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 هاويژگي 1-1

  تحت Windows 

 دريافت مشخصات مربوط به كليد از كاربر و ذخيره آن 

 بوبين، منحني جريان آوري خودكار و ذخيره برخي اطالعات كليد مثل منحني حركت، منحني جريان جمع

ها، نتيجه تست رله افت ولتاژ و رله آنتي پمپاژ، جريان بوبين بلوكينگ موتور، حداقل ولتاژ عملكرد بوبين

 و ...

 بزرگ نمايي منحني حركت و قابليت نمايش همزمان دو مانور از يك كليد يا دو كليد مختلف 

 ه از منحنيِ حركت كه موس قرار داده محاسبه سرعت وصل و قطع و محاسبه جريان بوبين در هر نقط

 شود

  ،محاسبه ميزان جابجايي كنتاكت و فنر كنتاكت، سرعتOver Travel ،Rebounceحدود ايمني، زمان ، 

ها، حداكثر جريان موتور و بوبين، زمان شارژ فنر وصل و . ها، عدم همزماني كنتاكتو مدت عمل كنتاكت

. . 

  ها، مقدار ولتاژ و جريان خروجي انكودر، وضعيت كنتاكتنمايش وضعيت سنسورهاي خطي، وضعيت

 تغذيه

 ها و . . . بر برداري، مدت زمان اِعمال ولتاژ به بوبينقابليت تعيين پارامترهاي تست مثل مدت زمان نمونه

 حسب نوع كليد

 اِعالم  قابليت تعيين محدوده مجاز براي پارامترهاي كليد مثل سرعت و زمان وصل و قطع و بررسي آنها و

 نتيجه بصورت يك جدول پس از انجام هر مانور وصل يا قطع

 با دو زبان رابط فارسي و انگليسي  
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 وظيفه

آوري و ذخيره اطالعات مربوط به تست كليد قدرت است تا بر جمع سيستم تست كليدهاي قدرتوظيفه كلي 

از اين اطالعات بصورت دستي و  گيري شود. برخياساس اين اطالعات، بر روي كيفيت عملكرد كليد تصميم

 شوند كه عبارتند از:توسط كاربر وارد مي

  اطالعات پالك مشخصات كليد )نوع كليد، شماره سريال كليد و قفل و سنسورها، ولتاژ نامي تجهيزات

 الكتريكي و . . .(

 هامقاومت اهمي تجهيزات الكتريكي و پل 

 ها نتيجه آزمايش تجهيزات الكتريكي و پل 

 كنترل رله پرايمر، رله اضافه جريان، سيم كشي و . . .  نتيجه 

 نتيجه آزمايش نشتي 

 هافشار گاز پل 

 هاي پرايمرشماره سريال رله 

  هاي مناسب طراحي و در دسترس كاربر است.جهت وارد كردن اين اطالعات، پنجره

 شوند كه عبارتند از:آوري و ذخيره ميبرخي اطالعات ديگر توسط سيستم جمع

 ها، منحني جريان بوبين و موتورحني حركت كنتاكتمن 

 هازمان، مدت عمل و عدم همزماني كنتاكت 

 آزمايش رله آنتي پمپاژ 

 هاي وصل و قطعمحاسبه حداقل ولتاژ عملكرد بوبين 

 آزمايش رله افت ولتاژ 

 محاسبه جريان بوبين بلوكينگ 

 محاسبه حدود ايمني باال و پايين 

 

عاتِ كليد، عمليات مورد نياز و مناسب توسط سيستم انجام شده و نتيجه اِعالم جهت ثبت اين دسته از اطال

دهد و البته در هر مرحله، هاي مناسب جهت اطالع كاربر را نمايش ميشود. در طول اين عمليات، برنامه پياممي

 تواند ادامه عمليات را متوقف كند.كاربر مي
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 هاي بكار رفتهاصطالحات و عالمت 1-2

 فهرست و گزينه:شمايل،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكمه، بخش، عنوان و قسمت: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست تنظيمات

 گزينه كليد

 شمايل خروج

 

 دكمه "خروج"

 بخش

 "تست پورت سريال..."

 "متن دريافتي ..." قسمت

 "متن دريافتي ..." عنوان
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 نكته : 
 پيشنهاد : 
 

تغيير نسبت به دفترچه قبلي

  12.5به  12.1تغيير ويرايش از 

  اعمال تاخير در مانورهاي با تاخيرنحوه 
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وجود دارد. اين فايل را از  Setup.exe( فايل CDه برنامه اصلي در )يا دايركتوري مربوط ب 1در ديسكت شماره 

 شود عمل كنيد.هايي كه ظاهر مياجرا كنيد. در ادامه، با توجه به پيام Windowsداخل 

  برنامه تحتWindows3.1 .و باالتر قابل نصب و اجراست 

 هاي درون آن را پاك كنيد.ود است فايلدر زمان تعيين نام دايركتوري نصب، اگر آن دايركتوري از قبل موج 

 يا هميشه از ديسكت( هاي نصبCD.يك كپي تهيه كنيد ) 

 هاي زير بايستي در دايركتوري نصب موجود باشند:پس از اتمام عمليات نصب، فايل
Breaker.mdb Mitr__sf.ttf Trafb_sf.ttf 

Breakqc.exe Mitrb_sf.ttf 

Form_cod.bmp Qmitrabs.ttf 

Iso_logo.bmp  Qmitras.ttf 

Psw_logo.bmp  Sinsb_sf.ttf 

Psw_lat.bmp  Traf__sf.ttf 

Breaker.mdb : 

شود است. نام اين بانك ثابت بوده افزار استفاده ميبانك مربوط به نگهداري اطالعات كليد و موارد ديگر كه در نرم

 باشد، برنامه اجرا نخواهد شد.اين بانك در دايركتوري برنامه موجود ناگر  و نبايستي تغيير كند.

 آنرا نصب كنيد، براي جلوگيري از بازنويسي  "ايد و قصد داريد مجدداافزار را نصب و اجرا كردهنرم "اگر قبال

اين بانك، بايستي ابتدا اين بانك را در محل ديگري كپي كرده و پس از نصب، دوباره آنرا در دايركتوري نصب )و 

نصب ايجاد شده است( كپي كنيد. به اين ترتيب اطالعات مربوط به كليدهاي تست شده،  بر روي بانكي كه پس از

 دريافت اطالعات كليدتمام تنظيمات مربوط به تست كليد، محدوده مجاز پارامترها و عناوين ظاهر شده در پنجره 

بوده و پس از نصبِ مجدد نيازي ايد دوباره در دسترس شما آنچه كه شما در برنامه تنظيم كرده يا تغيير داده "و كال

 به تنظيم دوباره نخواهد بود.

 

Breakqc.exe : 

 نام فايل اجرايي برنامه است.

 

Form_cod.bmp : 

 شود در واقع اين فايل است. ها ظاهر ميهاي چاپ شده مثل منحنيآنچه كه بعنوان شماره فرم در زير برگه

 

Iso_logo.bmp : 

 است. ISO 9002حاوي آرم 

 

 

w_logo.bmpPs : 

 كند.حاوي آرم فارسي شركتي است كه با سيستم كار مي
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Psw_lat.bmp : 

 كند.حاوي آرم انگليسي شركتي است كه با سيستم كار مي

 هاي با تغيير هر يك از اين فايل.bmp شود را افزار براي نمايش و چاپ استفاده ميتوانيد آنچه كه در نرممي

 تغيير دهيد.

 :ttf.انشعاب  هاي بافايل

ها در هاي استفاده شده در برنامه هستند. پس از نصب برنامه اگر اين فونتهاي مربوط به فونتدر واقع فايل

 آنها را نصب كنيد. Control Panelكامپيوتر وجود ندارد از طريق پنجره 

 هاي زير نيز توليد خواهند شد:پس از اجراي برنامه فايل

Sampler.ini : 

و برخي تنظيمات ديگر ضرايب كاليبراسيون و  تنظيمات اطالعات پايههاي ن تنظيمات شما در پنجرهحاوي آخري

 است.

 شود كه از دستكاري مستقيم اين فايل بپرهيزيد.پيشنهاد مي 

 آنرا نصب كنيد، براي جلوگيري از بازنويسي  "ايد و قصد داريد مجدداافزار را نصب و اجرا كردهنرم "اگر قبال

ن فايل، بايستي ابتدا اين فايل را در محل ديگري كپي كرده و پس از نصب، دوباره آنرا در دايركتوري نصب كپي اي

كنيد. به اين ترتيب اطالعات مربوط به تنظيمات اطالعات پايه، ضرايب كاليبراسيون و . . . دوباره در دسترس شما 

 بود. بوده و پس از نصبِ مجدد نيازي به تنظيم دوباره نخواهد

Empty.mdb : 

 شود.بانكي است خالي كه براي عمليات ايجاد بانك پشتيبان استفاده مي

 
 هاي استفاده شدهفونت

 شما نصب شده باشد: Windowsهاي زير در برنامه استفاده شده است و بايستي در فونت

Times New Roman, Mitra, Mitra-s ها : چاپ منحني 

Traffic, Arial هاي برنامههر شده در پنجره: عناوين ظا 

Sina  در :logo ي اول برنامه 

 

 تنظيم پنجره ) اطالعات پايهگزينه  تنظيماتهاي برنامه، در فهرست فونت عبارات ظاهر شده در پنجره

 ( قابل تغيير است.اطالعات پايه
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ت را نيز اجرا كنيد. اگر اولين افزار تست كليدهاي قدرتوانيد نرممي Windowsهاي تحت همانند ديگر برنامه

شود در دايركتوري نصب پيدا نشود( پيامي ظاهر مي Sampler.iniاجراي برنامه باشد )يا به هر دليل ديگري فايل 

فرض ايجاد شده و در برنامه نيز همين مبني بر عدم وجود اين فايل. با ادامه اجراي برنامه، اين فايل با مقادير پيش

ستفاده خواهد شد به همين دليل ممكن است در برخي موارد مثل پورت سريال اِشكال ايجاد فرض امقادير پيش

ظاهر شود. بنابراين، پس از اجراي  "ارتباط برقرار نيست"يا  "پورت سريال در دسترس نيست"پيام  "شده و مثال

 رد.كليه تنظيمات بطور مناسب انجام گي تنظيمات اطالعات پايهبرنامه بايستي در پنجره 

 اگرWindows شوند، هاي فارسي بدرستي نشان داده نميشما فارسي نيست و يا به هر دليل ديگري فونت

در فايل  =Languageدر برابر عبارت  ENGLISHو يا نوشتن كلمه   توانيد با استفاده از شمايل  مي

Sampler.ini  .زبان رابط را انگليسي كنيد 

توانيد يا بستن پنجره مي ESCشود كه با كليد در ابتداي اجراي برنامه ظاهر مي هميشه . . . تست ارتباطپنجره 

 ادامه كارِ اين پنجره را لغو كنيد. 

هايي از برنامه كه نياز به تاييد كاربر در هر بار اجراي برنامه، كلمه عبور بايستي وارد شود. به اين ترتيب، در قسمت

 ده است بعنوان امضا استفاده خواهد شد.دارد كد كاربري كه برنامه را اجرا كر

  ارتباط برقرار "در هنگام اجراي برنامه بهتر است تستر روشن باشد زيرا در غير اينصورت عالوه بر پيامِ خطاي

باز و فعال  "اصالها وضعيت سنسورها و كنتاكتو منبع تغذيه هاي در ابتداي اجراي برنامه، پنجره "نيست

 نخواهند شد.

 اجرا شود. "زماني كه برنامه در حال اجراست تستر تعويض شود بهتر است برنامه مجددا اگر در 

 

 
 پنجره اصلي برنامه

 گردد:پنجره اصلي برنامه بصورت زير ظاهر مي
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كليه امكانات برنامه با انتخاب گزينه مربوطه از فهرست مناسب و يا كليك بر روي شمايل مربوطه )در صورت 

تست ها مثل شود. برخي پنجرهر دسترس كاربر است. با انتخاب يك گزينه، پنجره مربوط به آن باز ميوجود( د

 هاي ديگرِ برنامه را باز و با آنها كار كنيد.توانيد پنجرهتا وقتي باز باشند، نميمنبع تغذيه  يا پورت سريال 

  در هنگام كارِ برنامه بايستيScreen Saver كند. مثالرا در ارتباط سريال اِشكال ايجاد ميغير فعال باشد زي" 

 فعال شود احتمال بروز خطا وجود دارد. Screen Saverباز باشد و ها وضعيت سنسورها و كنتاكتاگر پنجره 

 زمان دريافت اطالعات يك مانور انجام شده، از حركت  "در زماني كه پورت سريال در حال كار است مثال

 ري كنيد.دادن مداوم موس خوددا

 
 هامعريف دكمه

توانيد با كليك روي آنها عملِ مورد نظر را انجام دهيد. در زير برخي هايي وجود دارد كه ميها دكمهدر تمام پنجره

 اند.ها كه استفاده بيشتري دارند معرفي شدهدكمه

 جره بطور خودكار بسته ها، پس از تاييد پن: جهت اِعمال تغييرات داده شده در پنجره. در برخي پنجرهتاييد

 تغيير كلمه عبورشود مثل پنجره نيز مي

 جهت خروج از يك پنجره بدون اِعمال تغييرات يا برگرداندن آخرين وضعيت پنجره قبل از تغييرات. لغو :

 باشد.براي اِعالم انصراف از عمليات انجام شده مي "اين دكمه كال

 براي انجام مانور( از اين دكمه براي قطع ارتباط سريال استفاده  "وقتي ارتباط سريال با تستر برقرار است )مثال

 شود.مي

 بستن )غير فعال كردن( پنجره. اگر در پنجره تغييراتي داده باشيد ممكن است اين دكمه غير فعال خروج :

عمال تغييرات ( و يا از اِتاييدشده باشد. براي فعال شدن اين دكمه يا بايستي تغييرات را اِعمال كنيد )با دكمه 

 (.لغوانصراف دهيد )با دكمه 

 اِعمال تغييرات داده شده در بانك، فايل يا هر مقصد ديگر.اصالح : 

 پاك كردن اطالعات مربوط به يك كليد، يك مانور يا . . .حذف : 

 ايجاد يك ركورد جديد در بانك جهت تعريف يك كليد جديد، كاربر جديد يا . . .جديد : 

  ،حركت بر روي ركوردها در بانك مربوط به اطالعات كليدها يا بانك كاربران مجاز آخراول، بعدي، قبلي :

 و امثال آن.

 ذخيره تغييرات داده شده.ذخيره : 

 در زماني كه قرار است اطالعاتي بصورت خودكار از تستر خوانده شود مثل انجام يك مانور يا محاسبه اجرا :

 شود.ها استفاده ميحداقل ولتاژ عملكرد بوبين

 ارسال اطالعات جهت چاپ بر روي چاپگر.چاپ : 

 هاي برنامه تعيين شوند.فرضها اين قابليت وجود دارد كه مقادير با پيش: در برخي پنجرهفرضپيش 
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هاي ورود داده يا انتخاب از يك ليست و . . .( هاي مختلف يك پنجره )قسمتبراي حركت بر روي قسمت

اينكار را  TABنما را به آنجا انتقال دهيد و يا با زدن مداوم كليد وانيد با كليك بر روي قسمت مورد نظر، مكانتمي

نما به قسمت بعدي خواهد مكان ENTERانجام دهيد. در ضمن، در صورت وارد كردن يك داده و زدن كليد 

 رفت.

، متناسب با آن يك گزينه جهت باز كردن پنجره هاي برنامههر پنجره داراي يك نام است كه در يكي از فهرست

توانيد پنجره مورد نظرتان را ( ميENTERآن يا زدن كليد وجود دارد. با انتخاب گزينه مناسب )كليك بر روي 

 فعال كنيد. در ادامه، براي هر پنجره فهرست و گزينه مربوطه، وظيفه، شرح و نكات مهم آمده است.

