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  استفاده از :راهنماي 
  کاناله رت  5 اتوماتیک تریدمیلدستگاه 

به سنسور ژیروسکوپ جهت تشخیص  زمجه
  شیب واقعی دستگاه
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  کاناله رت  5تریدمیل   نام
 TR105  مدل

 Meter/min 80~2  بازه سرعت

  جک برقی  تنظیم شیبسیستم 
 °20+  ~  °20-  دامنه شیب قابل تنظیم

 mA 9.9 ~ 0.1  وكدامنه شدت ش
 

که هم اکنون در دسترس دارید دستگاهی است کـه بـراي   آزمایشگاهی دستگاه ترید میل 
  .کارهاي تحقیقاتی بر روي حیوان آزمایشگاهی رت طراحی و ساخته شده است

رت را بطور همزمان تحت یک پروتکـل   5خط دارد و امکان انجام آزمون  5این  دستگاه 
  خاص فراهم می آورد . 

پروتکـل   ، راي انجام هر آزمون محقق میباست ابتدا بر اساس کار تحقیقاتی خاص خـود ب
  ي ذکر شده در ذیل را تعیین نماید .آزمون را طراحی نماید و در این پروتکل پارامترها

   Time –مدت زمان آزمون  ·
 Speed -سرعت آزمون  ·

   Ramp – نرخ افزایشی سرعت ·
  Slope - شیب آزمون ·
   )در صورت عدم همکاري آزمودنی در انجام آزمون( سیستم شوکرمیزان شوك  ·

  
 نماید. فپله تعری 10کاربر میتوانند پروتکل آزمون مختص به خود را در  5در این دستگاه 

با زمـان هـا و    یا پله ، مرحله 10،  محقق میتواند در طول یک آزمون هر بدین ترتیب که 
  اید.شدت شوك هاي متفاوت تعریف نمنرخ افزایش سرعت و  سرعت و
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  : تعریف پروتکل  -1
منوي اصلی دسـتگاه ظـاهر    ، پس از روشن کردن دستگاه و پس از نمایش لوگوي دستگاه

  میشود :
  
  
  
  
  
  

  انتخاب نمایید. ، را 1شماره  کلید، گزینه اول این منو ، وتکل براي تعریف پر
  : با انتخاب این گزینه منوي بعدي به شکل زیر ظاهر میشود

  
  
  
   

  
  
  

پروتکل آزمون مجزا میباشد ، تعبیـه شـده    5کاربر با  5آیکون که معرف  5در این منو 
) که هـر پروتکـل شـامل ده پلـه بـا      5تا  1پروتکل مجزا (از شماره  5است. بعبارت دیگر 

) ، مقـدار شـوك و شـیب مسـیر     Rampمقادیر ( زمان ، سرعت ، شیب افزایش سرعت (
  حرکت ) متفاوت میباشد ، قابل تعریف است.

ست در یک آزمایشگاه چند محقـق بطـور مجـزا امـا مـوازي (در فواصـل زمـانی        ممکن ا
کار کنند . در این صورت کافی است هر محقق یکی از شماره هاي دستگاه  این مختلف) با

   پروتکل آزمون خود شود. وارددر این منو را براي کارهاي خود انتخاب کند و  5تا  1
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  شبیه به تصویر زیر ظاهر میشود.  با فشردن هر یک از شماره هاي فوق منویی
  
  
  
  
  
  

  : بیشتر آشنا شویماین منو با اجزاي بیایید 
که شـامل   بعدي یا مرحله پلههمان = براي رفتن به مرحله بعدي پروتکل ( 1کلید شماره 

  ) پله میباشد 10
   . = شروع آزمون 2کلید شماره 

حداکثر تا ایـن پلـه ادامـه    ه و در هر پله که این کلید زده شود آزمون از پله اول شروع شد
را سـه بـار فشـار دهـیم و بـه پلـه چهـارم         1خواهد داشت. بطور مثال اگر ما کلید شماره 

یا اجرا را بـزنیم آزمـون از پلـه اول شـروع شـده و پـس از        2کلید شماره برسیم و سپس 
 تعریـف شـده در پلـه چهـارم ،     پله اول و پله دوم و پله سوم و اتمام زمانِ گذشت زمانِ

  .دستگاه کارش را به اتمام خواهد رساند
  = اعمال تغییر مقادیر پارامترهاي مرحله جاري 3کلید شماره 
و در نهایت برگشـت   قبلییا مرحله = برگشت به مرحله قبلی پروتکل (پله  4کلید شماره 

  )اصلیبه منوي 
  : پردازیم اکنون به معرفی پرامترهاي این منو می

  جاري یا پلۀ مرحله : STAGEسطر اول : 
  خواهد بود. 10تا  1. مقدار آن از جاري پروتکل را نمایش میدهد پلۀاین گزینه 

