
 برداریسامانه داده موضوع مقاله:

 

 ART-MTDA-001-01 :مقالهشماره 

 69 بهمن 81 تاریخ: گیریاندازه تست و واحد واحد:نام 

 6از  8 صفحه: اول ویرایش:

 

 GEN-FR-108-00شماره سند:  8 

 

 تعالی بسمه

 

 برداریداده هایسامانه با رابطه در کوتاه مطالبی

 

 
 

 :تهیه کننده

  حسینیعلیرضا علی 

 

 

 

 

 گزارشی از:

 آوران رادینشرکت پارس فن

 

 

 

 ویرایش اول

 69بهمن 



 برداریسامانه داده موضوع مقاله:

 

 ART-MTDA-001-01 :مقالهشماره 

 69 بهمن 81 تاریخ: گیریاندازه تست و واحد واحد:نام 

 6از  2 صفحه: اول ویرایش:

 

 GEN-FR-108-00شماره سند:  2 

 

 خلاصه -1

 برداریهای دادهکوتاه در رابطه با سامانهمطالبی  عنوان سند

 حسینیعلیرضا علی تهیه کننده

 برداریسامانه داده موضوع 

 متن و عکس نوع فایل

 LabVIEWافزار، لب ویو، ی، نرمگیر، تست، اندازهبرداریداده کلید واژه

 مقدمه -2

هاای شصيای، اماروزه باه گاور گساترده در برد و رایانههای تکها، رایانهکنندهها، ریزکنترلریزپردازنده

شاود و بارای مهندساین، فهمیادن گياونيی بدسات موردن مساتقیم گیری استفاده مایهای اندازهسیستم

ای اهمیت یافته است. برای نموناه، اگلاعات منالوگ و اگلاعات از محیط اگراف با این وسایل، به گور فزاینده

ل منالوگی که در شکل زیار نااان داده شاده اسات در ن ار سیينال خروجی یک حسير را به صورت سیينا

ی نمودار، که به صورت فیزیکی سیينال را روی کاغذ کنندهی منالوگی مانند ثبتبيیرید. سیينال را با وسیله

ی دیير این اسات کاه اگلاعاات توان ثبت نمود. گزینهنما، مینماید، یا با نمایش من توسط نوسانترسیم می

( به Data Acquisitionبرداری  )موری داده یا دادهدازنده یا رایانه ذخیره شود. این فرایند را جمعتوسط ریزپر

 نامند.ای میصورت رایانه

ی منالوگ )قیاسی( به مدار دیجیتال )رقمی( یا ریزپردازنده، ابتدا لازم است که برای دادن اگلاعات یا داده

ی اول، ارزیابی عددی ی دیجیتالی تبدیل شود. مرحلهگار با پردازندههای منالوگ به مقادیر دیجیتال سازداده

ی من ( گویند و نتیجهSamplingبرداری  )باشد. این فرایند را نمونهسیينال، در لح اتی جداگانه از زمان می

ا ی مطابق باگنانکه در شکل زیر ناان داده شده، سیينال دیجیتال شده است که ترکیبی از مقادیر گسسته
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باشد. بنابراین سیينال دیجیتالی شده ترتیبی از اعداد است که تقریبی بارای سایينال مناالوگ هر نمونه می

 باشد. می

 

 

 ی آنبرداری شدهسیگنال آنالوگ و معادل نمونه :1-2شکل 

 

 برقراری ارتباط بین رایانه و دنیای خارج -3

باشد. همانيونه که برداری میها یا دادهموری داده، قابلیت جمعLabVIEWافزار استفاده از نرمعلت اصلی 

هاای ها از دنیای خاار  از رایاناه توساط کاارتموری دادهافزاری و با جمعی نرمدانید به کمک این بستهمی

 گیری مجازی تبدیل نمود. توان رایانه را به یک سیستم اندازهو غیره می GPIB( و DAQبردار )داده

-های نوین و امروزی است. مجموعه، پایه و اساس مزمایاياهVIگیری مجازی یا به اصطلاح سیستم اندازه

هایی اسات کاه تجهیازات و افزار مربوط و کارتگیری مجازی شامل یک دستياه رایانه، نرمی سیستم اندازه

