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 معرفی 1

دو نوع ایزوله و  باال درنمونه برداری  تعرسو های متنوع رکت مانا هوش دانش آزما با تعداد کانالدیتاالگرهای ش

کاناله ایزوله ساخت این شرکت را نشان  16ی یک دستگاه دیتاالگر نمونه 1-1لکش شوند.تولید میغیر ایزوله 

 دهد.می

  

 
 MA-GL16-SI16کاناله ایزوله مدل  16دستگاه دیتاالگر : 1-1لکش
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 بارز  هایویژگی  1-1

 سرعت نمونه برداری باال •

 قدرت تفکیک باال •

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

 افزاریمحدوده ورودی به صورت نرمیت انتخاب و جریان ورودی و قابل طیف وسیع محدوده ولتاژ •

 Ethernetقابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق واسط  •

 )سفارشی( SDها روی کارت حافظه سازی دادهقابلیت ذخیره •

 (mDAS)افزار قدرتمند با کارایی باال نرم •

 

 

 هامقایسه انواع مدل  1-2

 نشان داده شده است. 1-1جدول  های آنها درویژگی ههای دیتاالگر به همراانواع مدل

 
 هامقایسه انواع مدل 1-1جدول 

 MA_GL16_

SI08 
MA_GL16_

SI16 
MA_GL16_

SI24 
MA_GL16_

SN08 
MA_GL16_

SN16 
MA_GL16_

SN24 
 24 16 8 24 16 8 تعداد کانال

های ورودی

 ایزوله 
✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ 

 بیت  16 بیت  16 بیت  16 بیت  16 بیت  16 بیت  16 رزولوشن

 سرعت 

 نمونه برداری

نمونه    1000

 در ثانیه

نمونه    1000

 در ثانیه

نمونه    1000

 در ثانیه

نمونه    1000

 در ثانیه

نمونه    1000

 در ثانیه

نمونه    1000

 در ثانیه

 انواع دریافت

های سيگنال

 ولتاژی

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

انواع دریافت 

های سيگنال

 جریانی

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

کانکتورهای 

 ورودی
6-Pin 

(3.5mm) 

6-Pin 

(3.5mm) 
6-Pin 

(3.5mm) 
6-Pin 

(3.5mm) 
6-Pin 

(3.5mm) 
6-Pin 

(3.5mm) 
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 یسخت افزارمشخصات  2

اندازی هوه راو نح MA-GL16در این بخش، اطالعات الزم در خصوص معرفی سخت افزار دستگاه دیتاالگر سری 

-MAکانال ایزوله )  16آن ارائه شده است. تصاویر انتخاب شده برای شرح سخت افزار، مربوط به دستگاه دیتاالگر  

GL16-SI16)  باشد.یتاالگرها نیز میهای این خانواده از دقابل تعمیم به سایر مدل هکاست 

 تاالگر های ورودی دیبه کانال ها و سنسورهاانواع سيگنال  اتصالنحوه  2-1

های ولتاژی و جریانی را توان انواع سیگنال، میموجود در پنل جلویی دستگاه دیتاالگر هایبا استفاده از ترمینال

 5/3پین و با فاصله پین    6های مذکور،  نالنمود. الزم به ذکر است که ترمی  لصتممناسب به دستگاه   یدنببا سیم

 دهد.را نشان می نمای پنل جلویی دستگاه دیتاالگر 1-2شکلباشد. میلیمتر می

 

 
 نمای پنل جلویی دستگاه دیتاالگر: 1-2شکل

توان عملیات شروع و توقف میاست،    که بر روی پنل جلویی دستگاه تعبیه شده  RECهمچنین با استفاده از کلید  

ها و سنسورهای جریانی و ولتاژی سیگنال اتصالجهت  را کنترل نمود. SDی کارت حافظه سازی بر روذخیره

 .بندی مربوطه را انجام دادیمس 2-2 لکش ورودی، مطابقمختلف باید با توجه به نوع سیگنال 
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EX+ COM IN+ IN- C1 C2

Sensor
+ -

SensorVS Vout

GND

SensorVS Iout

GND

Voltage

Current

Potentiometer

Loop Current 
Sensor

Voltage-out 
Sensor

Current-out 
Sensor

Data Logger Connector

Bridge

 
 

