بسم اهلل الرحمن الرحيم

راهنماي كاربران

سيستم تست كليدهاي قدرت
پرتابل
(نرم افزار ويرايش )21/6

طراحي و ساخت
شركت تراشه پرداز پويا (تپکو)
ارديبهشت ماه 2312

تهران ،كيلومتر  21اتوبان تهران-كرج ،ابتداي بلوار پژوهش ،دانشکده كشاورزي تربيت مدرس ،پارک علم و فناوري
تربيت مدرس  ،شركت تپکو
تلفن تماس412-00204441 :

راهنماي كاربران سيستم تست كليدهاي قدرت – نرمافزار

1

فهـرست مطـالب
فصل2

كليات
2-2
1-2

3
3
5

ويژگيها
اصطالحات و عالمتهاي بکار رفته

فصل1

روش نصب و معرفي فايلها

1

فصل3

اجرا

1

فصل0

پنجرههاي نرمافزار
2-0
1-0
3-0
0-0
5-0
6-0
1-0
0-0
1-0
24-0
22-0
21-0
23-0
20-0
25-0
26-0
21-0
20-0
21-0
14-0
12-0
11-0
13-0
10-0
15-0
16-0

فصل5

پنجره تست كليدهاي قدرت ويرايش 2/4
پنجره تنظيم اطالعات پايه
پنجره تنظيمات كليد
پنجره محدوده مجاز
پنجره ضرايب كاليبراسيون
پنجره دريافت اطالعات كليد
صفحه2
صفحه1
صفحه3
صفحه0
صفحه روتين تست
صفحه جريان موتور
تست سريع
پنجره شماره سريال . . .
پنجره تست پورت سريال
پنجره منبع تغذيه
پنجره وضعيت سنسورها و كنتاكتها
پنجره اطالعات كاربران
پنجره تغيير كاربر
پنجره تغيير كلمه عبور
پنجره كپي اطالعات از جدول
پنجره فراخواني از حافظه تستر
پنجره ايجاد بانك پشتيبان
پنجره فراخواني از بانك پشتيبان
پنجره چاپگر
پنجره درباره سيستم

جداول بانك BREAKER.MDB

تراشه پرداز پويا

22
22
21
25
21
14
15
15
11
11
10
34
30
35
36
31
30
04
02
01
03
00
05
01
01
54
52

51
BT11_BT12_BT121_Software_V5

2

51
50
50
55
55
55
56
56
56
56
56
56
56

راهنماي كاربران سيستم تست كليدهاي قدرت – نرمافزار
BREAKER CONSTANTS جدول
BREAKER NO جدول
BREAKER SETTINGS جدول
CAPTIONS جدول
MECHANISM TYPES جدول
MESSAGE BANK جدول
OPERATOR جدول
RESULT DATA جدول
RESULT HEADER جدول
SHASSI TYPES جدول
STANDARD TYPES جدول
TEST PHRASE جدول
TOLERANCE OF PARAMETERS جدول

2-5
1-5
3-5
0-5
5-5
6-5
1-5
0-5
1-5
24-5
22-5
21-5
23-5

50

روش محاسبه پارامترها

6فصل

11

پيامهاي خطا

1فصل

BT11_BT12_BT121_Software_V5

تراشه پرداز پويا

راهنماي كاربران سيستم تست كليدهاي قدرت – نرمافزار

1-1


3

ويژگيها
تحت Windows

 دريافت مشخصات مربوط به كليد از كاربر و ذخيره آن
 جمع آوري خودكار و ذخيره برخي اطالعات كليد مثل منحني حركت ،منحني جريان بوبين ،منحني جريان
موتور ،حداقل ولتاژ عملكرد بوبين ها ،نتيجه تست رله افت ولتاژ و رله آنتي پمپاژ ،جريان بوبين بلوكينگ
و ...
 بزرگ نمايي منحني حركت و قابليت نمايش همزمان دو مانور از يك كليد يا دو كليد مختلف
 محاسبه سرعت وصل و قطع و محاسبه جريان بوبين در هر نقطه از منحنيِ حركت كه موس قرار داده
شود
 محاسبه ميزان جابجايي كنتاكت و فنر كنتاكت ،سرعت ،Rebounce ،Over Travel ،حدود ايمني ،زمان
و مدت عمل كنتاكتها ،عدم همزماني كنتاكت ها ،حداكثر جريان موتور و بوبين ،زمان شارژ فنر وصل و .
..
 نمايش وضعيت سنسورهاي خطي ،وضعيت انكودر ،وضعيت كنتاكتها ،مقدار ولتاژ و جريان خروجي
تغذيه
 قابليت تعيين پارامترهاي تست مثل مدت زمان نمونهبرداري ،مدت زمان اِعمال ولتاژ به بوبينها و  . . .بر
حسب نوع كليد
 قابليت تعيين محدوده مجاز براي پارامترهاي كليد مثل سرعت و زمان وصل و قطع و بررسي آنها و اِعالم
نتيجه بصورت يك جدول پس از انجام هر مانور وصل يا قطع
 با دو زبان رابط فارسي و انگليسي
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وظيفه
وظيفه كلي سيستم تست كليدهاي قدرت جمع آوري و ذخيره اطالعات مربوط به تست كليد قدرت است تا بر
اساس اين اطالعات ،بر روي كيفيت عملكرد كليد تصميمگيري شود .برخي از اين اطالعات بصورت دستي و
توسط كاربر وارد ميشوند كه عبارتند از:
 اطالعات پالك مشخصات كليد (نوع كليد ،شماره سريال كليد و قفل و سنسورها ،ولتاژ نامي تجهيزات
الكتريكي و ). . .
 مقاومت اهمي تجهيزات الكتريكي و پلها
 نتيجه آزمايش تجهيزات الكتريكي و پلها
 نتيجه كنترل رله پرايمر ،رله اضافه جريان ،سيم كشي و . . .
 نتيجه آزمايش نشتي
 فشار گاز پلها
 شماره سريال رلههاي پرايمر
جهت وارد كردن اين اطالعات ،پنجرههاي مناسب طراحي و در دسترس كاربر است.
برخي اطالعات ديگر توسط سيستم جمعآوري و ذخيره ميشوند كه عبارتند از:
 منحني حركت كنتاكتها ،منحني جريان بوبين و موتور
 زمان ،مدت عمل و عدم همزماني كنتاكتها
 آزمايش رله آنتي پمپاژ
 محاسبه حداقل ولتاژ عملكرد بوبينهاي وصل و قطع
 آزمايش رله افت ولتاژ
 محاسبه جريان بوبين بلوكينگ
 محاسبه حدود ايمني باال و پايين
جهت ثبت اين دسته از اطال عاتِ كليد ،عمليات مورد نياز و مناسب توسط سيستم انجام شده و نتيجه اِعالم
ميشود .در طول اين عمليات ،برنامه پيامهاي مناسب جهت اطالع كاربر را نمايش ميدهد و البته در هر مرحله،
كاربر ميتواند ادامه عمليات را متوقف كند.
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اصطالحات و عالمتهاي بكار رفته
شمايل ،فهرست و گزينه:
شمايل خروج

فهرست تنظيمات

گزينه كليد

دكمه ،بخش ،عنوان و قسمت:

عنوان "متن دريافتي "...

بخش
"تست پورت سريال"...

دكمه "خروج"

تراشه پرداز پويا

قسمت "متن دريافتي "...
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 : پيشنهاد
 :نكته

تغيير نسبت به دفترچه قبلي


تغيير ويرايش از  12.1به 12.5

 نحوه اعمال تاخير در مانورهاي با تاخير

تراشه پرداز پويا
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در ديسكت شماره ( 1يا دايركتوري مربوط به برنامه اصلي در  )CDفايل  Setup.exeوجود دارد .اين فايل را از
داخل  Windowsاجرا كنيد .در ادامه ،با توجه به پيامهايي كه ظاهر ميشود عمل كنيد.


 در زمان تعيين نام دايركتوري نصب ،اگر آن دايركتوري از قبل موجود است فايلهاي درون آن را پاك كنيد.
 هميشه از ديسكتهاي نصب (يا  )CDيك كپي تهيه كنيد.
برنامه تحت  Windows3.1و باالتر قابل نصب و اجراست.

پس از اتمام عمليات نصب ،فايلهاي زير بايستي در دايركتوري نصب موجود باشند:
Trafb_sf.ttf

Breaker.mdb
Breakqc.exe
Form_cod.bmp
Iso_logo.bmp
Psw_logo.bmp
Psw_lat.bmp

Mitr__sf.ttf
Mitrb_sf.ttf
Qmitrabs.ttf
Qmitras.ttf
Sinsb_sf.ttf
Traf__sf.ttf

: Breaker.mdb
بانك مربوط به نگهداري اطالعات كليد و موارد ديگر كه در نرمافزار استفاده ميشود است .نام اين بانك ثابت بوده
و نبايستي تغيير كند .اگر اين بانك در دايركتوري برنامه موجود نباشد ،برنامه اجرا نخواهد شد.



اگر قبال" نرمافزار را نصب و اجرا كردهايد و قصد داريد مجددا" آنرا نصب كنيد ،براي جلوگيري از بازنويسي

اين بانك ،بايستي ابتدا اين بانك را در محل ديگري كپي كرده و پس از نصب ،دوباره آنرا در دايركتوري نصب (و
بر روي بانكي كه پس از نصب ايجاد شده است) كپي كنيد .به اين ترتيب اطالعات مربوط به كليدهاي تست شده،

تمام تنظيمات مربوط به تست كليد ،محدوده مجاز پارامترها و عناوين ظاهر شده در پنجره دريافت اطالعات كليد
و كال" آنچه كه شما در برنامه تنظيم كرده يا تغيير دادهايد دوباره در دسترس شما بوده و پس از نصبِ مجدد نيازي
به تنظيم دوباره نخواهد بود.
: Breakqc.exe
نام فايل اجرايي برنامه است.
: Form_cod.bmp
آنچه كه بعنوان شماره فرم در زير برگههاي چاپ شده مثل منحنيها ظاهر ميشود در واقع اين فايل است.
: Iso_logo.bmp
حاوي آرم  ISO 9002است.

: Psw_logo.bmp
حاوي آرم فارسي شركتي است كه با سيستم كار ميكند.
تراشه پرداز پويا
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: Psw_lat.bmp
حاوي آرم انگليسي شركتي است كه با سيستم كار ميكند.



با تغيير هر يك از اين فايلهاي  .bmpميتوانيد آنچه كه در نرمافزار براي نمايش و چاپ استفاده ميشود را

تغيير دهيد.
فايلهاي با انشعاب :.ttf
در واقع فايلهاي مربوط به فونت هاي استفاده شده در برنامه هستند .پس از نصب برنامه اگر اين فونتها در
كامپيوتر وجود ندارد از طريق پنجره  Control Panelآنها را نصب كنيد.
پس از اجراي برنامه فايلهاي زير نيز توليد خواهند شد:
: Sampler.ini
حاوي آخرين تنظيمات شما در پنجرههاي تنظيمات اطالعات پايه و ضرايب كاليبراسيون و برخي تنظيمات ديگر
است.

 پيشنهاد ميشود كه از دستكاري مستقيم اين فايل بپرهيزيد.



اگر قبال" نرمافزار را نصب و اجرا كردهايد و قصد داريد مجددا" آنرا نصب كنيد ،براي جلوگيري از بازنويسي

اي ن فايل ،بايستي ابتدا اين فايل را در محل ديگري كپي كرده و پس از نصب ،دوباره آنرا در دايركتوري نصب كپي
كنيد .به اين ترتيب اطالعات مربوط به تنظيمات اطالعات پايه ،ضرايب كاليبراسيون و  . . .دوباره در دسترس شما
بوده و پس از نصبِ مجدد نيازي به تنظيم دوباره نخواهد بود.
: Empty.mdb
بانكي است خالي كه براي عمليات ايجاد بانك پشتيبان استفاده ميشود.
فونتهاي استفاده شده
فونتهاي زير در برنامه استفاده شده است و بايستي در  Windowsشما نصب شده باشد:
 : Times New Roman, Mitra, Mitra-sچاپ منحنيها
 : Traffic, Arialعناوين ظاهر شده در پنجرههاي برنامه
 : Sinaدر  logoي اول برنامه

 فونت عبارات ظاهر شده در پنجرههاي برنامه ،در فهرست تنظيمات گزينه اطالعات پايه (پنجره تنظيم
اطالعات پايه) قابل تغيير است.

تراشه پرداز پويا
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همانند ديگر برنامههاي تحت  Windowsميتوانيد نرمافزار تست كليدهاي قدرت را نيز اجرا كنيد .اگر اولين
اجراي برنامه باشد (يا به هر دليل ديگري فايل  Sampler.iniدر دايركتوري نصب پيدا نشود) پيامي ظاهر ميشود
مبني بر عدم وجود اين فايل .با ادامه اجراي برنامه ،اين فايل با مقادير پيشفرض ايجاد شده و در برنامه نيز همين
مقادير پيشفرض ا ستفاده خواهد شد به همين دليل ممكن است در برخي موارد مثل پورت سريال اِشكال ايجاد
شده و مثال" پيام "پورت سريال در دسترس نيست" يا "ارتباط برقرار نيست" ظاهر شود .بنابراين ،پس از اجراي
برنامه بايستي در پنجره تنظيمات اطالعات پايه كليه تنظيمات بطور مناسب انجام گيرد.



اگر  Windowsشما فارسي نيست و يا به هر دليل ديگري فونتهاي فارسي بدرستي نشان داده نميشوند،

ميتوانيد با استفاده از شمايل

و يا نوشتن كلمه  ENGLISHدر برابر عبارت = Languageدر فايل

 Sampler.iniزبان رابط را انگليسي كنيد.
پنجره تست ارتباط . . .هميشه در ابتداي اجراي برنامه ظاهر ميشود كه با كليد  ESCيا بستن پنجره ميتوانيد
ادامه كارِ اين پنجره را لغو كنيد.
در هر بار اجراي برنامه ،كلمه عبور بايستي وارد شود .به اين ترتيب ،در قسمتهايي از برنامه كه نياز به تاييد كاربر
دارد كد كاربري كه برنامه را اجرا كرده است بعنوان امضا استفاده خواهد شد.
 در هنگام اجراي برنامه بهتر است تستر روشن باشد زيرا در غير اينصورت عالوه بر پيامِ خطاي "ارتباط برقرار
نيست" در ابتداي اجراي برنامه ،پنجرههاي منبع تغذيه و وضعيت سنسورها و كنتاكتها اصال" باز و فعال
نخواهند شد.
 اگر در زماني كه برنامه در حال اجراست تستر تعويض شود بهتر است برنامه مجددا" اجرا شود.

پنجره اصلي برنامه
پنجره اصلي برنامه بصورت زير ظاهر ميگردد:

تراشه پرداز پويا
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كليه امكانات برنامه با انتخاب گزينه مربوطه از فهرست مناسب و يا كليك بر روي شمايل مربوطه (در صورت

وجود) د ر دسترس كاربر است .با انتخاب يك گزينه ،پنجره مربوط به آن باز ميشود .برخي پنجرهها مثل تست
پورت سريال يا منبع تغذيه تا وقتي باز باشند ،نميتوانيد پنجرههاي ديگرِ برنامه را باز و با آنها كار كنيد.



در هنگام كارِ برنامه بايستي  Screen Saverغير فعال باشد زيرا در ارتباط سريال اِشكال ايجاد ميكند .مثال"

اگر پنجره وضعيت سنسورها و كنتاكتها باز باشد و  Screen Saverفعال شود احتمال بروز خطا وجود دارد.



