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D-LAB-F  Akışkanlar Mekaniği Laboratuarı Eğitim Setleri Bilgisayar Arabirim Modülleri

D-LAB-F modülü, Akışkanlar Mekaniği Laboratuarı Eğitim setlerini kullanılarak  yapılan deneylerin bilgisayar ortamında ölçüm 
ve grafiklerle desteklenmesi amacıyla tasarlanmıştır. 

İzolasyon Ölçüm modülü, set üzerinde ölçülmesi gereken yüksek güçlü sinyalleri izole edip ölçüm cihazları için güvenilir 
seviyede sinyallere çevirme amacıyla kullanılmaktadır. Deneylerde izoleli ve deney sistemi etkilenmeden herhangi bir ölçüm 
noktasından voltaj ve akım dalga şekillerini osiloskop ekranında görüntülemesine yardımcı olur. 

DC Güç kaynağı modülü, deney modüllerinin çalışması için gereken voltajın sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. 

D-LAB Arabirim Modülü (V2)

• 30cm x 18cm yalıtkan panelli
• 25cm x 18cm x 8cm metal kutulu, taşıma kulplu
• Bilgisayar ortamında sinyallerin kontrol edilmesi ve izlenmesini sağlar
• Akım ve gerilim sinyallerinin PC ortamında izlenmesi
• 4 Analog giriş (-10V) (+10V)
• 2 Dijital giriş
• 2 Analog çıkış (0 - 5V)
• 4 Dijital çıkış
• Kanal başına 5000 örnek / sn
• Tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm banana soketli

Güç Kaynağı Modülü

• 30cm x 18cm yalıtkan panelli
• 25cm x 18cm x 8cm metal kutulu, taşıma kulplu
• Modüllerin çalışması için gereken güç ünitesi
• ± 15V, 1.7A simetrik güç kaynağı
• Panel üzeri devre şemalı
• Tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm banana soketli

İzolasyon Ölçüm Modülü

• 30cm x 18cm yalıtkan panelli
• 25cm x 18cm x 8cm metal kutulu, taşıma kulplu
• Yüksek güçlü sinyalleri izole edip, ölçüm cihazları için güvenilir seviyeye çevirir
• Besleme gerilimi : ± 15V
• Akım ölçme aralığı : 10A, izoleli
• Voltaj ölçme aralığı : 0 - 380V, izoleli
• 4 kanal, her kanal Voltaj ve Akım giriş seçimli
• X1, X0.1, X0.01voltaj skalası
• Panel üzeri devre şemalı
• Tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm banana soketli

Sistem Yazılımı

• Hidroforun gerçek zamanlı grafikleri
• Santrifüj Pompanın karakteristik eğrilerinin çizilmesi
• Seri santrifüj pompanın karakteristik eğrilerinin çizilmesi
• Paralel santrifüj pompanın karakteristik eğrilerinin çizilmesi
• Anlık sinyal karakteristiklerinin kaydı
• Raporlama ve çıktı alma özelliği