  زمان : TIMEسطر دوم : 
دقیقـه    60تـا   1. مقـدار آن از  طول زمان مرحله جاري را با واحد دقیقـه نمـایش میدهـد   

  خواهد بود.
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  سرعت : SPEEDسطر سوم : 
تـا   2مقـدار آن از   .بر دقیقه نمایش میدهدسرعت گردش تسمه تریدمیل را با واحد متر 

  متر بر دقیقه خواهد بود. 80
  سرعت یشیب افزایش : Ramp: سطر چهارم 

مرحله را تعیین میکند.  هرتندي رسیدن از سرعت حداقل به سرعت تنظیم شده در میزان 
این مقدار نشان میدهد چقدر طول بکشـد تـا تسـمه از سـرعت صـفر بـه       در پله اول مثال 

  برسد. 1سرعت تنظیم شده در پله 
  شوك : SHOCK:  پنجمسطر 

 9.9mAتـا     mA 0.1شدت شوك میله هاي شـوك را نمـایش میدهـد و مقـدار آن از      
  قابل تغییر است.

(بـه جـاي منبـع ولتـاژ      منبع جریـان ثابـت  در این دستگاه براي قسمت شوك از سیستم 
تفاده شده است. به این ترتیب که جداي از اینکـه  اس ، و به تعداد دو کانال مجزا ، ثابت)

 .باشـد  )تغییـر اسـت  در  حـال  موش همـواره   بدنمقاومت (کف پاي حیوان تر یا خشک 
مقدار مقاومت محل تماس بدن حیـوان بـا میلـه    نسبت به در هر لحظه همواره دستگاه 

تعریـف شـده   میزان  بهفقط ،  جریان، مقدار ولتاژ را بگونه اي جابجا میکند تا هاي شوك 
  عبور داده شود.از بدن حیوان  ، در این منو توسط محقق

 )V=R*I قانون اهم با توجه به فرمول(

  شیب : SLOPE: ششمسطر 
 درجـه   20+تـا   20-مقـدار آن از   شیب سطح تریدمیل را با واحد درجـه نمـایش میدهـد.   

  خواهد بود.
اي اندازه گیري شیب سطح تسـمه از سنسـور بسـیار پیشـرفته و دقیـق      این دستگاه بردر 

سنسور شیب واقعی را سـنجیده و نسـبت بـه آن و    ژیروسکوپ استفاده شده است. این 
نظیم شده در این منو فرمان الزم را به موتور الکتریکی تنظیم شیب ارسال میکند. عدد ت

ژیروسـکوپ مقـدار   سور دیگر حتی اگر محل قرار گیري دستگاه شیب دار باشد. سن بعبارت
 شیب واقعی را سنجیده و موتور را نسبت به آن جایجا خواهد کرد تا شیب تنظـیم شـده  

  شیب واقعی باشد. ، شماتوسط 
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دستگاه بطور طبیعی بگونه اي تنظیم شده اسـت کـه    شیب موتور الکتریکی :هم م وجهت
اگـر سـطحی کـه    باشد. حـاال   هدرج 20+ ~ 20-حداقل و حداکثر شیب قابل تنظیم مابین 

در جهـت  از سـطح افـق (   يبیشـتر شـیب   ، دستگاه تریدمیل بر روي آن قرار داشته باشـد 
موتـور را در  ،  براي جبران شیب تحمیل شـده دستگاه داشته باشد. آنگاه  )مثبت یا منفی

به همان مقدار جهت خالف شیب حرکت خواهد داد تا به سطح افق برسد و در این حالت 
کاسـته   )فقط از طـرف خـالف شـیب زمـین    است از دامنه شیب خود (که زمین شیب دار 

        شـیب دسـتگاه بصـورت    ، درجـه باشـد   10+گر زمین داراي شـیب  خواهد شد و بطور مثاال
  خواهد بود. 20+ ~ 10-

توصیه ما این است که دستگاه را تا حد امکـان بـر روي سـطح صـاف و     بنابراین  :توصیه 
کی پیچـی  از پایه هاي الستی ، صاف بودن زمینادهید و براي جبران ن موازي سطح افق قرار

پایـه دسـتگاه    4ی جابجا کنیـد کـه تمـام    دستگاه استفاده نمایید و آن پایه ها را تا جای
  بطور کامل با زمین تماس داشته باشند.