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

دادن مداوم موس خودداري كنيد.
معريف دكمهها
در تمام پنجرهها دكمههايي وجود دارد كه مي توانيد با كليك روي آنها عملِ مورد نظر را انجام دهيد .در زير برخي
دكمهها كه استفاده بيشتري دارند معرفي شدهاند.
 تاييد  :جهت اِعمال تغييرات داده شده در پنجره .در برخي پنجرهها ،پس از تاييد پنجره بطور خودكار بسته

نيز ميشود مثل پنجره تغيير كلمه عبور
 لغو  :جهت خروج از يك پنجره بدون اِعمال تغييرات يا برگرداندن آخرين وضعيت پنجره قبل از تغييرات.
اين دكمه كال" براي اِعالم انصراف از عمليات انجام شده ميباشد.
 وقتي ارتباط سريال با تستر برقرار است (مثال" براي انجام مانور) از اين دكمه براي قطع ارتباط سريال استفاده
ميشود.
 خروج  :بستن (غير فعال كردن) پنجره .اگر در پنجره تغييراتي داده باشيد ممكن است اين دكمه غير فعال
شده باشد .براي فعال شدن اين دكمه يا بايستي تغييرات را اِعمال كنيد (با دكمه تاييد) و يا از اِعمال تغييرات
انصراف دهيد (با دكمه لغو).
 اصالح :اِعمال تغييرات داده شده در بانك ،فايل يا هر مقصد ديگر.
 حذف :پاك كردن اطالعات مربوط به يك كليد ،يك مانور يا . . .
 جديد :ايجاد يك ركورد جديد در بانك جهت تعريف يك كليد جديد ،كاربر جديد يا . . .
 اول ،بعدي ،قبلي ،آخر  :حركت بر روي ركوردها در بانك مربوط به اطالعات كليدها يا بانك كاربران مجاز
و امثال آن.
 ذخيره :ذخيره تغييرات داده شده.
 اجرا  :در زماني كه قرار است اطالعاتي بصورت خودكار از تستر خوانده شود مثل انجام يك مانور يا محاسبه
حداقل ولتاژ عملكرد بوبينها استفاده ميشود.
 چاپ :ارسال اطالعات جهت چاپ بر روي چاپگر.
 پيشفرض :در برخي پنجرهها اين قابليت وجود دارد كه مقادير با پيشفرضهاي برنامه تعيين شوند.
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براي حركت بر روي قسمتهاي مختلف يك پنجره (قسمت هاي ورود داده يا انتخاب از يك ليست و ). . .
ميت وانيد با كليك بر روي قسمت مورد نظر ،مكان نما را به آنجا انتقال دهيد و يا با زدن مداوم كليد  TABاينكار را
انجام دهيد .در ضمن ،در صورت وارد كردن يك داده و زدن كليد  ENTERمكاننما به قسمت بعدي خواهد
رفت.
هر پنجره داراي يك نام است كه در يكي از فهرستهاي برنامه ،متناسب با آن يك گزينه جهت باز كردن پنجره
وجود دارد .با انتخاب گزينه مناسب (كليك بر روي آن يا زدن كليد  )ENTERميتوانيد پنجره مورد نظرتان را
فعال كنيد .در ادامه ،براي هر پنجره فهرست و گزينه مربوطه ،وظيفه ،شرح و نكات مهم آمده است.

1-4

پنجره تست كليدهاي قدرت ويرايش 1/0

با اجراي برنامه ،پنجره زير باز ميشود كه تمام امكانات برنامه از طريق اين پنجره در دسترس كاربر خواهد بود.

شمايل

فعال كردن صفحه  1از پنجره دريافت اطالعات كليد
فعال كردن صفحه تست سريع از پنجره دريافت اطالعات كليد
فعال كردن صفحه منحني جريان از پنجره دريافت اطالعات كليد
يا

فعال كردن پنجره منبع تغذيه

فعال كردن پنجره ضرايب كاليبراسيون
فعال كردن پنجره تغيير كلمه عبور
فعال كردن پنجره تغيير كاربر
تغيير بين زبان رابط فارسي و انگليسي
خروج از برنامه
هدايت/قطع ولتاژ منبع تغذيه مربوط به بوبينها به/از سر رله افت ولتاژ و بوبين بلوكينگ
فرمانهاي وصل كليد ،قطع كليد با بوبين قطع شماره 1و قطع كليد با بوبين قطع شماره2
 اين  5شمايل فقط وقتي عمل ميكنند كه پنجره دريافت اطالعات كليد فعال (باز) باشد.
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پنجره تنظيم اطالعات پايه

فهرست تنظيمات ،گزينه اطالعات پايه
وظيفه :تعيين اطالعات اصلي مربوط به سنسورهاي خطي و اِنكودر جهت انجام يك مانور ،تنظيمات پورت سريال
براي برقراري ارتباط با تستر و منابع تغذيه و موارد ديگر

شرح :از آنجاييكه اطالعات موجود در اين پنجره در كاركرد سيستم بسيار تأثيرگذار است ،هرگونه تغيير در اين
پنجره بايستي با دقت كامل صورت گيرد .در ادامه قسمتهاي مختلف اين پنجره شرح داده شده است:
قسمت تلرانس قابل قبول ولتاژ :حدي را مشخص مي كند كه اگر ولتاژ منبع تغذيه به اين ميزان از ولتاژ خواسته
شده كمتر يا بيشتر باشد ولتاژ منبع تغذيه مناسب تشخيص داده شده و كار ادامه خواهد يافت .مثال" اگر اين مقدار،
 5ولت باشد و ولتاژ مورد نظر  111ولت ،ولتاژ بين  115و  115ولت قابل قبول خواهد بود .اين تنظيم بين  2تا 21
ولت معتبر است.
قسمت زمان در محدوده بودن ولتاژها قبل از تاييد :قبل از اِعمال ولتاژها به كليد (براي انجام يك مانور يا
نمونه برداري از جريان موتور يا تست رله آنتي پمپاژ يا موارد ديگر) ،ولتاژهاي بوبين و موتور بايستي در مدتي كه
در اين قسمت تعيين ميشود در محدوده مجاز (كه در قسمت تلرانس قابل قبول ولتاژ وارد شده است) واقع
باشند .اين تنظيم بين  1/5تا  11ثانيه معتبر است.
قسمت تأخير كاهش ولتاژ رله افت ولتاژ :در تست رله افت ولتاژ (در حالت وصل كليد قدرت) براي كاهش هر
يك ولت ،اين تأخير داده ميشود .مثال" اگر  100msقرار داده شود يعني كاهش  11ولت حدود يك ثانيه طول
خواهد كشيد .با استفاده از اين قسمت ميتوانيد سرعت كاهش ولتاژ را هنگام تست رله افت ولتاژ تعيين كنيد.
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بخش تست رله آنتيپمپاژ:
قسمت تأخير بين فرمان وصل و قطع :در تست رله آنتيپمپاژ فرمان وصل و قطع بصورت متوالي به كليد
اِعمال مي شود كه اين قسمت تاخير بين اين دو فرمان را نشان ميدهد .اين تنظيم بين  1تا  255ميليثانيه معتبر
است.
بخش تست حداقل ولتاژ عملكرد بوبينها:
قسمت ولتاژ شروع :درصدي از ولتاژ ناميِ بوبينهاي وصل يا قطع را براي شروع محاسبه حداقل ولتاژ عملكرد
تعيين ميكند .اين تنظيم بين  %11تا  %01معتبر است.
قسمت گام ولتاژ :ميزان افزايش ولتاژ هنگام محاسبه حداقل ولتاژ عملكرد را مشخص ميكند .مثال" اگر  3ولت
باشد به ازاي هر  3ولت افزايش ولتاژ يك فرمان وصل يا قطع به كليد اِعمال شده و عملكرد بوبين مربوطه بررسي
مي شود.بنابراين ،هرچه اين مقدار كمتر باشد ولتاژ عملكرد دقيقتر خواهد بود ولي درعوض زمان تست طوالنيتر
ميشود .اين تنظيم بين  2تا  21ولت معتبر است.
قسمت تعداد منبع تغذيه :با توجه به اينكه از يك منبع تغذيه براي بوبينها و موتور بصورت مشترك و يا دو منبع
تغذيه مجزا براي آنها استفاده ميكنيد اين قسمت را تعيين كنيد.



شمايل مربوط به منبع تغذيه بصورت زير ظاهر ميشود:
حالت دو منبع تغذيه
حالت يك منبع تغذيه

قسمت شماره منبع تغذيه موتور/شماره منبع تغذيه بوبين :با توجه به محل استفاده از هر منبع تغذيه (كه بعنوان
منبع تغذيه موتور به تستر وصل شده است يا بعنوان منبع تغذيه بوبين) و نيز با توجه به شماره شناسايي منبع تغذيه
كه در پشت آن موجود است تعيين ميشود .مثال" اگر منبع تغذيهاي با شماره شناسايي  2به ورودي تغذيه موتورِ
تستر وصل شود ،شماره منبع تغذيه موتور بايستي  2تنظيم شود.



وقتي از يك منبع تغذيه استفاده ميكنيد منبع تغذيهاي كه بعنوان تغذيه بوبين به تستر وصل شده است بعنوان

تغذيه مشتركِ بوبينها و موتور در نظر گرفته ميشود.
قسمت شماره تستكننده :هميشه  1قرار دهيد مگر آنكه عدد ديگري از طرف اين شركت تعيين شود.
قسمت پورت سريال :شماره پورت سريال كامپيوتر كه به تستر وصل شده است را مشخص ميكند.



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

قسمتهاي نام فونت فارسي/اندازه فونت فارسي :نام و اندازه فونت براي نمايش عبارات در پنجرههاي برنامه را
تعيين ميكند.



وقتي نرمافزار در حالت انگليسي است (فهرست مديريت سيستم گزينه رابط  )...اين قسمتها تحت عنوان

 Latin font nameو  Latin font sizeظاهر ميشوند
قسمت ميزان حذف جريان ابتدايي موتور :از زماني كه فرمان جمعآوري جريان موتور به تستر ارسال ميشود تا
وقتي كه موتور شروع به جريانكشي كند ممكن است مدت زماني طول بكشد براي حذف اين زمان (كه جريان
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موتور از حد مورد نظر كمتر است) از اين قسمت استفاده كنيد .مثال" اگر  1/5آمپر تنظيم كنيد دادههاي جريان
موتور از زماني كه موتور بيش از  1/5آمپر جريان كشيده باشد رسم و در محاسبات در نظر گرفته خواهد شد .البته،
اين وضعيت بيشتر در زماني رخ ميدهد كه از يك منبع تغذيه استفاده ميشود .اين تنظيم بين  1تا  2آمپر معتبر
است.
قسمت محل نقشهها :دايركتوري محل نگهداري نقشههاي فني را نشان ميدهد .هنگام چاپ نقشهها از اين قسمت
براي پيدا كردن فايل نقشه استفاده ميشود .اگر از حالت  Browseاستفاده ميكنيد الزم است كه در دايركتوري
مورد نظر بر روي يك فايل دوبار كليك كنيد تا نام دايركتوري در اين قسمت ثبت شود (نام اين فايل اهميتي
ندارد).
قسمت حالت نمونه برداري :سه حالت عادي ،با حركت سنسور و با تغيير كنتاكت قابل انتخاب است .در حالت
با حركت سنسور پس از ارسال فرمان انجام يك مانور ،تا وقتي سنسور به حركت در نيايد نمونه برداري آغاز نمي
شود .در حالت با تغيير كنتاكت پس از ارسال فرمان انجام يك مانور ،تا وقتي وضعيت يكي از كنتاكتهاي اصلي
تغيير نكند نمونه برداري آغاز نمي شود .اين دو حالت براي وقتي كه كليد داراي مكانيزم فرمان (از طريق بوبين)
نيست مفيد است.
دكمهها
ت داده شده ،در فايل
تاييد :درصورت دستكاري مقادير ،اين دكمه فعال مي شود و توسط آن آخرين تغييرا ِ
 Sampler.iniذخيره ميشود.
لغو :تغييرات داده شده منتفي شده و مقادير پنجره از فايل  Sampler.iniخوانده و پر ميشوند.
پيشفرض :مقادير پنجره با پيشفرضهاي برنامه پر ميشوند.
خروج :بستن پنجره
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پنجره تنظيمات كليد

فهرست تنظيمات ،گزينه كليد
وظيفه :تعيين اطالعات مربوط به انجام مانور (مدت زمان نمونهبرداري و  ،). . .تعيين پارامترهاي مربوط به محاسبه
سرعت ،خطوط  Dampingو  . . .بر حسب نوع كليد.

بخش پارامترهاي مربوط به محاسبه سرعت

شرح:
قسمت تعداد پالس اِنكودر در يك دور/طول سنسور خطي :براي كليدهاي غير خال تعداد پالسهايي كه اِنكودر
در اثر يك دور چرخش كامل توليد ميكند را وارد كنيد .اين عدد بر روي اِنكودر يا در برگ راهنماي آن موجود
است.
براي كليدهاي خال حداكثر طول سنسور خطي را وارد كنيد .براي سختافزار ويرايش  2و ( 3تستر پرتابل) بايستي
مقدار  19.2mmوارد شود .اين تنظيم بين  12تا  25/6معتبر است.
قسمت فيلترهاي زماني :ميزان  Bounceمجاز كنتاكتها را نشان ميدهند كه در نمايش ،اين مقدار Bounce

حذف ميشود .اين تنظيم بين  1و  21ميليثانيه معتبر است.
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قسمت خطوط  :Dampingدر شكل زير منظور از ارتفاع و زمان  Dampingآمده است.
)Travel (mm
وضعيت وصل كامل

H

فاصله از وضعيت وصل كامل در محاسبه سرعت قطع

I

)Time (ms

زمان H: Damping
ارتفاع I: Damping



خطوط  Dampingفقط براي مانور قطع معني دارد.

بخش پارامترهاي مربوط به محاسبه سرعت:
براي محاسبه سرعت قطع يا وصلِ كليد ،دو نقطه خاص از منحني حركت در نظر گرفته شده و از فرمول زير
سرعت محاسبه ميشود:

S
t

قطع

وصل

V

)Travel (mm

وضعيت وصل كامل

S

S

t

t
)Time (ms
P2
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نحوه يافتن اين دو نقطه براي هر نوع كليد متفاوت است:
گازي :نقطه  P1هميشه بر اساس نصف جابجايي كل بدست ميآيد و نقطه  P2با توجه به تنظيمات كاربر در اين
پنجره (قسمتهاي فاصله زماني براي محاسبه سرعت وصل و فاصله زماني براي محاسبه سرعت قطع)
روغني :نقطه  P1بر اساس فاصله از وضعيت وصل كامل كه در اين پنجره وارد ميشود بدست ميآيد و نقطه P2

نيز با توجه به تنظيمات كاربر در قسمتهاي فاصله زماني براي محاسبه سرعت وصل و فاصله زماني براي
محاسبه سرعت قطع
 :EDFنقطه  P1بر اساس فاصله از وضعيت وصل كامل كه در اين پنجره وارد ميشود بدست ميآيد و نقطه P2

نيز با توجه به تنظيمات كاربر در قسمتهاي فاصله زماني براي محاسبه سرعت وصل و فاصله زماني براي
محاسبه سرعت قطع.
خال :هر دو نقطه بر اساس فاصله از وضعيت وصل كامل بدست ميآيند.

 براي شرح بيشتر به ضميمه  1مراجعه كنيد.

قسمت مدت زمان نمونهبرداري هر مرحله از مانور :براي مانورهاي تكي و مانورهاي چندتايي (مثل قطع تاخير
وصل) ميتوان جداگانه مدت زمان نمونه برداري را تعيين كرد .اگر اين مقادير كم باشند ممكن است منحني
عملكرد كليد بطور كامل رسم نشود .اين تنظيم بين  51و  255ميليثانيه معتبر است.

قسمت مدت زمان تاخير در مانور وصل-تاخير-قطع /قسمت مدت زمان تاخير در مانور قطع -تاخير -وصل:
ميزان تاخير بين اِعمال دو مانور را نشان ميدهد .اين تنظيم بين  1و  511ميليثانيه معتبر است.

