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 1كليات
 9-9ويژگيها












داراي باتري داخلي
تغذیه ورودي از  100ولت تا  240ولت  ACیا DC
سرعت نمونهبرداري از ورودیهاي موردنظر 10KHz
داراي یك ورودي اِنکودر افزایشي و سه ورودي براي سنسور خطي
قابليت تست كليدهاي قدرت بدون مکانيزم فرمان و كليدهاي كنتاكتوري
قابليت ذخيره  66تست در حافظه داخلي و انتقال آنها به كامپيوتر
قابليت چاپ نتایج تست هاي انجام شده
دو ورودي ولتاژ براي بوبين و موتور جهت اندازهگيري ( ACو  DCتفاوتي ندارد)
قابليت اندازهگيري و نمونهبرداري از جریان بوبين و موتور
 16ورودي براي كنتاكتها
تحریك یك بوبين وصل و دو بوبين قطع

 قابل اتصال به دو نوع منبع تغذیه (دستي و یا قابل كنترل با كامپيوتر ساخت شركت تپکو)


ارتباط با كامپيوتر از طریق پورت سریال USB

 2-9تغيير نسبت به دفترچه قبلي
 اصالح  ،Firmware Versionتاریخ و نام فایل
 بخش انجام یك تست :شرح نمایش  Closing/ Opening Timeبعد از مانورهاي تکي
 اصالح صفحه نمایش نتایج تست در بخش هاي تست كليدهاي كنتاكتوري و چاپ نتایج تست

 3-9راهنماي عالمتها


 : پيشنهاد
 :نکته

تپکو
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 2صفحه رويي
صفحه نمایش

بخش بوبين

بخش موتور

LCD

صفحه كليد

كليد
ON/OFF

كانکتور USB

سنسور چرخشي

سنسورهاي خطي

LEDهاي
وضعيت باتري

ورودي تغذیه
خارجي
بخش
كنتاكتها

چاپگر

فيش اتصال
زمين

بر روي  BT121مجموعهاي از كانکتورها ،فيشهاي ورودي و خروجي ،صفحه كليد و صفحه نمایش وجود دارد كه
هر كدام در دستههاي مجزا از هم قرار گرفته و وظيفهاي بر عهده دارند كه در ادامه به شرح هر یك ميپردازیم.
 .1ورودي تغذیه خارجي
در این قسمت كانکتور ورودي تغذیه خارجي تعبيه شده است .تغذیه خارجي مي تواند از  100ولت تا  240ولت
 ACیا  DCباشد .فيوز این تغذیه  2Aاست .با اتصال این كانکتور به تغذیه خارجي ،یك  LEDكه در زیر كانکتور
قرار دارد روشن خواهد شد.
 .4كليد ON/ OFF

اگر تغذیه خارجي وصل نباشد BT121 ،با باتري داخلي روشن مي شود و واضح است كه اگر باتري خالي باشد
 BT121روشن نخواهد شد.
اگر تغذیه خارجي وصل باشد  BT121با این تغذیه روشن مي شود و در عين حال باتري داخلي هم شارژ مي شود.
 كليد  ON/OFFربطي به قطع و وصل منابع تغذیه بوبين و موتور ندارد.
 بهتر است هنگامي كه  BT121خاموش است تغذیه هاي بوبين و موتور هم خاموش باشند .همچنين ،ابتدا
 BT121را روشن كنيد سپس منابع تغذیه بوبين و موتور.

تپکو
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 .3فيش اتصال زمين
براي اتصال  BT121به زمين از این فيش استفاده كنيد.
 یادآوري ميشود هنگام تست ،اتصال زمين را حتما" برقرار كنيد.
LED .0هاي وضعيت باتري
اگر دستگاه به تغذیه خارجي متصل نباشد:
LEDهاي باالي آیکون هاي وضعيت باتري پر و باتري خالي فقط وقتي  BT121به تغذیه خارجي وصل نيست
معني دارد:
 روشن بودن  LEDباتري پر یعني باتري به اندازه كافي شارژ دارد.
 روشن بودن  LEDباتري خالي یعني باتري خاليست و نياز به شارژ دارد.
 د رصورتي كه ولتاژ باتري كم باشد ممکن است چاپ با مشکل مواجه شود .مثالً چاپ انجام نشود یا كمرنگ
باشد.
 .5بخش بوبين )(COIL
در این قسمت فيشهاي مربوط به تغذیه بوبينهاي وصل و قطع تعبيه شدهاند .دو فيشي كه زیر آن INPUT
نوشته شده است ورودي تغذیه ميباشند .این تغذیه ورودي به یك برد فرمان رفته و از آنجا به فيشهاي CLOSE

و  OPEN1و  OPEN2متصل ميشود .به این ترتيب  BT121در موقع لزوم بوبينهاي مذكور را تحریك خواهد
كرد.

Open2

Open1

Close

+
Coils
Supply


 فيوز این قسمت  10Aاست.

فيشهاي به رنگ قرمز تغذیه  +هستند .تغذیه منفي بوبينها را از روي تابلو تامين كنيد.

 .6بخش موتور )(MOTOR

در این قسمت فيشهاي مربوط به تغذیه الزم براي راه اندازي موتور تعبيه شده است .از طریق دو فيشي كه زیر آنها
 INPUTنوشته شده است تغذیه موتور وارد  BT121شده و از طریق دو فيش دیگر كه بين آنها  MOTORنوشته
شده تغذیه به موتور اِعمال ميشود.

