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DDDDEE  ––  aaddddss  ddyynnaammiicc  ddaattaa  lliinnkkiinngg  ffoorr  sseeaammlleessss  iinntteeggrraattiioonn  ttoo  MMiiccrroossoofftt  pprrooggrraammss  iinncclluuddiinngg  

CC++++,,  VVBB,,  EExxcceell,,  AAcccceessss  aanndd  ootthheerr  pprrooggrraammmmiinngg  aanndd  mmeeaassuurreemmeenntt  ttoooollss  iinncclluuddiinngg  NNII  

LLaabbVViieeww//TTeesstt  SSttaanndd,,  HHEEMMddaattaa  SSnnaapp--MMaasstteerr,,  NNiiccoolleett  OOddyysssseeyy,,  MMaattllaabb,,  MMooddaall  AAnnaallyyssiiss  

oorr  aannyy  ootthheerr  pprrooggrraamm  oorr  iinnssttrruummeenntt  tthhaatt  ssuuppppoorrttss  DDDDEE..  

  

DDAATTAA  LLOOGGGGIINNGG  ––  aaddddss  mmuullttii--cchhaannnneell  ddaattaa  llooggggeerr  --  pprroodduucceess  aann  oouuttppuutt  tteexxtt  ffiillee  ccoonnttaaiinniinngg  

sseelleecctteedd  ssppeeccttrraall  ppaarraammeetteerrss  ++  ttiimmee--ssttaammpp  ffoorr  ddyynnaammiicc  ssiiggnnaall  ttrraacckkiinngg  aanndd  

""uunnaatttteennddeedd""  eevveenntt  mmoonniittoorriinngg..  

  

MMCCPP  ––  aaddddss  aa  mmaaccrroo  ccoommmmaanndd  pprroocceessssoorr  --  tthhiiss  ppoowweerrffuull  uuttiilliittyy  ttooooll  aalllloowwss  yyoouu  ttoo  eeaassiillyy  

aauuttoommaattee  mmeeaassuurreemmeennttss,,  rreeccoorrdd  SSPPLL  aanndd  ssppeeccttrraall  ddaattaa  aatt  uusseerr  ssppeecciiffiieedd  

iinntteerrvvaallss//dduurraattiioonn  wwiitthh  ttiimmee//ddaattee  ssttaammpp,,  ssaavvee  ffiilleess  wwiitthh  uusseerr--ddeeffiinneedd  nnaammeess//tteesstt--  

mmoonniittoorr  llooccaattiioonnss,,  aanndd  pprroovviiddeess  sseelleeccttaabbllee  oouuttppuutt  ddaattaa  ttyyppeess  uussiinngg  aann  eeaassyy  ttoo  uussee  

ssccrriipptt--bbaasseedd  pprrooggrraammmmiinngg  llaanngguuaaggee..  MMCCPP  uuttiilliizzeess  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  DDDDEE  ssyynnttaaxx  aanndd  

ddyynnaammiicc  lliinnkkiinngg  ccaappaabbiilliittiieess,,  ccoonnffiigguurraattiioonn  ffiillee  ssttrruuccttuurreess  aanndd  pprroovviiddeess  aa  sseeaammlleessss  

aauuttoommaattiioonn  ssoolluuttiioonn  wwiitthhoouutt  rreeqquuiirriinngg  aa  tthhiirrdd  ppaarrttyy  pprrooggrraamm..  WWhheenn  uusseedd  iinn  

nnooiissee//ssoouunndd  mmoonniittoorriinngg  aapppplliiccaattiioonnss  iitt  iiss  tthhee  uullttiimmaattee  ssoolluuttiioonn  ffoorr  ""uunnaatttteennddeedd""  ddaattaa  

ccoolllleeccttiioonn--eevveenntt  ccaappttuurree..  TThhee  iinntteeggrraatteedd  MMCCPP  ssyysstteemm  iiss  fflleexxiibbllee,,  pprroovviiddeess  ppoowweerrffuull  

aauuttoommaattiioonn  ccaappaabbiilliittyy  ffoorr  nnoonn--pprrooggrraammmmeerrss  &&  ssuuppppoorrttss  VVBB  oorr  ootthheerr  llaanngguuaaggeess  iiff  

ccoommpplleexx  ccoonnttrrooll  llooggiicc  iiss  rreeqquuiirreedd..  

