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 1معرفی
دیتاالگرهای شرکت مانا هوش دانش آزما با تعداد کانالهای متنوع و سرعت نمونه برداری باال در دو نوع ایزوله و
غیر ایزوله تولید میشوند .شکل 1-1نمونهی یک دستگاه دیتاالگر  16کاناله ایزوله ساخت این شرکت را نشان
میدهد.

شکل :1-1دستگاه دیتاالگر  16کاناله ایزوله مدل MA-GL16-SI16
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 1-1ویژگیهای بارز
•

سرعت نمونه برداری باال

•

قدرت تفکیک باال

•

ولتاژ خروجی ایزوله برای هر کانال جهت تغذیه مستقیم انواع سنسورها (در نوع ایزوله)

•

طیف وسیع محدوده ولتاژ و جریان ورودی و قابلیت انتخاب محدوده ورودی به صورت نرمافزاری

•

قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق واسط Ethernet

•

قابلیت ذخیرهسازی دادهها روی کارت حافظه ( SDسفارشی)

•

نرمافزار قدرتمند با کارایی باال )(mDAS

 2-1مقایسه انواع مدلها
انواع مدلهای دیتاالگر به همراه ویژگیهای آنها در جدول  1-1نشان داده شده است.
جدول  1-1مقایسه انواع مدلها
_MA_GL16
SI08

_MA_GL16
SI16

_MA_GL16
SI24

_MA_GL16
SN08

_MA_GL16
SN16

_MA_GL16
SN24

8

16

24

8

16

24

✓

✓

✓

✗

✗

✗

رزولوشن

 16بیت

 16بیت

 16بیت

 16بیت

 16بیت

 16بیت

سرعت

 1000نمونه

 1000نمونه

 1000نمونه

 1000نمونه

 1000نمونه

 1000نمونه

نمونه برداری

در ثانیه

در ثانیه

در ثانیه

در ثانیه

در ثانیه

در ثانیه

تعداد کانال
ورودیهای
ایزوله

دریافت انواع
سيگنالهای

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ولتاژی
دریافت انواع
سيگنالهای

✓

✓

✓

✓

✓

✓

جریانی
کانکتورهای
ورودی

6-Pin
)(3.5mm

6-Pin
)(3.5mm

6-Pin
)(3.5mm

6-Pin
)(3.5mm
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 2مشخصات سخت افزاری
در این بخش ،اطالعات الزم در خصوص معرفی سخت افزار دستگاه دیتاالگر سری  MA-GL16و نحوه راهاندازی
آن ارائه شده است .تصاویر انتخاب شده برای شرح سخت افزار ،مربوط به دستگاه دیتاالگر  16کانال ایزوله (MA-

 )GL16-SI16است که قابل تعمیم به سایر مدلهای این خانواده از دیتاالگرها نیز میباشد.

 1-2نحوه اتصال انواع سيگنالها و سنسورها به کانالهای ورودی دیتاالگر
با استفاده از ترمینالهای موجود در پنل جلویی دستگاه دیتاالگر ،میتوان انواع سیگنالهای ولتاژی و جریانی را
با سیمبندی مناسب به دستگاه متصل نمود .الزم به ذکر است که ترمینالهای مذکور 6 ،پین و با فاصله پین 3/5
میلیمتر میباشد .شکل 2-1نمای پنل جلویی دستگاه دیتاالگر را نشان میدهد.

شکل :2-1نمای پنل جلویی دستگاه دیتاالگر

همچنین با استفاده از کلید  RECکه بر روی پنل جلویی دستگاه تعبیه شده است ،میتوان عملیات شروع و توقف
ذخیرهسازی بر روی کارت حافظه  SDرا کنترل نمود .جهت اتصال سیگنالها و سنسورهای جریانی و ولتاژی
مختلف باید با توجه به نوع سیگنال ورودی ،مطابق شکل  2-2سیمبندی مربوطه را انجام داد.
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 دیاگرام کلی اتصال انواع سيگنالها به ورودی دیتاالگر:2-2شکل