 0/1رت ويرايش پنجره تست كليدهاي قد 4-1

 اين پنجره در دسترس كاربر خواهد بود. شود كه تمام امكانات برنامه از طريقباز ميزير  با اجراي برنامه، پنجره

 

 

 

 

 

 شمايل

 دريافت اطالعات كليد از پنجره  1صفحه فعال كردن   

 يافت اطالعات كليد دراز پنجره صفحه تست سريع فعال كردن   

 دريافت اطالعات كليداز پنجره صفحه منحني جريان فعال كردن   

 منبع تغذيهفعال كردن پنجره   يا  

 ضرايب كاليبراسيونفعال كردن پنجره   

 تغيير كلمه عبورره فعال كردن پنج  

 تغيير كاربرفعال كردن پنجره   

 تغيير بين زبان رابط فارسي و انگليسي  

 خروج از برنامه  

  ن بلوكينگها به/از سر رله افت ولتاژ و بوبيهدايت/قطع ولتاژ منبع تغذيه مربوط به بوبين  

 2و قطع كليد با بوبين قطع شماره 1هاي وصل كليد، قطع كليد با بوبين قطع شمارهفرمان 

  فعال )باز( باشد. دريافت اطالعات كليدكنند كه پنجره شمايل فقط وقتي عمل مي 5اين
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 پنجره تنظيم اطالعات پايه 4-2

 اطالعات پايهگزينه تنظيمات، فهرست 

تعيين اطالعات اصلي مربوط به سنسورهاي خطي و اِنكودر جهت انجام يك مانور، تنظيمات پورت سريال  ه:وظيف

 براي برقراري ارتباط با تستر و منابع تغذيه و موارد ديگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اين  گذار است، هرگونه تغييراز آنجاييكه اطالعات موجود در اين پنجره در كاركرد سيستم بسيار تأثيرشرح: 

 هاي مختلف اين پنجره شرح داده شده است:پنجره بايستي با دقت كامل صورت گيرد. در ادامه قسمت

 

كند كه اگر ولتاژ منبع تغذيه به اين ميزان از ولتاژ خواسته حدي را مشخص مي تلرانس قابل قبول ولتاژ:قسمت 

اگر اين مقدار،  "ده و كار ادامه خواهد يافت. مثالشده كمتر يا بيشتر باشد ولتاژ منبع تغذيه مناسب تشخيص داده ش

 21تا  2ولت قابل قبول خواهد بود. اين تنظيم بين  115و  115ولت، ولتاژ بين  111ولت باشد و ولتاژ مورد نظر  5

 ولت معتبر است.

يك مانور يا قبل از اِعمال ولتاژها به كليد )براي انجام زمان در محدوده بودن ولتاژها قبل از تاييد: قسمت 

برداري از جريان موتور يا تست رله آنتي پمپاژ يا موارد ديگر(، ولتاژهاي بوبين و موتور بايستي در مدتي كه نمونه

وارد شده است( واقع  تلرانس قابل قبول ولتاژشود در محدوده مجاز )كه در قسمت در اين قسمت تعيين مي

 است.ثانيه معتبر  11تا  5/1باشند. اين تنظيم بين 

در تست رله افت ولتاژ )در حالت وصل كليد قدرت( براي كاهش هر تأخير كاهش ولتاژ رله افت ولتاژ: قسمت 

ولت حدود يك ثانيه طول  11قرار داده شود يعني كاهش  100msاگر  "شود. مثاليك ولت، اين تأخير داده مي

 را هنگام تست رله افت ولتاژ تعيين كنيد.  توانيد سرعت كاهش ولتاژخواهد كشيد. با استفاده از اين قسمت مي
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 پمپاژ:تست رله آنتي بخش

پمپاژ فرمان وصل و قطع بصورت متوالي به كليد در تست رله آنتيتأخير بين فرمان وصل و قطع: قسمت 

معتبر  ثانيهميلي 255تا  1دهد. اين تنظيم بين شود كه اين قسمت تاخير بين اين دو فرمان را نشان مياِعمال مي

 است.

 ها:تست حداقل ولتاژ عملكرد بوبين بخش

هاي وصل يا قطع را براي شروع محاسبه حداقل ولتاژ عملكرد درصدي از ولتاژ ناميِ بوبينولتاژ شروع: قسمت 

 معتبر است. %01تا  %11كند. اين تنظيم بين تعيين مي

ولت  3اگر  "كند. مثالعملكرد را مشخص مي ميزان افزايش ولتاژ هنگام محاسبه حداقل ولتاژگام ولتاژ: قسمت 

ولت افزايش ولتاژ يك فرمان وصل يا قطع به كليد اِعمال شده و عملكرد بوبين مربوطه بررسي  3باشد به ازاي هر 

تر تر خواهد بود ولي درعوض زمان تست طوالنيشود.بنابراين، هرچه اين مقدار كمتر باشد ولتاژ عملكرد دقيقمي

 ولت معتبر است. 21تا  2تنظيم بين شود. اين مي
ها و موتور بصورت مشترك و يا دو منبع با توجه به اينكه از يك منبع تغذيه براي بوبينتعداد منبع تغذيه: قسمت 

 كنيد اين قسمت را تعيين كنيد.تغذيه مجزا براي آنها استفاده مي

 شود:شمايل مربوط به منبع تغذيه بصورت زير ظاهر مي 

 حالت دو منبع تغذيه  

 حالت يك منبع تغذيه  

با توجه به محل استفاده از هر منبع تغذيه )كه بعنوان شماره منبع تغذيه موتور/شماره منبع تغذيه بوبين: قسمت 

ه شماره شناسايي منبع تغذيه منبع تغذيه موتور به تستر وصل شده است يا بعنوان منبع تغذيه بوبين( و نيز با توجه ب

به ورودي تغذيه موتورِ  2اي با شماره شناسايي اگر منبع تغذيه "شود. مثالكه در پشت آن موجود است تعيين مي

 تنظيم شود. 2تستر وصل شود، شماره منبع تغذيه موتور بايستي 

 بوبين به تستر وصل شده است بعنوان اي كه بعنوان تغذيه كنيد منبع تغذيهوقتي از يك منبع تغذيه استفاده مي

 شود.ها و موتور در نظر گرفته ميتغذيه مشتركِ بوبين

 قرار دهيد مگر آنكه عدد ديگري از طرف اين شركت تعيين شود. 1هميشه كننده: شماره تستقسمت 

 كند.شماره پورت سريال كامپيوتر كه به تستر وصل شده است را مشخص ميپورت سريال: قسمت 

 گر تنظيمات ارتباط سريال عبارتند از:دي 
Baudrate: 19200, Start Bit: 1, Stop Bit: 1, Parity: None, Data Bits: 8 

هاي برنامه را نام و اندازه فونت براي نمايش عبارات در پنجرهنام فونت فارسي/اندازه فونت فارسي: هاي قسمت

 كند.تعيين مي

 ها تحت عنوان ( اين قسمترابط ...گزينه مديريت سيستم است )فهرست افزار در حالت انگليسي وقتي نرم

Latin font name  وLatin font size شوندظاهر مي 

شود تا آوري جريان موتور به تستر ارسال مياز زماني كه فرمان جمعميزان حذف جريان ابتدايي موتور: قسمت 

زماني طول بكشد براي حذف اين زمان )كه جريان  كشي كند ممكن است مدتوقتي كه موتور شروع به جريان
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هاي جريان آمپر تنظيم كنيد داده 5/1اگر  "موتور از حد مورد نظر كمتر است( از اين قسمت استفاده كنيد. مثال

آمپر جريان كشيده باشد رسم و در محاسبات در نظر گرفته خواهد شد. البته،  5/1موتور از زماني كه موتور بيش از 

آمپر معتبر  2تا  1شود. اين تنظيم بين دهد كه از يك منبع تغذيه استفاده ميعيت بيشتر در زماني رخ مياين وض

 است.
ها از اين قسمت دهد. هنگام چاپ نقشههاي فني را نشان ميدايركتوري محل نگهداري نقشهها: محل نقشهقسمت 

كنيد الزم است كه در دايركتوري استفاده مي Browseشود. اگر از حالت براي پيدا كردن فايل نقشه استفاده مي

مورد نظر بر روي يك فايل دوبار كليك كنيد تا نام دايركتوري در اين قسمت ثبت شود )نام اين فايل اهميتي 

 ندارد(.
قابل انتخاب است. در حالت  با تغيير كنتاكتو  با حركت سنسور، عاديسه حالت حالت نمونه برداري: قسمت 

پس از ارسال فرمان انجام يك مانور، تا وقتي سنسور به حركت در نيايد نمونه برداري آغاز نمي  نسوربا حركت س

پس از ارسال فرمان انجام يك مانور، تا وقتي وضعيت يكي از كنتاكتهاي اصلي  با تغيير كنتاكتشود. در حالت 

يد داراي مكانيزم فرمان )از طريق بوبين( تغيير نكند نمونه برداري آغاز نمي شود. اين دو حالت براي وقتي كه كل

 نيست مفيد است.

 هادكمه

شود و توسط آن آخرين تغييراتِ داده شده، در فايل درصورت دستكاري مقادير، اين دكمه فعال ميتاييد: 

Sampler.ini شود.ذخيره مي 

 شوند.و پر مي خواندهSampler.ini تغييرات داده شده منتفي شده و مقادير پنجره از فايل لغو: 

 شوند.هاي برنامه پر ميفرضمقادير پنجره با پيشفرض: پيش

 بستن پنجرهخروج: 
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 پنجره تنظيمات كليد 4-3

 كليدگزينه تنظيمات، فهرست 

برداري و . . .(، تعيين پارامترهاي مربوط به محاسبه تعيين اطالعات مربوط به انجام مانور )مدت زمان نمونهوظيفه: 

 و . . . بر حسب نوع كليد. Dampingسرعت، خطوط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح: 

هايي كه اِنكودر براي كليدهاي غير خال تعداد پالستعداد پالس اِنكودر در يك دور/طول سنسور خطي: قسمت 

وجود كند را وارد كنيد. اين عدد بر روي اِنكودر يا در برگ راهنماي آن مدر اثر يك دور چرخش كامل توليد مي

 است.

)تستر پرتابل( بايستي  3و  2افزار ويرايش براي كليدهاي خال حداكثر طول سنسور خطي را وارد كنيد. براي سخت

 معتبر است. 6/25تا  12وارد شود. اين تنظيم بين  19.2mmمقدار 

 

 Bounceار دهند كه در نمايش، اين مقدها را نشان ميمجاز كنتاكت Bounceميزان  فيلترهاي زماني:قسمت 

 ثانيه معتبر است.ميلي 21و  1شود. اين تنظيم بين حذف مي

 

عتمربوط به محاسبه سربخش پارامترهاي   
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 آمده است. Dampingدر شكل زير منظور از ارتفاع و زمان : Dampingخطوط قسمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H: Damping  زمان 

I: Damping ارتفاع 

 

  خطوطDamping .فقط براي مانور قطع معني دارد 

 

 محاسبه سرعت: پارامترهاي مربوط بهبخش 

براي محاسبه سرعت قطع يا وصلِ كليد، دو نقطه خاص از منحني حركت در نظر گرفته شده و از فرمول زير 

 شود:سرعت محاسبه مي

t

S
V




  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعيت وصل كامل

 فاصله از وضعيت وصل كامل در محاسبه سرعت قطع

H 

I 

Travel (mm) 

Time (ms) 

Travel (mm) 

Time (ms) 

 وصل قطع

 وضعيت وصل كامل

P2    P1 P1    P2 

S
 

t  

S
 

t  
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 نحوه يافتن اين دو نقطه براي هر نوع كليد متفاوت است:

با توجه به تنظيمات كاربر در اين  P2آيد و نقطه ايي كل بدست ميهميشه بر اساس نصف جابج P1نقطه  گازي:

 ( فاصله زماني براي محاسبه سرعت قطعو فاصله زماني براي محاسبه سرعت وصل هاي پنجره )قسمت

 P2آيد و نقطه شود بدست ميكه در اين پنجره وارد مي فاصله از وضعيت وصل كاملبر اساس  P1نقطه  روغني:

فاصله زماني براي و فاصله زماني براي محاسبه سرعت وصل هاي به تنظيمات كاربر در قسمتنيز با توجه 

 محاسبه سرعت قطع 

EDF:  نقطهP1  آيد و نقطه شود بدست ميكه در اين پنجره وارد مي فاصله از وضعيت وصل كاملبر اساسP2 

فاصله زماني براي و ه سرعت وصل فاصله زماني براي محاسبهاي نيز با توجه به تنظيمات كاربر در قسمت

 محاسبه سرعت قطع.

 آيند.بدست ميفاصله از وضعيت وصل كامل هر دو نقطه بر اساس  خال:

  مراجعه كنيد. 1براي شرح بيشتر به ضميمه 

 

براي مانورهاي تكي و مانورهاي چندتايي )مثل قطع تاخير برداري هر مرحله از مانور: مدت زمان نمونهقسمت 

برداري را تعيين كرد. اگر اين مقادير كم باشند ممكن است منحني توان جداگانه مدت زمان نمونهوصل( مي

 ثانيه معتبر است.ميلي 255و  51عملكرد كليد بطور كامل رسم نشود. اين تنظيم بين 

 
 وصل: -تاخير-مدت زمان تاخير در مانور قطع قسمت  قطع/-تاخير-مدت زمان تاخير در مانور وصلقسمت 

 ثانيه معتبر است.ميلي 511و  1دهد. اين تنظيم بين ميزان تاخير بين اِعمال دو مانور را نشان مي

 
دهد كه هنگام انجام يك مانور ولتاژ به بوبين مورد حداكثر زماني را نشان ميها: مدت اِعمال ولتاژ به بوبينقسمت 

بوبين عمل نكند.  "ي كم تنظيم شود ممكن است اصالشود. اگر اين مقدار خيلنظر )بوبين وصل يا قطع( اِعمال مي

 ثانيه معتبر است.ميلي 211و  21اين تنظيم بين 

 

دهد. برداري از جريان موتور را نشان ميحداكثر مدت زمان نمونهبرداري جريان موتور: مدت زمان نمونهقسمت 

 ثانيه معتبر است. 01و  5اين تنظيم بين 
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برداري هاي حركت و جريان بوبين تأخيري بين شروع نمونهاگر در رسم منحنيداري: برتاخير شروع نمونهقسمت 

ها اثر هاي نشان داده شده بعنوان زمان يا مدت عمل كنتاكتكشي بوبين وجود داشته باشد بر روي زمانو جريان

برداري بين شروع نمونه توانيد از اين قسمت استفاده كنيد كافيست تأخيري كهگذارد. براي حذف اين تأخير ميمي

 ثانيه معتبر است.ميلي 255و  1كنيد در اين قسمت وارد كنيد. اين تنظيم بين كشي بوبين مشاهده ميو جريان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود و توسط آن آخرين تغييراتِ داده شده در اين پنجره، درصورت دستكاري مقادير، اين دكمه فعال ميتاييد: 

 شود.ذخيره مي Breaker.mdbدر بانك اطالعاتِ  Breaker Settingsدر جدولِ 

 شوند.خوانده و پر مي Breaker Settingsتغييرات داده شده منتفي شده و مقاديرِ پنجره از جدول لغو: 

 شوند.هاي برنامه پر ميفرضمقادير پنجره با پيشفرض: پيش

 بستن پنجرهخروج: 

Travel (mm) 

Time (ms) 

 وضعيت وصل كامل

 تأخير
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 پنجره محدوده مجاز 4-4

 محدوده مجازگزينه مات، تنظيفهرست 

 تعيين حداقل و حداكثر مجاز براي پارامترهاي كليد بر اساس مدل كليدوظيفه: 

شود در مانورهاي وصل يا قطع چك شده و نتيجه بصورت يك جدول مقاديري كه در اين پنجره وارد ميشرح: 

 خواهد بود. شود. هر پارامتري كه خارج از محدوده تعيين شده باشد به رنگ قرمزظاهر مي

  مراجعه كنيد. در همين فصل(روتين نست )صفحه دريافت اطالعات تست كليد به شرح پنجره 

 هادكمه

شود و توسط آن آخرين تغييراتِ داده شده در اين پنجره، درصورت دستكاري مقادير، اين دكمه فعال ميتاييد: 

 شود.ذخيره مي Breaker.mdbنك اطالعات در با Tolerance Of Parametersدر جدول 

خوانده و پر  Tolerance Of Parametersتغييرات داده شده منتفي شده و مقاديرِ پنجره از جدول لغو: 

 شوند.مي

 بستن پنجرهخروج: 
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 پنجره ضرايب كاليبراسيون 4-5

 ضرايب كاليبراسيونگزينه تنظيمات، فهرست 

 گيري ولتاژ و جريان، سنسورهاي خطي، اِنكودر و زمانتغذيه، اندازه تعيين ضرايب كاليبراسيون منابعوظيفه: 
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شود. قبل از تنظيم هر ضريب كاليبراسيون، كل ضرايب كاليبراسيون سيستم در اين پنجره تعيين و تنظيم ميشرح: 

دام به محاسبه كرده و ذخيره كنيد سپس با توجه به روش گفته شده )در ادامه همين بحث(، اق 1ابتدا مقدار آنرا 

مجدد ضريب كاليبراسيون نماييد. همچنين بهتر است ضرايب كاليبراسيون براي مقادير وسط رنج محاسبه شود. 

