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Abstract

Mohsen davoudi1*, Saeed Firouz-Bhar-Afzal2, Mahsa Habibipour-Hadi-Kiarashi3

ue to the advancements in the electronic measurement devices, the importance

of the precision improvement is still an important issue. Fault detection and test of
Electrical systems need measuring some parameters like Voltage, Current, Impedance, Energy, Power and Phase difference. The Physical parameters should be transformed to an electrical parameter to be measured. One of the important causes that
degrade the measurement precision is the noise. As the fully elimination of internal
and external noise is not practically possible, reaching to high signal to noise ratio
(SNR) is valuable. In this paper some noise reduction methods is studied and implemented in a precise measurement system based on a 32-bit ADC. In the first chapter
the problem has been clarified. The second chapter describes the PCB design process
aiming to reduce the noise. The third and forth chapters describe the designed measurement circuit function and the technical specification of the 32-bit laboratory data
acquisition module.
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روشهای افزایش دقت در طراحی سیستمهای اندازهگیری
آزمایشگاهی مبتنی بر مبدلهای  32بیتی
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با توسعه روز افزون دستگاههای اندازهگیری الکترونیکی آزمایشگاهی و افزایش پیچیدگی آنها ،اهمیت

افزایش دقت اندازهگیری روز به روز بیشتر میشود .عیب یابی و آزمایش سیستمهای الکتریکی مستلزم

چکیده

اندازهگیری کمیتهایی مانند ولتاژ ،جریان ،مقاومت اهمی ،انرژی ،توان و اختالف فاز میباشد .برای
اندازهگیری بسیاری از کمیتهای فیزیکی نیز کمیت مورد نظر به یک سیگنال الکتریکی تبدیل شده و با
اندازهگیری کمیت الکتریکی کمیت فیزیکی اولیه نیز اندازهگیری میشود .یکی از مهمترین عواملی که دقت
سیستمهای اندازهگیری را تحت تاثیر قرار میدهد نویز میباشد .از آنجا که حذف بسیاری از نویزهای

خارجی و داخلی عمال غیر ممکن است ،ساخت دستگاههای اندازهگیری با نسبت سیگنال به نویز باال و
نویز 1پذیری کم از اهمیت ویژهای برخوردار است .این مقاله به بررسی روشهای مختلف کاهش نویز که در
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روشهای افزایش دقت در طراحی سیستمهای اندازهگیری
آزمایشگاهی مبتنی بر مبدلهای  23بیتی

مقاالت علمی
 ١مقدمه

سیستمهای جمعآوری داده 2در حقیقت رابط دنیای واقعی و کامپیوتر میباشند.

در دنیای واقعی سیگنالها به صورت پیوسته میباشند؛ سیستمهای جمعآوری

داره با نمونهبرداری و گسستهسازی سیگنالها زمینه الزم برای ارتباط با کامپیوتر،
مانیتورینگ و کنترل را فراهم میآورند .بسیاری از شرکتهای فعال در زمینه

ساخت این سیستمها درصدد ساخت دستگاههایی با دقت اندازهگیری بیشتر و

نویز پذیری کمتر میباشند .یکی از مهمترین عواملی که دقت سیستمهای

اندازهگیری را تحت تاثیر قرار میدهد انواع نویزهایی میباشد که در مرحله
اندازهگیری در سنسورها و در مرحله تبدیل به داده دیجیتال در مبدلهای دیجیتال

به آنالوگ به اندازهگیری سرایت میکند .از آنجا که شناسایی و کاهش اثر
بسیاری از نویزهای خارجی و داخلی بسیار پیچیده است ،ساخت دستگاههای

اندازهگیری با نسبت سیگنال به نویز باال 3و نویز پذیری کم از اهمیت ویژهای
برخوردار است[.]5,4,3,2,1

صحت 4و دقت 5اندازهگیری باال یکی از مهمترین ویژگیهای سیستمهای
جمعآوری داده میباشد که مستقیما متاثر از انواع نویز میباشند .برخی از

سنسورهای پرکاربرد در صنعت مانند سنسورهای دما ،استرین گیجها ،لیزر
دیتکتورها و ...دارای حساسیت بسیار باالیی نسبت به تغییرات میباشند؛ از این

