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I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът  DL-F3 е предназначен за  измерване и архивиране  процеси свързани с
динамично налягане.

Някои примери включват: компресия, пулсации, удари, кавитация, колебанията
на хидравлично и пневматично налягане, висока интензивност на звука, ударни
и взривни вълни,  балистика,  тестване  на  взривни компоненти,  изследване  на
взривни процеси в различни боеприпаси и др. 

В зависимост от сензора обхватите  достигат от 0,690 Pa до 690 Mрa.

II. КОД ЗА ЗАЯВКА  : MSDLF-3
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III. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Такт на измерване min10 µs
Продължителност на едно 
измерване

3,75 µs 

Стартиране на архив
Над Triger ниво на входния сигнал, измерено за

време  Filt
Съхранява предистория 

Изход

Архивни  txt файлове;
Формат txt file–ANSI. Таблично представяне на данните.

Формат данни ±XXXX; ±XXX,X; ±XX,XX;±X,XXX
10 колони по 50000 отчета

Режим на измерване/запис Натрупва в междинна памет 500000 отчета 

Аналогов вход
Пиезорезистивен кварцов сензор за динамично или 

квазистатично налягане
Обхват на входната величина Потребителски настройваем според обхвата на сензора
Захранване и обхват на  
аналоговия вход

3 mA DC ± 5% 
Bias - 10 V DC, Входен сигнал -  6 V DC

Точност на измерване 0,15%

Индикация  1 LED

Комуникция
3,3V TTL RS232;  full duplex; 500k baud/s; 8 bit; 1 stop bit;

parity NON
Захранване Вградени акумулаторни батерии 2x1,2V AAA  NiMH 1100 mAh
Консумация Режим SLEEP ≤ 2 mA;

Режим WORK без архивиране ≤ 50 mA;
Режим WORK с архивиране ≤ 80 mA;

изключена електроника от захранването (поставен JUMPER2) < 0,5 μA

Работни условия
Работна температура
Работна относителна влажност

0 ÷ 50 °C
0 ÷ 80 % rh

Размери

Габаритни размери (WxHxL) 74,5 x 24 x 24 mm

Тегло max 100 g

Съхранение
Температура 
Относителна влажност

-10 ÷ 70 °C
0 ÷ 95 % rh

За работа с устройството се предлагат:
 Базов софтуер за операционна система Windows
 USB комуникатор/зарядно устройство за връзка с компютър 

• DL-F3 се свързва чрез USB 5 mini конектор към USB комуникатора, но нивата на
сигналите са TTL!

• DL-F3 не трябва да се включва директно към USB порт на компютър!
• Батериите на DL-F3 могат да се зареждат само през USB комуникатор/зарядно 

от USB порт на компютър или  универсален адаптор 5V/500 mA.
• Преди  измерване  или  съхраняване  на  устройството  в  склад  е  желателно

батериите да се заредят. В неактивен режим архиватора консумира около 2  mA,
което е изискване за периодичен контрол на заряда.  

• Батериите могат да се изключват от електрониката чрез поставяне на JUMPER 2,
при което се изтриват данните в устройството. Да се прави само след изтегляне
на архива!
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IV.ОБЩ ВИД   
LED РЕЖИМ LED ФУНКЦИЯ

DL-F3 Свързан с PC СВЕТИ

SLEEP НЕ

WORK, не в архив МИГА ПРЕЗ 6 s

WORK, в архив СВЕТИ

JUMPER 2 СЪСТОЯНИЕ JUMPER 2 ФУНКЦИЯ

JUMPER 2 ON Батериите са изключени

JUMPER 2 OFF Батериите са включени

Внимание: Поставянето на JUMPER 2 изключва батериите
от електрониката и изтрива данните в архиватора!

JUMPER СЪСТОЯНИЕ JUMPER СЪСТОЯНИЕ

JUMPER ON Архивирането е забранено

JUMPER OFF Архивирането е разрешено

За подробности виж JUMPERS

USB комуникатор / зарядно устройство
LED ФУНКЦИЯ

POWER Свети при включване в РС

CHARGE ENABLE Свети при разрашение за заряд

CHARGE Свети при заряд на батериите

Rx/Tx Премигва при комуникация с РС

Бутон RESET Хардуерен RESET

Ключ ЗАРЯД

Позиция  РС CHARGE Хардуерно разрешение на заряда
на батериите от РС

Позиция EXT.CHARGE Хардуерно разрешение на заряда
на батериите от адаптор

Работи се в позиция РС CHARGE при връзка с РС

V. ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕР

1. Инсталиране на драйвер за  USB комуникатора FTDI CDM – 
CDM20830_Setup

2. Инсталиране на приложението microsoft.NET framework 4 – 
dotNetFx40_Full_x86_x64

3. Стартиране на приложение DLF_3_00
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VI. СВЪРЗВАНЕ НА DL-F3  КЪМ КОМПЮТЪРА :

Появява се диалогов прозорец: 

С бутон connect се осъществява връзка с устройството и диалоговият прозорец е
следния:
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 В лявата част излизат параметрите, записани в паметта на устройството.
Тук се прави настройка на времето за работа, както и на времето за изчакване след
махането на джъмпера (JUMPER OFF) за започване на архивиране.

