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1. TALİMATLAR
1.2 SİSTEM ÇALIŞMA ARAYÜZÜ
1.2.1 Ana İşletim Arayüzü
Not: Nesneyi ölçmeden önce, ilgili parametreleri ayarlamak üzere ana menü arayüzüne
girmek için "Ana menü" düğmesini tıklayın. Parametre ayarı ayarlanmamış ise, sıralama
değeri 0.0 g olarak gösterilecektir. Parametre ayar kuralları ve parametreleri ayarlamak için
lütfen talimatlara bakınız.
Sistemin ana arayüzü dört bölümden oluşmaktadır:
1) Üst taraf geçerli saati ve tarihi gösterir.
2) Ürün bilgilerini ve istatistiklerini solda görüntüleyin. Ürün sayısının seçimi sadece ürün
arayüzünde seçilebilir.Diğer arayüz sadece görüntülenebilir, ayarlanamaz.
Ürün seçim yolu: Ana menü -> Ürün seçimi. Paketlerin sayısı ölçekleri sıralayarak paketlerin
sayısıdır. Kalifiye oranı, ölçüm ürünlerindeki kalifiye ürünlerin oranıdır. Hız, dakikadaki dakika
sayısıdır. Gerçek zamanlı ağırlık değerinin gerçek zamanlı gösterimidir.

3) Ana ekran sıralama değerinin sağındaki nesnelerin ağırlığını ölçmek içindir. Gösterge ışığı
farklı tartı durumunu gösterir ve sayısal değer gösteren çubuk, tartı nesnesinin nitelikli olup
olmadığını gösterir.

4) Alt kısım düğme operasyon alanıdır, ana menü arayüzüne girmek için "ana menü"
butonuna tıklayın, "Sıfırlama" butonu sıfır ağırlık içindir.

5) “İstatistiksel çalışma arayüzü” nde “Geçiş ekranı” butonu ， ”Eğri çalışma arayüzü" ，
"Ana çalışma arayüzü" arasında geçiş yapınız. "İstatistikleri sil" tuşuna basınca tüm
istatistikleri siler. Başlatmak için "Çalıştır" tuşuna basınız. Durdurmak için "Durdur" tuşuna
basınız.
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Cihaz iletişimi normalse ana ekrana, sayısal ekranın gerçek değerini girin. Sıralama ölçeğinde
ölçülen nesne ölçüldükten sonra nesne kaldırılınca gerçek zamanlı veriler değişecektir.
"Başlat" düğmesine tıklayın.Çarkı ayarlanan hıza göre sıralayın, sistem başlar. Nesne,
sıralama ölçeği ile ölçüldüğünde ölçülen nesnenin ağırlığı dokunmatik ekranın sağ üst
köşesinde görüntülenir.
Not: Cihaz çalışırken, ana menü butonu kullanılamaz. “Ana menü” butonu sadece kapalı
durumdayken kullanılabilir.
Eğer "Temizle" düğmesine tıklarsanız geçersiz olur.Manuel temizleme aralığının temizliği
yasaktır.
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1.2.2 Histogram ve İstatistiksel İşlem Arayüzü
İstatistiksel parametrelerin arama yolu: "Ana Menü" -> "Sistem Ayarları" -> "İstatistiksel
Ayarlar"

İstatistiksel Ayarlar arayüzü şunları içerir: İstatistiksel Görüntüleme Modu, Depolama ve
İstatistiksel Ayarlar , İstatistik Ayarları. İstatistiksel Görüntüleme Modu; sürekli güncelleme
ve toplu güncelleme içerir.Depolama ve İstatistiksel Ayarlar ;hata raporu depolama
kapasitesi ve ağırlık kontrollü depolama kapasitesi içerir.İstatistik Ayarları;istatiksel nesne ,
bir gruptaki paket sayısı , tüm ürünler ve kaliteli ürünleri içerir.
İstatistiksel görüntüleme sürekli güncelleme ve toplu güncelleme olarak ayrılabilir. Paketlerin
sayısı istatistik setlerinin sayısından az olduğunda, gerçek zamanlı istatistiklerin standart
sapması ve ortalama değeri gösterilmez, İstatistiksel gösterim modu sürekli güncellenirse:
Standart sapma ve ortalama değerler yeniden hesaplanır; İstatistikler, toplu güncellemenin:
Standart sapma ve ortalama değerin, paket sayısı parti istatistiklerinin sayısına eşit
olduğunda hesaplandığını ve görüntülendiğini göstermektedir. İstatistikler, görüntüleme
modu kontrol sütununun, sürekli bir güncelleme paketi verisi olduğunu, histogramın karşılık
gelen konumunda görüntüleneceğini göstermektedir. Toplu güncelleme, birkaç ürün
grubunun tamsayı süreleridir.

