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دانش پژوهان آفتاب پارسشرکت فنی و مهندسی   

 برگه مشخصات فنی

 010DA-PARS دیتاالگر مشخصات فنی 

 خروجی/ورودی پین 45. این دیتاالگر دارای باشد می ATmega2560 و بر پایه میکروکنترلر MHz 16پردازنده دارای یک  010DA-PARS دیتاالگر

وری داده های سنسوورهای  آجمع  تمی باشد. از این دیتاالگر جه USB پورت یک UART پورت 4 آنالوگ، ورودی PWM، 51 خروجی 54 دیجیتال،

استفاده می گردد. ایون دیتواالگر دارای دو خروجوی موی باشود یوک        010Wو جهت باد  010S، سرعت باد 010P، فشار 010H رطوبت ،010Tدما 

بوده که بصورت آنالین  4Gکه بصورت لحظه ای مقادیر سنسورهای ذکر شده را نمایش داده و خروجی دیگر یک فلش  RS232خروجی سریال با فرمت 

و یوک ورودی کابو     12Voltداده های نمایش داده شده تحت نام مشخص بر روی آن ذخیره می گردد. عالوه بر این دیتاالگر دارای یوک ورودی بور    

 شد.های سنسور بصورت کانکتوری می با
 

 010DA-PARS دیتاالگر مشخصات ورودی های 

            Sensor Input 
Sensor type نوع سنسور مدل 

Wind Direction 010W جهت باد 

Wind Speed  010S سرعت باد 

Air Temperature 020T دما هوا 

Air Humidity 020TH رطوبت هوا 

Air Pressure 020P فشار هوا 

Connector Type : Farnell 9 Pin –Model :PX0409 
 

Power Input 
 نوع ورودی میزان جریان دهی مدل

eatp30 2~3 A 12 VDC 

Connector Type : Farnell 2 Pin –Model :PX0402 
 

 010DA-PARS دیتاالگر مشخصات خروجی 

Data Output 
 نوع خروجی نوع کانکتور  سیم متصلنوع کانکتور 

DB9-M Farnell 2 Pin –Model :PX0402 RS232 

  010  دیتاالگرخروجیDA-PARS  کانکتور داده سریال بوده که توسطDB9-M  را دارد.و دریافت آن بر روی سریال مانیتورینگ رایانه قابلیت اتصال به 

 010DA-PARS دیتاالگر کد خروجی 

 

 
 نمایش زمان و تاریخ نمایش سنسور اول نمایش سنسور دوم نمایش سنسور سوم نمایش سنسور چهارم نمایش سنسور پنجم

 توجهات :

 .بر روی هر ورودی سنسور امکان داده برداری انواع سنسورها شرکت میسر است و در خروجی با نمایش حروف اختصاری نوع سنسور مشخص می شود 

  در صورت نبود سنسور و یا عدم ارائه داده معتبر عبارت"not OK ".بجای داده سنسور قید می گردد 

  دقیق زمان الزم است تا داده ها تنظیم و معتبر گردند. 5در ابتدای کار حدود 
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دانش پژوهان آفتاب پارسشرکت فنی و مهندسی   

 برگه مشخصات فنی

 

 

 

 روش راه اندازی دیتاالگر
 .ابتدا یک فلش خالی در مح  ذخیره سازی دیتا الگر قرار دهید 

  وص  و طرف دیگر را به رایانه مورد نظر وص  نمایید. پین بر روی دیتاالگر 2ابتدا کاب  ارتباط سریال را به مح  کانکتور 

 .کاب  بر  دیتاالگر را به مح  مشخص شده وص  و به بر  وص  نمایید 

 .پس از وص  نمودن بر  دیتاالگر کاب  سنسورها را در مح  خود فرو برده و محکم نمایید 

 

 010DA-PARS دیتا الگر کار بانکات کلیدی 
  درصورت ادامه عدم ارائه داده ارتباطات بررسی گردد(نمایید قطع و وص را  دیتاالگردیتا الگر باید بر  سوی در صورت عدم ارائه داده از ( . 

  نمایید قطع و وص را  دیتاالگرباید بر  در صورت نمایش داده های غیر قاب  خوانا بر روی سریال مانیتور. 

 بر روی فلش حتما بر  دیتاالگر قطع و سپس فلش خارج و یا داخ  گردد. جهت مشاهده فای  ها ذخیره شده 

 

 هرگز در هنگام برق دار بودن سیستم اقدام به داخل و یا خارج نمودن فلش ننمایید.
 

  ثانیه یکبار می باشد. 3داده های از زمان اتصال بر  دیتاالگر بصورت پیوسته ذخیره می گردد. نرخ داده برداری هر 

   می گردد. دریافت و ذخیره، داده سنسورها بصورت لحظه ای دیتاالگراز زمان اتصال بر 

  امکان تنظیم نرخ داده برداری در هر بازه ای مطابق با درخ.واست میسر است.کاهش حجم داده های دیتا الگر  بهدر صورت نیاز 

   دچار مشک  گردیده که با ریست آن مشک  رفع می گردد. ردیتاالگ هر خروجیدر صورت ارسال داده تکراری بصورت طوالنی بر روی 

 

 010DA-PARS دیتا الگریونیت  ابعاد

 ارتفاع عرض  طول 

300 mm 200 mm 100 mm  

 


