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 كليات 1

 هاويژگي 1-1
 10برداري از وروديهاي موردنظر سرعت نمونهKHz 

 خطي ورودي براي سنسور كي و داراي يك ورودي اِنكودر افزايشي 

 وتريبه كامپآنها و انتقال  يتست در حافظه داخل 96ره يت ذخيقابل 

 انجام شده يج تست هايت چاپ نتايقابل 

 جهت اندازه بوبين و موتور يبراودي ولتاژ دو ور( گيريAC  وDC يتفاوت )ندارد 

 جريان بوبين و موتور برداري از گيري و نمونهقابليت اندازه 

 16 هاورودي براي كنتاكت 

 تحريك يك بوبين وصل و دو بوبين قطع 

 (تپکو ركتقابل اتصال به دو نوع منبع تغذيه )دستي و يا قابل كنترل با كامپيوتر ساخت ش 

  ارتباط با كامپيوتر از طريق پورت سريالRS232  وUSB 

 

 

 ير نسبت به دفترچه قبلييتغ 1-2
  اصالحFirmware Versionتاريخ و نام فايل ، 

  امکان شروع تست با حركت سنسور: هاي اضافی تستبخش 

 

 هاراهنماي عالمت 1-3
 نكته : 
 پيشنهاد : 
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 صفحه رويي 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي ورودي و خروجي، صفحه كليد و صفحه نمايش وجود دارد كه اي از كانكتورها، فيشمجموعه BT12روي 

 پردازيم.اي بر عهده دارند كه در ادامه به شرح هر يك ميهاي مجزا از هم قرار گرفته و وظيفههر كدام در دسته

 

 220V ACتغذيه  .1

. اين كانكتور يك پايه نيز براي اتصال زمين سته شده ايتعب 220V ACدر اين قسمت كانكتور ورودي 

)Ground(  كليد به زمين متصل شود "بايد حتمادارد كه .ON/OFF باشد. فيوز براي قطع و وصل اين تغذيه مي

 .قرار دارددر باالي كانكتور و بوده  0.5Aاين تغذيه 

 توانيد از فيشي كه در كنار اينكار، مي برقرار كنيد. براي "شود هنگام تست، اتصال زمين را حتمايادآوري مي

 استفاده كنيد.ز ينكانكتور تغذيه ورودي تعبيه شده است 

  كليدON/OFF  220فقطV AC به منابع تغذيه بوبين و موتور ندارد. يربطكند و را قطع و وصل مي 

  بهتر است هنگامي كهBT12 ن، ابتدا يمچنه هاي بوبين و موتور هم خاموش باشند.خاموش است تغذيه

BT12 ن و موتور.يه بوبيد سپس منابع تغذيرا روشن كن 
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 (COIL)ها بوبين .2

نوشته  INPUTاند. دو فيشي كه زير آن هاي وصل و قطع تعبيه شدههاي مربوط به تغذيه بوبيندر اين قسمت فيش

و  CLOSEهاي به فيش تغذيه ورودي به يك برد فرمان رفته و از آنجان ياباشند. شده است ورودي تغذيه مي

OPEN1  وOPEN2 به اين ترتيب  .شودمتصل ميBT12 هاي مذكور را تحريك خواهد كرد.در موقع لزوم بوبين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها را از روي تابلو تامين كنيد.هستند. تغذيه منفي بوبين+ هاي به رنگ قرمز تغذيه فيش 

  10فيوز اين قسمتA .است 

 

 

 (MOTOR)موتور  .3

اندازي موتور تعبيه شده است. از طريق دو فيشي كه زير آنها هاي مربوط به تغذيه الزم براي راهقسمت فيشدر اين 

INPUT  نوشته شده است تغذيه موتور واردBT12  شده و از طريق دو فيش ديگر كه بين آنهاMOTOR  نوشته

 شود.شده تغذيه به موتور اِعمال مي

 هستند -قطب  يهاي به رنگ مشكشو في+ هاي به رنگ قرمز قطب فيش. 

