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 مقدمه -1 فصل

شکل (ها طراحی شده است ناوران نانومقیاس جهت بکارگیري انواع سرنگ
این دستگاه با توجه به ابعاد سرنگ استفاده شده، قابلیت تزریق مقدار معینی محلول با سرعتهاي مختلف را دارا 
کلید وارد سیستم شده و دستگاه میزان دقیق تزریق را محاسبه و 
حافظه بکار گرفته شده در دستگاه، از نوع دائمی بوده و آخرین تنظیمات اعمال شده از قبیل اندازه 

  .، تا زمان تغییر، در حافظه سیستم ثبت خواهد گردید

  
  دستگاه پمپ سرنگی

  پمپ سرنگی

ناوران نانومقیاس جهت بکارگیري انواع سرنگدستگاه پمپ سرنگی شرکت ف
این دستگاه با توجه به ابعاد سرنگ استفاده شده، قابلیت تزریق مقدار معینی محلول با سرعتهاي مختلف را دارا 

کلید وارد سیستم شده و دستگاه میزان دقیق تزریق را محاسبه و قطر سرنگ استفاده شده از طریق صفحه 
حافظه بکار گرفته شده در دستگاه، از نوع دائمی بوده و آخرین تنظیمات اعمال شده از قبیل اندازه . نماید

، تا زمان تغییر، در حافظه سیستم ثبت خواهد گردید...و  سرعت تزریق

دستگاه پمپ سرنگی) 1- 1 شکل 

 

پمپ سرنگی -1-1

دستگاه پمپ سرنگی شرکت ف
این دستگاه با توجه به ابعاد سرنگ استفاده شده، قابلیت تزریق مقدار معینی محلول با سرعتهاي مختلف را دارا . )1-1 

قطر سرنگ استفاده شده از طریق صفحه . می باشد
نماید اعمال می
سرعت تزریق ،سرنگ
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  کاربردها -1-1-1

برخی از این . باشد، کاربرد دارد این سیستم در تمامی مواردي که نیاز به تزریق کم و کنترل شده محلول می
  :کاربردها عبارتند از

  تزریق سلولی •
  تزریق کنترل شده دارو •
  )تامین اختالف پتانسیل بایستی ارت دستگاه به صورت کامل وصل گرددجهت جلوگیري از تاثیر منبع (الکتروریسی  •
  تزریق کنترل شده واکنشگر به داخل راکتور •
  )Lab-on-a-chip(آزمایشگاه روي تراشه  •
• ... 
 

 هاي مختلف پمپ سرنگی مدل -1-1-2

 و  نحوه نامگذاري ي نامگذاري نحوه 

  
    X  0  0  0  X  P  S 

      1            سرنگ 2داراي امکان اتصال حداکثر 
     2            سرنگ 10داراي امکان اتصال حداکثر 

     3            لیتر 1داراي سیلندر تزریق با ظرفیت 
             N    مدل معمولی

             P    پذیري مدل داراي امکان برنامه
             S    افزار و امکان اتصال به کامپیوتر مدل داراي نرم

  
. خواهد بود) STEP(اي  مرحله بوده و تغییر سرعت بین مراحل بصورت مرحله 10 ریزي داخلی در داراي امکان برنامه Pهاي سري  سیستم

این سري داراي قابلیت شارژ  .باشند ریزي بوده و فاقد قابلیت اتصال به کامپیوتر می حالت زمانی یا حجمی قادر به برنامه 2این مدلها در 
 .باشند مجدد محلول و کانکتور قابل اتصال به شیر خودکار می

امکان  که بنحوي طراحی شده است این سريافزار  نرم ،باشند می USBقابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پورت داراي  Sهاي سري  ستمسی
این . کند براي کاربر مهیا می) افزار با توجه به فرمول داده شده به نرم... (اي، خطی، نمایی و  بصورت مرحلهرا ریزي  تغییر سرعت و برنامه

  .عمل خواهند نمود )P( معمولی مدلهاير صورت عدم اتصال به کامپیوتر همانند ها د سیستم
  .امکان ساخت پمپ سرنگ با فشار باال بصورت سفارشی میسر است. بار تست شده است میلی 4این سیستم ها جهت اعمال فشار تا 
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  ها مشخصات مدل 
  

  هاي مختلف پمپ سرنگی مشخصات مدل) 1-1 جدول  
  

 SP1000N SP1000P SP1000S SP2000P SP2000S SP3000S مدل

  سیلندر  10  10  2  2  2  قابل اتصال ثر تعداد سرنگحداک

  4 × 20  4 × 20  4 × 20  4 × 20  4 × 20  4 × 20  )سطر ×کاراکتر (نمایشگر 

  25  25  25  25  25  20 )تعداد سوئیچ( صفحه کلید

  دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  - نامه ریزي داخلیقابلیت بر

  دارد  دارد  -  دارد  -  -  )USBپورت ( قابلیت اتصال به کامپیوتر

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

 1000 50 50 60 60 60  2)لیتر میلی( حداکثر اندازه سرنگ

 10000 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  )میکرولیتر در ساعت( 3حداقل سرعت تزریق

 60000 640 640 1000 1000 1000 )لیتر در ساعت میلی( 3تزریقسرعت حداکثر 

  200  20  20  20  20  20 )نانومتر(دقت حرکت پدال 

  10  5/4  5/4  4  4  4 )گرمکیلو(وزن 
  

  . سفارشی قابل تغییر است ابعاد بصورتاین  2.    شیر یک خودکار دارداین قابلیت نیاز به تجهیزات جانبی از قبیل  1
  با توجه به حداقل و حداکثر قطر سرنگ 3
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  ها قابلیت -1-1-3

ü ش اطالعات ضروري شده و نور پس یسطري باعث نماو چهار استفاده از نمایشگر دو  :راحتی استفاده و نمایشگر
باعث عدم نیاز به کلید  25یا  20استفاده از . گردد زمینه آن باعث راحتی خواندن اطالعات حتی در تاریکی می

. منوهاي تو در تو شده و بنابراین به راحتی با فشار حداکثر چند کلید، دستگاه تنظیم شده و شروع بکار خواهد کرد
تنظیمات مختلف از قبیل سرعت تزریق، قطر سرنگ و حداکثر تزریق به راحتی، حتی در حالتی که دستگاه در حال 

 .کار است، قابل تنظیم می باشد

ü دستگاه داراي دو حالت تزریق ممتد یا تزریق به میزان حجم تعیین شده می باشد :تزریق دو حالت.  

ü با دقت باال باعث تزریق یکنواخت محلول شده استو درایور استفاده از موتور  :تزریق یکنواخت.  

ü سریع آناستفاده از دو کلید جلو و عقب برنده محل صفحه، امکان تنظیم  :تنظیم محل صفحه فشاردهنده سرنگ 
  .را بوجود آورده است

ü تواند  سیستم نگهدارنده سرنگ به نحوي طراحی شده است که انواع سرنگها در سایزهاي مختلف می :انواع سرنگها
  .در آن مورد استفاده قرار گیرد

ü مال تواند در مواردي که نیاز به اع با استفاده از ارت مناسب، این دستگاه می :قابلیت بکارگیري در الکتروریسی
  .ولتاژهاي باال در محلول داخل سرنگ است، بدون مشکل استفاده شود

  

  بسته تحویلی -1-1-4

 .است 3-1هاي مختلف به صورت جدول  بسته تحویلی در مدل
  هاي مختلف پمپ سرنگی بسته تحویلی در مدل) 2- 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 ü ü ü کابل پاور
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 فیوز

 USB û û û û û ü û û üکابل 
CD افزار نرم  û û û û û ü û û ü 

 ü ü ü ü ü ü ü ü ü کاتالوگ و راهنماي دستگاه
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  فروش گارانتی و خدمات پس از -1-2

قطعات و  شامل تعمیر یا سرویس دستگاه وارائه خدمات رایگان جهت تعویض )گارانتی( خدمات ضمانت
  : تمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیس، ولی ضباشد می بمدت یک سال دستمزد تعمیر

یمیایی مواد ش سوزي یا حرارت زیاد، تماس یا نفوذ آب و آتش صدمات ناشی از حمل ونقل، نوسانات برق، •
به دستورالعملهاي  توجهی غلط و یا بی رعد و برق، حوادث طبیعی، ضربه و استفاده خورنده، گرد و غبار شدید،