29از9صفحه
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در هر کانال ورودی دیتاالگر ،یک واحد حفاظت و یک فیلتر تعبیه شده است .سیگنال دریافتی پس از عبور از
واحد مذکور ،وارد تقویتکننده میشود .شایان ذکر است که این واحد تقویتکننده قابل برنامهریزی است .در
مدلهای ایزوله این دستگاه ،پس از این واحد ،یک تقویتکننده ایزوله نیز قرار داده شده است .سیگنال دریافتی،
پس از عبور از واحدهای ذکر شده ،وارد واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال شده و سپس به واحد پردازش و خروجی
منتقل میشود .الزم به ذکر است که تغذیه مورد نی از برای اتصال انواع سنسورها به ورودی دیتاالگر به صورت
ایزوله و با ولتاژ  10ولت تأمین میگردد .شکل 2-3شمای ساده شده بلوکهای قرارگرفته بر روی هر یک از
کانالهای ورودی دیتاالگر را نشان میدهد.

Isolation
AMP

Programmable
Gain Instrument
AMP

Protection
and Filtering

500mA

10

10V

To ADC

GND

شکل :2-3شمای ساده شده بلوکهای کانالهای ورودی دیتاالگر

پنل پشتی دستگاه شامل یک عدد کانکتور  DB9جهت اتصال ارتباط  RS232و  External Triggerبرای اعمال
سیگنال خارجی جهت شروع و توقف فرآیند ذخیرهسازی بر روی کارت حافظه  SDمیباشد .شکل 2-4کانکتور
 DB9به همراه عملکرد هر پین را نشان میدهد.

www.mahdasystem.com

صفحه10از29

راهنمای کاربر
User Guide

شکل :2-4کانکتور  DB9تعبيه شده بر روی پنل پشتی دستگاه دیتاالگر

همچنین یک شیار کارت حافظه  SDبرای ذخیرهسازی دادهها ،پورت ارتباطی شبکه برای ارتباط دیتاالگر با
کامپیوتر و نرمافزار  ،mDASپورت  ،Micro USBکلید جهت روشن و خاموش کردن دستگاه دیتاالگر و کانکتور
برق دستگاه بر روی پنل پشتی دیتاالگر تعبیه شده است .شکل 2-5درگاههای ارتباطی تعبیه شده بر روی پنل
پشتی دیتاالگر را نشان میدهد.

شکل :2-5درگاههای ارتباطی پنل پشتی دستگاه دیتاالگر
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 3مشخصات نرمافزاری
نرم افزار  mDASیک نرمافزار جامع برای دیتاالگرهای شرکت مانا هوش دانش آزما میباشد .این نرمافزار برای
دریافت ،مشاهده و ذخیره سیگنال های اعمالی به کانالهای ورودی دستگاه دیتاالگر مورد استفاده قرار میگیرد.
نمای کلی نرم افزار  mDASدر شکل 3-1نشان داده شده است .اتصال نرمافزار به دستگاه از طریق بستر شبکه
 Ethernetو از پروتکل  UDPفراهم شده است .این نرم افزار سازگار با دستگاه های جدول  3-1میباشد.

شکل :3-1نمای کلی نرم افزار mDAS

جدول  3-1ليست دستگاه های پشتيبانی شده
ردیف

مدل محصول

1

MA_GL16_SI08

2

MA_GL16_SI16

3

MA_GL16_SI24

4

MA_GL16_SN08

5

MA_GL16_SN16

6

MA_GL16_SN24
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این نرمافزار از  5سربرگ مجزا تشکیل شده است که در ادامه شرح داده میشوند .این سربرگها عبارتند از:
 )1سربرگ  :Homeبرای مشاهده کانالها ،ذخیرهسازی و اعمال فیلتر میباشد.
 )2سربرگ  :Configurationبه تنظیمات مربوط به هر کانال اختصاص دارد.
 )3سربرگ  :Toolsشامل تنظیمات ساعت ،تاریخ ،شبکه و باز-ارسالی داده ها میباشد.
 )4سربرگ  :Date & Timeشامل ابزار هایی برای مشاهده سیگنال های ذخیره شده و  ...میباشد.
 )5سربرگ  :Aboutدر این قسمت اطالعات کلی نرم افزار و اطالعات تماس قرار گرفته است.
هر یک از سر برگهای فوق را میتوان از نوار سمت چپ نرمافزار انتخاب کرد .در پایین این نوار ،آیکن نمایش
اتصال نرمافزار به سختافزار در نظر گرفته شده است .در صورت اتصال دستگاه به کامپیوتر و اعمال تنظیمات
الزم ،دستگاه متصل شده توسط نرمافزار شناسایی شده و عالوه بر نمایش مدل دستگاه ،آیکن مربوطه با رنگ آبی
این اتصال را نشان میدهد (شکل.)3-2