İstatistiksel işlem arayüzü 5 bölümden oluşmaktadır:
1) Üst taraf geçerli saati ve tarihi gösterir.
2)En son 20 paket ağırlığını solda görüntüleyince veriler üstten alta doğru güncellenir.
İstatistikler düğmesini silmek için tıklayın, toplamlar silinir.
3) Parametrelerin anlamının üst kısmının ortasında ve aynı parametrelerin ana arayüzünün
şüpheli olması durumunda, lütfen bölüm 1.2.1'e bakınız.
Aşağıdaki histogram görüntüleme alanıdır. 1-3 durumunda, paket sayısı için en fazla 500,8 g
ila 501,8 g farklı ağırlık dağılımında 8 çubuğun ortası 500,8 g'den azdır. Sağdaki paket sayısı
501,8 g'den fazladır. Paket numarası istatistik grubunun sayısından az olduğunda, histogram
mevcut paketin tüm konuşmacıyı belirtilen istatistik kapsamındaki paket sayısını gösterir;
Paketlerin sayısı, istatistik kümelerinin sayısından daha büyük olduğunda, sürekli güncellenen
paketlerin sayısı, geçerli paketlerin sayısıdır ve paketlerin sayısındaki paketlerin sayısını
azaltmak için paketlerin sayısının önündeki paketlerin sayısıdır. toplu güncelleme
istatistikleri.
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Örneğin, paket sayısı 20 paket, yetmiş sekizinci sınıflandırma ölçeği boyunca nesneler, sürekli
güncelleme ise, histogramda 59 paket - 78 istatistiki bilgi nesnesi gösterilir; Kısmi güncelleme
durumunda, histogramda 41 paket 60 istatistik veri paketi gösterilir, Sekizinci pakete nesne
koymak, ekran sütununu güncellemek için.

4) Sağdaki istatistiksel parametrelerdir. Sağ üst, gerçek zamanlı bir istatistiksel parametredir
ve sağ alt, tarihsel istatistiksel parametredir. Toplam istatistik sayısına bölünen toplam sayıya
eşit parti sayısı; Kötü sayı, mevcut parti kapsamında olmayan ürün sayısıdır; Ortalama,
mevcut partideki tüm verilerin ortalamasıdır; Standart sapma, geçerli parti verilerinin
standart sapmasıdır; Maksimum değer, geçerli parti verilerinin maksimum değeridir.
Minimum değer, geçerli parti verilerinin minimum değeridir. İstatistikler butonuna
tıklandığında, toplam parti sayısı ve mevcut parti verisinin parti numarası, Hatalı sayı,
ortalama, Standart sapma, maksimum, Minimum, geçmiş temizlenir.
5) Düğme çalışma alanı. "Ana menü" "Sil" "Göstergeyi değiştir" "Başla" Düğme işlevi, bölüm
1.2.1'e bakın.

Şekil 1-3 histogram istatistikleri ve işlem arayüzü
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1.2.3 Eğri ve İstatistiksel İşlem Arayüzü
Resim eğrisi sütununa tıklayın, giriş eğrisi görüntüleme arayüzüdür. Eğri en son 20 paket
verisini gösterir. Histogram ekran butonuna tıklayın, histogram ekran arayüzüne girin. Eğri
koordinatının hesaplama yöntemi (eğrinin altındaki koordinatlar, yavaş yavaş biriken 1
koordinattır):
Aralık = (Üst limit - Alt limit) / 8
Koordinat1 = Alt sınır-Aralık
Koordinat2 = Alt sınır + Aralık
Koordinat3 = Alt sınır + 3 * Aralık
Koordinat4 = Alt sınır + 5 * Aralık
Koordinat5 = Üst sınır - Aralık
Koordinat6 = Üst sınır + Aralık

Şekil 1-4 Eğri ve istatistiksel işlem arayüzü

Not: Ekrandaki bir eğri, parti sayısından bağımsız olarak 20 puanlık bir grafik gösterir. Diğer
bölümler için bölüm 1.2.2'ye bakınız.
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2.İZİN AYARI
Ana menüyü seçerken kullanıcıyı doğrulamanız gerekir. İzinler iki seviyeye ayrılmıştır,
yöneticiler ve operatörler.
Operatör yalnızca ürünü seçebilir, yönetici tüm izinlere sahiptir.

