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 Universal Data Acquisition Module  دستگاه پردازش و ثبت داده ها 

  معرفي: 

 الکترونيک،  صنعت  در  شده   انجام  هاي  پيشرفت  با  امروزه

 فرايند  جايگزين  الکترونيکي  اتوماتيک  و  پيشرفته  تجهيزات

 و  ثبت  گيري،  اندازه   عمليات  در  دستي  و  مکانيکي  هاي

 شده   مختلف  فرايندهاي  و  ها  آزمايش  در  ها  داده  پردازش

 دستگاه  امر اين براي استفاده مورد  تجهيزات جمله از .است

 با  که  بوده (Dataloggers) ها  داده  ثبت  و  گيري  اندازه  هاي

 تعبيه  حسگرهاي  وسيله  به  که  هاييداده   ها  آن   از  استفاده

 را  شوندمي   تامين  خارجي  حسگر  و   ابزار  يا  دستگاه  در  شده

  .کندمي ذخيره مکان  با رابطه در يا  زمان طول در

 ثبت   و  گيري   اندازه  هاي   دستگاه  از  استفاده   نياز   به   توجه  با

 جامع  دستگاه  مهندسي،  مختلف  فرآيندهاي  انجام  در  ها  داده

 آزما   ابزار  ويرا  شرکت  توسط  ها  داده  ثبت  و   گيري  اندازه

  .گرديد ساخته و طراحي

 يک   UDM‐800  مدل  با  ها  داده  ثبت  و  گيري  اندازه  دستگاه

 هاي   داده  پردازش  و  دريافت  براي  کانال  ۸  جامع  دستگاه

. باشد  مي  موجود  حسگرهاي  از  وسيعي  بازه  خروجي

 نام   با  جامع  افزار  نرم  يک  شامل   دستگاه،  اين  همچنين

 براي  الزم  قدرتمند  ابزارهاي  شامل  که  بوده VDS  اختصاري

 مي  برداري  داده  هاي  فرآيند  و  ها  آزمايش  بيشتر  انجام

  تعريف   قابليت  افزار  نرم  اين  هاي  ويژگي  جمله  از.  باشد

  همچون   برداري  داده  عمليات  متغيرهاي  از   بسياري

 ها،   داده  خودکار  ذخيره  برداري،  داده  سرعت  پارامترها،

  چندين  تعريف  ها،  داده  زنده  مشاهده  و  تعريف  ،Office  افزار  نرم  قالب  در  ها  داده  خروجي  تهيه  حسگرها،  کاليبراسيون

  .باشد مي...  و ريابرد  داده انجام  طول در زمان

 
 

 

  کاربرد: 

و  پردازش  و  ها  ترموکوپل  و  آمپر،  ميلي  ولت،  ميلي  ولتاژ،  خروجي  با  ها  حسگر  انواع  از  خروجي  هاي  داده  دريافت 

کاليبراسيون آن ها، تعريف انواع آزمايش ها و پارامترهاي دلخواه در محيط نرم افزار دستگاه، مشاهده زنده نمودار 

سيم نمودارهاي زنده چند متغيره، تهيه خروجي داده ها در قالب تغييرات تمامي پارامتر ها در چندين نمودار زنده، تر

  . Officeنرم افزار 
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   اجزاي دستگاه: 

کانال براي اتصال انواع حسگر ها به دستگاه تعبيه شده است. از جمله ويژگي    ۸در قسمت جلوي دستگاه  دستگاه:  سخت افزار  

دستگاه   جلوي  قسمت  در  باشد.  مي  دستگاه  هاي  کانال  از  يک  هر  به  حسگرها  انواع  تمامي  اتصال  قابلليت  دستگاه  مهم  هاي 

ال مي باشد. همچنين مي توان در صورت سفارش از درگاه  همچنين درگاه اتصال به کامپيوتر تعبيه شده است که از نوع سري

  در قسمت جلوي دستگاه نيز يک چراغ وضعيت براي  نيز به جاي آن استفاده نمود. USBاتصال 

  مشخص نمودن وضعيت دستگاه در مراحل مختلف تعبيه شده است.  

  

  
 

  
  

افزار   نرم  اتوماتيک    VDSدر  هاي  سازي  ذخيره  براي  الزم  تمهيدات 

  داده ها در بازه هاي زماني قابل تنظيم در نظر گرفته شده است.

 

  عنوان   به  Vira Data Soft  افزار نرم  :VDSنرم افزار  

 و  طراحي  UDM‐800  دستگاه  اختصاصي  افزار نرم

 پردازش روند ، VDS افزار نرم  در .است  شده ساخته

 داراي  ها  داده  خروجي  گزارش  تهيه  و  ها  داده

   . باشد مي  Officeافزار نرم توابع با سازگاري

امکان مشاهده زنده مقادير داده    VDSدر نرم افزار  

ها در هر لحظه ميسر شده است. همچنين مي توان  

در هر لحظه مقدار داده ها و يا پارامترها و متغيرها  

  را صفر نمود.