شکل :3-2نمایش اتصال یا عدم اتصال دستگاه به نرمافزار
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 1-3سربرگ Home
سربرگ  Homeنرمافزار ،به طور کلی شامل لیست کانال ها ،قسمت نمودار ،بلوک های عددی ،بخش ذخیرهسازی
داده میباشد .الزم به ذکر است که دادههای نمونهبرداریشده در سختافزار از طریق شبکه دریافت شده و به
صورت نقطه به نقطه در نمودار به صورت بیوقفه ( )Real-Timeبروز میشوند.

 1-1-3قسمت ليست کانالها
در شکل 3-3بخش مربوط به شروع نمایش سیگنال روی نمودار و لیست کانالها نمایش داده شده است.

شکل :3-3ليست کانالها و دکمه شروع نمایش

پس از فشردن دکمه  ،Startدستور فعالسازی ارسال داده به دستگاه ارسال میشود .زمانی که ارسال فعال باشد،
دکمه  Startبه  Stopتبدیل میشود و با فشردن آن ،نمایش سیگنال متوقف میشود (شکل.)3-4

شکل :3-4دکمه  Stopبرای توقف نمایش داده

پایین دکمه  Start/Stopمقدار  Sample Numberنشااان داده میشااود .این عدد شااماره دادههای نمونهبرداری
انجام شااده توسااط دسااتگاه بوده و در بسااته داده ارسااالی گنجانده می شااود .در واقع ،نرم افزار اخرین شااماره
دریافتی را نشان میدهد.
www.mahdasystem.com
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در ساامت راساات شااکل ،3-4لیسااتی از کانال های فعال (که در بخش تنظیمات نامگذاری و فعال شااده اساات)
مشاااهده میشااود .این لیساات متشااکل از کانالهای دسااتگاه میباشااد که تعداد آن با تعداد کانالهای فیزیکی
دساتگاه که فعال شاده اسات برابر اسات .نامی که برای هر کانال نوشاته میشاود مطابق متنی اسات که کاربر هنگام
تنظیم آن کانال اساتفاده کرده اسات .سایگنالهای موجود در این لیسات را میتوان به صاورت  Drag & Dropبه
یکی از گرافها اضافه کرد.

 2-1-3قسمت نمودار
در سربرگ  Homeدو نمودار ( )Chartدر اختیار کاربر قرار دارد .در این نمودار ها می توان نمونه های دریافتی با
ماهیت ولتاژی یا جریانی را مشاااهده نمود .الزم به ذکر اساات که روند رساام در این نمودار ها نقطه به نقطه می
باشاد؛ در حالی که تمامی نقاط به هم متصال شاده اسات .در شاکل 3-5نمای کلی از نمودار نرمافزار نشاان داده
شده است.

شکل :3-5قسمت نمودار نرم افزار mDAS
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امکانات نمودار:
ابزار پيمایش (:)Scaling
مجموعه ای از ابزارک های متنوع جهت پیمایش و جابجایی نمودار.
ابزار دست (:)Hand Tool
جابجایی دستی نمودار
(واضح است که قبل از استفاده از این ابزار خاص ،بایستی ثبت داده را متوقف کنید)
برای جابجایی در راستای محور  Xمی توان از امکان  X Scrollbarنیز استفاده کرد .برای استفاده از
این امکان ،بر روی نمودار کلیک راست کرده و به زیر منو  Visible Itemsبروید .سپس گزینه
 X_Scrollbarرا فعال کنید( .الزم به ذکر است که نرم افزار فقط نمودار و داده های مربوط به 100
ثانیه گذشته را در اختیار شما قرار می دهد)
ابزار پاکسازی نمودار (:)Clear Chart
ابزاری جهت پاکسازی نمودار از داده های کانال های مختلف
تنظيمات نمودار:
XY