قسمت مدت اِعمال ولتاژ به بوبينها :حداكثر زماني را نشان ميدهد كه هنگام انجام يك مانور ولتاژ به بوبين مورد
نظر (بوبين وصل يا قطع) اِعمال ميشود .اگر اين مقدار خيلي كم تنظيم شود ممكن است اصال" بوبين عمل نكند.
اين تنظيم بين  21و  211ميليثانيه معتبر است.
قسمت مدت زمان نمونهبرداري جريان موتور :حداكثر مدت زمان نمونهبرداري از جريان موتور را نشان ميدهد.
اين تنظيم بين  5و  01ثانيه معتبر است.
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قسمت تاخير شروع نمونهبرداري :اگر در رسم منحنيهاي حركت و جريان بوبين تأخيري بين شروع نمونهبرداري
و جريانكشي بوبين وجود داشته باشد بر روي زمانهاي نشان داده شده بعنوان زمان يا مدت عمل كنتاكتها اثر
ميگذارد .براي حذف اين تأخير ميتوانيد از اين قسمت استفاده كنيد كافيست تأخيري كه بين شروع نمونهبرداري
و جريانكشي بوبين مشاهده ميكنيد در اين قسمت وارد كنيد .اين تنظيم بين  1و  255ميليثانيه معتبر است.
)Travel (mm
وضعيت وصل كامل

تأخير

)Time (ms

تاييد :درصورت دستكاري مقادير ،اين دكمه فعال مي شود و توسط آن آخرين تغييراتِ داده شده در اين پنجره،
در جدولِ  Breaker Settingsدر بانك اطالعاتِ  Breaker.mdbذخيره ميشود.
لغو :تغييرات داده شده منتفي شده و مقاديرِ پنجره از جدول  Breaker Settingsخوانده و پر ميشوند.
پيشفرض :مقادير پنجره با پيشفرضهاي برنامه پر ميشوند.
خروج :بستن پنجره
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پنجره محدوده مجاز

فهرست تنظيمات ،گزينه محدوده مجاز
وظيفه :تعيين حداقل و حداكثر مجاز براي پارامترهاي كليد بر اساس مدل كليد
شرح :مقاديري كه در اين پنجره وارد مي شود در مانورهاي وصل يا قطع چك شده و نتيجه بصورت يك جدول
ظاهر مي شود .هر پارامتري كه خارج از محدوده تعيين شده باشد به رنگ قرمز خواهد بود.
 به شرح پنجره دريافت اطالعات تست كليد صفحه روتين نست (در همين فصل) مراجعه كنيد.

دكمهها
تاييد :درصورت دستكاري مقادير ،اين دكمه فعال مي شود و توسط آن آخرين تغييراتِ داده شده در اين پنجره،
در جدول  Tolerance Of Parametersدر بانك اطالعات  Breaker.mdbذخيره ميشود.
لغو :تغييرات داده شده منتفي شده و مقاديرِ پنجره از جدول  Tolerance Of Parametersخوانده و پر
ميشوند.
خروج :بستن پنجره
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پنجره ضرايب كاليبراسيون

فهرست تنظيمات ،گزينه ضرايب كاليبراسيون
وظيفه :تعيين ضرايب كاليبراسيون منابع تغذيه ،اندازهگيري ولتاژ و جريان ،سنسورهاي خطي ،اِنكودر و زمان
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شرح :كل ضرايب كاليبراسيون سيستم در اين پنجره تعيين و تنظيم مي شود .قبل از تنظيم هر ضريب كاليبراسيون،
ابتدا مقدار آنرا  1كرده و ذخيره كنيد سپس با توجه به روش گفته شده (در ادامه همين بحث) ،اقدام به محاسبه
مجدد ضريب كاليبراسيون نماييد .همچنين بهتر است ضرايب كاليبراسيون براي مقادير وسط رنج محاسبه شود.
مثال" اگر ولتاژ بين صفر و  255ولت است محاسبه ضريب كاليبراسيون در ولتاژ  120ولت انجام شود.
 تغيير در اين پنجره را با دقت كامل انجام دهيد.
ضرايب كاليبراسيون منابع تغذيه بطور خودكار و در چهار ولتاژ  161 ،120 ،01و  211ولت انجام ميشود.
 -1ضريب كاليبراسيون مورد نظر را  1كرده و ذخيره كنيد (با دكمه تاييد)
 -2يك ولتمتر دقيق و كاليبره شده را در خروجي منبع تغذيه مورد نظر قرار دهيد.
 -3پنجره منبع تغذيه را باز كرده و ضمن انتخاب گزينه ولتاژ منبع تغذيه مورد نظر ،تنظيم ولتاژ را روي 120
ولت قرار دهيد .نوع ولتاژ ) (AC, DCرا نيز تنظيم كنيد.
 براي آشنايي با پنجره منبع تغذيه به شرح آن در همين فصل مراجعه كنيد.
 -0ولتاژِ پنجره منبع تغذيه و ولتمتر را در يك زمان خوانده و يادداشت كنيد.

 -5پنجره منبع تغذيه را بسته و ولتاژي كه در اين پنجره ديدهايد را در قسمت كامپيوتر (در پنجره ضرايب
كاليبراسيون) و ولتاژ ولتمتر را در قسمت وسيله اندازهگيري (در پنجره ضرايب كاليبراسيون) وارد كنيد .با
دكمه تاييد اين تغييرات را ذخيره كنيد.
حال ،مشاهده خواهيد كرد كه ضريب كاليبراسيون محاسبه و نشان داده ميشود .براي اطمينان از صحت اين
ضريب ،يكبار ديگر پنجره منبع تغذيه را باز كرده و با تنظيم ولتاژ روي مقادير مختلف ،يكساني ولتاژ نمايش داده
شده در كامپيوتر و ولتمتر را بررسي كنيد.



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

متفاوت باشد .براي حل اين مسأله ،بايستي ضريب كاليبراسيون منبع تغذيه را (كه در ادامه خواهد آمد) تصحيح
كنيد .به عبارت ديگر ،با تنظيم ضريب كاليبراسيون اندازه گيري ،فقط آنچه كه در برنامه بعنوان ولتاژ نشان داده
ميشود با خروجي تغذيه يكسان ميشود.
 اختالف   2ولت مجاز است.
روش تعيني ضريب كاليرباسيون اندازهگريي جريان
 -1ضريب كاليبراسيون مورد نظر را  1كرده و ذخيره كنيد (با دكمه تاييد)
 -2باري را به خروجي تغذيه (كه از تستر خارج ميشود) وصل كنيد كه جريان عبوري از آن حدود نصف
حداكثر جريان باشد (مثال" براي موتور و بوبينهاي وصل و قطع  2.5Aو بوبين بلوكينگ )250mA
 -3يك آمپرمتر دقيق و كاليبره شده را با بار سري كنيد.
 -0پنجره منبع تغذيه را باز كرده و ضمن انتخاب گزينه جريان منبع تغذيه مورد نظر ،نوع جريان را نيز تنظيم
كنيد.
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 -5جرياني كه در پنجره منبع تغذيه نشان داده ميشود و جرياني كه آمپرمتر نشان ميدهد را در يك زمان
خوانده و يادداشت كنيد.



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

است (بوبين وصل يا قطع) را فشار دهيد.

 -6پنجره منبع تغذيه را بسته و جرياني كه در اين پنجره ديدهايد را در قسمت كامپيوتر (در پنجره ضرايب
كاليبراسيون) و جريان آمپرمتر را در قسمت وسيله اندازهگيري (در پنجره ضرايب كاليبراسيون) وارد كنيد .با
دكمه تاييد اين تغييرات را ذخيره كنيد.
حال ،مشاهده خواهيد كرد كه ضريب كاليبراسيون محاسبه و نشان داده ميشود .براي اطمينان از صحت اين
ضريب ،يكبار ديگر پنجره منبع تغذيه را باز كرده و با تغيير بار ،يكساني جريان نمايش داده شده در كامپيوتر و
آمپرمتر را بررسي كنيد.
روش تعيني ضريب كاليرباسيون منابع تغذيه
با زدن دكمه اجرا مربوط به منبع تغذيه مورد نظر ،ضرايب كاليبراسيون آن بطور خودكار محاسبه خواهد شد.



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

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



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

همچنين اگر كاليبراسيون اندازهگيري را تغيير داديد حتما" ضرايب كاليبراسيون منابع تغذيه را نيز دوباره محاسبه
كنيد.

روش تعيني ضريب كاليرباسيون سنسورهاي خطي
 -1ضريب كاليبراسيون سنسور مورد نظر را  1كرده و ذخيره كنيد (با دكمه تاييد)
 -2پنجره وضعيت سنسورها و كنتاكتها را باز كنيد.
 -3سنسور را به يكي از وروديهاي تستر (متناسب با شماره سنسوري كه در حال كاليبره كردن آن هستيد)
متصل كرده و ميله آنرا آنقدر جابجا كنيد كه در كامپيوتر مقدار  0ببينيد.



محل صفر سنسور بايد به گونهاي باشد كه به محض بيرون كشيدن ميله به اندازه  0.075mmاين مقدار در

كامپيوتر ديده شود .براي اينكار بايستي ميله را در حالتي قرار دهيد كه كامپيوتر مقداري بيشتر از  0را نشان دهد.
سپس ميله را به آرامي به داخل سنسور فشار دهيد و در اولين جايي كه كامپيوتر از  0.075mmبه  0تغيير كرد ميله
را ثابت نگهداشته و اين مقدار بيرون بودن ميله را بعنوان نقطه صفر فرض كنيد.
 -0با يك كوليس دقيق و كاليبره شده ميله سنسور را از حالت صفر به اندازه ( 9.6mmمقدار وسط رنج
 )19.2mmبيرون بكشيد.
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 -5مقداري كه در پنجره وضعيت سنسورها و كنتاكتها مشاهده ميكنيد را در قسمت كامپيوتر (در پنجره
ضرايب كاليبراسيون) و مقداري كه كوليس نشان ميدهد (قاعدتا"  )9.6را در قسمت وسيله اندازهگيري (در
پنجره ضرايب كاليبراسيون) وارد كنيد .با دكمه تاييد اين تغييرات را ذخيره كنيد.
حال ،مشاهده خواهيد كرد كه ضريب كاليبراسيون محاسبه و نشان داده ميشود .براي اطمينان از صحت اين
ضريب ،يكبار ديگر پنجره وضعيت سنسورها و كنتاكتها را باز كرده و با تغيير طول ميله سنسور و اندازهگيري
آن نسبت به نقطه صفر با كوليس ،يكساني طول نمايش داده شده در كامپيوتر و كوليس را بررسي كنيد.



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

است مدارات اين سنسورها را كاليبره كنيد.
ِنكودر
روش تعيني ضريب كاليرباسيون ا
 -1ضريب كاليبراسيون را  1كرده و ذخيره كنيد (با دكمه تاييد)
 -2پنجره وضعيت سنسورها و كنتاكتها را باز كنيد.
 -3محور اِنكودر را در موقعيتي بعنوان صفر قرار داده و در كامپيوتر هم توسط دكمه صفر ،تعداد پالس اِنكودر
و زاويه چرخش را صفر كنيد.
 -0توسط يك زاويهسنج دقيق و كاليبره ،محور اِنكودر را تقريبا" به اندازه نصف حداكثر چرخش بچرخانيد.
مثال" براي كليدهاي روغني كه حداكثر چرخش حدود  111درجه است  55درجه بچرخانيد.
 -5زاويهاي كه در پنجره وضعيت سنسورها و كنتاكتها مشاهده ميكنيد را در قسمت كامپيوتر (در پنجره
ضرايب كاليبراسيون) و زاويهاي كه زاويهسنج نشان ميدهد را در قسمت وسيله اندازهگيري (در پنجره
ضرايب كاليبراسيون) وارد كنيد .با دكمه تاييد اين تغييرات را ذخيره كنيد.
حال ،مشاهده خواهيد كرد كه ضريب كاليبراسيون محاسبه و نشان داده ميشود .براي اطمينان از صحت اين
ضريب ،يكبار ديگر پنجره وضعيت سنسورها و كنتاكتها را باز كرده و با چرخش محور اِنكودر ،يكساني زاويه
نمايش داده شده در كامپيوتر و زاويهسنج را بررسي كنيد.
روش تعيني ضريب كاليرباسيون زمان
 -1ضريب كاليبراسيون را  1كرده و ذخيره كنيد (با دكمه تاييد)
 -2يك زمانسنج دقيق و كاليبره را به گونهاي بر روي يكي از كنتاكتهاي كليد قرار دهيد كه با وصل كنتاكت
شروع به شمارش كند و با قطع كنتاكت شمارش را متوقف نمايد.
 -3به صفحه روتين تست از پنجره دريافت اطالعات كليد رفته و يك مانور وصل و قطع همزمان اجرا كنيد.
 -0مدت زماني كه در اين پنجره بعنوان مدت عمل كنتاكت ظاهر ميشود را در قسمت كامپيوتر (در پنجره
ضرايب كاليبراسيون) و مدت زماني كه زمانسنج نشان ميدهد را در قسمت وسيله اندازهگيري (در پنجره
ضرايب كاليبراسيون) وارد كنيد .با دكمه تاييد اين تغييرات را ذخيره كنيد.
حال ،مشاهده خواهيد كرد كه ضريب كاليبراسيون محاسبه و نشان داده ميشود.
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 روش باال يك روش پيشنهادي است و شما ميتوانيد به هر طريق ديگري كه امكان دارد ،يكي از زمانهايي كه
برنامه محاسبه و نشان ميدهد را با زمانسنج دقيق اندازهگيري كرده و ضريب كاليبراسيون زمان را محاسبه كنيد.



وقتي هر يك از اعضاي مجموعه نرمافزار ،تستر ،منابع تغذيه ،اِنكودر و يا سنسورهاي خطي تغيير ميكنند

ضرايب كاليبراسيون مربوطه بايستي دوباره محاسبه شوند .مثال" اگر برنامه را دوباره نصب كرديد يا بايستي مراقب
باشيد كه فايل  Sampler.iniكه حاوي اين ضرايب است خراب نشود (قبل از نصبِ مجدد نرمافزار ،آنرا در محل
ديگري كپي كرده و پس از نصب دوباره آنرا در دايركتوري نصب كپي كنيد) و يا تمام ضرايب را دوباره محاسبه
كنيد .و يا اگر يكي از منابع تغذيه تعويض ميشود ،ضرايب مربوط به آن بايد دوباره محاسبه شوند.
دكمهها
تاييد :درصورت دستكاري مقادير ،اين دكمه فعال مي شود و توسط آن آخرين تغييراتِ داده شده در اين پنجره،
در فايل  Sampler.iniذخيره ميشود.
لغو :تغييرات داده شده منتفي شده و مقاديرِ پنجره از فايل  Sampler.iniخوانده و پر ميشوند.
درصد  :1تمام ضرايب كاليبراسيون را  1قرار ميدهد
خروج :بستن پنجره
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پنجره دريافت اطالعات كليد

فهرست عمليات ،گزينه دريافت اطالعات كليد
وظيفه :دريافت اطالعات مربوط به كليد مثل شماره سريال ،ولتاژ نامي بوبينها و موتور ،مقاومت اهمي تجهيزات
الكتريكي از كاربر و جمعآوري اطالعات ديگر مثل منحني حركت ،منح ني جريان بوبين و موتور از طريق تستر و
ذخيره تمام اين اطالعات در بانك
شرح :براي قسمتهايي كه توسط كاربر وارد ميشود بايستي با قراردادن مكاننما در محل مربوطه (با كليك موس
يا زدن مداوم كليد  )TABو وارد كردن مقدار مناسب اينكار انجام شود.



براي نوشتن حروف فارسي كليدهاي  Altو  Shiftسمت راست صفحه كليد را همزمان فشار دهيد .براي

نوشتن حروف التين كليدهاي  Altو  Shiftسمت چپ صفحه كليد را همزمان فشار دهيد.
هرجا كه نياز به تاييد قسمتي با ثبت امضا (كد) كاربر داريد كافيست در قسمت مربوطه دوبار كليك كنيد )Double

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

 هر زمان كه بخواهيد مي توانيد كد كاربر را تغيير دهيد .براي شرح بيشتر به قسمت معرفي پنجره تغيير كاربر
در همين فصل مراجعه كنيد.
اين پنجره از تعدادي صفحه تشكيل شده است كه در زير شرح هر صفحه آمده است.