 ولت انجام شود. 120ولت است محاسبه ضريب كاليبراسيون در ولتاژ  255اگر ولتاژ بين صفر و  "مثال

 .تغيير در اين پنجره را با دقت كامل انجام دهيد 

 شود.ولت انجام مي 211و  161، 120، 01ليبراسيون منابع تغذيه بطور خودكار و در چهار ولتاژ ضرايب كا

 (تاييدكرده و ذخيره كنيد )با دكمه  1ضريب كاليبراسيون مورد نظر را  -1

 ر قرار دهيد.يك ولتمتر دقيق و كاليبره شده را در خروجي منبع تغذيه مورد نظ -2

 120را باز كرده و ضمن انتخاب گزينه ولتاژ منبع تغذيه مورد نظر، تنظيم ولتاژ را روي منبع تغذيه پنجره  -3

 را نيز تنظيم كنيد. (AC, DC)ولت قرار دهيد. نوع ولتاژ 

  به شرح آن در همين فصل مراجعه كنيد.منبع تغذيه براي آشنايي با پنجره 

 و ولتمتر را در يك زمان خوانده و يادداشت كنيد. منبع تغذيهولتاژِ پنجره  -0

ضرايب در پنجره كامپيوتر )ايد را در قسمت را بسته و ولتاژي كه در اين پنجره ديدهمنبع تغذيه پنجره  -5

وارد كنيد. با  (ضرايب كاليبراسيوندر پنجره گيري )وسيله اندازه( و ولتاژ ولتمتر را در قسمت كاليبراسيون

 تغييرات را ذخيره كنيد. اينتاييد دكمه 

شود. براي اطمينان از صحت اين حال، مشاهده خواهيد كرد كه ضريب كاليبراسيون محاسبه و نشان داده مي

را باز كرده و با تنظيم ولتاژ روي مقادير مختلف، يكساني ولتاژ نمايش داده  منبع تغذيه ضريب، يكبار ديگر پنجره 

 ي كنيد.شده در كامپيوتر و ولتمتر را بررس

 شود تنظيم مي "در اين مرحله ممكن است ولتاژ مورد نظر شما جهت تنظيم روي منبع تغذيه با آنچه كه واقعا

متفاوت باشد. براي حل اين مسأله، بايستي ضريب كاليبراسيون منبع تغذيه را )كه در ادامه خواهد آمد( تصحيح 

گيري، فقط آنچه كه در برنامه بعنوان ولتاژ نشان داده دازهكنيد. به عبارت ديگر، با تنظيم ضريب كاليبراسيون ان

 شود.شود با خروجي تغذيه يكسان ميمي

  2اختالف   .ولت مجاز است 

 
 گريي جريانروش تعيني ضريب كاليرباسيون اندازه

 (تاييدكرده و ذخيره كنيد )با دكمه  1ضريب كاليبراسيون مورد نظر را  -1

شود( وصل كنيد كه جريان عبوري از آن حدود نصف ه از تستر خارج ميباري را به خروجي تغذيه )ك -2

 (250mAو بوبين بلوكينگ  2.5Aهاي وصل و قطع  براي موتور و بوبين "حداكثر جريان باشد )مثال

 يك آمپرمتر دقيق و كاليبره شده را با بار سري كنيد. -3

ع تغذيه مورد نظر، نوع جريان را نيز تنظيم را باز كرده و ضمن انتخاب گزينه جريان منبمنبع تغذيه پنجره  -0

 كنيد.
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دهد را در يك زمان شود و جرياني كه آمپرمتر نشان مينشان داده مي منبع تغذيهجرياني كه در پنجره  -5

 خوانده و يادداشت كنيد. 

 ده براي مشاهده جريان بوبين، الزم است كليد فشاري روي تستر مربوط به بوبيني كه بار بجاي آن وصل ش

 است )بوبين وصل يا قطع( را فشار دهيد.

ضرايب در پنجره كامپيوتر )ايد را در قسمت را بسته و جرياني كه در اين پنجره ديدهمنبع تغذيه پنجره  -6

وارد كنيد. با  (ضرايب كاليبراسيوندر پنجره گيري )وسيله اندازهو جريان آمپرمتر را در قسمت  (كاليبراسيون

 ات را ذخيره كنيد.اين تغييرتاييد دكمه 

شود. براي اطمينان از صحت اين حال، مشاهده خواهيد كرد كه ضريب كاليبراسيون محاسبه و نشان داده مي

را باز كرده و با تغيير بار، يكساني جريان نمايش داده شده در كامپيوتر و  منبع تغذيه ضريب، يكبار ديگر پنجره 

 آمپرمتر را بررسي كنيد.

 
 كاليرباسيون منابع تغذيهروش تعيني ضريب 

 مربوط به منبع تغذيه مورد نظر، ضرايب كاليبراسيون آن بطور خودكار محاسبه خواهد شد.اجرا با زدن دكمه 

  اين قسمت فقط در مورد استفاده از منابع تغذيه قابل كنترل ساخت اين شركت معني دارد و براي حالت

)با كليد  قرار داده شود 1بل كنترل توسط برنامه( تأثيري ندارد و بايستي غير قا "استفاده از منابع تغذيه دستي )و كال

 (.1درصد

 گيري را تعيين كنيد. همواره قبل از محاسبه ضرايب كاليبراسيون منابع تغذيه ابتدا ضرايب كاليبراسيون اندازه

نابع تغذيه را نيز دوباره محاسبه ضرايب كاليبراسيون م "گيري را تغيير داديد حتماهمچنين اگر كاليبراسيون اندازه

 كنيد.

 

 
 روش تعيني ضريب كاليرباسيون سنسورهاي خطي

 (تاييدكرده و ذخيره كنيد )با دكمه  1ضريب كاليبراسيون سنسور مورد نظر را  -1

 را باز كنيد.ها وضعيت سنسورها و كنتاكتپنجره  -2

در حال كاليبره كردن آن هستيد( سنسور را به يكي از وروديهاي تستر )متناسب با شماره سنسوري كه  -3

 ببينيد. 0متصل كرده و ميله آنرا آنقدر جابجا كنيد كه در كامپيوتر مقدار 

 0.075اي باشد كه به محض بيرون كشيدن ميله به اندازه محل صفر سنسور بايد به گونهmm  اين مقدار در

را نشان دهد.  0هيد كه كامپيوتر مقداري بيشتر از كامپيوتر ديده شود. براي اينكار بايستي ميله را در حالتي قرار د

تغيير كرد ميله  0به  0.075mmسپس ميله را به آرامي به داخل سنسور فشار دهيد و در اولين جايي كه كامپيوتر از 

 را ثابت نگهداشته و اين مقدار بيرون بودن ميله را بعنوان نقطه صفر فرض كنيد.

)مقدار وسط رنج   9.6mmميله سنسور را از حالت صفر به اندازه با يك كوليس دقيق و كاليبره شده  -0

19.2mm.بيرون بكشيد ) 
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در پنجره كامپيوتر )كنيد را در قسمت مشاهده مي ها وضعيت سنسورها و كنتاكتمقداري كه در پنجره  -5

در گيري )وسيله اندازه( را در قسمت 9.6 "دهد )قاعدتاو مقداري كه كوليس نشان مي (ضرايب كاليبراسيون

 اين تغييرات را ذخيره كنيد.تاييد وارد كنيد. با دكمه  (ضرايب كاليبراسيونپنجره 

شود. براي اطمينان از صحت اين حال، مشاهده خواهيد كرد كه ضريب كاليبراسيون محاسبه و نشان داده مي

گيري ميله سنسور و اندازه را باز كرده و با تغيير طولها وضعيت سنسورها و كنتاكتضريب، يكبار ديگر پنجره 

 آن نسبت به نقطه صفر با كوليس، يكساني طول نمايش داده شده در كامپيوتر و كوليس را بررسي كنيد.

 افزار آمده قبل از محاسبه ضريب كاليبراسيون سنسورهاي خطي، ابتدا به روشي كه در راهنماي بخش سخت

 است مدارات اين سنسورها را كاليبره كنيد.

 
 تعيني ضريب كاليرباسيون ِانكودرروش 

 (تاييدكرده و ذخيره كنيد )با دكمه  1ضريب كاليبراسيون را  -1

 را باز كنيد.ها وضعيت سنسورها و كنتاكتپنجره  -2

تعداد پالس اِنكودر صفر، محور اِنكودر را در موقعيتي بعنوان صفر قرار داده و در كامپيوتر هم توسط دكمه  -3

 و زاويه چرخش را صفر كنيد.

به اندازه نصف حداكثر چرخش بچرخانيد.  "سنج دقيق و كاليبره، محور اِنكودر را تقريباتوسط يك زاويه -0

 درجه بچرخانيد.  55درجه است  111براي كليدهاي روغني كه حداكثر چرخش حدود  "مثال

ر پنجره دكامپيوتر )كنيد را در قسمت مشاهده ميها وضعيت سنسورها و كنتاكتاي كه در پنجره زاويه -5

در پنجره گيري )وسيله اندازهدهد را در قسمت سنج نشان مياي كه زاويهو زاويه (ضرايب كاليبراسيون

 اين تغييرات را ذخيره كنيد.تاييد وارد كنيد. با دكمه  (ضرايب كاليبراسيون

از صحت اين شود. براي اطمينان حال، مشاهده خواهيد كرد كه ضريب كاليبراسيون محاسبه و نشان داده مي

را باز كرده و با چرخش محور اِنكودر، يكساني زاويه ها وضعيت سنسورها و كنتاكتضريب، يكبار ديگر پنجره 

 سنج را بررسي كنيد.نمايش داده شده در كامپيوتر و زاويه

  
 روش تعيني ضريب كاليرباسيون زمان

 (تاييدكرده و ذخيره كنيد )با دكمه  1ضريب كاليبراسيون را  -1

هاي كليد قرار دهيد كه با وصل كنتاكت اي بر روي يكي از كنتاكتسنج دقيق و كاليبره را به گونهزمانيك  -2

 شروع به شمارش كند و با قطع كنتاكت شمارش را متوقف نمايد.

 رفته و يك مانور وصل و قطع همزمان اجرا كنيد. دريافت اطالعات كليد از پنجره روتين تست به صفحه  -3

در پنجره ) كامپيوترشود را در قسمت در اين پنجره بعنوان مدت عمل كنتاكت ظاهر ميمدت زماني كه  -0

در پنجره گيري )وسيله اندازهدهد را در قسمت سنج نشان مي( و مدت زماني كه زمانضرايب كاليبراسيون

 اين تغييرات را ذخيره كنيد.تاييد ( وارد كنيد. با دكمه ضرايب كاليبراسيون

 شود.اهيد كرد كه ضريب كاليبراسيون محاسبه و نشان داده ميحال، مشاهده خو



  افزارنرم –راهنماي كاربران سيستم تست كليدهاي قدرت 

 BT11_BT12_BT121_Software_V5 تراشه پرداز پويا

24 

 هايي كه توانيد به هر طريق ديگري كه امكان دارد، يكي از زمانروش باال يك روش پيشنهادي است و شما مي

 يد.گيري كرده و ضريب كاليبراسيون زمان را محاسبه كنسنج دقيق اندازهدهد را با زمانبرنامه محاسبه و نشان مي

 كنند افزار، تستر، منابع تغذيه، اِنكودر و يا سنسورهاي خطي تغيير ميوقتي هر يك از اعضاي مجموعه نرم

اگر برنامه را دوباره نصب كرديد يا بايستي مراقب  "ضرايب كاليبراسيون مربوطه بايستي دوباره محاسبه شوند. مثال

افزار، آنرا در محل خراب نشود )قبل از نصبِ مجدد نرمكه حاوي اين ضرايب است  Sampler.iniباشيد كه فايل 

ديگري كپي كرده و پس از نصب دوباره آنرا در دايركتوري نصب كپي كنيد( و يا تمام ضرايب را دوباره محاسبه 

 شود، ضرايب مربوط به آن بايد دوباره محاسبه شوند.كنيد. و يا اگر يكي از منابع تغذيه تعويض مي

 
 هادكمه

شود و توسط آن آخرين تغييراتِ داده شده در اين پنجره، درصورت دستكاري مقادير، اين دكمه فعال مي تاييد:

 شود.ذخيره مي Sampler.iniدر فايل 

 شوند.خوانده و پر مي Sampler.iniتغييرات داده شده منتفي شده و مقاديرِ پنجره از فايل لغو: 

 دهدمي قرار 1تمام ضرايب كاليبراسيون را : 1درصد 

 بستن پنجرهخروج: 
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 پنجره دريافت اطالعات كليد 4-6

 دريافت اطالعات كليدگزينه عمليات، فهرست 

ها و موتور، مقاومت اهمي تجهيزات دريافت اطالعات مربوط به كليد مثل شماره سريال، ولتاژ نامي بوبينوظيفه: 

ني جريان بوبين و موتور از طريق تستر و آوري اطالعات ديگر مثل منحني حركت، منحالكتريكي از كاربر و جمع

 ذخيره تمام اين اطالعات در بانك

نما در محل مربوطه )با كليك موس شود بايستي با قراردادن مكانهايي كه توسط كاربر وارد ميبراي قسمتشرح: 

 ( و وارد كردن مقدار مناسب اينكار انجام شود.TABيا زدن مداوم كليد 

 سي كليدهاي براي نوشتن حروف فارAlt  وShift  سمت راست صفحه كليد را همزمان فشار دهيد. براي

 سمت چپ صفحه كليد را همزمان فشار دهيد. Shiftو  Altنوشتن حروف التين كليدهاي 

 

 (Doubleهرجا كه نياز به تاييد قسمتي با ثبت امضا )كد( كاربر داريد كافيست در قسمت مربوطه دوبار كليك كنيد

(Click  كد كاربر ثبت شده باشد اين عمل موجب حذف كد خواهد شد. "كد كاربر ثبت شود. اگر قبالتا 

 تغيير كاربر توانيد كد كاربر را تغيير دهيد. براي شرح بيشتر به قسمت معرفي پنجره هر زمان كه بخواهيد مي
 در همين فصل مراجعه كنيد.

 شرح هر صفحه آمده است.اين پنجره از تعدادي صفحه تشكيل شده است كه در زير 

 را تغيير دهيد. اين تغيير  عنوانتوانيد آن ، ميقسمت هرعنوان ها با دوبار كليك برروي در تمام اين صفحه

 شود و تأثير آن در مونيتور ديده خواهد شد.براي هر  نوع كليد بطور جداگانه اِعمال مي

 

 1صفحه 4-7

يد، اطالعات مربوط به كليدهاي تعريف شده قبلي را ببينيد، توانيد كليد جديدي را تعريف كندر اين صفحه مي

 اطالعات را تغيير داده و ذخيره كنيد و يا اطالعات مربوط به كليدي را حذف كنيد.

مهمترين مشخصه هر كليد شماره سريال آن است كه بايستي منحصر به فرد باشد. پس از وارد كردن اطالعات يك 

در بانك ذخيره كنيد. تمام اطالعات وارد ذخيره اطالعات را با استفاده از دكمه  كليد جديد در اين صفحه بايستي

توانيد اگر مانوري بر روي كليد اجرا كنيد ديگر نمينوع كليد. شده براي يك كليد قابل تغيير و اصالح است بجز 

 ده را حذف كنيد. نوع كليد را تغيير دهيد و براي اينكار مجبور خواهيد بود كه تمام مانورهاي انجام ش

 ( تنظيمات كليدشود كه قبل از انجام مانورها، نوع كليد و تنظيمات مربوط به تست كليد )در پنجره توصيه مي

 را به دقت تعيين و تمام اطالعات را ذخيره كنيد سپس اقدام به انجام مانور نماييد.

 هاي مختلف يك نوع كليد هميشه قابل انجام است.تغيير مدل 

 هاي مختلف انواع كليدها عبارتند از: لمد 

 :(Small Oil Volume)روغني نوع 

 HL620 
 :(FP)گازي نوع 

 FP0716B 
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 FP1216B 

 FP2416B 

 FP0731D 

 FP1225D 

 FP2425D 

 FP3625D 

 FP3616B 

 

 :EDFنوع 
 EDF SK 1-1 

 

 :(Vacuum)خال نوع 
 VD4P 

 VD4E 

 
  در جدولBreaker Constants  بانكBreaker.mdb هاي ديگري را به برنامه اضافه نماييد. يد مدلتوانمي

 مراجعه كنيد. Breaker.mdbبانك براي شرح بيشتر به فصل مربوط به 

 

 شود. با وارد كردن ولتاژهاي نامي، حداقل و حداكثر ولتاژها بطور خودكار و مطابق با نوع استاندارد، محاسبه مي

  مراجعه كنيد 1براي شرح بيشتر به ضميمه. 
 ( كليد سمت راست موس را بزنيد ليستي تاييد كنندهحوالي قسمت قبلي/بعدي/آخر )ر در باالي كليدهاي  اگ

 شود كه نشان دهنده مانورهاي انجام شده براي كليد انتخاب شده است.ظاهر مي

  اگر شماره نقشه را در قسمت سمت چپ نوشته و كليد نام و شماره نقشه تجهيزات الكتريكي در قسمت

ENTER شود. به اين ترتيب اگر نام فايل را بزنيد همين شماره بعنوان نام در قسمت سمت راست ظاهر مي

ها همان شماره نقشه باشد نوشتن مجدد نام نقشه در قسمت سمت راست نياز نيست. توجه داشته باشيد كه نقشه

( نياز نيست. نام نقشهمت است ذكر انشعاب در قسمت راست )قس WMF.فقط در حالتي كه انشعاب فايل نقشه 

در نام نقشه ذكر شود )نام  BMP.انشعاب  "است بايستي حتما BMP.030نام فايل نقشه  "بنابراين اگر مثال

030.BMP  030بطور كامل نوشته شود( ولي اگر نام فايل نقشه.WMF  در قسمت راست كافي  030است ذكر

است.

