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حفاظت  یها  ستمیدر س یر یتست و اندازه گ  زات یاز جمله تجه تاالگرید
  یها ستمیس یو نگهدار   ریتعمو   ی بررس  ،یساز  ادهیپ در .است یکاتد

 .داشت میسر و کار خواه تاالگریهمواره با د ،ی حفاظت کاتد

 یها، انواع ورود  ی ژگ یاجزاء و نحوه عملکرد آن، و تاالگر،یمقاله با د نیا در
 .شد میها و کاربردها آشنا خواه

 

 ست؟ یچ تاالگری د 1#

 لهیوس (Data Logger) ی سیثبات به انگل ایداده َبردار  ایکننده داده  ثبت
شده  هیتعب یحسگر ها لهیرا که به وس یی ها داده است که ی ک یالکترون یا

مکان  ایطول زمان  در شوند را  ی م  نیتأم ی حسگر خارج ایدر دستگاه 
 .کند ی م رهیذخ

 :باشند ریز ی توانند مانند پارامترها ی داده ها م  نیا

 دما  •
 کشش  •
 ییجابجا •
 انیجر •
 فشار  •
 ولتاژ  •
 مقاومت  •
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 توان  •

 ای) تالیجی پردازنده د  کی هی)اما نه همه آن ها( بر پا تاالگرهاید اکثر
 .شوند ی و ساخته م  ی ( طراحانه یرا

 

 .شوند ی م  هیتغذ یباتر  لهیها عموما کوچک و قابل حمل بوده و به وس آن
 رهیجهت ذخ ی حافظه داخل یمجهز بوده و دارا  زپردازندهیر کیعالوه به  به

 .باشند ی حسگر م یداده و تعداد  یساز 

توان با استفاده از نرم   ی شوند و م  ی متصل م  انهیبه را تاالگرهایاز د ی برخ
و   هیکنترل شده را مشاهده و تجز یها  داده افزار آن ها را فعال کرده و

و صفحه  دی)مانند صفحه کل ی رابط محل  یدارا هیبق که ی کرد در حال  لیتحل
مستقل استفاده  یا لهیتوانند از آن ها به صورت وس  ی ( بوده و مش ینما
 .کرد
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 ۲۴ یجمع آور   تیقابل زات ی تجه نی استفاده از ا یای مزا  نی تر  ی از اصل ی کی
بدون مراقبت    یها معموال به محض فعال ساز  آن .ساعته اطالعات است
 .کنند رهینموده و اطالعات را ذخ یر یدوره اندازه گ کیرها شده تا در طول  

 طی مح طیاز شرا قیجامع و دق  یر یدهد تا تصو  ی اجازه م  تیقابل نیا
 .دیرطوبت( بدست آ ایهوا  یتحت نظر )مانند دما

 

 تاالگری نحوه عملکرد د 2#

  کیداده و  رهیذخ یبرا ی حافظه داخل کی  زپردازنده،ی ر کیها از  تاالگرید
  ی ها به طور کل آن .کنند ی داده ها استفاده م یجمع آور  یسنسور برا
 .هستند یکوچک و مجهز به باتر  یدستگاه ها
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 ینرم افزار برا از داشته و یرابط کاربر  وتریتوانند با کامپ ی م  تاالگرهاید
به  ای شده استفاده کنند و یجمع آور  یداده ها  لیو تحل هیمشاهده و تجز

  ی به صورت ب  ایاستفاده شوند  ی دستگاه مستقل با رابط محل  کیعنوان 
 .به دستگاه متصل شوند میس
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  یدستگاه ها گریاز انواع د یار یاست که برخالف بس نی ها ا تاالگری د تی مز
ها از  تاالگرید  .کار کنند وتریتوانند مستقل از کامپ ی داده، م  یجمع آور 

 یها گنالیبه س ی کیزیف یها و محرک ها دهیپد لی تبد یسنسور ها برا
 گنالیس نی ا سپس .کنند ی ولتاژ استفاده م ای انیمانند جر ی ک یالکترون