  
  هر پله از پروتکل:پارامتر هاي تغییر 

  را بزنید. زیراز تصویر  3 کلید شماره ، پلهبراي تغییر مقادیر پارامترهاي هر 
  
  
  
  
  

  نمایش داده میشود : )براي وارد کردن زمان مرحله جاري(منوي زیر ، با زدن این کلید 
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 "کلیـد  سـمت راسـت (  کلیـد   وارد کنیـد و  DOWNو  UPرا با کلید هاي  زمان مورد نظر

 ) را بزنید با زدن این کلید مقدار وارد شده ذخیره شده و پارامتر بعدي یعنی سرعت"بعدي
  نمایش داده میشود.  ،

را نزنید مقدار جدیـد   "بعدي  "اگر به هر دلیلی پس از تنظیم مقدار مورد نظر کلید  : توجه
  مقدار قبلی کماکان بعنوان مقدار معتبر ثبت خواهد شد.نشده و   ذخیره

  

بـه   >بعدي  <براي تنظیم بقیه پارامترها نیز مانند باال عمل نمایید تا اینکه با زدن کلید 
                   اکنــون بــا زدن دوبــاره کلیــد  .منــوي نمــایش تمــامی پارامترهــاي مرحلــه جــاري برســیم

  نمایش داده میشود.پروتکل بعدي  پله >ي بعد <
  

  
 
 
 
 
 
  

  توجه مهم :
تعریـف نماییـد مـثال ممکـن اسـت       ) نیـاز داریـد   اگـر  ( پله 10تا حداکثر شما میتوانید  

درجـه و شـوك    0و شیب   متر بر دقیقه 10پروتکل شما شامل تنها یک مرحله با سرعت 
اول  پلـه  در اینجا نیازي نیست که پس از تعریـف  .دقیقه باشد 30میلی آمپر به مدت  2

شـروع   " 2شـماره   کلیـد جـا   در همـین  ، را بزنیـد  >  بعـدي < کلیـد  ، با مقادیر ذکر شده 
دقیقه دستگاه  30را میزنید و آزمون بصورت تک مرحله اي اجرا شده  و پس از   "آزمون

  .و گزارش آزمون را نمایش میدهد میشودمتوقف 
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مسافت طـی  و  ( مجموع زمانهاي تعریفی براي هر مرحله ) زمان کلاین گزارش شامل  
  . میباشد شده کل

ممکن است شما بخواهید یـک مرحلـه قبـل از آزمـون اصـلی بعنـوان گـرم کـردن و          یا 
بطور مثال بخواهید رت ها با سـرعت   داشته باشید.  آشنایی حیوانات با محیط آزمون را 

قیقه بدونـد و پـس از   د 2 میلی آمپر به مدت  3درجه و شوك 0 متر بر دقیقه با شیب  5
یعنـی شـما    . میلی آمپر ادامه دهند 5متر بر دقیقه و شوك  12دقیقه با سرعت  28 آن

شـروع  " 2شـماره   کلیـد دوم جلو بروید و سپس     STAGEباید تعریف پروتکل ها را تا 
 2شـماره   کلید) که شما  10تا  1را بزنید . به عبارت دیگر در هر مرحله ( از مرحله   "آزمون

  اجرا خواهد کرد.، آن مرحله از پروتکل تعریفی را  را بزنید دستگاه تا  "شروع آزمون"
  
  : دستی کنترل  -2
  
  
  
  
  
  
  

تصـویر  ( به منوي کنترل دستی دستگاه 2بازدن دکمه شماره  )تصویر فوقمنوي اصلی (در 
 منو زمانی بکار می آید که ما بصورت دستی و بدون تعیین زمانارد میشویم. این و )زیر

  دستگاه را راه اندازي کنیم. ،  شیبو  ت شوكشد،  سرعتپارامترهاي  و فقط با تعیین
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  :   REPORTمنوي   -3
گزارشـات کـاربران ، وارد    بـه منـوي   3دکمـه شـماره   زدن  با )تصویر فوقمنوي اصلی (در 

از میـان پـنج پروتکـل نمـایش     ، نظر مورد  )یا پروتکلربر (میشوید . سپس با انتخاب کا
. مشاهده کنیـد تحت آن پروتکل را  نتایج آخرین آزمون پایان یافته دمیتوانیداده شده ، 

در آن  کل زمـان طـی شـده    بیانگر که تصویري مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد.و 
  میباشد. کل مسافت طی شدهپروتکل و 

   

  
  
  
  
  
  
  :   SETTINGمنوي   - 4
کـه در  . همـانطور  میشـوید  تنظیمات وارد به منوي 4دکمه شماره بازدن منوي اصلی در 

  :این منو خود شامل دو بخش است  ، شکل زیر میبینید
  
  
  
  

  ت به منوي اصلیبازگش:  1شماره  کلید
  تنظیمات عمومی : 2شماره  کلید

  :  تصویر زیر را مشاهده خواهید کردمانند  ییمنوقسمت ، وارد شده به این با 
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 روشن / خاموش کردن صداي بیپ دستگاه :   A کلید