  راهنماي دستگاه ذکر شده در دفترچه
 .باشند اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده اند و یا توسط هایی که دستکاري شده دستگاه •

  هولوگرامهاي نصب شده بر روي دستگاهها و  برچسبهر نوع دستکاري و یا آسیب در  •
شده براي دستگاه یا عمل نکردن  استفاده غلط از دستگاه یا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعیین •

  .دستگاه به دستورالعملهاي ذکر شده در دفترچه راهنماي
ها، تجهیزات و لوازم جانبی  ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایردستگاه يها یصدمات و خراب •

  ،غیرسازگار یا معیوب
  ،توسط افراد غیر مجاز  Firmwareصدمات ناشی از نصب یا به روز رسانی هر نوع فایل، نرم افزار، برنامه یا •

  .باشد ها می سال در قبال پرداخت هزینه 5خدمات پس از فروش بمدت 
  

  شرایط محیطی مورد نیاز براي نصب دستگاه -1-3

  :باشداندازي دستگاه به شرح ذیل مینصب و راهشرایط محیطی 
 در هر اندازه مساحتمیز کار  -1

 دماي مناسب  -2

 ولت  240 تا 100برق تک فاز -3

 . صورت اتصال پمپ سرنگی به منبع تامین اختالف پتانسیلوجود شبکه ارت در  -4

  

  شرایط تحویل دهی و تست دستگاه پمپ سرنگی -1-4

جهت شروع کار با ولی بایستی . زي توسط پرسنل شرکت نداردبه نصب و راه اندادستگاه پمپ سرنگ نیاز 
  .دستگاه دستورالعمل آن بطور کامل مطالعه شود
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. افزار دستگاه شود گیري شده و از طریق صفحه رابط وارد نرم بایستی اندازه سرنگ به صورت دقیق اندازه
  . گیري باعث خطاي تزریق خواهد شد خطاي اندازه

هاي مکانیکی  با ویسکوزیته بسیار باال باعث اعمال فشار بیش از حد به موتور و بخشهاي  استفاده از محلول
  .گردد تواند باعث کم شدن دقت و در مواردي خرابی دستگاه  دستگاه خواهد شد که می

 تست کالیبراسیون -1-5

اد سرنگ در شود ابع براي تست پیشنهاد می. ماه یکبار دستگاه از نظر کالیبره بودن تست شود 6الزم است هر 
لیتر در ساعت میزان  میلی 1و  6، 60هاي  لیتر تنظیم شده و با سرعت میلی 1در ) Target(متر و میزان حجم  میلی 10

 73/12با توجه به فرمول محاسبه حجم استوانه، میزان جلورفت پدال بایستی . گیري شود جلو رفتن پدال اندازه
دقیقه  60و  10، 1ر داخلی دستگاه بایستی زمان تزریق به ترتیب برابر براي اندازه گیري صحت تایم. متر باشد میلی
  .باشد

  :اقدامات ایمنی و نحوه نگهداري از سیستم 
 . قبل از استفاده دستورالعمل سیستم را به طور کامل مطالعه نمایید •

 .از باز نمودن دستگاه بدون هماهنگی با شرکت فناوران نانو مقیاس اجتناب نمایید •

 .برق ورودي مناسب براي سیستم استفاده نماییداز سیم  •

 . قبل از استفاده از سیستم، از اتصال مناسب ارت دستگاه مطمئن شوید •

 .قرار دهید) خشک، تمیز، مسطح(دستگاه را در محل و شرایط آب و هوایی مناسب  •

 .ماییدجهت تهویه مناسب ، از قرار دادن فن دستگاه چسبیده به دیوار یا سایر اشیا اجتناب ن •

استفاده از مایعات بسیار ویسکئوز و نازل هاي با قطر هاي پایین . (بیش از حد تحمل دستگاه بار وارد ننمایید •
تواند موجب آسیب به پیچ، مهره یا موتور  منجر بقه تحمیل فشار بیش از حد به سیستم خواهد شد که می

 .)دستگاه شود

. سرنگ به انتها، می تواند موجب آسیب به آن شودخاموش نشدن سیستم پس از اتمام محلول و رسیدن  •
 .همیشه در مقدار مناسب تنظیم گردد  Targetجهت جلوگیري از بروز این مشکل 

. جهت تمیز نمودن دستگاه از حاللهایی که موجب آسیب به بدنه و صفحه کلید دستگاه شوند استفاده نشود •
 .شنهاد می شوداستفاده از دترجنت مالیم جهت تمیز نمودن دستگاه پی

 .بسته به مدت زمان استفاده از دستگاه ، پیچ پمپ سرنگی و شفت آن در بازه زمانی معین روغن کاري شود •

 .در صورت بروز هر اشکال در دستگاه لطفا از طریق تلفن یا ایمیل اطالع رسانی شود •
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 ایمنی -2 فصل

  مدت زمان و نوع کاربر -2-1
  .است ض قطعات و پنج سال تعمیرتعوی یک سال شامل هاي تحویلی، دستگاهگارانتی  •

  .کاربر دستگاه بایستی داراي مهارت کافی جهت کار با دستگاه باشد •
  هاي دستگاه محدودیت -2-2

 .باشد دستگاه جهت تزریق دارو به بیماران تست نشده و فاقد مجوزهاي الزم می •

تفاده از اس. جهت افزایش دقت تزریق دستگاه بایستی از سرنگهاي با قطر کوچکتر استفاده شود •
  . سرنگ هامیلتون یا سرنگهاي مشابه دقیق براي دستیابی به دقت نانولیتر الزامی است

نازله و برخی مدلهاي  10در مدلهاي . بار تست شده است 4دستگاه حداکثر براي اعمال فشار  •
 .که البته این فشار به تعداد سرنگها تقسیم خواهد شد. افزایش یافته استبار  6سفارشی فشار تا 

هاي قطر کم باعث از دست رفتن برخی  بنابراین تزریق محلولهاي بسیار ویسکوز به خصوص با نازل
 .پالسها و بنابراین کاهش دقت خوهد شد

  .شود لیتر توصیه نمی میلی 60استفاده از سرنگهاي با ظرفیت بیشتر از  •
  هاي دستگاه تحویلی مسئولیت -2-3

  .نصب سیستم ارت الزامی استدر زمان استفاده از دستگاه جهت الکتروریسی  •
  .بایستی دستورالعمل مربوط به آن ماده رعایت شودتزریق محلول هاي سمی و خورنده  •

باشد احتمال دارد نازل سرنگ خارج شده و  در شرایطی که محلول داخل سرنگ در فشار باال می •
اتصال نازل استفاده  هاي پیچی براي شود از سرنگ بنابراین توصیه می. محلول به اطراف پراکنده شود

  .شود
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 اندازي نصب و راه -3 فصل

  نصب فیزیکی دستگاه -3-1

قبل از نصب دستگاه باید توجه . لطفا قبل از نصب فیزیکی دستگاه، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید
  :داشته باشید که محیط مناسب براي کار با دستگاه پمپ سرنگی باید داراي شرایط زیر باشد

 یز و خشکسطح محکم، تم -1

 سانتیمتري، تمیز و عاري از هر گرنه وسایل 2حداقل تا شعاع  -2

 شرایط مناسب زیست محیطی -3

 تهویه مناسب -4

  
  :مراحل نصب دستگاه به صورت زیر است

 ورودي ولتاژ دستگاهو ) پریز برق(اتصال کابل پاور به منبع ولتاژ  -1

 از کلید تعبیه شده در پشت دستگاهروشن کردن دستگاه با استفاده  -2

ثانیه  3اگر مراحل به درستی انجام پذیرد، نمایشگر دستگاه روشن شده و سایت و مدل دستگاه را به مدت 
  .نمایش خواهد داد
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  افزار نصب نرم -3-2

شده همراه دستگاه، قرار داده  CDدر این مدل، یک  کهوجود دارد  HSMافزار کامپیوتري، تنها در مدل  نرم
  .یک اجرا خواهد شدبرنامه نصب به صورت اتومات ،CD-ROMکه با قرار دادن آن در درایو 