 فيشهاي به رنگ قرمز قطب  +و فيشهاي به رنگ مشکي قطب  -هستند.
تپکو
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 BT121 هيچگونه كنترلي بر روي تغذیه موتور نداشته و به محض برقرار شدن اتصاالت و روشن بودن تغذیه،
موتور روشن ميشود.
 فيوز این قسمت  10Aاست.
 .1بخش كنتاكتها )(CONTACTS

براي اتصال كنتاكتهاي روي كليد به  BT121و نمونهبرداري از وضعيت عملکرد آنها از فيشهاي تعبيه شده در
این قسمت استفاده ميشود .فيشها از  Aتا  C13نامگذاري شدهاند .براي اتصال سه كنتاكت اصلي بایستي
فيشهاي  B ،Aو  Cرا به طرفي از كنتاكت كه در پایين كليد قرار دارد وصل كنيد .كنتاكتهاي دیگر
(كنتاكتهاي فرعي) را به فيشهاي دیگر متصل كنيد.
 طرف دیگر كنتاكتها یعني قسمت باالي كليد بایستي حتما" به زمين وصل شود (براي شرح بيشتر به نقشه
اتصال  BT121به كليد قدرت مراجعه كنيد).
 هنگام كار دقت شود كه سر سيمهاي متصل به این فيشها به جاهاي دیگر كليد كه احتماال" ولتاژ روي آنها
وجود دارد اتصالي نکند.
 .0سنسورهاي خطي و چرخشي
براي اتصال سنسورهاي مختلف از كانکتورهاي تعبيه شده در این قسمت استفاده كنيدLINEAR SENSOR .
براي اتصال سنسور خطي از نوع مقاومتي و  ROTARY SENSORبراي اتصال انکودر چرخشي ميباشد.

 شرح پينهاي این كانکتورها در فصل  0كانکتورها و كابلها آمده است.

 .6كانکتور USB
 BT121از طریق كانکتور پورت  USBبه كامپيوتر وصل مي شود.
 .14صفحه نمایش LCD

صفحه نمایش از نوع  LCDكاراكتري شامل چهار سطر و بيست ستون ) (4*20با نور پشت ) (Backlightاست.
توضيحات الزم در مورد اطالعات مختلف كه روي صفحه نمایش ظاهر ميشود در قسمتهاي بعدي داده خواهد شد.
 .11صفحه كليد
براي انجام عمليات مختلف ،یك صفحه كليد 16تایي بر روي  BT121وجود دارد كه شامل كليدهاي زیر است:
 كليدهاي ارقام  0تا  :9براي وارد كردن حروف و ارقام .همچنين ،انتخاب منوهاي مختلف كه روي صفحه
نمایش ظاهر ميشوند.
 كليد ) ENTER

( :به معني تایيد

 كليدهاي جهتي  UPو ) DOWN
ظاهر ميشود.

(  :براي حركت روي سطرهاي مختلف كه در صفحه نمایش

 كليد  :ESCبراي خروج از وضعيت فع لي كه روي صفحه نمایش وجود دارد و برگشت به وضعيت قبل.
مثال" برگشت از صفحه تنظيم به صفحه اصلي.
) :براي پاک كردن در زمان ورود اطالعات یا انجام بعضي عمليات خاص كه در
 كليد ( Backspace
جاي خود توضيح داده ميشود.
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 كليد  :ACTدر صفحه تست كليد پس از انتخاب یك تست ،در صورتي كه تست قابل اجرا باشد بایستي
كليد  ACTزده شود تا فرمان مناسب به كليد اِعمال شود.
در صفحه اصلي و صفحه تست كليد چنانچه این كليد زده شود یك تستِ تکي كه قابل اجرا باشد به كليد
اِعمال ميشود .مثال" اگر كليد وصل باشد فرمان قطع اِعمال ميشود و برعکس.
 در صفحه اصلي و صفحه تست كليد چنانچه كليد  0زده شود تحریك بوبين قطع بين  OPEN1و OPEN2
تغيير مي كند.
 .14چاپگر
این چاپگر از نوع حرارتي است .كاغذ حرارتي با عرض  57mmمناسب است.

تپکو
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BT121

 9-3آماده شدن BT121
آماده شدن  BT121مستلزم طي شدن مراحل زیر است:
 .1پس از روشن شدن  BT121پيغام زیر بر روي صفحه نمایش ظاهر ميشود:
TARASHE PARDAZE
POOYA CO.
Circuit Breaker Test
System
VER:121.4
ویرایش نرم افزار Firmware

.4

در این مرحله پيغام …  RAM TESTظاهر شده و درستي حافظه داخلي  BT121بررسي ميشود:
… RAM TEST

اگر اشکالي وجود داشته باشد پيغام زیر ظاهر شده و  BT121در همين حالت باقي خواهد ماند:
!RAM TEST ERROR

 در صورت بروز این اشکال با شركت تپکو تماس بگيرید.
 .3اگر حافظه داخلي  BT121سالم باشد اطالعات مربوط به تنظيمات  (SETUP) BT121بررسي ميشود.
در این مرحله ،اگر تنظيمات  BT121به هر دليلي (مثل پایين آمدن ولتاژ باتري پشتيبان) خراب شده باشد
پيغام زیر ظاهر شده و مقادیر پيشفرض براي تنظيمات ذخيره ميشود:
SETUP CHECKSUM
!ERROR
LOAD DEFAULT

تپکو
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 .0در این مرحله ،پيغام …  SAVED TESTSظاهر شده و درستي اطالعات مربوط به تستهاي ذخيره
شده بررسي ميشود:
RAM TEST . . .
SAVED TESTS . . .

اگر در اطالعات هر یك از تستهاي ذخيره شده اشکالي مشاهده شود صفحه زیر ظاهر خواهد شد:
RAM TEST . . .
SAVED TESTS . . .
!LOC:01 Error
>Delete? <ENTER

جلوي عبارت  LOC:شماره ردیف تستي كه اشکال داشته نشان داده ميشود .با زدن كليد  ENTERميتوانيد تست
را حذف كنيد .در صورت زدن هر كليد دیگري غير از  ENTERتست حذف نخواهد شد و بررسي تستهاي ذخيره
شده ادامه مي یابد.
 با زدن كليد  ESCبررسي درستي تستهاي ذخيره شده منتفي ميشود.
 اگر تست خرابي را حذف نکنيد ممکن است در مشاهده مجدد اطالعات آن با داده هاي نادرست برخورد كنيد.
 .5پس از مرحله باال ،پيغام …  RTC TESTظاهر شده و درستي زمان داخلي  BT121بررسي ميشود:
RAM TEST . . .
SAVED TESTS . . .
RTC TEST . . .

اگر زمان داخلي  BT121اشکالي داشته باشد صفحه زیر ظاهر خواهد شد:
RAM TEST . . .
SAVED TESTS . . .
!RTC ERROR

و پس چند ثانيه صفحه تنظيم زمان داخلي  BT121ظاهر مي شود و مي توانيد زمان را اصالح كنيد.