 تعريف يك كليد جديد. جديد: 

عمال تغييرات داده شده بر روي اطالعات كليد در بانك. توجه كنيد كه تغييرات تمام صفحات و حتي اِاصالح: 

تغييرات مربوط به مانورها )مانورهاي ذخيره نشده و يا مانورهاي حذف شده( توسط اين كليد يكجا در بانك اِعمال 

 شود.مي

 جام شده(حذف اطالعات مربوط به يك كليد )به همراه مانورهاي انحذف: 

 شود.ذخيره يك كليد جديد. اين دكمه فقط هنگام تعريف يك كليد جديد فعال ميذخيره: 
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اِعالم انصراف از تغييرات داده شده. تمام اطالعات كليد از بانك خوانده و نمايش داده خواهد شد. توجه لغو: 

 داشته باشيد كه مانورهاي ذخيره نشده حذف خواهند شد.

براي حركت بر روي ركوردهاي موجود در بانك جهت مشاهده اطالعات مربوط به خر: اول، بعدي، قبلي، آ

 كليدهاي ذخيره شده در بانك.

 

 

 2صفحه 4-8

توانيد مقادير مورد ميمقاومت اهمي تجهيزات الكتريكي بر حسب اهم هاي مختلفِ بخش در قسمت 

 نظر را وارد كنيد.

 

توانيد كد خود را ثبت يا ( با دوبار كليك ميتي پمپاژرله آن)بجز قسمت كنترل هاي مختلف بخش در قسمت

 حذف نماييد )به معني تاييد يا عدم تاييد(.

 روش تست رله آنيت پمپاژ

 شود.تست شروع مياجرا با زدن دكمه  -1

كليد بايستي در حالت وصل بوده و فنر شارژ باشد. اگر كليد قطع باشد يك مانور وصل بطور خودكار  -2

 انجام خواهد شد.

شود. تاخير بين نجره تنظيم ولتاژها فعال شده و پس از تنظيم صحيح ولتاژها فرمان وصل و قطع اجرا ميپ -3

شود.اگر كليد قطع نشود پيام خطا داده شده و ادامه تست تعيين ميتنظيم اطالعات پايه اين دو مانور در پنجره 

 شود. متوقف مي

وصل شده باشد. در  "زمان نبايستي كليد مجدداشود. پس از اين ( ثانيه مكث مي6به اندازه شش ) -0

 پمپاژ تاييد خواهد شد.اينصورت رله آنتي

 

 3صفحه 4-9

بر حسب نوع كليد ممكن است ظاهر يا پنهان رله پرايمر و  آزمايش نشتي، هافشار گاز پلهاي بخش 

آنجا و وارد كردن مقدار مورد نما در هايي كه مقدار آنها بايد توسط كاربر وارد شود با قراردادن مكانشوند. قسمت

 شود.هايي كه نياز به تاييد كاربر )با ثبت كد كاربر( دارد با دوبار كليك موس انجام مينظر، و قسمت
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 4صفحه 4-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي وصل و قطعمحاسبه حداقل ولتاژ عملكرد بوبين

 با كليك بر روي دايره كنار بوبين مورد نظر، آنرا انتخاب كنيد. -1

 را بزنيد. محاسبه حداقل ولتاژ عملكرددر بخش اجرا كمه د -2

ايد در حاليكه كليد هم بوبين وصل را انتخاب كرده "اگر وضعيت كليد براي ادامه كار مناسب نباشد )مثال -3

 شود.تواند عمل كند( بطور خودكار فرمان  مناسب به كليد اِعمال ميوصل است و در نتيجه بوبين وصل نمي

غذيه بوبين بايستي كمتر از مقدار حداقلي كه برابر است با درصدي از ولتاژ نامي كه در پنجره ولتاژ منبع ت -0

تعيين شده است تنظيم شود. اگر منبع تغذيه قابل كنترل توسط برنامه باشد اين تنظيم تنظيمات اطالعات پايه 

 دهد.بطور خودكار انجام خواهد شد، درغيراينصورت كاربر بايستي اينكار را انجام 

شود. يعني فرمان پس از تنظيم ولتاژ، كار محاسبه حداقل ولتاژ عملكرد بوبين انتخاب شده شروع مي -5

تنظيمات اطالعات پايه شود. اگر كليد عمل نكند ولتاژ به اندازه گامي كه در پنجره مناسب به كليد اِعمال مي
يابد كه يا كليد عمل كند عمل تا وقتي ادامه مي شود. اينتعيين شده است افزايش يافته و فرمان دوباره اِعمال مي

 و يا ولتاژ از حداكثر مقدار مجاز باالتر برود.

 شود، افزايش آن بايستي به آرامي صورت بگيرد.اگر منبع تغذيه توسط كاربر تغيير داده مي 

 عمليات را متوقف كنيد.لغو توانيد با زدن دكمه در هر مرحله از مراحل باال، مي 
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 ت رله افت ولتاژ در حالت وصل كليد قدرتتس

 با كليك بر روي دايره مربوط به اين تست، آنرا انتخاب كنيد. -1

 را بزنيد. رله افت ولتاژدر بخش اجرا دكمه  -2

 شود.كليد بايد وصل باشد. درغيراينصورت، فرمان مناسب )فرمان وصل( به كليد اِعمال مي -3

ناميِ رله افت ولتاژ تنظيم شود. اگر منبع تغذيه قابل كنترل توسط  ولتاژ منبع تغذيه بوبين بايستي روي ولتاژ -0

 برنامه باشد اين تنظيم بطور خودكار انجام خواهد شد، درغيراينصورت كاربر بايستي اينكار را انجام دهد.

تأخير كاهش ولتاژ توسط قسمت  تنظيمات اطالعات پايهبا كاهش تدريجي ولتاژ )با سرعتي كه در پنجره  -5

گردد. در هر ولتاژي كه كليد قطع شود آن ولتاژ شود( تست رله افت ولتاژ انجام ميتعيين مي فت ولتاژرله ا

 بعنوان ولتاژ عملكرد رله افت ولتاژ در حالت وصل كليد ثبت خواهد شد.

 

 تست رله افت ولتاژ در حالت قطع كليد قدرت

 با كليك بر روي دايره مربوط به اين تست، آنرا انتخاب كنيد. -1

 را بزنيد. رله افت ولتاژدر بخش اجرا دكمه  -2

 شود.كليد بايد قطع باشد. درغيراينصورت، فرمان مناسب )فرمان قطع( به كليد اِعمال مي -3

ولت تنظيم شود. اگر منبع تغذيه قابل كنترل توسط برنامه  21ولتاژ منبع تغذيه بوبين بايستي روي ولتاژ  -0

 د شد، درغيراينصورت كاربر بايستي اينكار را انجام دهد.باشد اين تنظيم بطور خودكار انجام خواه

در پنجره وجود دارد. با افزايش يا خروج و تاييد شود. اگر دقت كنيد دو دكمه باز ميمنبع تغذيه پنجره  -5

كاهش ولتاژ در اين پنجره )و اگر تغذيه دستي است از روي خود تغذيه( هرگاه رله افت ولتاژ عمل كرد )صداي 

را بزنيد تا ولتاژ منبع تغذيه در اين لحظه تاييد رله را شنيديد و يا حركت آن را ديديد(، دكمه  حركت محور

منبع پنجره خروج بعنوان ولتاژ عملكرد رله افت ولتاژ در حالت قطع كليد ثبت شود. در صورت زدن دكمه 

 شود.اده نميبسته شده و تغييري در ولتاژ عملكرد رله افت ولتاژ در حالت قطع كليد دتغذيه 

 عمليات را متوقف كنيد.لغو توانيد با زدن دكمه در هر مرحله از مراحل باال، مي 

 

 محاسبه جريان بوبين بلوكينگ

 را بزنيد. بوبين بلوكينگدر بخش اجرا دكمه  -1

 شود.كليد بايد قطع باشد. درغيراينصورت، فرمان مناسب )فرمان قطع( به كليد اِعمال مي -2

بوبين بايستي روي ولتاژ نامي بوبين بلوكينگ تنظيم شود. اگر منبع تغذيه قابل كنترل  ولتاژ منبع تغذيه -3

 توسط برنامه باشد اين تنظيم بطور خودكار انجام خواهد شد، درغيراينصورت كاربر بايستي اينكار را انجام دهد.

 فرستد.به كامپيوتر ميبرداري كرده و نتيجه را ثانيه از جريان بوبين بلوكينگ نمونه 6تستر براي مدت  -0

 شود.نمونه آخر محاسبه شده و بعنوان جريان بوبين بلوكينگ ثبت مي 11در كامپيوتر، ميانگين جريان براي  -5
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 شروع عمليات براي محاسبه حداقل ولتاژ عملكرد، تست رله افت ولتاژ و جريان بوبين بلوكينگاجرا: 

 ياتِ در حال اجراقطع ارتباط سريال و متوقف كردن عمللغو: 

 

 صفحه روتين تست 4-11

شود بر حسب نوع كليد و نوع مانور متفاوت است. در دو شكل زير اطالعاتي كه در اين صفحه ظاهر مي

 وضعيت اين پنجره در مورد دو نوع كليدِ روغني و خال نشان داده شده است:
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 ن صفحه آمده است:در ادامه، معني شمايل ظاهر شده در اي

 اندحدود ايمني هنوز محاسبه نشده 

 اندحدود ايمني محاسبه شده 

 توانيد حدود ايمني را محاسبه كنيد.با استفاده از اين شمايل مي 

 

 نمايش پارامترهاي تست مربوط به مانور انتخاب شده. 

 هر شده بصورت زير خواهد بود:پنجره ظا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسم دوباره منحني و محاسبه مجدد پارامترهاي مربوط به منحني كه در سمت راست منحني نشان داده  

دهيد با تغيير ميتنظيمات كليد را در پنجره  Dampingوقتي تنظيمات فيلترهاي زماني يا خطوط  "شود. مثالمي

 توانيد نتيجه تنظيمات جديد را ببينيد.اين شمايل مياستفاده از 

 برخي از پارامترهاي كليد در محدوده مجاز قرار ندارند 

 پارامترهاي كليد همگي در محدوده مجاز قرار دارند 

 پايين را مشاهده توانيد جدول مربوط به وضعيت پارامترهاي كليد و حدود باال و با استفاده از اين شمايل مي

 كنيد. با كليك روي جدول )يا روي همين شمايل( جدول پنهان خواهد شد.

 اين جدول بصورت زير خواهد بود:
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 شودمنحني حركت هر سه پل كليد خال در كنار هم نمايش داده مي  

 شوددر يك محور مختصاتِ مشترك نمايش داده مي منحني حركت هر سه پل كليد خال روي هم و  

 شودفقط منحني حركت پل مورد نظر نمايش داده مي  

 
 اجنام يك مانور

مانور مورد نظر را يا از ليست مانورها انتخاب كنيد و يا شماره مانور را در قسمت مربوطه در سمت چپ اين 

شود. اگر ولتاژها را بزنيد. پنجره تنظيم ولتاژها باز مياجرا زنيد. حال دكمه را ب ENTERليست وارد كرده و كليد 

بدرستي تنظيم شوند فرمان اجراي مانور به كليد اِعمال شده و نتيجه مشاهده خواهد شد. در زماني كه برنامه با تستر 

توانيد ادامه كار را مي لغودر حال دريافت اطالعات منحني حركت است( با زدن دكمه  "در ارتباط است )مثال

تنظيمات كليد شود بر اساس آخرين تنظيمات در پنجره متوقف كنيد. پارامترهاي تست هر مانوري كه انجام مي

پارامترهايي كه مانور بر اساس آنها انجام شده است را نشان   خواهد بود. اگر مانوري انجام شده باشد، شمايل 

دهد يعني تنظيماتي كه مانور بر اساس آنها انجام مانور انجام نشده باشد تنظيمات كليد را نشان مي خواهد داد و اگر

 خواهد شد.

 تواند مطابق تنظيماتي مستقل از ديگر مانورها انجام شود.هر مانوري مي 

 ها )بوبين و ود. تغذيهشها روشن ميدر مورد منابع تغذيه قابل كنترل توسط برنامه، در شروع انجام مانور تغذيه

 موتور صفحه جريانو  صفحه روتين تست، 4صفحه هايي غير از شوند كه صفحهموتور( فقط وقتي خاموش مي

 فعال شوند.

 

ايد روي منحني حركت دهيد، زمان و ميزان جابجايي داشتهاگر موس را در حاليكه كليد سمت چپ آنرا پايين نگه

كه كليد موس را رها كنيد ليستي از اطالعات مربوط به زمان، جابجايي، سرعت كنتاكت نمايش داده شده و هر جا 

 شود.و جريان بوبين نشان داده مي

 .با كليك بر روي ليستِ ظاهر شده، آن ليست پنهان خواهد شد 

اگر كليد سمت راست موس را وقتي كه موس در قسمت مربوط به نمايش 

 شود كه عبارتند از:امكانات ظاهر ميمنحني حركت قرار دارد بزنيد ليستي از 

 دهد.مانورهاي انجام شده را نشان مي عنوانليست مانورهاي انجام شده: 

اي مجزا و ها و جريان بوبين را در پنجرهمنحني حركت، كنتاكتتمام صفحه: 

توانيد دو مانور دهد. با كوچك كردن اين پنجره ميبصورت بزرگتر نشان مي

 و حتي دو كليدِ مختلف( را همزمان مشاهده نماييد.مختلف از يك كليد )

 شود.استفاده مي براي چاپ منحني بر روي چاپگرچاپ همانند دكمه چاپ: 

 دهد.را انجام مياجرا همان عمل دكمه اجرا: 

شود. البته، تا زماني كه براي حذف يك مانورِ انجام شده استفاده ميحذف: 

 ور از بانك اطالعات حذف نخواهد شد.نزنيد مان 1را در صفحه اصالح دكمه 

 اند.محاسبه شده "جهت حذف حدود ايمني كه قبالحذف حدود ايمني: 
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جهت نمايش يا عدم نمايش هر يك از اين موارد : Dampingها، جريان بوبين، خطوط منحني حركت، كنتاكت

 شود.ها استفاده ميدر قسمت مربوط به نمايش منحني

جهت حركت بر روي بانك اطالعات كليدها و در نتيجه مشاهده اطالعات مربوط به كليد بعدي، كليد قبلي: 

 شود.كليدهاي ديگر استفاده مي

 آيد( توجه كنيد.در ادامه مي كهقبلي )و  بعديهاي به تفاوت اين دو گزينه با وظيفه دكمه 

 
 حماسبه حدود اميين:

هاي ظاهر شده شما را در اجراي شود. پيامد شروع ميبا كليك بر روي شمايل مربوطه، عمليات محاسبه اين حدو

 دهد.اين عمليات ياري مي

  در خالل انجام عمليات، با انتخاب دكمهCancel توانيد ادامه عمليات را متوقف هاي ظاهر شده ميدر پنجره

 كنيد.

 
 هادكمه

 شروع انجام يك مانوراجرا: 

 كندفقط مانور در حال نمايش را ذخيره ميذخيره: 

 حركت بر روي ليست مانورهابعدي، قبلي: 

 ها بر روي چاپگرچاپ منحني چاپ:

 قطع ارتباط سرياللغو: 
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 صفحه جريان موتور 4-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده برداري كرده و منحني جريان را توانيد از جريان موتور در زمان شارژ فنر وصل نمونهدر اين صفحه، مي

 آيد.بدست مي تنظيمات كليدبرداري، از پنجره كنيد. حداكثر مدت زمان نمونه

 ها:شمايل

 نمايش پارامترهاي تست   

 برخي از پارامترهاي كليد در محدوده مجاز قرار ندارند   

 پارامترهاي كليد همگي در محدوده مجاز قرار دارند   

 توانيد جدول مربوط به وضعيت پارامترهاي كليد و حدود باال و پايين را مشاهده با استفاده از اين شمايل مي

 كنيد. با كليك روي جدول )يا روي همين شمايل( جدول پنهان خواهد شد.

 

ليد قطع نباشد يك شود. كليد بايستي قطع باشد. اگر كرا بزنيد. پنجره تنظيم ولتاژها باز مياجرا براي شروع، دكمه 

شود پس از تنظيم ولتاژها فرمان وصل به كليد اِعمال شود. حال سعي ميفرمان قطع بطور خودكار به كليد اِعمال مي

در حال دريافت  "برداري شود. در زماني كه برنامه با تستر در ارتباط است )مثالهاي جريان موتور نمونهشود و داده

توانيد ادامه كار را متوقف كنيد. پارامترهاي تست براي حالتي كه مي لغوزدن دكمه  اطالعات منحني جريان است( با

خواهد بود. اگر منحني جريان تنظيمات كليد منحني جريان گرفته شده است بر اساس آخرين تنظيمات در پنجره 

انجام شده است را نشان خواهد داد و  پارامترهايي كه منحني جريان بر اساس آنها گرفته شده باشد، شمايل 

دهد يعني تنظيماتي كه منحني جريان بر اساس آنها اگر منحني جريان گرفته نشده باشد تنظيمات كليد را نشان مي

 گرفته خواهد شد.
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 هادكمه

 برداري از جريان موتورشروع عمليات نمونهاجرا: 

 ذخيره منحني جريان موتور در بانكذخيره: 

 پ منحني بر روي چاپگرچا چاپ:

 قطع ارتباط سرياللغو: 

 

 تست سريع 4-13

 دريافت اطالعات كليداز پنجره روتين تست  صفحه "كه مستقيماروتين تست در فهرست عمليات، غير از گزينه 

را  روتين تست همان وظيفه صفحه "هم وجود دارد كه تقريبا تست سريعكند، گزينه ديگري با عنوان را باز مي

 هاي زير:رد ولي با تفاوتبرعهده دا

 توانيد ذخيره كنيد.را نمي تست سريعمانورهاي انجام شده در  -1

را بزنيد با توجه به وضعيت كليد، مانور مناسب اجرا اگر نوع مانور را وصل يا قطع قرار دهيد و دكمه  -2

شود. طا داده مياگر وضعيت كليد مناسب نباشد پيام خ روتين تستشود. توجه داشته باشيد كه در انجام مي

يك مانور وصل يا قطع )مناسب با وضعيت كليد( انجام خواهد اجرا بنابراين، در اين پنجره با هر بار زدن دكمه 

 شد.