 BT12  ،هيچگونه كنترلي بر روي تغذيه موتور نداشته و به محض برقرار شدن اتصاالت و روشن بودن تغذيه

 شود.موتور روشن مي

  10فيوز اين قسمتA .است 

 

 (CONTACTS)ها كنتاكت .4

هاي تعبيه شده در آنها از فيشملكرد عبرداري از وضعيت و نمونه BT12هاي روي كليد به براي اتصال كنتاكت

اند. براي اتصال سه كنتاكت اصلي بايستي گذاري شدهنام C13تا  Aها از شود. فيشاين قسمت استفاده مي

هاي هاي ديگر )كنتاكترا به طرفي از كنتاكت كه در پايين كليد قرار دارد وصل كنيد. كنتاكت Cو  A ،Bهاي فيش

 گر متصل كنيد.هاي ديفرعي( را به فيش

 نقشه به زمين وصل شود )براي شرح بيشتر به  "ها يعني قسمت باالي كليد بايستي حتماطرف ديگر كنتاكت

 مراجعه كنيد(. به كليد قدرت BT12اتصال 

+ 
Coils 

Supply 

Close      Open1     Open2 



  افزارسخت –راهنماي كاربران سيستم تست كليدهاي قدرت 

 BT12_Hardware_V8 ياوپرداز پ تراشه

5 

 ولتاژ روي آنها  "ها به جاهاي ديگر كليد كه احتماالهاي متصل به اين فيشهنگام كار دقت شود كه سر سيم

 اتصالي نكند.وجود دارد 

 سنسورها  .5

 LINEAR SENSORبراي اتصال سنسورهاي مختلف از كانكتورهاي تعبيه شده در اين قسمت استفاده كنيد. 

 باشد.مي براي اتصال انكودر چرخشي  ROTARY SENSOR سنسور خطي از نوع مقاومتي و براي اتصال 

 آمده است. 4هاي اين كانكتورها در فصلشرح پين 

 

 الارتباط سري .6

BT12 شود: يوتر متصل ميبه كامپدو پورت ق ياز طر 

  سريال طبق استاندارد پورتRS232  

  پورتUSB 

 ال يپورت سرهاي كانكتور شرح پينRS232 آمده است. 4در فصل 

 

 صفحه نمايش .7

است.  (Backlight)با نور پشت  (20*4)كاراكتري شامل چهار سطر و بيست ستون  LCDصفحه نمايش از نوع 

هاي بعدي داده خواهد شود در قسمتات الزم در مورد اطالعات مختلف كه روي صفحه نمايش ظاهر ميتوضيح

 شد.

 

 صفحه كليد .8

 وجود دارد كه شامل كليدهاي زير است: BT12تايي بر روي 16يك صفحه كليد  ،مختلفات يعملبراي انجام 

  تخاب منوهاي مختلف كه روي صفحه ان ،همچنين .ارقامحروف و براي وارد كردن  :9تا  0كليدهاي ارقام

 شود.نمايش ظاهر مي

  كليدENTER (         ) :به معني تاييد 

 شود. براي حركت روي سطرهاي مختلف كه در صفحه نمايش ظاهر مي: (          ) كليدهاي جهتي 

  كليدESC :ل. براي خروج از وضعيت فعلي كه روي صفحه نمايش وجود دارد و برگشت به وضعيت قب

 .اصليبه صفحه  تنظيمبرگشت از صفحه  "مثال

  كليدBackspace )       ( : خاص كه  اتيعملانجام بعضي پاک كردن در زمان ورود اطالعات يا براي

 شود.در جاي خود توضيح داده مي

  كليدACT : پس از انتخاب يك تست، در صورتي كه تست قابل اجرا باشد بايستي  تست كليددر صفحه

 زده شود تا فرمان مناسب به كليد اِعمال شود. ACTكليد  

چنانچه اين كليد زده شود يك تستِ تكي كه قابل اجرا باشد به  تست كليدو صفحه  اصليدر صفحه 

 شود و برعكس.اگر كليد وصل باشد فرمان قطع اِعمال مي "شود. مثالكليد اِعمال مي
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  ن ين قطع بيك بوبيه شود تحرزد 0د يچنانچه كل تست كليدو صفحه  اصلي صفحهدرOPEN1  وOPEN2 

 كند. ير مييتغ

 BT12كار با  3

  BT12آماده شدن  3-1
 مستلزم طي شدن مراحل زير است: BT12آماده شدن 

 شود:زير بر روي صفحه نمايش ظاهر مي پيغام BT12شدن پس از روشن  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود:مي يبررس BT12لي حافظه داخ يظاهر شده و درست … RAM TEST غام يپدر اين مرحله   .2

 

 

 

