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 مقدمه - 1 فصل

شكل ( ها طراحي شده است سرنگدستگاه پمپ سرنگي شركت فناوران نانومقياس جهت بكارگيري انواع 

اين دستگاه با توجه به ابعاد سرنگ استفاده شده، قابليت تزريق مقدار معيني محلول با سرعتهاي مختلف را دارا 

نگ استفاده شده از طريق صفحه كليد وارد سيستم شده و دستگاه ميزان دقيق تزريق را محاسبه و 

حافظه بكار گرفته شده در دستگاه، از نوع دائمي بوده و آخرين تنظيمات اعمال شده از قبيل اندازه 

  .گرديد

  
 دستگاه پمپ سرنگي

   

فصل

  پمپ سرنگي

دستگاه پمپ سرنگي شركت فناوران نانومقياس جهت بكارگيري انواع 

اين دستگاه با توجه به ابعاد سرنگ استفاده شده، قابليت تزريق مقدار معيني محلول با سرعتهاي مختلف را دارا 

نگ استفاده شده از طريق صفحه كليد وارد سيستم شده و دستگاه ميزان دقيق تزريق را محاسبه و 

حافظه بكار گرفته شده در دستگاه، از نوع دائمي بوده و آخرين تنظيمات اعمال شده از قبيل اندازه 

گرديد ، تا زمان تغيير، در حافظه سيستم ثبت خواهد...و  سرعت تزريق

دستگاه پمپ سرنگي) 1- 1 شكل 

  

  

 

 

پمپ سرنگي - 1- 1

دستگاه پمپ سرنگي شركت فناوران نانومقياس جهت بكارگيري انواع 

اين دستگاه با توجه به ابعاد سرنگ استفاده شده، قابليت تزريق مقدار معيني محلول با سرعتهاي مختلف را دارا . )1-1 

نگ استفاده شده از طريق صفحه كليد وارد سيستم شده و دستگاه ميزان دقيق تزريق را محاسبه و قطر سر. مي باشد

حافظه بكار گرفته شده در دستگاه، از نوع دائمي بوده و آخرين تنظيمات اعمال شده از قبيل اندازه . نمايد اعمال مي

سرعت تزريق ،سرنگ

 



4 

 

 
4 
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  كاربردها -1-1-1

برخي از اين . باشد، كاربرد دارد اين سيستم در تمامي مواردي كه نياز به تزريق كم و كنترل شده محلول مي

  :كاربردها عبارتند از

  تزريق سلولي •

  تزريق كنترل شده دارو •

  )جهت جلوگيري از تاثير منبع تامين اختالف پتانسيل بايستي ارت دستگاه به صورت كامل وصل گردد(الكتروريسي  •

  تزريق كنترل شده واكنشگر به داخل راكتور •

  )Lab-on-a-chip(آزمايشگاه روي تراشه  •

• ... 

 

 هاي مختلف پمپ سرنگي مدل -1-1-2

  

  ي نامگذاري نحوه 

  ها هاي مختلف پمپ سرنگي و نحوه نامگذاري آن مدل) 1- 1 جدول  

 نام مدل شرح

  
X X X 0 0 0 X P S 

 سرنگ 2داراي امكان اتصال حداكثر 
       

1 
  

 سرنگ 10داراي امكان اتصال حداكثر 
       

2 
  

 مدل با دقت پايين
   

L 
      

 مدل با دقت باال
   

H 
      

 مدل معمولي
  

O 
       

 پذيريمدل داراي امكان برنامه
  

P 
       

 افزار و امكان اتصال به كامپيوترمدل داراي نرم
  

S 
       

 مدل با بدنه پالستيكي
 

P 
        

 مدل با بدنه فلزي
 

M 
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  ها مشخصات مدل 

  هاي مختلف پمپ سرنگي مشخصات مدل) 2- 1 جدول  

 SP1000 مدل

LOP 
SP1000 

LOM 
SP1000 

HOP 
SP1000 

HOM 
SP1000 

HPM 
SP1000 

HSM 
SP2000 

LOM 
SP2000 

HPM 
SP2000 

HSM 

  فلز فلز فلز فلز فلز فلز پالستيك فلز پالستيك جنس بدنه

 10 10 10 2 2 2 2 2 2 حداكثر تعداد سرنگ قابل اتصال

 )ولت(ورودي ولتاژ 
12 

DC 

100 -

220 V 

12 

DC 

100 -

220 V 

100 -

220 V 

100 -

220 V 

100 -

220 V 

100 -

220 V 

100 -

220 V 

2  ×  16 )سطر × ستون(نمايشگر   20  ×  4  16  ×  2  20  ×  4  20  ×  4  20  ×  4  20  ×  4  20  ×  4  20  ×  4  

 25 25 20 25 25 20 20 20 20 )تعداد سوئيچ(صفحه كليد 

 دارد دارد - دارد دارد - - - - قابليت برنامه ريزي داخلي

 دارد - - دارد - - - - - )USB پورت(قابليت اتصال به كامپيوتر 

Autofill(1(قابليت شارژ مجدد محلول 
 دارد دارد - دارد دارد - - - - 

 50 50 50 60 60 60 50 60 50 2)ليترميلي(حداكثر اندازه سرنگ 

2حداقل سرعت تزريق
ميكروليتر در ( 

 )ساعت
128 128 5/0  5/0  5/0  5/0  128 0,5 0,5 

ليتر در  ميلي( 3حداكثر سرعت تزريق

 )ساعت
640 1000 640 1000 1000 1000 640 640 640 

 13 13 3125 13 13 13 13 3125 3125 )نانومتر( 4دقت حركت پدال

5/2 )كيلوگرم(وزن   5/3  5/2  5/3  5/3  5/3  4 4 4 

 

 

 

 

  

                                                 
  .اين قابليت نياز به تجهيزات جانبي از قبيل شير يك طرفه دارد -  1

  .اين ابعاد بصورت سفارشي قابل تغيير است -  2

  با توجه به حداقل و حداكثر قطر سرنگ -  3

توجه به دقت نامي موتور، درايور، گام پيچ و نرم افزار سيستم محاسبه شده است، بديهي است جهت دقت تزريق تئوري بوده و با  -  4

  .نيز اصالح شوند... ها مكانيكي از قبيل پدال، پيچ، مهره، ريل، واگن، سرنگ و  دستيابي چنين دقتي بايستي كليه سيستم
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  ها قابليت -1-1-3

ü  ش اطالعات ضروري شده و نور پس يسطري باعث نماو چهار استفاده از نمايشگر دو  :نمايشگرراحتي استفاده و

كليد باعث عدم نياز به  25يا  20استفاده از . گردد زمينه آن باعث راحتي خواندن اطالعات حتي در تاريكي مي

. منوهاي تو در تو شده و بنابراين به راحتي با فشار حداكثر چند كليد، دستگاه تنظيم شده و شروع بكار خواهد كرد

تنظيمات مختلف از قبيل سرعت تزريق، قطر سرنگ و حداكثر تزريق به راحتي، حتي در حالتي كه دستگاه در حال 

 .كار است، قابل تنظيم مي باشد

ü دستگاه داراي دو حالت تزريق ممتد يا تزريق به ميزان حجم تعيين شده مي باشد :و حالت تزريقد.  

ü با دقت باال باعث تزريق يكنواخت محلول شده استو درايور استفاده از موتور  :تزريق يكنواخت.  