حافظه مورد   ای انهیرا به شده و لی تبد ینر یبا یبه داده ها ی ک یالکتر یها
 .شوند  ی نظر انتقال داده م 
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 یا انهیرا یتوانند توسط برنامه ها  ی م  ی به راحت ینر یبا یداده ها نیا
 .شوند رهیحافظه مورد نظر ذخ یرو بر و رندیقرار گ لیمورد تحل

 :ردیپذ  ی صورت م ریدر چند مرحله ز تاالگر ید  کی عملکرد

 برداشت داده  1-2#

 لیتبد یبرا باشد که ی م  تاالگریمرحله شامل سنسورها و سخت افزار د نیا
 .شود ی از آن استفاده م تالیجید یها گنالیبه س  ی کیز یف یها دهیپد

 ن یآنال لیتحل 2-2#

داده ها   رهیقبل از ذخ دیاست که با یی ها لیتحل هیمرحله شامل کل  نیا
 یر یولتاژ اندازه گ لیتبد ل،ینوع تحل نیمثال ملموس از ا کی .انجام شود

 ی م شما .باشد یم  گرادیمانند درجه سانت ی با معن  ی علم یشده به واحدها
آن   رهیداده ها را قبل از ذخ یو فشرده ساز  دهیچیمحاسبات پ نی ا دیتوان

 .دیها انجام ده
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 یر ی)مانند قطع پمپ و ...( بر اساس اندازه گ ستمیاز س ی قسمت  کنترل
 .است نیآنال لیاز تحل ی قسمت  ی فعل یها

 ی ساز   ره یذخ  3-2#

 یها لیشده در فرمت خاص فا لیتحل   یداده ها رهیمرحله شامل ذخ نیا
 .باشد ی مورد نظر م

 ن یآفال لیتحل 4-2#

شده  رهیذخ  یداده ها یاست که بر رو یی ها لیمرحله شامل تحل نیا
داده   کی یجستجو  ن،یآفال لیمثال ساده از تحل ک ی .شود ی انجام م

 .باشد ی فشرده شده م ی داده ها ای نیش یپ  یخاص در داده ها

 یر یو گزارش گ یاشتراک گذار  ش، ینما 5-2#

تا داده  دیدار ازیباشد که شما ن ی م   یی ش ها گزار جادی مرحله شامل ا نیا
باال نشان  ر یچند همان گونه که در تصو  هر .دیده ش یخود را نما یها

 .داد شیرا نما نیآنال یها لیتحل مایتوان مستق یداده شده است، م 

خود را همزمان با جمع  یسازد تا داده ها ی شما را قادر م تیقابل نیا
 .دیآن ها نظارت کرده و آن ها را نشان ده لیو تحل یآور 
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 تاالگری د یها یژگی و 3#

 :قرار گرفته است ی مورد بررس ریدر ز  تاالگریموثر در عملکرد د یها ی ژگ یو

 تاالگرید یتعداد کانال ها 1-3#

است که هم زمان   یی تعداد سنسورها و مبدل ها انگرینال ها بکا تعداد
از نکات مهم در انتخاب   گرید  ی ک ی .هستند تاالگریقابل اتصال به د

 در باشد و  ی م  ازیمورد ن  ی و خروج یورود یتعداد کانال ها  تاالگرهاید
 .باشد ی چند کاناله م  تاالگری د جیاصطالح را

 تاالگرید یفرکانس نمونه بردار  2-3#

هر  یداده ها تاالگری د است که ی عدد نشان دهنده تعداد دفعات نیا
 ی مثال وقت  یبرا  .کند ی حافظه منتقل م  ای وتریسنسور را خوانده و به کامپ

هرتز است به   ۳۰۰ یفرکانس نمونه بردار  یدارا تاالگرید کی شود  ی گفته م 
بدست آمده از   یداده ها هیثان صدمیس کیهر  در است که ی معن  نیا