مجموعه ای از ابزار های متنوع جهت تنظیم قالب ،دقت و نوع نمایش داده ها و همچنین اعمال
تنظیمات گرافیکی در نمودار

✓ ابزار پيمایش ( )Scalingشامل ابزارک های زیر می باشد .این ابزارک ها به ترتیب در شکل 3-6نشان داده
شده است.
 )1پیمایش دوبعدی

 )4نمایش تمام مقیاس

 )2پیمایش زمانی

 )5بزرگ نمایی

 )3پیمایش دامنهای

 )6کوچک نمایی

شکل :3-6ابزارک های پيمایش نمودار
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✓ تنظيمات نمودار به  3بخش زیر تقسیم می شود .بخش های مذکور در شکل 3-7نشان داده شده است.

شکل :3-7تنظيمات نمودار

 )1تغییر نام محور زمان ( )Xو محور دامنه ()Y
برای ثبت تغییرات ،در مکانی دیگر از نرم افزار کلیک چپ کنید.
 )2اعمال تمام مقیاس ( )AutoScaleدر راستای محور های  Xو Y

برای هر محور  2گزینه در نظر گرفته شده است .گزینه اول ،فقط «تمام مقیاس» را اعمال می کند.
گزینه دوم (آیکون قفل) ،پس از اعمال «تمام مقیاس» ،قابلیت پیمایش در راستای آن محور را قفل می
کند .برای دستیابی به گزینه دوم ،می توانید بر روی نمودار کلیک راست کرده و گزینه AutoScale X

یا  AutoScale Yرا برگزینید.
 )3تنظیمات مربوط به قالب نمایش اعداد ،دقت ارقام و گرافیک محور زمان
مزایای نمودار:
✓ امکان مقیاسگذاری خودکار ( )Auto Scaleبرای محور های دامنه ( )Yو زمان ()X
✓ نمایش کانال های مختلف به طور همزمان (تا  8کانال در هر نمودار)
✓ امکان اضافه کردن کانال جدید به نمودار ،به شیوه  Drag & Dropاز لیست کانال های فعال.
✓ امکان حذف یک کانال از نمودارها:
با  Double-Clickکردن بر روی نام یک کانال در لیست کانال های فعال ،می توانید آن را حذف کنید.
✓ نمایش کانال های اضافه شده در گوشه سمت راست نمودار
✓ تعیین رنگ مربوط به هر کانال در نمودار.
✓ امکان مقیاس گذاری نمودار به صورت دستی:
برای مقیاس گذاری محور دامنه ( )Yابتدا باید قابلیت  AutoScaleرا برای این محور غیرفعال کنیم.
سپس طبق شکل 3-8بر روی باالترین یا پایین ترین مقیاس نمودار کلیک کرده و آن را تغییر میدهیم.
الزم به ذکر است که برای ذخیره تغییرات ،بایستی کلید  Enterرا فشار دهید .خروجی نهایی و تغییرات
اعمال شده بر روی نمودار را می توانید در شکل 3-9مشاهده کنید.
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شکل :3-8روند مقياس گذاری نمودار به صورت دستی

شکل :3-9تغييرات اعمال شده بر روی نمودار پس از مقياس گذاری دستی

✓ قابلیت همزمانی نمودارها:
همان طور که پیش تر اشاره شد ،نرم افزار  mDASتوانایی رسم سیگنال حداکثر  8کانال را در هر نمودار
دارد .همچنین این نرم افزار امکان همزمان سازی سیگنال های دو نمودار را دارد .برای دسترسی به این
امکان بر روی دکمه  Sync Chartsکلیک کنید .شما می توانید این دکمه را در شکل 3-3مشاهده کنید.
✓ قابلیت ذخیره نمودار:
برای ذخیره نمودار به عنوان یک شکل ،کافی است بر روی نمودار مورد نظر خود کلیک راست کرده و
مراحل نشان داده در شکل 3-10را دنبال کنید .همان طور که در شکل 3-11مشاهده می کنید ،جهت
ذخیره نمودار ،نرم افزار سه خروجی تصویری متفاوت در اختیار شما قرار می دهد.