ü امكان تنظيم كليد جلو و عقب برنده محل صفحهيا چهار استفاده از دو  :تنظيم محل صفحه فشاردهنده سرنگ ،

  .را بوجود آورده است سريع آن

ü تواند  سيستم نگهدارنده سرنگ به نحوي طراحي شده است كه انواع سرنگها در سايزهاي مختلف مي :انواع سرنگها

  .در آن مورد استفاده قرار گيرد

ü تواند در  اه ميبا استفاده از پوشش جاذب الكتريكي و ارت مناسب، اين دستگ :قابليت بكارگيري در الكتروريسي

  .مواردي كه نياز به اعمال ولتاژهاي باال در محلول داخل سرنگ است، بدون مشكل استفاده شود

  

  بسته تحويلي -1-1-4

 .است 3-1هاي مختلف به صورت جدول  بسته تحويلي در مدل

  سرنگيهاي مختلف پمپ  بسته تحويلي در مدل) 3- 1 جدول  

 SP1000 مدل

LOP 
SP1000 

LOM 
SP1000 

HOP 
SP1000 

HOM 
SP1000 

HPM 
SP1000 

HSM 
SP2000 

LOM 
SP2000 

HPM 
SP2000 

HSM 

ü ü ü ü ü ü üüüü كابل پاور  üüüü  üüüü  
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 فيوز

USB ß ß ß ß ß ü ßßßß ßßßß üüüüكابل   

CD افزار نرم  ß ß ß ß ß ü ßßßß ßßßß üüüü  

ü ü ü ü ü ü üüüü كاتالوگ و راهنماي دستگاه  üüüü  üüüü  
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  گارانتي و خدمات پس از فروش - 2- 1

قطعات و  شامل تعمير يا سرويس دستگاه وارائه خدمات رايگان جهت تعويض )گارانتي( خدمات ضمانت

  : تمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيس، ولي ضباشد مي بمدت يك سال دستمزد تعمير

مواد شيميايي  حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب وسوزي يا  آتش صدمات ناشي از حمل ونقل، نوسانات برق، •

به دستورالعملهاي  توجهي غلط و يا بي رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده خورنده، گرد و غبار شديد،

  راهنماي دستگاه ذكر شده در دفترچه

 .دباشن اشخاصي بجز نمايندگان شركت تعمير شده اند و يا توسط هايي كه دستكاري شده دستگاه •

  هولوگرامهاي نصب شده بر روي دستگاهها و  برچسبهر نوع دستكاري و يا آسيب در  •

شده براي دستگاه يا عمل نكردن  استفاده غلط از دستگاه يا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعيين •

  .دستگاه به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي

ها، تجهيزات و لوازم جانبي  غلط يا ارتباط دستگاه با سايردستگاه ناشي از اتصال يها يصدمات و خراب •

  ،غيرسازگار يا معيوب

  ،توسط افراد غير مجاز  Firmwareصدمات ناشي از نصب يا به روز رساني هر نوع فايل، نرم افزار، برنامه يا •

  .باشد ها مي سال در قبال پرداخت هزينه 10خدمات پس از فروش بمدت 

 

  دهي و تست دستگاه پمپ سرنگيشرايط تحويل  - 3- 1

ولي بايستي موارد زير هنگام كار . به نصب و راه اندازي توسط پرسنل شركت ندارددستگاه پمپ سرنگ نياز 

  .با دستگاه در نظر گرفته شود

. افزار دستگاه شود گيري شده و از طريق صفحه رابط وارد نرم بايستي اندازه سرنگ به صورت دقيق اندازه

  . گيري باعث خطاي تزريق خواهد شد خطاي اندازه

هاي مكانيكي  هاي با ويسكوزيته بسيار باال باعث اعمال فشار بيش از حد به موتور و بخش استفاده از محلول

  .گردد تواند باعث كم شدن دقت و در مواردي خرابي دستگاه  دستگاه خواهد شد كه مي
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 ايمني - 2 فصل

 تست كاليبراسيون - 1- 2

شود ابعاد سرنگ در  براي تست پيشنهاد مي. دستگاه از نظر كاليبره بودن تست شودماه يكبار  6الزم است هر 

ليتر در ساعت ميزان  ميلي 1و  6، 60هاي  ليتر تنظيم شده و با سرعت ميلي 1در ) Target(متر و ميزان حجم  ميلي 10

 73/12جلورفت پدال بايستي با توجه به فرمول محاسبه حجم استوانه، ميزان . گيري شود جلو رفتن پدال اندازه

  .دقيقه باشد 60و  10، 1براي اندازه گيري صحت تايمر داخلي بايستي زمان تزريق به ترتيب برابر . متر باشد ميلي

  

  :اقدامات ايمني و نحوه نگهداري از سيستم - 2- 2

 . قبل از استفاده دستورالعمل سيستم را به طور كامل مطالعه نماييد •

 .هماهنگي با شركت فناوران نانو مقياس اجتناب نماييد از باز نمودن دستگاه بدون •

 .از سيم برق ورودي مناسب براي سيستم استفاده نماييد •

 . قبل از استفاده از سيستم، از اتصال مناسب ارت دستگاه مطمئن شويد •

 .قرار دهيد) خشك، تميز، مسطح(دستگاه را در محل و شرايط آب و هوايي مناسب  •

 .قرار دادن فن دستگاه چسبيده به ديوار يا ساير اشيا اجتناب نماييدجهت تهويه مناسب، از  •

استفاده از مايعات بسيار ويسكوز و نازل هاي با قطر هاي پايين . (بيش از حد تحمل دستگاه بار وارد ننماييد •

يا  سيستم مكانيكيتواند موجب آسيب به  منجر به تحميل فشار بيش از حد به سيستم خواهد شد كه مي

 .)ور دستگاه شودموت

. تواند موجب آسيب به آن شود خاموش نشدن سيستم پس از اتمام محلول و رسيدن سرنگ به انتها، مي •

 .هميشه در مقدار مناسب تنظيم گردد  Targetجهت جلوگيري از بروز اين مشكل 

. فاده نشودجهت تميز نمودن دستگاه از حاللهايي كه موجب آسيب به بدنه و صفحه كليد دستگاه شوند است •

 .شود استفاده از دترجنت ماليم جهت تميز نمودن دستگاه پيشنهاد مي
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 .بسته به مدت زمان استفاده از دستگاه، پيچ پمپ سرنگي و شفت آن در بازه زماني معين روغن كاري شود •

سيم نازكي  پس از پايان كار الزم است داخل نازلها و محل اتصال شيلنگ سرنگ با نازلها بطور كامل تميز شده و •

 .داخل آن قرار داده شود تا از خشك شدن پليمر و گرفتگي آنها جلوگيري گردد

به عنوان مثال شيلنگ موجود در ست سرم . قابل حل در حالل استفاده شده نباشد بكاررفته شيلنگنماييد دقت  •

تفلون يا پلي  شيلنگمي باشد كه در اكثر حالل هاي آلي حل مي شود، در اين موارد از   PVCپزشكي از جنس 

 .اتيلن استفاده نماييد

 .در صورت بروز هر اشكال در دستگاه لطفا از طريق تلفن يا ايميل اطالع رساني شود •

 .باشد اين پمپ جهت تزريق دارو به بيماران تست نگرديده است و فاقد مجوزهاي الزم مي :توجه

 

  مدت زمان و نوع كاربر - 3- 2

   .است تعويض قطعات و پنج سال تعمير يك سال شامل هاي تحويلي، دستگاهگارانتي 

 

  هاي دستگاه محدوديت - 4- 2

خطاي . گيري شده آن وابسته است دقت دستگاه تا حد زيادي به نوع سرنگ مورد استفاده و قطر اندازه

  .ي تزريق خواهد شدباعث ايجاد خطاگيري مستقيماٌ  اندازه

تواند باعث ايجاد فشار زياد به دستگاه شود به  باال مياستفاده از سرنگهاي با قطر باال به دليل سطح مقطع 

  .هاي ويسكوز و سرعت باالي تزريق اين فشار بيشتر خواهد بود خصوص هنگام استفاده از محلول

  اخطارهاي زمان استفاده - 5- 2

 .تواند طوري تنظيم شود تا هنگام اتمام هر دستور كاربر را آگاه سازد آالرم صوتي داخل دستگاه مي
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 2013 دستورالعمل استفاده از دستگاه پمپ سرنگي

 اندازي نصب و راه - 3 فصل

  نصب فيزيكي دستگاه - 1- 3

قبل از نصب دستگاه بايد توجه . لطفا قبل از نصب فيزيكي دستگاه، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرماييد

  :داشته باشيد كه محيط مناسب براي كار با دستگاه پمپ سرنگي بايد داراي شرايط زير باشد

 سطح محكم، تميز و خشك -1

 محيطيشرايط مناسب زيست  -2

 تهويه مناسب -3

  