 .شود ی منتقل م  وتری سنسورها به کامپ

  یداده ها، نرخ نمونه بردار  ینمونه بردار  ستمیس ی با زمان واقع سهی مقا در
دستگاه وابسته به  نکهیا لیاتفاق به دل نیا .کم است یبه طور کل تاالگرید

  هرچه .شده، محدود است رهیذخ ی است که در حافظه داخل یی داده ها 
 نیبنابرا .است  شتریب ازیحافظه مورد ن زانیباشد م شتریداده ها ب نیا
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 ی نمونه و مدت زمان نمونه که م  زانیم  نییتع تاالگر،ید  کی  نییهنگام تع
 .دارد تیاهم رد،یمورد استفاده قرار گ ازیمحاسبه حافظه مورد ن یتواند برا

 تاالگریکننده د یبانی پشت  ینوع سنسورها 3-3#

 .کند ی م  ی بان یرا پشت ی خاص یسنسور ها و مبدل ها یتاالگر ی هر د معموال
 ی حرارت یسنسور ها ی بانیممکن است تنها قادر به پشت تاالگرید  کی مثال

RTD ترموکوپل ها نباشد ی بانیقادر به پشت ی باشد ول. 

 تاالگریشده د یجمع آور  یپردازش داده ها 4-3#

به  یمشاهده نمودار ها تیدارد که قابل ینرم افزار  تاالگری هر د معموال
 .دهد  ی را م یدست آمده از سنسور ها در هنگام نمونه بردار 

 تاالگریمدت زمان ثبت اطالعات د 5-3#

مدت زمان   یثبت اطالعات برا  یی توانا تاالگرید کی مهم  یپارامترها از
 ستمیهدف س نی به ا ی ابیدست ی برا .سال( است نی )مثال چند  ی طوالن 

باال و مصرف  ی در حجم ها یساز  رهیذخ یفضا یدارا دیبا تاالگرید یها
 .کم باشند یانرژ 
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 تاالگرید یورود گنال یس  6-3#

 گرید ی برخ اختصاص دارند و  ی خاص  یها به نوع ورود تاالگریاز د ی برخ
  گنالیبه نوع س بسته .هستند یز یقابل برنامه ر  یانواع مختلف ورود یبرا

 .کند ی م  رییتغ تاالگر ی نوع د یورود

 

 ها  تاالگری د یانواع ورود 4#

 تاالگرید نیهمچن .رندیرا بپذ یتوانند انواع مختلف ورود ی ها م  تاالگرید
  یچند نوع ورود ایتوانند دو  ی م  وجود دارد که زین  یبا چند ورود یها

 .رندیدما و فشار را بپذ ایمانند دما و رطوبت  

 :عبارتند از یانواع ورود نیتر  متداول

 )به عنوان مثال فشار اتمسفر و آب( عات ی: فشار گازها و مافشار
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  نییباال و پا اریبس یدما  یر یاندازه گ یتوان برا  ی ها م تاالگرید  نی: از ادما
 .کرد استفاده ع یما  یدما نیو همچن
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توانند اطالعات مربوط به رطوبت   ی رطوبت م  یها  تاالگری : درطوبت
  کیمتر  ایاستاندارد  ینقطه شبنم و غلظت بخار آب را در واحدها ،ی نسب

 .کنند یجمع آور 
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ولتاژ، از جمله فشار  یر یتوانند با هر اندازه گ ی ولتاژ م   یها تاالگری: دولتاژ
 .به گشتاور و بار وارده سازگار شوند
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 و AC داده یها تاالگری از د ی عی وس فیشامل ط انی جر تاالگری: دانیجر
DC شود ی استفاده م  ی ساختمان  زات ی نظارت بر تجه یبرا اغلب است و. 
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 داده؟ یجمع آور  ای ثبت  5#

  ی استفاده م گریدکی یداده اغلب به جا یثبت داده و جمع آور  اصطالحات 
 هر .آن ها کامال متفاوت هستند  ی خ یتار نهیزم کیحال در  نیا با .شوند