2.1 Şifreyi Doğrula
“Ana menü” düğmesine tıklayın, Şekil 2-1'de gösterildiği gibi açılan kullanıcı arayüzü seçin:

Şekil 2-1 Kullanıcı arayüzünü seçme
"Operatör" düğmesine tıklayın, operatör şifresini girin, Operatör haklarını uygulayın:
"Yönetici" düğmesini tıklayın, yönetici şifresini girin, Yönetici haklarını uygulayın. İki kullanıcı
şifresi birbiriyle çakışmaz. Fabrika varsayılan şifre, operatör: 222, yönetici: 111

Şekil 2-1 Kullanıcı arayüzünü seçme
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2.2 Şifreyi Değiştir
“Şifre değiştirmek” için kullanıcı düğmesine tıklayın, Şekil 2-2'de gösterildiği gibi şifre
penceresini değiştirmek için açılır: Yeni bir şifre yalnızca orijinal şifre doğru girildiğinde
oluşturulabilir. Şifre giriş aralığı dijital olarak 0 ~ 4294967295 aralığındadır.

Şekil 2-2 Şifre penceresini değiştir

3.PARAMETRE AYARI
Arayüzdeki parametre ayarları, gri düğme mevcut değil düğmesi, yeşil düğme mevcut
düğmesidir.
Metin kutusu rengi gri olduğunda, kullanılamaz veya salt okunur değildir.
Ana arayüzdeki “ana menü” düğmesine tıklayın , parametre ayarları arayüzü, şekil 3-1'de
gösterildiği gibidir.
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Şekil 3-1 Parametre ayarları ana arayüzü

Not ： İçe / dışa aktar parametresi menüsü yalnızca U disk takıldığında görüntülenir.
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3.1 Ürün Seçimi

Şekil 3-2 Ürün seçimi parametre ayar arayüzü

Ürün numarası: Bu arayüz sadece seçilebilir. Parametreler, formül parametreleriyle veya 1100 arasında mevcut olan yeni bir ürün numarasının ilgili formülüyle ilgili olabilir. Giriş
numarası ve PLC'ye yazıldığında, tüm program sayıya karşılık gelen yeni bir parametre
olacaktır.

Diğer parametreler salt okunur parametrelerdir ve diğer ilgili ayarlar arayüzünde görülebilir.

NOT:
(1) "PLC" butonuna tıklayın, ekranın sol alt köşesinde yanıp sönen yeşil ışık, PLC nin
iletişimde olduğunu gösterir, yeşil ışık kaybolana kadar bekleyin ve diğer işlemleri yapın.
(2) Üst limit değeri ve alt limit değeri, 3.3 ürünün bir temel parametreleri ile açıklanmalıdır.
(3) Aşırı çıkış gecikmesi, aşırı çıkış iletim süresi, ışık çıkış gecikmesi, 4 çıkış portunun
yorumlanmasına istinaden ayarlanan 3.3 ürünün yorumlanmasının ışık çıkış iletim süresi.
(4) 2 sıralama ayırma parametresi eşik yorumlamaları, yorumlama altında belirlenen 3.3
ürünü ifade eder.
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3.2 Tarih ve Saat Ayarları

Şekil 3-3 Tarih ve Saat ayarları arayüzü

Bu arayüz geçerli tarih ve saatte ayarlanabilir.
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3.3 Ürün Ayarları
Ana menü düğmesini tıklayın ve ürün ayarlarına giriniz. Ürün ayarları arayüzü aşağıdaki
gibidir;

Şekil 3-4 Ürün ayarları arayüzü

Ürün ayarları; Temel ayarlar, Bant hızı ayarları, Kontrol tartı ayarları, Çıkış bağlantı noktası
ayarları ve İstisna tespitinden oluşmaktadır.
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3.3.1 Temel Ayarlar

Şekil 3-5 Temel parametreler arayüzü

.