 سطح ولتاژ و شماره بوبين قطع در همين صفحه قابل انتخاب است. -3

ابتدا يك مانور وصل اگر يكي از مانورهاي تركيبي را انتخاب و اجرا كنيد ولي وضعيت كليد مناسب نباشد،  -0

زده شود همان مانور مورد نظر كاربر اجرا خواهد شد  اجراشود و پس از آن هر بار كه دكمه يا قطع انجام مي

 مشخص است(. اجرا)كه عنوان اين مانور بر روي دكمه 

 اجرا كنيد: "توانيد انواع مانورها را مستقيمامي F6تا  F1با كليدهاي  -5

F1وصل : 

F2قطع : 

F3و قطع همزمان : وصل 

F4وصل تأخير قطع : 

F5قطع تأخير وصل : 

F6قطع تأخير وصل و قطع : 

اگر تنظيمات كليد يا ضرايب كاليبراسيون را تغيير دهيد، مانورهاي انجام شده حذف شده و ديگر نمايش  -6

 شوند.داده نمي
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 پنجره شماره سريال . . . 4-14

 شماره سريال . . .گزينه  عمليات، فهرست 

 تجو و نمايش اطالعات كليد مورد نظر جسوظيفه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توانيد شماره سريال آنرا در اين پنجره وارد كنيد. در صورتي كه جهت نمايش اطالعات يك كليد خاص، ميشرح: 

اطالعات كليد در بانك اصلي پيدا شود نمايش داده خواهد شد و اگر در بانك پشتيبان پيدا شود پيام مناسب ظاهر 

 شود. مي

 فعال باشد.  اطالعات كليدشود كه پنجره دريافت اين پنجره فقط وقتي فعال مي

شود. اگر اطالعات پيدا شود كه جستجو مي Breaker.mdbشماره سريال وارد شده ابتدا در بانك اصلي يعني 

موجود باشد  شود. ولي اگر پيدا نشود و بانك پشتيبان در مسيري كه برنامه نصب و اجرا شده استنمايش داده مي

 شود.( جستجو ميBackup.mdbدر آن )با نام 

  هم اين پنجره باز دريافت اطالعات كليد در پنجره شماره سريال كليد با دوبار كليك بر روي قسمت

 شود.مي
 

 هادكمه

 شروع جستجوي شماره سريال در بانكتاييد: 

 انصراف از جستجو و بستن پنجره لغو:
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 پنجره تست پورت سريال 4-15

 تست پورت سريالگزينه عمليات، هرست ف

 تست پورت سريال كامپيوتر، تست برقراري ارتباط با تستروظيفه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود. براي اين كار بر صحت برقراري ارتباط كامپيوتر با تستر بررسي ميتست ارتباط با دستگاه در بخش  شرح:

ظاهر خواهد  و در غيراينصورت عالمت  باشد عالمت  روي شمايل مربوطه كليك كنيد. اگر ارتباط برقرار

 شد.

  اگر در اين پنجره شماره پورت سريال را تغيير دهيد هنگام خروج، اين شماره پورت بعنوان پورت فعال ذخيره

 خواهد شد.

را  Loop Backبراي بررسي صحت پورت سريال كامپيوتر، كابل ارتباط سريال را از كامپيوتر جدا كرده و كانكتور 

حروف يا ارقامي را وارد كنيد. اگر متن ارسالي به پورت سريال به پورت سريال كامپيوتر وصل كنيد. در قسمت 

 كنيد پورت سالم است.مشاهده ميمتن دريافتي از پورت سريال كنيد در قسمت آنچه كه تايپ مي "دقيقا

رتباط با تستر، كابل را به كامپيوتر وصل كرده و پس از اطمينان از صحت پورت سريالِ كامپيوتر، جهت تست كابل ا

را وصل كنيد و تست پورت سريال كامپيوتر را تكرار كنيد.  Loop Backبجاي تستر، به سر ديگر كابل، كانكتور 

 اگر نتيجه منفي است به معني خرابي كابل ارتباط سريال است. 
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  اطالعات مربوط به كانكتورLoop Back افزار موجود است.سخت در دفترچه راهنماي 

شود. همچنين آخرين تنظيم بستن پنجره. در زماني كه ارتباط سريال فعال است اين دكمه غير فعال ميخروج: 

 شماره پورت سريال بعنوان پورت فعال ذخيره خواهد شد.

 

 پنجره منبع تغذيه 4-16

 منبع تغذيهگزينه عمليات، فهرست 

 بع تغذيه با قابليت تنظيم ولتاژنمايش ولتاژ و جريان مناوظيفه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي هر دو منبع تغذيه بوبين و موتور قابليت نمايش ولتاژ و جريان، تعيين نوع ولتاژ و جريان و نيز خاموش شرح: 

ها )قطع و وصل خروجي( وجود دارد. در مورد جريان، فقط نمايش جريان خروجي مطرح و روشن كردن تغذيه

مورد ولتاژ قابليت تنظيم هم وجود دارد. براي تنظيم ولتاژ بايستي با تغيير ميله كنار پنجره نمايش است ولي در 

ولت نسبت به ولتاژ  2ولتاژ، ميزان ولتاژ مورد نظر را تعيين كرد. اگر ولتاژِ در حال نمايش )ولتاژ خروجي تغذيه( 

ود متفاوت باشد ولتاژ به رنگ قرمز نمايش داده شتنظيمي كاربر كه در كنار ميله مخصوص تنظيم نمايش داده مي

 خواهد شد.

 شود زياد است بايستي ضرايب اگر تفاوت ولتاژ مورد نظر شما با آنچه كه بر روي منبع تغذيه تنظيم مي

 گيري و ضرايب منبع تغذيه مورد نظر را دوباره محاسبه كنيد.كاليبراسيون اندازه
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  اگر خروجي تغذيهOFF  توسط كليد مينياتوري مربوطه در پشت منبع تغذيه )اگر وجود دارد( قطع باشد و يا

شده باشد، تنظيم ولتاژ مطابق با مقدار مورد نظرِ كاربر انجام خواهد شد و به محض وصل خروجي تغذيه، ولتاژ 

 تنظيم شده نمايش داده خواهد شد.

  ولت قابل انجام است. 255ولت تا  11تنظيم ولتاژ از 

 

(، بايد توجه داشته باشيد كه چون مسير ولتاژ بوبين 2و قطع  1هاي وصل، قطع نمايش جريان بوبين )بوبيندر مورد 

شود و در ها و امثال آن بسته ميهايي مثل اجراي يك مانور يا محاسبه حداقل ولتاژ عملكرد بوبينفقط در زمان

ان خروجي تغذيه بوبين، از خروجي حالت عادي اين مسير باز است )قطع است( بايستي جهت مشاهده جري

AUX .استفاده كنيد  

  در صورتي كه قصد داريد به خروجي تغذيه دست بزنيد بايستي خروجي آنرا توسط كليد اصلي

مخصوص خاموش كردن تغذيه )يا كليد مينياتوري( كه در پشت منبع تغذيه قرار دارد قطع كنيد و فقط به ارسال 

اختالل در برق شهر( ممكن  "جره اكتفا نكنيد زيرا هرگونه اختالل در كار سيستم )مثالفرمان قطع خروجي از اين پن

 است موجب وصل مجدد خروجي شود.

 هاي قابل كنترل ساخت ها فقط در مورد تغذيهواضح است كه مواردي مثل تنظيم ولتاژ يا قطع خروجي تغذيه

 اين شركت مصداق دارد.

 
 هادكمه

باز شده باشد ظاهر  "تست رله افت ولتاژ در حالت قطع كليد"قتي كه پنجره بواسطه اين دكمه فقط وتاييد: 

 رود.شود و براي ثبت ولتاژ بكار ميمي

 بستن پنجرهخروج: 
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 هاپنجره وضعيت سنسورها و كنتاكت 4-17

 هاوضعيت سنسورها و كنتاكتگزينه عمليات، فهرست 

 هاي اصلي و فرعيكتنمايش وضعيت سنسورهاي خطي، اِنكودر و كنتاوظيفه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.نمايش داده مي سنسورهاي خطيطول هر يك از سنسورهاي خطي در بخش شرح: 

 

 

 گيري حركت سنسورهاي خطي برابر است بادقت اندازه: 

 256 / (طول سنسور خطي)

ايد. اگر اين طول هوارد كرد )براي نوع خال( تنظيمات كليدطول سنسور خطي همان مقداري است كه در پنجره 

19.2mm 0.075گيري باشد، دقت اندازهmm .خواهد بود 

هاي توليد درجه(، كل تعداد پالس 361تا  1عالوه بر نمايش گرافيكي چرخش محور اِنكودر )از اِنكودر در بخش 

وانيد با زدن تشود. در هر زمان كه بخواهيد ميشده در خروجي اِنكودر و نيز كل زاويه چرخش آن نمايش داده مي

تعداد پالس و زاويه چرخش را صفر كنيد. از اين قابليت براي تعيين نقطه مرجع )نقطه صفر( براي صفر دكمه 

 تست اِنكودر استفاده كنيد. 

 گيري چرخش اِنكودر برابر است با:دقت اندازه 

 (تعداد پالس اِنكودر در يك دور كامل) / 361

)براي نوع روغني،  تنظيمات تنظيمات كليدل همان مقداري است كه در پنجره تعداد پالس اِنكودر در يك دور كام

 درجه خواهد بود. 100/1گيري باشد، دقت اندازه 2511ايد. اگر اين مقدار (وارد كردهEFDگازي يا 
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هر كنتاكتي كه قطع باشد با نماد المپ خاموش و هر كنتاكتي كه وصل باشد با نماد المپ ها، كنتاكتدر بخش 

 شود.روشن نمايش داده مي

 
 هادكمه

 شود.موقعيت محور اِنكودر بعنوان صفر تلقي شده و تعداد پالس و زاويه چرخش صفر ميصفر: 

 بستن پنجرهخروج: 

 

 پنجره اطالعات كاربران 4-18

 اطالعات كاربرانگزينه مديريت سيستم، فهرست 

 اي استفاده از برنامهاضافه، حذف يا تغيير اسامي و مشخصات كاربرانِ مجاز بروظيفه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود. به عبارت وارد برنامه شده باشيد فعال ميسرپرست اين گزينه فقط زماني كه با كلمه عبور مخصوص شرح: 

 اطالعات كاربران را تغيير دهد. تواندديگر، فقط سرپرست مجموعه مي

 .براي اطالع از كلمه عبور سرپرست با اين شركت تماس بگيريد 

 

دريافت شود بعنوان امضاي كاربر جهت تاييد برخي پارامترهاي كليد در پنجره ه كه در قسمت كد وارد ميآنچ

 شود.استفاده مياطالعات كليد 

 
 هادكمه

حركت بر روي ركورهاي مربوط به اطالعات كاربران و در نتيجه مشاهده اين اول، بعدي، قبلي، آخر: 

 اطالعات

 تعريف يك كاربر جديدجديد: 

 اِعمال تغييرات داده شده در پنجره در بانك مربوط به اطالعات كاربرانصالح: ا

 حذف يك كاربر از مجموعه كاربران مجازحذف: 
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 ذخيره اطالعات يك كاربر جديدذخيره: 

 انصراف از اِعمال تغييرات در بانك مربوط به اطالعات كاربرانلغو: 

 بستن پنجرهخروج: 

 

 پنجره تغيير كاربر 4-19

 تغيير كاربرگزينه ريت سيستم، مديفهرست 

 كندتغيير كاربري كه با برنامه كار ميوظيفه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود و هم از طريق اين گزينه. با انتخاب نام كاربر از ليست اين پنجره، هم در ابتداي اجراي برنامه فعال ميشرح: 

ر كرده و از آن به بعد هر جا نياز باشد از اين كند تغييو وارد كردن كلمه عبور، كد كاربري كه از برنامه استفاده مي

 شود.كد بعنوان امضاي كاربر استفاده مي

 يابد.اگر كلمه عبور سه بار اشتباه وارد شود پيام خطا ظاهر شده و برنامه خاتمه مي 

 
 هادكمه

 پس ازورود كلمه عبور زده شود تا اجراي برنامه پس از بررسي صحت آن ادامه يابد.تاييد: 

يابد ولي اگر در خالل برنامه و براي تغيير كاربر اين اگر در ابتداي اجراي برنامه باشيد، برنامه خاتمه ميغو: ل

 پنجره را باز كرده باشيد به معني انصراف از تغيير كاربر خواهد بود.
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 پنجره تغيير كلمه عبور 4-20

 تغيير كلمه عبورگزينه مديريت سيستم، فهرست 

 ر كاربري كه برنامه را اجرا كرده استتغيير كلمه عبووظيفه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواند كلمه عبور خود را به دلخواه تغيير دهد. براي تغيير كلمه عبور الزم هر كاربري كه برنامه را اجرا كند ميشرح: 

 مشابه وارد شود. "است عالوه بر وارد كردن كلمه عبور قبلي، كلمه عبور جديد دوبار بطور كامال

 به پيام ظاهر شده توجه كنيد تا از تغيير كلمه عبور مطمئن شويد.تاييد زدن دكمه  پس از 

  اطالعات اگر كلمه عبور خود را فراموش كرديد، از سرپرست مجموعه خود بخواهيد با استفاده از پنجره

 آنرا به شما يادآوري كند.كاربران 

 
 هادكمه

 ثبت كلمه عبور جديدتاييد: 

 ف از تغيير كلمه عبوراِعالم انصرالغو: 
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 پنجره كپي اطالعات از جدول 4-21

 كپي اطالعات از جدولگزينه مديريت سيستم، فهرست 

 كپي اطالعات از يك بانك به بانك اصلي برنامهوظيفه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Breaker.mdb)ممكن است نياز باشد اطالعات برخي جداول از يك بانك ديگر در بانك اصلي برنامه شرح: 

خواهيم محدوده مجاز براي انواع كليدها را از نصب شده است و مي "برنامه در مسيري مجددا "شود. مثالكپي 

هاي مجاز را در برنامه نصب و اجرا شده است كپي كنيم تا نياز نباشد دوباره همان محدوده "مسير ديگري كه قبال

بانك  اينكار كافي است با استفاده از دكمه اين برنامه تازه نصب شده وارد كنيم. براي  محدوده مجاز پنجره 

جداول اي كه داراي آخرين تنظيمات محدوده مجاز است را پيدا كنيم. سپس، از قسمت اطالعات برنامه

 را بزنيم. كپي جدولرا انتخاب كرده و دكمه  Tolerance Of Parametersجدول بانك، 

دهد كه در جدول انتخاب شده از بانك عات بيشتر است و نشان ميفقط براي اطال فيلدهاي جدولقسمت 

 چه فيلدهايي وجود دارد.