Прозорецът дава информация за състоянието на батериите – полето battery.
LoBat = 370 bits (2,38V) – Горна граница на барграфа;
LoBat = 277 bits (2,09V) – Долна граница на барграфа;
LoBat < 184 bits (1,8V) – Граница на критично разреждане. 
Уредът работи нормално над  200 bits, но не по-малко.
Презареждането  на  батериите  е  желателно  да  се  стартира  в  случай,  че  полето  е
запълнено между 25% и 50%. За целта се  слага отметка на поле  charge – софтуерно
разрешение  за  заряд.  Разрешението  остава  докато  устройството  е  включено  към
компютъра. 
Края на заряда се следи по състоянието съответния светодиод на комуникатор/зарядно
устройство. Заряда не е желателно да се прекъсва преди автоматичния му край
По  default  няма  разрешение  за  заряд.  Батериите  трябва  дя  се  зареждат  при
JUMPER2=OFF (електрониката е включена към батериите).
Преди измерване или съхраняване на устройството в склад е желателно батериите да
се заредят. В неактивен режим архиватора консумира около 2  mA, което е изискване
за периодичен контрол на заряда. 
Необходимо условие за зареждане на батериите е  USB  порта на компютъра да
осигурява минимум 4,8V/330 mA. Power – режимът на Windows трябва да е така
настроен,  че  компютърът да  не  се  изключва по време на  заряд  на батериите.

При вече заредена батерия е необходимо да се изчака 5  min  за установяване и
тогава може да се прави ахрив на експеримент.
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VII. КОНФИГУРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Параметрите се задават чрез специален файл, който се редактира на компютър и се
записва на DL-F3 чрез бутон send file на диалоговия прозорец. Уредът го разпознава и
прехвърля съдържанието му в енергонезависимата си памет. 

Файлът за конфигуриране трябва да е с име  iniX.TXT,  в основната директория на
DL-F3. 

      VIII. ИЗМЕРВАНЕ И АРХИВИРАНЕ
 
Измерването се извършва по следния начин:
– Натиска  се  бутон  start от  диалоговия  прозорец  (в  този  момент  се  извършва

автоматична синхронизация на времето на устройството с RTCC на компютъра);
– Изключва се устройството от USB комуникатора и компютъра;
– Отстранява се JUMPER
– Устройството изчаква зададеното време за нулиране на таймера (Режим SLEEP)

и LED на устройството не свети
– При изпълнени условия от настройките и нулиран таймер, LED започва да мига

(Режим WORK) устройството очаква експеримента
– При  сигнал  на  входната  величина  над  ниво  Trig,  устройството  започва  да

архивира и  LEDсвети постоянно

При архивирането се извършват 500 000 отчета.

След  приключване  на  архива,  се  слага  отнова  JUMPER  и  устройството  се
свързва чрез USB комуникатора към компютъра. Натиска се бутон read archive
от диалоговия прозорец и се вижда архивирания процес.
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fileSTART

Triger
ниво

TrigerTime Triger
събитие

Предистория
(парам.PreT)

АРХИВ
500 000 отчета



 Архивните файлове се записват в основната директория на DL-F3. Те са ANSI TXT,
съдържат 11 колони / 50000 реда, разделител между колоните точка и запетая. 

Текстовият  формат  е  универсален  и  може  да  се  интерпретира  от  множество
програми - електронни таблици (MS Excel, OpenOffice.org Scalc) и др. 