Referans değerini, üst limit değerini ve ürünün alt limit değerini ayarlayın

Üst limit: Ayırma aralığının maksimum değeri, bu değerden büyük ise aşırı çıkış verir.
Referans değer: Ölçülecek ürünün referans değeri, bu ürünün ağırlığının temelini oluşturur.
Referans değerin üst limit değere ve referans değerin alt limit değere olan aralığı genellikle
nitelikli ürün yelpazesidir.
Alt Limit: Ayırma aralığının minimum değeri , bu değerden daha küçük ise ışık çıkışı verir.
İzin Verilen Üst Limitli Ürünler: Bu buton, sıralama değeri üst sınır değerden büyük
olduğunda "evet" i seçtiğinde, hatalı sayıya dahil olmayan işlemi ve gösterge ışığı ile ilgili ana
işletim arayüzünü kaldırmayın.Aksine, “hayır” ı seçerek fazlalığı ortadan kaldırın.
Dinamik telafi değeri: varsayılan 0
Dinamik kompanzasyon faktörü: Eğer varsayılan 1'de iki parametreden daha fazla bir
değişiklik olursa, ana işletim arayüzüne karşılık gelen gösterge ışığındadır.
Ağırlık değerini görüntüle = Ölçüm dönüş sonucu * Dinamik telafi katsayısı + Dinamik telafi
değer
14

3.3.2 Kontrol Tartı Ayarları

Şekil 3-6 Kontrol Tartı parametre arayüzü

Sıralama Yöntemi: Nesneleri sıralama yolunu seçin. Üst ve alt ölçeklerin eşik algılamalarına
göre varsayılan 0' dır.
Veri İşlem Modu: Toplanan verilerle başa çıkma yolunu, ortalama değeri, maksimum değeri
ve en son değer işlemeyi seçin. Varsayılan 0, ortalama.
Ortalama Değer 0: Dijital filtre işleme, karton ambalajlama nesneleri gibi normal nesnelerin
görünümünü ağırlıklandırmak için kullanılır(Etkili veri işleme yüzdesiyle).
Maksimum Değer 1: Dijital filtre işleme, karton ambalajlama nesneleri gibi normal nesnelerin
şeklini ölçmek için kullanılır.
2: Şekil kurallarını (karton ambalaj gibi) veya düzensiz nesneleri (yumuşak plastik torbalar
gibi) tartmak için kullanılan en son değer işlemeli dijital filtredir.
Eşik:Etkili ağırlık olarak ağırlığın değerinden yalnızca daha büyük öğrenme ve başarılı
öğrenme sayısı otomatik olarak 1 dir. Test, sadece ağırlık değerinden daha büyük çıkacaktır.
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Sıralama süresi (Ms): Nesne üzerindeki ölçeğin ardından, nesnenin hala masanın altında
olmadığı süre sonunda (eşik ağırlığının üstünde), otomatik sıralama verileri oluşturulmalıdır
(nesne artık masanın altında değilse) . Varsayılan değer 10000, birim Ms.
Etkin veri işleme yüzdesi: Değer bir yüzdedir. Ortalama değer işlendiğinde, hız arttıkça, değer
küçülür.
Dijital filtreleme gücü: Veri kayıtlarının dijital filtreleme gücüdür. Dijital filtreleme yoğunluğu
değeri ne kadar yüksek olursa, dijital filtreleme etkisi o kadar iyidir. Dijital filtreleme
yoğunluğunun değerini, ölçülen değerin sabit olması için mümkün olduğunca küçük
seçilmelidir. Varsayılan değeri öğrenmeden önce ayarlayın.

Dijital filtre katsayısı: Veri kayıtlarının dijital filtreleme katsayısıdır. Hız ne kadar yüksek
olursa, değerin o kadar yüksek ayarlanması gerekir. Bununla birlikte, filtre katsayısı, bir
defada birden fazla değerin geri dönmesine neden olmak için çok büyüktür. Varsayılan değeri
öğrenmeden önce ayarlayın.
3.3.3 Bant Hızı

Şekil 3-7 Bant hızı arayüzü
Bant ;Besleme bandı, Tartı bandı hızı , Çıkış bandı hızı içermektedir. İlgili metin kutusunda,
farklı bantların çalışma hızını ayarlayabilirsiniz.
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3.3.4 Çıkış Portu

Şekil 3-8 Çıkış Portu

Uygun çıkış işlevini seçin: Bu ürün, 0 OFF 1 de dahil olmak üzere ilgili işlemlerin ağırlığı 2
portun çıkışını kapattığında uygun sonuçlarda ayarlanabilir.
Çıkış işlevi seçimi: Ayar yöntemi.
Işık çıkış fonksiyonunun seçimi: Ayar yöntemi.
Doğru miktarda iletim süresi (MS): Doğru miktarda ağırlık etki süresini azaltır.Birim Ms.
Doğru çıkış gecikmesi miktarı (MS): Nesnenin ağırlığı, eylemin başlamadan önceki kaldırma
zamanının ağırlığını algılamak için nesnenin ölçeğidir. Birim Ms.