  :مراحل نصب دستگاه به صورت زير است

 ورودي ولتاژ دستگاهو ) پريز برق(اتصال كابل پاور به منبع ولتاژ  -1

 از كليد تعبيه شده در پشت دستگاهروشن كردن دستگاه با استفاده  -2

ل دستگاه را به و مد اينترنتي سايتآدرس اگر مراحل به درستي انجام پذيرد، نمايشگر دستگاه روشن شده و 

 .ثانيه نمايش خواهد داد 3مدت 

  

  افزار نصب نرم - 2- 3

همراه دستگاه، قرار  CDدر اين مدل، يك  كهوجود دارد  SP1000HSMافزار كامپيوتري، تنها در مدل  نرم

 .يك اجرا خواهد شدبرنامه نصب به صورت اتومات ،CD-ROMشده كه با قرار دادن آن در درايو داده 
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  نصب درايور -3-2-1

  :نصب درايور به صورت مراحل زير است

 به دستگاه و كامپيوتر USBاتصال كابل  -1

 روشن نمودن دستگاه و كامپيوتر -2

 كليك روي نصب درايور -3

 شروع نصب درايور -4

 

  افزار نصب نرم -3-2-2

  :افزار به صورت مراحل زير است نصب نرم

 افزار كليك روي نصب نرم -1

 Nextكليك روي  -2

 Nextكليك روي انتخاب مسير نصب و  -3

 Nextكليك روي  -4

 افزار شروع نصب نرم -5

 closeكليك روي  -6
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افزار دستگاه پمپ سرنگي نحوه نصب نرم) 1-3 شكل 
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. را به پشت دستگاه متصل نماييد) هاي پالستيكي

قرار گيرد كه در اينصورت المپ موجود در 

  
 )خاموش/ولت و كليد روشن 12محل اتصال ارت، ورودي 

پس از روشن كردن دستگاه، نمايشگر جلوي دستگاه آدرس سايت اينترنتي شركت فناوران نانومقياس و مدل 
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  اندازي دستگاه

  روشن كردن دستگاه

هاي پالستيكي مدل(ولت  12يا آداپتور ) هاي فلزيمدل(ابتدا كابل برق 

قرار گيرد كه در اينصورت المپ موجود در  Onجهت روشن شدن دستگاه الزم است كليد پشت آن در حالت 

  .كليد روشن خواهد شد

محل اتصال ارت، ورودي ( SP1000HSMتصوير پشت دستگاه مدل ) 2-3 شكل 

 

پس از روشن كردن دستگاه، نمايشگر جلوي دستگاه آدرس سايت اينترنتي شركت فناوران نانومقياس و مدل 

  .ثانيه نمايش خواهد داد

 

 

2013 

اندازي دستگاه راه - 3- 3

روشن كردن دستگاه -3-3-1

ابتدا كابل برق 

جهت روشن شدن دستگاه الزم است كليد پشت آن در حالت 

كليد روشن خواهد شد

شكل 

پس از روشن كردن دستگاه، نمايشگر جلوي دستگاه آدرس سايت اينترنتي شركت فناوران نانومقياس و مدل 

ثانيه نمايش خواهد داد 3دستگاه را به مدت 

 

  

 



 كرد دستگاهعمل - 4 فصل

 .سازند واسط فيزيكي اين دستگاه شامل پانل و صفحه نمايش است كه ارتباط با كاربر را ميسر مي

نشان داده  1-4باشند كه در شكل  نوع پانل مي

  باشند سطري مي ركليد فشاري و يك صفحه نمايشگر دو سطري يا چها

  
  هاي دستگاه پمپ سرنگي

 پس از نمايشهنگام روشن كردن دستگاه و 

  
 سرعت تزريق همراه با واحد سرعت تزريق،

مقدار حجم تزريق شده همراه با واحد حجم تزريق و در سطر سوم مقدار حجم تزريق مورد نظر همراه 

   

فصل

  واسط فيزيكي

واسط فيزيكي اين دستگاه شامل پانل و صفحه نمايش است كه ارتباط با كاربر را ميسر مي

  پانل دستگاه

نوع پانل مي 2هاي پمپ سرنگي شركت فناوران نانو مقياس، داراي 

كليد فشاري و يك صفحه نمايشگر دو سطري يا چها 25يا  20ز به ها مجه

هاي دستگاه پمپ سرنگي پانل) 1-4 شكل 

  :صفحه نمايشگر

هنگام روشن كردن دستگاه و . باشد چهار سطر مي شاملفلزي پمپ سرنگي صفحه نمايش 

  . خواهد بود زير صورت مدل دستگاه، صفحه نمايشگر به

سرعت تزريق همراه با واحد سرعت تزريق،باشد كه در سطر اول  سطر مي چهاراين صفحه نمايشگر داراي 

مقدار حجم تزريق شده همراه با واحد حجم تزريق و در سطر سوم مقدار حجم تزريق مورد نظر همراه 

  .نمايش داده شده است

  

واسط فيزيكي - 1- 4

واسط فيزيكي اين دستگاه شامل پانل و صفحه نمايش است كه ارتباط با كاربر را ميسر مي

پانل دستگاه -4-1-1

هاي پمپ سرنگي شركت فناوران نانو مقياس، داراي  دستگاه

ها مجه اين پانل .اند شده

صفحه نمايشگر -4-1-2

صفحه نمايش 

مدل دستگاه، صفحه نمايشگر به

اين صفحه نمايشگر داراي 

مقدار حجم تزريق شده همراه با واحد حجم تزريق و در سطر سوم مقدار حجم تزريق مورد نظر همراه در سطر دوم 

نمايش داده شده استريق با واحد حجم تز
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شود و به معناي  عدد نمايش داده شده در نمايشگر بصورت محاسباتي در صفحه نمايش داده مي :1توضيح 

جهت . باشد دقت سيستم بسته به مدل آن و ابعاد سرنگ مورد استفاده متغيير مي. باشد دقت سيستم مورد استفاده نمي

  . ماييدآشنايي بيشتر با نحوه انتخاب سرنگ مناسب به صفحه آخر دستورالعمل مراجعه ن

يا عدم ) << عالمت( در حال حركت بودن دهنده نشان اولآخرين كاراكتر سمت راست سطر  :2توضيح 

  . باشد مي) || عالمت( پدال جلوبرنده سرنگحركت 

  :سيستم پمپ سرنگي -4-1-3

ها، ابتدا  جهت قرار دادن سرنگ. استقرار يك يا دو سرنگ در نظر گرفته شده استدر اين سيستم امكان 

ها جهت  پيچ نگهدارنده سرنگ. عقب برده شود دال فشار دهنده سرنگ توسط كليدهاي بايستي پ

ها در اين محل قرار داده شده است كه جهت تعويض آنها بايستي باز شده و پس از تعويض  ثابت ماندن سرنگ

  .مجدداً بسته شود

به عنوان مثال شيلنگ موجود در . قابل حل در حالل استفاده شده نباشد كاررفتهه ب شيلنگنماييد دقت  :توجه 

تفلون يا  شيلنگهاي آلي حل مي شود، در اين موارد از  باشد كه در اكثر حالل مي  PVCست سرم پزشكي از جنس 

  .پلي اتيلن استفاده نماييد

پس از پايان كار الزم است داخل نازلها و محل اتصال شيلنگ سرنگ با نازلها بطور كامل تميز شده و  :توجه

   .نازكي داخل آن قرار داده شود تا از خشك شدن پليمر و گرفتگي آنها جلوگيري گردد سيم

  

  :پارامتر سيستم تزريق محلول توسط پمپ سرنگي قابل تنظيم است 3در اين سيستم 

  :قطر سرنگ -1

در صورت تغيير سرنگ بايستي ابتدا قطر داخلي آن توسط كوليس يا  ؛)بر حسب ميلي متر(قطر داخلي سرنگ 

با توجه به اينكه اين پارامتر مهمترين متغيير در . گيري مشخص شده و در سيستم اعمال گردد ديگر وسايل اندازه

سيستم گيري شده و وارد  باشد، الزم است مقدار آن به صورت دقيق اندازه محاسبات مختلف تنظيم سرعت تزريق مي

را فشار  جهت تنظيم اين مقدار ابتدا كليد . متر قابل تنظيم است دقت عدد وارد شده تا دهم ميلي. شود

در اين . زن خواهد بود بصورت چشمك : Diameterدهيد، در اينصورت صفحه پايين ظاهر شده و عدد جلوي 

£(مرحله جهت وارد كردن مقدار جديد از كليدهاي عددي پانل  � � � � � � � � �   . استفاده نماييد) �



 

  

Û استفاده كرد.  