شکل :3-10روند ذخيره نمودار به صورت گرافيکی
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شکل :3-11پنجره ذخيره نمودار به صورت گرافيکی

جهت تهیه گزارش ،پیشنهاد می کنیم نمودار را با فرمت  Bitmapدر  Clipboardذخیره کرده و در نرم افزار
 Wordجایگذاری ( )Pasteکنید.

 3-1-3بلوک های عددی
در این بخش مقدار عددی آنی سیگنال های کانال های متتخب شما نمایش داده می شود .الزم به ذکر است که
این مقادیر با دقت چهار رقم اعشار محاسبه شده و نمایش داده می شود .برای مشاهده این بخش کافی است طبق
شکل )1( 3-12نوار پیمایش را پایین بکشید .سپس بلوک های عددی ( )2را مشاهده خواهید کرد.
✓ برای مشاهده مقدار عددی آنی سیگنال هر کانال ،کافی است نام کانال منتخب خود را
از لیست کانال ها  Drag_&_Dropکنید.
✓ همان طور که در شکل 3-12مشاهده می کنید ،حداکثر تا  8کانال قابل پشتیبانی است.
✓ برای پاکسازی هر بلوک عددی کافی است بر روی آن کلیک راست کرده و عبارت
 Clear_Dataرا برگزینید.
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شکل :3-12بلوک های عددی

 4-1-3بخش ذخيرهسازی داده
یکی از مهمترین امکانات نرم افزار ،قابلیت ثبت دادههای دریافتی تمام یا تعدادی از کانالهای ورودی با دو قالب
مختلف میباشد.
قالب های پشتیبانی شده به این ترتیب میباشد:
•
•

)Excel Workbook (*.xlsx
)NI TDMS (*.tdms

شکل 3-14نمونه ای از فایل ذخیرهشده با فرمت  xlsxرا نشان میدهد که با نرمافزار  Excelقابل مشاهده و
ویرایش است .همان طور که در شکل مذکور مشاهده می کنید ،داده های ثبت شده ( )1بر اساس کانال ( )2و
زمان ثبت ( )3تفکیک شده اند.
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شکل :3-13بخش ثبت داده از در نرمافزار mDAS

شکل :3-14نمایش دادههای ذخيره شده با فرمت xlsx

بخش ذخیره سازی داده نرم افزار  mDASشامل گزینه های گوناگونی می باشد .شکل 3-13به تفصیل در ادامه
توضیح داده می شود.
✓ جهت ذخیره ساازی اس یگنال های ورودی به دساتگاه های دیتاالگر توساط نرم افزار ،با کلیک بر روی دکمه
 )1( Recordفرآیند ذخیره سازی داده های مربوط به کانال هایی که به حالت  Enableدرآمده اند ،آغاز می
شاااود و این دکمه به حالت  )2( Stop Recتغییر پیدا می کند .همچنین نشاااان گر ضااابط ( )3به حالت
چشمک زن ( )4در می آید که نشانگر روند ذخیره سازی داده ها می باشد.
 برای فعال /غیرفعال کردن یک کانال ،به سربرگ پیکربندی ( )Configurationمراجعه کنید.✓ قسمت  )5( Elapsed Timeمدت زمان ذخیره سازی داده ( )6را نشان می دهد.
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✓ در قسمت  )7( Log Pathداده های ذخیره شده به صورت پیش فرض در یک آدرس از پیش تعیین شده
ذخیره می شود .برای تغییر این مسیر کافی است بر روی دکمه ( )9کلیک کنید.
✓ قسمت  )8( Log File Nameجهت نام گذاری فایل های ذخیره شده است .در صورتی که در این کادر چیزی
نوشته نشود ،نرم افزار به صورت پیش فرض زمان و تاریخ فعلی سیستم را جهت نام گذاری فایل های مذکور
انتخاب می کند .اما اگر کاربر ،نامی را انتخاب کرده باشد ،به انتهای تاریخ و زمان اضافه میشود.
✓ قسمت  )10( Filter Typeجهت اعمال فیلتر بر روی داده های ذخیره شده به کار می رود .با انتخاب هر یک
از فیلترها از این منو و تنظیم عرض پنجره فیلتر ( ،)11فیلتر مورد نظر بر داده هایی که در حال ذخیره شدن
هستند ،اعمال می شود.
✓ پس از توقف فرآیند ذخیره سازی ،نرم افزار به صورت پیش فرض فایل  tdmsرا در آدرسی که کاربر در قسمت
( )7تعیین کرده است ،ایجاد می کند .سپس پیغامی مبنی بر ذخیره کردن فایل خروجی با فرمت  xlsxنیز
پیشنهاد می دهد.
✓ با توجه به اینکه فیلتر های انتخابی توسط شما ،فقط بر روی فایل  xlsxاعمال می شود ،ضرورت ایجاد این
فایل بدیهی است .این نکته بدین معناست که فایل  tdmsهمواره خام بوده و هیچگونه فیلتری بر روی داده
های آن اعمال نخواهد شد.
✓ با این حساب کاربر این امکان را دارد که هر دو فایل خام و فیلتر شده را در کنار هم در اختیار داشته باشد.