 ها به ورودی دیتاالگردیاگرام کلی اتصال انواع سيگنال: 2-2شکل
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فیلتر تعبیه شده است. سیگنال دریافتی پس از عبور از  ک ی در هر کانال ورودی دیتاالگر، یک واحد حفاظت و

ریزی است. در ابل برنامهکننده ق است که این واحد تقویتشود. شایان ذکر کننده میتقویتواحد مذکور، وارد 

کننده ایزوله نیز قرار داده شده است. سیگنال دریافتی، ای ایزوله این دستگاه، پس از این واحد، یک تقویتهمدل

های ذکر شده، وارد واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال شده و سپس به واحد پردازش و خروجی پس از عبور از واحد

از برای اتصال انواع سنسورها به ورودی دیتاالگر به صورت که تغذیه مورد نیالزم به ذکر است  شود.نتقل میم

 بر روی هر یک ازگرفته های قرارده بلوکشمای ساده ش 3-2شکل گردد.میولت تأمین  10ایزوله و با ولتاژ 

 دهد.را نشان می دیتاالگر های ورودیکانال

GND

10  

500mA

10V

Programmable 
Gain Instrument 

AMP

Protection 
and Filtering

Isolation 
AMP

To ADC

 
 های ورودی دیتاالگرهای کانالبلوکشمای ساده شده : 3-2شکل

برای اعمال  External Triggerو  RS232جهت اتصال ارتباط  DB9دستگاه شامل یک عدد کانکتور پنل پشتی 

کانکتور  4-2شکل باشد.می SDسازی بر روی کارت حافظه سیگنال خارجی جهت شروع و توقف فرآیند ذخیره

DB9 دهد.نشان می به همراه عملکرد هر پین را 
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 دیتاالگرتعبيه شده بر روی پنل پشتی دستگاه  DB9کانکتور : 4-2شکل

 

ها، پورت ارتباطی شبکه برای ارتباط دیتاالگر با سازی دادهبرای ذخیره SDهمچنین یک شیار کارت حافظه 

روشن و خاموش کردن دستگاه دیتاالگر و کانکتور  جهت د، کلیMicro USB، پورت mDASافزار کامپیوتر و نرم

باطی تعبیه شده بر روی پنل های ارتدرگاه 5-2شکل برق دستگاه بر روی پنل پشتی دیتاالگر تعبیه شده است.

 دهد.نشان می را پشتی دیتاالگر

 

 
 دیتاالگرپنل پشتی دستگاه های ارتباطی درگاه: 5-2شکل
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 ی افزارنرم مشخصات  3

افزار برای شد. این نرمباهوش دانش آزما می شرکت مانا هایدیتاالگرافزار جامع برای یک نرم mDASنرم افزار 

گیرد. ی ورودی دستگاه دیتاالگر مورد استفاده قرار میهاکانال دریافت، مشاهده و ذخیره سیگنال های اعمالی به

 افزار به دستگاه از طریق بستر شبکهاتصال نرمنشان داده شده است.  1-3شکلدر  mDASنمای کلی نرم افزار 

Ethernet  و از پروتکلUDP باشد.می 1-3جدول دستگاه های  بااین نرم افزار سازگار  .فراهم شده است 

 

 
 mDASنمای کلی نرم افزار : 1-3شکل

 

 
 ليست دستگاه های پشتيبانی شده 1-3جدول 

 مدل محصول ردیف 

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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 ها عبارتند از:شوند. این سربرگسربرگ مجزا تشکیل شده است که در ادامه شرح داده می 5افزار از این نرم

 .باشدیم لتریو اعمال ف  یسازرهیها، ذخکانالمشاهده  یبرا :Homeسربرگ  (1

 اختصاص دارد. مربوط به هر کانال ماتیبه تنظ :Configurationسربرگ  (2

 .باشدیداده ها م یارسال-شبکه و باز خ،یساعت، تار ماتیشامل تنظ :Toolsسربرگ  (3

 .باشدیشده و ... م رهیذخ یها گنالیمشاهده س یبرا ییشامل ابزار ها :Date & Timeسربرگ  (4