  نصب درایور -3-2-1

  :نصب درایور به صورت مراحل زیر است
 به دستگاه و کامپیوتر USBاتصال کابل  -1

 روشن نمودن دستگاه و کامپیوتر -2

 کلیک روي نصب درایور -3

 شروع نصب درایور -4

  افزار نصب نرم -3-2-2

  :افزار به صورت مراحل زیر است نصب نرم
 افزار ب نرمکلیک روي نص -1

 Nextکلیک روي  -2

 Nextکلیک روي انتخاب مسیر نصب و  -3

 Nextکلیک روي  -4

 افزار شروع نصب نرم -5

 closeکلیک روي  -6
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  افزار دستگاه پمپ سرنگی

جهت روشن شدن دستگاه الزم است کلید پشت آن در 
  .قرار گیرد که در اینصورت المپ موجود در کلید روشن خواهد شد

10 
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افزار دستگاه پمپ سرنگی نحوه نصب نرم) 1- 3 شکل 

  اندازي دستگاه راه

  روشن کردن دستگاه

جهت روشن شدن دستگاه الزم است کلید پشت آن در . پشت دستگاه متصل نمایید را بهابتدا کابل برق 
قرار گیرد که در اینصورت المپ موجود در کلید روشن خواهد شد 
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راه -3-3

روشن کردن دستگاه -3-3-1

ابتدا کابل برق 
 Onحالت 
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 SP1000پمپ مدل تصویر 

 
 

  
  

  ) نازله SP2000 )10تصویر پمپ سرنگی مدل 
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  )لیتري با قابلیت شارژ مجدد محلول

  
 )ربا کانکتور سفارشی اتصال چند دستگاه به یک نرم افزا

پس از روشن کردن دستگاه، نمایشگر جلوي دستگاه آدرس سایت اینترنتی شرکت فناوران نانومقیاس و مدل 

  

12 
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لیتري با قابلیت شارژ مجدد محلول 1مدل داراي سیلندر ( SP3000پمپ تصویر 

با کانکتور سفارشی اتصال چند دستگاه به یک نرم افزا HSMمدل (تصویر پشت دستگاه 

پس از روشن کردن دستگاه، نمایشگر جلوي دستگاه آدرس سایت اینترنتی شرکت فناوران نانومقیاس و مدل 
  .ثانیه نمایش خواهد داد 3دستگاه را به مدت 
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پس از روشن کردن دستگاه، نمایشگر جلوي دستگاه آدرس سایت اینترنتی شرکت فناوران نانومقیاس و مدل 

دستگاه را به مدت 
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 کرد دستگاهعمل -4 فصل

  واسط فیزیکی -4-1

 .سازند واسط فیزیکی این دستگاه شامل پانل و صفحه نمایش است که ارتباط با کاربر را میسر می

  پانل دستگاه -4-1-1

ها  این پانل .اند نشان داده شده 1-4باشند که در شکل  نوع پانل مختلف می 2، داراي  هاي پمپ سرنگ دستگاه
  .سطري می باشند رچهاکلید فشاري و یک صفحه نمایشگر  25 یا 20 مجهز به

  
  هاي دستگاه پمپ سرنگی پانل) 1-4 شکل 

  .سوئیچ تعبیه شده است Enter/Cancel 2یک سوئیچ و زیر محل  Run/Stopزیر دکمه  :توضیح

  :صفحه نمایشگر -4-1-2

پس از نمایش مدل ن دستگاه و هنگام روشن کرد. باشد چهار سطر می پمپ سرنگی شاملصفحه نمایش 
  . خواهد بود زیر صورت دستگاه، صفحه نمایشگر به
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 سرعت تزریق همراه با واحد سرعت تزریق،باشد که در سطر اول 

ر همراه مقدار حجم تزریق شده همراه با واحد حجم تزریق و در سطر سوم مقدار حجم تزریق مورد نظ

شود و به معناي  عدد نمایش داده شده در نمایشگر بصورت محاسباتی در صفحه نمایش داده می
جهت . باشد دقت سیستم بسته به مدل آن و ابعاد سرنگ مورد استفاده متغییر می

  . نحوه انتخاب سرنگ مناسب به صفحه آخر دستورالعمل مراجعه نمایید
یا عدم ) << عالمت( در حال حرکت بودن 

ها، ابتدا  جهت قرار دادن سرنگ. ظر گرفته شده است

ها جهت  پیچ نگهدارنده سرنگ. عقب برده شود
ها در این محل قرار داده شده است که جهت تعویض آنها بایستی باز شده و پس از تعویض 

به عنوان مثال شیلنگ موجود در . قابل حل در حالل استفاده شده نباشد
تفلون یا  شیلنگشود، در این موارد از  هاي آلی حل می

حل اتصال شیلنگ سرنگ با نازلها بطور کامل تمیز شده و 
   .سیم نازکی داخل آن قرار داده شود تا از خشک شدن پلیمر و گرفتگی آنها جلوگیري گردد

  :پارامتر سیستم تزریق محلول توسط پمپ سرنگی قابل تنظیم است

تغییر سرنگ بایستی ابتدا قطر داخلی آن توسط کولیس یا 
با توجه به اینکه این پارامتر مهمترین متغییر در 
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باشد که در سطر اول  سطر می چهاراین صفحه نمایشگر داراي 
مقدار حجم تزریق شده همراه با واحد حجم تزریق و در سطر سوم مقدار حجم تزریق مورد نظدر سطر دوم 

  .نمایش داده شده استبا واحد حجم تزریق 
عدد نمایش داده شده در نمایشگر بصورت محاسباتی در صفحه نمایش داده می :1توضیح 

دقت سیستم بسته به مدل آن و ابعاد سرنگ مورد استفاده متغییر می. باشد دقت سیستم مورد استفاده نمی
نحوه انتخاب سرنگ مناسب به صفحه آخر دستورالعمل مراجعه نمایید آشنایی بیشتر با
در حال حرکت بودن دهنده نشان اولآخرین کاراکتر سمت راست سطر  :2توضیح 

  . باشد می) || عالمت( پدال جلوبرنده سرنگ

  :سیستم پمپ سرنگی

ظر گرفته شده استاستقرار یک یا دو سرنگ در ندر این سیستم امکان 

عقب برده شود بایستی پدال فشار دهنده سرنگ توسط کلیدهاي 
ها در این محل قرار داده شده است که جهت تعویض آنها بایستی باز شده و پس از تعویض  ثابت ماندن سرنگ
  .مجدداً بسته شود

قابل حل در حالل استفاده شده نباشد کاررفتهه ب شیلنگیید نمادقت  :توجه
هاي آلی حل می باشد که در اکثر حالل می  PVCست سرم پزشکی از جنس 
  .پلی اتیلن استفاده نمایید

حل اتصال شیلنگ سرنگ با نازلها بطور کامل تمیز شده و پس از پایان کار الزم است داخل نازلها و م :توجه
سیم نازکی داخل آن قرار داده شود تا از خشک شدن پلیمر و گرفتگی آنها جلوگیري گردد

پارامتر سیستم تزریق محلول توسط پمپ سرنگی قابل تنظیم است 3در این سیستم 
  :قطر سرنگ 

تغییر سرنگ بایستی ابتدا قطر داخلی آن توسط کولیس یا  ؛ در صورت)بر حسب میلی متر(قطر داخلی سرنگ 
با توجه به اینکه این پارامتر مهمترین متغییر در . گیري مشخص شده و در سیستم اعمال گردد دیگر وسایل اندازه
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این صفحه نمایشگر داراي 
در سطر دوم 

با واحد حجم تزریق 
توضیح 

دقت سیستم مورد استفاده نمی
آشنایی بیشتر با
توضیح 

پدال جلوبرنده سرنگحرکت 

سیستم پمپ سرنگی -4-1-3

در این سیستم امکان 

بایستی پدال فشار دهنده سرنگ توسط کلیدهاي 
ثابت ماندن سرنگ
مجدداً بسته شود

توجه 
ست سرم پزشکی از جنس 
پلی اتیلن استفاده نمایید

توجه
سیم نازکی داخل آن قرار داده شود تا از خشک شدن پلیمر و گرفتگی آنها جلوگیري گردد

  

در این سیستم 
1- 

قطر داخلی سرنگ 
دیگر وسایل اندازه
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گیري شده و وارد سیستم  باشد، الزم است مقدار آن به صورت دقیق اندازه

را فشار  جهت تنظیم این مقدار ابتدا کلید 
Diameter در این . زن خواهد بود بصورت چشمک

£ãåçéèêëí (ه نماییداستفاد .  