در تمام اين صفحهها با دوبار كليك برروي عنوان هر قسمت ،ميتوانيد آن عنوان را تغيير دهيد .اين تغيير

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

7-4

صفحه1

در اين صفحه ميتوانيد كليد جديدي را تعريف كن يد ،اطالعات مربوط به كليدهاي تعريف شده قبلي را ببينيد،
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
كليد جديد در اين صفحه بايستي اطالعات را با استفاده از دكمه ذخيره در بانك ذخيره كنيد .تمام اطالعات وارد
شده براي يك كليد قابل تغيير و اصالح است بجز نوع كليد .اگر مانوري بر روي كليد اجرا كنيد ديگر نميتوانيد
نوع كليد را تغيير دهيد و براي اينكار مجبور خواهيد بود كه تمام مانورهاي انجام شده را حذف كنيد.
 توصيه مي شود كه قبل از انجام مانورها ،نوع كليد و تنظيمات مربوط به تست كليد (در پنجره تنظيمات كليد)
را به دقت تعيين و تمام اطالعات را ذخيره كنيد سپس اقدام به انجام مانور نماييد.
 تغيير مدلهاي مختلف يك نوع كليد هميشه قابل انجام است.
 مدلهاي مختلف انواع كليدها عبارتند از:
نوع روغني ):(Small Oil Volume
HL620 
نوع گازي ):(FP


FP0716B
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FP1216B
FP2416B
FP0731D
FP1225D
FP2425D
FP3625D
FP3616B

نوع :EDF


EDF SK 1-1

نوع خال ):(Vacuum





VD4P
VD4E

در جدول  Breaker Constantsبانك  Breaker.mdbميتوانيد مدلهاي ديگري را به برنامه اضافه نماييد.

براي شرح بيشتر به فصل مربوط به بانك  Breaker.mdbمراجعه كنيد.
با وارد كردن ولتاژهاي نامي ،حداقل و حداكثر ولتاژها بطور خودكار و مطابق با نوع استاندارد ،محاسبه ميشود.

 براي شرح بيشتر به ضميمه  1مراجعه كنيد.



اگر در باالي كليدهاي قبلي/بعدي/آخر (حوالي قسمت تاييد كننده) كليد سمت راست موس را بزنيد ليستي

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



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

 ENTERرا بزنيد همين شماره بعنوان نام در قسمت سمت راست ظاهر ميشود .به اين ترتيب اگر نام فايل
نقشه ها همان شماره نقشه باشد نوشتن مجدد نام نقشه در قسمت سمت راست نياز نيست .توجه داشته باشيد كه
فقط در حالتي كه انشعاب فايل نقشه  .WMFاست ذكر انشعاب در قسمت راست (قسمت نام نقشه) نياز نيست.
بنابراين اگر مثال" نام فايل نقشه  030.BMPاست بايستي حتما" انشعاب  .BMPدر نام نقشه ذكر شود (نام
 030.BMPبطور كامل نوشته شود) ولي اگر نام فايل نقشه  030.WMFاست ذكر  030در قسمت راست كافي
است.
جديد :تعريف يك كليد جديد.
اصالح :اِ عمال تغييرات داده شده بر روي اطالعات كليد در بانك .توجه كنيد كه تغييرات تمام صفحات و حتي
تغييرات مربوط به مانورها (مانورهاي ذخيره نشده و يا مانورهاي حذف شده) توسط اين كليد يكجا در بانك اِعمال
ميشود.
حذف :حذف اطالعات مربوط به يك كليد (به همراه مانورهاي انجام شده)
ذخيره :ذخيره يك كليد جديد .اين دكمه فقط هنگام تعريف يك كليد جديد فعال ميشود.
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لغو :اِعالم انصراف از تغييرات داده شده .تمام اطالعات كليد از بانك خوانده و نمايش داده خواهد شد .توجه
داشته باشيد كه مانورهاي ذخيره نشده حذف خواهند شد.
اول ،بعدي ،قبلي ،آخر :براي حركت بر روي ركوردهاي موجود در بانك جهت مشاهده اطالعات مربوط به
كليدهاي ذخيره شده در بانك.

8-4

صفحه2
در قسمتهاي مختلفِ بخش مقاومت اهمي تجهيزات الكتريكي بر حسب اهم ميتوانيد مقادير مورد

نظر را وارد كنيد.
در قسمتهاي مختلف بخش كنترل (بجز قسمت رله آنتي پمپاژ) با دوبار كليك ميتوانيد كد خود را ثبت يا
حذف نماييد (به معني تاييد يا عدم تاييد).
روش تست رله آنيت پمپاژ
 -1با زدن دكمه اجرا تست شروع ميشود.
 -2كليد بايستي در حالت وصل بوده و فنر شارژ باشد .اگر كليد قطع باشد يك مانور وصل بطور خودكار
انجام خواهد شد.
 -3پ نجره تنظيم ولتاژها فعال شده و پس از تنظيم صحيح ولتاژها فرمان وصل و قطع اجرا ميشود .تاخير بين
اين دو مانور در پنجره تنظيم اطالعات پايه تعيين مي شود.اگر كليد قطع نشود پيام خطا داده شده و ادامه تست
متوقف ميشود.
 -0به اندازه شش ( )6ثانيه مكث ميشود .پس از اين زمان نبايستي كليد مجددا" وصل شده باشد .در
اينصورت رله آنتيپمپاژ تاييد خواهد شد.
9-4

صفحه3
بخشهاي فشار گاز پلها ،آزمايش نشتي و رله پرايمر بر حسب نوع كليد ممكن است ظاهر يا پنهان

شوند .قسمت هايي كه مقدار آنها بايد توسط كاربر وارد شود با قراردادن مكاننما در آنجا و وارد كردن مقدار مورد
نظر ،و قسمت هايي كه نياز به تاييد كاربر (با ثبت كد كاربر) دارد با دوبار كليك موس انجام ميشود.
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 10-4صفحه4

محاسبه حداقل ولتاژ عملكرد بوبينهاي وصل و قطع
 -1با كليك بر روي دايره كنار بوبين مورد نظر ،آنرا انتخاب كنيد.
 -2دكمه اجرا در بخش محاسبه حداقل ولتاژ عملكرد را بزنيد.
 -3اگر وضعيت كليد براي ادامه كار مناسب نباشد (مثال" بوبين وصل را انتخاب كردهايد در حاليكه كليد هم
وصل است و در نتيجه بوبين وصل نميتواند عمل كند) بطور خودكار فرمان مناسب به كليد اِعمال ميشود.
 -0ولتاژ منبع ت غذيه بوبين بايستي كمتر از مقدار حداقلي كه برابر است با درصدي از ولتاژ نامي كه در پنجره
تنظيمات اطالعات پايه تعيين شده است تنظيم شود .اگر منبع تغذيه قابل كنترل توسط برنامه باشد اين تنظيم
بطور خودكار انجام خواهد شد ،درغيراينصورت كاربر بايستي اينكار را انجام دهد.
 -5پس از تنظيم ولتاژ ،كار محاسبه حداقل ولتاژ عملكرد بوبين انتخاب شده شروع ميشود .يعني فرمان

مناسب به كليد اِعمال ميشود .اگر كليد عمل نكند ولتاژ به اندازه گامي كه در پنجره تنظيمات اطالعات پايه
تعيين شده است افزايش يافته و فرمان دوباره اِعمال ميشود .اين عمل تا وقتي ادامه مييابد كه يا كليد عمل كند
و يا ولتاژ از حداكثر مقدار مجاز باالتر برود.
 اگر منبع تغذيه توسط كاربر تغيير داده ميشود ،افزايش آن بايستي به آرامي صورت بگيرد.
 در هر مرحله از مراحل باال ،ميتوانيد با زدن دكمه لغو عمليات را متوقف كنيد.
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تست رله افت ولتاژ در حالت وصل كليد قدرت
 -1با كليك بر روي دايره مربوط به اين تست ،آنرا انتخاب كنيد.
 -2دكمه اجرا در بخش رله افت ولتاژ را بزنيد.
 -3كليد بايد وصل باشد .درغيراينصورت ،فرمان مناسب (فرمان وصل) به كليد اِعمال ميشود.
 -0ولتاژ منبع تغذيه بوبين بايستي روي ولتاژ ناميِ رله افت ولتاژ تنظيم شود .اگر منبع تغذيه قابل كنترل توسط
برنامه باشد اين تنظيم بطور خودكار انجام خواهد شد ،درغيراينصورت كاربر بايستي اينكار را انجام دهد.
 -5با كاهش تدريجي ولتاژ (با سرعتي كه در پنجره تنظيمات اطالعات پايه توسط قسمت تأخير كاهش ولتاژ
رله افت ولتاژ تعيين ميشود) تست رله افت ولتاژ انجام مي گردد .در هر ولتاژي كه كليد قطع شود آن ولتاژ
بعنوان ولتاژ عملكرد رله افت ولتاژ در حالت وصل كليد ثبت خواهد شد.
تست رله افت ولتاژ در حالت قطع كليد قدرت
 -1با كليك بر روي دايره مربوط به اين تست ،آنرا انتخاب كنيد.
 -2دكمه اجرا در بخش رله افت ولتاژ را بزنيد.
 -3كليد بايد قطع باشد .درغيراينصورت ،فرمان مناسب (فرمان قطع) به كليد اِعمال ميشود.
 -0ولتاژ منبع تغذيه بوبين بايستي روي ولتاژ  21ولت تنظيم شود .اگر منبع تغذيه قابل كنترل توسط برنامه
باشد اين تنظيم بطور خودكار انجام خواهد شد ،درغيراينصورت كاربر بايستي اينكار را انجام دهد.
 -5پنجره منبع تغذيه باز ميشود .اگر دقت كنيد دو دكمه تاييد و خروج در پنجره وجود دارد .با افزايش يا
كاهش ولتاژ در اين پنجره (و اگر تغذيه دستي است از روي خود تغذيه) هرگاه رله افت ولتاژ عمل كرد (صداي
حركت محور رله را شنيديد و يا حركت آن را ديديد) ،دكمه تاييد را بزنيد تا ولتاژ منبع تغذيه در اين لحظه

بعنوان ولتاژ عملكرد رله افت ولتاژ در حالت قطع كليد ثبت شود .در صورت زدن دكمه خروج پنجره منبع
تغذيه بسته شده و تغييري در ولتاژ عملكرد رله افت ولتاژ در حالت قطع كليد داده نميشود.
 در هر مرحله از مراحل باال ،ميتوانيد با زدن دكمه لغو عمليات را متوقف كنيد.
محاسبه جريان بوبين بلوكينگ
 -1دكمه اجرا در بخش بوبين بلوكينگ را بزنيد.
 -2كليد بايد قطع باشد .درغيراينصورت ،فرمان مناسب (فرمان قطع) به كليد اِعمال ميشود.
 -3ولتاژ منبع تغذيه بوبين بايستي روي ولتاژ نامي بوبين بلوكينگ تنظيم شود .اگر منبع تغذيه قابل كنترل
توسط برنامه باشد اين تنظيم بطور خودكار انجام خواهد شد ،درغيراينصورت كاربر بايستي اينكار را انجام دهد.
 -0تستر براي مدت  6ثانيه از جريان بوبين بلوكينگ نمونهبرداري كرده و نتيجه را به كامپيوتر ميفرستد.
 -5در كامپيوتر ،ميانگين جريان براي  11نمونه آخر محاسبه شده و بعنوان جريان بوبين بلوكينگ ثبت ميشود.
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اجرا :شروع عمليات براي محاسبه حداقل ولتاژ عملكرد ،تست رله افت ولتاژ و جريان بوبين بلوكينگ
لغو :قطع ارتباط سريال و متوقف كردن عملياتِ در حال اجرا

 11-4صفحه روتين تست
اطالعاتي كه در اين صفحه ظاهر مي شود بر حسب نوع كليد و نوع مانور متفاوت است .در دو شكل زير
وضعيت اين پنجره در مورد دو نوع كليدِ روغني و خال نشان داده شده است:
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در ادامه ،معني شمايل ظاهر شده در اين صفحه آمده است:
حدود ايمني هنوز محاسبه نشدهاند
حدود ايمني محاسبه شدهاند



با استفاده از اين شمايل ميتوانيد حدود ايمني را محاسبه كنيد.
نمايش پارامترهاي تست مربوط به مانور انتخاب شده.

پنجره ظاهر شده بصورت زير خواهد بود:

رسم دوباره منحني و محاسبه مجدد پارامترهاي مربوط به منحني كه در سمت راست منحني نشان داده
ميشود .مثال" وقتي تنظيمات فيلترهاي زماني يا خطوط  Dampingرا در پنجره تنظيمات كليد تغيير ميدهيد با
استفاده از اين شمايل ميتوانيد نتيجه تنظيمات جديد را ببينيد.
برخي از پارامترهاي كليد در محدوده مجاز قرار ندارند
پارامترهاي كليد همگي در محدوده مجاز قرار دارند



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

كنيد .با كليك روي جدول (يا روي همين شمايل) جدول پنهان خواهد شد.
اين جدول بصورت زير خواهد بود:
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منحني حركت هر سه پل كليد خال در كنار هم نمايش داده ميشود
منحني حركت هر سه پل كليد خال روي هم و در يك محور مختصاتِ مشترك نمايش داده ميشود
فقط منحني حركت پل مورد نظر نمايش داده ميشود
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
ليست وارد كرده و كليد  ENTERرا بزنيد .حال دكمه اجرا را بزنيد .پنجره تنظيم ولتاژها باز ميشود .اگر ولتاژها
بدرستي تنظيم شوند فرمان اجراي مانور به كليد اِعمال شده و نتيجه مشاهده خواهد شد .در زماني كه برنامه با تستر
در ارتباط است (مثال" در حال دريافت اطالعات منحني حركت است) با زدن دكمه لغو ميتوانيد ادامه كار را

متوقف كنيد .پارامترهاي تست هر مانوري كه انجام ميشود بر اساس آخرين تنظيمات در پنجره تنظيمات كليد
خواهد بود .اگر مانوري انجام شده باشد ،شمايل

پارامترهايي كه مانور بر اساس آنها انجام شده است را نشان

خواهد داد و اگر مانور انجام نشده باشد تنظيمات كليد را نشان ميدهد يعني تنظيماتي كه مانور بر اساس آنها انجام
خواهد شد.
 هر مانوري ميتواند مطابق تنظيماتي مستقل از ديگر مانورها انجام شود.
 در مورد منابع تغذيه قابل كنترل توسط برنامه ،در شروع انجام مانور تغذيهها روشن ميشود .تغذيهها (بوبين و
موتور) فقط وقتي خاموش ميشوند كه صفحههايي غير از صفحه  ،4صفحه روتين تست و صفحه جريان موتور
فعال شوند.
اگر موس را در حاليكه كليد سمت چپ آنرا پايين نگهداشته ايد روي منحني حركت دهيد ،زمان و ميزان جابجايي
كنتاكت نمايش داده شده و هر جا كه كليد موس را رها كنيد ليستي از اطالعات مربوط به زمان ،جابجايي ،سرعت
و جريان بوبين نشان داده ميشود.
 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
منحني حركت قرار دارد بزنيد ليستي از امكانات ظاهر ميشود كه عبارتند از:
ليست مانورهاي انجام شده :عنوان مانورهاي انجام شده را نشان ميدهد.
تمام صفحه :منحني حركت ،كنتاكتها و جريان بوبين را در پنجرهاي مجزا و
بصورت بزرگتر نشان ميدهد .با كوچك كردن اين پنجره ميتوانيد دو مانور
مختلف از يك كليد (و حتي دو كليدِ مختلف) را همزمان مشاهده نماييد.
چاپ :همانند دكمه چاپ براي چاپ منحني بر روي چاپگر استفاده ميشود.
اجرا :همان عمل دكمه اجرا را انجام ميدهد.
حذف :براي حذف يك مانورِ انجام شده استفاده ميشود .البته ،تا زماني كه
دكمه اصالح را در صفحه  1نزنيد مانور از بانك اطالعات حذف نخواهد شد.
حذف حدود ايمني :جهت حذف حدود ايمني كه قبال" محاسبه شدهاند.
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منحني حركت ،كنتاكتها ،جريان بوبين ،خطوط  :Dampingجهت نمايش يا عدم نمايش هر يك از اين موارد
در قسمت مربوط به نمايش منحنيها استفاده ميشود.
كليد بعدي ،كليد قبلي :جهت حركت بر روي بانك اطالعات كليدها و در نتيجه مشاهده اطالعات مربوط به
كليدهاي ديگر استفاده ميشود.
 به تفاوت اين دو گزينه با وظيفه دكمههاي بعدي و قبلي (كه در ادامه ميآيد) توجه كنيد.
حماسبه حدود اميين:
با كليك بر روي شمايل مربوطه ،عمليات محاسبه اين حدود شروع ميشود .پيامهاي ظاهر شده شما را در اجراي
اين عمليات ياري ميدهد.