Отварянето в електронна таблица става чрез File-Open. В прозореца на филтъра се
указва разделител ТОЧКА И ЗАПЕТАЯ между колоните (semicolon separated).
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 0198;-0019;-0014;-0019;-0019; 0222; 0556; 0947; 1000; 0899; 0198;
 0198;-0019;-0019;-0019;-0014; 0222; 0556; 0947; 1000; 0899; 0198;
0198;-0019;-0019;-0019;-0014; 0222; 0551; 0947; 1000; 0894; 0198;
0203;-0014;-0019;-0019;-0014; 0217; 0556; 0947; 1000; 0899; 0198;
0203;-0019;-0019;-0019;-0014; 0217; 0556; 0942; 1000; 0899; 0198;
0203;-0019;-0014;-0019;-0019; 0222; 0551; 0942; 1000; 0894; 0198;
0198;-0019;-0014;-0019;-0014; 0217; 0556; 0942; 1000; 0899; 0203;
0198;-0019;-0014;-0019;-0019; 0217; 0556; 0947; 1000; 0894; 0198;
0198;-0019;-0019;-0019;-0019; 0217; 0556; 0947; 1000; 0899; 0198;

 
 
 
 
 
 
 

1

50 001

100 001

150 001

200 001

250 001

300 001

350 001

400 001

450 001

500000

Архивен файл, отворен с WordPad

50 000 реда



IX. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА DL-F3

Уредът има две основни състояния - включен в PC и изключен от PC. 

След изключване от PC, на всяка минута проверява наличието на  JUMPER (вж. 
JUMPER) , както и режима на работа във времето (вж. ЗАПИС ПАРАМЕТРИ В 
RAM). 
Когато не е в работно време уредът е в Режим SLEEP (low power mode).
През работното си време се активира и следи входния сигнал (Режим WORK без 
архивиране). Ако нивото се повиши над Trig за време Filt се стартира архив (Режим 
WORK с архивиране).
Записват се 500000 отчета, които включват и някакво време преди стартовия момент – 
предистория на процеса (PreT). Всеки отчет е 10 bit ADC стойност. 
След като записът приключи уредът изпада в Режим SLEEP и трябва да бъде свързан с
PC, за да се изтеглят данните. При изтегляне данните се преобразуват в 2byte SINT 
стойности и така се предават на PC (команда file).
Текущата версия записва 1 архивен файл.

Данни отпреди началото на предисторията =PVmin (минимална стойност на изм. 
величина) . Такива могат да се получат, ако стартът е настъпил прекалено бързо след 
активирането и не е имало време да се натрупа предистория.

Устройството основно е предназначено за период на запис ≥10us. Може да се ползва и 
до 4us  вкл., но броят отчети ще е намален (вж.ScanT). В този случай, отчетите до 
500000 се запълват служебно с PVmin.  Ресурсът на FLASH е 100000 write/erase 
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Веднъж стартирал, записът на архив може да бъде прекъснат само чрез включване в 
PC. В този случай отчетите до 500000 няма да се запълват. Те ще са в състояние 
FLASH ERASED, (=PVmax).

JUMPERS
Проверява се когато устройството е в SLEEP веднъж в минута. 
При JUMPER ON – ресет на таймера, не е позволено архивиране.
При JUMPER OFF таймерът се намаля с 1 на всяка минута до достигане на 0. 
Активирането (WORK) е разрешено когато таймерът е 0 и JUMPER OFF. В активен 
режим (WORK) не се проверява. 

ВРЕМЕВА БАЗА НА АРХИВА
Уредът ползва за времева база вътрешен RC генератор 8MHz (±1% за - 40 ... +85 °C). 
При комуникация (read archive), както и при активиране (start) го калибрира по 
кварцовия генератор на RTCC на компютъра. По време на активна работа (WORK) не 
го калибрира постоянно. След калибриране точността е  ±0.05%.

X. СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ

ПАРАМЕТРИ
ScanT Такт измерване (μs). ScanT≥4μs. При  ScanT<10μs спада броят 

отчети, при 5μs e ок.250000, като не е гарантиран (зависи от 
бързодействието на FLASH).

PreT Предистория (процесът преди старта). X 100 отчета. PreT<645.

DPnt Не се интерпретира от уреда. Десеттична точка - за 
интерпретация от PC.

Trig Измерен сигнал над нивo Trig, за време Filt стартира архив.

Filt Виж предходния параметър; х 32  такта ScanT
Време за сканиране = Filt х 32 х ScanT

LoBat Ниво „заредена батерия“. Не се интерпретира от уреда. За 
използване от PC. Препоръчителна стойност – 370.

LimL,H Долна и горна граница на показанията. LimL=H=0 – без 
ограничения.

Tun1,2 Две еталонни стойности на вх.сигнал за калибровка на 
измерването.

ADC1,2 Две ADC стойности, съответни на горните.