 

 

 

 

 در همين حالت باقي خواهد ماند: BT12اگر اشكالي وجود داشته باشد پيغام زير ظاهر شده و 

 

 

 

 

 

  تماس بگيريد. تپکودر صورت بروز اين اشكال با شركت 

در شود. بررسي مي BT12 (SETUP)سالم باشد اطالعات مربوط به تنظيمات  BT12اگر حافظه داخلي  .3

پشتيبان( خراب شده باشد پيغام  يباتربه هر دليلي )مثل پايين آمدن ولتاژ  BT12تنظيمات اگر ن مرحله، يا

 شود:مي رهيذخفرض براي تنظيمات زير ظاهر شده و مقادير پيش

 

 

 

 

RAM TEST . . . 

RAM TEST ERROR! 

SETUP CHECKSUM 

ERROR! 

LOAD DEFAULT 

TARASHE PARDAZE 

POOYA CO. 

Circuit Breaker Test 

System                    VER:12.9 

 نرم افزار ويرايش
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ره يذخ ياطالعات مربوط به تستها يظاهر شده و درست … SAVED TESTSغام ين مرحله، پيدر ا .4

 د:شويم يشده بررس

 

 

 

 

 ر ظاهر خواهد شد:يمشاهده شود صفحه ز يره شده اشكاليذخ يك از تستهاياگر در اطالعات هر 

 

 

 

 

د تست يتوانيم ENTERد يشود. با زدن كليكه اشكال داشته نشان داده م يتستف يردشماره  :LOCعبارت  يجلو

ره يذخ يتستها يد شد و بررستست حذف نخواه ENTERر از يغ يگريد ديد. در صورت زدن هر كليرا حذف كن

 ابد.ي يشده ادامه م

  د يكلبا زدنESC شود.يم يره شده منتفيذخ يتستها يدرست يبررس 

 برخورد نادرست  يداده هابا آن مجدد اطالعات د ممكن است در مشاهده يرا حذف نكن ياگر تست خراب

 .ديكن

 شود:يم يبررس BT12 ين داخلزما يظاهر شده و درست … RTC TESTغام يپس از مرحله باال، پ .5

 

 

 

 

 ر ظاهر خواهد شد:يصفحه زداشته باشد  ياشكال BT12 ياگر زمان داخل

 

 

 

 

 .ديد زمان را اصالح كنيتوان يو م شود يظاهر م BT12 يم زمان داخليه صفحه تنظيو پس چند ثان

  يداخل زمان 2-5-3به بخش BT12 د.يمراجعه كن 

RAM TEST . . . 

SAVED TESTS . . . 

RAM TEST . . . 

SAVED TESTS . . . 

LOC:01   Error! 

Delete?   <ENTER> 

RAM TEST . . . 

SAVED TESTS . . . 

RTC TEST . . . 

RAM TEST . . . 

SAVED TESTS . . . 

RTC ERROR! 
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 شود:آماده كار مي BT12به شكل زير ظاهر شده و  فحه اصليصپس از عبور از مراحل باال 

 

 

 

 

 

 شود. ينشان داده م BT12 يخ و ساعت داخليدر سطر اول، تار

 عمليات زير قابل انجام است: اصليصفحه در 

  براي ورود به صفحات ديگر 4و  3، 2، 1زدن يكي از كليدهاي 

 ن مربوط به موتورزدن كليد       براي مشاهده مقادير ولتاژ و جريا 

 زدن كليد       براي مشاهده مقادير ولتاژ و جريان مربوط به بوبين 

 انتخاب  يبرا 0د يزدن كلOPEN1 ا يOPEN2 قطع فرمان يحاو ين قطع در تست هايبعنوان بوب 

 

 BR. TEST (Breaker Test) تست كليدصفحه  3-2
 شود:حه زير ظاهر ميرا بزنيد. صف 1كليد  اصليبراي ورود به اين صفحه، در صفحه 

 

 

 

 

 

 در اين صفحه عمليات زير قابل انجام است:

  براي انجام يك تست 6تا  1زدن يكي از كليدهاي 

  د(يمراجعه كن 3-3ت كنتاكتها )به بخش يمشاهده وضع يبرا 7زدن كليد 

  هاكنتاكتر حالت ييتغهاي براي مشاهده زمان 8زدن كليد 

  سمت راست صفحه نييپامشاهده وضعيت كليد در: OP يبه معن Open، CL يبه معن Close 

ها وصل باشد باشند. اگر حداقل يكي از اين كنتاكتمي Cو  A ،Bمعيار وصل يا قطع بودن كليد سه كنتاكت 