✓ قسمت  )12( Time Intervalفاصله زمانی بین نمونه برداری ها را تعیین می کند .همان طور که در شکل
مذکور مشاهده می کنید ،فاصله زمانی یک میلی ثانیه ( )msانتخاب شده است .این بدان معنی است که نرخ
نمونه برداری دستگاه  1000نمونه در ثانیه ) (1kSa/sمی باشد.
✓ در  DVDهمراه محصول ،فایل نصب افزونه  TDM Excel Add-In for Microsoft Excelموجود است .پس
از نصب این افزونه ،می توانید فایل های  tdmsرا به نرم افزار  Excelوارد ( )Importکنید.
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 2-3سر برگ Configuration
طبق شکل ،3-15سربرگ پیکربندی در سه برگ مجزا ،تنظیمات مربوط به کانالها ( ،)1کارت حافظه  )2( SDو
ذخیرهسازی داده ( )3را در اختیار شما قرار می دهد.

شکل :3-15سربرگ پيکربندی و امکانات بخش تنظيمات کانالها

 1-2-3تنظيمات کانالها
✓ در شکل 3-15بخش تنظیمات کانالها را مشاهده میکنید .در این بخش می توان پارامترهایی چون نام
کانال ) ،(Nameبهره سیگنال ( ،)Gainانحراف ( ،)Offsetفعال یا غیر فعال بودن کانال ( )Enable\Disableو
محدوده سیگنال ورودی به کانال ( )Rangeرا برای هر کانال تعیین کرد.
✓ نام هر کانال حداکثر  18کاراکتر  ASCIIیا به عبارت دیگر  UTF-8می تواند باشد.
✓ میزان بهره و انحراف سیگنال می تواند یک عدد اعشاری باشد .الزم به ذکر است که این عدد تا  6رقم اعشار
پشتیبانی می شود.
✓ بر روی پنل جلویی دستگاه ،در کنار پورت هر کانال یک  LEDتعبیه شده است .این  LEDنشانگر فعال بودن
یک کانال است .در نتیجه پس از غیرفعال کردن یک یا چند کانال در نرم افزار و اعمال پیکربندیLED ،