 قرار گرفته است. اطالعات تماسنرم افزار و  یقسمت اطالعات کل نیا در :Aboutسربرگ  (5

 

افزار انتخاب کرد. در پایین این نوار، آیکن نمایش توان از نوار سمت چپ نرمهای فوق را میهر یک از سر برگ

کامپیوتر و اعمال تنظیمات تگاه به افزار در نظر گرفته شده است. در صورت اتصال دسافزار به سختاتصال نرم

 آبیبا رنگ    عالوه بر نمایش مدل دستگاه، آیکن مربوطه  افزار شناسایی شده والزم، دستگاه متصل شده توسط نرم

 .(2-3شکلدهد )این اتصال را نشان می

 
 افزاردم اتصال دستگاه به نرمصال یا عنمایش ات: 2-3شکل
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 Home سربرگ 3-1

 یسازرهیبخش ذخ  بلوک های عددی،افزار، به طور کلی شامل لیست کانال ها، قسمت نمودار،  نرم  Homeسربرگ  

افزار از طریق شبکه دریافت شده و به شده در سختبردارینمونههای باشد. الزم به ذکر است که دادهمی داده

 شوند.( بروز میReal-Timeوقفه )ه به نقطه در نمودار به صورت بیصورت نقط

 هاقسمت ليست کانال 3-1-1

  ها نمایش داده شده است.نمایش سیگنال روی نمودار و لیست کانال مربوط به شروع بخش 3-3شکلدر 

 

 
 ا و دکمه شروع نمایشهانالليست ک : 3-3شکل

شود. زمانی که ارسال فعال باشد،  سازی ارسال داده به دستگاه ارسال میدستور فعال،  Startدکمه  پس از فشردن

 (.4-3شکلشود )نمایش سیگنال متوقف می ،آنشود و با فشردن تبدیل می Stopبه  Startدکمه 

 

 
 برای توقف نمایش داده Stopدکمه : 4-3شکل

ی بردارنمونه هایداده شااود. این عدد شاامارهنشااان داده می  Sample Numberمقدار   Start/Stopدکمه  پایین

  فزار اخرین شاامارهنرم ا می شااود. در واقع،در بسااته داده ارسااالی گنجانده  انجام شااده توسااط دسااتگاه بوده و

 دهد.می دریافتی را نشان
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)که در بخش تنظیمات نامگذاری و فعال شااده اساات(   ، لیسااتی از کانال های فعال4-3شااکلدر ساامت راساات 

های فیزیکی  باشااد که تعداد آن با تعداد کانالهای دسااتگاه میشااود. این لیساات متشااکل از کانالمیمشاااهده 

شاود مطابق متنی اسات که کاربر هنگام  نامی که برای هر کانال نوشاته می بر اسات.براسات که فعال شاده ادساتگاه 

به  Drag & Dropتوان به صاورت های موجود در این لیسات را میسایگنال تنظیم آن کانال اساتفاده کرده اسات.

  ها اضافه کرد.یکی از گراف

 

 قسمت نمودار  3-1-2

قرار دارد. در این نمودار ها می توان نمونه های دریافتی با  کاربر ( در اختیارChartدو نمودار )  Homeدر سربرگ 

ماهیت ولتاژی یا جریانی را مشاااهده نمود. الزم به ذکر اساات که روند رساام در این نمودار ها نقطه به نقطه می  

افزار نشاان داده  نمای کلی از نمودار نرم 5-3شاکلدر در حالی که تمامی نقاط به هم متصال شاده اسات.  ؛باشاد

 شده است.

 

 
 mDASقسمت نمودار نرم افزار : 5-3شکل
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 امکانات نمودار: 
 

 

 :  (Scaling) پيمایشابزار 

 مجموعه ای از ابزارک های متنوع جهت پیمایش و جابجایی نمودار.