 شود.نشان داده ميقطع و اگر هر سه كنتاكت قطع باشند وضعيت كليد  وصلوضعيت كليد 

 :شوديانتخاب مهاي زير مانيكي از فر 6تا  1 يدهاياز كل يكيبا زدن 

 CLOSE وصل .1

 OPEN قطع .2

 CLOSE-OPEN (CO)  وصل و قطع همزمان .3

 OPEN-TIME-CLOSE (O-T-C) قطع تاخير وصل .4

 CLOSE-TIME-OPEN (C-T-O) وصل تاخير قطع .5

 OPEN-TIME-CLOSE-OPEN (O-T-CO) قطع تاخير وصل و قطع .6

87/01/17                          15:27:19 

1>BR. TEST           2>Ex. TEST              

3>MEMORY          4>SETUP 

COIL: 0 V  

1>CLOSE 2>OPEN      

3>CO 4>O-T-C 

5>C-T-O 6>O-T-CO 

7>CONTACT   8>TIME      CL 
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 انجام يك تست 3-2-1

 . (را فشار دهيد 6تا  1 يهاكليداز  يكيد )يكننتخاب نظر را ا براي انجام يك تست شماره مورد

 مثال( د يكل" اگر تست قابل انجام نباشدClose  باشد و تستC_T_O )شود:پيغام زير ظاهر مي انتخاب شود 

 

 
 

 

 

 اگر تست قابل انجام باشد پيغام زير ظاهر خواهد شد:

 

 

 

 

 

شود. پس از د قدرت اِعمال شده و تست مورد نظر انجام ميهاي كليهاي الزم به بوبينفرمان ACTبا زدن كليد 

 انجام تست نتايج بدست آمده در چند صفحه قابل مشاهده خواهد بود:

 ج تست:يش نتايصفحات نما

 صفحه اول:

 
 

 

 

 شود. نمايش داده مي (A, B, C)هاي اصلي در اين صفحه غيرهمزماني كنتاكت

داده مي شود در واقع زمان وصل كنتاكتي است كه ديرتر از همه وصل  نمايش Closing Timeمقداري كه بعنوان 

زمان وصل  21.2و  21.7، 21.6شده است )زمان وصل آن از همه بزرگتر است(. در اين مثال، بين زمانهاي 

 است و از همه بزرگتر است بعنوان زمان وصل كليد نشان داده مي شود. 21.7كه  Bكنتاكت 

  ،عبارت در مورد مانور قطعOpening Time  به همراه زمان قطع كنتاكتي كه از همه زودتر قطع شده است

 )زمان قطع آن از همه كوچكتر است( نمايش داده مي شود.

  اگر از بين كنتاكت هاي اصلي يكي )يا بيشتر( از آنها عمل نكند اين اشكال با عبارتFault Operation  به

 ت بصورت زير نشان داده مي شود:همراه نام كنتاكتي كه عمل نكرده اس

 

 

 

 

 

TEST NAME: 

CLOSE 

PRESS “ACT” KEY! 

OUT OF SYNC : 0.5 ms 

CLOSING TIME: 21.7 ms 

 

ACT>Save test 3>Prn 

 نام تست انتخاب شده

TEST IS NOT 

APPLICABLE! 
 

PRESS ANY KEY . . . 

OUT OF SYNC : 0.5 ms 

CLOSING TIME:    ? ms 

Fault Operation: B 

ACT>Save test 3>Prn 
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 د يبا زدن كلACT ره تست انجام شدهيذخ 2-2-3د )به بخش يره كنيد تست انجام شده را ذخيتوان يم 

 .د(يمراجعه كن

 د(يمراجعه كن ج تستيچاپ نتا 3-2-3 به بخشد )يج تست را چاپ كنيد نتايتوان يم 3د يبا زدن كل. 