در خالل انجام عمليات ،با انتخاب دكمه  Cancelدر پنجرههاي ظاهر شده ميتوانيد ادامه عمليات را متوقف

كنيد.
دكمهها
اجرا :شروع انجام يك مانور
ذخيره :فقط مانور در حال نمايش را ذخيره ميكند
بعدي ،قبلي :حركت بر روي ليست مانورها
چاپ :چاپ منحنيها بر روي چاپگر
لغو :قطع ارتباط سريال
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 12-4صفحه جريان موتور

در اين صفحه ،ميتوانيد از جريان موتور در زمان شارژ فنر وصل نمونهبرداري كرده و منحني جريان را مشاهده
كنيد .حداكثر مدت زمان نمونهبرداري ،از پنجره تنظيمات كليد بدست ميآيد.
شمايلها:
نمايش پارامترهاي تست
برخي از پارامترهاي كليد در محدوده مجاز قرار ندارند
پارامترهاي كليد همگي در محدوده مجاز قرار دارند



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

كنيد .با كليك روي جدول (يا روي همين شمايل) جدول پنهان خواهد شد.
براي شروع ،دكمه اجرا را بزنيد .پنجره تنظيم ولتاژها باز ميشود .كليد بايستي قطع باشد .اگر كليد قطع نباشد يك
فرمان قطع بطور خودكار به كليد اِعمال ميشود .حال سعي ميشود پس از تنظيم ولتاژها فرمان وصل به كليد اِعمال
شود و دادههاي جريان موتور نمونهبرداري شود .در زماني كه برنامه با تستر در ارتباط است (مثال" در حال دريافت
اطالعات منحني جريان است) با زدن دكمه لغو ميتوانيد ادامه كار را متوقف كنيد .پارامترهاي تست براي حالتي كه
منحني جريان گرفته شده است بر اساس آخرين تنظيمات در پنجره تنظيمات كليد خواهد بود .اگر منحني جريان
گرفته شده باشد ،شمايل

پارامترهايي كه منحني جريان بر اساس آنها انجام شده است را نشان خواهد داد و

اگر منحني جريان گرفته نشده باشد تنظيمات كليد را نشان ميدهد يعني تنظيماتي كه منحني جريان بر اساس آنها
گرفته خواهد شد.
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دكمهها
اجرا :شروع عمليات نمونهبرداري از جريان موتور
ذخيره :ذخيره منحني جريان موتور در بانك
چاپ :چاپ منحني بر روي چاپگر
لغو :قطع ارتباط سريال

 13-4تست سريع
در فهرست عمليات ،غير از گزينه روتين تست كه مستقيما" صفحه روتين تست از پنجره دريافت اطالعات كليد
را باز ميكند ،گزينه ديگري با عنوان تست سريع هم وجود دارد كه تقريبا" همان وظيفه صفحه روتين تست را
برعهده دارد ولي با تفاوتهاي زير:
 -1مانورهاي انجام شده در تست سريع را نميتوانيد ذخيره كنيد.
 -2اگر نوع مانور را وصل يا قطع قرار دهيد و دكمه اجرا را بزنيد با توجه به وضعيت كليد ،مانور مناسب
انجام ميشود .توجه داشته باشيد كه در روتين تست اگر وضعيت كليد مناسب نباشد پيام خطا داده ميشود.
بنابراين ،در اين پنجره با هر بار زدن دكمه اجرا يك مانور وصل يا قطع (مناسب با وضعيت كليد) انجام خواهد
شد.
 -3سطح ولتاژ و شماره بوبين قطع در همين صفحه قابل انتخاب است.
 -0اگر يكي از مانورهاي تركيبي را انتخاب و اجرا كنيد ولي وضعيت كليد مناسب نباشد ،ابتدا يك مانور وصل
يا قطع انجام ميشود و پس از آن هر بار كه دكمه اجرا زده شود همان مانور مورد نظر كاربر اجرا خواهد شد
(كه عنوان اين مانور بر روي دكمه اجرا مشخص است).
 -5با كليدهاي  F1تا  F6ميتوانيد انواع مانورها را مستقيما" اجرا كنيد:
 :F1وصل
 :F2قطع
 :F3وصل و قطع همزمان
 :F4وصل تأخير قطع
 :F5قطع تأخير وصل
 :F6قطع تأخير وصل و قطع
 -6اگر تنظيمات كليد يا ضرايب كاليبراسيون را تغيير دهيد ،مانورهاي انجام شده حذف شده و ديگر نمايش
داده نميشوند.
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 14-4پنجره شماره سريال . . .
فهرست عمليات ،گزينه شماره سريال . . .
وظيفه :جستجو و نمايش اطالعات كليد مورد نظر

شرح :جهت نمايش اطالعات يك كليد خاص ،مي توانيد شماره سريال آنرا در اين پنجره وارد كنيد .در صورتي كه
اطالعات كليد در بانك اصلي پيدا شود نمايش داده خواهد شد و اگر در بانك پشتيبان پيدا شود پيام مناسب ظاهر
ميشود.
اين پنجره فقط وقتي فعال ميشود كه پنجره دريافت اطالعات كليد فعال باشد.
شماره سريال وارد شده ابتدا در بانك اصلي يعني  Breaker.mdbجستجو ميشود .اگر اطالعات پيدا شود كه
نمايش داده مي شود .ولي اگر پيدا نشود و بانك پشتيبان در مسيري كه برنامه نصب و اجرا شده است موجود باشد
در آن (با نام  )Backup.mdbجستجو ميشود.



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

ميشود.
دكمهها
تاييد :شروع جستجوي شماره سريال در بانك
لغو :انصراف از جستجو و بستن پنجره
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 15-4پنجره تست پورت سريال
فهرست عمليات ،گزينه تست پورت سريال
وظيفه :تست پورت سريال كامپيوتر ،تست برقراري ارتباط با تستر

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

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

ظاهر خواهد

شد.
 اگر در اين پنجره شماره پورت سريال را تغيير دهيد هنگام خروج ،اين شماره پورت بعنوان پورت فعال ذخيره
خواهد شد.
براي بررسي صحت پورت سريال كامپيوتر ،كابل ارتباط سريال را از كامپيوتر جدا كرده و كانكتور  Loop Backرا
به پورت سريال كامپيوتر وصل كنيد .در قسمت متن ارسالي به پورت سريال حروف يا ارقامي را وارد كنيد .اگر
دقيقا" آنچه كه تايپ ميكنيد در قسمت متن دريافتي از پورت سريال مشاهده ميكنيد پورت سالم است.
پس از اطمينان از صحت پورت سريالِ كامپيوتر ،جهت تست كابل ارتباط با تستر ،كابل را به كامپيوتر وصل كرده و
بجاي تستر ،به سر ديگر كابل ،كانكتور  Loop Backرا وصل كنيد و تست پورت سريال كامپيوتر را تكرار كنيد.
اگر نتيجه منفي است به معني خرابي كابل ارتباط سريال است.
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 اطالعات مربوط به كانكتور  Loop Backدر دفترچه راهنماي سختافزار موجود است.
خروج :بستن پنجره .در زماني كه ارتباط سريال فعال است اين دكمه غير فعال ميشود .همچنين آخرين تنظيم
شماره پورت سريال بعنوان پورت فعال ذخيره خواهد شد.

 16-4پنجره منبع تغذيه
فهرست عمليات ،گزينه منبع تغذيه
وظيفه :نمايش ولتاژ و جريان منابع تغذيه با قابليت تنظيم ولتاژ

شرح :براي هر دو منبع تغذيه بوبين و موتور قابليت نمايش ولتاژ و جريان ،تعيين نوع ولتاژ و جريان و نيز خاموش
و روشن كردن تغذيه ها (قطع و وصل خروجي) وجود دارد .در مورد جريان ،فقط نمايش جريان خروجي مطرح
است ولي در مورد ولتاژ قابليت تنظيم هم وجود دارد .براي تنظيم ولتاژ بايستي با تغيير ميله كنار پنجره نمايش
ولتاژ ،ميزان ولتاژ مورد نظر را تعيين كرد .اگر ولتاژِ در حال نمايش (ولتاژ خروجي تغذيه)  2ولت نسبت به ولتاژ
تنظيمي كاربر كه در كنار ميله مخصوص تنظيم نمايش داده ميشود متفاوت باشد ولتاژ به رنگ قرمز نمايش داده
خواهد شد.



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

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



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

در مورد نمايش جريان بوبين (بوبينهاي وصل ،قطع  1و قطع  ،)2بايد توجه داشته باشيد كه چون مسير ولتاژ بوبين
فقط در زمان هايي مثل اجراي يك مانور يا محاسبه حداقل ولتاژ عملكرد بوبينها و امثال آن بسته ميشود و در
حالت عادي اين مسير باز است (قطع است) بايستي جهت مشاهده جريان خروجي تغذيه بوبين ،از خروجي
 AUXاستفاده 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
فرمان قطع خروجي از اين پن جره اكتفا نكنيد زيرا هرگونه اختالل در كار سيستم (مثال" اختالل در برق شهر) ممكن
است موجب وصل مجدد خروجي شود.



واضح است كه مواردي مثل تنظيم ولتاژ يا قطع خروجي تغذيهها فقط در مورد تغذيههاي قابل كنترل ساخت

اين شركت مصداق دارد.
دكمهها
تاييد :اين دكمه فقط وقتي كه پنجره بواسطه "تست رله افت ولتاژ در حالت قطع كليد" باز شده باشد ظاهر
ميشود و براي ثبت ولتاژ بكار ميرود.
خروج :بستن پنجره
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 17-4پنجره وضعيت سنسورها و كنتاكتها
فهرست عمليات ،گزينه وضعيت سنسورها و كنتاكتها
وظيفه :نمايش وضعيت سنسورهاي خطي ،اِنكودر و كنتاكتهاي اصلي و فرعي

شرح :طول هر يك از سنسورهاي خطي در بخش سنسورهاي خطي نمايش داده ميشود.

 دقت اندازهگيري حركت سنسورهاي خطي برابر است با:
) / 256طول سنسور خطي(
طول سنسور خطي همان مقداري است كه در پنجره تنظيمات كليد (براي نوع خال) وارد كردهايد .اگر اين طول
 19.2mmباشد ،دقت اندازهگيري  0.075mmخواهد بود.
در بخش اِنكودر عالوه بر نمايش گرافيكي چرخش محور اِنكودر (از  1تا  361درجه) ،كل تعداد پالسهاي توليد
شده در خروجي اِنكودر و نيز كل زاويه چرخش آن نمايش داده ميشود .در هر زمان كه بخواهيد ميتوانيد با زدن
دكمه صفر تعداد پالس و زاويه چرخش را صفر كنيد .از اين قابليت براي تعيين نقطه مرجع (نقطه صفر) براي
تست اِنكودر استفاده كنيد.
 دقت اندازهگيري چرخش اِنكودر برابر است با:
)تعداد پالس اِنكودر در يك دور كامل( 361 /
تعداد پالس اِنكودر در يك دور كامل همان مقداري است كه در پنجره تنظيمات تنظيمات كليد (براي نوع روغني،
گازي يا )EFDوارد كردهايد .اگر اين مقدار  2511باشد ،دقت اندازهگيري  1/100درجه خواهد بود.
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در بخش كنتاكتها ،هر كنتاكتي كه قطع باشد با نماد المپ خاموش و هر كنتاكتي كه وصل باشد با نماد المپ
روشن نمايش داده ميشود.
دكمهها
صفر :موقعيت محور اِنكودر بعنوان صفر تلقي شده و تعداد پالس و زاويه چرخش صفر ميشود.
خروج :بستن پنجره

 18-4پنجره اطالعات كاربران
فهرست مديريت سيستم ،گزينه اطالعات كاربران
وظيفه :اضافه ،حذف يا تغيير اسامي و مشخصات كاربرانِ مجاز براي استفاده از برنامه

شرح :اين گزينه فقط زماني كه با كلمه عبور مخصوص سرپرست وارد برنامه شده باشيد فعال ميشود .به عبارت
ديگر ،فقط سرپرست مجموعه ميتواند اطالعات كاربران را تغيير دهد.
 براي اطالع از كلمه عبور سرپرست با اين شركت تماس بگيريد.

آنچه كه در قسمت كد وارد مي شود بعنوان امضاي كاربر جهت تاييد برخي پارامترهاي كليد در پنجره دريافت
اطالعات كليد استفاده ميشود.
دكمهها
اول ،بعدي ،قبلي ،آخر :حركت بر روي ركورهاي مربوط به اطالعات كاربران و در نتيجه مشاهده اين
اطالعات
جديد :تعريف يك كاربر جديد
اصالح :اِعمال تغييرات داده شده در پنجره در بانك مربوط به اطالعات كاربران
حذف :حذف يك كاربر از مجموعه كاربران مجاز
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ذخيره :ذخيره اطالعات يك كاربر جديد
لغو :انصراف از اِعمال تغييرات در بانك مربوط به اطالعات كاربران
خروج :بستن پنجره

 19-4پنجره تغيير كاربر
فهرست مديريت سيستم ،گزينه تغيير كاربر
وظيفه :تغيير كاربري كه با برنامه كار ميكند

شرح :اين پنجره ،هم در ابتداي اجراي برنامه فعال مي شود و هم از طريق اين گزينه .با انتخاب نام كاربر از ليست
و وارد كردن كلمه عبور ،كد كاربري كه از برنامه استفاده ميكند تغيي ر كرده و از آن به بعد هر جا نياز باشد از اين
كد بعنوان امضاي كاربر استفاده ميشود.
 اگر كلمه عبور سه بار اشتباه وارد شود پيام خطا ظاهر شده و برنامه خاتمه مييابد.
دكمهها
تاييد :پس ازورود كلمه عبور زده شود تا اجراي برنامه پس از بررسي صحت آن ادامه يابد.
لغو :اگر در ابتداي اجراي برنامه باشيد ،برنامه خاتمه مييابد ولي اگر در خالل برنامه و براي تغيير كاربر اين
پنجره را باز كرده باشيد به معني انصراف از تغيير كاربر خواهد بود.
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 20-4پنجره تغيير كلمه عبور
فهرست مديريت سيستم ،گزينه تغيير كلمه عبور
وظيفه :تغيير كلمه عبور كاربري كه برنامه را اجرا كرده است

شرح :هر كاربري كه برنامه را اجرا كند مي تواند كلمه عبور خود را به دلخواه تغيير دهد .براي تغيير كلمه عبور الزم
است عالوه بر وارد كردن كلمه عبور قبلي ،كلمه عبور جديد دوبار بطور كامال" مشابه وارد شود.
 پس از زدن دكمه تاييد به پيام ظاهر شده توجه كنيد تا از تغيير كلمه عبور مطمئن شويد.