 

 : (Hand Tool)دست  ابزار

  نمودار جابجایی دستی 

 )واضح است که قبل از استفاده از این ابزار خاص، بایستی ثبت داده را متوقف کنید(

نیز استفاده کرد. برای استفاده از  X Scrollbarمی توان از امکان  Xبرای جابجایی در راستای محور 

 بروید. سپس گزینه Visible Itemsر منو این امکان، بر روی نمودار کلیک راست کرده و به زی

 X_Scrollbar 100ربوط به را فعال کنید. )الزم به ذکر است که نرم افزار فقط نمودار و داده های م 

 ثانیه گذشته را در اختیار شما قرار می دهد(

 

 : (Clear Chartابزار پاکسازی نمودار )

 ای مختلفابزاری جهت پاکسازی نمودار از داده های کانال ه 

XY 

 : نمودار تنظيمات

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

 تنظیمات گرافیکی در نمودار

 

اده ن دنشا 6-3شکلبه ترتیب در  زیر می باشد. این ابزارک ها شامل ابزارک های (Scalingابزار پيمایش ) ✓

 شده است.

 پیمایش دوبعدی (1

 پیمایش زمانی (2

 ایپیمایش دامنه (3

 مقیاسنمایش تمام  (4

 بزرگ نمایی (5

 کوچک نمایی (6

 

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

 
 تنظيمات نمودار: 7-3شکل

 

 ( Y( و محور دامنه )X) تغییر نام محور زمان (1

 برای ثبت تغییرات، در مکانی دیگر از نرم افزار کلیک چپ کنید.
 

 Y و Xدر راستای محور های  ( AutoScale) اعمال تمام مقیاس (2

یاس« را اعمال می کند. فقط »تمام مق  گزینه اول،گزینه در نظر گرفته شده است.  2برای هر محور 

پس از اعمال »تمام مقیاس«، قابلیت پیمایش در راستای آن محور را قفل می   گزینه دوم )آیکون قفل(،

 AutoScale Xه زینبرای دستیابی به گزینه دوم، می توانید بر روی نمودار کلیک راست کرده و گ کند.

 را برگزینید. AutoScale Yیا 
 

 و گرافیک محور زمان ارقام ، دقتنمایش اعداد تنظیمات مربوط به قالب (3

 

 نمودار: مزایای

 (X( و زمان )Y( برای محور های دامنه )Auto Scaleگذاری خودکار )امکان مقیاس ✓
 

 ودار(نمدر هر  کانال 8نمایش کانال های مختلف به طور همزمان )تا  ✓
 

 از لیست کانال های فعال. Drag & Dropامکان اضافه کردن کانال جدید به نمودار، به شیوه  ✓
 

 :حذف یک کانال از نمودارهاامکان  ✓

 در لیست کانال های فعال، می توانید آن را حذف کنید. کانال یککردن بر روی نام  Double-Clickبا 
 

 ت نموداراسنمایش کانال های اضافه شده در گوشه سمت ر ✓
 

 تعیین رنگ مربوط به هر کانال در نمودار. ✓
 

 :امکان مقیاس گذاری نمودار به صورت دستی ✓

را برای این محور غیرفعال کنیم.  AutoScale( ابتدا باید قابلیت Yبرای مقیاس گذاری محور دامنه )

دهیم. کرده و آن را تغییر می کلیک پایین ترین مقیاس نمودار  بر روی باالترین یا    8-3شکلسپس طبق  

و تغییرات   خروجی نهایی  را فشار دهید.  Enterبرای ذخیره تغییرات، بایستی کلید  الزم به ذکر است که  

 مشاهده کنید. 9-3شکلرا می توانید در  اعمال شده بر روی نمودار
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 روند مقياس گذاری نمودار به صورت دستی: 8-3شکل

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

 

 :هاابلیت همزمانی نمودارق  ✓

کانال را در هر نمودار   8م سیگنال حداکثر  توانایی رس  mDASهمان طور که پیش تر اشاره شد، نرم افزار  

دو نمودار را دارد. برای دسترسی به این دارد. همچنین این نرم افزار امکان همزمان سازی سیگنال های  

 اهده کنید.مش  3-3شکلکلیک کنید. شما می توانید این دکمه را در    Sync Chartsامکان بر روی دکمه  
 

 :قابلیت ذخیره نمودار ✓

برای ذخیره نمودار به عنوان یک شکل، کافی است بر روی نمودار مورد نظر خود کلیک راست کرده و 

ت مشاهده می کنید، جه 11-3شکلهمان طور که در را دنبال کنید.  10-3شکل مراحل نشان داده در

 ذخیره نمودار، نرم افزار سه خروجی تصویری متفاوت در اختیار شما قرار می دهد.
 