 تنظیم کنتراست نمایشگر:  B کلید

  ستگاهشماره سریال و الیسنس د:  C کلید
  بازگشت به منوي اصلی:  D کلید

  
  صی تنظیمات اختصا : 3شماره  کلید
تعیـین شـیب   تنظـیم و  سنسور ژیروسکوپ جهـت  ایش مقدار واقعی نممنو شامل این 

  .کار دستگاه میباشدسرویسمیباشد و کاربرد آن مختص  دستگاه
  نشوند.این منو وارد : توصیه میکنیم کاربران عادي توجه 
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  نکات قابل توجه :
را  اصـلی دسـتگاه  قبـل از تـرك دسـتگاه کلیـد      و پس از هـر بـار اسـتفاده    ·

 .خاموش کنید

ه دستگا  سطح تسمهو  میله هاي شوك، پس از هر با استفاده از دستگاه  ·
سیسـتم شـوك   را تمیز نمایید. در صورت کثیف بودن میله هـاي شـوك    

حیوان شوك دریافت نخواهد کرد. میلـه هـاي   ممکن است شده و  لمخت
بـوده و بـراي تمییـز کـردن آن     زنـگ  ضـد  شوك دستگاه از جـنس اسـتیل   

 استفاده نمایید. 300الی  60میتوانید از اسکاچ و یا کاغذ سنباده با مش 

ز در عملکــرد دســتگاه مخصوصــا در تمییــز بــودن ســطح تســمه نقالــه نیــ
سرعتهاي پایین بسیار موثر خواهد بود. براي تمییز کردن تسمه نقالـه نیـز   
از آب با اسکاچ نـرم اسـتفاده نماییـد و از بکـار بـردن پـاك کننـده هـاي         
نده پرهیز نمایید بسیاري از مواد شیمیایی  شیمیایی و یا ابزار هاي تیز و برّ

ـ پاك کننده انعطاف پذیر ك خـوردن آن  رَي تسمه را از بین برده و باعث تَ
میشود. براي ضد عفونی کردن سطح تسمه میتوانید از محلول رقیق شده 

  درصد) استفاده نمایید. 70الکل سفید با آب مقطر (الکل 
  

هنگام اجراي آزمون مخصوصا موقع تنظیم شیب دسـتگاه ،   به هیچ وجه  ·
ع عملیات در حال اجرا ، از کلید . براي قط برق اصلی دستگاه را قطع نکنید

STOP  منــوي دســتگاه اســتفاده کنیــد و ســپس کلیــد اصــلی دســتگاه را
 خاموش نمایید.

در صورتیکه براي مدت طوالنی از دستگاه استفاده نخواهید کرد دسـتگاه را   ·
 از پریز برق جدا کنید . 

سیسـتم  مجهز بـه  برق تذکر بسیار مهم : حتما دستگاه را به پریز  ·
 متصل نمایید. ،مرکزي فعال ارت 

 حتما مورد باالیی را مد نظر قرار دهید!!!!!!!!!!!!! ·
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در صورتیکه تسمه دستگاه موقع کارکرد بـه یـک طـرف کشـیده میشـود       ·
محـوري  انتهایی (محور میتوانید با استفاده از چهار پیچ تنظیم در دو طرف 

که محور مذکور را بصورت کشویی  )که به موتور و گیربکس متصل نیست
دستیابی به پـیچ هـاي تنظـیم    براي  د.تنظیم میکند این مساله را حل کنی

دگی تسمه بـه یـک سـو انـدك     یاگر این کش باید کاور طرفین را باز کنید. 
است و در تنظیم سرعت دستگاه مشـکلی ایجـاد نمیکنـد قابـل اغمـاض      

 .میباشد
 

در صورتی که با روشن کردن کلیـد اصـلی دسـتگاه منـوي دسـتگاه روشـن        ·
سـپس     !نمیشود، ابتدا کنترل کنید جریان برق در پریز بر قرار است یا نـه 

عدم وجود    ! ارت مرکزي میباشد یا نه کنترل کنید که پریز داراي سیستم
سیستم ارت صحیح باعث عدم عملکرد صحیح سیستم میشـود و ممکـن   
است که برد اصلی دسـتگاه بعلـت نـویز محـیط اسـتارت نشـده و منـوي        
دستگاه ظاهر نگردد. در این صورت میتوانید کلید اصلی را خاموش کرده و 

لبتـه توصـیه میشـود بـراي     پس از یک دقیقه دوباره آنرا روشـن نماییـد. ا  
 عملکرد صحیح سیستم ، ارت مرکزي داشته باشید.

  
  
  
  
  

 پایان
 