  

SSCCRRIIPPTT  EEDDIITTOORR  ––  pprroovviiddeess  aann  iinnttuuiittiivvee  uusseerr--pprrooggrraammmmiinngg  iinntteerrffaaccee..  TThhee  ppoowweerrffuull  SSEE  

uuttiilliizzeess  aa  ssiimmppllee  ssccrriippttiinngg  llaanngguuaaggee  ttoo  ccrreeaattee  aauuttoommaatteedd  oonn--tthhee--ffllyy  tteesstt  sseeqquueenncceess,,  

ssccrriippttss  ccaann  aallssoo  bbee  aapppplliieedd  ttoo  mmaannyy  ooff  tthhee  eemmbbeeddddeedd  ffuunnccttiioonnss..  

  

AADDVVAANNCCEEDD  EEVVEENNTT  LLOOGGGGEERR  ––  aalllloowwss  ddaattaa  ttoo  bbee  ppaasssseedd  bbeettwweeeenn  aapppplliiccaattiioonnss  vviiaa  aauuttoo  

ddaattee//ttiimmee  rroouuttiinneess..  FFoorr  eexxaammppllee,,  aann  aauuttoommaattiioonn  ssccrriipptt  ccoouulldd  ffiirrsstt  ppeerrffoorrmm  aa  pprree--  

aarrrraannggeedd  sseerriieess  ooff  tteessttss  aanndd  tthheenn  lloogg  tthhee  rreessuullttss  iinn  aa  ggeenneerraall  tteexxtt  lloogg,,  rreellaattiioonnaall  

ddaattaabbaassee,,  sspprreeaaddsshheeeett,,  oorr  ootthheerr  ttaarrggeett  pprrooggrraammss..  
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TThhiiss  uuttiilliittyy  aalllloowwss  yyoouu  eeaassiillyy  ttoo  aauuttoommaattee  mmeeaassuurreemmeennttss,,  ccoolllleecctt  ddaattaa,,  ssaavvee  ffiilleess  aanndd  oouuttppuutt  

rreessuullttss  uussiinngg  aa  ssiimmppllee  pprrooggrraammmmiinngg  llaanngguuaaggee..    TThhee  mmaaccrroo  ccoommmmaanndd  pprroocceessssoorr  uusseess  tthhee  

uunnddeerrllyyiinngg  DDDDEE  ((DDyynnaammiicc  DDaattaa  EExxcchhaannggee))  ssyynnttaaxx,,  ccoonnffiigguurraattiioonn  ffiilleess  aanndd  ootthheerr  ccaappaabbiilliittiieess  

aanndd  ddooeess  nnoott  rreeqquuiirree  aa  tthhiirrdd  ppaarrttyy  aapppplliiccaattiioonn  ssuucchh  aass  VViissuuaall  BBaassiicc..    IItt  pprroovviiddeess  mmoorree  fflleexxiibbiilliittyy  

tthhaann  tthhee  ddaattaa  llooggggiinngg  uuttiilliittyy  bbuutt  wwiitthhoouutt  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  VViissuuaall  BBaassiicc..    TThhiiss  iiss  nnoott  iinntteennddeedd  ttoo  

bbee  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  pprrooggrraammmmiinngg  llaanngguuaaggee  --  VViissuuaall  BBaassiicc  oorr  ootthheerr  eexxtteerrnnaall  aapppplliiccaattiioonn  sshhoouulldd  

bbee  uusseedd  iiff  mmoorree  ccoommpplleexx  ccoonnttrrooll  llooggiicc  iiss  nneeeeddeedd..  
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DDyynnaammiicc  DDaattaa  EExxcchhaannggee  ((DDDDEE))  aalllloowwss  ootthheerr  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  ""ttaallkk""  ttoo  SSppeeccttrraa;;  aapppplliiccaattiioonnss  ccaann  

sseenndd  ccoommmmaannddss  ttoo  tthhee  aannaallyyzzeerr  aanndd  rreeqquueesstt  ddaattaa  iinn  rreettuurrnn..    TThhiiss  ppoowweerrffuull  ffeeaattuurree  aalllloowwss  yyoouu  

ttoo  bbuuiilldd  ccuussttoomm  ssiiggnnaall  pprroocceessssiinngg  ssoolluuttiioonnss  uussiinngg  SSppeeccttrraa..  

OVERVIEW 
DDDDEE  iiss  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aallll  mmaajjoorr  sspprreeaaddsshheeeett  pprrooggrraammss,,  ddaattaabbaasseess  aanndd  pprrooggrraammmmiinngg  llaanngguuaaggeess..    