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

 

ذخیره کرده و در نرم افزار  Clipboardدر  Bitmapت تهیه گزارش، پیشنهاد می کنیم نمودار را با فرمت جه

Word ( جایگذاریPaste.کنید ) 

 

 بلوک های عددی   3-1-3

در این بخش مقدار عددی آنی سیگنال های کانال های متتخب شما نمایش داده می شود. الزم به ذکر است که 

رقم اعشار محاسبه شده و نمایش داده می شود. برای مشاهده این بخش کافی است طبق این مقادیر با دقت چهار  

 ( را مشاهده خواهید کرد.2( نوار پیمایش را پایین بکشید. سپس بلوک های عددی )1) 12-3شکل
 

ود را کافی است نام کانال منتخب خبرای مشاهده مقدار عددی آنی سیگنال هر کانال،  ✓

 کنید. Drag_&_Dropاز لیست کانال ها 

 کانال قابل پشتیبانی است.  8مشاهده می کنید، حداکثر تا    12-3شکلطور که در    همان ✓

برای پاکسازی هر بلوک عددی کافی است بر روی آن کلیک راست کرده و عبارت  ✓

Clear_Data .را برگزینید 
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 بلوک های عددی: 12-3شکل

 

 سازی داده ذخيره بخش  3-1-4

 قالبدو های ورودی با ی دریافتی تمام یا تعدادی از کانالهایکی از مهمترین امکانات نرم افزار، قابلیت ثبت داده

  باشد.می مختلف

 باشد:به این ترتیب می پشتیبانی شدهقالب های 

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

 

قابل مشاهده و  Excelافزار دهد که با نرمرا نشان می xlsxشده با فرمت فایل ذخیرهاز  ای  نمونه 14-3شکل

( و 2( بر اساس کانال )1همان طور که در شکل مذکور مشاهده می کنید، داده های ثبت شده ) یرایش است.و

 فکیک شده اند. ( ت3زمان ثبت )
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 mDASافزار بخش ثبت داده از در نرم: 13-3شکل

 
 xlsxهای ذخيره شده با فرمت  نمایش داده: 14-3شکل

در ادامه  لیبه تفص 13-3شکلاشد. ب یم یگوناگون یها نهیشامل گز mDAS داده نرم افزار یساز رهیبخش ذخ

 .شود یداده م حیتوض
 

 دکمه یبر رو ک یبا کل ،توساط نرم افزار تاالگرید یها به دساتگاه یورود یها گنالیسا  یسااز رهیذخ جهت ✓

Record  (1 )که به حالت ییمربوط به کانال ها یداده ها یساز رهیذخ ندیفرآ Enable ی، آغاز مدرآمده اند  

( به حالت  3نشاااان گر ضااابط ) نیکند. همچن یم دایپ رییتغStop Rec (2 ) دکمه به حالت نیا و شاااود

 .باشد یداده ها م یساز رهیکه نشانگر روند ذخ دیآ ی( در م4چشمک زن )

 ( مراجعه کنید.Configurationربندی )برای فعال/ غیرفعال کردن یک کانال، به سربرگ پیک -
 

 د.ده یرا نشان م (6) داده یساز رهیمدت زمان ذخElapsed Time (5 )  قسمت ✓
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شده  نییتع شیآدرس از پ ک یفرض در  شیشده به صورت پ رهیذخ یداده هاLog Path (7 ) قسمت در ✓

 .دیکن کی( کل9دکمه ) یاست بر رو یکاف  ریمس نیا رییتغ یشود. برا یم رهیذخ
 

 یزیکادر چ  نیکه در ا  یدر صورت  است.شده    رهیذخ  یها  لیفا  یجهت نام گذارLog File Name (8  ) قسمت ✓

مذکور   یها  لیفا یرا جهت نام گذار  ستمیس یفعل  خیفرض زمان و تار  شینوشته نشود، نرم افزار به صورت پ

 شود.نامی را انتخاب کرده باشد، به انتهای تاریخ و زمان اضافه می ،اما اگر کاربر .کند یانتخاب م
 