رو طراحی و ساخت سیستمهایی با قابلیت تشخیص باال حایز اهمیت
است[.]7,6,5

 1-1تعریف مساله

شکل  : 1شمای کلی سیستم

 .2طراحی

یکی از مهمترین ﻣﺸﮑﻼتی که دﺳﺘﮕﺎههای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اندازهگیری ﺑﺎ آن
مواجه هستند ﻣﺴئله ﻧﻮﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .به ﺧﺼﻮص زمانی که اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم

وﺳﺎیل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﮐﻨﺎر

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل به ﮐﺎر باشند به ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی هم اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
بنابراین توجه به مسئله نویز در تمام مراحل طراحی ،ساخت ،مونتاژ و
حتی استفاده از دستگاه از اهمیت زیادی برخوردار است .شناخت راههای

مختلف انتقال نویز به سیستم کمک شایانی به خنثی سازی یا کاهش اثر

آن خواهد کرد[.]9

در این مقاله سعی شده است تا نکات فنی مهم در طراحی و ساخت یک سیستم

نویز بیشتر به روشهای تماسی ،میدان الکتریکی ،میدان مغناطیسی و

که مبتنی بر  32 ADC6بیتی میباشد به صورت دقیق بررسی شود .از آنجا که

روشهای زیر برای کاهش اثر نویز استفاده شده است]11,10[:

نمونهبرداری آزمایشگاهی با نویز پذیری بسیار کم و با نسبت سیگنال به نویز باال

در سیستمهای متعارف بیشترین مقدار نسبت سیگنال به نویز حدود 90دسی

بل ( )90dBمیباشد ،یکی از اهداف اصلی این پروژه افزایش قابل توجه این

مقدار میباشد .موارد دیگری که در این طراحی اهمیت زیادی دارد ،دقت،
صحت و قدرت تفکیک پذیری میباشد که تالش میشود گامهایی در راستای

بهبود موارد فوق برداشته شود[.]8

الکترومغناطیسی صورت میگیرد .به طور خالصه در این سیستم از

• استفاده از قطعات کم نویز و رعایت اصول طراحی برد مدار چاپی

برای کاهش نویز ذاتی

7

• طراحی مناسب مسیرهای مسی در برد مدار چاپی برای کاهش
8

نویزهای القای مغناطیسی و کوپلینگ خازنی

2
Data Acquisition Systems
3
)Signal-to-noise ratio (SNR
4
Accuracy
5
Precision
6
Analog Digital Converter
7
)Printed circuit board (PCB
8

Track
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در سیستم اندازهگیری طراحی شده برای کاربردهای آزمایشگاهی انتقال
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• اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و تفکیک شده ﺑﺮای بخش دیجیتال و آنالوگ

این مرحله آمادهسازی سیگنال آنالوگ 10نیز نامیده میشود .کلیه اقدامات انجام

• ایزوالسیون زمینهای آنالوگ و دیجیتال و تغذیه دو بخش برای حذف

میشود .در این پروژه کارهای مختلفی جهت آمادهسازی سیگنال آنالوگ صورت

مدار برای حذف اثر مدارات دیجیتال در آنالوگ
.Ground Loop

شده روی سیگنال آنالوگ قبل از اعمال به مبدل آنالوگ به دیجیتال را شامل

گرفته که برخی از آنها در زیر اشاره خواهد شد.

• طراحی و پیادهسازی فیلتر آنالوگ و باالنس کردن مدار

• محافظ گذاشتن 9ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪار به منظور کاهش
نویزهای میدان الکترو مغناطیسی

• اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞهای ﺷﯿﻠﺪ ﺷﺪه در اتصال سنسور به سیستم جهت
خنثیسازی نویزهای مغناطیسی

برای ساخت برد الکترونیکی سیستم اندازهگیری مبتنی بر مبدل 32
بیتی مراحل زیر به ترتیب طی شده است ،که در هر مرحله تمهیدات
مربوط به کاهش نویز به کار گرفته شده است:

 .1طراحی شماتیک

 .2طراحی PCB

 .3مونتاژ و لحیمکاری

 2-1طراحی شماتیک مدار

شکل  :2مدار پل وتستون

• مدار پل وتستون :از آنجا که سنسورهای دمای متصل به سیستم از نوع

سنسورهای مقاومتی بوده و برای محاسبه دقیق کمیتهای مورد اندازهگیری،

احتیاج به مقدار دقیق مقاومت سنسورها میباشد در قسمت ورودی مدار هر

سیگنال آنالوگ یک پل وتستون

11

قرار داده شده است (شکل .)2

فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

اولین گام در ساخت یک سیستم اندازهگیری آزمایشگاهی طراحی مدار

آن میباشد .طراحی مدار این سیستم پس از مطالعه و تعیین استراتژی

طراحی ،با توجه به اطالعات فنی قطعات آن نظیر Op -amp ،ADC

 Microcontroller،FPGA،Isolatarو ...انجام شده است .در تمامی
بخشهای طراحی سعی بر آن بوده اثر نویز بر مدار در کمترین حالت
خود قرار بگیرند .برای خنثی کردن اثر سیگنالهای دیجیتال و آنالوگ

بر یکدیگر این دوقسمت از هم به صورت مداری تفکیک شده و مدار
شامل دو قسمت مجزای آنالوگ و دیجیتال شده است .در شکل  1که

شمای کلی سیستم را نشان میدهد قسمت  Isolatarتفکیک کننده

بخش آنالوگ از دیجیتال میباشد .در زیر بخشهای مختلف شماتیک
مدار آورده شده است.

 1-1-2قسمت آنالوگ

شکل  :3فیلتر آنالوگ ورودی
9
Shielding
10
Analoge to
11

)digital convertor (ADC
Wheatstone Bridge
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استفاده از این پل منجر به رسیدن به حساسیت حداکثری سنسورهای مقاومتی
میگردد .به منظور جبرانسازی اثر افزایش طول سیم متصل به سنسورها سیستم
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سه سیمه و چهار سیمه مورد استفاده قرار میگیرد[.]14,13,12

• فیلتر سیگنال آنالوگ

ورودی:جهت کاهش اثر نویز بر روی

سیگنال ورودی از فیلترهایی مطابق شکل  3استفاده شده است.
مقادیر خازن به کار رفته در این فیلترها بسیار کوچک بوده به طوری
که اثری بر پهنای باند اندازهگیری نگذارد .این فیلترها به صورت

متقارن طراحی میگردد و سیگنال دیفرانسیلی ورودی را فیلتر کرده و

به ورودی دیفرانسیسلی مبدل  ADCمیدهد[.]15

• منابع تغذیه:

منابع تغذیه یکی از پرنویزترین قطعات موجود در مدار به

شمار میروند .برای کاهش نویز تولیدی این آلمانها اقدامات زیر

صورت گرفته است[:]10

 oاستفاده از رگوالتورهای ولتاژ مثبت و منفی بسیار کم نویز مانند ،TPS7a85
 TPS7a330و LT3042

 oاستفاده از باتریهای لیتیوم-یون جهت تامین ولتاژ قسمت آنالوگ مدار (از

شکل  :4مدار تغذیه و رگوالتوری با فیلتر  Пدر خروجی

رگوالتور  LT3042رگوالتوری تجاری با نویز فوقالعاده پایین (100KHz

 0.8μVRMS )10Hz toمیباشد که به طور اختصاصی برای کاربردهایی
نظیر سیستمهای ابزار دقیق کم نویز ،تجهیزات پزشکی ،سیستمهای

اندازهگیری با دقت و سرعت باال و ساخت منابع تغذیه کم نویز طراحی
شده است[.]17

آنجا که منابع تغذیه سوییچینگ در فرکانس سوییچینگ عامل ایجاد
فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

نویز میباشند ،از باتری برای تغذیه قسمت آنالوگ مدار استفاده شده
است]16[).

 oقرار دادن فیلتر در خروجی مدار تغذیه و ورودی مصرف کنندهها برای کاهش
اثر نویز جریانی و جریانهای برگشتی از هر مصرف کننده.

 oاستفاده از سلف یا فریت بید جهت کاهش نوسانات جریان در مدارات
دیجیتال و مبدلها

 oدر ورودی کلیه آی سیهای قسمت دیجیتال خازن از نوع تانتالیوم که دارای
ظرفیت باالیی میباشد و اثرات اسیالتوری کمتری دارد ،قرار داده شده
است.