WWee  rreeccoommmmeenndd  uussiinngg  VViissuuaall  BBaassiicc  ffoorr  AApppplliiccaattiioonnss  ((VVBBAA))  wwhhiicchh  MMiiccrroossoofftt  hhaass  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  

tthhee  llaatteesstt  vveerrssiioonnss  ooff  aallll  tthheeiirr  mmaajjoorr  aapppplliiccaattiioonnss..    TThhiiss  pprroovviiddeess  aa  vveerryy  fflleexxiibbllee  yyeett  eeaassyy  ttoo  

lleeaarrnn  mmaaccrroo  llaanngguuaaggee  wwhhiicchh  iiss  ccoonnssiisstteenntt  aaccrroossss  tthheeiirr  eennttiirree  pprroodduucctt  lliinnee..  
  

DDDDEE  ssuuppppoorrtt  ccoonnssiissttss  ooff  ttwwoo  mmaajjoorr  ttyyppeess  ooff  ooppeerraattiioonnss  --  CCoommmmaannddss  aanndd  DDaattaa  RReeqquueessttss..      

••  CCoommmmaannddss  aarree  aaccttiioonnss  mmeessssaaggeess  ssuucchh  aass  ""RRuunn""  aanndd  ""SSttoopp""  wwhhiicchh  aarree  sseenntt  ttoo  SSppeeccttrraa  ffoorr  ccoonnttrrooll  
ppuurrppoosseess..      

••  DDaattaa  RReeqquueessttss  aarree  mmeessssaaggeess  ssuucchh  aass  ""TTHHDD""  oorr  ""SSppeeccttrruumm""  wwhhiicchh  ccaauussee  SSppeeccttrraa  ttoo  sseenndd  tthhee  
ccoorrrreessppoonnddiinngg  ddaattaa  vvaalluueess  ttoo  tthhee  rreeqquueessttiinngg  aapppplliiccaattiioonn..  
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TThhee  <<CCoonnffiigg>>  mmeennuu  ccoonnttaaiinnss  ccoommmmaannddss  aallllooww  tthhee  ccuurrrreenntt  aannaallyyzzeerr  ccoonnffiigguurraattiioonn  ttoo  bbee  ssaavveedd  

ttoo  ddiisskk  aanndd  rreeccaallll  pprreevviioouussllyy  ssttoorreedd  ccoonnffiigguurraattiioonnss  ffrroomm  ddiisskk..      
  

CCoonnffiigguurraattiioonn  ffiilleess  ccoonnttaaiinn  aallll  aannaallyyzzeerr  sseettttiinnggss  aass  wweellll  aass  ppoossiittiioonn  aanndd  ssiizzee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  

eeaacchh  ooppeenn  vviieeww..    TThhee  ddeeffaauulltt  ffiillee  eexxtteennssiioonn  ffoorr  ccoonnffiigguurraattiioonn  ffiilleess  iiss  ..CCFFGG..    TThhee  ffiillee  iiss  iinn  tthhee  

ssaammee  ssttaannddaarrdd  AASSCCIIII  tteexxtt  ffoorrmmaatt  uusseedd  ffoorr  WWIINN..IINNII  aanndd  SSYYSSTTEEMM..IINNII  ffiilleess..  
  

NNoottee::  IIff  aa  ccoonnffiigguurraattiioonn  ffiilleennaammee  iiss  ppaasssseedd  aass  aa  ppaarraammeetteerr  oonn  tthhee  ccoommmmaanndd  lliinnee,,  iitt  wwiillll  

aauuttoommaattiiccaallllyy  llooaadd  wwhheenn  ssttaarrtteedd..  
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DDaattaa  llooggggiinngg  aalllloowwss  yyoouu  ttoo  pprroodduuccee  aann  oouuttppuutt  tteexxtt  ffiillee  ccoonnttaaiinniinngg  sseelleecctteedd  ssppeeccttrraall  ppaarraammeetteerrss  

aalloonngg  wwiitthh  aa  ttiimmeessttaammpp  sshhoowwiinngg  wwhheenn  tthhee  eevveenntt  ooccccuurrrreedd..  