 کیرود. با انتخاب هر    یشده به کار م  رهیذخ  یداده ها  یبر رو  لتریهت اعمال ف جFilter Type (10  ) قسمت ✓

شدن   رهیدر حال ذخ  که  ییمورد نظر بر داده ها  لتری(، ف11)  لتریعرض پنجره ف   میمنو و تنظ  نیاز ا  لترهایاز ف 

 .شود یهستند، اعمال م
 

که کاربر در قسمت   یرا در آدرس tdms لیفرض فا  شینرم افزار به صورت پ  ،یساز  رهیذخ  ندیاز توقف فرآ  پس ✓

  ز ین xlsx با فرمت یخروج لیکردن فا رهیبر ذخ یمبن یغامیکند. سپس پ یم جادیکرده است، ا نیی( تع7)

 .دهد یم شنهادیپ
 

 نیا جادیشود، ضرورت ا یاعمال م xlsx لیفا یتوسط شما، فقط بر رو یانتخاب یها لتریف  نکهیتوجه به ا با ✓

داده  یبر رو یلتریف چگونهیهمواره خام بوده و ه tdms لیمعناست که فا نینکته بد نیاست. ا یهیبد لیفا

 .آن اعمال نخواهد شد یها
 

 .داشته باشد اریشده را در کنار هم در اخت لتریخام و ف  لیامکان را دارد که هر دو فا نیحساب کاربر ا نیا با ✓
 

همان طور که در شکل تعیین می کند.  را ها ینمونه بردار نیب یفاصله زمانTime Interval (12 )ت قسم ✓

( انتخاب شده است. این بدان معنی است که نرخ msمذکور مشاهده می کنید، فاصله زمانی یک میلی ثانیه )

 می باشد. (1kSa/s)نمونه در ثانیه  1000نمونه برداری دستگاه 
 

موجود است. پس   TDM Excel Add-In for Microsoft Excel  فایل نصب افزونههمراه محصول،   DVDدر  ✓

 ( کنید.Importرد )وا Excelرا به نرم افزار  tdmsمی توانید فایل های  افزونه،از نصب این 
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 Configurationسر برگ  3-2

( و 2) SDکارت حافظه (، 1ها )، سربرگ پیکربندی در سه برگ مجزا، تنظیمات مربوط به کانال15-3شکلطبق 

 را در اختیار شما قرار می دهد. (3) داده یسازرهیذخ
 

 
 هاامکانات بخش تنظيمات کانالسربرگ پيکربندی و : 15-3شکل

 

 هاتنظيمات کانال 3-2-1

بخش می توان پارامترهایی چون نام در این کنید. ها را مشاهده میبخش تنظیمات کانال 15-3شکلدر  ✓

( و Enable\Disable) ، فعال یا غیر فعال بودن کانال(Offsetانحراف )، (Gain) ، بهره سیگنال (Name)کانال

 را برای هر کانال تعیین کرد.( Range) سیگنال ورودی به کانال محدوده
 

 می تواند باشد. UTF-8یا به عبارت دیگر  ASCII رکاراکت 18نام هر کانال حداکثر  ✓
 

رقم اعشار   6یگنال می تواند یک عدد اعشاری باشد. الزم به ذکر است که این عدد تا  میزان بهره و انحراف س ✓

 پشتیبانی می شود.
 

نشانگر فعال بودن   LEDتعبیه شده است. این    LEDبر روی پنل جلویی دستگاه، در کنار پورت هر کانال یک   ✓

 LEDزار و اعمال پیکربندی، کانال در نرم اف  یرفعال کردن یک یا چنداز غیک کانال است. در نتیجه پس 

 مربوط به کانال های غیرفعال خاموش خواهد شد.
 