تپکو
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پس از عبور از مراحل باال صفحه اصلي به شکل زیر ظاهر شده و  BT121آماده كار ميشود:
15:27:19
2>Ex. TEST
4>SETUP
OP

96/10/17
1>BR. TEST
3>MEMORY
COIL: 0 V

در سطر اول ،تاریخ و ساعت داخلي  BT121نشان داده مي شود.
در صفحه اصلي عمليات زیر قابل انجام است:

 زدن یکي از كليدهاي  3 ،2 ،1و  4براي ورود به صفحات دیگر
 زدن كليد  UPبراي مشاهده مقادیر ولتاژ و جریان مربوط به موتور
 زدن كليد  DOWNبراي مشاهده مقادیر ولتاژ و جریان مربوط به بوبين
 زدن كليد  0براي انتخاب  OPEN1یا  OPEN2بعنوان بوبين قطع در تست هاي حاوي فرمان قطع

 2-3صفحه تست كليد )Breaker Test( BR. TEST
براي ورود به این صفحه ،در صفحه اصلي كليد  1را بزنيد .صفحه زیر ظاهر ميشود:
2>OPEN
4>O-T-C
6>O-T-CO
8>TIME
OP

1>CLOSE
3>CO
5>C-T-O
7>CONTACT

در این صفحه عمليات زیر قابل انجام است:
 زدن یکي از كليدهاي  1تا  6براي انجام یك تست
 زدن كليد  7براي مشاهده وضعيت كنتاكتها به بخش  3-3وضعيت كنتاكتها مراجعه كنيد.
 زدن كليد  8براي مشاهده زمانهاي تغيير حالت كنتاكتها

 مشاهده وضعيت كليد در پایين صفحه سمت راست OP :به معني  CL ،Openبه معني Close
معيار وصل یا قطع بودن كليد سه كنتاكت  B ،Aو  Cميباشند .اگر حداقل یکي از این كنتاكتها وصل باشد
وضعيت كليد وصل و اگر هر سه كنتاكت قطع باشند وضعيت كليد قطع نشان داده ميشود.
با زدن یکي از كليدهاي  1تا  6یکي از فرمانهاي زیر انتخاب ميشود:
CLOSE
 .1وصل
OPEN
 .4قطع
)CLOSE-OPEN (CO
 .3وصل و قطع همزمان
)OPEN-TIME-CLOSE (O-T-C
 .0قطع تاخير وصل
)CLOSE-TIME-OPEN (C-T-O
 .5وصل تاخير قطع
)OPEN-TIME-CLOSE-OPEN (O-T-CO
 .6قطع تاخير وصل و قطع
 9-2-3انجام يك تست

براي انجام یك تست شماره مورد نظر را انتخاب كنيد (یکي از كليدهاي  1تا  6را فشار دهيد).
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اگر تست قابل انجام نباشد (مثال" كليد  Closeباشد و تست  C_T_Oانتخاب شود) پيغام زیر ظاهر ميشود:
TEST IS NOT
!APPLICABLE
PRESS ANY KEY . . .

اگر تست قابل انجام باشد پيغام زیر ظاهر خواهد شد:

نام تست انتخاب شده

TEST NAME:
CLOSE
!PRESS “ACT” KEY

با زدن كليد  ACTفرمانهاي الزم به بوبينهاي كليد قدرت اِعمال شده و تست مورد نظر انجام ميشود .پس از
انجام تست نتایج بدست آمده در چند صفحه قابل مشاهده خواهد بود:

صفحات نمایش نتایج تست:
صفحه اول:

OUT OF SYNC : 0.5 ms
CLOSING TIME: 21.7 ms
3>Prn

ACT>Save test

در این صفحه غيرهمزماني كنتاكتهاي اصلي ) (A, B, Cنمایش داده ميشود.
مقداري كه بعنوان  Closing Timeنمایش داده مي شود در واقع زمان وصل كنتاكتي است كه دیرتر از همه
وصل شده است (زمان وصل آن از همه بزرگتر است) .در این مثال ،بين زمانهاي  21.7 ،21.6و  21.2زمان وصل
كنتاكت  Bكه  21.7است و از همه بزرگتر است بعنوان زمان وصل كليد نشان داده مي شود.
 در مورد مانور قطع ،عبارت  Opening Timeبه همراه زمان قط ع كنتاكتي كه از همه زودتر قطع شده است
(زمان قطع آن از همه كوچکتر است) نمایش داده مي شود.
 اگر از بين كنتاكت هاي اصلي یکي (یا بيشتر) از آنها عمل نکند این اشکال با عبارت  Fault Operationبه
همراه نام كنتاكتي كه عمل نکرده است بصورت زیر نشان داده مي شود:
OUT OF SYNC : 21.7 ms
CLOSING TIME: ? ms
Fault Operation: B
ACT>Save test
3>Prn

 با زدن كليد  ACTمي توانيد تست انجام شده را ذخيره كنيد (به بخش  4-4-3ذخيره تست انجام شده
مراجعه كنيد).
 با زدن كليد  3مي توانيد نتایج تست را چاپ كنيد (به بخش  0-4-3چاپ نتایج تست مراجعه كنيد).
براي رفتن به صفحه بعديِ نتایج تست ،كليد  DOWNرا بزنيد .صفحه زیر ظاهر خواهد شد:
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ms
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LC
22.3
22.7
22.0

D
0.7
1.0
0.8

FC
21.6
21.7
21.2

A:
B:
C:

در هر سطر اعداد مربوط به یك كنتاكت نمایش داده ميشود.
عدد اول زمان اولين تغيير در كنتاكت مورد نظر است كه تحت عنوان  (First Change) FCميآید.
عدد دوم زمان آخرین تغيير در كنتاكت مورد نظر است كه تحت عنوان  (Last Change) LCميآید.
عدد سوم فاصله زماني بين اولين و آخرین تغيير در كنتاكت مورد نظر است كه تحت عنوان (Difference) D
ميآید.
اگر اعداد باال نتيجه یك فرمان  CLOSEباشد مقدار  D=0.7msبراي كنتاكت  Aنشان دهنده اینست كه این
كنتاكت هنگام وصل  Bounce ،0.7msداشته است:
D=Bounce=0.7ms