پس از وارد كردن مقدار جديد، جهت ثبت داده در حافظه 

جهت صرفنظر كردن از ورود مقدار جديد 

  . را فشار دهيد، در اين صورت مقدار قبلي مجدداً نشان داده خواهد شد

يا  Enterباشد كه جهت فشردن آنها بايستي دقيقاً روي 

دهنده ميزان حجم محلول خارج شده از 

در . فشرده شود جهت تنظيم سرعت كافيست دكمه 

  .د شدبصورت چشمك زن نمايش داده خواه

  

ميزان حداكثر و حداقل سرعت با توجه به قطر سرنگ انتخاب شده 

ليتر در ساعت از  ميلي 10شود جهت افزايش دقت تزريق در سرعتهاي كمتر از 

براي سرعتهاي باالتر نيز . يا كوچكتر استفاده شود
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Ûتوان از كليد  جهت پاك نمودن آخرين عدد وارد شده مي

پس از وارد كردن مقدار جديد، جهت ثبت داده در حافظه  :ثبت يا صرفنظر از وارد نمودن مقدار جديد

Enter  جهت صرفنظر كردن از ورود مقدار جديد . فشرده شود در صفحه كليد

Cancel   را فشار دهيد، در اين صورت مقدار قبلي مجدداً نشان داده خواهد شد

باشد كه جهت فشردن آنها بايستي دقيقاً روي  دو دكمه مجزا مي كليد 

  .فشار وارد شود

  :سرعت تزريق

دهنده ميزان حجم محلول خارج شده از  بر حسب ميلي ليتر در ساعت يا ميكروليتر در دقيقه؛ اين مقدار نشان

جهت تنظيم سرعت كافيست دكمه . باشد نازل در مدت يك ساعت يا دقيقه مي

بصورت چشمك زن نمايش داده خواه : Rateاينصورت صفحه بصورت شكل زير شده و عدد جلوي 

  

ميزان حداكثر و حداقل سرعت با توجه به قطر سرنگ انتخاب شده  :حداقل و حداكثر سرعت تزريق

شود جهت افزايش دقت تزريق در سرعتهاي كمتر از  پيشنهاد مي. تواند كم يا زياد شود

يا كوچكتر استفاده شود 2از سرنگ  ،2ليتري و براي سرعتهاي كمتر از 
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جهت پاك نمودن آخرين عدد وارد شده مي :توضيح

  

ثبت يا صرفنظر از وارد نمودن مقدار جديد

Enterدستگاه بايستي كليد 

Cancelكافيست كليد 

كليد  :توضيح

Cancel فشار وارد شود

سرعت تزريق -2

بر حسب ميلي ليتر در ساعت يا ميكروليتر در دقيقه؛ اين مقدار نشان

نازل در مدت يك ساعت يا دقيقه مي

اينصورت صفحه بصورت شكل زير شده و عدد جلوي 
  

حداقل و حداكثر سرعت تزريق

تواند كم يا زياد شود مي

ليتري و براي سرعتهاي كمتر از  ميلي 5سرنگ 



 

محاسبات انتخاب سرعت جهت محاسبه دقيق، از اطالعات 

(.  

كافيست دكمه  ،SP1000HOMدر مدل 

  .در اينصورت واحد تزريق عوض شده و بصورت ميكروليتر در دقيقه خواهد بود

  

در صورتيكه مقدار وارد شده سرعت تزريق بيش از مقدار تعريف شده باشد دستگاه پيغام زير را 

در صورتيكه . كند مشخص مي) در قطر تعريف شده براي سرنگ

  . الزم است سرعت را در بيش از اين مقدار تنظيم نماييد، بايستي ابعاد سرنگ را افزايش دهيد

  

در صورتيكه مايليد سيستم بعد از تزريق حجم 

جهت اينكار دكمه . توانيد مقدار مورد نظر را در اين بخش وارد نماييد

در اين مرحله جهت وارد كردن مقدار . را فشار دهيد تا صفحه نمايش بصورت زير نمايش داده شود

  . استفاده نماييد
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جهت محاسبه دقيق، از اطالعات . (ليتري استفاده شود ميلي 5بايستي از سرنگهاي بزرگتر از 

.)در آخر اين دستورالعمل استفاده نماييدمناسب به نسبت ابعاد سرنگ انتخابي 

در مدل  ت عوض كردن واحد تزريقجه :عوض كردن واحد تزريق

در اينصورت واحد تزريق عوض شده و بصورت ميكروليتر در دقيقه خواهد بود. مجدداً فشرده شود

  

در صورتيكه مقدار وارد شده سرعت تزريق بيش از مقدار تعريف شده باشد دستگاه پيغام زير را 

در قطر تعريف شده براي سرنگ(داكثر سرعت تزريق را نمايش خواهد داد كه ح

الزم است سرعت را در بيش از اين مقدار تنظيم نماييد، بايستي ابعاد سرنگ را افزايش دهيد

  

در صورتيكه مايليد سيستم بعد از تزريق حجم  ):ليتر يا ميكروليتر بر حسب ميلي(حداكثر حجم تزريق 

توانيد مقدار مورد نظر را در اين بخش وارد نماييد معيني از محلول متوقف شود، مي

را فشار دهيد تا صفحه نمايش بصورت زير نمايش داده شود

£(جديد از كليدهاي عددي پانل  � � � � � � � � � استفاده نماييد) �
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بايستي از سرنگهاي بزرگتر از 

مناسب به نسبت ابعاد سرنگ انتخابي 

عوض كردن واحد تزريق

مجدداً فشرده شود 
  

در صورتيكه مقدار وارد شده سرعت تزريق بيش از مقدار تعريف شده باشد دستگاه پيغام زير را  :توضيح

نمايش خواهد داد كه ح

الزم است سرعت را در بيش از اين مقدار تنظيم نماييد، بايستي ابعاد سرنگ را افزايش دهيد
  

حداكثر حجم تزريق  -3

معيني از محلول متوقف شود، مي

را فشار دهيد تا صفحه نمايش بصورت زير نمايش داده شود 

جديد از كليدهاي عددي پانل 
  



 

ير در صفحه نمايش داده در اينصورت بعد از تزريق حجم مشخص شده، سيستم متوقف شده و عبارت ز

  

كافيست  ،SP1000HOMتزريق در مدل 

يا  ليتر در اينصورت واحد حجم تزريق عوض شده و بصورت ميلي

  

در اينصورت تزريق همواره . جهت تزريق مداوم الزم است اين مقدار برابر صفر تنظيم گردد

  .را دوبار فشار دهيد   

  

صورت رسيدن پدال فشار دهنده سرنگ به انتها، جهت جلوگيري از آسيب 

در اينصورت الزم است توسط كليدهاي تنظيم 
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در اينصورت بعد از تزريق حجم مشخص شده، سيستم متوقف شده و عبارت ز

  

تزريق در مدل جهت عوض كردن واحد حجم  :عوض كردن واحد حجم تزريق

در اينصورت واحد حجم تزريق عوض شده و بصورت ميلي. مجدداً فشرده شود 

.  