 نامیم. می LabVIEWای است که من را افزار همان برنامهمکنند. این نرسازی میابزار مزمایاياهی را شبیه
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هاسات، اماا در بیااتر ماوارد بارای سازی دادهافزاری، ابزاری قدرتمند جهت شبیهی نرماگرگه این بسته

گیرد. به عنوان نموناه ها و برقراری ارتباط بین رایانه و دنیای خار  نیز مورد استفاده قرار میموری دادهجمع

هاای موری داده و یا تولید سایينالبردار جهت جمعهای دادهتوان از کارتمی LabVIEWافزار مک نرمبه ک

 منالوگ و دیجیتال استفاده نمود. 

توان دمای یک محیط را تحت کنترل و ن ارت قارار داد، می LabVIEWافزار ها و نرمبه کمک این کارت

د و یا مقدار فرکانس )بسامد( یک سیينال ناشناخته را تعیین هایی را به یک سیستم دیير ارسال نموسیينال

 کرد. 

هاا را باه تاوان دادههای سریال رایانه مییا درگاه GPIBهای و کارت LabVIEWافزار با به کارگیری نرم

-همتر، اسکنر و همچنین برای بهرنما، مولتیموری نمود. جهت برقراری ارتباط بین رایانه و نوسانمسانی جمع

های توان از کارتگیری که در فواصلی دور از سیستم کنترل خود قرار دارند میهای اندازهبرداری از سیستم

GPIB ها به کمک گند موری دادهتوان پس از جمعافزاری میی نرماستفاده کرد. به کمک این بستهVI  کاه

 ها را نمایش داد. و من ها را پردازش کرده، دادهLabVIEWها در جهت تجزیه و تحلیل داده

 (DAQبرداری  )آوری داده یا دادهجمع -4

DAQ گیری یک سیينال )ناانک( حقیقی ن یر ولتاژ و ارسال من به رایانه جهت به گور خلاصه به اندازه

-موری داده یاا دادههاای جماعگاردد. سیساتمپردازش، تجزیه و تحلیل، ذخیره و اعمال تغییرات اگلاق می

هاای های فیزیکی که ذاتاا  مناالوگ هسات باا دنیاای رایاناه و سایينالای بین دنیای کمیتهبرداری، واسط

اند از: تراگردان )مبدل(، مدارهای برداری عبارتکنند. زیر سیستم اصلی یک سیستم دادهدیجیتال فراهم می

نالوگ به دیجیتاال(. در )م  A/Dبردار و نيهدار، و مبدل (، مدار نمونهMultiplexerممایش سیينال، تافتير  )

 برداری ناان داده شده است.شکل زیر اجزای یک سیستم داده
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 برداریاجزای یک سیستم داده  :1-4شکل 

 

 برداریاجزای یک سیستم داده  :2-4شکل 
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های فیزیکی، کمیت فیزیکی مورد ن ر یا همان سیينال است. ایان سایينال از پدیده در شکل بالا من ور

، مقدار جریان، سیينال وضعیت روشن و خاموش شدن pHممکن است سرعت، درجه حرارت، رگوبت، فاار، 

سانجند و یاک ها کمیات فیزیکای ماورد ن ار را ماییک سیستم، شدت نور و ... باشد. حسيرها و تراگردان

-هایی که مایکنند. به عنوان نمونه ترموکوپلگیری شده تولید میالکتریکی متناسب با مقدار اندازه سیينال

کنناد. ایان ساطوح ولتااژ توساط توان من را نوعی تراگردان فرض کرد، درجه حرارت را به ولتاژ تبدیل مای

گیری خواهند بود. ل اندازهدهند، قابنمایش می A/Dکه به گور خلاصه من را با « مبدل منالوگ به دیجیتال»

های فاار که باه ترتیاب ها و مبدلسنجهای کاش، جریاناند از گیجها عبارتهای دیيری از تراگرداننمونه

گیرناد. در هار یاک از حالاات ماذکور، گیری نیرو، مقدار جریان و فاار مورد استفاده قارار مایجهت اندازه