A
)Time (ms

FC LC

بعنوان مثالي دیگر ،نمودار زیر نشان دهنده عملکرد كنتاكت  Aدر قبال فرمان وصل و قطع همزمان است .در این
حالت  Dمدت زمان فعال بودن كنتاكت  Aرا نشان مي دهد:
D

)Time (ms

LC

FC

براي رفتن به صفحه بعديِ نتایج تست ،كليد  DOWNرا بزنيد .صفحه زیر ظاهر خواهد شد:
صفحه سوم:

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

C1:
C2:
C3:
C4:

اعداد نمایش داده شده در این صفحه نيز در دنباله صفحه قبل بوده و نتایج مربوط به كنتاكتهاي  C3 ،C2 ،C1و
 C4ميباشند.
براي رفتن به صفحه بعديِ نتایج تست ،كليد  DOWNرا بزنيد .به همين ترتيب زمان عملکرد سایر كنتاكتها در
صفحات بعدي نشان داده مي شود.
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 براي حركت بر روي صفحات مختلفِ نتایج تست ،از كليدهاي  UPو  DOWNاستفاده كنيد.
 هنگامي كه در صفحه تست كليد هستيد و ميخواهيد نتایج آخرین تست انجام شده را مشاهده كنيد (صفحه
نتایج تست كليد) كليد  Backspaceرا بزنيد.
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 2-2-3ذخيره تست انجام شده

با زدن كليد  ACTدر صفحه اول نمایش نتایج تست صفحه زیر ظاهر ميشود:
شماره تست درحال ذخيره

تعداد كل تستهاي ذخيره شده
نام تست

06:05
CLOSE
TIM:1620

ساعت انجام تست

نام سایت

POST ANJIRAK
SN:12345678
DATE:961026
ACT>Save test

شماره سریال
تاریخ انجام تست

 صفحه نمایش نتایج تست به دو صورت فعال ميشود:
 .1بطور خودكار پس از انجام یك تست
 .4با زدن كليد  Backspaceدر صفحه تست كليد
با زدن كليدهاي  UPو  DOWNمي توانيد بين فيلدهاي مختلف حركت كرده و مشخصات كليد تست شده را
وارد كنيد:
 در فيلد نام سایت نام محل انجام تست را وارد كنيد (حداكثر  10حرف/رقم).
 در بخش  3-4-3نحوه تایپ حروف/ارقام آمده است.
 در فيلد شماره تست درحال ذخيره هميشه شماره اولين ردیف خالي در حافظه پيشنهاد ميشود .شما مي
توانيد این شماره را به دلخواه تغيير دهيد (از  01تا  .)96اگر قبال" در آن شماره ردیف تستي ذخيره شده
باشد بازنویسي ( )Overwriteخواهد شد.
 بهتر است این فيلد را تغيير ندهيد.
 در فيلد شماره سریال كليد حداكثر یك عدد  0رقمي مي توانيد وارد كنيد .توجه داشته باشيد كه مبناي
تخليه اطالعات تستهاي ذخيره شده در كامپيوتر همين شماره سریال است .بنابراین ،تمام تستهاي انجام
شده براي یك كليد بایستي با یك شماره سریال دقيقا" یکسان ذخيره شوند.
 در فيلد تاریخ انجام تست بطور خودكار تاریخ انجام تست از زمان داخلي  BT121استخراج و نمایش داده
ميشود .این تاریخ بعنوان تاریخ انجام آزمایش در كامپيوتر ذخيره خواهد شد.
 در فيلد ساعت انجام تست بطور خودكار ساعت انجام تست از زمان داخلي  BT121استخراج و نمایش
داده ميشود .این فيلد در كامپيوتر ذخيره نميشود ولي براي تعيين تقدم و تاخر انجام تستها مفيد است.
 فيلدهاي تاریخ و ساعت را نميتوانيد تغيير دهيد.
 براي پاک كردن ارقام تایپ شده كليد  Backspaceرا بزنيد.
با زدن كليد  ACTاطالعات مربوط به تست در شماره ردیف تعيين شده (در فيلد شماره تست درحال ذخيره)
ذخيره ميشود.
 در صورتي كه شماره ردیف معتبر نباشد یا شماره سریال خالي باشد تست ذخيره نخواهد شد.
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اگر قبال" در این شماره ردیف تستي ذخيره شده باشد پيغام > OVERWRITE? <ENTERظاهر ميشود كه
فقط در صورت زدن كليد  ENTERتست ذخيره خواهد شد.
 3-2-3نحوه تايپ

بر روي كليدهایي كه حاوي ارقام هستند حروفي نيز دیده مي شود .هنگام تایپ یك عبارت در یك فيلد (مثل نام
سایت یا شماره سریال) ،قوانين زیر اعمال مي شود:
 وقتي كليدي را براي اولين بار بزنيد در پایين  LCDسمت راست حروف آن كليد ظاهر مي شود .اگر قبل
از سپري شدن زماني در حدود  1.5ثانيه دوباره همان كليد را بزنيد كرسر به حرف بعدي مي رود .این
عمل بصورت چرخشي بر روي حروف این كليد (كه در پایين  LCDنمایش داده شده اند) انجام مي شود.
 اگر براي  1.5ثانيه هيچ كليدي نزنيد حرفي كه كرسر بر روي آن است در فيلد مربوطه ثبت مي شود.
 اگر قبل از سپري شدن  1.5ثانيه كليد دیگري (از كليدهاي حاوي ارقام) را بزنيد در همان لحظه حرفي كه
كرسر بر روي آن است در فيلد مربوطه ثبت مي شود و حروف كليد جدید بر روي  LCDنمایش داده مي
شود.
 اگر قبل از سپري شدن  1.5ثانيه كليد  ENTERرا بزنيد در همان لحظه حرفي كه كرسر بر روي آن است
در فيلد مربوطه ثبت مي شود.
 در فيلد نام سایت ،وقتي كليدي را براي اولين بار مي زنيد كرسر بر روي اولين حرف موجود بر روي كليد
قرار مي گيرد نه بر روي رقم.
 در فيلد شماره سریال ،وقتي كليدي را براي اولين بار مي زنيد كرسر بر روي رقم موجود بر روي كليد قرار
مي گيرد .به این ترتيب ،اگر شماره سریال عددي باشد مي توانيد به سرعت آنرا وارد كنيد.
 در مورد فيلد شماره ردیف حافظه براي ذخيره تست ،كليدها فقط بصورت رقم كار مي كنند.
 4-2-3چاپ نتايج تست