 كليد        را بزنيد. صفحه زير ظاهر خواهد شد: ،تست تايجبراي رفتن به صفحه بعديِ ن

 

 صفحه دوم:

 

 

 

 شود. در هر سطر اعداد مربوط به يك كنتاكت نمايش داده مي

 آيد.مي FC (First Change)عدد اول زمان اولين تغيير در كنتاكت مورد نظر است كه تحت عنوان 

 آيد.مي LC (Last Change)ر است كه تحت عنوان عدد دوم زمان آخرين تغيير در كنتاكت مورد نظ

 D (Difference)عدد سوم فاصله زماني بين اولين و آخرين تغيير در كنتاكت مورد نظر است كه تحت عنوان 

 آيد.مي

ن ينست كه اينشان دهنده ا Bكنتاكت  يبرا D=1.5msباشد مقدار  CLOSEك فرمان يجه ياگر اعداد باال نت

 داشته است: 1.5ms Bounceل كنتاكت هنگام وص

 

 

 

 

 

ن يدر قبال فرمان وصل و قطع همزمان است. در ا Bر نشان دهنده عملكرد كنتاكت يگر، نمودار زيد يبعنوان مثال

 دهد: يرا نشان م B مدت زمان فعال بودن كنتاكت Dحالت 

 

 

 

 

 

 

 ظاهر خواهد شد: كليد        را بزنيد. صفحه زيرتست،  براي رفتن به صفحه بعديِ نتايج

 

 

 

 FC LC D ms 

A: 23.5 23.6 0.1 

B: 22.9 23.4 0.5 

C: 23.8 24.0 0.2 

 FC LC D ms 

A: 21.6 22.3 0.7 

B: 21.7 22.7 1.0 

C: 21.2 22.0 0.8 

Time (ms) 
FC      LC      

D=Bounce=1.5

ms      

B      

Time (ms) 
FC      

D      

LC      

LC      
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 صفحه سوم:

 

 

 

 

 

 

و C1 ،C2 ، C3هاي اعداد نمايش داده شده در اين صفحه نيز در دنباله صفحه قبل بوده و نتايج مربوط به كنتاكت

C4 باشند.مي 

 ر كنتاكتها در صفحاتيب زمان عملكرد ساين ترتيبه همكليد       را بزنيد.  ،تستبراي رفتن به صفحه بعديِ نتايج 

 شود. ينشان داده م يبعد
 

  در هر يك از صفحات باال با زدن كليدESC برگرديد. تست كليدتوانيد به صفحه مي 

 از كليدهاي       و        استفاده كنيد. ،براي حركت بر روي صفحات مختلفِ نتايج تست 

  صفحه ده را مشاهده كنيد خواهيد نتايج آخرين تست انجام شهستيد و مي تست كليدهنگامي كه در صفحه(

 را بزنيد. Backspaceكليد ( ديج تست كلينتا

C1: 0.0 0.0 0.0 

C2: 0.0 0.0 0.0 

C3: 0.0 0.0 0.0 

C4: 0.0 0.0 0.0 
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 ره تست انجام شدهيذخ 3-2-2

 شود:ير ظاهر ميصفحه ز ج تستيش نتاينمادر صفحه اول  ACTد يبا زدن كل

 

 

 

 

 
 شود:يبه دو صورت فعال م ج تستيش نتاينما صفحه 

 ك تستيس از انجام پبطور خودكار  .1

 ديتست كلدر صفحه  Backspaceد يبا زدن كل .2

 

 :ديد تست شده را وارد كنيمختلف حركت كرده و مشخصات كل يلدهاين فيد بيتوان يمكليدهاي       و     با زدن 

 حرف/رقم(. 14د )حداكثر ينام محل انجام تست را وارد كن تينام سالد يدر ف 

  آمده است.حروف/ارقام  پينحوه تا 3-2-3در بخش 

 

 يشود. شما ميشنهاد ميپدر حافظه  يف خالين رديشماره اول شهيهم رهيذخرحال دشماره تست لد يدر ف 

ره شده يذخ يف تستيدر آن شماره رد" اگر قبال(. 96تا  01)از د ير دهييبه دلخواه تغن شماره را يد ايتوان

 خواهد شد. (Overwrite) يسيبازنو باشد

 يد كه مبناي. توجه داشته باشديد وارد كنينتوا يم يرقم 8ك عدد يحداكثر  ديال كليشماره سرلد يدر ف 

انجام  ين، تمام تستهايال است. بنابراين شماره سريوتر هميره شده در كامپيذخ يه اطالعات تستهايتخل

