوایین .در ایي زهاى ًوایشگر
کالیثرُ تَدُ ٍ قادر تِ ًوایش دهای دقیق خَاّذ تَد .

شرکت تجارت بین الملل سیما آفرین (تٌْا ًوایٌذُ رسوی شرکت  CL-Powerدر ایراى)
تخش هقاالت .
تلفي 66655888 :
فکس 66655888 :
پست الکترًٍیک simaafarin@gmail.com :
ٍب سایت http://www.simaafarin.com :