در دو حالت زیر مي توانيد نتایج تست را چاپ كنيد:
 .1با زدن كليد  3در صفحه نمایش نتایج تست:
OUT OF SYNC : 0.5 ms
CLOSING TIME: 21.7 ms
3>Prn

ACT>Save test

 .4با زدن كليد  3در صفحه مشاهده تستهاي ذخيره شده:
06:05
CLOSE
TIM:1620
3>Prn

POST ANJIRAK
SN:12345678
DATE:961026
1>View
2>Del

پس از زدن كليد  3پيغام زیر در پایين صفحه ظاهر مي شود:
)Print page? (0/1/2/3
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اگر كليد  1را بزنيد فقط نتایج تست كنتاكتهاي اصلي ( B ،Aو  )Cچاپ مي شود:
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اگر كليد  2را بزنيد فقط نتایج تست  0كنتاكت اول ( Aتا  )C5چاپ مي شود:

اگر كليد  3را بزنيد در چاپ باال ،نتایج تست  16كنتاكت (از  Aتا  )C13چاپ مي شود.
اگر كليد  0را بزنيد هيچکدام از صفحات باال چاپ نمي شوند و پيغام زیر ظاهر مي شود:
)Print curve? (1:Yes

اگر كليد  ESCرا بزنيد هيچ چاپي انجام نمي شود.
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اگر كليد  1را بزنيد منحني ها مشابه زیر چاپ مي شوند:
نکته :اگر تغذیه بوبين  ACباشد حداكثر جریان چاپ شده در واقع مقدار پيك جریان است (نه مقدار .)rms

حداکثر جریان بوبین

منحنی جریان بوبین

خط ضخیم :کنتاکت بسته ()Close

 اگر فرمان چاپ در صفحه نمایش نتایج تست اجرا شود (قبل از ذخيره تست در حافظه) نام سایت و شماره
سریال بصورت عالمت" ؟" چاپ مي شوند.
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 5-2-3زمان عمل كنتاكتها

براي مشاهده زمان تغيير حالت هر یك از كنتاكتها در طول زمان نمونهبرداري در هر تست ،در صفحه تست كليد
گزینه  8را انتخاب كنيد .با زدن كليد  8صفحه زیر ظاهر ميشود:
?Which Contacts
1>A-C5
2>C6-C13

بر اساس كليد زده شده در این صفحه ( 1یا  )2یکي از صفحه هاي زیر نمایش داده مي شود.

C10: 0
C11: 0
C12: 0
C13:
)C6-C13
T:يد( 20
 0.0 msكل

C2: 0
C3: 0
C4: 0
)A-C5C5:
 T: 0.0 msكلي0د ( 1

C6: 0
C7: 0
C8: 0
C9: 0

A :0
B :0
C :0
C1: 0

در این صفحه ها وضعيت كنتاكتها در زمان هایي كه حداقل یکي از آنها تغيير كرده باشند نشان داده ميشود .با
هر بار زدن كليد  UPزمان به جلو رفته و تا زمانيكه یکي از كنتاكتها تغيير كند (وصل یا قطع شود) ادامه ميیابد.
در این لحظه وضعيت جدید كنتاكتها نشان داده شده و زمان مربوطه نيز در پایين صفحه و در جلوي عبارت T:
نشان داده ميشود .به این ترتيب با هر بار زدن كليد  UPزمان تا تغيير بعدي جلو رفته و وضعيت جدید كنتاكتها
روي صفحه نشان داده ميشود .هنگامي كه زمان به انتها برسد زمان صفر شده و ميتوان وضعيت تغيير كنتاكتها
را در طول زمان از ابتدا مشاهده كرد .با استفاده از این امکان ميتوان عملکرد تك تك كنتاكتها را در طول
نمونهبرداري بررسي كرد.
در مثال زیر نقاط  2 ،1و  ...زمان هایي هستند كه هر بار با زدن كليد  UPنشان داده مي شوند:

A
B
)Time (ms
6

7 8 9

1 2 34 5

براي هر یك از این نقاط وضعيت كنتاكت هاي  Aو  Bبصورت زیر است:

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0
0
1
1
0
0
 1 به معني وصل بودن كنتاكت و  0به معني قطع بودن كنتاكت است.
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 3-3صفحه وضعيت كنتاكتها CONTACTS
در صفحه تست كليد با زدن كليد  7صفحه زیر ظاهر ميشود:
C10: 0
C11: 0
C12: 0
C13: 0

C6: 0
C7: 0
C8: 0
C9: 0

C2: 0
C3: 0
C4: 0
C5: 0

A :1
B :1
C :1
C1: 0

در این صفحه وضعيت وصل یا قطع بودن هر یك از كنتاكتها نشان داده ميشود.
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 4-3صفحه تست هاي اضافي )Extra Tests( Ex. TEST
براي ورود به این صفحه ،در صفحه اصلي كليد  2را بزنيد .صفحه زیر ظاهر ميشود:
1>MANUAL CLOSE
2>MANUAL OPEN
3>CONTACTOR CLOSE
4>CONTACTOR OPEN

OP

تست كليدها بصورت :MANUAL
چند كاربرد این نوع تست عبارتست از:
 وصل /قطع كردن كليد را با دست نه از طریق بوبينهاي مربوطه
 كليد اصوال" بوبين وصل /قطع ندارد.
 وصل /قطع كليد توسط مداري انجام ميشود كه در شروع اعمال فرمان به كليد آنقدر تاخير دارد كه در
حالت تست عادي (منوي  )BR. TESTدر مدت زمان نمونه برداري تعيين شده نمي گنجد.
در این صفحه عمليات زیر قابل انجام است:
 زدن كليد  1به معني شروع تست براي حالت وصل ()Close
 زدن كليد  2به معني شروع تست براي حالت قطع ()Open
 زدن كليد  ESCبراي خروج از این صفحه
با زدن یکي از كليدهاي  1یا  2صفحه زیر ظاهر ميشود:
WAIT FOR MANUAL
… MANEUVER
Hold Any Key to Exit