 اگر كلمه عبور خود را فراموش كرديد ،از سرپرست مجموعه خود بخواهيد با استفاده از پنجره اطالعات
كاربران آنرا به شما يادآوري كند.
دكمهها
تاييد :ثبت كلمه عبور جديد
لغو :اِعالم انصراف از تغيير كلمه عبور
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 21-4پنجره كپي اطالعات از جدول
فهرست مديريت سيستم ،گزينه كپي اطالعات از جدول
وظيفه :كپي اطالعات از يك بانك به بانك اصلي برنامه

شرح :ممكن است نياز باشد اطالعات برخي جداول از يك بانك ديگر در بانك اصلي برنامه )(Breaker.mdb
كپي شود .مثال" برنامه در مسيري مجددا" نصب شده است و ميخواهيم محدوده مجاز براي انواع كليدها را از
مسير ديگري كه قبال" برنامه نصب و اجرا شده است كپي كنيم تا نياز نباشد دوباره همان محدودههاي مجاز را در
پنجره محدوده مجاز اين برنامه تازه نصب شده وارد كنيم .براي اينكار كافي است با استفاده از دكمه

بانك

اطالعات برنامهاي كه داراي آخرين تنظيمات محدوده مجاز است را پيدا كنيم .سپس ،از قسمت جداول
بانك ،جدول  Tolerance Of Parametersرا انتخاب كرده و دكمه كپي جدول را بزنيم.
قسمت فيلدهاي جدول فقط براي اطالعات بيشتر است و نشان ميدهد كه در جدول انتخاب شده از بانك
چه فيلدهايي وجود دارد.
دكمهها
كپي جدول :شروع كپي اطالعات از جدول بانك انتخاب شده در بانك اصلي برنامه
خروج :بستن پنجره
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 22-4پنجره فراخواني از حافظه تستر
فهرست مديريت سيستم ،گزينه فراخواني از حافظه تستر
وظيفه :خواندن تستهاي ذخيره شده در تستر و ذخيره در بانك اصلي برنامه

ليستتتت نمتتتايش
اطالعات تستها

شرح :حداكثر  66تست در تستر قابل ذخيره كردن مي باشد كه در اين پنجره مي توانيد تستها را به همراه
مشخصات آنها مثل شماره سريال ،تاريخ انجام تست و  ...مشاهده كرده و هر كدام را كه مايل بودبد در بانك برنامه
ذخيره كنيد.
هر تستي كه در ستون ذخيره آن عبارت شود وجود داشته باشد در بانك برنامه ذخيره خواهد شد .براي ثبت
عبارت شود  ،در سطر مورد نظر دوبار كليك كنيد .براي حذف اين عبارت نيز همين عمل را انجام دهيد.
با كليك راست بر روي ليست نمايش اطالعات تستها فهرست زير ظاهر مي شود:
فيلتر :مثال" براي مشاهده تستهاي مربوط به يك شماره سريال خاص،
بر روي شماره سريال مورد نظر كليك كرده سپس با كليك سمت
راست و انتخاب گزينه فيلتر فقط تستهاي مربوط به شماره سريال مورد
نظر در ليست نشان داده خواهند شد.
حذف فيلتر :براي حذف فيلتر انجام شده و مشاهده تمام تستهاي موجود در تستر اين گزينه را اجرا كنيد.
فراخواني همه :در ستون ذخيره تمام سطرها عبارت شود ثبت مي شود (يعني با زدن دكمه ذخيره تمام تستها در
بانك ذخيره شوند).
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فراخواني هيچكدام :عبارت شود را از تمام سطرها حذف مي كند (يعني با زدن دكمه ذخيره هيچ تستي در بانك
ذخيره نشود).

دكمهها
حذف تستها از حافظه تستر :تمام تستهاي موجود در حافظه تستر را پاك مي كند .بنابراين ،پس از انجام اين
عمل ديگر تستي در حافظه تستر وجود نخواهد داشت.
فراخواني از حافظه تستر :با زدن اين دكمه تستهاي ذخيره شده در تستر خوانده شده و اطالعات آنها در ليست
مربوطه نشان داده مي شوند.
ذخيره :هر تستي كه در ستون ذخيره آن عبارت شود وجود داشته باشد در بانك برنامه ذخيره خواهد شد.
لغو :قطع ارتباط سريال
خروج :بستن پنجره
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 23-4پنجره ايجاد بانك پشتيبان
فهرست مديريت سيستم ،گزينه ايجاد بانك پشتيبان
وظيفه :تهيه كپي از اطالعات كليدها بر اساس تاريخ ،دستور كار و شماره سريال

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



استفاده كنيد.

اگر در مسيري كه انتخاب كردهايد بانك پشتيبان قبال" ايجاد شده و موجود باشد ،شماره سريالهاي انتخاب

شده ،به آن اضافه خواهد شد.
براي انتخاب شماره سريالهاي مورد نظر (انتقال آنها به قسمت چك ليست پشتيباني) به يكي از روشهاي زير
عمل كنيد:
 -1انتخاب مستقيم يك يا چند شماره سريال از قسمت شماره سريال .با دوبار كليك بر روي يك شماره
سريال ،آن شماره به ليست شماره سريالهاي انتخاب شده اضافه ميشود .همچنين اگر چند شماره سريالِ پشت
سرهم را انتخاب كرديد (با نگهداشتن كليد سمت چپ موس و حركت آن بر روي شماره سريالهاي مورد نظر)
ميتوانيد با زدن دكمه >>انتخاب همه آنها را يكجا به ليست شماره سريالهاي انتخاب شده اضافه كنيد.
 -2براي انتخاب دستهاي از شماره سريالها كه داراي يك دستور كار مشابه هستند ،با كليك بر روي دستور
كار مورد نظر تمام شماره سريال هايي كه داراي آن دستور كار هستند انتخاب خواهند شد .حال ميتوانيد با
دكمه

>>انتخاب همه آنها را يكجا به ليست شماره سريالهاي انتخاب شده اضافه كنيد.
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 -3براي انتخاب دستهاي از شماره سريال ها كه داراي يك تاريخ آزمايش مشابه هستند ،با كليك بر روي تاريخ
آزمايش مورد نظر تمام شماره سريالهايي كه در آن تاريخ آزمايش شدهاند انتخاب خواهند شد .حال ميتوانيد
با دكمه >>انتخاب همه آنها را يكجا به ليست شماره سريالهاي انتخاب شده اضافه كنيد.
اگر ميخواهيد شماره سريال هاي انتخاب شده پس از اضافه شدن به بانك پشتيبان از بانك اصلي حذف نشوند
گزينه كپي و اگر ميخواهيد حذف شوند گزينه انتقال را انتخاب نماييد .اگر شماره سريالي كه انتخاب كردهايد در
بانك پشتيبان موجود باشد به كاربر اطالع داده خواهد شد و اگر كاربر بخواهد بازنويسي ميشود.



هميشه شماره سريالهاي موجود در بانك اصلي يعني  Breaker.mdbنشان داده ميشوند تا از آنها پشتيبان

تهيه شود.
 پس از اتمام عمليات ايجاد بانك پشتيبان ،يك فايل همنام با بانك پشتيبان ولي با انشعاب  .LSTايجاد ميشود
كه حاوي تعداد و شماره سريالهاي موجود در آن بانك پشتيبان است.
دكمهها
>>انتخاب :انتقال شماره سريالهاي انتخاب شده در قسمت شماره سريال به قسمت چك ليست پشتيباني
جهت اضافه شدن به بانك پشتيبان
حذف<< :حذف شماره سريالهاي انتخاب شده در قسمت چك ليست پشتيباني و انتقال آنها به قسمت
شماره سريال و در نتيجه عدم اضافه شدن آنها به بانك پشتيببان
تاييد :شروع عمليات اضافه شدن شماره سريالهاي انتخاب شده (كه در قسمت چك ليست پشتيباني هستند)
به بانك پشتيبان
خروج :بستن پنجره
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 24-4پنجره فراخواني از بانك پشتيبان
فهرست مديريت سيستم ،گزينه فراخواني از بانك پشتيبان
وظيفه :انتقال اطالعات كليدها از بانك پشتيبان به بانك اصلي جهت مشاهده و تغيير

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

استفاده كنيد.

براي انتخاب شماره سريالهاي مورد نظر(انتقال آنها به قسمت چك ليست فراخواني) به يكي از روشهاي زير
عمل كنيد:
 -1انتخاب مستقيم يك يا چند شماره سريال از قسمت شماره سريال .با دوبار كليك بر روي يك شماره
سريال ،آن شماره به ليست شماره سريالهاي انتخاب شده اضافه ميشود .همچنين اگر چند شماره سريالِ پشت
سرهم را انتخاب كرديد (با نگه داشتن كليد سمت چپ موس و حركت آن بر روي شماره سريالهاي مورد نظر)
ميتوانيد با زدن دكمه >>انتخاب همه آنها را يكجا به ليست شماره سريالهاي انتخاب شده اضافه كنيد.
 -2براي انتخاب دستهاي از شماره سريالها كه داراي يك دستور كار مشابه هستند ،با كليك بر روي دستور
كار مورد نظر تمام شماره سريالهايي كه داراي آن دستور كار هستند انتخاب خواهند شد.حال ميتوانيد با دكمه
>>انتخاب همه آنها را يكجا به ليست شماره سريالهاي انتخاب شده اضافه كنيد.
 -3براي انتخاب دستهاي از شماره سريال ها كه داراي يك تاريخ آزمايش مشابه هستند ،با كليك بر روي تاريخ
آزمايش مورد نظر تمام شماره سريالهايي كه در آن تاريخ آزمايش شدهاند انتخاب خواهند شد .حال ميتوانيد
با دكمه >>انتخاب همه آنها را يكجا به ليست شماره سريالهاي انتخاب شده اضافه كنيد.
اگر ميخواهيد شماره سريال هاي انتخاب شده پس از اضافه شدن از بانك پشتيبان به بانك اصلي ،حذف نشوند
گزينه كپي و اگر ميخواهيد حذف شوند گزينه انتقال را انتخاب نماييد .اگر شماره سريالي كه انتخاب كردهايد در
بانك اصلي موجود باشد قبل از فراخواني به كاربر اطالع داده خواهد شد و اگر كاربر بخواهد بازنويسي ميشود.
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 نام بانك اصلي هميشه  Breaker.mdbاست .يعني عمل فراخواني هميشه شماره سريالها را از بانك پشتيبان
به بانك اصلي با نام  Breaker.mdbمنتقل ميكند.



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

بتوانيد فراخواني از آن را انجام دهيد.
دكمهها
>>انتخاب :انتقال شماره سريالهاي انتخاب شده در قسمت شماره سريال به قسمت چك ليست فراخواني
جهت فراخواني از بانك پشتيبان
حذف<< :حذف شماره سريالهاي انتخاب شده در قسمت چك ليست فراخواني و انتقال آنها به قسمت
شماره سريال و در نتيجه عدم فراخواني آنها از بانك پشتيببان
تاييد :شروع عمليات فراخواني شماره سريالهاي انتخاب شده (كه در قسمت چك ليست فراخواني هستند) از
بانك پشتيبان
خروج :بستن پنجره

 25-4پنجره چاپگر
فهرست مديريت سيستم ،گزينه چاپگر
وظيفه :انتخاب و تنظيم پارامترهاي چاپگر

شرح :چاپگري كه در تنظيمات  Windowsبعنوان چاپگرِ پيشفرض تعيين شده باشد در برنامه استفاده خواهد
شد .درصورت نياز مي توانيد در اين پنجره چاپگر ديگري را از ليست چاپگرهاي نصب شده در Windows

انتخاب كنيد.
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 26-4پنجره درباره سيستم
فهرست مديريت سيستم ،گزينه درباره سيستم . . .
وظيفه :نمايش اطالعاتي در مورد نرمافزار
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Breaker.mdb

تغيير در هر يك از جداول ) (Tablesاين بانك بايستي با دقت كامل انجام شود زيرا هر تغيير اشتباه ممكن است
عملكرد صحيح سيستم را تحت تأثير قرار دهد .ازآنجاييكه برخي از اطالعات يك كليد مثل مدل كليد ،نوع
مكانيزم ،نوع شاسي و  . . .بصورت يك عدد كه ترتيب ظهور مقدار تنظيم شده را در جدول مربوطه در بانك نشان
ميدهد ذخيره مي شود نبايستي ترتيب ركوردها در جداول تغيير كند .به عبارت ديگر ،در جداولي كه ترتيب
ركوردها با فيلدي تحت عنوان  Indexيا مشابه آن تعيين ميشود نبايستي مقدار اين فيلد تغيير كند و در جداولي
كه اينچنين فيلدي وجود ندارد ترتيب ظهور ركوردها در اثر اضافه شدن يك ركورد جديد يا حذف يك ركورد
نبايستي تغيير كند .نكته ديگر اينست كه به همين دليل ،نبايستي ركوردي از اين جداول حذف شود مخصوصا"
وقتي كه ركورد جديدي تعريف و بر اساس آن اطالعات كليدهايي ذخيره ميشود .مگر آنكه تمام اطالعات مربوط
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

را انتقال سپس برنامه را با پارامتر  Repairاجرا كنيد (جلوي  Command Lineاين عبارت را وارد كنيد) .در
اينحالت فقط فهرستِ مديريت سيستم در برنامه ظاهر خواهد شد كه در آن گزينه تعمير بانك اطالعاتي وجود
دارد .اين گزينه را اجرا كنيد تا اندازه بانك كوچك شود.

1-5

جدول Breaker Constants

آنچه كه بعنوان مدلهاي مختلف انواع كليدهاي قدرت بصورت يك ليستِ قابل انتخاب در برنامه ظاهر ميشود ،از
اين جدول بدست ميآيد .همچنين ،اطالعات مربوط به اهرمبندي كليدهاي روغني ،گازي و  EDFكه در محاسبه
حركت كنتاكتها بر اساس زاويه چرخش محور اِنكودر استفاده ميشود در اين جدول نگهداري ميگردد .در ادامه،
فيلدهاي اين جدول معرفي شدهاند .همچنين ،فرض شده است كه بانك اطالعات در برنامه  Accessباز ميشود.
Breaker Index

ترتيب ظاهر شدن مدلهاي انواع كليدها را در ليست نشان ميدهد.



يادآوري مي شود از آنجاييكه در ذخيره اطالعات يك كليد اين شماره بعنوان نوع كليد ذخيره ميشود ،به هيچ

عنوان نبايستي مقدار اين فيلد براي مدل هايي كه بر اساس آنها كليدهايي تعريف شدهاند تغيير كند .هر گونه تغيير و
جابجايي در مقدار اين فيلد مستقيما" بر آنچه كه بعنوان نوع كليد ذخيره شده است تأثير ميگذارد.
 Farsi Nameو Latin Name

عناويني را مشخص ميكنند كه هنگام چاپ يك منحني ،بعنوان نوع كليد ظاهر ميشوند.
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مثال" در عنوان فارسي:
گواهي آزمايشهاي كارخانهاي
كليد قدرت گازي
و در عنوان انگليسي:
ROUTINE TEST REPORT OF
FP CIRCUIT BREAKER
 Farsi Commentو Latin Comment

در كليدهاي روغني و گازي عبارتي كه در جلوي نوع كليد قدرت (هنگام چاپ يك منحني) ظاهر ميشود را
مشخص ميكند .در كليدهاي  EDFو خال عالوه بر اين عبارت ،شماره كليد و نيز مشخصات الكتريكي كليد از
جدول  Breaker Noفيلد  Commentاستخراج شده و در جلوي مقدار اين فيلد ظاهر شده و كل اين عبارت
بعنوان نوع كليد قدرت خواهد بود.
مثال" اگر كليد روغني باشد در جلوي نوع كليد قدرت عبارت زير خواهد آمد:
)HL620 (24KV - 630A - 12.5KA

و اگر كليد از نوع خال ،مدل  VD4Eو با شماره  20-1210باشد:
)VD4E 20-1210 (12KV - 1000A - 20KA
Breaker Type
عنوان تمام مدلهايي از كليد قدرت كه در برنامه در دسترس كاربر جهت انتخاب وجود دارد را نشان ميدهد .از
اين فيلد براي نشان دادن ليستي از مدل هاي مختلف كليدهاي قدرت در پنجرههاي دريافت اطالعات كليد و
محدوده مجاز استفاده ميشود.
Theta2 ،Theta1 ،e ،L ،R
اطالعات اهرمبندي كليدهاي روغني ،گازي و  EDFرا نشان ميدهند.
Breaker Category
كدي است كه نوع كليد را نشان ميدهد .براي كليدهاي روغني  ،1گازي  2 EDF ،1و خال  3است.
افزودن ركورد جديد
افزودن يك ركورد جديد به اين جدول به معني افزودن يك مدل كليد جديد است .براي اينكار يك ركورد خالي
ايجاد كنيد .فيلد  Breaker Indexرا با توجه به مقدار آن در آخرين ركورد يكي بيشتر قرار دهيد .عناوين مورد
نظر براي نوع كليد در هنگام چاپ و نيز اطالعات اهرمبندي را طبق مشخصات كليد وارد كنيد .فيلد Breaker
 Categoryرا بر اساس نوع كليدِ مدل جديد مقداردهي كنيد.