شکل :5مدار تسویه کننده جهت کاهش نویز منبع تغذیه

5

Sample rate
Bandwidth
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فیلتراسیون منبع تغذیه:

یکی از راه حلهایی که در برابر نویز

در طراحی این سیستم استفاده شده مدار تسویه کننده 12یا دکوپلینگ

13

میباشد .از مزایای استفاده از این مدار میتوان به تقلیل و خنثیسازی
نویز وارده به  ICیا تولید شده توسط آن ،فراهم کردن جریان گذرا و ثابت

نگه داشتن ولتاز تغذیه  ICبرای بهبود عملکرد آن نام برد .عالوه بر
استفاده از فیلتر  Πدر خروجی رگوالتورها ،از تمهیدات صورت گرفته

برای کاهش اثر نویز استفاده از خازن دکوپلینگ در ورودی تغذیه  ICو

نزدیک آن می باشد که مزایای زیر را دارد[: ]19,18

 oایجاد یک مسیر جایگزین که در فرکانسهای باال استفاده میشود.
 oممانعت در برابر افت ولتاژ بر اثر سوییچینگهای دیجیتالی

 oمحدود کردن جریان تولید شده توسط IC

 oکم کردن اندوکتانس .PCB

• مبدل آنالوگ به

دیجیتال :در این سیستم از مبدل آنالوگ به

دیجیتال با شماره فنی  ADS1263استفاده شده است .این  ADSاز

نوع  ΣΔبوده دارای تفکیک پذیری

14

 32بیت و نویز بسیار کم

( )7nVRMSمیباشد .فیلتر داخلی این مبدل قابلیت حذف نویزهایی با
فرکانس  50تا  60هرتز را دارا میباشد .بنابراین سیگنال پس از عبور

فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

از فیلتر آنالوگ که در قسمت قبل توضیح داده شد از فیلتر داخلی ADS

عبور خواهد کرد .با تنظیم کردن رجیسترهای این مبدل می توان
فیلترهای داخلی آن را تنظیم کرده اثر نویز را بیش از پیش خنثی کرد.

در این سیستم از فیلتر داخلی  Sinc4استفاده شده است[. ]20

• ایزوالتور:

در طراحی این سیستم از ایزوالتور  ADUM3442به

دلیل سرعت باالی آن استفاده شده است .این ایزوالتور  4کاناله بوده و

سرعت انتقال داده آن  15Mbpsمیباشد .به طور کلی استفاده از
ایزوالتورها در چنین مدارهایی سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال به طور

کامل از هم تفکیک خواهند شد و از ایجاد حلقه زمین
قسمت دیجیتال به قسمت آنالوگ جلوگیری میشود.

15

و انتشار نویز

 2-1-2بخش دیجیتال مدار

این بخش در واقع بخش متصل به کامپیوتر میباشد که شامل  FPGAو میکرو
کنترلر  STM407میباشد و دادههای نمونهبرداری شده بدون  Data Lossاز

طریق کابل  USBبه کامپیوتر ارسال میگردد .کلیه تمهیدات خنثیسازی اثر نویز

که در قسمت قبل مورد بحث قرار گرفت در این بخش نیز به کار گرفته شده است.
•  :16FPGAبه عنوان پردازنده مرکزی از خانواده  Spartan IIIاستفاده میشود.

این پردازندهها به علت استفاده مستقیم از گیتها از سرعت باالیی برخوردارند و
نسبت به مدلها قبلی خود مزایایی دارند که توان به افزایش ظرفیت حافظه

داخلی ،افزایش تعداد ورودیها و خروجیها و به طور کلی بهبود سطح عملکرد
تراشهها اشاره کرد .وظایف زیر برعهده  FPGAمیباشد[:]12

 .1تنظیم رجیسترهای  ADCو تولید  Clockو خواندن دادههای  ADCبه صورت
منظم

12
Smoothing circuit
13
Decoupling
14
Resolution
15
Ground Loop
16

Field – programmable gate array
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از جمله اقدامات انجام شده در این مرحله از طراحی برای کاهش نویز استفاده از
 Polygonبرای بخش آنالوگ و دیجیتال به صورت مجزا ،ایزوله کردن فیزیکی با

فاصله  10میلیمتری قسمت دیجیتال و آنالوگ مدار و رعایت فاصله مناسب

بین مسیرهای عبور سیگنال میباشد .در شکل  ،7نقشه  PCBمدار آورده شده
است.