Aşırı çıkış açma süresi (MS): Nesne aşırı kilolu ise işlem süresini kaldırır.
Aşırı çıkış gecikmesi (MS):Nesne, eylemin başlangıcından önceki süreyi kaldırmak için
nesnenin ağırlığını tespit etmek için ölçeğin üzerindedir.
Işık çıkışı açma süresi (MS): Nesne ağır değil ise işlem süresini kaldırır.
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Işık çıkışı gecikmesi (MS): Nesne ağırlığının eylemin başlangıcından önceki zamanı kaldıracak
nesnenin ağırlığını tespit etmek için ağır değildir.
3.3.5 İstisna Tespiti

Şekil 3-9 İstisna tespiti
İstisna tespiti iki bölüme ayrılır: Kalitesiz ürün tespiti ve Boş paket bulma tespiti.
Sürekli başarısızlık tespitinde ilk önce testi ayarlayın, durumda izin verilip verilmeyeceği,
sürekli örnekleme ile kombine edilip edilemeyecek sayıda ardışık niteliksiz olmayan çıktı ile 0,
1 ve 2 çıkış portunun kapatılması için bir dizi seçenekle birleştirilebilir. Seri numarası 10 ise,
fonksiyon seçildiğinde portun çıkışı seçilir, daha sonra IO portu, ürünün sürekli olarak
algılanması yeterli olmadığında bir sinyal verir.
Boş paket bulma tespiti; Boş paket bulma ve Boş paket bulma gecikmesi olarak 2 durumdan
oluşur. Boş paket bulma gecikmesinin birimi Ms 'dir.
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3.4 Sistem Ayarları
Ana menüde "sistem ayarları" butonuna tıklayın.Sistem ayarları arayüzü şekilde gösterildiği
gibi açılır:

Şekil 3-10 Sistem ayarları arayüzü
3.4.1 Tartım Kalibrasyonu
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Şekil 3-11 Tartım kalibrasyon parametresi ayar arayüzü

Tartım kalibrasyon prosedürü:
1. Yüksüz, soldaki "sıfır yük" düğmesine göre karşılık gelen sıfır yük kodunun değerini
gösterir.
2. Tartım bandındaki ağırlıklar, ilgili değer kodunu yüklerken solda görüntülenen "Yükle"
düğmesine göredir.
3. Girilen değerin ağırlığının gerçek ağırlık değeri, 500g gibi bir değer girilirse, giriş 500
olduğunda ağırlık alır ve ardından "Ağırlığı Kaydet" düğmesine basılır.
4. "Oku" düğmesine basınca gerçek değer solda gösterilecektir.
5. Kapasite (FUS): 1200.0g girişi gibi, sınıflandırma ölçeğinin maksimum tartım değeridir.
6. Yürüme Adımı (d) :Tartım değeri varsayılan sıralama 0.1 g.

3.4.2 Otomatik Öğrenme Ayarları

Şekil 3-12 Otomatik öğrenme parametre ayarları arayüzü
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Sıralama öğrenme, ayarlanan zamanları etkinleştirir:Tablodaki test parçalarının sayısı olan
sıralama öğrenmelerinin sayısı genellikle 5 veya 6 kezdir. Öğrenme başarısını takiben,
belirlenen öğrenme sayısına ulaşmayı belirten otomatik öğrenmenin tamamlandığını belirtir.
Standart ağırlık değeri :Öğrenmeyi sıralamak için referans nesnelerin statik ağırlık değerlerini
belirler.
Lütfen ilk N paketini koyun :Öğrendikten sonra, metin kutusunda gösterilen şekillere göre
terazilere ağırlık koyun.
Doğru set "sıralama öğrenim ayar numarasını etkinleştir" ve "öğrenme standart ağırlık
değerini sıralama" tıklayın. "Öğrenmeye başla" butonuna tıklayarak otomatik öğrenme
sistemine girin.
Doğru set "öğrenme ayar numarası numaralandırmayı etkinleştir" ve "standart ağırlık
değerini öğrenme" seçeneğini seçin. "Öğrenmeye başla" düğmesini tıklayın.Otomatik
öğrenme sistemine girin. Her öğrenim, lütfen paket sayısını N paketini koyun N'ye eşittir.
Sonunu öğrendikten sonra sıralama sayısını belirleme öğrenmeye eşittir. İki tür öğrenme
vardır; Öğrenme başarısı ve Öğrenme başarısızlığı. Öğrenme başarısı öğrenme başarısı istemi
kutusunu açar, Öğrenme hatası öğrenme başarısızlığı istemi kutusunu açar. Otomatik
öğrenmenin başarısından sonra, "dijital filtreleme yoğunluğu" ve "dijital filtreleme katsayısı"
otomatik olarak hesaplanacaktır.
Not: "Ana menü -" Sistem ayarları - "Otomatik öğrenme ayarları -" dijital filtreleme katsayısı,
bandın bitiminden sonra dijital filtreleme katsayısı çalışmayı otomatik olarak durduracaktır.
Çalışma durumunda da olabilir.Öğrenmeyi durdurmak için "öğrenmeyi durdur" düğmesini
tıklayın.
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3.4.3 Sıfır Ayarı