  

جهت تزريق مداوم الزم است اين مقدار برابر صفر تنظيم گردد 

  Cancelجهت اينكار كافيست كليد  :صفر نمودن ميزان تزريق شده

  

صورت رسيدن پدال فشار دهنده سرنگ به انتها، جهت جلوگيري از آسيب در در برخي مدلها  

در اينصورت الزم است توسط كليدهاي تنظيم . موتور و پيچ، سيستم قطع شده و پيغام زير نمايش داده خواهد شد

  .پدال عقب برده شده و سرنگ تعويض شود

18 
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در اينصورت بعد از تزريق حجم مشخص شده، سيستم متوقف شده و عبارت ز

  .خواهد شد

عوض كردن واحد حجم تزريق

دكمه 

.خواهد بود ميكروليتر
  

 :تزريق مداوم

  .ادامه خواهد يافت

صفر نمودن ميزان تزريق شده

  

 :اتمام محلول

موتور و پيچ، سيستم قطع شده و پيغام زير نمايش داده خواهد شد

موقعيت 
  



 

  

دليل تعيين نقطه پايان تزريق به همين  و 

شود حداكثر تزريق در ميزان حجم محلول داخل سرنگ 

تنظيم گردد  2ليتر محلول است، حداكثر حجم تزريق در مقدار 

باشند و بايستي مراقب اتمام محلول باشيد تا در اينصورت جهت 

 با اين حال در صورت تغييرها را در حافظه خود ذخيره خواهد نمود، 

مثالً اگر آخرين بار . واحدها، با توجه به خروج داده از حد مجاز، داده قبلي حذف و عدد صفر جايگزين خواهد شد

ليتر عدد بسيار  ميلي 2000ليتر تغيير كند، با توجه به اينكه 

فشردن مجدد . فشار داده شود 

كه زير هر يك دو دكمه مجزا تعبيه شده است، زير 

يك دكمه در وسط وجود دارد كه يكبار فشردن آن باعث شروع و فشردن دوباره آن باعث توقف 
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 هم متفاوت استهاي مختلف با  با توجه به اينكه ابعاد سرنگ

شود حداكثر تزريق در ميزان حجم محلول داخل سرنگ  بصورت خودكار توسط دستگاه دشوار است، پيشنهاد مي

ليتر محلول است، حداكثر حجم تزريق در مقدار  ميلي 2به عنوان مثال اگر سرنگ حاوي 

  .ت اتمام محلول دستگاه بصورت خودكار خاموش شود

باشند و بايستي مراقب اتمام محلول باشيد تا در اينصورت جهت  مدلها داراي اين سويئچ نمي

  .جلوگيري از آسيب به سيستم، دستگاه خاموش شود

ها را در حافظه خود ذخيره خواهد نمود،  افزار دستگاه آخرين داده

واحدها، با توجه به خروج داده از حد مجاز، داده قبلي حذف و عدد صفر جايگزين خواهد شد

ليتر تغيير كند، با توجه به اينكه  ميكروليتر انتخاب شده است، اگر واحد به ميلي

  .قدار حذف و عدد صفر نمايش داده خواهد شد

  : شروع تزريق

جهت شروع تزريق پس از انجام تنظيمات الزم كافيست دكمه 

  .اين دكمه باعث توقف تزريق خواهد شد

كه زير هر يك دو دكمه مجزا تعبيه شده است، زير  و  بخش  2بر عكس 

يك دكمه در وسط وجود دارد كه يكبار فشردن آن باعث شروع و فشردن دوباره آن باعث توقف 

19 
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با توجه به اينكه ابعاد سرنگ :توجه

بصورت خودكار توسط دستگاه دشوار است، پيشنهاد مي

به عنوان مثال اگر سرنگ حاوي . تنظيم گردد

ت اتمام محلول دستگاه بصورت خودكار خاموش شودتا در صور

مدلها داراي اين سويئچ نمي اكثر :توجه

جلوگيري از آسيب به سيستم، دستگاه خاموش شود

افزار دستگاه آخرين داده نرم :توضيح

واحدها، با توجه به خروج داده از حد مجاز، داده قبلي حذف و عدد صفر جايگزين خواهد شد

ميكروليتر انتخاب شده است، اگر واحد به ميلي 2000مقدار 

قدار حذف و عدد صفر نمايش داده خواهد شدبزرگي است، اين م

  

شروع تزريق -4-1-4

جهت شروع تزريق پس از انجام تنظيمات الزم كافيست دكمه 

اين دكمه باعث توقف تزريق خواهد شد

بر عكس  :توضيح

يك دكمه در وسط وجود دارد كه يكبار فشردن آن باعث شروع و فشردن دوباره آن باعث توقف  كليد 

  . تزريق خواهد شد

  



 

 قابل با فشردن كليد كه  .وجود دارد

توان به آنها دست  مي ،كه با فشار دادن عدد نمايش داده شده در سمت چپ

  

براي انجام اين امر كافي پس  .سرنگ پس از تزريق به محل اوليه خود بازگردد

 سپس). Enterو زدن دكمه  9تا  1با وارد نمودن عدد 

 شود كه حاكي از ظاهر مي AFدر سمت راست سطر دوم عبارت 
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  :منوي كاربري دستگاه

وجود دارد SP1000HSMو  SP1000HPMهاي  اين سيستم در مدل

كه با فشار دادن عدد نمايش داده شده در سمت چپ كه شامل موارد زير است

  

 ):AutoFill(برگشت خودكار 

سرنگ پس از تزريق به محل اوليه خود بازگردددر برخي كاربردها، نياز است 

با وارد نمودن عدد (، تعداد تكرار را تعيين نمود AutoFillاز وارد شدن به بخش 

در سمت راست سطر دوم عبارت  ،AutoFillدر منوي اصلي برنامه، با زدن دكمه 

  .است AutoFillموتور، به 
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منوي كاربري دستگاه -4-1-5

اين سيستم در مدل

كه شامل موارد زير است دسترسي است

  :يافت

  

  

برگشت خودكار  )1

در برخي كاربردها، نياز است 

از وارد شدن به بخش 

در منوي اصلي برنامه، با زدن دكمه 

موتور، به  حركت تغيير حالت
  



 

حركت موتور در جهت  �انتخاب كليد 

توان  از اين حالت مي .است )رو به عقب

  

  

  

ريزي  حالت برنامه 2در نرم افزار . توان تعداد مراحل برنامه را از يك تا نه تغيير داد

جهت ورود به هر . ريزي زماني و حالت دوم برنامه ريزي حجم تزريق مي باشد

پس از تنظيم پارامترها با . واحد زماني را تغيير داد
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Infuse:(  

انتخاب كليد  .استفاده كرد بخشتوان از اين  براي تغيير جهت حركت موتور مي

رو به عقب( ، حركت موتور در جهت معكوس�و انتخاب كليد 

  .در مواردي استفاده كرد كه الزم است محلول به داخل كشيده شود

 ):Program(ريزي 

  .توان از اين منو استفاده كرد ريزي شده محلول، مي براي تزريق برنامه
  

  

توان تعداد مراحل برنامه را از يك تا نه تغيير داد مي �با فشار دادن كليد 

ريزي زماني و حالت دوم برنامه ريزي حجم تزريق مي باشد حالت اول برنامه

  .را فشار دهيم �

  :ريزي زماني

واحد زماني را تغيير داد �توان با فشردن كليد  ريزي زماني مي در حالت برنامه

  .به مراحل بعدي وارد كردن مشخصات رفت توان مي
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Infuse(جهت حركت  )2

براي تغيير جهت حركت موتور مي

و انتخاب كليد ) رو به جلو(مستقيم 

در مواردي استفاده كرد كه الزم است محلول به داخل كشيده شود
  

 

ريزي  برنامهسيستم  )3

براي تزريق برنامه

با فشار دادن كليد 

حالت اول برنامه. گنجانده شده است

بخش كافيست كليد 

ريزي زماني حالت برنامه

در حالت برنامه

مي ،Enterفشردن كليد 
  



 

پس از اين مرحله بايستي به تعداد مراحل انتخاب شده، زمان و سرعت مورد نظر بر حسب بازه زماني انتخابي 

در  .فشار داده شود Enterپس از تغيير هر يك از مقادير سرعت و زمان بايد كليد 

به مراحل بعدي  توان مي ،Enterبا فشردن كليد 

پس . و سرعت مورد نظر وارد سيستم شود

در هر مرحله جهت خروج . فشار داده شود

  

، در سمت راست سطر دوم Programدر منوي اصلي برنامه، با زدن دكمه 

Program است.  