LOGGING OPTIONS 
  

  

OUTPUT DATA TYPE 
DDeetteerrmmiinneess  tthhee  ccoonntteennttss  ttoo  bbee  wwrriitttteenn  ttoo  tthhee  ddaattaa  ffiillee::  

••  PPeeaakk  FFrreeqquueennccyy  --  wwrriitteess  tthhee  ppeeaakk  ffrreeqquueennccyy  wwiitthhiinn  tthhee  ssppeecciiffiieedd  ffrreeqquueennccyy  ssppaann..  

••  PPeeaakk  AAmmpplliittuuddee  --  wwrriitteess  tthhee  ppeeaakk  aammpplliittuuddee  wwiitthhiinn  tthhee  ssppeecciiffiieedd  ffrreeqquueennccyy  ssppaann..  

••  PPeeaakk  FFrreeqquueennccyy  &&  AAmmpplliittuuddee  --  wwrriitteess  bbootthh  tthhee  ppeeaakk  ffrreeqquueennccyy  aanndd  aammpplliittuuddee  wwiitthhiinn  tthhee  ssppeecciiffiieedd  
ffrreeqquueennccyy  ssppaann..  

••  TToottaall  PPoowweerr  --  wwrriitteess  tthhee  ttoottaall  RRMMSS  ppoowweerr  lleevveell  ffoorr  tthhee  ssppeecciiffiieedd  ffrreeqquueennccyy  ssppaann..  

••  SSppeeccttrruumm  VVaalluueess  --  wwrriitteess  aallll  ssppeeccttrruumm  vvaalluueess  ffoorr  tthhee  ssppeecciiffiieedd  ffrreeqquueennccyy  ssppaann..  

••  TToottaall  HHaarrmmoonniicc  DDiissttoorrttiioonn  ((TTHHDD))  --  wwrriitteess  tthhee  TTHHDD  vvaalluuee  ffoorr  tthhee  eennttiirree  ssppaann..  

••  TToottaall  HHaarrmmoonniicc  DDiissttoorrttiioonn  ++  NNooiissee  ((TTHHDD++NN))  --  wwrriitteess  tthhee  TTHHDD++NN  vvaalluuee  ffoorr  tthhee  eennttiirree  ssppaann..  

••  IInntteerrMMoodduullaattiioonn  DDiissttoorrttiioonn  ((IIMMDD))  --  wwrriitteess  tthhee  IIMMDD  vvaalluuee  ffoorr  tthhee  eennttiirree  ssppaann..  

••  SSiiggnnaall  TToo  NNooiissee  RRaattiioo  ((SSNNRR))  --  wwrriitteess  tthhee  SSNNRR  vvaalluuee  ffoorr  tthhee  eennttiirree  ssppaann..  
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OOuuttppuutt  TThhrreesshhoolldd::    DDeetteerrmmiinneess  tthhee  tthhrreesshhoolldd  aabboovvee  wwhhiicchh  tthhee  ssppeecciiffiieedd  ddaattaa  ttyyppee  ddaattaa  wwiillll  

bbee  oouuttppuutt  ttoo  tthhee  ffiillee;;  iiff  nnoo  ddaattaa  wwiitthhiinn  tthhee  ssppeecciiffiieedd  ffrreeqquueennccyy  ssppaann  eexxcceeeeddss  tthhee  tthhrreesshhoolldd,,  nnoo  

ddaattaa  iiss  oouuttppuutt  ttoo  tthhee  ffiillee..    IIff  yyoouu  wwiisshh  ttoo  oouuttppuutt  tthhee  ddaattaa  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  tthhrreesshhoolldd,,  ssiimmppllyy  

sseett  tthhee  tthhrreesshhoolldd  ttoo  --999999  ddBB..  

  

LLooggggiinngg  IInntteerrvvaall::    DDeetteerrmmiinneess  hhooww  oofftteenn  tthhee  ssppeeccttrraall  ddaattaa  iiss  tteesstteedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  ssppeecciiffiieedd  

tthhrreesshhoolldd..    IIff  tthhee  tthhrreesshhoolldd  iiss  eexxcceeeeddeedd,,  aa  nneeww  lliinnee  ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  sseelleecctteedd  oouuttppuutt  ddaattaa  iiss  

wwrriitttteenn  ttoo  tthhee  ddaattaa  lloogg  ffiillee..  