  

  .استفاده کرد Ûجهت پاك نمودن آخرین عدد وارد شده می توان از کلید 

پس از وارد کردن مقدار جدید، جهت ثبت داده در حافظه 

ر جدید جهت صرفنظر کردن از ورود مقدا. فشرده شود

  . را فشار دهید، در این صورت مقدار قبلی مجدداً نشان داده خواهد شد

یا  Enterباشد که جهت فشردن آنها بایستی دقیقاً روي 

دهنده میزان حجم محلول خارج شده از  ه؛ این مقدار نشان

در . فشرده شود جهت تنظیم سرعت کافیست دکمه 
  .بصورت چشمک زن نمایش داده خواهد شد

  
اکثر و حداقل سرعت با توجه به قطر سرنگ انتخاب شده 

لیتر در ساعت از  میلی 10شود جهت افزایش دقت تزریق در سرعتهاي کمتر از 

15 
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باشد، الزم است مقدار آن به صورت دقیق اندازه محاسبات مختلف تنظیم سرعت تزریق می

جهت تنظیم این مقدار ابتدا کلید . متر قابل تنظیم است دقت عدد وارد شده تا دهم میلی
: Diameterدهید، در اینصورت صفحه پایین ظاهر شده و عدد جلوي 

íìî(مرحله جهت وارد کردن مقدار جدید از کلیدهاي عددي پانل 

  

جهت پاك نمودن آخرین عدد وارد شده می توان از کلید  :توضیح

پس از وارد کردن مقدار جدید، جهت ثبت داده در حافظه  :ثبت یا صرفنظر از وارد نمودن مقدار جدید

فشرده شود در صفحه کلید  Enterدستگاه بایستی کلید 

را فشار دهید، در این صورت مقدار قبلی مجدداً نشان داده خواهد شد   Cancelکافیست کلید 

باشد که جهت فشردن آنها بایستی دقیقاً روي  دو دکمه مجزا می کلید  :توضیح
  .فشار وارد شود
  :سرعت تزریق

ه؛ این مقدار نشانبر حسب میلی لیتر در ساعت یا میکرولیتر در دقیق

جهت تنظیم سرعت کافیست دکمه . باشد نازل در مدت یک ساعت یا دقیقه می
بصورت چشمک زن نمایش داده خواهد شد : Rateاینصورت صفحه بصورت شکل زیر شده و عدد جلوي 

  

اکثر و حداقل سرعت با توجه به قطر سرنگ انتخاب شده میزان حد :حداقل و حداکثر سرعت تزریق
شود جهت افزایش دقت تزریق در سرعتهاي کمتر از  پیشنهاد می. تواند کم یا زیاد شود
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محاسبات مختلف تنظیم سرعت تزریق می

دقت عدد وارد شده تا دهم میلی. دشو
دهید، در اینصورت صفحه پایین ظاهر شده و عدد جلوي 

مرحله جهت وارد کردن مقدار جدید از کلیدهاي عددي پانل 
  

توضیح
  

ثبت یا صرفنظر از وارد نمودن مقدار جدید

دستگاه بایستی کلید 

کافیست کلید 

توضیح
Cancel فشار وارد شود
سرعت تزریق -2

بر حسب میلی لیتر در ساعت یا میکرولیتر در دقیق

نازل در مدت یک ساعت یا دقیقه می
اینصورت صفحه بصورت شکل زیر شده و عدد جلوي 

  

حداقل و حداکثر سرعت تزریق
تواند کم یا زیاد شود می
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براي سرعتهاي باالتر نیز . یا کوچکتر استفاده شود
محاسبات انتخاب سرعت جهت محاسبه دقیق، از اطالعات 

  .)در آخر این دستورالعمل استفاده نمایید
کافیست دکمه  ،SP1000HOMدر مدل  جهت عوض کردن واحد تزریق

  .در اینصورت واحد تزریق عوض شده و بصورت میکرولیتر در دقیقه خواهد بود

  
در صورتیکه مقدار وارد شده سرعت تزریق بیش از مقدار تعریف شده باشد دستگاه پیغام زیر را 

در صورتیکه . کند مشخص می) در قطر تعریف شده براي سرنگ
  . الزم است سرعت را در بیش از این مقدار تنظیم نمایید، بایستی ابعاد سرنگ را افزایش دهید

  
در صورتیکه مایلید سیستم بعد از تزریق حجم 

جهت اینکار دکمه . ا در این بخش وارد نمایید

در این مرحله جهت وارد کردن مقدار . را فشار دهید تا صفحه نمایش بصورت زیر نمایش داده شود
  . استفاده نمایید

  
یر در صفحه نمایش داده در اینصورت بعد از تزریق حجم مشخص شده، سیستم متوقف شده و عبارت ز

16 
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یا کوچکتر استفاده شود 2از سرنگ  ،2لیتري و براي سرعتهاي کمتر از  میلی
جهت محاسبه دقیق، از اطالعات . (لیتري استفاده شود میلی 5یستی از سرنگهاي بزرگتر از 

در آخر این دستورالعمل استفاده نماییدمناسب به نسبت ابعاد سرنگ انتخابی 
جهت عوض کردن واحد تزریق :عوض کردن واحد تزریق

در اینصورت واحد تزریق عوض شده و بصورت میکرولیتر در دقیقه خواهد بود. فشرده شود مجدداً 

  

در صورتیکه مقدار وارد شده سرعت تزریق بیش از مقدار تعریف شده باشد دستگاه پیغام زیر را  :توضیح
در قطر تعریف شده براي سرنگ(نمایش خواهد داد که حداکثر سرعت تزریق را 

الزم است سرعت را در بیش از این مقدار تنظیم نمایید، بایستی ابعاد سرنگ را افزایش دهید

  

در صورتیکه مایلید سیستم بعد از تزریق حجم  ):لیتر یا میکرولیتر بر حسب میلی(حداکثر حجم تزریق 
ا در این بخش وارد نماییدتوانید مقدار مورد نظر ر معینی از محلول، تزریق متوقف شود، می

را فشار دهید تا صفحه نمایش بصورت زیر نمایش داده شود 
استفاده نمایید) ãåçéèêëíìî£(جدید از کلیدهاي عددي پانل 

  

در اینصورت بعد از تزریق حجم مشخص شده، سیستم متوقف شده و عبارت ز
.  
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میلی 5سرنگ 
یستی از سرنگهاي بزرگتر از با

مناسب به نسبت ابعاد سرنگ انتخابی 
عوض کردن واحد تزریق

  

توضیح
نمایش خواهد داد که حداکثر سرعت تزریق را 

الزم است سرعت را در بیش از این مقدار تنظیم نمایید، بایستی ابعاد سرنگ را افزایش دهید
  

حداکثر حجم تزریق  -3
معینی از محلول، تزریق متوقف شود، می

جدید از کلیدهاي عددي پانل 
  

در اینصورت بعد از تزریق حجم مشخص شده، سیستم متوقف شده و عبارت ز
.خواهد شد
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 ،SP1000HOMتزریق در مدل جهت عوض کردن واحد حجم تزریق 

لیتر  در اینصورت واحد حجم تزریق عوض شده و بصورت میلی

  
در اینصورت تزریق همواره . ار برابر صفر تنظیم گردد

Cancel    را دوبار فشار دهید.  

  
صورت رسیدن پدال فشار دهنده سرنگ به انتها، جهت جلوگیري از آسیب 
در اینصورت الزم است توسط کلیدهاي تنظیم 

  

17 
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جهت عوض کردن واحد حجم تزریق  :عوض کردن واحد حجم تزریق

در اینصورت واحد حجم تزریق عوض شده و بصورت میلی. مجدداً فشرده شود کافیست دکمه 
.  