  

نوع اخطار تعبيه شده است  4در اين دستگاه 
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پس از اين مرحله بايستي به تعداد مراحل انتخاب شده، زمان و سرعت مورد نظر بر حسب بازه زماني انتخابي 

پس از تغيير هر يك از مقادير سرعت و زمان بايد كليد  .در مرحله دوم وارد سيستم شود

  .استفاده نمود Cancelتوان از دكمه  وج مي

  :حجميحالت برنامه ريزي 

با فشردن كليد  و مشخص كردن تعداد مراحل برنامه، پس از تنظيم پارامترها

  .وارد كردن مشخصات رفت

و سرعت مورد نظر وارد سيستم شود حداكثر حجمبايستي به تعداد مراحل انتخاب شده، 

فشار داده شود Enterبايد كليد حداكثر حجم، از تغيير هر يك از مقادير سرعت و 

Cancel استفاده نمود.  

در منوي اصلي برنامه، با زدن دكمه پس از وارد كردن اطالعات، 

Programشود كه حاكي از تغيير حالت حركت موتور، به 

  

Alarm:( 

در اين دستگاه . شوند اخطارها براي هشدار كاربر در مواقع خاص، استفاده مي

 .شرح داده شده است

22 
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پس از اين مرحله بايستي به تعداد مراحل انتخاب شده، زمان و سرعت مورد نظر بر حسب بازه زماني انتخابي 

در مرحله دوم وارد سيستم شود

وج ميهر مرحله جهت خر

حالت برنامه ريزي 

پس از تنظيم پارامترها

وارد كردن مشخصات رفت

بايستي به تعداد مراحل انتخاب شده،  اين مرحله در

از تغيير هر يك از مقادير سرعت و 

Cancelتوان از دكمه  مي

  

 

پس از وارد كردن اطالعات، 

شود كه حاكي از تغيير حالت حركت موتور، به  ظاهر مي Pعبارت 
  

 

Alarm(اخطارها  )4

اخطارها براي هشدار كاربر در مواقع خاص، استفاده مي

شرح داده شده است 1-4كه در جدول 

 

 

  



 

  شرح

  اعالم هشدار پس از اتمام هر وظيفه

 AutoFillاعالم هشدار هنگام بازگشت در حالت 

  رسيدن به حداكثر تزريق

  ها هنگام فشرده شدن سوييچ

  .و برعكس تغيير مي يابد

  

تنظيم كنيم، با استفاده از دكمه هاي را توانستيم پدال 

توان پدال را تنظيم نمود ولي با اين اختالف كه نيازي به نگه داشتن دكمه نبوده و با 

 FFبراي تعيين مقادير تغيير مكان، از منوي 

  
ها بايستي دقت شود كه با هر بار فشار پدال به اندازه تعيين شده حركت 

به همين دليل در صورت عدم رعايت محل مناسب به علت برخورد با 

  . شودتواند باعث آسيب به سيستم مكانيكي دستگاه 
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  ليست اخطارها) 1- 4 جدول  

شرح  نامكليد تغيير

 End Task اعالم هشدار پس از اتمام هر وظيفه

 Refill   اعالم هشدار هنگام بازگشت در حالت

 Target  رسيدن به حداكثر تزريق اعالم هشدار پس از

 Limit Sw   هنگام فشرده شدن سوييچاعالم هشدار

و برعكس تغيير مي يابد Offبه  Onبا فشار دادن هر يك از دكمه ها، وضعيت آالرم از 

  ):FF & FR(رفت و برگشت سريع 

توانستيم پدال  كه با نگه داشتن آنها مي همانند دكمه هاي 

توان پدال را تنظيم نمود ولي با اين اختالف كه نيازي به نگه داشتن دكمه نبوده و با  ، نيز مي

براي تعيين مقادير تغيير مكان، از منوي . هر با فشار دكمه، پدال به اندازه تعيين شده از قبل، تغيير مكان خواهد داد

  .شود

ها بايستي دقت شود كه با هر بار فشار پدال به اندازه تعيين شده حركت  هنگام استفاده از اين سويئچ

به همين دليل در صورت عدم رعايت محل مناسب به علت برخورد با . خواهد نمود و امكان توقف آن وجود ندارد

تواند باعث آسيب به سيستم مكانيكي دستگاه  قسمت جلو يا عقب دستگاه مي
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 كليد تغيير

 

 

 

 
  

با فشار دادن هر يك از دكمه ها، وضعيت آالرم از 

  

 

رفت و برگشت سريع  )5

همانند دكمه هاي 

و  

هر با فشار دكمه، پدال به اندازه تعيين شده از قبل، تغيير مكان خواهد داد

& FR شود استفاده مي

هنگام استفاده از اين سويئچ :توجه

خواهد نمود و امكان توقف آن وجود ندارد

قسمت جلو يا عقب دستگاه مي



 

  .توان از اين منو استفاده كرد

  

  واحد حجم تزريق

ml   

ul 

m  

nl  

mm  

mm  

 .حجم تزريقي وابسته به قطر سرنگ نخواهد بود

  .متر باشد ميلي 4را انتخاب كرد كه قطر سرنگ كمتر از 

  .نمايش داده شده است
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توان از اين منو استفاده كرد ، سرعت و مقدار تزريق، ميواحد

  

واحد حجم تزريق  واحد سرعت تزريق كليد 

 ml/h ml

 ul/min  l

 ml/min ml

 nl/sec  l

 mm/min mm

 mm/hour  mm

 

حجم تزريقي وابسته به قطر سرنگ نخواهد بودسرعت و ، 6يا  5انتخاب گزينه در صورت 

را انتخاب كرد كه قطر سرنگ كمتر از  4توان گزينه  ي ميدر صورت

  افزاري

نمايش داده شده است در شكل زير افزاري دستگاه پمپ سرنگي نماي كلي واسط نرم
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 ):Units(واحدها  )6

واحدبراي تعيين 

  

در صورت : توجه

در صورت: توجه

  

افزاري واسط نرم - 2- 4

نماي كلي واسط نرم



 

  

  زمان-تنظيم مشخصات براي ترسيم منحني سرعت

  ها هاي منحني و بازه زماني آن

  زمان و كليدهاي حركتي

  نمايشگر وضعيت دستگاه و اتصال به كامپيوتر
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  منو

 
  جعبه ابزار

 
  تعيين جهت حركتجابجايي سريع و 

 
  نمايش اطالعات كنوني

 
تنظيم مشخصات براي ترسيم منحني سرعت

 
هاهاي منحني و بازه زماني آن تنظيم معادله

 
زمان و كليدهاي حركتي-نمايشگر منحني سرعت

 
نمايشگر وضعيت دستگاه و اتصال به كامپيوتر
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  ايجاد سند جديد با فيلدهاي خالي

  با نام جديد

  

26 

 دستورالعمل استفاده از دستگاه پمپ سرنگي

 
ايجاد سند جديد با فيلدهاي خاليپاك كردن اطالعات وارده و 

 
  باز كردن سند ذخيره شده قبلي

 
  شده سازي اطالعات وارد ذخيره

 
با نام جديد شده سازي اطالعات وارد ذخيره

 
  چاپ كردن اطالعات وارد شده

 
  پيش نمايش صفحه چاپي

 
  راهنماي دستگاه نمايش

  و جابجايي سريع جهت

 
  حركت سرنگتعيين جهت 

 
  به سمت عقب سريع سرنگ جابجايي

 
  جابجايي سريع سرنگ به سمت جلو
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  ابزار نوار -4-2-1

  

 

 

 

 

 

 

 
  

  

جهتكنترل  -4-2-2
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  اطالعات كنوني

 
  مقدار محلول تزريق شده

 

  :تعيين واحد محلول تزريق شده

1- ml :ميلي ليتر  

2- ul :ميكرو ليتر  

 
  شده صفر كردن مقدار محلول تزريق

 
  نمايش سرعت كنوني تزريق

 

  :سرعت تزريق محلول تعيين واحد

1- ml/h :ميلي ليتر بر ساعت  

2- ul/min :ميكروليتر بر دقيقه  

 
  زمان باقيمانده براي اتمام زمان تزريق
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اطالعات كنوني -4-2-3