Şekil 3-13 Sıfır Noktası ayar arayüzü
Otomatik sıfırlama aralığı:Seçilen aralıktaki sıfıra ayarlanabilecek statik değerin 2,5 saniye
boyunca güç sıfırlamasıdır. Ağırlık değeri seçilen bir aralığı aşıyorsa sıfır değildir.
Manuel silme aralığı:Ölçülen değer aralığın el ile silinebildiği değerden az olduğunda,
elemenin belirli bir aralıkta ayarlanmadığını gösterir.
Sıfır izi: Ölçülen değer, sıfır nokta izleme ayar aralığı içinde olduğunda, ölçülen değer sıfır
nokta takibi aralığında değilse sıfır takibi durdurun.
Sıfır izleme hızı:Sıfır izleme hızı, sıfır puan izlemenin gücü arttıkça, sıfır puan izlemenin hızı
artar. Hız azaldıkça puan izlemenin zayıflığı artar. Sıfır nokta izleme aralığı sıfır olmadığında,
sıfır izleme oranı bir rol oynayacaktır.
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Aşağıdaki örnek gösterilmektedir: Ağırlık değeri 0,5 g'den büyük veya -0,5 g'den küçük ise
sıfır izleme aralığı /-5,0d (yani /-0,5 g) olduğunda geçerli gerçek değeri 0,1 g olarak ayarlayın.
(Aşağıdaki şekle bakınız.)

Tartım değeri -0.5g aralığında değiştiğinde, sıfır izleme oranını incelemek gerekir. 0,5d / s'lik
sıfır izleme hızı seçimi, yani 1 saniye içinde dalgalanma aralığı 0,25g'ı geçmediği takdirde
silinir. Karar dalgalanmasından sonraki 1-2 saniye -0.25g'den daha azdır.Bu nedenle sonunda
yeni sıfırın mevcut değerine eşit olur.
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Not: Otomatik sıfırlamadan sonra her seferinde her parça için şirketin skala sıfır takibinin
ayrılması.Örneğin, d = 0.1g, sıfır izleme aralığı /-5.0d (yani /-0.5g), sıfır izleme oranı 10d / s (/5.0d/s = /-0.5g/s) seçin. Sıfır izleme aralığı ve sıfır izleme oranı nedeniyle 1'lerin gelmesinden
sonra ayarlanan aralık içinde olduğundan, otomatik sıfır ve hesaplamaya başlamak için bir
sonraki saniye, oynaklığın son saniyesi etkilenmez.
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3.4.4 Depolama İstatistikleri Ayarları

Şekil 3-14 Depolama istatistikleri ayarları parametre arayüzü
Parti İstatistikleri: Program başladığında sistem otomatik olarak istatistik sonuçları hakkında
veri toplar. Parti sayısı herbir partinin sayısıdır ve her parti 13 adetten az olmamalıdır.
İstatistiksel görüntüleme modu: Parti istatistikleri için olan sistemdir.

Sürekli istatistikler: Her biri yeni bir sayıya ve bir dizi istatistiğin önündeki parti sayısının
istatistiğini belirler.
Toplu güncelleme modu: Her parti için bir istatistik.
3.4.5 Bant Hızı Kalibrasyonu
Bant hızı kalibrasyon butonuna tıkladığınızda, şekil 3-15'te gösterilen arayüz açılır. Uygun
motor tipini seçmek için motorun bağlantısına göre, AC motor adına 0 veya 1 DC motor
girmek için metin kutusuna da tıklayabilirsiniz. Şekil 3-16'te gösterilen arayüze girmek için OK
düğmesine tıklayın. DC motor ve AC motor hız kalibrasyon yöntemi aşağıdaki DC motoru
örnek olarak verir.
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Şekil 3-15 Motor tipi seçim arayüzü