  

ار برابر صفر تنظیم گرددجهت تزریق مداوم الزم است این مقد :تزریق مداوم
  .ادامه خواهد یافت

Cancelجهت اینکار کافیست کلید  :صفر نمودن میزان تزریق شده

  

صورت رسیدن پدال فشار دهنده سرنگ به انتها، جهت جلوگیري از آسیب در در برخی مدلها  :اتمام محلول
در اینصورت الزم است توسط کلیدهاي تنظیم . سیستم قطع شده و پیغام زیر نمایش داده خواهد شد موتور و پیچ،

  .پدال عقب برده شده و سرنگ تعویض شود
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عوض کردن واحد حجم تزریق

کافیست دکمه 
.خواهد بود

  

تزریق مداوم
ادامه خواهد یافت

صفر نمودن میزان تزریق شده
  

اتمام محلول
موتور و پیچ،

موقعیت 
  



18 
 

18 
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دلیل تعیین نقطه پایان تزریق به همین  و هاي مختلف با هم متفاوت است با توجه به اینکه ابعاد سرنگ :توجه
شود حداکثر تزریق در میزان حجم محلول داخل سرنگ  اه دشوار است، پیشنهاد میبصورت خودکار توسط دستگ

تنظیم گردد  2لیتر محلول است، حداکثر حجم تزریق در مقدار  میلی 2به عنوان مثال اگر سرنگ حاوي . تنظیم گردد
  .تا در صورت اتمام محلول دستگاه بصورت خودکار خاموش شود

یئچ نمی باشند و بایستی مراقب اتمام محلول باشید تا در اینصورت جهت برخی مدلها داراي این سو :توجه
  .جلوگیري از آسیب به سیستم، دستگاه خاموش شود

 ها را در حافظه خود ذخیره خواهد نمود، با این حال در صورت تغییر افزار دستگاه آخرین داده نرم :توضیح
مثالً اگر آخرین بار . حذف و عدد صفر جایگزین خواهد شد واحدها، با توجه به خروج داده از حد مجاز، داده قبلی

لیتر عدد بسیار  میلی 2000لیتر تغییر کند، با توجه به اینکه  میکرولیتر انتخاب شده است، اگر واحد به میلی 2000مقدار 
  .بزرگی است، این مقدار حذف و عدد صفر نمایش داده خواهد شد

  

  : شروع تزریق -4-1-4

فشردن مجدد . فشار داده شود انجام تنظیمات الزم کافیست دکمه جهت شروع تزریق پس از 
  .این دکمه باعث توقف تزریق خواهد شد

که زیر هر یک دو دکمه مجزا تعبیه شده است، زیر  و  بخش  2بر عکس  :توضیح

یک دکمه در وسط وجود دارد که یکبار فشردن آن باعث شروع و فشردن دوباره آن باعث توقف  کلید 
  . یق خواهد شدتزر

  

  :منوي کاربري دستگاه -4-1-5

قابل  که با فشردن کلید  .وجود دارد SP1000HSMو  SP1000HPMهاي  این سیستم در مدل
توان به آنها دست  می ،که با فشار دادن عدد نمایش داده شده در سمت چپ که شامل موارد زیر است دسترسی است

  :یافت
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براي انجام این امر کافی پس  .سرنگ پس از تزریق به محل اولیه خود بازگردد
 سپس). Enterو زدن دکمه  9تا  1با وارد نمودن عدد 

که ...) شکل (شود  ظاهر می AFبارت در سمت راست سطر دوم ع

  

  

حرکت موتور در جهت  åانتخاب کلید  .استفاده کرد

  

  .توان از این منو استفاده کرد

19 
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 ):AutoFill(برگشت خودکار 

سرنگ پس از تزریق به محل اولیه خود بازگردداربردها، نیاز است در برخی ک
با وارد نمودن عدد (، تعداد تکرار را تعیین نمود AutoFillاز وارد شدن به بخش 

در سمت راست سطر دوم ع ،AutoFillدر منوي اصلی برنامه، با زدن دکمه 
  .است AutoFillموتور، به  حرکت تغییر حالت

  

  

  ):Infuse(جهت حرکت 
استفاده کرد بخشتوان از این  براي تغییر جهت حرکت موتور می

  .، حرکت موتور در جهت معکوس استçمستقیم و انتخاب کلید 

 ):Program(ستم برنامه ریزي 

توان از این منو استفاده کرد ریزي شده محلول، می براي تزریق برنامه
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برگشت خودکار  )1
در برخی ک

از وارد شدن به بخش 
در منوي اصلی برنامه، با زدن دکمه 

تغییر حالت حاکی از
  

جهت حرکت  )2
براي تغییر جهت حرکت موتور می

مستقیم و انتخاب کلید 
  

 
ستم برنامه ریزي سی )3

براي تزریق برنامه
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حالت برنامه ریزي  2در نرم افزار . توان تعداد مراحل برنامه را از یک تا نه تغییر داد

جهت ورود به هر . برنامه ریزي حجم تزریق می باشد

پس از تنظیم پارامترها با . واحد زمانی را تغییر داد
  .صات رفت

  
پس از این مرحله بایستی به تعداد مراحل انتخاب شده، زمان و سرعت مورد نظر بر حسب بازه زمانی انتخابی 

در  .فشار داده شود Enterپس از تغییر هر یک از مقادیر سرعت و زمان باید کلید 

به مراحل بعدي  توان می ،Enterبا فشردن کلید 

پس . و سرعت مورد نظر وارد سیستم شود حداکثر حجم
Enter در هر مرحله جهت خروج . فشار داده شود

  

20 
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توان تعداد مراحل برنامه را از یک تا نه تغییر داد می åبا فشار دادن کلید 
برنامه ریزي حجم تزریق می باشد حالت اول برنامه ریزي زمانی و حالت دوم. گنجانده شده است

  .را فشار دهیم çبخش کافیست کلید 
  :حالت برنامه ریزي زمانی

واحد زمانی را تغییر داد éتوان با فشردن کلید  در حالت برنامه ریزي زمانی می
صات رفتبه مراحل بعدي وارد کردن مشخ توان می ،Enterفشردن کلید 

  

پس از این مرحله بایستی به تعداد مراحل انتخاب شده، زمان و سرعت مورد نظر بر حسب بازه زمانی انتخابی 
پس از تغییر هر یک از مقادیر سرعت و زمان باید کلید  .در مرحله دوم وارد سیستم شود

  .تفاده نموداس Cancelتوان از دکمه  هر مرحله جهت خروج می
  :حجمیحالت برنامه ریزي 

با فشردن کلید  و مشخص کردن تعداد مراحل برنامه، پس از تنظیم پارامترها
  .وارد کردن مشخصات رفت

حداکثر حجمبایستی به تعداد مراحل انتخاب شده،  این مرحله
Enterباید کلید حداکثر حجم، هر یک از مقادیر سرعت و 

  .استفاده نمود Cancelتوان از دکمه 
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با فشار دادن کلید 
گنجانده شده است

بخش کافیست کلید 
حالت برنامه ریزي زمانی

در حالت برنامه ریزي زمانی می
فشردن کلید 

  

پس از این مرحله بایستی به تعداد مراحل انتخاب شده، زمان و سرعت مورد نظر بر حسب بازه زمانی انتخابی 
در مرحله دوم وارد سیستم شود

هر مرحله جهت خروج می
حالت برنامه ریزي 

پس از تنظیم پارامترها
وارد کردن مشخصات رفت

این مرحله در
هر یک از مقادیر سرعت و از تغییر 

توان از دکمه  می
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، در سمت راست سطر دوم Programدر منوي اصلی برنامه، با زدن دکمه 
Program است.  

  

نوع اخطار تعبیه شده است  4در این دستگاه . 

  لیست اخطارها

  شرح
  اعالم هشدار پس از اتمام هر وظیفه

 AutoFillاعالم هشدار هنگام بازگشت در حالت 

  رسیدن به حداکثر تزریق اعالم هشدار پس از
  ها هنگام فشرده شدن سوییچ

  .و برعکس تغییر می یابد

  

که با نگه داشتن آنها می توانستیم، پدال تنظیم کنیم، با استفاده از دکمه هاي 
ا فشار دکمه، ، نیز می توان پدال را تنظیم نمود ولی با این اختالف که نیازي به نگه داشتن دکمه نبوده و با هر ب

استفاده  FF & FRبراي تعیین مقادیر تغییر مکان، از منوي 

21 
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در منوي اصلی برنامه، با زدن دکمه پس از وارد کردن اطالعات، 
Programحرکت موتور، به  شود که حاکی از تغییر حالت ظاهر می

  

 ):Alarm(اخطارها 

. شوند اخطارها براي هشدار کاربر در مواقع خاص، استفاده می
  .شرح داده شده است 1-4که در جدول 

لیست اخطارها) 1- 4 جدول  

تغییر کلید   نام 

 End Task اعالم هشدار پس از اتمام هر وظیفه

 Refill   اعالم هشدار هنگام بازگشت در حالت

 Target  اعالم هشدار پس از

 Limit Sw   هنگام فشرده شدن سوییچاعالم هشدار

و برعکس تغییر می یابد Offبه  Onاز با فشار دادن هر یک از دکمه ها، وضعیت آالرم 

  ):FF & FR(رفت و برگشت سریع 

که با نگه داشتن آنها می توانستیم، پدال تنظیم کنیم، با استفاده از دکمه هاي  همانند دکمه هاي 
، نیز می توان پدال را تنظیم نمود ولی با این اختالف که نیازي به نگه داشتن دکمه نبوده و با هر ب

براي تعیین مقادیر تغییر مکان، از منوي . پدال به اندازه تعیین شده از قبل، تغییر مکان خواهد داد
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پس از وارد کردن اطالعات، 
ظاهر می Pعبارت 
  

 
اخطارها  )4

اخطارها براي هشدار کاربر در مواقع خاص، استفاده می
که در جدول 

  
با فشار دادن هر یک از دکمه ها، وضعیت آالرم 

  

 
رفت و برگشت سریع  )5

همانند دکمه هاي 
، نیز می توان پدال را تنظیم نمود ولی با این اختالف که نیازي به نگه داشتن دکمه نبوده و با هر ب...