مربوط به کانال های غیرفعال خاموش خواهد شد.
✓ تعداد کانال های لیست شده در بخش تنظیمات کانال ،به مدل دیتاالگر و تعداد کانالهای فیزیکی سخت
افزار بستگی دارد .همان طور که در شکل 3-15مشاهده می کنید ،در هر نما ،حداکثر  10کانال قابل نمایش
است .جهت مشاهده باقی کانالها از نوار پیمایش ( )7( )Scroll Barاستفاده کنید.
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✓ الزم به ذکر است که شماره هر کانال مطابق پنل جلویی دستگاه می باشد.
✓ جهت ذخیره تغییرات اعمال شده ،روی دکمه ذخیره کردن ( )6( )Saveکلیک کنید .همواره به یاد داشته
باشید که اگر پیکربندی دستگاه را ذخیره کنید ،با بستن نرم افزار ،پیکربندی تغییر نخواهد کرد.
✓ ذخیره کردن تغییرات ،فقط یک رخداد نرم افزاری است .جهت اعمال این تغییرات به دستگاه دیتاالگر،
بایستی روی دکمه  )4( Set Configکلیک کنید .با این عمل ،پیکربندی مطلوب شما به دستگاه اعمال شده
و این تنظیمات بر روی حافظه دائم دستگاه ذخیره می شود.
✓ اگر پیکربندی دستگاه قبال تنظیم شده باشد با فشردن کلید  )5( Get Configمیتوان این تنظیمات را
فراخوانی و تغییرات الزم را بر روی آن اعمال کرد.
✓ در شکل 3-16نمونهای از تنظیم پیکربندی دستگاه را مشاهده می کنید .نتیجه اعمال این تغییرات به دستگاه
را در شکل 3-17مشاهده می کنید.

شکل :3-16نمونهای از تنظيم پيکربندی دستگاه

✓ پیشنهاد می کنیم تنظیمات مربوط به یک پروژه خاص را در مکانی امن نگاهداری کنید تا در صورت بروز
مشکل ،بتوان آن را بازیابی کرد .برای این منظور طبق شکل 3-16از کلید های صادرکردن ( )2( )Exportو
واردکردن ( )1( )Importاستفاده کنید.
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شکل :3-17خروجی ناشی از تنظيم پيکربندی دستگاه

 2-2-3تنظيمات کارت حافظه SD
در فالن بخش تنظیمات کارت حافظه را مشاهده می کنید .در این بخش می توانید نرخ نمونهبرداری
( )Sample Rateدستگاه روی کارت حافظه  SDرا تعیین کنید.

شکل :3-18بخش تنظيمات کارت حافظه SD
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✓ الزم به ذکر است که در این حالت ،حداکثر نرخ نمونهبرداری  100نمونه بر ثانیه می باشد.
✓ به این نکته توجه کنید که دستور اعمال و یا فراخوانی پیکربندی دستگاه ( )Set/Get Configبرای تنظیمات
کانالها و کارت حافظه  SDبه صورت همزمان انجام می شود .در واقع این دو کلید ،بین بخش تنظیمات
کانالها و تنظیمات کارت حافظه به صورت مشترک عمل می کند.
توجه :تنظیمات دستگاه در حین نمایش سیگنال و ذخیرهسازی قابل تغییر نیست .همچنین در دستگاههایی
که قابلیت ذخیرهسازی روی کارت حافظه وجود دارد ،در هنگام ذخیرهسازی روی کارت حافظه ،نمیتوان
تنظیمات را با استفاده از دکمه  Set Configبرای دستگاه ارسال کرد.

 3-2-3تنظيمات ذخيره سازی داده ()Log
نرم افزار  mDASاین امکان را در اختیار قرارمیدهد تا داده های خود را بر روی دو فرمت متفاوت ذخیره کنید.

شکل :3-19تنظيم نحوه تهيه و ذخيره «گزارش داده های ضبط شده»