  

 

 

 

 

 

 
  



 

  

  .ترسيم منحني تا زمان مشخص شده

ترسيم منحني تا زماني كه به حجم مورد نظر 
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  مشخصات گراف

 

  :تعيين نوع گراف توليدي

1- Rate :ترسيم منحني تا زمان مشخص شده

2- Volume : ترسيم منحني تا زماني كه به حجم مورد نظر

  .برسد) مساحت زير منحني(

 
  تعداد تكرار منحني توليدي

 
  تعيين قطر سرنگ مورد استفاده

 

  :تعيين واحد سرعت تزريق

1- ml/h :ميلي ليتر بر ساعت  

2- ul/min :ميكروليتر بر دقيقه  
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مشخصات گراف -4-2-4

  

 

 

 

 

  



 

  

  هاي نوشته شده

براي تعيين معادله منحني انتخاب شود، 

Volume  انتخاب شود، براي تعيين معادله

29 
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  زمان- نمايشگر منحني سرعت

 
هاي نوشته شده استفاده معادلهترسيم گراف با 

 
  ايست يا شروع مجدد تزريق

 
  توقف يا شروع تزريق

 
  زمان-شكل منحني سرعت تزريق

  ها تعيين معادله منحني

انتخاب شود،  Rateاگر در بخش تعيين مشخصات گراف، نوع گراف توليدي 

Volumeو اگر نوع گراف توليدي  آني زماني  نيازمند معادله منحني و محدوده

  .آن خواهيم بود مقدار تزريقمنحني نيازمند معادله منحني و 
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نمايشگر منحني سرعت -4-2-5

  

 

 

 

 
  

تعيين معادله منحني -4-2-6

اگر در بخش تعيين مشخصات گراف، نوع گراف توليدي 

نيازمند معادله منحني و محدوده

منحني نيازمند معادله منحني و 



 

  

  

  

  

  :تعيين واحد حداكثر حجم محلول تزريق شده
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  تعيين معادله منحني

 
  تعيين محدوده زماني منحني

 
  حذف معادله كنوني

 
  اضافه كردن معادله پس از معادله كنوني

 
  تعيين معادله منحني

 
  تعيين حداكثر حجم محلول تزريق شده

 

تعيين واحد حداكثر حجم محلول تزريق شده

1- ml :ميلي ليتر  

2- ul :ميكرو ليتر  

 
  حذف معادله كنوني

 
  اضافه كردن معادله پس از معادله كنوني
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 )ها، قطر سرنگ و واحد سرعت تزريقي

 ها ها و بازه زماني يا حداكثر حجم تزريقي آن

 

واحد (ي سرعت تزريق ميلي متر محلولي را با

  :نشان داده شده است، تزريق كنيم
2 1.5 0 10

10 sin( ) 20 10 50

20 50 70

t t t

t t

t

 + × ≤ <
 × + ≤ <
 ≤ <

  

و نوع  ر قرار دادهميلي مت 10قطر سرنگ را برابر با 

در بخش تعيين معادله منحني، سپس  .كنيم

را  دهيم سپس دكمه  ثانيه قرار مي 10

Rate = sin[t]*10+20  40نوشته و زمان را برابر با 

 Rate = 20را فشار داده و در فرم جديد ايجاد شده، معادله سوم را به صورت 

  .نتيجه نهايي نشان داده شده است
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  شده محلول ي تنظيم مشخصات براي تزريق كنترل

ها، قطر سرنگ و واحد سرعت تزريقي تكرار منحني نوع گراف، تعداد(تنظيم مشخصات گراف 

ها و بازه زماني يا حداكثر حجم تزريقي آن تعيين معادالت منحني

 كشيدن گراف با استفاده از دكمه 

 اجراي عمليات تزريق با استفاده از دكمه 

ميلي متر محلولي را با 10با استفاده از يك سرنگ با قطر  خواهيم فرض كنيد مي

نشان داده شده است، تزريق كنيممعادله زير كه ) سرعت تزريق ميكروليتر بر دقيقه است

1.5 0 10

10 sin( ) 20 10 50

20 50 70

+ × ≤ <
× + ≤ <

≤ <

قطر سرنگ را برابر با ابتدا در بخش مشخصات گراف،  براي انجام اين كار

Rate و واحد سرعت تزريق را ،ul/min كنيم انتخاب مي

10نوشته و زمان را برابر با  Rate = 1.5*t+t^2معادله سرعت را به صورت 

Rate = sin[t]*10+20فشار داده و در فرم جديد ايجاد شده، معادله دوم را به صورت 

را فشار داده و در فرم جديد ايجاد شده، معادله سوم را به صورت  دهيم دوباره دكمه 

نتيجه نهايي نشان داده شده است 2-4در شكل  .يمده ثانيه قرار مي 20نوشته و زمان را برابر با 
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ي تنظيم مشخصات براي تزريق كنترل نحوه -4-2-7

تنظيم مشخصات گراف  -1

تعيين معادالت منحني -2

كشيدن گراف با استفاده از دكمه  -3

اجراي عمليات تزريق با استفاده از دكمه  -4

  

  :1 مثال

فرض كنيد مي

سرعت تزريق ميكروليتر بر دقيقه است

براي انجام اين كار

Rateگراف توليدي را 

معادله سرعت را به صورت 

فشار داده و در فرم جديد ايجاد شده، معادله دوم را به صورت 

دهيم دوباره دكمه  ثانيه قرار مي

نوشته و زمان را برابر با 



 

  
  1تنظيمات و شكل نهايي مثال 

با سرعت تزريقي  بار متوالي 3 ميلي متر محلولي را

  :كه معادله زير نشان داده شده است، تزريق كنيم

210 cos( ) 0.1

2000 0.2

t t Max Volume ml

Max Volume ml

 × × =



  

نوع گراف توليدي  ،ميلي متر 20براي انجام اين كار ابتدا در بخش مشخصات گراف، قطر سرنگ را برابر با 

سپس در بخش تعيين . دهيم قرار مي 3و تعداد تكرار منحني را برابر با 

Rate =   1/0را برابر با  حداكثر حجمنوشته و 

          را فشار داده و در فرم جديد ايجاد شده، معادله دوم را به صورت

نتيجه نهايي نشان داده  3-4در شكل  .دهيم
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تنظيمات و شكل نهايي مثال ) 2-4 شكل 

ميلي متر محلولي را 20خواهيم با استفاده از يك سرنگ با قطر  فرض كنيد مي

كه معادله زير نشان داده شده است، تزريق كنيم) ليتر بر ساعت است كروواحد سرعت تزريق مي

10 cos( ) 0.1

2000 0.2

t t Max Volume ml

Max Volume ml

× × =

=
براي انجام اين كار ابتدا در بخش مشخصات گراف، قطر سرنگ را برابر با 

و تعداد تكرار منحني را برابر با  ul/min، واحد سرعت تزريق را 

Rate = abs[(10*t^2)*cos[t]]معادله منحني، معادله سرعت را به صورت 

را فشار داده و در فرم جديد ايجاد شده، معادله دوم را به صورت دهيم سپس دكمه 

دهيم قرار مي ميلي ليتر 2/0را برابر با حداكثر حجم نوشته و 
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  :2 مثال

فرض كنيد مي

واحد سرعت تزريق مي(

براي انجام اين كار ابتدا در بخش مشخصات گراف، قطر سرنگ را برابر با 

، واحد سرعت تزريق را Rateرا 

معادله منحني، معادله سرعت را به صورت 

دهيم سپس دكمه  قرار مي ميلي ليتر

Rate = 2000  نوشته و

  .شده است

  



 

  
  2نهايي مثال 

همچنين براي نوشتن معادالت مختلف از 

افزار، شرح داده شده  عملگرهاي مورد استفاده در اين نرم

 مثال

1.2 + 3.1 == 4.3  

57.3 – 26.8 == 30.5 

4.5 * 3.0 == 13.5 

60 / 0.3 == 200  

2 ^ 10 == 1024 

11 % 3 == 2  

(3+2)^2 == 25  

بايد توجه كنيد كه براي استفاده از اين توابع، بايد 
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نهايي مثال تنظيمات و شكل ) 3-4 شكل 

