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 چکیده

از زار هایی که این نیبا از یک کمیت خاص هستیم. یکی از بردارینمونهها ما نیازمند در بسیاری از پروژه   

کار و نیز نحوه استفاده از  مراحلو  دیتاالگربه معرفی  1 لدر فص د.هستن1هادیتاالگر کندمیما را برطرف 

دو محصول صنعتی از  2در فصل  بیان خواهیم کرد. را آن هایکاربرد همچنینو  پردازیممی این دستگاه

 3درفصل  .ایمکردهکه هم اکنون در بازار موجود است و مورد استفاده کاربران است معرفی را این دستگاه 

 آشناپروگرام کردن این برد ی در این فصل با امکانات و نحوه. کنیممیرا معرفی  NXP LPC1788برد 

است   ARMکنترلرهایکه از سری میکرو  LPC1788به معرفی میکرو کنترلر  4درفصل  .شویممی

را  Keil u Visionکامپایلر   ARMکنترلرهاییی مقدماتی با میکرو آشنا. در این فصل پس از پردازیممی

این  آخر مورد استفاده قرار گرفته معرفی خواهیم کرد. در LPC1788میکرو کنترلر  نویسیبرنامهکه برای 

 افزارنرمبا  5در فصل  .ایمآوردهدر سمت برد را  به شبکه فصل هم کد نوشته شده برای ارسال و دریافت داده

Visual Studio   نویسیبرنامهو زبان C# کد نوشته شده در این محیط برای ارسال و دریافت شویممی آشنا .

پنل نهایی دیتاالگر با استفاده از  6در فصل  است. آمدهدر سمت کامپیوتر در این فصل  به شبکه داده

 . شویممی آشنانیز  Corel DRAW افزارنرمطراحی شده است. در این فصل با  Corel DRAW افزارنرم

ی توسط کامپیوتر عملالزم به ذکر است که در این پروژه قسمت ارسال داده از برد به شبکه و دریافت آن    

ی هم به نهای دستگاه شد ولی قسمت ارسال داده از کامپیوتر به شبکه و دریافت آن توسط برد عملی نشد.

ها نوشته نشده است و تنها بسته فرستاده برنامه ویژوال برای دریافت داده همچنین مرحله ساخت نرسید

 .گردید در واقع این پروژه ناقص انجام گردیدمانیتور  Wire Sharkشده از میکرو توسط نرم افزار 
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 ]1[مقدمه  1-1

داده  آوریجمع آن ییابتدا در شکل بسیار .است گیریاندازهو ذخیره داده یک کاربرد معمول  آوریجمع   

ند وانتمی هاداده. این باشدمیو ذخیره مقادیر فیزیکی یا الکتریکی در یک دوره زمانی  گیریاندازهشامل 

 دما، کشش، جابجایی، جریان، فشار، ولتاژ، مقاومت، توان و بسیاری پارامترهای دیگر باشند. 

 لهبوسی که را هاییداده که است الکترونیکی ایوسیله بردار داده یا دیتاالگر یا داده یکنندهبتث   

 اهدادهو ذخیره  آوریجمع. کندمیشوند را در طول زمان ذخیره شده دردستگاه تامین می تعبیه حسگرهای

، نمایش، آفالین آنالیزین، آنال آنالیز، اما بعضی از پروژه ها نیاز به کندمینیاز بسیاری از پروژه ها را بر طرف 

 دارند.  هادادهگذاری و اشتراک گیریگزارش

ه ببوده  قابل حملعموماً کوچک و  آنهاشوند. اکثر دیتاالگرها بر پایه یک پردازنده طراحی و ساخته می   

 شوندباشند. برخی از دیتاالگرها به رایانه متصل میداده می سازیذخیرهدارای حافظه داخلی جهت عالوه 

 های برداشت شده را مشاهده و تجزیه و تحلیل کرد. را فعال کرده و داده آنهاافزار توان با استفاده از نرمو می

ساعته اطالعات است. دیتاالگرها  24 آوریجمعدیتاالگرها قابلیت  ترین مزایای استفاده ازیکی از اصلی   

نموده و اطالعات  گیریاندازهبانی معموالً به محض فعال سازی بدون مراقبت رها شده تا در طول دوره دیده