پدال به اندازه تعیین شده از قبل، تغییر مکان خواهد داد
  .شود می
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  .، سرعت و مقدار تزریق، می توان از این منو استفاده کرد

  

  یقواحد حجم تزر

ml   
ul 

ml  
nl  

mm  
mm  

 .سرعت و حجم تزریقی وابسته به قطر سرنگ نخواهد بود

  .میلی متر باشد 4را انتخاب کرد که قطر سرنگ باید کمتر از 

  .نمایش داده شده است

22 
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 ):Units(واحدها 

، سرعت و مقدار تزریق، می توان از این منو استفاده کردواحدبراي تعیین 

  
واحد حجم تزر  واحد سرعت تزریق کلید 

 ml/h 

 ul/min  

 ml/min 

 nl/sec  

 mm/min 

 mm/hour  
 

سرعت و حجم تزریقی وابسته به قطر سرنگ نخواهد بود، 6یا  5انتخاب گزینه در صورت : توجه
را انتخاب کرد که قطر سرنگ باید کمتر از  4ی می توان گزینه در صورت: توجه

  افزاري اسط نرم

نمایش داده شده است در شکل زیر افزاري دستگاه پمپ سرنگی نماي کلی واسط نرم
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واحدها  )6

براي تعیین 
  

توجه
توجه

  

اسط نرمو -4-2

نماي کلی واسط نرم
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  جابجایی سریع و تعیین جهت حرکت

  زمان-تنظیم مشخصات براي ترسیم منحنی سرعت
  ها هاي منحنی و بازه زمانی آن

  زمان و کلیدهاي حرکتی
  نمایشگر وضعیت دستگاه و اتصال به کامپیوتر

23 
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  منو 

  جعبه ابزار 
جابجایی سریع و تعیین جهت حرکت 
  نمایش اطالعات کنونی 
تنظیم مشخصات براي ترسیم منحنی سرعت 
هاي منحنی و بازه زمانی آن تنظیم معادله 
زمان و کلیدهاي حرکتی-نمایشگر منحنی سرعت 
نمایشگر وضعیت دستگاه و اتصال به کامپیوتر 
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 دستورالعمل استفاده از دستگاه پمپ سرنگی 24

  

  پاك کردن اطالعات وارده و ایجاد سند جدید با فیلدهاي خالی

  نام جدید 

  

  به سمت عقب
  جابجایی سریع سرنگ به سمت جلو

24 
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  ابزار نوار

پاك کردن اطالعات وارده و ایجاد سند جدید با فیلدهاي خالی 

  باز کردن سند ذخیره شده قبلی 
  شده سازي اطالعات وارد ذخیره 
 با شده سازي اطالعات وارد ذخیره 
  چاپ کردن اطالعات وارد شده 
  پیش نمایش صفحه چاپی 
  راهنماي دستگاه نمایش 

  و جابجایی سریع جهتکنترل 

  تعیین جهت حرکت سرنگ 

به سمت عقب سریع سرنگ جابجایی 
جابجایی سریع سرنگ به سمت جلو 
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نوار -4-2-1

  

  
  

کنترل  -4-2-2
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  شده

  
  
  میکرولیتر بر دقیقه

  زمان باقی مانده براي اتمام زمان تزریق

25 
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  اطالعات کنونی

  مقدار محلول تزریق شده 

 
  :احد محلول تزریق شدهتعیین و

1- ml :میلی لیتر  
2- ul :میکرو لیتر  

شده صفر کردن مقدار محلول تزریق 
  نمایش سرعت کنونی تزریق 

 
  :تعیین واحد سرعت تزریق محلول

1- ml/h :میلی لیتر بر ساعت  
2- ul/min :میکرولیتر بر دقیقه

زمان باقی مانده براي اتمام زمان تزریق 
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اطالعات کنونی -4-2-3
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  .ترسیم منحنی تا زمان مشخص شده
ترسیم منحنی تا زمانی که به حجم مورد نظر 

  
  میکرولیتر بر دقیقه

26 
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  رافمشخصات گ

 

  :تعیین نوع گراف تولیدي
1- Rate :ترسیم منحنی تا زمان مشخص شده
2- Volume : ترسیم منحنی تا زمانی که به حجم مورد نظر
  .برسد) مساحت زیر منحنی(

  تعداد تکرار منحنی تولیدي 
  تعیین قطر سرنگ مورد استفاده 

 
  :تعیین واحد سرعت تزریق

1- ml/h :تمیلی لیتر بر ساع  
2- ul/min :میکرولیتر بر دقیقه
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مشخصات گ -4-2-4
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  هاي نوشته شده

  

Rate  ،براي تعیین معادله منحنی انتخاب شود
انتخاب شود، براي تعیین معادله  Volumeو اگر نوع گراف تولیدي 

27 
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  زمان- نمایشگر منحنی سرعت

هاي نوشته شده ترسیم گراف با استفاده معادله 

  ایست یا شروع مجدد تزریق 
  توقف یا شروع تزریق 
  زمان-شکل منحنی سرعت تزریق 

  ها تعیین معادله منحنی

teاگر در بخش تعیین مشخصات گراف، نوع گراف تولیدي 

و اگر نوع گراف تولیدي  ي زمانی آن نیازمند معادله منحنی و محدوده
  .آن خواهیم بود مقدار تزریقمنحنی نیازمند معادله منحنی و 
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نمایشگر منحنی سرعت -4-2-5

  

  

تعیین معادله منحنی -4-2-6

اگر در بخش تعیین مشخصات گراف، نوع گراف تولیدي 
نیازمند معادله منحنی و محدوده

منحنی نیازمند معادله منحنی و 
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  اضافه کردن معادله پس از معادله کنونی

  

  تعیین حداکثر حجم محلول تزریق شده
  :تعیین واحد حداکثر حجم محلول تزریق شده

  اضافه کردن معادله پس از معادله کنونی

28 

دستورالعمل استفاده از دستگاه پمپ سرنگی

  تعیین معادله منحنی 

  تعیین محدوده زمانی منحنی 
  ادله کنونیحذف مع 
اضافه کردن معادله پس از معادله کنونی 

  تعیین معادله منحنی 

تعیین حداکثر حجم محلول تزریق شده 

 
تعیین واحد حداکثر حجم محلول تزریق شده

1- ml :میلی لیتر  
2- ul :میکرو لیتر  

  حذف معادله کنونی 
اضافه کردن معادله پس از معادله کنونی 
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 )ها، قطر سرنگ و واحد سرعت تزریقی

 ها ها و بازه زمانی یا حداکثر حجم تزریقی آن

 

 

واحد (ی سرعت تزریق میلی متر محلولی را با
  :نشان داده شده است، تزریق کنیم

2 1.5 0 10
10 sin( ) 20 10 50
20 50 70

t t t
t t

t

 + × ≤ <
 × + ≤ <
 ≤ <

  

و نوع  میلی متر قرار داده 10ر سرنگ را برابر با 
در بخش تعیین معادله منحنی، سپس  .کنیم انتخاب می

را  دهیم سپس دکمه  ثانیه قرار می 10نوشته و زمان را برابر با 
Rate = sin[t]*10+20  40نوشته و زمان را برابر با 