 
 هادكمه

 شروع كپي اطالعات از جدول بانك انتخاب شده در بانك اصلي برنامهكپي جدول: 

 بستن پنجرهخروج: 
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 فراخواني از حافظه تسترپنجره  4-22

 تستر فراخواني از حافظهگزينه مديريت سيستم، فهرست 

 ره در بانك اصلي برنامهيره شده در تستر و ذخين تستهاي ذخخواندوظيفه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د تستها را به همراه ين پنجره مي توانيمي باشد كه در اره كردن يتست در تستر قابل ذخ 66حداكثر شرح: 

ل بودبد در بانك برنامه يرا كه ما مشاهده كرده و هر كدام خ انجام تست و ...يال، تاريشخصات آنها مثل شماره سرم

 د.يره كنيذخ

ره خواهد شد. براي ثبت يباشد در بانك برنامه ذخ وجود داشته شودآن عبارت  ذخيرهدر ستون  هر تستي كه

 د.ين عمل را انجام دهيز هميعبارت ن نيد. براي حذف ايك كنينظر دوبار كل، در سطر مورد   شودعبارت  

 

 ر ظاهر مي شود:يهرست زفست نمايش اطالعات تستها لي ك راست بر روييبا كل

ال خاص، ياره سرك شميمشاهده تستهاي مربوط به براي " : مثالفيلتر

ك سمت يپس با كلك كرده سيال مورد نظر كليبر روي شماره سر

ال مورد يوط به شماره سرلتر فقط تستهاي مربينه فيراست و انتخاب گز

 .ست نشان داده خواهند شدينظر در ل

 د.ينه را اجرا كنين گزيهده تمام تستهاي موجود در تستر التر انجام شده و مشايحذف ف براي: فيلترحذف 

تستها در  تمامذخيره با زدن دكمه عني يثبت مي شود ) شودتمام سطرها عبارت  ذخيره: در ستون فراخواني همه

 ره شوند(.يبانك ذخ

 

 

ش يستتتت نمتتتا يل

 اطالعات تستها
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چ تستي در بانك يهذخيره با زدن دكمه عني يا حذف مي كند )را از تمام سطره شود: عبارت فراخواني هيچكدام

 ره نشود(.يذخ

 

 
 هادكمه

ن ين، پس از انجام ايبنابراتمام تستهاي موجود در حافظه تستر را پاك مي كند. : حذف تستها از حافظه تستر

 گر تستي در حافظه تستر وجود نخواهد داشت.يعمل د

ست يآنها در لشده در تستر خوانده شده و اطالعات  ذخيرهدكمه تستهاي ن يبا زدن ا: فراخواني از حافظه تستر

 شوند. ي مربوطه نشان داده م

 .ره خواهد شدبرنامه ذخيوجود داشته باشد در بانك  شودآن عبارت  ذخيرهدر ستون  هر تستي كه: ذخيره

 قطع ارتباط سرياللغو: 

 بستن پنجرهخروج: 
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 پنجره ايجاد بانك پشتيبان 4-23

 ايجاد بانك پشتيبانگزينه مديريت سيستم، رست فه

 تهيه كپي از اطالعات كليدها بر اساس تاريخ، دستور كار و شماره سريالوظيفه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وارد كنيد. براي تنظيم مسير و نام بانك محل ايجاد بانك پشتيبان مسير و نام بانك پشتيبان را در قسمت شرح: 

 استفاده كنيد.  ه توانيد از دكمپشتيبان مي

 هاي انتخاب ايجاد شده و موجود باشد، شماره سريال "ايد بانك پشتيبان قبالاگر در مسيري كه انتخاب كرده

 شده، به آن اضافه خواهد شد. 

اي زير ه( به يكي از روشچك ليست پشتيبانيهاي مورد نظر )انتقال آنها به قسمت براي انتخاب شماره سريال

 عمل كنيد:

. با دوبار كليك بر روي يك شماره شماره سريالانتخاب مستقيم يك يا چند شماره سريال از قسمت  -1

شود. همچنين اگر چند شماره سريالِ پشت هاي انتخاب شده اضافه ميسريال، آن شماره به ليست شماره سريال

هاي مورد نظر( كت آن بر روي شماره سريالداشتن كليد سمت چپ موس و حرسرهم را انتخاب كرديد )با نگه

 هاي انتخاب شده اضافه كنيد.همه آنها را يكجا به ليست شماره سريالانتخاب <<توانيد با زدن دكمه مي

ها كه داراي يك دستور كار مشابه هستند، با كليك بر روي دستور اي از شماره سريالبراي انتخاب دسته -2

توانيد با هايي كه داراي آن دستور كار هستند انتخاب خواهند شد. حال ميلكار مورد نظر تمام شماره سريا

 هاي انتخاب شده اضافه كنيد.همه آنها را يكجا به ليست شماره سريالانتخاب <<دكمه     

 



  افزارنرم –راهنماي كاربران سيستم تست كليدهاي قدرت 

 BT11_BT12_BT121_Software_V5 تراشه پرداز پويا

48 

ها كه داراي يك تاريخ آزمايش مشابه هستند، با كليك بر روي تاريخ اي از شماره سريالبراي انتخاب دسته -3

توانيد اند انتخاب خواهند شد. حال ميهايي كه در آن تاريخ آزمايش شدهمورد نظر تمام شماره سريالآزمايش 

 هاي انتخاب شده اضافه كنيد.همه آنها را يكجا به ليست شماره سريالانتخاب <<با دكمه 

صلي حذف نشوند هاي انتخاب شده پس از اضافه شدن به بانك پشتيبان از بانك اخواهيد شماره سريالاگر مي

ايد در را انتخاب نماييد. اگر شماره سريالي كه انتخاب كردهانتقال خواهيد حذف شوند گزينه و اگر ميكپي گزينه 

 شود.بانك پشتيبان موجود باشد به كاربر اطالع داده خواهد شد و اگر كاربر بخواهد بازنويسي مي

 هاي موجود در بانك اصلي يعني هميشه شماره سريالBreaker.mdb شوند تا از آنها پشتيبان نشان داده مي

 تهيه شود.

 نام با بانك پشتيبان ولي با انشعاب پس از اتمام عمليات ايجاد بانك پشتيبان، يك فايل هم.LST شود ايجاد مي

 هاي موجود در آن بانك پشتيبان است.كه حاوي تعداد و شماره سريال

 
 هادكمه

چك ليست پشتيباني به قسمت شماره سريال هاي انتخاب شده در قسمت سريال انتقال شمارهانتخاب: <<

 جهت اضافه شدن به بانك پشتيبان

و انتقال آنها به قسمت چك ليست پشتيباني هاي انتخاب شده در قسمت حذف شماره سريال: >>حذف

  و در نتيجه عدم اضافه شدن آنها به بانك پشتيببانشماره سريال 

هستند( چك ليست پشتيباني هاي انتخاب شده )كه در قسمت ليات اضافه شدن شماره سريالشروع عمتاييد: 

 به بانك پشتيبان

 بستن پنجرهخروج: 
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 پنجره  فراخواني از بانك پشتيبان 4-24

 فراخواني از بانك پشتيبانگزينه مديريت سيستم، فهرست 

 ت مشاهده و تغييرانتقال اطالعات كليدها از بانك پشتيبان به بانك اصلي جهوظيفه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده كنيد.   براي تعيين مسير و نام بانك پشتيبانِ مورد نظر جهت فراخواني از دكمه شرح: 

هاي زير ( به يكي از روشچك ليست فراخوانيهاي مورد نظر)انتقال آنها به قسمت براي انتخاب شماره سريال

 عمل كنيد:

. با دوبار كليك بر روي يك شماره شماره سرياليم يك يا چند شماره سريال از قسمت انتخاب مستق -1

شود. همچنين اگر چند شماره سريالِ پشت هاي انتخاب شده اضافه ميسريال، آن شماره به ليست شماره سريال

مورد نظر(  هايداشتن كليد سمت چپ موس و حركت آن بر روي شماره سريالسرهم را انتخاب كرديد )با نگه

 هاي انتخاب شده اضافه كنيد.همه آنها را يكجا به ليست شماره سريالانتخاب <<توانيد با زدن دكمه مي

ها كه داراي يك دستور كار مشابه هستند، با كليك بر روي دستور اي از شماره سريالبراي انتخاب دسته -2

توانيد با دكمه      هستند انتخاب خواهند شد.حال مي هايي كه داراي آن دستور كاركار مورد نظر تمام شماره سريال

 هاي انتخاب شده اضافه كنيد.همه آنها را يكجا به ليست شماره سريالانتخاب <<

ها كه داراي يك تاريخ آزمايش مشابه هستند، با كليك بر روي تاريخ اي از شماره سريالبراي انتخاب دسته -3

توانيد اند انتخاب خواهند شد. حال مييي كه در آن تاريخ آزمايش شدههاآزمايش مورد نظر تمام شماره سريال

 هاي انتخاب شده اضافه كنيد.همه آنها را يكجا به ليست شماره سريالانتخاب <<با دكمه 

 

هاي انتخاب شده پس از اضافه شدن از بانك پشتيبان به بانك اصلي، حذف نشوند خواهيد شماره سريالاگر مي

ايد در را انتخاب نماييد. اگر شماره سريالي كه انتخاب كردهانتقال خواهيد حذف شوند گزينه اگر ميو كپي گزينه 

 شود.بانك اصلي موجود باشد قبل از فراخواني به كاربر اطالع داده خواهد شد و اگر كاربر بخواهد بازنويسي مي
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  نام بانك اصلي هميشهBreaker.mdb ها را از بانك پشتيبان ه شماره سريالاست. يعني عمل فراخواني هميش

 كند.منتقل مي Breaker.mdbبه بانك اصلي با نام 

  اگر در فراخواني از بانك پشتيبان روي ديسكت مشكل داشتيد، ممكن است با كپي كردن آن بر رويHard 

 بتوانيد فراخواني از آن را انجام دهيد.

 
 هادكمه

چك ليست فراخواني به قسمت شماره سريال نتخاب شده در قسمت هاي اانتقال شماره سريالانتخاب: <<

 جهت فراخواني از بانك پشتيبان

و انتقال آنها به قسمت چك ليست فراخواني هاي انتخاب شده در قسمت حذف شماره سريال: >>حذف

 و در نتيجه عدم فراخواني آنها از بانك پشتيببانشماره سريال 

هستند( از چك ليست فراخواني هاي انتخاب شده )كه در قسمت ماره سريالشروع عمليات فراخواني شتاييد: 

 بانك پشتيبان

 بستن پنجرهخروج: 

 

 پنجره چاپگر 4-25

 چاپگرگزينه مديريت سيستم، فهرست 

 انتخاب و تنظيم پارامترهاي چاپگروظيفه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد در برنامه استفاده خواهد فرض تعيين شده بعنوان چاپگرِ پيش Windowsچاپگري كه در تنظيمات شرح: 

 Windowsتوانيد در اين پنجره چاپگر ديگري را از ليست چاپگرهاي نصب شده در شد. درصورت نياز مي

 انتخاب كنيد.
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 پنجره درباره سيستم 4-26

 درباره سيستم . . .گزينه مديريت سيستم، فهرست 

 افزارنمايش اطالعاتي در مورد نرموظيفه: 
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 Breaker.mdb

اين بانك بايستي با دقت كامل انجام شود زيرا هر تغيير اشتباه ممكن است  (Tables)تغيير در هر يك از جداول 

عملكرد صحيح سيستم را تحت تأثير قرار دهد. ازآنجاييكه برخي از اطالعات يك كليد مثل مدل كليد، نوع 

مقدار تنظيم شده را در جدول مربوطه در بانك نشان مكانيزم، نوع شاسي و . . . بصورت يك عدد كه ترتيب ظهور 

شود نبايستي ترتيب ركوردها در جداول تغيير كند. به عبارت ديگر، در جداولي كه ترتيب دهد ذخيره ميمي

شود نبايستي مقدار اين فيلد تغيير كند و در جداولي يا مشابه آن تعيين مي Indexركوردها با فيلدي تحت عنوان 

فيلدي وجود ندارد ترتيب ظهور ركوردها در اثر اضافه شدن يك ركورد جديد يا حذف يك ركورد  كه اينچنين

 "نبايستي تغيير كند. نكته ديگر اينست كه به همين دليل، نبايستي ركوردي از اين جداول حذف شود مخصوصا

كه تمام اطالعات مربوط شود. مگر آنوقتي كه ركورد جديدي تعريف و بر اساس آن اطالعات كليدهايي ذخيره مي

 به آن كليدها حذف شوند و سپس آن ركوردها از جدول مربوطه حذف شوند.

  هرگاه سايز اين بانك خيلي بزرگ شد، از تمام اطالعات كليدهاي موجود در آن پشتيبان تهيه كرده )اطالعات

اين عبارت را وارد كنيد(. در  Command Lineاجرا كنيد )جلوي  Repairرا انتقال سپس برنامه را با پارامتر 

وجود تعمير بانك اطالعاتي در برنامه ظاهر خواهد شد كه در آن گزينه  مديريت سيستماينحالت فقط فهرستِ 

 دارد. اين گزينه را اجرا كنيد تا اندازه بانك كوچك شود.

 

 Breaker Constantsجدول  5-1

شود، از يك ليستِ قابل انتخاب در برنامه ظاهر ميهاي مختلف انواع كليدهاي قدرت بصورت آنچه كه بعنوان مدل

كه در محاسبه  EDFبندي كليدهاي روغني، گازي و آيد. همچنين، اطالعات مربوط به اهرماين جدول بدست مي

گردد. در ادامه، شود در اين جدول نگهداري ميها بر اساس زاويه چرخش محور اِنكودر استفاده ميحركت كنتاكت

 شود.باز مي Accessاند. همچنين، فرض شده است كه بانك اطالعات در برنامه جدول معرفي شدهفيلدهاي اين 

 
Breaker Index 

 دهد. هاي انواع كليدها را در ليست نشان ميترتيب ظاهر شدن مدل

 ه هيچ شود، بشود از آنجاييكه در ذخيره اطالعات يك كليد اين شماره بعنوان نوع كليد ذخيره مييادآوري مي

اند تغيير كند. هر گونه تغيير و هايي كه بر اساس آنها كليدهايي تعريف شدهعنوان نبايستي مقدار اين فيلد براي مدل

 گذارد.بر آنچه كه بعنوان نوع كليد ذخيره شده است تأثير مي "جابجايي در مقدار اين فيلد مستقيما

 

Farsi Name  وLatin Name 

 شوند. كه هنگام چاپ يك منحني، بعنوان نوع كليد ظاهر ميكنند عناويني را مشخص مي
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 در عنوان فارسي: "مثال

 ايگواهي آزمايشهاي كارخانه

 گازيكليد قدرت 

 انگليسي: انو در عنو

ROUTINE TEST REPORT OF 
CIRCUIT BREAKER FP 

 

Farsi Comment  وLatin Comment 

شود را نوع كليد قدرت )هنگام چاپ يك منحني( ظاهر مي در كليدهاي روغني و گازي عبارتي كه در جلوي

و خال عالوه بر اين عبارت، شماره كليد و نيز مشخصات الكتريكي كليد از  EDFكند. در كليدهاي مشخص مي

استخراج شده و در جلوي مقدار اين فيلد ظاهر شده و كل اين عبارت Comment  فيلد Breaker Noجدول 

 خواهد بود. بعنوان نوع كليد قدرت

 عبارت زير خواهد آمد:نوع كليد قدرت اگر كليد روغني باشد در جلوي  "مثال
HL620 (24KV - 630A - 12.5KA)        

 باشد:1210-20  و با شماره  VD4Eو اگر كليد از نوع خال، مدل 

VD4E 20-1210 (12KV - 1000A - 20KA)  
 

Breaker Type 
دهد. از ت كه در برنامه در دسترس كاربر جهت انتخاب وجود دارد را نشان ميهايي از كليد قدرعنوان تمام مدل

و دريافت اطالعات كليد هاي هاي مختلف كليدهاي قدرت در پنجرهاين فيلد براي نشان دادن ليستي از مدل

 شود.استفاده ميمحدوده مجاز 

 

R ،L ،e ،Theta1 ،Theta2 

 دهند.را نشان مي EDFو بندي كليدهاي روغني، گازي اطالعات اهرم

 
Breaker Category 

 است. 3و خال  EDF 2، 1، گازي 1دهد. براي كليدهاي روغني كدي است كه نوع كليد را نشان مي

 

 افزودن ركورد جديد

افزودن يك ركورد جديد به اين جدول به معني افزودن يك مدل كليد جديد است. براي اينكار يك ركورد خالي 

را با توجه به مقدار آن در آخرين ركورد يكي بيشتر قرار دهيد. عناوين مورد  Breaker Indexد ايجاد كنيد. فيل

 Breakerبندي را طبق مشخصات كليد وارد كنيد. فيلد نظر براي نوع كليد در هنگام چاپ و نيز اطالعات اهرم

Category .را بر اساس نوع كليدِ مدل جديد مقداردهي كنيد 

 

 لِ جديد، ركوري مناسب نيز بايستي به جدول بر اساس اين مد Tolerance Of Parameters .اضافه شود 
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 Breaker Noجدول  5-2

و خال، عالوه بر مدل، داراي يك شماره نيز هستند كه تعيين كننده مشخصات  EDFبرخي از انواع كليدها مثل 

امه، برخي از فيلدهاي اين جدول معرفي شوند. در ادها در اين جدول نگهداري ميالكتريكي كليد است. اين شماره

 اند.شده
Index 

 دهد.افزار نشان ميها را در ليست مربوطه در نرمترتيب ظاهر شدن شماره

 همانطور كه در ابتداي اين فصل ذكر شد، براي ركوردهاي از قبل تعريف شده و يا ركوردهايي كه بعدا" 

شود، نبايستي مقدار اين فيلد تغيير كند. همچنين نبايستي مي اضافه شده و پس از آن اطالعات كليدهايي ذخيره

 ركوردي از اين جدول حذف شود.
Comment 

شود )بعنوان ظاهر مي نوع كليد قدرت كند كه مطابق با هر شماره، در جلوي عبارت عبارتي را مشخص مي

 مشخصات الكتريكي كليد(.

 

 افزودن يك ركورد جديد

را با توجه مقدار آن در آخرين ركورد، يكي بيشتر قرار دهيد. بقيه  Index. مقدار فيلد يك ركورد خالي ايجاد كنيد

 فيلدها را به دلخواه تعيين كنيد.