 . دق از شرایط محیط تحت نظر بدست آیتا تصویری جامع و دقی دهدمید. این قابلیت اجازه نرا ذخیره کن

 

 ]2[ا هدیتاالگرمراحل کار  1-2

انند م ی الکترونیکیهاسیگنالهای فیزیکی به ها و محرکرها از سنسورها برای تبدیل پدیدهدیتاالگ   

ده و به رایانه ش ی باینری تبدیلهادادهی الکتریکی به هاسیگنالکنند. سپس این جریان یا ولتاژ استفاده می

ای انههای رایتوانند توسط برنامهی باینری به راحتی میهادادهشوند. این ا حافظه مورد نظر انتقال داده میی

 .شوند حافظه مورد نظر ذخیره  مورد تحلیل قرار گیرند و بر روی

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AD%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AD%D9%85%D9%84
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 .برساند انجامرا به  1-1یک دیتاالگر کامل اغلب باید مراحل نشان داده شده در شکل    

 

 رالگتاید کی یکار مراحل 1-1 شکل

  اههداد داشتبر ●

 هب یکیزیف یها دهیپد لیتبد یبرا که باشدمی تاالگرید افزارسخت و سنسورها شامل مرحله نیا   

 . شودمی استفاده آن از تالیجید یهاسیگنال

  هاداده1آنالین لیتحل ●

 یاتمیتصم و میده انجام هاداده رهیذخ از قبل میخواه یم ما که است ییها لیتحل هیکل شامل مرحله نیا   

 نیا زا ملموس مثال کی.میریبگ  ستمیس کی یرو بر راتییتغ اعمال یبرا آمده بدست یهاداده اساس بر را

  نیهمچن دباشمی گرادیسانت درجه مانند یبامعن یعلم یواحدها به شده گیریاندازه ولتاژ لیتبد ل،یتحل نوع

 نیآنال لیتحل از یقسمت یفعل یهاگیریاندازه اساس بر..( .و پمپ قطع مانند) ستمیس از یقسمت کنترل

 .است

  هاداده سازیذخیره ●

 .باشدمی نظر مورد یلهایفا در هاداده رهیذخ شامل مرحله نیا   

 

                                                           
1 On Line 
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  هاداده 1آفالین لیتحل ●

 یتآ یهااستفاده یبرا هاداده رهیذخ و سنسورها ریمقاد برداشت ییتوانا تاالگرها،ید اتیخصوص از یکی   

 مثال کی. شودمی انجام شده رهیذخ یهاداده یرو بر که باشدمی ییهالیتحل شامل مرحله نیا .باشدمی

 .باشدمی نیشیپ یهاداده در خاص داده کی یجستجو ن،یآفال لیتحل از ساده

 

  هاداده از گیریگزارش و یگذار اشتراک، شینما ●

 چند هر .میده شینما را خود یهاداده تا میدار ازین ما که باشدمی ییهاگزارش جادیا شامل مرحله نیا   

 نیا. داد شینما را نیآنال یها لیتحل ماًیمستق توانمی است، شده داده نشان 1-1 شکل در که همانگونه

 را آنها و کرده نظارت ،آنها لیتحل و یآور جمع با همزمان را خود یهاداده تا سازدمی قادر را ما تیقابل

  .میده نشان

 

 ]1[ تاالگرهاید یکاربردها 1-3

 مشترک یازهاین این موارد یتمام اما گردنندیم استفاده یکاربرد موارد از یعیوس فیط در تاالگرهاید   

 :عبارت است از دیتاالگر یکاربردها از یبرخ .است نظر مورد تیکم از بردارینمونه آن و دارند یمشابه

  یمیش هایآزمایشگاه در هانادیمیش توسط هاشیزماآ فشار و PH، دما اطالعات یرهیذخ و بردارینمونه ●

 طراح نیمهندس توسط یباتر شارژ زانیم و دما، لرزش مانند یوربهره ریمقاد یرهیذخ و بردارینمونه ●

 کنند یطراح خواهندیم که یمحصوالت یابیارز یبرا

 تیامن زانیم یابیارز یبرا معدن نیمهندس توسط زمان طول در هاپل یرو بر بار و کشش گیریاندازه ●