روشهای افزایش دقت در طراحی سیستمهای اندازهگیری
آزمایشگاهی مبتنی بر مبدلهای  23بیتی

 .2.2طراحی PCB

مقاالت علمی

یکی دیگر از مواردی که در افزایش نویز مدارهای اندازهگیری حساس
نقش دارند نحوه مونتاژ و سپس پاک کردن  PCBمیباشد .با توجه به
 SMD18بودن بیشتر قطعات این سیستم اندازهگیری ،حساسیت ویژه

ای در لحیم کردن قطعات با توجه به نوع قطعه تعداد و فواصل پایهها
اعمال گردید؛ به عنوان مثال در لحیم کاری  STM32 ،Spartan3و
 ADS1263از هیتر کمک گرفته شد و سایر قطعات با استفاده از هویه

مونتاژ شدند .شکل  8نمایی از برد پس از لحیم کاری میباشد.

شکل  PCB :7مدار ایزوله شده سیستم دقیق اندازهگیری آزمایشگاهی

اشاره کرد:

پس از اتمام مراحل لحیم کاری و مونتاژ برد با استفاده از اسپریهای
پاک کننده و سپس به وسیله حمام آلتراسونیک شستشو شده تا از

هرگونه آلودگی که میتواند سبب ایجاد نویز بر اثر کوپلینگ خازنی شود

 oمسیرهای کوتاه با ضخامت کم برای انتقال سیگنالهای مهم در طراحی برد

پاک گردد.

 oمسیر سیگنالهای آنالوگ حساس در طراحی تا حد امکان دورتر از مسیرهای

 .3عملکرد مدار

به کاربرده شده است.

اسیالتور قرار گرفتهاند.

 oسیگنالهای آنالوگ حساس با زمین مدار احاطه شدهاند.

 oخازنها در حد امکان به آی سیها نزدیک قرار داده شدهاند.

 oدر طراحی برد مدار چاپی کلیه مسیرها بدون استفاده از خم نود درجه طراحی
شدهاند.

 oاز خطوط ضخیمتر و با امپدانس کمتر برای تامین تغذیه آس سیها استفاده
شده است.

حال برای آنکه شرح مختصری از مدار طراحی شده و جریان داده داشته

باشیم مدار را به چهار بخش اصلی (تغذیه آنالوگ ،بخش آنالوگ ،بخش
دیجیتال و تغذیه دیجیتال) تقسیم کرده و هریک را به صورت جداگانه

بررسی میکنیم.

17

Printed Circuit Board

18

Surface Mount Device

 2.3مونتاژ قطعات
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از نکات رعایت شده در طراحی  PCB17جهت کاهش نویز میتوان به موارد زیر

شکل  : 8نمای برد پس از مونتاژ

روشهای افزایش دقت در طراحی سیستمهای اندازهگیری
آزمایشگاهی مبتنی بر مبدلهای  23بیتی

مقاالت علمی
 3.1تغذیه آنالوگ:

 3.3بخش دیجیتال:

همانطور که گفته شد جهت کاهش اثر نویز از باتری به عنوان تامین

وظیفه این بخش از مدار تامین سیگنالهای مورد نیاز جهت تنظیم و راه اندازی

رگوالتور  LT3042شده و پس از آن با گذر از فیلترهای مناسب به

میباشد .دیتای خروجی از  ADCپس از گذر از ایزوالتور وارد  Spartan3شده

کننده تغذیه مدار استفاده شده است .در مرحله بعد ولتاژ تغذیه وارد دو

 AVDDو  DVDDمدار اعمال میشود (شکل .)9

 3.2بخش آنالوگ:

سیگنالهایی که توسط ترانسدیوسرها ( )PT100تولید میشود پس از

گذر از پل وتستون جهت کاهش اثر نویز به سیگنال دیفرانسیلی تبدیل
شده و به دو کانال از  ADCاعمال میشود همچنین برای باال بردن
دقت اندازهگیری در این مدار زمین و ولتاژ مثبت سنسورها هم به دو