در این صفحه ،تستر منتظر عمل كردن یکي از كنتاكتهاي اصلي ( )A,B,Cمي ماند.
 براي خروج از این صفحه یا بایستي یکي از كنتاكتهاي اصلي عمل كند یا یکي از كليدها را به مدت یك ثانيه
فشار دهيد .حداكثر زمان انتظار در این حالت 655 ،ثانيه (حدود  11دقيقه) است .پس از سپري شدن این زمان،
تستر از این وضعيت خارج ميشود.
پس از عمل كردن یکي از كنتاكتهاي اصلي صفحه زیر ظاهر ميشود:
OUT OF SYNC : 0.9 ms
START DELAY: 2.84 s
CLOSING TIME: 21.7 ms
ACT>Save test
3>Prn

تاخير اوليه شروع عمل كردن یکي از كنتاكتهاي اصلي ،تحت عنوان  START DELAYنشان داده ميشود.
بقيه عمليات مثل مشاهده ذخيره كردن نتایج تست ،چاپ و  ...همانند حالت تست عادي ( )BR. TESTاست.
فقط در چاپ START DELAY ،هم چاپ ميشود.
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تست كليدهاي كنتاكتوري
كليدهاي كنتاكتوري در واقع همانند یك كنتاكتور هستند یعني با تحریك بوبين ،كليد وصل مي شود ولي به
محض برداشتن تحریك از روي بوبين كليد قطع مي شود (وصل نمي ماند).
مانور وصل:
 كليد  3را بزنيد.
 صفحه زیر ظاهر مي شود:
TEST NAME
CLOSE
!PRESS “ACT” KEY

 با زدن كليد  ACTمانور انجام مي شود.
 نکته :زمان نمونه برداري در این حالت دو برابر زماني است كه در صفحه تنظيمات براي پارامتر Sample
 time1تعيين شده است .همچنين ،زمان تحریك بوبين دو برابر زماني است كه در صفحه تنظيمات براي
پارامتر  Excite timeتعيين شده است.
مانور قطع:
 كليد  4را بزنيد.
 صفحه زیر ظاهر مي شود:
TEST NAME
OPEN
!PRESS “ACT” KEY
Close Time: 1.0 sec

 با زدن كليد  ACTمانور انجام مي شود.
 نکته :زمان نمونه برداري در این حالت همان زماني است كه در صفحه تنظيمات براي پارامتر Sample
 time1تعيين شده است.
 از آنجایيکه كليد كنتاكتوري هميشه باز است ،قبل از مانور قطع ،باید براي مدت زماني كليد بسته
نگهداشته شود سپس با برداشتن تحریك از روي بوبين ،نمونه برداري مانور قطع شروع شود.
 مدت زمان وصل نگهداشتن كليد قبل از قطع بصورت زیر محاسبه مي شود:
Interdelay CO /10
یعني مقداري كه در صفحه تنظيمات براي پارامتر  Interdelay COتعيين شده است تقسيم بر  14زمان وصل
نگهداشتن كليد را نشان مي دهد .مثالً اگر این تنظيم  150باشد ،زمان وصل نگهداشتن كليد  1.5ثانيه خواهد بود.
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 5-3صفحه مشاهده تستهاي ذخيره شده MEMORY
با زدن كليد  3در صفحه اصلي مي توانيد تستهاي ذخيره شده را مجددا" مشاهده كنيد:
شماره تست درحال ذخيره

تعداد كل تستهاي ذخيره شده
نام تست

06:05
CLOSE
TIM:1620

ساعت انجام تست

POST ANJIRAK
SN:12345678
DATE:961026
ACT>Save test

نام سایت
شماره سریال
تاریخ انجام تست

با كليدهاي  UPو  DOWNمي توانيد بر روي تستهاي ذخيره شده در حافظه حركت كرده و اطالعات آنها را
مشاهده كنيد.
اگر كليد ،كنتاكتوري بوده است در محل نام سایت عبارت  CONTACTORبراي مدت كوتاهي نمایش داده مي
شود.
در پایين صفحه ليست كليدهاي عملياتي قابل اجرا آمده است:
 :1>Viewبا زدن كليد  1صفحه نمایش نتایج تست براي این تست نشان داده مي شود.
 :2>Delبا زدن كليد  2مي توانيد تست ذخيره شده را حذف كنيد .در پاسخ به سووال >Delete? <ENTER
بایستي كليد  ENTERرا بزنيد تا تست حذف شود.
 :3>Prnبا زدن كليد  3مي توانيد نتایج تست را چاپ كنيد.
 به بخش مربوط به  3-4-3چاپ نتایج تست مراجعه كنيد.
 با زدن كليد  4مي توانيد تمام تستهاي ذخيره شده را حذف كنيد (اگرچه بر روي صفحه ،كليد  4نشان داده
نشده است) .پيغام > Delete All? <ENTERدوبار ظاهر ميشود كه براي حذف تمام تستها بایستي در هر دوبار
كليد  ENTERرا بزنيد.
 2-3صفحه تنظيم SETUP
در صفحه اصلي با زدن كليد  4صفحه زیر ظاهر ميشود:
1>TEST PARAMETERS
2>RTC
3>PASSWORD

 9-2-3پارامترهاي تست TEST PARAMETERS
براي انجام تستهاي مختلف ،بعضي از پارامترها مثل زمان نمونهبرداري ،مدت زمان تحریك بوبينها و  . . .قابل
تنظيم هستند .در این صفحه با زدن كليد  1صفحه تنظيم باز شده و از طریق آن ميتوانيد هر یك از این مقادیر را
متناسب با تستِ مورد نظر تنظيم كنيد .صفحه تنظيم از دو صفحه تشکيل شده است:
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صفحه اول:
Sample time1 : 200 ms
Sample time2 : 100 ms
Interdelay OC : 300 ms
Interdelay CO : 300 ms