RTC RTCC калибровка. ±127 x 4 RTC clock / минута. (RTC clock 
F=32768 Hz)
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ИЗМЕРВАНЕ И КАЛИБРОВКА
Входният сигнал се измерва с 10 bit ADC. Всяко измерване е с продължителност 
3,75μs. 
Измерената величина PV се получава линейнo от  ADC. 
Преди започване на експеримента се извършва калибровка по две еталонни точки. За 
целта:
1. Задават се TUN1=ADC1; TUN2=ADC2;  (TUN1≠TUN2).  Така показанията са в ADC 
bit.
2. В реална обстановка (т.е.да си запише архив), или докато е свързан с PC се подават 
две еталонни стойности на входния сигнал. Те трябва да се присвоят на TUN1,2. 
Съответните измерени ADC bit стойности се виждат на екрана, ако е свързан с PC, или
се намират в архивния файл. Те се присвояват на ADC1,2.

ИЗМЕРВАНЕ НИВО БАТЕРИЯ
Батерията се измерва когато е уредът свързан с PC. Измерената стойност в ADC bit е 
достъпна за интерпретация от PC – визуализира се. Уредът не я ползва. 

КОМУНИКАЦИЯ
3,3V TTL RS232;  full duplex; 500k baud/s; 8 bit; 1 stop bit; parity NON

Възприема 4 ASCII команди. Започват със старт символ <. 
Завършват със стоп символ >.

ЗАПИС ПАРАМЕТРИ В ЕНЕРГОНЕЗ.ПАМЕТ      <saveСПИСЪК ПАРАМЕТРИ>
Пример:
<saveMM
ScanT=+0010
PreT=+0100
DPnt=+0000
Trig=+0500
Filt=+0100
LoBat=+0500
LimL=-9999
LimH=+9999
Tun1=+0000
Tun2=+1000
ADC1=+0000
ADC2=+1000
RTC=+0000
>
Параметрите следват служебната дума save. Първите два символа са име на 
устройство. След тях се интепретират последователно =[+-][4 цифри]. Всичко друго, 
вкл.имената на параметри не се интерпретира. Важна е последователността на 
стойностите. Не е задължително да са пълния брой- устройството ще запише колкото 
му бъдат изпратени. Устройството не връща отговор. Съобщението трябва да е с 
дължина под 1024 byte.
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ЗАПИС ПАРАМЕТРИ В RAM          <timeСПИСЪК ПАРАМЕТРИ>

Посредством команда time се сверява вграденият RTCC (Real Тime Clock Calendar), 
както и се задава режим на работа във времето. Паметта за архив (FLASH) се изтрива- 
това е РЕСТАРТ за следващия архив. Устройството не връща отговор. Изтриването на
паметта отнема няколко секунди – LED мига.

Формат:
<timeDD/MM/YY HH:mm:ss dd/Mm/Yy SR-ST WK/SL JJJJ>

DD/MM/YY 
HH:mm:ss

ТЕКУЩО ВРЕМЕ   ДЕН/МЕС/ГОД 
ЧАС/МИН/СЕК

dd/Mm/Yy СТАРТОВА ДАТА        ДЕН/МЕС/ГОД

SR-ST: РАБОТНО ВРЕМЕ     НАЧ.ЧАС-КРАЕН 
ЧАС

Формат 
00÷23

WK/SL РЕЖИМ   WORK/SLEEP  за всеки работен 
час
МИНУТИ РАБОТА/МИНУТИ ОБЩО

SL-кратно 
на 10

JJJJ МИНУТИ ЗАКЪСНЕНИЕ СЛЕД   JUMPER 
OFF

Пример:

<time03/04/14 17:16:30 07/04/14 08-18 05/30 0600>

Ще се интерпретира както следва: 
RTCC се сверява с момента  3 АПРИЛ 2014г. 17 часа 16мин и 30 сек.
Уредът ще започне работа на 7 АПРИЛ 2014г в 8 часа. От този момент ще работи 
ежедневно между 8 ч. сутринта и 18 ч.вечерта. 
През всеки час от работното време hh, ще се включва два пъти за по 5 минути – от 
hh:00 до hh:05 и  от hh:30 до hh:35.       Т.е.: 08:00-05;  08:30-35;   09:00-05;  09:30-
35; .....  17:00-05;  17:30-35
Описаната работна схема става валидна  10 часа (600 мин) след премахването на 
JUMPER. T.e. времето след JUMPER e независима допълнителна блокировка на 
работата.
Още пояснения:
За целодневна работа, т.е. без часове на почивка се задава SR=ST. Дори така, SR e 
валиден стартов час. Напр. 09-09 означава работа от   7 АПРИЛ 2014г,  9 часа сутр., 
без почивни часове.
За постоянна работа в рамките на всеки работен час се задава WK=SL. Напр. 60/60.
За работа само с JUMPER се задава стартов момент, който е в миналото
За работа без JUMPER, закъснението съответно се задава 0000 и JUMPER не се слага.
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Информация за състоянието WORK/SLEEP е налична (вж.команда read), така че 
работното време може да се тества при свързан уред. JUMPER обаче работи само след 
изключване от комуникация (вж.JUMPER).
Уредът спира работа след като запише архив (изпада в SLEEP).