بر اساس اين مدلِ جديد ،ركوري مناسب نيز بايستي به جدول  Tolerance Of Parametersاضافه شود.
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جدول Breaker No

2-5

برخي از انواع كليدها مثل  EDFو خال ،عالوه بر مدل ،داراي يك شماره نيز هستند كه تعيين كننده مشخصات
الكتريكي كليد است .اين شمارهها در اين جدول نگهداري ميشوند .در ادامه ،برخي از فيلدهاي اين جدول معرفي
شدهاند.
Index

ترتيب ظاهر شدن شمارهها را در ليست مربوطه در نرمافزار نشان ميدهد.



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

اضافه شده و پس از آن اطالعات كليدهايي ذخيره ميشود ،نبايستي مقدار اين فيلد تغيير كند .همچنين نبايستي
ركوردي از اين جدول حذف شود.
Comment
عبارتي را مشخص ميكند كه مطابق با هر شماره ،در جلوي عبارت نوع كليد قدرت ظاهر ميشود (بعنوان
مشخصات الكتريكي كليد).
افزودن يك ركورد جديد
يك ركورد خالي ايجاد كنيد .مقدار فيلد  Indexرا با توجه مقدار آن در آخرين ركورد ،يكي بيشتر قرار دهيد .بقيه
فيلدها را به دلخواه تعيين كنيد.

3-5

جدول Breaker Settings

تنظيمات مربوط به تست هر نوع كليد قدرت در اين جدول وجود دارد .يعني مقادير ظاهر شده در پنجره تنظيمات
كليد مطابق با اين جدول است .در ادامه ،برخي از فيلدهاي اين جدول معرفي شدهاند.
 Breaker Nameو Latin Breaker Name

عنوان انواع كليدهاي قدرت را كه در پنجره تنظيمات كليد ظاهر ميشود را مشخص ميكند .اين فيلد ،كليدهاي
قدرت را به چهار دسته گازي ،روغني EDF ،و خال تقسيم ميكند.
Breaker Category

كدي است كه نوع كليد را نشان ميدهد .براي كليدهاي روغني  ،1گازي  2 EDF ،1و خال  3است.
در مورد بقيه فيلدها ،با توجه به نام فيلد وظيفه آن مشخص است.



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

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

عناويني كه در پنجره دريافت اطالعات كليد ظاهر ميشود از اين جدول بدست ميآيد .با دوبار كليك بر روي هر
عنوان مي توانيد آنرا تغيير دهيد .عناوين موجود در اين جدول بر اساس نوع كليد ميباشد .يعني شما ميتوانيد براي
هر نوع كليد عناويني مستقل و مجزا تعريف كنيد .در ادامه ،برخي از فيلدهاي اين جدول معرفي شدهاند.
Breaker Category

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

براي هر عنوان يك شماره اختصاص داده ميشود كه  5رقمي است .دو رقم اول (سمت چپ) هميشه  11است
ولي سه رقم بعدي ترتيب شماره است كه از  111شروع و به ازاي هر عنوان يكي اضافه ميشود.



براي هر نوع كليد (روغني ،گازي EDF ،و خال) ،ترتيب شماره عنوان بايستي از  111شروع شود.

 Captionو Latin Caption

به ترتيب عنوان جاريِ فارسي و انگليسي را نشان ميدهند.
 Default Captionو Default Latin Caption

به ترتيب ،عنوان فارسي و انگليسي را نشان ميدهند كه كاربر با انتخاب دكمه پيشفرض در پنجره تغيير عنوان (كه
پس از دوبار كليك بر روي عنوان ظاهر شده است) ،مي تواند بعنوان عبارت جاري براي عنوان مورد نظر انتخاب
كند.


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

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

5-5

جدول Mechanism Types

انواع مكانيزمهايي كه در پنجره دريافت اطالعات كليد ظاهر ميشود از اين جدول استخراج ميشود.



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

ترتيب ،اطالعاتِ مربوط به نوع مكانيزمِ كليد ذخيره ميشود .ترتيب سه ركورد موجود در اين جدول ،BLRM
 BLRو  FSA 1-Fاست .بنابراين اگر ركوردي به اين جدول اضافه كرديد دقت كنيد كه ترتيب ركوردهاي قبلي
تغيير نكند.

6-5

جدول Message Bank

پيامهاي ظاهر شده در برنامه از اين جدول استخراج ميشوند.



به هيچ عنوان تغييري در اين جدول ندهيد.
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جدول Operator

7-5

اطالعات مربوط به كاربران سيستم را نشان ميدهد.



تغيير در اين جدول را فقط از طريق برنامه (گزينه اطالعات كاربران) انجام دهيد.
جدول Result Data

8-5

اطالعات مربوط به مانورهاي انجام شده در اين جدول نگهداري ميشود.



از هرگونه تغيير در اين جدول خودداري كنيد زيرا موجب خراب شدن اطالعات مانور انجام شده ميشود.

9-5

جدول Result Header

اطالعات مربوط به كليد در اين جدول ذخيره ميشود.
 10-5جدول Shassi Types

انواع شاسيهايي كه در پنجره دريافت اطالعات كليد ظاهر ميشود از اين جدول بدست ميآيد.
 11-5جدول Standard Types
انواع استانداردهايي كه در پنجره دريافت اطالعات كليد ظاهر ميشود از اين جدول بدست ميآيد .از دو استاندارد
 IEC60056و  ANSIبراي محاسبه خودكارِ حداقل و حداكثر ولتاژ عملكرد بوبينهاي وصل و قطع و نيز موتور
از روي ولتاژ نامي استفاده ميشود.



براي شرح بيشتر به ضميمه  1مراجعه كنيد.

 12-5جدول Test Phrase
عبارات مربوط به مانورها در اين جدول نگهداري ميشود .اين عبارات هم در صفحه روتين تست در پنجره
دريافت اطالعات كليد و هم بعنوان تيتر مانور در چاپ منحنيها ظاهر ميشوند.
 13-5جدول Tolerance Of parameters
مقاديري كه پنجره محدوده مجاز استفاده ميشود از اين جدول استخراج ميشود .در ادامه ،برخي از فيلدها معرفي
شدهاند.
Breaker Category

كدي است كه نوع كليد را نشان ميدهد .براي كليدهاي روغني  ،1گازي  2 EDF ،1و خال  3است.
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Breaker Index

ترتيب عناوينِ مربوط به مدلهاي كليد قدرت را نشان ميدهد.
Breaker Type

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



اگر يك مدل كليد جديد به جدول  Breaker Constantsاضافه كرديد ،ركوردي مناسب با آن بايستي به

اين جدول هم اضافه شود.
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 .1كليد روغني ،مانور قطع
)Travel (mm

 :P1زماني است كه تفاوت جابجايي

وضعيت وصل كامل

(كورس) در آن با جابجايي در زمان
شروع مانور مساوي است با (يا بيشتر

فاصله از وضعيت وصل كامل

S

است از) فاصله تعيين شده در پنجره
تنظيمات كليد (تحت عنوان فاصله

t

از وضعيت وصل كامل)
)Time (ms

P2

P1

 :P2از روي فاصله زماني براي محاسبه سرعت قطع كه تحت همين عنوان در پنجره تنظيمات كليد تعيين ميشود
بدست ميآيد.
و در نهايت سرعت از رابطه زير محاسبه ميشود:

S
t

V

 .2كليد روغني ،مانور وصل
 :P1زماني است كه تفاوت جابجايي

)Travel (mm

(كورس) در آن با جابجايي در

وضعيت وصل كامل

وضعيت وصل كامل يعني آخرين
نمونهبرداري مساوي است با (يا

فاصله از وضعيت وصل كامل

بيشتر است از) فاصله تعيين شده در

S

پنجره تنظيمات كليد (تحت عنوان

t

فاصله از وضعيت وصل كامل)
 :P2از روي فاصله زماني براي

)Time (ms

P1

P2

محاسبه سرعت وصل كه تحت همين عنوان در پنجره تنظيمات كليد تعيين ميشود بدست ميآيد.
و در نهايت سرعت از رابطه زير محاسبه ميشود:
 .3كليد گازي ،مانور قطع يا وصل
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همانند كليدهاي روغني است با اين تفاوت كه فاصله از وضعيت وصل كامل هميشه نصف جابجايي كل در
نظر گرفته ميشود و به همين علت در پنجره تنظيمات كليد چنين تنظيمي براي كليدهاي گازي وجود ندارد.
 .4كليد  ،EDFمانور قطع يا وصل
دقيقا" همانند كليدهاي روغني است.

 .5كليد خال ،مانور قطع

)Travel (mm

 :P1زماني است كه تفاوت

وضعيت وصل كامل

جابجايي (كورس) در آن با
جابجايي در زمان شرع مانور
مساوي است با (يا بيشتر است از)

فاصله از وضعيت وصل كامل

فاصله تعيين شده در پنجره

فاصله از وضعيت وصل كنتاكت

تنظيمات كليد (تحت عنوان فاصله

 +فاصله از وضعيت وصل كامل

از وضعيت وصل كامل در مانور

S

t

)Time (ms

قطع)

P2

P1

 : P2زماني است كه تفاوت جابجايي (كورس) در آن با جابجايي در زمان شرع مانور مساوي است با (يا بيشتر
است از) مجموع فاصلههاي تعيين شده در پنجره تنظيمات كليد تحت عنوان فاصله از وضعيت وصل كامل در
مانور قطع و فاصله از وضعيت وصل كنتاكت در مانور قطع
و در نهايت سرعت از رابطه زير بدست ميآيد:

S
t

V

)Travel (mm
وضعيت وصل كامل

 .6كليد خال ،مانور وصل
 :P1زماني است كه تفاوت

فاصله از وضعيت وصل كامل

S

جابجايي (كورس) در آن با
جابجايي در وضعيت وصل كامل
يعني آخرين نمونهبرداري مساوي
است با (يا بيشتر است از) فاصله

فاصله از وضعيت وصل كنتاكت

t

 +فاصله از وضعيت وصل كامل

)Time (ms

تعيين شده در پنجره تنظيمات

P1

P2

كليد (تحت عنوان فاصله از وضعيت وصل كامل در مانور وصل)
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 : P2زماني است كه تفاوت جابجايي (كورس) در آن با جابجايي در وضعيت وصل كامل يعني آخرين نمونهبرداري
مساوي است با (يا بيشتر است از) مجموع فاصلههاي تعيين شده در پنجره تنظيمات كليد تحت عنوان فاصله از
وضعيت وصل كامل در مانور وصل و فاصله از وضعيت وصل كنتاكت در مانور وصل
و در نهايت سرعت از رابطه زير بدست ميآيد:

S
t

V

فرض كنيد نحوه عمل يك كنتاكت
)Travel (mm

بصورتي كه در شكل آمده است باشد.
براي محاسبه زمان عمل كنتاكت از رابطه
زير استفاده ميشود:
Top=T3-T1

به عبارت ديگر ،اولين زماني كه كنتاكت
عمل كند مالك است.
تنظيمات مربوط به فيلتر زماني در پنجره
تنظيمات كليد فقط در نمايش تاثير

)Time (ms

ميگذارد .در شكلهاي زير ،نمايش نحوه

T3 T4

T1

T2

عمل يك كنتاكت با فيلتر صفر (در واقع بدون حذف Bounceها) و نيز با فيلتر  5msآمده است:

8ms

وضعيت نمايش بدون فيلتر
5ms

وضعيت نمايش با فيلتر 5ms
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با توجه به عمل كردن /نكردن كنتاكت هاي اصلي دو حالت زير پيش مي آيد:
 .1عمل نكردن كنتاكت هاي اصلي:
اگر هيچيك از كنتاكت هاي اصلي عمل نكنند ،مدت زمان تاخير بين دو مانور در انتهاي مدت زمان نمونه
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.
مثال :مانور قطع-تاخير-وصل ( )O-T-Cبا تنظيمات زير اجرا ميشود:
Sample Time2=200ms

مدت زمان نمونه برداري (براي مانورهاي چند مرحله اي):

Inter Delay OC=300ms

مدت زمان تاخير بين مانورهاي قطع و وصل:
منحني عملكرد كنتاكتها به صورت شكل زير خواهد شد:

)Travel (mm
A
B
C

200ms 2nd
manover

)Time (ms

700

200ms 1st
manover

300ms delay

500

200

آخرين نمونه نيز در زمان  700msنمونه برداري و ذخيره شده است ( 200msمدت زمان نمونه برداري مرحله
اول بعالوه  300msمدت زمان تاخير بعالوه  200msمدت زمان نمونه برداري مرحله دوم):
200ms + 300ms + 200ms = 700ms

 .2عمل كردن كنتاكت هاي اصلي:
اگر حداقل يكي از كنتاكت هاي اصلي عمل كند ،زمان تاخير بين دو مانور از لحظه عمل كردن اولين كنتاكت
اصلي اعمال ميشود .يعني پس از شروع مانور مرحله اول ،چك ميشود هرگاه يكي از كنتاكت هاي اصلي عمل
كرد تاخير مورد نظر شروع ميشود .پس از اتمام زمان مرحله اول مانور چك مي شود كه چقدر از زمان تاخير
باقي مانده است و به همان اندازه تاخير ادامه داده مي شود و پس از اتمام كل زمان تاخير ،ادامه نمونه برداري
(مرحله دوم) انجام ميشود.
مثال :مانور قطع-تاخير-وصل ( )O-T-Cبا تنظيمات زير اجرا ميشود:
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Sample Time2=200ms

مدت زمان نمونه برداري (براي مانورهاي چند مرحله اي):

Inter Delay OC=300ms

مدت زمان تاخير بين مانورهاي قطع و وصل:

فرض كنيد كنتاكت  Bدر زمان  20msعمل مي كند .منحني عملكرد كنتاكتها به صورت شكل زير خواهد شد:
)Travel (mm
A
B
C
300ms delay
180ms

120ms
200ms 2nd
manover

)Time (ms

520

200ms 1nd
manover

320

200

20

يعني به محض عمل كردن كنتاكت ( Bكه اولين كنتاكت اصلي است كه عمل كرده) در زمان  ،20msتاخير
 300msشروع مي شود .پس از اتمام زمان نمونه برداري مرحله اول ( )200msمدت زمان باقيمانده از تاخير
يعني  120msهم اعمال مي شود و سپس منحني مرحله دوم رسم ميشود .آخرين نمونه نيز در زمان 520ms

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

تراشه پرداز پويا

BT11_BT12_BT121_Software_V5

راهنماي كاربران سيستم تست كليدهاي قدرت – نرمافزار

63

براي حذف  Peekابتدايي ،جستجوي حداكثر جريان موتور در دادههاي جمعآوري شده با كنار گذاشتن دادههاي 2
ثانيه اول انجام ميشود.
)Current (A

دادههاي اين قسمت در نظر گرفته نميشوند
حداكثر جريان

)Time (ms
2S

 .1كليد خال :وقتي جريان موتور به  %01حداكثر جريان (كه مطابق با روش باال بدست آمده است) ميرسد،
فرض ميشود كه موتور خاموش شده است و در نتيجه شارژ فنر وصل نيز تمام شده است.
 .2كليد غير خال :همانند كليد خال است فقط بجاي  %21 ،%01در نظر گرفته ميشود.

بر روي هر نقطه از منحني جابجايي كه موس قرار داده شود سرعت آن نقطه به روش زير محاسبه و نمايش داده
ميشود:
از  0نقطه عقبتر تا  0نقطه جلوتر از محل قرارگيري موس در نظر گرفته شده و سرعت براي هر دو نقطه متوالي
محاسبه و در نهايت ميانگين اين سرعتها بعنوان سرعت در نقطه قرارگيري موس نمايش داده ميشود.