 Rate = 20را فشار داده و در فرم جدید ایجاد شده، معادله سوم را به صورت 
  .تیجه نهایی نشان داده شده است

29 
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  شده محلول ي تنظیم مشخصات براي تزریق کنترل نحوه

ها، قطر سرنگ و واحد سرعت تزریقی نوع گراف، تعداد تکرار منحنی(تنظیم مشخصات گراف  
ها و بازه زمانی یا حداکثر حجم تزریقی آن تعیین معادالت منحنی 
 کشیدن گراف با استفاده از دکمه  

اجراي عملیات تزریق با استفاده از دکمه  

  :1 مثال
میلی متر محلولی را با 10با استفاده از یک سرنگ با قطر  خواهیم فرض کنید می

نشان داده شده است، تزریق کنیممعادله زیر که ) سرعت تزریق میکرولیتر بر دقیقه است
1.5 0 10

10 sin( ) 20 10 50
20 50 70

ر سرنگ را برابر با قطابتدا در بخش مشخصات گراف،  براي انجام این کار
انتخاب می ul/min، و واحد سرعت تزریق را Rateگراف تولیدي را 

نوشته و زمان را برابر با  Rate = 1.5*t+t^2معادله سرعت را به صورت 
Rate = sin[t]*10+20در فرم جدید ایجاد شده، معادله دوم را به صورت فشار داده و 

را فشار داده و در فرم جدید ایجاد شده، معادله سوم را به صورت  دهیم دوباره دکمه  ثانیه قرار می
تیجه نهایی نشان داده شده استن 2-4در شکل  .دهیم ثانیه قرار می 20نوشته و زمان را برابر با 
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نحوه -4-2-7

1- 

2- 

3- 

4- 

  
مثال

فرض کنید می
سرعت تزریق میکرولیتر بر دقیقه است

براي انجام این کار
گراف تولیدي را 

معادله سرعت را به صورت 
فشار داده و 
ثانیه قرار می

نوشته و زمان را برابر با 
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  1تنظیمات و شکل نهایی مثال 

با سرعت تزریقی  بار متوالی 3 میلی متر محلولی را
  :که معادله زیر نشان داده شده است، تزریق کنیم

210 cos( ) 0.1

2000 0.2

t t MaxVolume ml

MaxVolume ml

 × × =



  

نوع گراف تولیدي  ،میلی متر 20براي انجام این کار ابتدا در بخش مشخصات گراف، قطر سرنگ را برابر با 
سپس در بخش تعیین  .دهیم قرار می 3و تعداد تکرار منحنی را برابر با 
Rate =   1/0را برابر با  حداکثر حجمنوشته و 

          را فشار داده و در فرم جدید ایجاد شده، معادله دوم را به صورت
نتیجه نهایی نشان داده  3-4در شکل  .دهیم قرار می
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تنظیمات و شکل نهایی مثال ) 2-4 شکل 

  :2 مثال
میلی متر محلولی را 20خواهیم با استفاده از یک سرنگ با قطر  فرض کنید می
که معادله زیر نشان داده شده است، تزریق کنیم) ت استلیتر بر ساع کروواحد سرعت تزریق می

10 cos( ) 0.1

2000 0.2

t t MaxVolume ml

MaxVolume ml

× × =

=
براي انجام این کار ابتدا در بخش مشخصات گراف، قطر سرنگ را برابر با 

و تعداد تکرار منحنی را برابر با  ul/min، واحد سرعت تزریق را 
Rate = abs[(10*t^2)*cos[t]]معادله منحنی، معادله سرعت را به صورت 

را فشار داده و در فرم جدید ایجاد شده، معادله دوم را به صورت دهیم سپس دکمه  قرار می
Rate =   قرار می میلی لیتر 2/0رابر با را بحداکثر حجم نوشته و
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مثال

فرض کنید می
واحد سرعت تزریق می(

براي انجام این کار ابتدا در بخش مشخصات گراف، قطر سرنگ را برابر با 
، واحد سرعت تزریق را Rateرا 

معادله منحنی، معادله سرعت را به صورت 
قرار می میلی لیتر

Rate = 2000

  .شده است
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  2تنظیمات و شکل نهایی مثال 

اي نوشتن معادالت مختلف از همچنین بر .شود
افزار، شرح داده شده  عملگرهاي مورد استفاده در این 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  
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تنظیمات و شکل نهایی مثال ) 3-4 شکل 

  ي نوشتن معادله نحوه

شود استفاده می tمتغیر  از براي نوشتن معادله،افزار  در این نرم
عملگرهاي مورد استفاده در این نرم زیردر جدول  .شود عملگرها و توابع مختلف استفاده می

 نام توضیح

 + وندمحاسبه مجموع دو عمل

 - محاسبه تفریق عملوند دوم از عملوند اول

 * محاسبه ضرب دو عملوند

 / محاسبه تقسیم عملوند دوم به عملوند اول

 ^ محاسبه عملوند اول به توان عملوند دوم

 % دوماز عملوند  اولعملوند  باقیماندهمحاسبه 

 ()  تعیین اولویت محاسبه معادالت
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نحوه -4-2-8

در این نرم
عملگرها و توابع مختلف استفاده می

  .است
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باید توجه کنید که براي استفاده از این توابع، باید . خالصه شده است زیرتوابع مورد استفاده نیز در جدول 
  .پارامترها را داخل کروشه باز و بسته قرار دهید

  
 نام توضیح مثال

abs[-1] == 1 قدر مطلق محاسبه abs 

acos[1] == 0  خروجی بر حسب رادیان( معکوس کسینوسمحاسبه( acos 

asin[1] == 1.5708  خروجی بر حسب رادیان( معکوس سینوسمحاسبه( asin 

atan[1] == 0.7854  خروجی بر حسب رادیان( معکوس تانژانتمحاسبه( atan 

atan2[-1, -1] == 3.9270  معکوس تانژانت با در نظر گرفتن زوایاي سینوس و کسینوسمحاسبه atan2 

avg[1, 11, -2.5, -7.5, 8] == 2  شوند پارامترها با کاما از هم جدا می(میانگین پارامترها محاسبه( avg 

ceiling[-1.2] == -2  بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوي ورودي(کف محاسبه( ceiling 

cos[3.1415] == -1  ورودي بر حسب رادیان(کسینوس محاسبه( cos 

cosh[2] == 3.7622  کسینوس هیپربولیکمحاسبه cosh 

exp[1] == e  محاسبهex exp 

floor[-1.2] == -1  کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوي ورودي(محاسبه( floor 

ln[2] == 0.6931  لگاریتم بر پایه عدد نپرمحاسبه ln 

log10[100] == 2  10لگاریتم بر پایه محاسبه log10 

max[1, -7.5, 8] == 8  شوند پارامترها با کاما از هم جدا می(رها حداکثر مقدار بین پارامتمحاسبه( max 

mid[1, 11, -2.5, -7.5, 8] == 1  شوند پارامترها با کاما از هم جدا می(پارامترها  میانهمقدار محاسبه( mid 

min[1, 11, -2.5, -7.5] == -7.5  شوند پارامترها با کاما از هم جدا می(مقدار بین پارامترها  قلحدامحاسبه( min 

round[3.6] == 4  نزدیکترین عدد صحیح نسبت به وروديمحاسبه round 

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

sin[3.1415] == 0  ورودي بر حسب رادیان(سینوس محاسبه( sin 

sinh[2] == 3.6269  سینوس هیپربولیکمحاسبه sinh 

sqrt[25] == 5  رادیکالمحاسبه sqrt 

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

tanh[2] == 0.9640  تانژانت هیپربولیکمحاسبه tanh 

  
  



 نگهداري -5 فصل

  :از سیستم نگهدارياقدامات ایمنی و نحوه  -5-1

  .قبل از استفاده دستورالعمل سیستم را بطور کامل مطالعه نمایید •

 .ومقیاس اجتناب نماییداز باز نمودن دستگاه بدون هماهنگی با شرکت فناوران نان •

 . براي سیستم استفاده نماییداز سیم برق ورودي مناسب  •

 .آمپر سوئچینگ استفاده نمایید 3ولت  12، از آداپتور DCدر سیستم با ورودي  •

 .قبل از استفاده از سیستم، از اتصال مناسب ارت دستگاه مطمئن شوید •

 .قرار دهید) میز، مسطحخشک، ت(دستگاه را در محل و شرایط آب و هوایی مناسب  •

 .جهت تهویه مناسب، از قرار دادن فن دستگاه چسبیده به دیوار یا سایر اشیاء اجتناب شود •