 

 Breaker Settingsجدول  5-3

تنظيمات تنظيمات مربوط به تست هر نوع كليد قدرت در اين جدول وجود دارد. يعني مقادير ظاهر شده در پنجره 

 اند.ل است. در ادامه، برخي از فيلدهاي اين جدول معرفي شدهمطابق با اين جدوكليد 

 

Breaker Name  وLatin Breaker Name 

كند. اين فيلد، كليدهاي شود را مشخص ميظاهر ميتنظيمات كليد عنوان انواع كليدهاي قدرت را كه در پنجره 

 كند.و خال تقسيم مي EDFقدرت را به چهار دسته گازي، روغني، 

 
r CategoryBreake 

 است. 3و خال  EDF 2، 1، گازي 1دهد. براي كليدهاي روغني كدي است كه نوع كليد را نشان مي

 در مورد بقيه فيلدها، با توجه به نام فيلد وظيفه آن مشخص است.

 

  فقط براي چهار نوع كليد قدرتِ روغني، گازي،  0/1سيستم تست كليدهاي قدرت ويرايش با توجه به اينكه

EDF .و خال طراحي شده است براي اضافه كردن ركوردي جديد به اين جدول با اين شركت تماس بگيريد 

 



  افزارنرم –راهنماي كاربران سيستم تست كليدهاي قدرت 

 BT11_BT12_BT121_Software_V5 تراشه پرداز پويا

55 

 Captionsجدول  5-4

آيد. با دوبار كليك بر روي هر شود از اين جدول بدست ميظاهر ميدريافت اطالعات كليد عناويني كه در پنجره 

توانيد براي باشد. يعني شما ميول بر اساس نوع كليد ميتوانيد آنرا تغيير دهيد. عناوين موجود در اين جدعنوان مي

 اند.هر نوع كليد عناويني مستقل و مجزا تعريف كنيد. در ادامه، برخي از فيلدهاي اين جدول معرفي شده

 
Breaker Category 

 است. 3و خال  EDF 2، 1، گازي 1دهد. براي كليدهاي روغني كدي است كه نوع كليد را نشان مي

 
ID 

است  11رقمي است. دو رقم اول )سمت چپ( هميشه  5شود كه راي هر عنوان يك شماره اختصاص داده ميب

 شود.شروع و به ازاي هر عنوان يكي اضافه مي 111ولي سه رقم بعدي ترتيب شماره است كه از 

 ( روغني، گازي، براي هر نوع كليدEDF )ود.شروع ش 111، ترتيب شماره عنوان بايستي از و خال 

 

Caption  وLatin Caption 

 دهند.به ترتيب عنوان جاريِ فارسي و انگليسي را نشان مي

 

Default Caption  وDefault Latin Caption 

)كه تغيير عنوان در پنجره فرض پيشدهند كه كاربر با انتخاب دكمه به ترتيب، عنوان فارسي و انگليسي را نشان مي

تواند بعنوان عبارت جاري براي عنوان مورد نظر انتخاب ان ظاهر شده است(، ميپس از دوبار كليك بر روي عنو

 كند.

 .چون تعداد عناوين ظاهر شده در برنامه ثابت است به هيچ عنوان تغييري در اين جدول ندهيد 

  دقت كنيد.دريافت اطالعات كليد  پس از تغيير يك عنوان، به نحوه ظهور آن در پنجره 

 

 

 Mechanism Typesجدول  5-5

 شود.شود از اين جدول استخراج ميظاهر ميدريافت اطالعات كليد هايي كه در پنجره انواع مكانيزم

  همانطور كه در ابتداي اين فصل ذكر شد، تريتب ركوردهاي اين جدول نبايستي تغيير كند زيرا بر اساس اين

، BLRMترتيب سه ركورد موجود در اين جدول شود. ترتيب، اطالعاتِ مربوط به نوع مكانيزمِ كليد ذخيره مي

BLR  وFSA 1-F  است. بنابراين اگر ركوردي به اين جدول اضافه كرديد دقت كنيد كه ترتيب ركوردهاي قبلي

 تغيير نكند.

 

 Message Bankجدول  5-6

 شوند.هاي ظاهر شده در برنامه از اين جدول استخراج ميپيام

  ندهيد.به هيچ عنوان تغييري در اين جدول 
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 Operatorجدول  5-7

 دهد.اطالعات مربوط به كاربران سيستم را نشان مي

  ( انجام دهيد.اطالعات كاربرانتغيير در اين جدول را فقط از طريق برنامه )گزينه 

 

 Result Dataجدول  5-8

 شود.اطالعات مربوط به مانورهاي انجام شده در اين جدول نگهداري مي

 شود.ول خودداري كنيد زيرا موجب خراب شدن اطالعات مانور انجام شده مياز هرگونه تغيير در اين جد 

 

 Result Headerجدول  5-9

 شود.اطالعات مربوط به كليد در اين جدول ذخيره مي

 

 Shassi Typesجدول  5-10

 آيد.شود از اين جدول بدست ميظاهر ميدريافت اطالعات كليد هايي كه در پنجره انواع شاسي

 

 Standard Typesجدول  5-11

آيد. از دو استاندارد شود از اين جدول بدست ميظاهر ميدريافت اطالعات كليد انواع استانداردهايي كه در پنجره 

IEC60056  وANSI هاي وصل و قطع و نيز موتور براي محاسبه خودكارِ حداقل و حداكثر ولتاژ عملكرد بوبين

 شود.از روي ولتاژ نامي استفاده مي

  مراجعه كنيد. 1به ضميمه براي شرح بيشتر 

 

 Test Phraseجدول  5-12

در پنجره روتين تست شود. اين عبارات هم در صفحه عبارات مربوط به مانورها در اين جدول نگهداري مي

 شوند.ها ظاهر ميو هم بعنوان تيتر مانور در چاپ منحني دريافت اطالعات كليد 

 

 Tolerance Of parametersجدول  5-13

شود. در ادامه، برخي از فيلدها معرفي شود از اين جدول استخراج مياستفاده ميمحدوده مجاز مقاديري كه پنجره 

 اند.شده

 
Breaker Category 

 است. 3و خال  EDF 2، 1، گازي 1دهد. براي كليدهاي روغني كدي است كه نوع كليد را نشان مي
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Breaker Index 
 دهد.ا نشان ميهاي كليد قدرت رترتيب عناوينِ مربوط به مدل

 
Breaker Type 

دهد. اين فيلد فقط براي كمك به كاربر در تشخيص اينكه هر ركورد مربوط به چه مدل عنوان كليد را نشان مي

 باشد.كليدي است مي

 

  اگر يك مدل كليد جديد به جدولBreaker Constants  اضافه كرديد، ركوردي مناسب با آن بايستي به

 شود.اين جدول هم اضافه 
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 كليد روغني، مانور قطع .1

 

P1 زماني است كه تفاوت جابجايي :

)كورس( در آن با جابجايي در زمان 

شروع مانور مساوي است با )يا بيشتر 

است از( فاصله تعيين شده در پنجره 

فاصله )تحت عنوان  تنظيمات كليد

 (از وضعيت وصل كامل

 
 

P2 : شود تعيين مي تنظيمات كليدكه تحت همين عنوان در پنجره فاصله زماني براي محاسبه سرعت قطع از روي

 آيد.بدست مي

 شود:و در نهايت سرعت از رابطه زير محاسبه مي

t

S
V




  

 

 كليد روغني، مانور وصل .2

 

P1 زماني است كه تفاوت جابجايي :

 )كورس( در آن با جابجايي در

وضعيت وصل كامل يعني آخرين 

برداري مساوي است با )يا نمونه

بيشتر است از( فاصله تعيين شده در 

)تحت عنوان  تنظيمات كليدپنجره 

 (فاصله از وضعيت وصل كامل

 

P2 از روي فاصله زماني براي :

 آيد.شود بدست ميتعيين مي تنظيمات كليدمحاسبه سرعت وصل كه تحت همين عنوان در پنجره 

 شود:و در نهايت سرعت از رابطه زير محاسبه مي

 كليد گازي، مانور قطع يا وصل .3

Travel (mm) 

Time (ms) 

 وضعيت وصل كامل

P1    P2 

S
 

t  

 فاصله از وضعيت وصل كامل

Travel (mm) 

Time (ms) 

 ملوضعيت وصل كا

P2    P1 

S
 

t  

 فاصله از وضعيت وصل كامل
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هميشه نصف جابجايي كل در فاصله از وضعيت وصل كامل همانند كليدهاي روغني است با اين تفاوت كه 

 چنين تنظيمي براي كليدهاي گازي وجود ندارد.تنظيمات كليد شود و به همين علت در پنجره نظر گرفته مي

 

 ، مانور قطع يا وصلEDFكليد  .4

 همانند كليدهاي روغني است. "دقيقا

 

 

 كليد خال، مانور قطع .5

P1 زماني است كه تفاوت :

جابجايي )كورس( در آن با 

جابجايي در زمان شرع مانور 

مساوي است با )يا بيشتر است از( 

فاصله تعيين شده در پنجره 

فاصله )تحت عنوان  تنظيمات كليد

كامل در مانور از وضعيت وصل 

 (قطع

P2 زماني است كه تفاوت جابجايي )كورس( در آن با جابجايي در زمان شرع مانور مساوي است با )يا بيشتر :

فاصله از وضعيت وصل كامل در تحت عنوان  تنظيمات كليدهاي تعيين شده در پنجره است از( مجموع فاصله

 طعفاصله از وضعيت وصل كنتاكت در مانور قو  مانور قطع

 آيد:و در نهايت سرعت از رابطه زير بدست مي

t

S
V




  

 

 

 

 كليد خال، مانور وصل .6

P1 زماني است كه تفاوت :

جابجايي )كورس( در آن با 

جابجايي در وضعيت وصل كامل 

برداري مساوي يعني آخرين نمونه

است با )يا بيشتر است از( فاصله 

تنظيمات تعيين شده در پنجره 

 (فاصله از وضعيت وصل كامل در مانور وصل)تحت عنوان  يدكل

Travel (mm) 

Time (ms) 

 وضعيت وصل كامل

P1    P2 

S
 

t  

 فاصله از وضعيت وصل كامل

فاصله از وضعيت وصل كنتاكت 

 وصل كامل + فاصله از وضعيت

Time (ms) 
P2    P1 

Travel (mm) 

 وضعيت وصل كامل

S
 

t  

 فاصله از وضعيت وصل كامل

فاصله از وضعيت وصل كنتاكت 

 + فاصله از وضعيت وصل كامل
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P2برداري : زماني است كه تفاوت جابجايي )كورس( در آن با جابجايي در وضعيت وصل كامل يعني آخرين نمونه

فاصله از تحت عنوان  تنظيمات كليدهاي تعيين شده در پنجره مساوي است با )يا بيشتر است از( مجموع فاصله

 فاصله از وضعيت وصل كنتاكت در مانور وصلو  كامل در مانور وصل وضعيت وصل

 آيد:و در نهايت سرعت از رابطه زير بدست مي

t

S
V




  

 

 

فرض كنيد نحوه عمل يك كنتاكت 

بصورتي كه در شكل آمده است باشد. 

براي محاسبه زمان عمل كنتاكت از رابطه 

 شود:ستفاده ميزير ا
Top=T3-T1 

به عبارت ديگر، اولين زماني كه كنتاكت 

 عمل كند مالك است.

تنظيمات مربوط به فيلتر زماني در پنجره 

فقط در نمايش تاثير تنظيمات كليد 

هاي زير، نمايش نحوه گذارد. در شكلمي

 آمده است: 5ms ها( و نيز با فيلترBounceعمل يك كنتاكت با فيلتر صفر )در واقع بدون حذف 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Time (ms) 

Travel (mm) 

T1     T2        T3  T4 

8ms 

5ms 

 يلتروضعيت نمايش بدون ف

 5msوضعيت نمايش با فيلتر 
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 دو حالت زير پيش مي آيد:عمل كردن/ نكردن كنتاكت هاي اصلي با توجه به 

 

 عمل نكردن كنتاكت هاي اصلي: .1

مان نمونه اگر هيچيك از كنتاكت هاي اصلي عمل نكنند، مدت زمان تاخير بين دو مانور در انتهاي مدت ز

برداري مرحله اول اعمال ميشود. يعني پس از اتمام مانور مرحله اول، تاخير مورد نظر شروع ميشود و پس از 

 اتمام تاخير ادامه نمونه برداري )مرحله دوم( انجام ميشود.

 ( با تنظيمات زير اجرا ميشود:O-T-Cوصل )-تاخير-مثال: مانور قطع

 Sample Time2=200ms  ورهاي چند مرحله اي(:مدت زمان نمونه برداري )براي مان

 Inter Delay OC=300ms  مدت زمان تاخير بين مانورهاي قطع و وصل:

 

 منحني عملكرد كنتاكتها به صورت شكل زير خواهد شد:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

مدت زمان نمونه برداري مرحله  200msنمونه برداري و ذخيره شده است ) 700msآخرين نمونه نيز در زمان 

 مدت زمان نمونه برداري مرحله دوم(: 200msمدت زمان تاخير بعالوه  300msاول بعالوه 
200ms + 300ms + 200ms = 700ms 

 

 

 :عمل كردن كنتاكت هاي اصلي .2

كنتاكت اولين زمان تاخير بين دو مانور از لحظه عمل كردن  ،اگر حداقل يكي از كنتاكت هاي اصلي عمل كند

عمل هاي اصلي كنتاكت يكي از مانور مرحله اول، چك ميشود هرگاه  شروعپس از يعني اعمال ميشود.  اصلي

زمان مرحله اول مانور چك مي شود كه چقدر از زمان تاخير پس از اتمام  .كرد تاخير مورد نظر شروع ميشود

نمونه برداري  ادامه ،تاخيركل زمان داده مي شود و پس از اتمام تاخير ادامه و به همان اندازه باقي مانده است 

 )مرحله دوم( انجام ميشود.

 ( با تنظيمات زير اجرا ميشود:O-T-Cوصل )-تاخير-مثال: مانور قطع

A 

B 

C 

 

 

Time (ms) 

Travel (mm) 

 200      500 700 

300ms delay 

200ms 1st 

manover 

 

200ms 2nd 

manover 



  افزارنرم –راهنماي كاربران سيستم تست كليدهاي قدرت 

 BT11_BT12_BT121_Software_V5 تراشه پرداز پويا

62 

 Sample Time2=200ms  مدت زمان نمونه برداري )براي مانورهاي چند مرحله اي(:

 Inter Delay OC=300ms  :بين مانورهاي قطع و وصلمدت زمان تاخير 

 عمل مي كند. منحني عملكرد كنتاكتها به صورت شكل زير خواهد شد: 20msان در زم B فرض كنيد كنتاكت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

، تاخير 20msدر زمان )كه اولين كنتاكت اصلي است كه عمل كرده(  Bيعني به محض عمل كردن كنتاكت 

300ms شروع مي شود .( 200پس از اتمام زمان نمونه برداري مرحله اولmsمدت زمان باقيمانده از )  تاخير

 520msسپس منحني مرحله دوم رسم ميشود. آخرين نمونه نيز در زمان هم اعمال مي شود و  120msيعني 

 :است( 200msبعالوه مدت زمان نمونه برداري مرحله دوم كه  320ms) نه برداري و ذخيره شده استمون
20ms + 300ms + 200ms = 520ms 

 

Time (ms) 

Travel (mm) 

 20      200 320 520 

A 

B 

C 

 300ms delay 

200ms 2nd 

manover 

180ms 120ms 

200ms 1nd 

manover 
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 2هاي آوري شده با كنار گذاشتن دادههاي جمعايي، جستجوي حداكثر جريان موتور در دادهابتد Peekبراي حذف 

 شود.ثانيه اول انجام مي

 

 

 

 

 

 

 

 

رسد، حداكثر جريان )كه مطابق با روش باال بدست آمده است( مي %01وقتي جريان موتور به كليد خال:  .1

 ت و در نتيجه شارژ فنر وصل نيز تمام شده است.شود كه موتور خاموش شده اسفرض مي

 شود.در نظر گرفته مي %21، %01همانند كليد خال است فقط بجاي كليد غير خال:  .2

 

بر روي هر نقطه از منحني جابجايي كه موس قرار داده شود سرعت آن نقطه به روش زير محاسبه و نمايش داده 

 شود:مي

نقطه جلوتر از محل قرارگيري موس در نظر گرفته شده و سرعت براي هر دو نقطه متوالي  0تر تا نقطه عقب 0از 

 شود.ها بعنوان سرعت در نقطه قرارگيري موس نمايش داده ميمحاسبه و در نهايت ميانگين اين سرعت

 

هاي از ميان كنتاكتزمان وصل:  .1

اصلي، زمان اولين كنتاكتِ وصل 

 شود.فته ميشده در نظر گر

هاي از ميان كنتاكتزمان قطع:  .2

اصلي، زمان آخرين كنتاكتِ قطع 

 شود.شده در نظر گرفته مي
Tc=Close Time 

To=Open Time 

Time (ms) 
Tc          To 

Time (ms) 

Current (A) 

2 S 

 شوندهاي اين قسمت در نظر گرفته نميداده

 حداكثر جريان
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Over Travel 
 مانور وصل: .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Travel=  حداكثر جابجايي  –برداري جابجايي در آخرين نمونه  

 

 مانور قطع: .2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Travel= برداريجابجايي در آخرين نمونه  -حداقل جابجايي  

 

 

 حداكثر جابجايي

برداريجابجايي در آخرين نمونه  

Time (ms) 

Travel (mm) 

 حداقل جابجايي

Time (ms) 

Travel (mm) 
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Rebounce 
 . مانور وصل:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebounce =  برداريجابجايي در آخرين نمونه -حداقل جابجايي بعد از مشاهده حداكثر جابجايي  

 

 

 

 

 . مانور قطع:2

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rebounce= ابجايي بعد از مشاهده حداقل جابجاييحداكثر ج -برداري جابجايي در آخرين نمونه  

 

 

 

 

 ه حداكثر جابجاييحداقل جابجايي بعد از مشاهد
برداريجابجايي در آخرين نمونه  

Time (ms) 

Travel (mm) 

 حداكثر جابجايي

 حداقل جابجايي

Time (ms) 

Travel (mm) 

 حداكثر جابجايي بعد از مشاهده حداقل جابجايي
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Damping

بدست  P1ابتدا، زمان )نقطه( 

 Dampingآيد. سپس اين زمان با زمان مي

تعيين شده تنظيمات كليد كه در پنجره 

بدست آيد. حال  P2شود تا است جمع مي

و يك خط  P2يك خط عمودي در زمان 

)كه آن  Dampingافقي به فاصله ارتفاع 

تعيين  تنظيمات كليدهم در پنجره 

 شود.شود( كشيده ميمي

 

  توجه كنيد كه خطوطDamping 

 فقط در مانور قطع معني دارد.