 .1زمان وصل :از ميان كنتاكتهاي
اصلي ،زمان اولين كنتاكتِ وصل
شده در نظر گرفته ميشود.
 .2زمان قطع :از ميان كنتاكتهاي
اصلي ،زمان آخرين كنتاكتِ قطع
شده در نظر گرفته ميشود.
Tc=Close Time
To=Open Time

تراشه پرداز پويا
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Over Travel
 .1مانور وصل:
)Travel (mm

حداكثر جابجايي
جابجايي در آخرين نمونهبرداري

)Time (ms

جابجايي در آخرين نمونهبرداري – حداكثر جابجايي =Over Travel

 .2مانور قطع:

)Travel (mm

)Time (ms

حداقل جابجايي

حداقل جابجايي -جابجايي در آخرين نمونهبرداري =Over Travel
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Rebounce
 .1مانور وصل:
)Travel (mm

حداكثر جابجايي
جابجايي در آخرين نمونهبرداري
حداقل جابجايي بعد از مشاهده حداكثر جابجايي

)Time (ms

حداقل جابجايي بعد از مشاهده حداكثر جابجايي  -جابجايي در آخرين نمونهبرداري = Rebounce

 .2مانور قطع:

)Travel (mm

حداكثر جابجايي بعد از مشاهده حداقل جابجايي
)Time (ms

حداقل جابجايي

جابجايي در آخرين نمونهبرداري  -حداكثر جابجايي بعد از مشاهده حداقل جابجايي =Rebounce
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Damping
ابتدا ،زمان (نقطه)  P1بدست

)Travel (mm

ميآيد .سپس اين زمان با زمان Damping

وضعيت وصل كامل

كه در پنجره تنظيمات كليد تعيين شده
است جمع ميشود تا  P2بدست آيد .حال

فاصله از وضعيت وصل كامل

يك خط عمودي در زمان  P2و يك خط
افقي به فاصله ارتفاع ( Dampingكه آن
هم در پنجره تنظيمات كليد تعيين
ميشود) كشيده ميشود.



ارتفاع Damping
)Time (ms

P2

P1

توجه كنيد كه خطوط Damping

فقط در مانور قطع معني دارد.

براي كليدهاي خال و غير خال  ،كل جابجايي از رابطه زير محاسبه ميشود:
) جابجايي در آخرين نمونهبرداري – جابجايي در اولين نمونهبرداري (Total Travel= ABS



منظور از  ABSهمان قدرمطلق است.

 .1مانور وصل :در
شكل

زير

)Travel (mm

منحني

حركت يك كنتاكت
به همراه نحوه عملكرد
كنتاكت (وصل شدن
كنتاكت) آمده است.
جابجايي كنتاكت از
رابطه

زير

جابجايي در آخرين نمونهبرداري
جابجايي كنتاكت

بدست

ميآيد:

)Time (ms
P1

)جابجايي در زمان وصل كنتاكت -جابجايي در اولين نمونهبرداري(Contact Travel= ABS
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 .2مانور قطع :در شكل زير منحني
)Travel (mm

حركت يك كنتاكت به همراه نحوه
عملكرد كنتاكت (قطع شدن كنتاكت) آمده
است .جابجايي كنتاكت از رابطه زير
بدست ميآيد:
جابجايي كنتاكت

)Time (ms
P1

)جابجايي در زمان قطع كنتاكت -جابجايي در آخرين نمونهبرداري(Contact Travel= ABS

در مانور وصل يا قطع برابر است با:
جابجايي كنتاكت – جابجايي كل =Spring Travel

 .1مانور وصل:

)Travel (mm
وضعيت وصل كامل

)Time (ms

حد ايمني باال

حد ايمني پايين

حداقل جابجايي كنتاكت بدون فرمان – جابجايي در اولين نمونهبرداري =Lower Limit
جابجايي در آخرين نمونهبرداري – حداكثر جابجايي كنتاكت بدون فرمان =Upper Limit
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 .2مانور قطع:

)Travel (mm

حد ايمني باال

وضعيت وصل كامل

حد ايمني پايين
)Time (ms

حداقل جابجايي كنتاكت بدون فرمان – جابجايي در آخرين نمونهبرداري =Lower Limit
جابجايي در اولين نمونهبرداري – حداكثر جابجايي كنتاكت بدون فرمان =Upper Limit

 .1تست وضعيت كليد نسبت به بوبين انتخاب شده .اگر مناسب نباشد (مثال" بوبين وصل انتخاب شده و
كليد هم وصل است) فرمان مناسب براي تصحيح وضعيت كليد اِعمال ميشود.
 .2وضعيت رلههاي تستر روي  ACقرار داده ميشود.
 .3ولتا ژ منبع تغذيه بر روي درصدي از ولتاژ نامي كه در پنجره تنظيم اطالعات پايه تعيين شده است قرار
مي گيرد .اگر تغذيه دستي است ،كاربر بايستي اين عمل را انجام دهد .ولتاژ منبع تغذيه بايستي براي مدتي در
اين ولتاژ ثابت بماند تا كار ادامه يابد (البته  2ولت اختالف مانعي ندارد).
 .0فرمان مانور مناسب با توجه به بوبين انتخاب شده به كليد اِعمال ميشود.
 .5اگر كليد عمل كند ولتاژ اِعمال شده همان حداقل ولتاژ عملكرد كليد است .در غير اينصورت:
 .6ولتاژ منبع تغذيه به تدريج افزايش مييابد تا به اندازه گام تعيين شده در پنجره تنظيم اطالعات پايه افزايش
يابد (در مورد تغذيه دستي ،كاربر بايستي به آرامي ولتاژ را زياد كند).
 .0اگر ولتاژ منبع تغذيه از حداكثر ولتاژ مجاز باالتر برود كار متوقف خواهد شد و پيامي مبني بر عدم عملكرد
صحيح بوبين داده ميشود .درغير اينصورت ،كار از مرحله  0ادامه مييابد.
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مطابق با جدول زير ،اين ولتاژها محاسبه ميشود.

Standard ANSI
Minimum
Maximum
85%
110%

*
**

Standard IEC56
Minimum
Maximum
*85%
110%

موتور/بوبين AC

** 112%

72%

110%

85%

موتور/بوبين وصل DC

** 112%

56%

110%

70%

بوبين قطع DC

منظور  05درصد ولتاژ نامي است.
اگر در ولتاژ  DCو استاندارد  ANSIولتاژ نامي كمتر از  100Vباشد ،ضريب  112%به  117%تبديل

ميشود.

 .1تست وضعيت كليد .اگر مناسب نباشد يعني كليد قطع باشد فرمان وصل به كليد اِعمال ميشود .اگر كليد
وصل شود:
 .2وضعيت رلههاي تستر روي  ACقرار داده ميشود.
 .3ولتاژ منبع تغذيه بر روي ولتاژ ناميِ رله افت ولتاژ تنظيم مي شود (اگر تغذيه دستي است ،كاربر بايستي اين
عمل را انجام دهد).
 .0فرمان مربوط به تست رله افت ولتاژ اِعمال ميشود.
 .5ولتاژ منبع تغذيه خوانده ميشود.
 .6اگر كليد قطع شده است همين ولتاژ به معني ولتاژ عملكرد رله افت ولتاژ ثبت و تست خاتمه مييابد.
درغيراينصورت:
 .0ولتاژ منبع تغذيه با سرعتي كه كاربر در پنجره تنظيم اطالعات پايه تعيين كرده است كاهش يافته و از مرحله
 0كار ادامه مييابد .اگر ولتاژ به كمتر از  11ولت برسد پيامي مبني بر عدم عملكرد صحيح رله افت ولتاژ ظاهر
شده و تست متوقف ميشود.

 .1تست وضعيت كليد .اگر مناسب نباشد يعني كليد وصل باشد فرمان قطع به كليد اِعمال ميشود .اگر كليد قطع
شود:
 .2وضعيت رلههاي تستر روي  ACقرار داده ميشود.
 .3ولتاژ منبع تغذيه بر روي  21ولت تنظيم ميشود (اگر تغذيه دستي است ،كاربر بايستي اين عمل را انجام
دهد).
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 .0پس از تنظيم اين ولتاژ ،پنجره منبع تغذيه باز ميشود كه شامل دكمه تاييد نيز ميباشد.
 .5حال ،كاربر ميتواند با افزايش يا كاهش ولتاژ منبع تغذيه از طريق اين پنجره (و يا اگر تغذيه دستي است با
تغيير ولتاژ بصورت دستي)  ،ولتاژي را كه در آن رله افت ولتاژ عمل ميكند را يافته و با دكمه تاييد آنرا ثبت
كند.

 .1تست وضعيت كليد .اگر مناسب نباشد يعني كليد وصل باشد فرمان قطع به كليد اِعمال ميشود .اگر كليد قطع
شود:
 .2وضعيت رلههاي تستر روي  ACقرار داده ميشود.
 .3ولتاژ منبع تغذيه بر روي ولتاژ ناميِ بوبين بلوكينگ تنظيم ميشود (اگر تغذيه دستي است ،كاربر بايستي اين
عمل را انجام دهد).
 .0فرمان مناسب به تستر ارسال ميشود.
 .5به مدت الزم براي جمعآوري اطالعات جريان بوبين بلوكينگ تاخير اِعمال ميشود ( 6ثانيه).
 .6اطالعات جريان از تستر خوانده شده و ميانگين  11داده آخر بعنوان جريان بوبين بلوكينگ ثبت ميشود.

 .1تست وضعيت كليد .اگر مناسب نباشد يعني كليد قطع باشد فرمان وصل به كليد اِعمال ميشود .اگر كليد
وصل شود:
 .2پنجره تنظيم ولتاژ منابع تغذيه بوبين و موتور ظاهر شده و پس از تنظيم آنها فرمان وصل و قطع با تاخيري كه
در پنجره تنظيم اطالعات پايه تعيين شده است اِعمال ميشود.
 .3اگر كليد قطع نشود پيام خطا ظاهر شده و تست متوقف ميشود .درغير اينصورت:
 .0به مدت الزم براي جمعآوري دادهها تاخير اِعمال ميشود ( 6ثانيه) .پس از سپري شدن اين مدت وضعيت
كليد خوانده مي شود و اگر كليد وصل باشد پيام خطا در رله آنتي پمپاژ ظاهر شده و تست متوقف ميشود.
 .5اگر پس از اتمام تاخير فوق كليد در همان حالت قطع باقي مانده باشد پيام صحت عملكرد رله آنتي پمپاژ ثبت
خواهد شد.
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براي ولتاژهاي  161 ،120 ،01و  211ولت عمليات زير صورت ميگيرد:
 .1ولتاژ منبع تغذيه بر روي مقدار مورد نظر تنظيم ميشود ( . . . ،120 ،01ولت)
 .2به مدت  6ثانيه ولتاژ از تستر خوانده و درصد كاليبراسيون از رابط زير محاسبه و نمايش داده ميشود:
/Read Voltageولتاژ تنظيم شده =Calibration

 .3ميانگين ولتاژ خوانده شده در  2ثانيه آخر بعنوان ولتاژ منبع تغذيه درنظر گرفته شده و بر اساس آن و با توجه به
رابطه باال ،درصد كاليبراسيون محاسبه و ثبت ميشود.
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برخي از پيام هاي خطا كه در زمان كار با برنامه ممكن است ظاهر شود در زير شرح داده شده است:
 فايل مقداردهي اوليه ) (Sampler.iniپيدا نشد :پس از نصب برنامه و اجراي آن براي اولين بار ،اين پيام
ظاهر مي شود .با ادامه اجراي برنامه ،تنظيمات با مقادير پيشفرض مقداردهي خواهند شد .مهمترينِ اين
تنظيمات شامل مقادير پنجره تنظيمات اطالعات پايه و پنجره ضرايب كاليبراسيون است .بنابراين بايستي قبل
از هر كار ديگري ،اين تنظيمات را بطور صحيح و دلخواه تعيين كنيد.
 چون قبال" تست گرفته شده است نميتوانيد نوع كليد را تغيير دهيد :اگر ميخواهيد نوع كليد را تغيير
دهيد (بين  0نوعِ روغني ،گازي EDF،و خال) بايستي تمام مانورهاي انجام شده براي آن كليد را پاك كنيد.
 پورت سريال در دسترس نيست :اگر پورت تعيين شده ،توسط وسيله ديگري مثل موس يا كارت مدم
اشغال شده باشد اين پيام ظاهر ميشود .در منوي عمليات گزينه تست پورت سريال را اجرا كرده و شماره
پورت را مطابق با محل اتصال تستر به كامپيوتر تعيين و صحت آنرا بررسي كنيد.
 براي شرح بيشتر به فصل  0قسمت پنجره تست پورت سريال مراجعه كنيد.
 ارتباط برقرار نيست :اين پيامِ خطا وقتي ظاهر ميشود كه به هر دليلي ارتباط كامپيوتر با تستر قطع باشد
مثال" تستر خاموش باشد و يا در پورت سريال كامپيوتر ،كابل ارتباط سريال و يا برد سريال تستر اِشكالي وجود
داشته باشد .با استفاده از امكانات پنجره تست پورت سريال ميتوانيد اين اشكاالتِ احتمالي را بررسي كنيد.
 احتمال بروز خطا در پورت سريال وجود دارد :اگر تستر روشن است آنرا خاموش و سپس دوباره روشن
كنيد.
 بانك اطالعات پيدا نشد يا اِشكال دارد :نام بانك اطالعات برنامه  Breaker.mdbاست و بايستي حتما"
در دايركتوريي كه برنامه در آنجا نصب شده و از آنجا اجرا ميشود وجود داشته باشد .اگر وجود دارد و اين
پيام ظاهر شده است به معني آنست كه برنامه قادر نيست از آن استفاده كند .ميتوانيد بانك ( Empty.mdbيا
يكي از بانك هاي پشتيبان) را با اين نام در دايركتوري كپي كنيد .توجه داشته باشيد كه درصورت بروز اِشكال
در بانك ،اطالعات آن ديگر قابل دستيابي نخواهد بود.
 پورت سريال در حال كار است .ابتدا ارتباط با پورت سريال را قطع كنيد :هنگامي كه كامپيوتر و تستر در
حال تبادل اطالعات از طريق پورت سريال هستند ،شما نميتوانيد پنجرههاي ديگر را باز كنيد .بنابراين الزم
است كه ابتدا ادامه ارتباط سريال منتفي شود .اينكار ،با زدن دكمه لغو (در پنجرهاي كه فعال است) امكانپذير
است.



در پنجره وضعيت سنسورها و كنتاكتها كليد لغو وجود ندارد و بايستي پنجره بسته شود.
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 بانك اطالعات قابل باز شدن نيست بهتر است آنرا پاك كنيد :همانند آنچه كه در مورد پيام بانك
اطالعات پيدا نشد و يا اشكال دارد گفته شد عمل كنيد.
 بانك اطالعات مربوط به  . . .خالي است :نشان دهنده اِشكال در يكي از جداول بانك اطالعات
 Breaker.mdbاست .درصورت امكان ،اِشكال جدول ذكر شده را برطرف نماييد وگرنه همانند آنچه كه در
مورد پيام بانك اطالعات پيدا نشد و يا اشكال دارد گفته شد عمل كنيد.
 نام بانك پشتيبان با بانك اصلي يكسان است :نام بانك پشتيبان نميتواند  Breaker.mdbباشد.

 پنجرههاي باز را ببنديد سپس اقدام كنيد :قبل از باز كردن پنجرههاي ايجاد بانك پشتيبان و فراخواني از
بانك پشتيبان بايستي پنجره دريافت اطالعات كليد بسته باشد .اگر اين پنجره بسته بود ولي باز هم اين پيام
ظاهر شد از برنامه خارج شده و برنامه را دوباره اجرا كنيد.
 ممكن است خروجي تغذيه قطع نشود :پس از  OFFكردن خروجي تغذيه در پنجره منبع تغذيه اگر ارتباط
با تستر قطع شود و كامپيوتر نتواند ولتاژ خروجي تغذيه را جهت اطمينان از قطع آن بخواند ،بعنوان هشدار به
كاربر اين پيام ظاهر مي شود .خرابي كابل ارتباط سريال و يا اِشكال در پورت سريال كامپيوتر يا تستر ميتواند
موجب اين خطا شود.
 خروجي تغذيه قطع نشد :پس از ارسال فرمان  OFFاگر خروجي تغذيه پس از  3ثانيه حداقل به ميزان 21
ولت كاهش نيابد اين پيام ظاهر مي شود .خرابي در برد سريال يا كابل ارتباط سريالِ منابع تغذيه ميتواند موجب
اين خطا يعني عدم قطع خروجي تغذيه شود.

××××××××××××××××××××××××××××××××
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Notes:
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