استفاده از مایعات بسیار ویسکوز و نازلهاي با قطر پایین، منجر به تحمیل . (بیش از حد تحمل دستگاه بار وارد ننمایید •
 .)ند موجب آسیب به پیچ، مهره یا موتور دستگاه شودتوا فشار بیش از حد به سیستم خواهد شد که می

جهت . تواند موجب آسیب به آن شود خاموش نشدن سیستم پس از اتمام محلول و رسیدن سرنگ به انتها، می •
 .همیشه در مقدار مناسب تنظیم گردد Targetجلوگیري از بروز این مشکل 

دلیل تعیین نقطه پایان تزریق بصورت به همین  و استهاي مختلف با هم متفاوت  با توجه به اینکه ابعاد سرنگ •
شود حداکثر تزریق در میزان حجم محلول داخل سرنگ تنظیم  خودکار توسط دستگاه دشوار است، پیشنهاد می

تنظیم گردد تا در  2لیتر محلول است، حداکثر حجم تزریق در مقدار  میلی 2به عنوان مثال اگر سرنگ حاوي . گردد
 .لول دستگاه بصورت خودکار خاموش شودصورت اتمام مح

. هایی که موجب آسیب به بدنه و صفحه کلید دستگاه شوند استفاده نشود جهت تمیز نمودن دستگاه از حالل •
 .گردد استفاده از دترجنت مالیم جهت تمیز نمودن دستگاه پیشنهاد می
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 .غن کاري شودبسته به مدت زمان استفاده از دستگاه، پیچ آن در بازه زمانی معین رو •

پس از پایان کار الزم است داخل نازلها و محل اتصال شیلنگ سرنگ با نازلها بطور کامل تمیز شده و سیم نازکی  •
 .داخل آن قرار داده شود تا از خشک شدن پلیمر و گرفتگی آنها جلوگیري گردد

ال شیلنگ موجود در ست سرم به عنوان مث. قابل حل در حالل استفاده شده نباشد بکاررفته شیلنگنمایید دقت  •
تفلون یا پلی  شیلنگمی باشد که در اکثر حالل هاي آلی حل می شود، در این موارد از   PVCپزشکی از جنس 
 .اتیلن استفاده نمایید

  .باشد این پمپ جهت تزریق دارو به بیماران تست نگردیده است و فاقد مجوزهاي الزم می :توجه

  لکتروریسیاستفاده به عنوان پمپ سیستم ا -5-2

در صورتیکه این دستگاه جهت الکتروریسی مورد استفاده قرار  ):ارت(بررسی سیستم اتصال به زمین  )1
گیرد، با توجه به ولتاژ باالي الزم جهت تشکیل نانوالیاف پلیمري، الزم است دستگاه به نحو مطلوبی به سیستم  می

هاي الکترونیکی دستگاه در چند  خرابی سیستمعدم اتصال مناسب ارت عالوه بر اینکه باعث . ارت متصل شود
   .تواند خطرات جانی نیز به همراه داشته باشد ثانیه خواهد شد، می

کشی آزمایشگاه مجهز به سیستم ارت بوده و  با توجه به اهمیت اتصال مناسب ارت دستگاه، بایستی سیستم سیم
جک ) / SP2000مدل (همچنین در کنار پریز برق . استفاده گردد) سه سیمه(هاي برق داراي ارت  از پریزها و سیم

کشی آب  پشت دستگاه پیچی تعبیه شده است که بایستی توسط یک سیم مناسب به سیستم لوله) SP1000(ورودي 
  .متصل گردد) هاي فلزي داراي آب لوله(آزمایشگاه 

کابل منبع اختالف  اتصال درست سیمقبل از روشن نمودن دستگاه از : "هاي ولتاژ"بررسی اتصال کابل  )2
باعث انتقال ولتاژ ) غیر از نازلها(به هر نقطه از دستگاه  "هاي ولتاژ"اتصال کابل . مطمئن شوید پتانسیل به نازلها

تواند باعث آسیب به منبع تامین اختالف  ضمن اینکه می. باال به سیستم الکترونیکی و خرابی آنها خواهد شد
 .پتانسیل گردد

به همین دلیل هنگام پر کردن سرنگ دقت  .کنند یسیته را از طریق شیلنگ به سرنگ منتقل میاکثر حاللها، الکتر )3
در صورت آلوده شده اطراف سرنگ به خصوص محل نگهداشته شدن . نمایید اطراف آن آلوده به حالل نگردد

خاموش و  روي پمپ شنیده خواهد شد که بایستی سریعاً سیستم  "هاي ولتاژ"سرنگ روي پمپ، صداي تخلیه 
جهت ایمنی بیشتر بهتر است از پر نمودن کل سرنگ اجتناب شود تا محلول داراي ولتاژ به بخش فلزي . تمیز شود
  ).سانتی متر فاصله بین محلول و محل نگهدارنده وجود داشته باشد 1بهتر است حداقل . (پمپ نرسد

اژ باال را ندارند، به همین دلیل از هاي موجود مقاومت کافی جهت جلوگیري از عبور برق ولت اکثر شیلنگ )4
 .برخورد شیلنگ ها به بدنه و دستگاه ها از جمله پمپ سرنگ اجتناب شود



 یابی عیب -6 فصل

  پمپ سرنگی -6-1

شکل (ها طراحی شده است دستگاه پمپ سرنگی شرکت فناوران نانومقیاس جهت بکارگیري انواع سرنگ
ن دستگاه با توجه به ابعاد سرنگ استفاده شده، قابلیت تزریق مقدار معینی محلول با سرعتهاي مختلف را دارا ای. )1-1 

قطر سرنگ استفاده شده از طریق صفحه کلید وارد سیستم شده و دستگاه میزان دقیق تزریق را محاسبه و . می باشد
دائمی بوده و آخرین تنظیمات اعمال شده از قبیل اندازه حافظه بکار گرفته شده در دستگاه، از نوع . نماید اعمال می

  .سرنگ و سرعت تزریق، تا زمان تغییر، در حافظه سیستم ثبت خواهد گردید
  
  
  
  
 
 



 اطالعات تکنیکی -7 فصل

  پمپ سرنگی -7-1

شکل (ها طراحی شده است دستگاه پمپ سرنگی شرکت فناوران نانومقیاس جهت بکارگیري انواع سرنگ
این دستگاه با توجه به ابعاد سرنگ استفاده شده، قابلیت تزریق مقدار معینی محلول با سرعتهاي مختلف را دارا . )1-1 

قطر سرنگ استفاده شده از طریق صفحه کلید وارد سیستم شده و دستگاه میزان دقیق تزریق را محاسبه و . می باشد
ر گرفته شده در دستگاه، از نوع دائمی بوده و آخرین تنظیمات اعمال شده از قبیل اندازه حافظه بکا. نماید اعمال می

  .سرنگ و سرعت تزریق، تا زمان تغییر، در حافظه سیستم ثبت خواهد گردید
  
  
  
  
 
 



 سفارش -8 فصل

 تولید سفارشی - ١-٨

تم در کنار سایر به عنوان یک زیرسیس "پمپ سرنگی"با توجه به اینکه در بسیاري از موارد الزم است دستگاه 
اجزاء مورد استفاده قرار گیرد و مجموعه توسط یک واحد کنترل شود، شرکت فناوران نانومقیاس آمادگی دارد، 

باشند که  پذیري می داراي این قابلیت و انعطاف Sهاي سري  افزار سیستم نرم. سیستم مورد نیاز را طراحی و ارائه نماید
  .نظر در آنها اعمال گرددبر حسب نیاز مشتري، تغییرات مورد 

  

  نحوه سفارش -8-2

 جهت سفارش دستگاه هاي ساخت شرکت فناوران نانومقیاس می توانید به یکی از روشهاي زیر عمل نمایید

محصوالت شرکت فناوران نانو مقیاس را  توانید ، می/http://panel.fnm.irآدرس  مراجعه بهبا  -1
   دسفارش دهی

  021-44156240 - 1 ارسال فاکس درخواست به شماره -2
 مراجعه به آدرس شرکت  -3

  info@fnm.ir ارسال ایمیل به آدرس -4
   

http://panel.fnm.ir/
mailto:info@fnm.ir