ПРОЧИТАНЕ  СТАТУС (вс.парам. и настойки)      <read>
Формат: 
<read>  , устройството връща ASCII текст с текущото си състояние.

След команда read, уредът калибрира вътрешния си генератор по кварцовия за ~70ms. 
В това време не комуникира.

ПРОЧИТАНЕ  АРХИВ      <file>
Формат: 

<file>  
устройството връща:
 [frame1:    844x2byte=1688 byte]  и очаква символ n за синхронизация (таймаут 
180ms).
n
 [frame2: 1688 byte]→  n→  [frame3: 1688 byte]  … → n→ [frame593: 1688 byte] 

Данните са последователни стойности SINT 16 bit, Lo byte fyrst. 

Последните два байта от frame593 са контролна сума от всички предходни 16 bit 
стойности (вкл.първите 16 byte от frame1)

Първите 16 byte от  frame1 не съдържат измервания. В част от тях е времето на 
старт на архива. Тези данни са налични и в ASCII формат чрез команда read.
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XI. МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ

1. Препоръки за използване на свързващи проводници
- Проводници, които пренасят близки по тип сигнали, могат да се опаковат заедно,

но ако сигналите са различни, проводниците трябва да се отделят за предпазване от
капацитивно и индуктивно взаимодействие.

- Когато трябва да се пресичат сигнали с различни по тип сигнали, това трябва да се
прави под ъгъл 90 градуса и на максимално разстояние.

- Проводници, по които протичат слаби сигнали и проводници свързващи сензорите
с контролера, не трябва да минават в близост до контактори, двигатели, генератори,
радиопредаватели и проводници по които протичат големи токове, които се включват
и изключват.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №

Производител: “МИКРОСИСТ” ЕООД, 
                              4002, гр. Пловдив, ул. “Мургаш” 4
                              Тел.: (+359 32) 642519, 640446, 649726
                              Факс: (+359 32) 640446
                              Уебсайт: www.microsyst.net
                              E-mail: info@microsyst.net  

Продукт:           

Модел:               

Сериен номер:  

Долуподписаният, в качеството си на управител на “МИКРОСИСТ” ЕООД  –  
гр. Пловдив декларира, че продукта, описан по-горе, за който се отнася тази декларация, е в 
съответствие с изискванията на: 

Директиви

73/23/EEC Low voltage equipment –  Наредба  за  съществените  изисквания  и  оценяване  на
съответствието  на  електрически  съоръжения,  предназначени  за  използване  в  определени
граници на напрежението 

89/336/ EEC Electromagnetic compatibility – Наредба за съществените изисквания и оценяване на
съответствието за електромагнитна съвместимост

Стандарти: БДС EN 61000-4-2, БДС EN 61000-4-5

________________________

XX.XX.XXXX Димитър Марков
гр. Пловдив Управител
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ГАРАНЦИОННА   КАРТА

Гаранционна карта № :     .................................................

Гаранционен срок      :     .................................................    месеца

Фабричен номер           :     .................................................

Стоката е закупена от  :     ..................................................................

с фактура №                 :     ............................../......   .......   20........  г.

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ

Гаранцията  се състои в безплатна поправка на  всички фабрични дефекти,  които
могат да се появят по време на гаранционния срок. Поправката се извършва, като в
ремонтната база се представи настоящата гаранционна карта, с която е закупен
уреда. Гаранцията  не  се  отнася  до  повреда,  причинена  от  лош  транспорт,  лошо
съхранение, неправилно използване, природни стихии, неспазване на инструкцията за
работа и случаите, когато е направен опит за отстраняване на дефекти от други лица.
В тези случаи дефектът се отстранява само срещу заплащане.

Обслужването в гаранционния срок и уреждане на  рекламациите става  съгласно
действащото законодателство.

ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА

Сервиз
Дата на

постъпван
е

Поръчка
номер

Вид на извършения ремонт
Дата на
предаван

е

Извърши
л

ремонта

     Продавач:...................           Купувач:.................

България,   4000   гр. Пловдив,   ул. Мургаш 4
Тел.: (+359 32) 642 519, 640 446   факс: (+359 32) 640 446

www.microsyst.net   e-mail: info@microsyst.net
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