های فیزیکی سخت تعداد کانال های لیست شده در بخش تنظیمات کانال، به مدل دیتاالگر و تعداد کانال ✓

کانال قابل نمایش  10مشاهده می کنید، در هر نما، حداکثر    15-3شکلافزار بستگی دارد. همان طور که در  

 ( استفاده کنید.Scroll Bar( )7ها از نوار پیمایش )است. جهت مشاهده باقی کانال
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 .الزم به ذکر است که شماره هر کانال مطابق پنل جلویی دستگاه می باشد ✓
 

همواره به یاد داشته  ( کلیک کنید.Save( )6)جهت ذخیره تغییرات اعمال شده، روی دکمه ذخیره کردن  ✓

 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 ✓

پیکربندی مطلوب شما به دستگاه اعمال شده  لیک کنید. با این عمل،( ک4)  Set Configبایستی روی دکمه  

 و این تنظیمات بر روی حافظه دائم دستگاه ذخیره می شود.
 

توان این تنظیمات را ( می5) Get Configاگر پیکربندی دستگاه قبال تنظیم شده باشد با فشردن کلید  ✓

 فراخوانی و تغییرات الزم را بر روی آن اعمال کرد.
 

ه این تغییرات به دستگا  یم پیکربندی دستگاه را مشاهده می کنید. نتیجه اعمالای از تنظنمونه  16-3شکلدر   ✓

 مشاهده می کنید. 17-3شکلرا در 

 

 
 بندی دستگاهای از تنظيم پيکرنمونه: 16-3شکل

 

صورت بروز داری کنید تا در پیشنهاد می کنیم تنظیمات مربوط به یک پروژه خاص را در مکانی امن نگاه ✓

و  (2) (Exportاز کلید های صادرکردن ) 16-3شکلطبق  مشکل، بتوان آن را بازیابی کرد. برای این منظور

 کنید.استفاده  (1) (Importواردکردن )
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 خروجی ناشی از تنظيم پيکربندی دستگاه: 17-3شکل

 

 SDتنظيمات کارت حافظه  3-2-2

 برداریاین بخش می توانید نرخ نمونهدر در فالن بخش تنظیمات کارت حافظه را مشاهده می کنید. 

(Sample Rate)  دستگاه روی کارت حافظهSD نید.را تعیین ک 

 
 SDبخش تنظيمات کارت حافظه : 18-3شکل
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 نمونه بر ثانیه می باشد. 100برداری الزم به ذکر است که در این حالت، حداکثر نرخ نمونه ✓
 

تنظیمات   برای(  Set/Get Configدستگاه )به این نکته توجه کنید که دستور اعمال و یا فراخوانی پیکربندی   ✓

بین بخش تنظیمات  ،در واقع این دو کلید به صورت همزمان انجام می شود. SDها و کارت حافظه کانال

 به صورت مشترک عمل می کند. ها و تنظیمات کارت حافظهکانال

 

هایی سازی قابل تغییر نیست. همچنین در دستگاهات دستگاه در حین نمایش سیگنال و ذخیرهتنظیم توجه:

توان سازی روی کارت حافظه، نمیسازی روی کارت حافظه وجود دارد، در هنگام ذخیرهقابلیت ذخیره که

 برای دستگاه ارسال کرد. Set Configتنظیمات را با استفاده از دکمه 

 

 (Log) داده  ذخيره سازیتنظيمات  3-2-3

 . دیکن رهیدو فرمت متفاوت ذخ یرو خود را بر یدهد تا داده هایمدر اختیار قرارامکان را  نیا mDASنرم افزار 

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

 

را به عنوان   یساز  رهیفرمت ذخ  کی  دیتوان  ی( م1در بخش ) دیکن یمشاهده م  19-3شکلهمان طور که در   ✓

همان  باشد. یم xls یدوم فرمت متن نهیو گز TDMSاول، فرمت  نهیگز .دیفرض انتخاب کن شیپ فرمت

 شنهادیپ نیز باز کنید. NotePadطور که اشاره شد، این فرمت متنی است و شما می توانید آن را با نرم افزار 

 باشد. یم TDMSما به شما، استفاده از فرمت 
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باشد،  TDMSفرض شما  شیو فرمت پ دیرا فعال کن 19-3شکلدر ( 2مشخص شده با شماره ) نهیگز اگر ✓

شده به فرمت   رهیذخ  لیفا  لیبه تبد  لیما  ایپرسد که »آ  یداده، نرم افزار از شما م  رهیذخ  ندیپس از توقف فرآ

