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 Universal Dyanamic Datalogger  ديتاالگر جامع ديناميکي دستگاه  

  معرفي: 

سرعت   پيشرفت  با  افزايش  و  ها  آزمايش  انجام 

حيطه مهندسي عمران  در  آزمايش هاي مختلف 

دستگاه  ه به  نياز  ديناميکي،  هاي  آزمايش  مچون 

هاي پردازش و ثبت اطالعات با سرعت هاي باال  

 از   استفاده  نياز  به  توجه  باتر بسيار ضروري است.  

ي ها  داده  ثبت  و  گيري  اندازه  هاي  دستگاه

 مهندسي،   مختلف   رآيندهايف  انجام  در   ديناميکي

 طراحي  آزما ابزار ويرا  شرکت توسطاين دستگاه 

  .گرديد اختهس و

يک   دستگاه ديناميکي  هاي  داده  ثبت  و  پردازش 

کيلو هرتز    ۲۰۰با سرعت پردازش    جامع  دستگاه

  Single‐Ended  کانال ورودي آنالوگ  ۱۶و شامل  

يا   آنال  ۸و  ورودي    ۸و    Differentialوگ  کانال 

  مي باشد. کانال ورودي ديجيتال 

  ستفاده از اين دستگاه مي توان بازه گسترده اي با ا

از حسگرها شامل حسگرهاي آنالوگ در محدوده  

   را پردازش نمود.  TTLولتاژ و جريان و نيز حسگرهاي ديجيتال با خروجي 

 و  ها  آزمايش  بيشتر  انجام   براي  الزم  قدرتمند  ابزارهاي  شامل  که  بوده  جامع  افزار  نرم  يک  شامل  دستگاه،  اين  همچنين

  داده   عمليات   متغيرهاي  از  بسياري   تعريف   قابليت  افزار  نرم  اين  هاي  ژگيوي  جمله   از.  باشد  مي  برداري  داده  هاي   فرآيند

  ، Office  افزار  نرم  قالب  در  ها  داده  خروجي  تهيه  حسگرها،  کاليبراسيون  برداري،  داده  سرعت  پارامترها،  همچون  برداري

  . باشد مي...  و ريا برد داده انجام طول در ها،  داده زنده مشاهده و تعريف

آن  ته  قا يافارت  در مدلبيت    ۱۶خروجي آنالوگ ولتاژ با دقت    ۲هاي ديگر اين دستگاه مي توان به داشتن    از جمله ويژگي

 د. نمو رهکنترلر ديناميکي) اشا -(دستگاه ديتاالگر

 

  کاربرد: 

 آنالوگ ولتاژ، ميلي ولت، ميلي آمپر و حسگر هاي ديجيتال با دريافت داده هاي خروجي از انواع حسگر ها با خروجي  

پردازش و کاليبراسيون آن ها، مشاهده زنده نمودار تغييرات تمامي پارامتر ها در چندين نمودار زنده، ،  TTLخروجي  

  . Officeتهيه خروجي داده ها در قالب نرم افزار 
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  مشخصات فني:

 Differentialآنالوگ کانال   ٨و يا  Single‐ Endedآنالوگ  کانال ١٦  دستگاه ورودي تعداد کانال هاي  

  کانال ديجيتال  ٨

  ) Earthپين، به همراه اتصال خنثي ( ٤درگاه   درگاه اتصال دستگاه 

 TTL،  ميلي آمپر ٢٠-٤ميلي آمپر،  ±٢٠ميلي ولت، ±٦٢٥ولت،  ± ٥ولت،  ±١٠  حسگرهاي قابل به دستگاه 

  بيت  ١٦  برداريدقت داده 

  کيلو هرتز ٢٠٠  حداکثر سرعت داده برداري

  ولت مستقيم  ٣٠٠٠  ايزوالسيون ولتاژ

  و نسخه هاي باالتر ويندوز xpويندوز   سيستم عامل مورد نياز 

  ) Excelاکسل (  فرمت خروجي داده ها

   USB  درگاه اتصال به رايانه
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