نمودار زنده   ۵امکان ترسيم همزمان    VDSنرم افزار  

اين   از  يک  هر  در  همچنين  دهد.  مي  کاربر  به  را 

تغييرا  توان  مي  زنده  پارامترهاي نمودارهاي  ت 

  مختلف و دلخواه را در کنار هم مشاهده نمود. 
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با توجه به قابليت اين دستگاه در    :تنظيم نوع حسگر متصل به دستگاه

مي   VDSاتصال انواع حسگر ها به هر يک از کانال ها، درون نرم افزار  

توان نوع حسگر متصل شده به دستگاه را براي هر کانال تعريف نمود. 

دلخواه  آزمايش  همچنين مي توان تعريف هاي مذکور را براي يک 

تنظي آزمايش  آن  انجام  هنگام  در  و  کرده  را ذخيره  مربوطه  مات 

  مجددا استفاده نمود.

  

بخش    VDSاز جمله قابليت هاي مهم نرم افزار    کاليبراسيون حسگر ها:

کاليبراسيون حسگر ها بوده که با استفاده از آن مي توان هر يک از 

ذخيره   را  آن  فايل  و  نموده  کاليبره  را  دستگاه  به  متصل  حسگرهاي 

ز کردن و استفاده بر روي  نمود. فايل کاليبراسيون هر حسگر قابل با

کانال دستگاه را دارا مي باشد. همچنين در صورت تشابه   ۸هر يک از 

تمامي  براي  حسگر  يک  کاليبراسيون  فايل  از  توان  مي  حسگرها، 

بخش  مهم  هاي  قابليت  جمله  از  نمود.  استفاده  ديگر  حسگرهاي 

ترکيبي  کاليبراسيون  فايل  سازي  ذخيره  قابليت  دستگاه  کاليبراسيون 

کانال براي يک آزمايش دلخواه بوده که اين امکان را به   ۸براي هر  

کاربر داده تا در هنگام انجام يک آزمايش مفروض بتوان کاليبراسيون  

کانال را براي آن آزمايش مفروض استفاده    ۸متناظر حسگر ها در هر  

  نمود. 

  

  

  
  

بعد از اتمام فرايند داده برداري، مي توان داده هاي    :خروجي داده ها

و   کرده  ذخيره  و  تهيه  اکسل  فايل  يک  قالب  در  را  شده  پردازش 

نمودارهاي مختلف بين پارامترهاي آزمايش را نيز درون فايل اکسل  

  تهيه شده مشاهده نمود. 

  
  

  
  

امکان    VDSبا استفاده از نرم افزار    :تعريف پارامتر ها

ع پارامتر ها بر پايه ترکيب جبري، مثلثاتي  تعريف انوا

و تواني داده هاي هر يک از کانال ها و نيز در گرفتن  

به  دستگاه  ويژگي  اين  باشد.  مي  ميسر  زمان  عامل 

کاربر اين توانايي را داده تا بتواند تمامي پارامتر هاي 

افزار  نرم  درون  را  خويش  مطالعه  مورد  مهندسي 

VDS  تغييرات و  نموده  به    تعريف  را  ها  پارامتر  اين 

صورت زنده در تمامي مراحل داده برداري مشاهده  

نمايد. همچنين اين امکان براي کاربر فراهم شده تا  

براي  را  خويش  دلخواه  هاي  پارامتر  ترکيب  بتواند 

انجام   هنگام  در  و  نموده  ذخيره  آزمايش  هر  انجام 

آزمايش هاي دلخواه، فايل ترکيب پارامتر هاي خود  

  نموده و آن را استفاده نمايد.  را باز
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  مشخصات فني:

  کانال  ٨  تعداد کانال هاي دستگاه 

  ) Earthپين، به همراه اتصال خنثي ( ٥درگاه   درگاه اتصال دستگاه 

  ميلي ولت،  ±٥٠٠ميلي ولت،  ±١٠٠ولت،  ±١ولت،  ±١٠ولت،   ±٥/٢ولت،  ± ٥ولت،  ±١٠  حسگرهاي قابل به دستگاه 

صفر     K  ترموکوپل،  گراد  سانتي  درجه  ٧٦٠  الي  صفر  J  ترموکوپلميلي آمپر،    ٢٠-٤ميلي آمپر،    ±٢٠

صفر الي    E  ، ترموکوپلدرجه سانتي گراد  ۴۰۰الي    -T  ۱۰۰ترموکوپل  ،  درجه سانتي گراد  ۱۳۷۰الي  

الي    S  ۵۰۰ترموکوپل  ،  درجه سانتي گراد  ۱۷۵۰الي    R  ۵۰۰  ، ترموکوپلدرجه سانتي گراد  ۱۴۰۰

  درجه سانتي گراد ۱۸۰۰الي   B ۵۰۰ترموکوپل ، درجه سانتي گراد ۱۷۵۰

  بيت  ١٦  دقت داده برداري

  داده در ثانيه براي هر کانال  ٢  حداکثر سرعت داده برداري

  ولت مستقيم  ٣٠٠٠  ايزوالسيون ولتاژ

  و نسخه هاي باالتر ويندوز xpويندوز   سيستم عامل مورد نياز 

  ) Excelاکسل (  فرمت خروجي داده ها

  (قابل انتخاب)  USBو  RS232  درگاه اتصال به رايانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




	Cover
	Commercial Catalogue
	End page