  ي نوشتن معادله

همچنين براي نوشتن معادالت مختلف از  .شود استفاده مي tمتغير  از براي نوشتن معادله،افزار 

عملگرهاي مورد استفاده در اين نرم زيردر جدول  .شود عملگرها و توابع مختلف استفاده مي

 نام توضيح

 + وندمحاسبه مجموع دو عمل 

 - محاسبه تفريق عملوند دوم از عملوند اول  30.5 == 26.8

 * محاسبه ضرب دو عملوند  13.5 == 3.0 * 4.5

 / محاسبه تقسيم عملوند دوم به عملوند اول

 ^ دوممحاسبه عملوند اول به توان عملوند 

 % دوماز عملوند  اولعملوند  باقيماندهمحاسبه 

 ()  تعيين اولويت محاسبه معادالت

بايد توجه كنيد كه براي استفاده از اين توابع، بايد . خالصه شده است زيرتوابع مورد استفاده نيز در جدول 

  .پارامترها را داخل كروشه باز و بسته قرار دهيد
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ي نوشتن معادله نحوه -4-2-8

افزار  در اين نرم

عملگرها و توابع مختلف استفاده مي

  .است

توابع مورد استفاده نيز در جدول 

پارامترها را داخل كروشه باز و بسته قرار دهيد
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 نام توضيح مثال

abs[-1] == 1 قدر مطلق محاسبه abs 

acos[1] == 0  خروجي بر حسب راديان( معكوس كسينوسمحاسبه( acos 

asin[1] == 1.5708  خروجي بر حسب راديان( سينوسمعكوس محاسبه( asin 

atan[1] == 0.7854  خروجي بر حسب راديان( معكوس تانژانتمحاسبه( atan 

atan2[-1, -1] == 3.9270  معكوس تانژانت با در نظر گرفتن زواياي سينوس و كسينوسمحاسبه atan2 

avg[1, 11, -2.5, -7.5, 8] == 2  شوند پارامترها با كاما از هم جدا مي(ميانگين پارامترها محاسبه( avg 

ceiling[-1.2] == -2  بزرگترين عدد صحيح كوچكتر يا مساوي ورودي(كف محاسبه( ceiling 

cos[3.1415] == -1  ورودي بر حسب راديان(كسينوس محاسبه( cos 

cosh[2] == 3.7622  كسينوس هيپربوليكمحاسبه cosh 

exp[1] == e  محاسبهe
x exp 

floor[-1.2] == -1  كوچكترين عدد صحيح بزرگتر يا مساوي ورودي(محاسبه( floor 

ln[2] == 0.6931  لگاريتم بر پايه عدد نپرمحاسبه ln 

log10[100] == 2  10لگاريتم بر پايه محاسبه log10 

max[1, -7.5, 8] == 8  شوند جدا ميپارامترها با كاما از هم (حداكثر مقدار بين پارامترها محاسبه( max 

mid[1, 11, -2.5, -7.5, 8] == 1  شوند پارامترها با كاما از هم جدا مي(پارامترها  ميانهمقدار محاسبه( mid 

min[1, 11, -2.5, -7.5] == -7.5  شوند پارامترها با كاما از هم جدا مي(مقدار بين پارامترها  قلحدامحاسبه( min 

round[3.6] == 4  نزديكترين عدد صحيح نسبت به وروديمحاسبه round 

sign[-5] == -1  تابع عالمتمحاسبه sign 

sin[3.1415] == 0  ورودي بر حسب راديان(سينوس محاسبه( sin 

sinh[2] == 3.6269  سينوس هيپربوليكمحاسبه sinh 

sqrt[25] == 5  راديكالمحاسبه sqrt 

tan[0.7854] == 1  بر حسب راديان ورودي(تانژانت محاسبه( tan 

tanh[2] == 0.9640  تانژانت هيپربوليكمحاسبه tanh 

  



   

 الكتروريسي - 5 فصل

  استفاده به عنوان پمپ سيستم الكتروريسي - 1- 5

در صورتيكه اين دستگاه جهت الكتروريسي مورد استفاده قرار  ):ارت(بررسي سيستم اتصال به زمين  )1

گيرد، با توجه به ولتاژ باالي الزم جهت تشكيل نانوالياف پليمري، الزم است دستگاه به نحو مطلوبي به سيستم  مي

هاي الكترونيكي دستگاه در چند  عدم اتصال مناسب ارت عالوه بر اينكه باعث خرابي سيستم. ارت متصل شود

   .تواند خطرات جاني نيز به همراه داشته باشد انيه خواهد شد، ميث

كشي آزمايشگاه مجهز به سيستم ارت بوده و  با توجه به اهميت اتصال مناسب ارت دستگاه، بايستي سيستم سيم

رق پشت در كنار پريز بدر مدلهاي پالستيكي همچنين . استفاده گردد) سه سيمه(هاي برق داراي ارت  از پريزها و سيم

هاي فلزي  لوله(كشي آب آزمايشگاه  دستگاه پيچي تعبيه شده است كه بايستي توسط يك سيم مناسب به سيستم لوله

  .در مدلهاي فلزي بايستي بخشي از فلز بدنه به ارت وصل شود .متصل گردد) داراي آب

كابل منبع اختالف اتصال درست سيم قبل از روشن نمودن دستگاه از : "هاي ولتاژ"بررسي اتصال كابل  )2

باعث انتقال ولتاژ ) غير از نازلها(به هر نقطه از دستگاه  "هاي ولتاژ"اتصال كابل . مطمئن شويد پتانسيل به نازلها

تواند باعث آسيب به منبع تامين اختالف  ضمن اينكه مي. باال به سيستم الكترونيكي و خرابي آنها خواهد شد

 .پتانسيل گردد

به همين دليل هنگام پر كردن سرنگ دقت  .كنند سيته را از طريق شيلنگ به سرنگ منتقل مياكثر حاللها، الكتري )3

در صورت آلوده شده اطراف سرنگ به خصوص محل نگهداشته شدن . نماييد اطراف آن آلوده به حالل نگردد

خاموش و روي پمپ شنيده خواهد شد كه بايستي سريعاً سيستم   "هاي ولتاژ"سرنگ روي پمپ، صداي تخليه 

جهت ايمني بيشتر بهتر است از پر نمودن كل سرنگ اجتناب شود تا محلول داراي ولتاژ به بخش فلزي . تميز شود

  ).سانتي متر فاصله بين محلول و محل نگهدارنده وجود داشته باشد 1بهتر است حداقل . (پمپ نرسد

ژ باال را ندارند، به همين دليل از هاي موجود مقاومت كافي جهت جلوگيري از عبور برق ولتا اكثر شيلنگ )4

 .برخورد شيلنگ ها به بدنه و دستگاه ها از جمله پمپ سرنگ اجتناب شود



   

 سفارش - 6 فصل

 توليد سفارشي - ١-٦

به عنوان يك زيرسيستم در كنار ساير  "پمپ سرنگي"با توجه به اينكه در بسياري از موارد الزم است دستگاه 

اجزاء مورد استفاده قرار گيرد و مجموعه توسط يك واحد كنترل شود، شركت فناوران نانومقياس آمادگي دارد، 

باشند كه  پذيري مي داراي اين قابليت و انعطاف Sسري هاي  افزار سيستم نرم. سيستم مورد نياز را طراحي و ارائه نمايد

  .بر حسب نياز مشتري، تغييرات مورد نظر در آنها اعمال گردد

  

  نحوه سفارش - 2- 6

 جهت سفارش دستگاه هاي ساخت شركت فناوران نانومقياس مي توانيد به يكي از روشهاي زير عمل نماييد

محصوالت  توانيد ، ميhttp://www.fnm.ir/order.htmاز طريق آدرس  و تماس با ما تكميل فرم با -1

   شركت فناوران نانو مقياس را، سفارش دهيد

  021-44156240 يا 021-44156241 ارسال فاكس درخواست به شماره -2

  info@fnm.ir سال ايميل به آدرسار -3
   