 ADS1263و همچنین پردازش و انتقال دادههای دریافتی از  ADCبه کامپیوتر


و پس از اعمال پردازشهای الزم در قالب یک سیگنال  32بیتی به
 STM32F407منتقل میشود .سپس از طریق تراشه  USB-PHYو از پروتکل

 USB High Speed 2.0به کامپیوتر منتقل میشود دادههای دریافتی از طریق


یک برنامه نوشته شده در نرم افزار  LabVIEWدر یک فایل با پسوند .bin.
ذخیره میشود .سپس فایل مورد نظر از طریق نرم افزار  MATLABرمزگشایی
میشود (شکل.)11

کانال  ADCمتصل شده تا اثر هرگونه تغییر در سطح ولتاژ مرجع

خنثی گردد ADS1263 .پس از دریافت سیگنالهایی نظیر ،RESET

 STARTو ...از قسمت دیجیتال مقدار داده را از طیق پایه Outptut

 Dataارسال میکند از آنجا که ارتباط بین قسمت آنالوگ و دیجیتال

مدار تنها از طریق ایزوالتور امکان پذیر است کلیه سیگنالهای ورودی

به  ADCو خروجی از آن باید از ایزوالتور عبور کنند (شکل .)10
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شکل  :11بخش دیجیتال

 3.4تغذیه دیجیتال:

تغذیه بخش دیجیتال مدار از طریق  USBتامین میشود و به وسیله رگوالتورهای
 LM1117ولتاژ مورد نیاز بخشهای مختلف دیجیتال را مهیا میکند (شکل
.)12

شکل  :9تغذیه آنالوگ

شکل  :10بخش آنالوگ

شکل  :12تغذیه دیجیتال
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روشهای افزایش دقت در طراحی سیستمهای اندازهگیری
آزمایشگاهی مبتنی بر مبدلهای  23بیتی

 .4ویژگیهای ماژول اندازه گیری  32بیتی آزمایشگاهی

مقاالت علمی
 .5نتیجه گیری

ماژول  32بیتی طراحی شده یک ماژول جمعآوری داده  4کاناله با رزولوشن 32

از آنجا که اساس هر فعالیت آزمایشگاهی اندازهگیری میباشد ،تهیه و

رنج ولتاژ ورودی 2.5-تا  +2.5یا  0تا  +5ولت میباشد (قابل تغییر) .با

تاسیس یک آزمایشگاه پژوهشی در رشتهای مختلف میباشد .اندازهگیری

بیت میباشد که بصورت همزمان ( )Simultaneousاز هر  4کانال با سرعت

ورودی تفاضلی ،با نویز و ولتاژ دریفت بسیار کم میباشند .نمونههای هر  4کانال

بصورت زمان واقعی ( )emit-laeRاز طریق  USBبه رایانه منتقل میگردند.

نرمافزار این ماژول شامل دو بخش نمایش گرافیکی دادههای  4کانال ورودی و
ذخیره دادهها در فایل  *.binمیباشد.

 4.1مشخصات فنی ماژول
•

رزولوشن اندازهگیری 32 :بیت

•

ولتاژ دریفت 1c0/vn :

•

سرعت نمونهبرداری SPS 2/5 :تا KSPS 38

•

نویز 7nVrms :

•

قابل اتصال به انواع سنسورهای دما و فشار ،استرین گیج و...

•

•

•

انتقال داده ها بصورت زمان واقعی به رایانه از طریق USB

نصب آسان درایور ویندوز و نرمافزار کاربری ساده

قیمت پایینتر در مقایسه با محصوالت مشابه خارجی

پارامترهای فیزیکی ،شیمیایی ،الکتریکی و ...مستلزم استفاده از
سنسورها و سیستمهای جمعآوری داده یا دیتاالگرها میباشد .در این

مقاله مراحل طراحی ،ساخت و مونتاژ یک سیستم جمعآوری داده 32
بیتی (که در نوع خود بسیار کم نظیر و دارای فناوری جدیدی میباشد)
مورد بحث قرار گرفته و قدم قدم بررسی شده است .مهمترین چالش

طراحی چنین سیستمی کاهش نویز در تمامی مراحل طراحی ،ساخت و
مونتاژ میباشد که در این نوشتار مورد بحث قرار گرفته و راه حلی

برایشان ارائه شده است.
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