  د؟«یهست هیثانو

 ؟xlsxفرمت اکسل  ای xls یرمت متنشده چه باشد؟ ف  دیتول هیکه فرمت ثانو دیکن یم نیی( تع3بخش ) در ✓

است.  هیبه عنوان فرمت ثانو یفرض و فرمت متن شیبه عنوان فرمت پ TDMSما استفاده از فرمت  شنهادیپ

 یانتخاب شده توسط شما، فقط بر رو یهالتریکه ف  مینکته اشاره کرد نیداده به ا یساز رهیدر بخش ذخ

 ،یساز رهیذخ ندیاز هر فرآ یمتن لیفا ک یو  TDMS لیفا کیشوند. با داشتن  یاعمال م یمتن یهالیفا

 ارینشده را به صورت همزمان در اخت لتریمجموعه داده ف کیشده و  لتریمجموعه داده ف ک یعمال شما 

 همچنین به دلیل کاهش روند پردازش، تولید فایل ها به مراتب سریع تر خواهد بود. داشت. دیخواه

 

را به همراه دارد و ممکن است مدت زمان  ینیپردازش سنگ xlsxبه فرمت  شده رهیذخ لیفا لیتبد :توجه

 دارد.بستگی شما  انهیبه مشخصات را زمانمدت  نیطول بکشد. ا یادیز
 

 Toolsسر برگ  3-3

و مشاهده نمود. همچنین این   کرده  بارگذاریاز پیش ذخیره شده را    TDMSهای  فایل  توانید  در این سر برگ می

 دقت کنید. 20-3شکلقسمتی از آن را جدا کرده و یا روی آن فیلتر اعمال کنید. به  تا بتوان امکان وجود دارد
 

 
 mDASنرم افزار   Tools گسر بر: 20-3شکل
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 باشد:به شرح زیر می  20-3شکلتوضيح موارد اشاره شده در 

 به منظور بارگذاری در این بخش گزارش انتخاب فایل (1

 مشخص شده است( 9پاک کردن نمودار )نمودار با شماره  (2

 لیست کانال های موجود در گزارش (3

 (به داخل نمودار اضافه کرد. Drag and Dropبه صورت  می توان هر کانال را)

 شود.یاز اینجا انتخاب م سیگنال زمان شروع تبدیل (4

 شود.از اینجا انتخاب می سیگنال زمان پایان تبدیل (5

 شود.لیست انتخاب میاین نوع فیلتر از  (6

 باشد.اعمالی می )پنجره( این قسمت، طول فیلتر (7

 شود.انتخاب فایل خروجی، در نشانی انتخاب شده ذخیره میبا زدن این دکمه، تبدیل انجام شده و با  (8

 Date-Time and Communication Settingسر برگ  4-3

  شود.انجام می به تاریخ، ساعت و ارتباط دستگاهبرگ، تنظیمات مربوط  در این سر

 

 
 ارتباطاتتنظيمات زمان و  گسر بر: 21-3شکل
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 ا دهم یسدنهم تکرش
   .E11، واحد 4 دیساختمان مروار ،یعلم و فناور پارک ،یبلوار مولو بلوار دانشگاه،  سان،یقم، پرد

 info@mahdasystem.com :لیمیا     02533550135 :سکف      02533550134  :نفلت
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 باشد:به شرح زیر می  21-3شکلموارد اشاره شده در 

 دهد.این قسمت، زمان و تاریخ وارد شده توسط کاربر یا دریافت شده از دستگاه را نشان می (1

 برای خواندن زمان و تاریخ از دستگاه از این دکمه استفاده کنید. (2

همچنین  ید.استفاده کن Set time to now ساعت و تاریخ فعلی رایانه از دکمهبرای تنظیم دستگاه به  (3

وارد  (1قسمت )را در  مطلوب خود اگر قصد دارید به زمان و تاریخ دلخواه تنظیم کنید، ابتدا مقادیر

 را بزنید.  Set custom timeی کرده و سپس دکمه

 دستگاه را وارد کنید. IPدر این بخش،  (4

 دستگاه را وارد کنید. Portدر این قسمت،  (5

 ارد کنید.رایانه را در این قسمت و Portمقدار  (6

 این دکمه را بزنید. Communication Settingبرای ذخیره سازی تنظیمات  (7