  پروژه

                                                           
1 Off Line 
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 شناسان نیزم توسط نفت استخراج یبرا یحفار هنگام در محل یمعدن آرایش نیتخم ●

  یسشنااهو یهاستگاهیا در ...و رطوبت، دما، باد سرعت مانند اطالعات رهیذخ ●

  یدروگرافیه مراقبت بدون یهاه ستگایا در ...و آب ییرساناآب،  عمق آب، سطح مانند اطالعات رهیذخ ●

 جاده کیتراف شمارش ●

  محموله انتقال نیح در یشدن فاسد مواد ...و رطوبت، دما گیریاندازه ●

  وحش اتیح قاتیتحق ●

 عیتوز در حساس مواد نقل و حمل طیشرا و لرزش گیریاندازه ●

 آهنراه یدهگنالیس در رله تیوضع نگیتوریمان ●

 یانرژ مصرف تیریمد یبرا یکیالکتر یبارگذار یسازرهیذخ ●

 لوله خط طول در فشار و دما یرهایمتغ از برداریداده ●

  گاز و نفت لوله خطوط نگیتوریمان ●

 

 ]1[تاالگرید کی اتیخصوص 1-4

 

 هاکانال تعداد ●

 .دهستن تاالگرید به اتصال قابل زمانهم که است ییهامبدل و سنسورها تعداد انگریب هاکانال تعداد   

 

 بردارینمونه فرکانس ●

. دکنیم برداشت نظر مورد دهیپد از دیتاالگر سنسور که است ییهانمونه تعداد دهنده نشان عدد نیا   

 هیثان هر در یعنی است هرتز 333 بردارینمونه فرکانس یدارا تاالگرید کی شودیم گفته یوقت مثال یبرا

 .کندمی برداشت نمونه 333
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 کننده یبانیپشت یسنسورها نوع ●

 ستا ممکن تاالگرید کی مثالً. کندیم یبانیپشت را یخاص یهامبدل و سنسورها یتاالگرید هر معموالً   

 .نباشد هاترموکوپل یبانیپشت به قادر یول باشد RTD یحرارت یسنسورها یبانیپشت به قادر تنها

  یکار طیمح طیشرا ●

 .ردیگ قرار استفاده مورد دتوانمی آن در که یرطوبت و دما مانند   

 

  حافظه زانیم ●

 .دارد را داده رهیذخ تیقابل مقدار چهدیتاالگر یعنی   

  وتریکامپ به اتصال تیقابل●

 یکنولوژت به توجه با .میده انتقال وتریکامپ به را هاداده میدار ازین شده بردارینمونه یهاداده لیتحل یبرا   

 به هاادهد انتقال نحوه با ادامه در .است متفاوت وتریکامپ به هاداده انتقال ینحوه هادیتاالگر در رفته کار به

 .شد میخواه آشنا وتریکامپ

 میکنیم اشاره هادیتاالگر از یشتریب یهاویژگی و اتیخصوص به یصنعت دیتاالگر دو یمعرف در 2 فصل در   

  .ردیگ قرار توجه مورد دیبا نظر مورد تیفعال یبرا هاآن انتخاب در که

  هادیتاالگر متیق 1-5

 کی که یمختلف یطیمح طیشرا به توجه با و است لیدخ تاالگرهاید ساخت در که یتکنولوژ به توجه با   

 مثال یبرا .باشد متفاوت تواندیم آنها متیق، بدهد انجام آنجا در را برداری داده اتیعمل دیبا تاالگرید

بیت و  12 نمونه برداری نمونه بر ثانیه و دقت 633، با سرعت نمونه برداری DL1004دیتاالگر چهار کاناله 

دو کاناله با نمایشگر  DL1102دیتاالگر شود. تومان عرضه می هزار 443امکان اتصال با کامپیوتر به قیمت 

یک ملیون و بیت بر ثانیه دارای قیمت  433بیت و سرعت نمونه برداری  12لمسی و دقت نمونه برداری 

ها هم بسیار گران هستند. برای نمونه دیتاالگر دو کاناله فوق باشد. بعضی دیتاالگرتومان می چهار صد هزار

نمونه بر ثانیه بهایی در  هزار 533 نمونه برداری بیت و سرعت 24با دقت نمونه برداری  DL3112سریع 

  دارد. ملیون تومان 33حدود 
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