Şekil 3-16 Besleme bandı hız kalibrasyonu (DC motor)
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Bant hızını kalibre etmek için üç tür bant hızı ile karşılık gelen voltaj değeri arasındaki ilişkiyi
belirlemek gerekir. Yaklaşık 4500mV ve 1100mV'luk voltaj değerine karşılık gelen en yüksek
hıza karşılık gelen yaklaşık 100m / dak'lık en yüksek iş hacmi bant hızını, yaklaşık 20m /dak'lık
minimum bant hızını seçin.
İlk adım: Yukarıdaki referans arasındaki yaklaşık ilişki, karşılık gelen voltaj değerinin gerçek
zamanlı hızını deneyin."Metin kutusuna minimum hızı 20m / dak değerinden biraz daha
yüksek bir sayı girin ve ardından" gerçek zamanlı yaz "ı tıklayın. Hıza karşılık gelen voltaj
değeri "düğmesine basarak besleme kayışını çalıştırın.

İkinci adım: Bant hızını ölçmek için bant hızı ölçer. Girişin, 20 m / dak'tan düşük 18,5 m / dak
bant hızının gereklilikleri karşılamadığı yerlerde, girişin 1000 (mV) olduğunu varsayalım.
Gereksinimler doğrultusunda 1120 (mV) ölçülen bant hızı 22,8m / dak gibi biraz daha büyük
bir değer girmek için önceki adımı tekrarlayınız.
Üçüncü adım: "Minimum hıza karşılık gelen minimum voltaj değeri" metin kutusuna 1120
girişini ve "minimum hız" metin kutusuna 22.8 ölçülen girişi giriniz.
Dördüncü adım: Orta hız ve maksimum hızı ayarlamak için minimum hız yöntemini
ayarlamanıza göre durum değişecektir. Daha koruyucu bir voltaj değeri benimsemek için en
yüksek hızı ayarlamaya dikkat edin.Maksimum hızı 100m / dak'dan fazla yapmayınız.
Ölçüm bandını ve sıralama bandını aynı şekilde kalibre etmek için "sonraki sayfaya" tıklayın.

Şekil 3-17 Ölçüm bandı hız kalibrasyonu (DC motor)
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Şekil 3-18 Bant hızı kalibrasyonunu sıralama (DC motor)
AC motorun hız kalibrasyon yöntemi DC motorunkine benzerdir. En yüksek ve en düşük
frekans, 46Hz ve 11Hz'e karşılık gelir.

Şekil 3-19 Besleme bandı hız kalibrasyonu (AC motor)
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Şekil 3-20 Ölçüm bandı hız kalibrasyonu (AC motor)

Şekil 3-21 Bant hızı kalibrasyonunu sıralama (AC motor)
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3.4.6 HMI'yi Yeniden Başlatın

Dokunmatik ekranı yeniden başlatmak için "HMI'yi Yeniden Başlat" düğmesine tıklayın.

3.5 Veri Sorgusu

Şekil 3-21 Veri Sorgusu arayüzü
Geçmiş veriler, yalnızca son üç günlük verileri kaydedebilir

.

En erken tarih verilerini silin: En eski geçmiş veri kayıtlarının ölçüm zamanını silin.
Tüm verileri sil: tüm geçmiş veri kayıtlarını siler.
Veriler silindiğinde, arayüze girdikten sonra tekrar dönmeniz gerekebileceğini, ekranı
yenileyeceğini unutmayın.
Veri aktarımı: \ datalog \ DataRecord klasörü altındaki harici depolama cihazına aktar.
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3.6 Parametreleri Alma/ Verme

Şekil 3-22 Parametreleri Alma/ Verme arayüzü
Sistem U diske yerleştirildiğinde, U diske verilen parametreleri tıklayın. Sistem varsayılan
olarak U disk dosyasına "em0.emi" verilen parametreleri değiştirir.İçe aktarım işlemi
tamamlandıktan sonra başarılı olacaktır.

U diskteki parametrelerin sisteme girmesini istiyorsanız, U diski de bir "em0.emi" dosyasına
sahip olarak yerleştirin. "U diskten parametreleri al" seçeneğini tıklayın, sistem "em0.emi"
dosyasını U'dan bulur ve alır.

4.ÇALIŞMA ÖRNEĞİ
Örnek olarak buğday alınması: Paket başına ısınma 500g, Plastik torbaların ağırlığı 10g, Alt
sınır 1g’den fazla değil, üst sınır 3g’den fazla değil , aşırı kilo veya ultra hafif.