  

FFrreeqquueennccyy  SSppaann::    DDeetteerrmmiinneess  tthhee  ffrreeqquueennccyy  rraannggee  oovveerr  wwhhiicchh  ddaattaa  llooggggiinngg  wwiillll  ooccccuurr..    IIff  

""FFuullll  SSppaann""  iiss  sseelleecctteedd,,  llooggggiinngg  iiss  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  eennttiirree  aavvaaiillaabbllee  ffrreeqquueennccyy  rraannggee..    WWhheenn  

""CCuussttoomm  SSppaann""  iiss  sseelleecctteedd,,  tthhee  ffrreeqquueennccyy  vvaalluueess    ccaann  bbee  ddiirreeccttllyy  eenntteerreedd..    TThhee  ccuussttoomm  ssppaann  

ooppttiioonn  iiss  ddiissaabblleedd  wwhheenneevveerr  TTHHDD,,  TTHHDD++NN,,  IIMMDD  oorr  SSNNRR  vvaalluueess  aarree  sseelleecctteedd  aass  tthhee  oouuttppuutt  ddaattaa  

ttyyppee  ssiinnccee  tthheessee  vvaalluueess  aarree  ccoommppuutteedd  uussiinngg  tthhee  eennttiirree  ssppeeccttrruumm..  

  

OOuuttppuutt  FFiilleennaammee::  OOuuttppuutt  ddaattaa  ffiillee  nnaammee..    NNeeww  ddaattaa  wwiillll  bbee  aappppeennddeedd  ttoo  tthhee  eexxiissttiinngg  ffiillee..      

  

VViieewweerr  PPrrooggrraamm::  SSeelleecctt  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  tteexxtt  eeddiittoorr  yyoouu  wwiisshh  ttoo  uussee  ffoorr  vviieewwiinngg  tthhee  ddaattaa  

llooggggiinngg  oouuttppuutt  ffiilleess..    TThhee  oouuttppuutt  ddaattaa  iiss  aallwwaayyss  wwrriitttteenn  iinn  AASSCCIIII  tteexxtt..    AAlltthhoouugghh  NNootteeppaadd  iiss  tthhee  

ddeeffaauulltt  vviieewweerr,,  iitt  iiss  uunnaabbllee  ttoo  rreeaadd  ffiilleess  ccoonnttaaiinniinngg  mmoorree  tthhaann  aabboouutt  5533KKBB  ooff  ddaattaa..    YYoouu  mmaayy  

wwiisshh  ttoo  sseelleecctt  aa  wwoorrdd  pprroocceessssoorr,,  MMSS--WWrriittee  oorr  ootthheerr  aapppplliiccaattiioonn  iiff  yyoouu  wwiillll  bbee  ccrreeaattiinngg  llaarrggee  ddaattaa  

ffiilleess..      

  

FFiillee  MMooddee::  SSeelleecctt  wwhheetthheerr  yyoouu  wwaanntt  eeaacchh  llooggggiinngg  sseessssiioonn  ttoo  oovveerrwwrriittee  tthhee  pprreevviioouuss  ddaattaa  oorr  

aappppeenndd  nneeww  ddaattaa  ttoo  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ffiillee..  

  

NNoottee::  UUssee  ccaauuttiioonn  wwhheenn  llooggggiinngg  tthhee  eennttiirree  ssppeeccttrruumm  vvaalluueess  ffoorr  llaarrggee  ffrreeqquueennccyy  rraannggeess..    TThhee  

rreessuullttiinngg  ddaattaa  ffiillee  wwiillll  bbee  vveerryy  llaarrggee..  

UUssee  tthhee  <<UUttiilliittiieess>><<DDaattaa  LLooggggiinngg>><<VViieeww>>  mmeennuu  ccoommmmaanndd  ttoo  aaccttiivvaattee  tthhee  tteexxtt  vviieewweerr  

pprrooggrraamm  aanndd  rreeaadd  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  llooggggiinngg  ffiillee..  
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DATA LOG OUTPUT EXAMPLE 
  

DDaattaa  LLooggggiinngg  OOnn::  SSaatt  JJaann  11  1100::4433::4411  22000055  

TTiimmee          FFrreeqq((HHzz))                AAmmpplliittuuddee((ddBB))  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1100::4433::4411            552277..5566      --4455..6600  

1100::4433::4422            449955..2266      --5544..0033  

1100::4433::4433            449955..2266      --4499..8833  

1100::4433::4444            11339999..6666  --5599..0011  

1100::4433::4488            11339999..6666  --5599..1144  

1100::4433::4499            551166..8800      --5566..3388  

1100::4433::5500            554499..1100      --5533..3377  

1100::4433::5511            662244..4466      --4433..6666  

1100::4433::5522            555599..8866      --3377..9966  

  

  

 