✓ همان طور که در شکل 3-19مشاهده می کنید در بخش ( )1می توانید یک فرمت ذخیره سازی را به عنوان
فرمت پیش فرض انتخاب کنید .گزینه اول ،فرمت  TDMSو گزینه دوم فرمت متنی  xlsمی باشد .همان
طور که اشاره شد ،این فرمت متنی است و شما می توانید آن را با نرم افزار  NotePadنیز باز کنید .پیشنهاد
ما به شما ،استفاده از فرمت  TDMSمی باشد.
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✓ اگر گزینه مشخص شده با شماره ( )2در شکل 3-19را فعال کنید و فرمت پیش فرض شما  TDMSباشد،
پس از توقف فرآیند ذخیره داده ،نرم افزار از شما می پرسد که «آیا مایل به تبدیل فایل ذخیره شده به فرمت
ثانویه هستید؟»
✓ در بخش ( )3تعیین می کنید که فرمت ثانویه تولید شده چه باشد؟ فرمت متنی  xlsیا فرمت اکسل xlsx؟
پیشنهاد ما استفاده از فرمت  TDMSبه عنوان فرمت پیش فرض و فرمت متنی به عنوان فرمت ثانویه است.
در بخش ذخیره سازی داده به این نکته اشاره کردیم که فیلترهای انتخاب شده توسط شما ،فقط بر روی
فایلهای متنی اعمال می شوند .با داشتن یک فایل  TDMSو یک فایل متنی از هر فرآیند ذخیره سازی،
عمال شما یک مجموعه داده فیلتر شده و یک مجموعه داده فیلتر نشده را به صورت همزمان در اختیار
خواهید داشت .همچنین به دلیل کاهش روند پردازش ،تولید فایل ها به مراتب سریع تر خواهد بود.
توجه :تبدیل فایل ذخیره شده به فرمت  xlsxپردازش سنگینی را به همراه دارد و ممکن است مدت زمان
زیادی طول بکشد .این مدت زمان به مشخصات رایانه شما بستگی دارد.

 3-3سر برگ Tools
در این سر برگ میتوانید فایلهای  TDMSاز پیش ذخیره شده را بارگذاری کرده و مشاهده نمود .همچنین این
امکان وجود دارد تا بتوان قسمتی از آن را جدا کرده و یا روی آن فیلتر اعمال کنید .به شکل 3-20دقت کنید.

شکل :3-20سر برگ  Toolsنرم افزار mDAS
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توضيح موارد اشاره شده در شکل 3-20به شرح زیر میباشد:
 )1انتخاب فایل گزارش به منظور بارگذاری در این بخش
 )2پاک کردن نمودار (نمودار با شماره  9مشخص شده است)
 )3لیست کانال های موجود در گزارش
(هر کانال را می توان به صورت  Drag and Dropبه داخل نمودار اضافه کرد).
 )4زمان شروع تبدیل سیگنال از اینجا انتخاب میشود.
 )5زمان پایان تبدیل سیگنال از اینجا انتخاب میشود.
 )6نوع فیلتر از این لیست انتخاب میشود.
 )7این قسمت ،طول فیلتر (پنجره) اعمالی میباشد.
 )8با زدن این دکمه ،تبدیل انجام شده و با انتخاب فایل خروجی ،در نشانی انتخاب شده ذخیره میشود.

 3-4سر برگ Date-Time and Communication Setting
در این سر برگ ،تنظیمات مربوط به تاریخ ،ساعت و ارتباط دستگاه انجام میشود.

شکل :3-21سر برگ تنظيمات زمان و ارتباطات
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موارد اشاره شده در شکل 3-21به شرح زیر میباشد:
 )1این قسمت ،زمان و تاریخ وارد شده توسط کاربر یا دریافت شده از دستگاه را نشان میدهد.
 )2برای خواندن زمان و تاریخ از دستگاه از این دکمه استفاده کنید.
 )3برای تنظیم دستگاه به ساعت و تاریخ فعلی رایانه از دکمه  Set time to nowاستفاده کنید .همچنین
اگر قصد دارید به زمان و تاریخ دلخواه تنظیم کنید ،ابتدا مقادیر مطلوب خود را در قسمت ( )1وارد
کرده و سپس دکمهی  Set custom timeرا بزنید.
 )4در این بخش IP ،دستگاه را وارد کنید.
 )5در این قسمت Port ،دستگاه را وارد کنید.
 )6مقدار  Portرایانه را در این قسمت وارد کنید.
 )7برای ذخیره سازی تنظیمات  Communication Settingاین دکمه را بزنید.

شرکت مهندسی مهدا
قم ،پردیسان ،بلوار دانشگاه ،بلوار مولوی ،پارک علم و فناوری ،ساختمان مروارید  ،4واحد .E11
تلفن 02533550134 :فکس 02533550135 :ایمیلinfo@mahdasystem.com :
)MA-UG-GL16-09/19(2
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