 ره شوند.يكسان ذخي" قايال دقيك شماره سريبا  يستيد بايك كلي يشده برا

 يزمان داخلخ انجام تست از يتاربطور خودكار  خ انجام تستيتارلد يدر ف BT12 ش ياستخراج و نما

 ره خواهد شد.يوتر ذخيدر كامپ شيخ انجام آزمايتارخ بعنوان ين تاري. اشوديداده م

 ياز زمان داخلساعت انجام تست بطور خودكار  انجام تستساعت لد يدر ف BT12 ش ياستخراج و نما

 د است.يدم و تاخر انجام تستها مفن تقييتع يبرا يشود وليره نميوتر ذخيلد در كامپين فيا شود.يداده م

 د.ير دهييد تغيتوانيخ و ساعت را نميتار يلدهايف 
 

 د يپ شده كليپاک كردن ارقام تا يبراBackspace د.يرا بزن 

 (رهيشماره تست درحال ذخلد يدر ف)ن شده ييف تعياطالعات مربوط به تست در شماره رد ACTد يبا زدن كل

  شود.يره ميذخ

 ره نخواهد شد.يباشد تست ذخ يال خاليا شماره سريف معتبر نباشد يه شماره ردك يدر صورت 

POST ANJIRAK                06:05       

 SN:12345678                CLOSE 
DATE:960226              TIM:1620 

ACT>Save test 

 تينام سا

 نام تست شماره سريال

 تعداد كل تستهاي ذخيره شده
 شماره تست درحال ذخيره

 تاريخ انجام تست
 ساعت انجام تست
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شود كه يظاهر م <OVERWRITE? <ENTERغام يره شده باشد پيذخ يتست فين شماره رديدر ا" اگر قبال

 ره خواهد شد.يتست ذخ ENTER ديفقط در صورت زدن كل

 

 پينحوه تا  3-2-3

لد )مثل نام يك فيك عبارت در يپ يشود. هنگام تا يده ميز دين يفارقام هستند حرو يكه حاو ييدهايكل يبر رو

 شود: ير اعمال مين زيال(، قوانيا شماره سريت يسا

 ن ييد در پاين بار بزنياول يرا برا يديكل يوقتLCD شود. اگر قبل  يد ظاهر ميسمت راست حروف آن كل

ن يرود. ا يم يد كرسر به حرف بعديند را بزيه دوباره همان كليثان 1.5در حدود  يشدن زمان ياز سپر

 يش داده شده اند( انجام مينما LCDن ييد )كه در پاين كليحروف ا يبر رو يعمل بصورت چرخش

 شود.

 شود. يلد مربوطه ثبت ميآن است در ف يكه كرسر بر رو يد حرفينزن يديچ كليه هيثان 1.5 ياگر برا 

 كه  يد در همان لحظه حرفيرا بزنارقام(  يحاو يدهايل)از ك يگريد ديه كليثان 1.5شدن  ياگر قبل از سپر

 يش داده مينما LCD يد بر رويد جديشود و حروف كل يلد مربوطه ثبت ميآن است در ف يكرسر بر رو

 شود.

 د يه كليثان 1.5شدن  ياگر قبل از سپرENTER آن است  يكه كرسر بر رو يحرفدر همان لحظه د يرا بزن

 .شود يلد مربوطه ثبت ميدر ف

 ين حرف موجود بر روياول يد كرسر بر رويزن ين بار مياول يرا برا يديكل ي، وقتتينام سالد يدر ف 

 رقم. يرد نه بر رويگ يد قرار ميكل

 د يكل يرقم موجود بر رو يد كرسر بر رويزن ين بار مياول يرا برا يديكل ي، وقتاليشماره سرلد يدر ف

 د.يد به سرعت آنرا وارد كنيتوان يباشد م يال عدديرب، اگر شماره سين ترتيرد. به ايگ يقرار م

 كنند. يدها فقط بصورت رقم كار مي، كلره تستيذخ يف حافظه برايشماره ردلد يدر مورد ف 

 

 ج تستيچاپ نتا 3-2-4

 د:يج تست را چاپ كنيد نتايتوان يم ريدر دو حالت ز

 :ج تستيش نتاينمادر صفحه  3د يبا زدن كل .1

 

 

 
 

 :ره شدهيذخ يهامشاهده تست فحهصدر  3د يبا زدن كل .2
 

 

 

 

OUT OF SYNC : 0.5 ms 

 

 