 کمیت فیزیکی مورد ن ر متناظر است. سیينال الکتریکی ایجاد شده توسط مبدل با

 A/Dتوان سیينال منالوگ را با استفاده از مبادل می برداردادههای و کارت LabVIEWافزار به کمک نرم

افازار های این نارمتوان در موارد زیر از قابلیتهای مذکور میافزار و کارتقرائت نمود. با به کارگیری این نرم

 استفاده نمود:

های خروجی منالوگ به کمک مبدل ، تولید سیينالA/Dهای منالوگ با استفاده از مبدل سیينالخواندن 

D/Aهاا جهات هاای موجاود در کاارتهای دیجیتال، اعمال تغییر در شمارنده، خواندن و یا ارسال سیينال

 گیری بسامد )فرکانس(، تولید پالس و غیره.اندازه

 ردار ناان داده شده است.بدر شکل زیر یک نمونه از کارت داده
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 آی سیبرداری پیای از یک کارت دادهنمونه :3-4شکل 

هاای تولیاد شاده سایينال Signal Conditioning Modulesیاا « های ممایش )تطبیق( سایينالواحد»

سازند. به عنوان منطبق می برداردادههای برای کارتها و سطوح ولتاژ قابل قبول ها را با سیينالتوسط مبدل

ها خواهید ولتاژهای فاار قوی سیستم روشنایی شهر را مورد بررسی قرار دهید و مننمونه فرض کنید که می

و اجازای دیيار  بارداردادههاای ها، رایانه، کارترا تجزیه و تحلیل کنید. در صورت عدم استفاده از این واحد

 پذیری خواهند شد.ناده در این پروژه از بین خواهند رفت و موجب وارد ممدن خسارات جبرانمورد استفا

و غیاره را سازی ، فیلتر کردن، ایزولهسازیهای ممایش سیينال، اعمالی ن یر تقویت، تضعیف، خطیواحد

ماواردی معادود کاه سایينال ها الزامی است، ميار در دهند. در بیاتر موارد، استفاده از این واحدانجام می

)ناانک( مورد بحث از نوع دیجیتال )رقمی( بوده و سطح ولتاژ من نیز پایین باشد. در هنيام استفاده از ایان 

مسایبی وارد نياردد. در ماورد  بارداردادههاای ها باید مواظب بود که از ن ر الکتریکی به رایانه و کارتواحد

تحانی یا انتصابی وجود نداد، یعنی برای به کارگیری یک واحد مماایش های ممایش، حالت اماستفاده از واحد

استفاده کرد، بلکه باید قبل از شروع به کار حتما  شرایط و انطباق « سعی و خطا»توان از روش )تطبیق( نمی

 پارامترها و موارد خواسته شده با واحد مربوط را بررسی نمود.

های ممایش به مواردی همچون شرایط، نوع سیينال و سطح ولتاژ دهمانيونه که اشاره شد، استفاده از واح

، فرض کنید که کمیت فیزیکی مورد بحاث، ها بستيی دارد. به عنوان نمونهسیينال تولید شده توسط مبدل
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باید ابتدا حسير گرمایی را به یکی از  LabVIEWافزار گیری دما توسط نرمباشد. برای اندازه« دمای محیط»

ارتباط دهیم. جهت بقاراری ارتبااط ماذکور در بیااتر ماوارد،  برداردادههای ورودی منالوگ در کارت درگاه

استفاده از واحد ممایش الزامی است. نوع این واحد نیز به نوع حسير و سطح سیينال )نااانک( ایجااد شاده 

افزار تعبیاه که در نرم برداردادههای مربوط به VIبستيی دارد پس از انتصاب یک واحد مناسب با استفاده از 

ها را بر روی صفحه به نماایش در مورده را خواند و داده برداردادهتوان سطح ولتاژ کانال کارت شده است، می

 ها پرداخت.ها را ذخیره نمود و سپس به بررسی و تجزیه و تحلیل منو این داده

 است.  برداری ناان داده شدهدر شکل زیر یک نمونه از سیستم داده

 
 برداریای از سیستم دادهنمونه  :4-4شکل 

 بندیجمع -5

( مطالاب LabVIEWویو )افازار لاببارداری، اجازای من و نرمای دادههگزارش در رابطه با سامانهدر این 

 مصتيری ارائه گردید.
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