پارامترهاي قابل تنظيم در این صفحه عبارتند از:
 :Sample time1 مدت زمان نمونهبرداري براي فرمانهاي تکي  Closeو  . Openاز  0تا 255ms
 :Sample time2 مدت زمان نمونهبرداري براي فرمانهاي چندتایي O-T-CO ، O-T-C ،C-T-O ،CO
از  0تا 200ms
 :Interdelay OC تاخير بين فرمان  . O-T-Cاز  0تا 999ms
 :Interdelay CO تاخير بين فرمان  C-T-Oاز  0تا 999ms

صفحه دوم:
ms

: 75

Excite time

 :Excite time مدت زمان تحریك بوبينها .از  0تا 255ms

 براي حركت بين سطرهاي مختلف یك صفحه از كليدهاي  UPو  DOWNاستفاده كنيد .اگر به آخرین سطر
در صفحه اول برسيد با زدن كليد  DOWNبه صفحه دوم خواهيد رفت.
 پس از تغيير در هر یك از مقادیر پارامترها بایستي كليد  ENTERرا بزنيد تا مقدار جدید ذخيره شود.
 براي خروج از صفحه تنظيم كليد  ESCرا بزنيد.
 مقادیري كه در جلوي هر یك از پارامترها ميبينيد مقادیر پيشفرض هستند.
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 2-2-3زمان داخلي RTC

براي تنظيم زمان داخلي  BT121كليد  2را بزنيد .صفحه زیر ظاهر ميشود:
Enter Password
Cur. Password:

رمز عبور را وارد كنيد .اگر رمز عبور صحيح باشد صفحه زیر ظاهر خواهد شد:
 پيش فرض رمز عبور  1است.
SET RTC
MODE:
)(0>SOL 1>CHRS
)DATE: 870117 (YYMMDD
)TIME: 154806 (HHMMSS

فيلد :MODE

 اگر  0وارد كنيد به معني آنست كه تاریخ بصورت شمسي در نظر گرفته شود.
 اگر  1وارد كنيد به معني آنست كه تاریخ بصورت ميالدي در نظر گرفته شود.

فيلد  :DATEبایستي بصورت زیر وارد شود:
YYMMDD
سال بصورت دو رقمي YY:
ماه بصورت دو رقميMM:
روز بصورت دو رقمي DD:

فيلد  :TIMEبایستي بصورت زیر وارد شود:
HHMMSS
ساعت بصورت دو رقمي HH:
دقيقه بصورت دو رقميMM:
ثانيه بصورت دو رقمي SS:
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 3-2-3رمز عبور PASSWORD
براي تنظيم رمز عبور  BT121كليد  3را بزنيد .صفحه زیر ظاهر ميشود:
Enter Password
Cur. Password:

رمز عبور جاري را وارد كنيد .اگر رمز عبور صحيح باشد صفحه زیر ظاهر خواهد شد:
Enter Password
New Password:

با وارد كردن رمز عبور جدید (حداكثر  5رقم مثال"  ،)12345صفحه زیر ظاهر ميشود:
Password changed:
12345
!Please remember it


 رمز عبور را در محل مطمئني یادداشت كنيد تا در صورت لزوم بتوانيد به آن مراجعه كنيد.
 در صورتي كه رمز عبور را فراموش كردید با شركت تپکو تماس بگيرید.
پيش فرض رمز عبور  1است.
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 4كانكتورها و كابلها
 .1كانکتورها
 سنسورها
یك كانکتور براي اتصال سنسور خطي و یك كانکتور براي اتصال انکودِر بر روي صفحه رویي پيشبيني شده است.
كاربرد پينهاي این كانکتورها در زیر آمده است:
پينهاي كانکتور ( LINEAR SENSORمربوط به سنسورهاي خطي):
شرح

شماره پين
كانکتور تستر
1

ولتاژ +

4

خروجي

3

ولتاژ -

پينهاي كانکتور ( ROTARY SENSORمربوط به انکودِرهاي  0پينه):
شماره پين
كانکتور تستر

نام پين بر روي
انکودر

0

سيگنال A
Ground

6

سيگنال B

1

ولتاژ +5

5

پينهاي كانکتور ( ROTARY SENSORمربوط به انکودِرهاي  6پينه):
شماره پين
كانکتور تستر



نام پين بر روي
انکودر

0

( S00سيگنال )C

5

)Ground( 0 V

6

( S90سيگنال )A

1

( +E Vولتاژ )+5

براي برعکس كردن خروجي سيگنالها نسبت به جهت چرخش انکودر ،بجاي سيگنالهاي  Cو  ،Aسيگنالهاي D

و  Bرا استفاده كنيد.
 تغذیه خارجي
تغذیه خارجي مي تواند از  100ولت تا  240ولت  ACیا  DCباشد.
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 .4كابلها
 كابل تغذیه خارجي
از كابل مخصوص و مطمئن استفاده كنيد.
 تغذیههاي بوبين و موتور
كابل مربوط به ورودي تغذیه موتور را حداقل  2*1.5و بوبين را حداقل  2*1انتخاب كنيد.
 ارتباط USB
از كابل مخصوص و مطمئن استفاده كنيد.
 سنسور خطي و اِنکودر
با توجه به كانکتورهاي مربوطه ساخته و استفاده شود.
 كابلهاي كنتاكتها
براي هر كنتاكت یك كابل  2*1استفاده كنيد.
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 5كاليبراسيون سنسور خطي
در استفاده از سنسورهاي مختلف مثل دما ،نور ،جابجایي و  . . .در مدارات دیجيتالي ،كاليبره كردن مدارات مربوط
به سنسورها بسيار مهم است .به عبارت دیگر بایستي آنچه كه در خروجي سنسور ظاهر ميشود با آنچه كه مدار
دیجيتالي تشخيص داده و تفسير ميكند یکسان باشد.
كاليبره كردن مدارات سنسورهاي خطي شامل دو مرحله است .در ادامه ،عمليات مورد نياز براي كاليبره كردن یك
سنسور شرح داده ميشود .براي دیگر سنسورها عمليات مشابه باید انجام گيرد.
 هر سنسور خطي بایستي با مدار مربوط به خودش كاليبره شود .بنابراین سنسورها را شمارهگذاري كرده و اگر
سنسوري را بعنوان سنسور شماره  1كاليبره كردید بایستي هميشه بعنوان سنسور  1استفاده شود مگر آنکه
كاليبراسيون را دوباره انجام دهيد.
مرحله اول :تنظيم ولتاژها
اگر برد اصلي را از باال نگاه كنيد در گوشه پایين سمت چپ  6عدد مولتيترن خواهيد دید كه مطابق
شکل ،هر دو عدد از آنها مربوط به یکي از سنسورها است .هر سنسور دو ولتاژ  V+و  V-الزم دارد .مولتيترنهاي
 TR2 ،TR1و  TR3مربوط به ولتاژ  V-و مولتيترنهاي ،TR5
 TR6و  TR7مربوط به ولتاژ  V+هستند.
هر سنسور داراي یك كانکتور  3پين جهت اتصال به برد
اصلي است كه نام هر پين در زیر آمده است:

شماره پين

شرح

1

ولتاژ V-

4

خروجي سنسور

3

ولتاژ V+

سنسور 3

}
TR1 TR5

سنسور 2

}
TR2 TR6

سنسور 9

}

 ترتيب شماره پينها از چپ به راست  4 ،1و  3است.
 ولتاژها نسبت به  Analog Groundمثال" پایه  0در آيسي
TR3 TR7
 ADC0804سنجيده ميشوند.
پس از اتصال سنسور به كانکتور مربوطه ،ولتاژهاي  V+و  V-بایستي  +10.3و  -3.5ولت باشند .براي تنظيم این
مقادیر ،ابتدا مولتيترن مربوط به  V+سنسور مورد نظر را آنقدر تغيير دهيد تا این ولتاژ  +10.3ولت شود .سپس
مولتيترن مربوط به  V-را تغيير دهيد تا بر روي ولتاژ  -3.5ولت تنظيم شود .چون تغيير در یکي از ولتاژها بر روي
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ولتاژ دیگر تأثير ميگذارد سيکل تغيير در دو مولتيترن را چند بار انجام دهيد تا هر دو ولتاژ ،تا حد امکان به مقادیر
گفته شده نزدیك شوند.
 هنگام كار دقت الزم را جهت جلوگيري از بروز اِشکال در برد مثال" اتصالي در اثر ليز خوردن پيچگوشتي از
روي مولتيترنها داشته باشيد .بعنوان مثال توصيه ميشود براي تنظيم مولتيترنها از پيچگوشتي پالستيکي
استفاده كنيد.

محور سنسور
حركت بطرف داخل
قسمت  Uشكل
بدنه سنسور

حركت بطرف خارج

لبه بدنه سنسور

اصطالحات مربوط به سنسور
مرحله دوم :كاليبراسيون طول
پس از انجام مرحله اول ،درحاليکه سنسور مورد نظر به كانکتور مربوطه وصل است محور آنرا در وضعيتي قرار
ميدهيم كه به آن نقطه صفر ميگویيم .براي كليدهاي خال مدل  VD4این وضعيت تقریبا" به شکل زیر است:

15.00
mm

 بدنه سنسور را بر روي سطح كار ثابت كنيد (مثال" با نوار چسب).
در این وضعيت یعني نقطه صفر سنسور ،ولتاژ پایه  6در آيسي  ADC0804متناظر با سنسوري كه كاليبره
ميكنيد (كه در سمت راست مولتيترنهاي مربوط به سنسور قرار دارد) نسبت به پایه  0بایستي صفر باشد .اگر
نبود ،مولتيترن مربوط به ولتاژ  V-را تغيير دهيد تا این ولتاژ صفر شود.
حال محور سنسور را به اندازه حداكثر طول سنسور كه در پنجره تنظيم اطالعات پایه وارد كردهاید (مثال"
 )19.2mmبيرون بکشيد .در این حالت ،ولتاژ پایه  6نسبت به پایه  0بایستي  5.11Vباشد .اگر نبود ،مولتيترن
مربوط به ولتاژ  V+را تغيير دهيد تا این ولتاژ تنظيم شود.
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34.20
mm

 از آنجایيکه تغيير در یکي از مولتيترنها ولتاژ مربوط به مولتيترن دیگر را كمي تغيير ميدهد ،سيکل باال را
چند بار تکرار كنيد تا هر دو ولتاژ تا حد امکان بر روي مقادیر گفته شده تنظيم شوند.
 براي راحتي كار ميتوانيد صفر كوليس را با حالت نقطه صفر سنسور یکي كنيد تا عمليات باال راحتتر انجام
شود .در اینصورت دو وضعيت ذكر شده به شکل زیر خواهند بود:

15mm

0.00
mm

Zero Adjust

19.20
mm

 اگر پس از اتمام كاليبراسيون باز هم تفاوتي بين آنچه كه كامپيوتر نشان ميدهد با آنچه كه كوليس نشان
ميدهد وجود داشت ميتوانيد از روش كاليبراسيون سنسورهاي خطي كه در دفترچه راهنماي كاربران سيستم
تست كليدهاي قدرت – نرمافزار آمده است استفاده كنيد.
 توجه داشته باشيد كه اصوال" كاليبراسيون سنسورهاي خطي وقتي الزم است كه تفاوت بين مقداري كه
كامپيوتر نشان ميدهد و مقداري كه واقعا" سنسور تغيير وضعيت داده است (كه مثال" با یك كوليس دقيق و
كاليبره اندازه گرفته شده است) بيشتر از  1mmباشد .بنابراین قبل از انجام كاليبراسيون ،در پنجره وضعيت
سنسورها و كنتاكتها سنسور مورد نظر را تست كنيد .روش تست به اینصورت است كه اوال" ،نقطه صفر مناسب
باشد (براي كليدهاي خال مدل  VD4اگر قسمت  Uشکل تقریبا"  15mmنسبت به بدنه سنسور بيرون كشيده
شود باید در نرمافزار مقدار صفر دیده شود .ثانيا" ،با تغيير در وضعيت سنسور و بيرون كشيدن قسمت  Uشکل
(براي كليدهاي خال مدل  VD4تا  )34.2mmنبایستي تفاوت مقدار در كامپيوتر و مقدار واقعي بيشتر از 1mm
باشد.
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