داده   یجمع آور  ستم یداده است اما هر س یجمع آور  ستمیس کی تاالگرید
 .ستین تاالگرید  کیلزوما 

دارند و حداکثر نرخ نمونه   یها معموال نرخ نمونه آهسته تر  تاالگرید
  کی یبرا در نظر گرفته شود اما عی سر اریهرتز ممکن است بس 1 یبردار 

 .کند است  اریبس ی داده معمول  یجمع آور  ستمیس
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 که ی مستقل هستند در حال یی دستگاه ها ی ها به طور ضمن تاالگرید
متصل  انهیبه را دیبدست آوردن داده ها با یداده برا یجمع آور  ستمیس
 یاست که برا ی حافظه داخل یحاو  تاالگر،یجنبه استقالل د نیا .ماندب

  نیاوقات ا ی بعض  .شود ی به دست آمده استفاده م یداده ها رهیذخ
ماه ها ثبت بدون  ی حت  ایروز  نی بزرگ است تا بتواند چند اریحافظه بس

 .دهد یمراقبت را در خود جا

 

  ریچند کاناله متغ دهیچیتک کانال ساده تا ابزار پ یاز ورود زات یتجه نیا
  یر یطور معمول، هرچه دستگاه ساده تر باشد، انعطاف پذ به .هستند

تر امکان محاسبه و   دهیچیپ یاز ابزارها ی برخ .دارد یکمتر  ی سی برنامه نو
 .شده دارند ن ییتع شیاز پ طیمتقابل کانال را بر اساس شرا یهشدارها 
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توانند که صفحات وب را ارائه دهند،  ی داده م  ینده هاثبت کن نیدتر یجد
 .را کنترل کنند ستمیدهد از راه دور س ی امکان م یادیبه افراد ز

از برنامه ها به منبع   ی به برخ ازین تاالگری بدون مراقبت از راه دور د عتیطب
  تاالگرهاید .دهد ی را نشان م  ،یدیخورش یانرژ  ای ی، مانند باتر DC هیتغذ 

  یبا کاربردها یا انهیبرنامه را کی که ممکن است در  ی در برابر مشکالت
عامل ها   ستمیاز س ی برخ  ی ثبات  ی و ب ینرم افزار  یاز جمله خطا ی عموم 

 .شود، مصون هستند جادیا

 

 تاالگری د یکاربردها  6#

 :شود ی م  ری کاربردها شامل موارد ز نیا

مانند سرعت و )  مراقبت بدون ی هواشناس  ستگاهیداده در ا رهیذخ •
 ( یدیتشعشعات خورش  ،ی جهت باد، دما، رطوبت نسب

مانند سطح )  ی دروگرافیبدون مراقبت ه یها ستگاهیداده در ا رهیذخ •
 ( آب  یی آب، رسانا pHآب،  انیآب، عمق آب، جر
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 خودکار رطوبت خاک  ثبت •
 خودگار فشار گاز ثبت •
 جاده  کیتراف شمارش •
 انتقال  نیدر ح ی مواد فاسد شدن یدما  یر یگ اندازه •
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 یابی بیبه منظور ع ندیفرآ نگیتور یمان •
 یپزشک  شگاهی دما و رطوبت در آزما ثبت •
 وحش ات یح قات یتحق •
 حمل و نقل طیلرزش و شرا یر یگ اندازه •
 سطح مخزن نگیتور یمان •
 ست یز  طیمح نگیتور یمان •
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 خودرو  تست •
 راه آهن  ی ده گنالیرله در س تی وضع نگیتور یمان •
 ی مصرف انرژ   تیر یمد ی' برای ک یالکتر ی'نمودار بارگذار  یساز  رهیذخ •
 دما و فشار در طول خط لوله یرهای از متغ یبردار  داده •
 خطوط لوله نفت و گاز  نگیتور یمان •

 یها، انواع ورود  ی ژگ یاجزا و نحوه عملکرد آن، و تاالگر،یمقاله با د نیا در
 .میها و کاربردها آشنا شد