İpucu: Ana menüye girerken, kullanıcıyı seçin ve şifreyi girin. Yönetici şifresi: 111, kullanıcı
başlangıç şifresi: 222. Özel izinler ve ayarlanan ikinci bölüm izinlerine bakın.
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İlk kez, şu adımları izleyin.

İlk adım:ilk kalibrasyon "Ana menü" -> "sistem ayarları" -> "Tartım kalibrasyonu", bkz.
Bölüm 3.4.1.

İkinci adım: Ürünlerin birikmesini önlemek için bant hızı sağ prensibini ve ön bant hızını
eşit veya daha hızlı olacak şekilde ayarlayın. "Ana menü" -> "Ürün Ayarları" -> "Bant hızı
ayarları", bkz. Bölüm 3.3.3.

Üçüncü adım: Formül ekleyin
1. Yönetici olarak ana menüye girin. Ana menü ekranında"ürün seçimi" düğmesine tıklayın,
ürün numarası giriş kutusunu seçin, depolanan buğdayın formül parametrelerini girin (1100), örneğin, 5 değerini girin, No. 5 formülünün parametrelerinin buğdayda depolanacağı
anlamına gelir.
2. Ana menüde, "Ürün Ayarları" -> "Temel Ayarlar" a tıklayın. "Buğday" ürün adını, 513g üst
limit değerini, 510g referans değerini, 509g alt limit değerini, "Hayır" seçilecek fazla ürünü, 0
dinamik telafi değerini, 1 dinamik telafi katsayısını girin.
3. Ana menüde, "Ürün Ayarları" -> "Kontrol Tartı Ayarları" üzerine tıklayın. Sıralama yöntemi
0 eşik tespiti, ortalama işlem değerinin Veri işlem modu seçimi, Eşik değeri 150 g, Sıralama
süresi 8000ms, Veri işleminde etkili yüzde 30 olarak seçilmiştir.Başarılı dijital filtreleme ve
dijital filtreleme katsayısı kurulduktan sonra işlem tamamlanır.
4.Otomatik öğrenme ise, önce sıfır noktası ayarlarını kapatın (bkz. Bölüm 3.4.3) ve sonra
"Ana menü" -> "Sistem ayarları" -> "Otomatik Öğrenme Ayarları"nı girin. Ağırlık olarak statik
ağırlığın bir örnek olarak buğday torbasına sahip olması 510.6g'dır.Daha sonra 510.6
öğrenme girişindeki (510.0g referans değeri içindeki temel parametreler etkilenmez) ağırlık
değerini sıralar ve daha sonra buğday torbasını birçok durumda kullanır. Tarama ölçeği ile
dinamik tartım çalışması parametreleri belirler.
5. Diğer parametreler, çıkış portu parametre ayarları vb. gibi duruma göre ayarlanır.
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Dördüncü adım: Testi başlatmak
Kayışı başlatmak ve sıralama değerini okumak için "başlat" düğmesini tıklayın. Test
parçalarını tartı tablosundan 20 kez tekrar tekrar kullanmayı öğrenmenin kullanımını yapın.
(parti istatistiklerini 20 ayarlayın). Küme istatistiklerinin ortalama değeri 509.7g ise, dinamik
kompanzasyon değeri 0,9 olarak ayarlanabilir (510.6-509.7 = 0.9 ve dinamik kompanzasyon
katsayısı 1'de tutulur). Parti istatistiği 0.12g 3 standart sapmadaki değerin, 0.36g (yaklaşık
0.4g) standart sapma ile 3 katı olması durumunda, alt sınır 509.4g ve üst sınır 512.6g olarak
değiştirilebilir.

Beşinci adım: Pratik uygulama
HMI, ürünün seçim arayüzüne girmek için yönetici veya operatörün kimliğinin
parametrelerini ölçmek zorundaysa, uygun formül numarasını seçin "PLC yaz" ı tıklayın,
ölçmeye başlayabileceğiniz ana arayüze dönün.

5. EK AÇIKLAMA
Çevirici Parametreleri ：
2-00 ,Ana frekans giriş kaynağı ： d4, RS-485 haberleşme arayüzü ile giriş iletişim arayüzü ，
Geçersiz klavye ATOP
2-04 ,Ters engelleme ： d2 ， transferi yasaklayan
9-01 ,Haberleşme hızı ： d1 ， Baud hızı 9600
9-04 ,İletişim veri formatı ： d7,8 ， E, 1
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