 

 شود:براي كليدهاي خال و غير خال ، كل جابجايي از رابطه زير محاسبه مي

Total Travel= ABS(  برداريجابجايي در اولين نمونه – برداري ابجايي در آخرين نمونهج  ) 

  منظور ازABS .همان قدرمطلق است 

 

در مانور وصل: . 1

شكل زير منحني 

حركت يك كنتاكت 

به همراه نحوه عملكرد 

كنتاكت )وصل شدن 

كنتاكت( آمده است. 

جابجايي كنتاكت از 

رابطه زير بدست 

 آيد:مي

 

 

 

Contact Travel= ABS( برداريجابجايي در اولين نمونه -جابجايي در زمان وصل كنتاكت ) 

Time (ms) 

Travel (mm) 

 وضعيت وصل كامل

P1    P2 

 فاصله از وضعيت وصل كامل

 Dampingارتفاع 

Time (ms) 

Travel (mm) 

P1 

 جابجايي كنتاكت

 برداريجابجايي در آخرين نمونه
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در شكل زير منحني مانور قطع: . 2

حركت يك كنتاكت به همراه نحوه 

عملكرد كنتاكت )قطع شدن كنتاكت( آمده 

است. جابجايي كنتاكت از رابطه زير 

 آيد:بدست مي

 

 

 

 

 

 

 

Contact Travel= ABS( برداريجابجايي در آخرين نمونه -نتاكتجابجايي در زمان قطع ك ) 

 

 در مانور وصل يا قطع برابر است با:

Spring Travel=   جابجايي كل – جابجايي كنتاكت    

 

 مانور وصل: .1

 

 

 

 

 

 

 

 

Lower Limit=  برداري جابجايي در اولين نمونه –   فرمانحداقل جابجايي كنتاكت بدون  

Upper Limit= حداكثر جابجايي كنتاكت بدون فرمان   – برداري جابجايي در آخرين نمونه     

 

Time (ms) 

Travel (mm) 

P1 

 جابجايي كنتاكت

Time (ms) 

Travel (mm) 

 وضعيت وصل كامل

 حد ايمني پايين

 حد ايمني باال
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 مانور قطع: .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lower Limit=  برداري جابجايي در آخرين نمونه –   حداقل جابجايي كنتاكت بدون فرمان 

Upper Limit= حداكثر جابجايي كنتاكت بدون فرمان   – برداري نمونه جابجايي در اولين     

 

بوبين وصل انتخاب شده و  "تست وضعيت كليد نسبت به بوبين انتخاب شده. اگر مناسب نباشد )مثال .1

 شود.كليد هم وصل است( فرمان مناسب براي تصحيح وضعيت كليد اِعمال مي

 شود.قرار داده مي ACهاي تستر روي وضعيت رله .2

تعيين شده است قرار تنظيم اطالعات پايه ژ منبع تغذيه بر روي درصدي از ولتاژ نامي كه در پنجره ولتا .3

گيرد. اگر تغذيه دستي است، كاربر بايستي اين عمل را انجام دهد. ولتاژ منبع تغذيه بايستي براي مدتي در مي

 ندارد(. ولت اختالف مانعي 2اين ولتاژ ثابت بماند تا كار ادامه يابد )البته 

 شود.فرمان مانور مناسب با توجه به بوبين انتخاب شده به كليد اِعمال مي .0

 اگر كليد عمل كند ولتاژ اِعمال شده همان حداقل ولتاژ عملكرد كليد است. در غير اينصورت: .5

افزايش ه تنظيم اطالعات پاييابد تا به اندازه گام تعيين شده در پنجره ولتاژ منبع تغذيه به تدريج افزايش مي .6

 يابد )در مورد تغذيه دستي، كاربر بايستي به آرامي ولتاژ را زياد كند(.

اگر ولتاژ منبع تغذيه از حداكثر ولتاژ مجاز باالتر برود كار متوقف خواهد شد و پيامي مبني بر عدم عملكرد  .0

 يابد.ادامه مي 0شود. درغير اينصورت، كار از مرحله صحيح بوبين داده مي

 

Time (ms) 

Travel (mm) 

 وضعيت وصل كامل

 حد ايمني پايين

 ايمني باالحد 
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 شود.مطابق با جدول زير، اين ولتاژها محاسبه مي

 

 
Standard ANSI Standard IEC56 

Maximum Minimum Maximum Minimum 
 ACموتور/بوبين  *85% 110% 85% 110%

 DCموتور/بوبين وصل  85% 110% 72% ** 112%

 DCبوبين قطع  70% 110% 56% ** 112%

 

 درصد ولتاژ نامي است. 05منظور  *
تبديل  %117به  %112باشد، ضريب  100Vولتاژ نامي كمتر از  ANSIو استاندارد  DCاگر در ولتاژ  **

 شود.مي

 

ر كليد شود. اگتست وضعيت كليد. اگر مناسب نباشد يعني كليد قطع باشد فرمان وصل به كليد اِعمال مي .1

 وصل شود:

 شود.قرار داده مي ACهاي تستر روي وضعيت رله .2

شود )اگر تغذيه دستي است، كاربر بايستي اين ولتاژ منبع تغذيه بر روي ولتاژ ناميِ رله افت ولتاژ تنظيم مي .3

 عمل را انجام دهد(.

 شود.فرمان مربوط به تست رله افت ولتاژ اِعمال مي .0

 ود.شولتاژ منبع تغذيه خوانده مي .5

يابد. اگر كليد قطع شده است همين ولتاژ به معني ولتاژ عملكرد رله افت ولتاژ ثبت و تست خاتمه مي .6

 درغيراينصورت:

تعيين كرده است كاهش يافته و از مرحله تنظيم اطالعات پايه ولتاژ منبع تغذيه با سرعتي كه كاربر در پنجره  .0

لت برسد پيامي مبني بر عدم عملكرد صحيح رله افت ولتاژ ظاهر و 11يابد. اگر ولتاژ به كمتر از كار ادامه مي 0

 شود.شده و تست متوقف مي

 

شود. اگر كليد قطع تست وضعيت كليد. اگر مناسب نباشد يعني كليد وصل باشد فرمان قطع به كليد اِعمال مي .1

 شود:

 شود.اده ميقرار د ACهاي تستر روي وضعيت رله .2

شود )اگر تغذيه دستي است، كاربر بايستي اين عمل را انجام ولت تنظيم مي 21ولتاژ منبع تغذيه بر روي  .3

 دهد(.
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 باشد.نيز ميتاييد شود كه شامل دكمه باز ميمنبع تغذيه پس از تنظيم اين ولتاژ، پنجره  .0

يق اين پنجره )و يا اگر تغذيه دستي است با تواند با افزايش يا كاهش ولتاژ منبع تغذيه از طرحال، كاربر مي .5

آنرا ثبت تاييد كند را يافته و با دكمه تغيير ولتاژ بصورت دستي( ، ولتاژي را كه در آن رله افت ولتاژ عمل مي

 كند.

 

 

 

اگر كليد قطع  شود.تست وضعيت كليد. اگر مناسب نباشد يعني كليد وصل باشد فرمان قطع به كليد اِعمال مي .1

 شود:

 شود.قرار داده مي ACهاي تستر روي وضعيت رله .2

شود )اگر تغذيه دستي است، كاربر بايستي اين ولتاژ منبع تغذيه بر روي ولتاژ ناميِ بوبين بلوكينگ تنظيم مي .3

 عمل را انجام دهد(.

 شود.فرمان مناسب به تستر ارسال مي .0

 ثانيه(. 6شود )بوبين بلوكينگ تاخير اِعمال مي آوري اطالعات جريانبه مدت الزم براي جمع .5

 شود.داده آخر بعنوان جريان بوبين بلوكينگ ثبت مي 11اطالعات جريان از تستر خوانده شده و ميانگين  .6

 

 

شود. اگر كليد تست وضعيت كليد. اگر مناسب نباشد يعني كليد قطع باشد فرمان وصل به كليد اِعمال مي .1

 ل شود:وص

پنجره تنظيم ولتاژ منابع تغذيه بوبين و موتور ظاهر شده و پس از تنظيم آنها فرمان وصل و قطع با تاخيري كه  .2

 شود.تعيين شده است اِعمال ميتنظيم اطالعات پايه در پنجره 

 شود. درغير اينصورت:اگر كليد قطع نشود پيام خطا ظاهر شده و تست متوقف مي .3

ثانيه(. پس از سپري شدن اين مدت وضعيت  6شود )ها تاخير اِعمال ميآوري دادهبه مدت الزم براي جمع .0

 شود.شود و اگر كليد وصل باشد پيام خطا در رله آنتي پمپاژ ظاهر شده و تست متوقف ميكليد خوانده مي

ي پمپاژ ثبت اگر پس از اتمام تاخير فوق كليد در همان حالت قطع باقي مانده باشد پيام صحت عملكرد رله آنت .5

 خواهد شد.
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22 )( eRSinLRCosX    

 گيرد:ولت عمليات زير صورت مي 211و  161، 120، 01براي ولتاژهاي 

 . ولت( ، . .120، 01شود )ولتاژ منبع تغذيه بر روي مقدار مورد نظر تنظيم مي .1

  شود:ثانيه ولتاژ از تستر خوانده و درصد كاليبراسيون از رابط زير محاسبه و نمايش داده مي 6به مدت  .2

Calibration= ولتاژ تنظيم شده/Read Voltage 

ثانيه آخر بعنوان ولتاژ منبع تغذيه درنظر گرفته شده و بر اساس آن و با توجه به  2. ميانگين ولتاژ خوانده شده در 3

 شود.ابطه باال، درصد كاليبراسيون محاسبه و ثبت مير
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 هاي خطا كه در زمان كار با برنامه ممكن است ظاهر شود در زير شرح داده شده است:برخي از پيام

  فايل مقداردهي اوليه(Sampler.ini) ن پيام پس از نصب برنامه و اجراي آن براي اولين بار، اي: پيدا نشد

فرض مقداردهي خواهند شد. مهمترينِ اين شود. با ادامه اجراي برنامه، تنظيمات با مقادير پيشظاهر مي

است. بنابراين بايستي قبل ضرايب كاليبراسيون و پنجره تنظيمات اطالعات پايه تنظيمات شامل مقادير پنجره 

 كنيد. از هر كار ديگري، اين تنظيمات را بطور صحيح و دلخواه تعيين

 

 خواهيد نوع كليد را تغيير اگر مي توانيد نوع كليد را تغيير دهيد:تست گرفته شده است نمي "چون قبال

 و خال( بايستي تمام مانورهاي انجام شده براي آن كليد را پاك كنيد. EDFنوعِ روغني، گازي، 0دهيد )بين 

 

 :ه ديگري مثل موس يا كارت مدم اگر پورت تعيين شده، توسط وسيل پورت سريال در دسترس نيست

را اجرا كرده و شماره تست پورت سريال گزينه عمليات شود. در منوي اشغال شده باشد اين پيام ظاهر مي

 پورت را مطابق با محل اتصال تستر به كامپيوتر تعيين و صحت آنرا بررسي كنيد.

  نيد.مراجعه كتست پورت سريال قسمت پنجره  0براي شرح  بيشتر به فصل 

 

 :شود كه به هر دليلي ارتباط كامپيوتر با تستر قطع باشد اين پيامِ خطا وقتي ظاهر مي ارتباط برقرار نيست

تستر خاموش باشد و يا در پورت سريال كامپيوتر، كابل ارتباط سريال و يا برد سريال تستر اِشكالي وجود  "مثال

 توانيد اين اشكاالتِ احتمالي را بررسي كنيد.ميسريال تست پورت داشته باشد. با استفاده از امكانات پنجره 

 

 :آنرا خاموش و سپس دوباره روشن  اگر تستر روشن است احتمال بروز خطا در پورت سريال وجود دارد

 كنيد. 

 

 :نام بانك اطالعات برنامه  بانك اطالعات پيدا نشد يا اِشكال داردBreaker.mdb است و بايستي حتما" 

شود وجود داشته باشد. اگر وجود دارد و اين كه برنامه در آنجا نصب شده و از آنجا اجرا ميدر دايركتوريي 

)يا  Empty.mdbتوانيد بانك پيام ظاهر شده است به معني آنست كه برنامه قادر نيست از آن استفاده كند. مي

باشيد كه درصورت بروز اِشكال  هاي پشتيبان( را با اين نام در دايركتوري كپي كنيد. توجه داشتهيكي از بانك

 در بانك، اطالعات آن ديگر قابل دستيابي نخواهد بود.

 

 هنگامي كه كامپيوتر و تستر در : پورت سريال در حال كار است. ابتدا ارتباط با پورت سريال را قطع كنيد

كنيد. بنابراين الزم  هاي ديگر را بازتوانيد پنجرهحال تبادل اطالعات از طريق پورت سريال هستند، شما نمي

پذير امكان اي كه فعال است()در پنجرهلغو است كه ابتدا ادامه ارتباط سريال منتفي شود. اينكار، با زدن دكمه 

 است.

  وجود ندارد و بايستي پنجره بسته شود.لغو كليد ها وضعيت سنسورها و كنتاكتدر پنجره 
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 بانك همانند آنچه كه در مورد پيام  ا پاك كنيد:بانك اطالعات قابل باز شدن نيست بهتر است آنر

 گفته شد عمل كنيد.اطالعات پيدا نشد و يا اشكال دارد 

 

 :نشان دهنده اِشكال در يكي از جداول بانك اطالعات  بانك اطالعات مربوط به . . . خالي است

Breaker.mdb مانند آنچه كه در است. درصورت امكان، اِشكال جدول ذكر شده را برطرف نماييد وگرنه ه

 گفته شد عمل كنيد.بانك اطالعات پيدا نشد و يا اشكال دارد مورد پيام 

 

 تواند نام بانك پشتيبان نمي: نام بانك پشتيبان با بانك اصلي يكسان استBreaker.mdb .باشد 

 

 فراخواني از و ايجاد بانك پشتيبان هاي قبل از باز كردن پنجره هاي باز را ببنديد سپس اقدام كنيد:پنجره

بسته باشد. اگر اين پنجره بسته بود ولي باز هم اين پيام دريافت اطالعات كليد بايستي پنجره بانك پشتيبان 

 ظاهر شد از برنامه خارج شده و برنامه را دوباره اجرا كنيد.

 

 :پس از  ممكن است خروجي تغذيه قطع نشودOFF  تباط اگر ارمنبع تغذيه كردن خروجي تغذيه در پنجره

با تستر قطع شود و كامپيوتر نتواند ولتاژ خروجي تغذيه را جهت اطمينان از قطع آن بخواند، بعنوان هشدار به 

تواند شود. خرابي كابل ارتباط سريال و يا اِشكال در پورت سريال كامپيوتر يا تستر ميكاربر اين پيام ظاهر مي

 موجب اين خطا شود.

 

 :ارسال فرمان پس از  خروجي تغذيه قطع نشدOFF  21ثانيه حداقل به ميزان   3اگر خروجي تغذيه پس از 

تواند موجب شود. خرابي در برد سريال يا كابل ارتباط سريالِ منابع تغذيه ميولت كاهش نيابد اين پيام ظاهر مي

 اين خطا يعني عدم قطع خروجي تغذيه شود.

 

 

 

 

×××××××××××××××××××××××××××××××× 
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 :Notes :هانكته
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