ACT>Save test 3>Prn 

POST ANJIRAK                06:05       

 SN:12345678                CLOSE 
DATE:960226              TIM:1620 

1>View          2>Del           3>Prn 
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 شود: يظاهر من صفحه ييدر پار يغام زيپ  3د يپس از زدن كل
Print page? (0/1/2/3) 

 

 شود: ي( چاپ مCو  A ،B) ياصل يج تست كنتاكتهايد فقط نتايرا بزن 1د ياگر كل
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 :شود ي( چاپ مC5تا  A) اول كنتاكت 8ج تست ينتافقط د يرا بزن 2د ياگر كل

 
 

 

 

 چاپ مي شود. (C13تا  Aاز )كنتاكت  16در چاپ باال، نتايج تست د يرا بزن 3د ياگر كل
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 را بزنيد هيچكدام از صفحات باال چاپ نمي شوند و پيغام زير ظاهر مي شود: 0اگر كليد 
Print curve? (1:Yes) 

 را بزنيد هيچ چاپي انجام نمي شود. ESCاگر كليد 

 را بزنيد منحني ها مشابه زير چاپ مي شوند: 1 اگر كليد

 .(rms)نه مقدار  پيك جريان استمقدار باشد حداكثر جريان چاپ شده در واقع  ACاگر تغذيه بوبين  نكته:

 

 بوبين حداكثر جريان

 (Closeخط ضخيم: كنتاكت بسته )

 منحني جريان بوبين
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 شماره ت و ينام ساره تست در حافظه( ي)قبل از ذخاجرا شود  ج تستيش نتاينمادر صفحه فرمان چاپ  اگر

 شوند. يچاپ م "؟ "تبصورت عالمال يسر

 

 هازمان عمل كنتاكت 3-2-5

 تست كليدبرداري در هر تست، در صفحه ها در طول زمان نمونههر يك از كنتاكتر حالت ييتغبراي مشاهده زمان 

 شود:صفحه زير ظاهر مي 8را انتخاب كنيد. با زدن كليد  8گزينه 

 

 

 

 

 شود. يش داده مير نمايز يفحه هااز ص يكي( 2ا ي 1ن صفحه )يد زده شده در ايبر اساس كل

 

 

 
 

 (A-C5) 1د يكل (C6-C13) 2د يكل 

 

شود. با نشان داده مير كرده باشند يياز آنها تغ يكيكه حداقل  ييدر زمان هاها وضعيت كنتاكت ها در اين صفحه

يابد. ا قطع شود( ادامه ميها تغيير كند )وصل يكه يكي از كنتاكتهر بار زدن كليد     زمان به جلو رفته و تا زماني

 :Tها  نشان داده شده و زمان مربوطه نيز در پايين صفحه و در جلوي عبارت در اين لحظه وضعيت جديد كنتاكت

ها شود. به اين ترتيب با هر بار زدن كليد      زمان تا تغيير بعدي جلو رفته و وضعيت جديد كنتاكتنشان داده مي

ها توان وضعيت تغيير كنتاكت. هنگامي كه زمان به انتها برسد زمان صفر شده و ميشودروي صفحه نشان داده مي

ها را در طول توان عملكرد تك تك كنتاكترا در طول زمان از ابتدا مشاهده كرد. با استفاده از اين امكان مي

  برداري بررسي كرد.نمونه

 

 شوند: يد    نشان داده ميار با زدن كلهستند كه هر ب ييو ... زمان ها 2، 1ر نقاط يز مثالدر 

 

 

 

 

 

 

 

Which Contacts? 

1>A-C5 

2>C6-C13 

A  : 0 C2: 0 

B  : 0 C3: 0 

C  : 0 C4: 0 

C1: 0 C5: 0 T: 0.0  ms 

 

C6: 0 C10: 0 

C7: 0 C11: 0 

C8: 0 C12: 0 

C9: 0 C13: 0 T: 0.0  ms 

 

Time (ms) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9      

A 

B 
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 :استر يبصورت ز Bو  A يت كنتاكت هاين نقاط وضعيك از ايهر  يبرا

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1  

0 1 0 1 1 0 1 0 1 A 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 B 
  1 به معني قطع بودن كنتاكت است. 0به معني وصل بودن كنتاكت و 

 

  CONTACTSها صفحه وضعيت كنتاكت 3-3
 شود:صفحه زير ظاهر مي 7با زدن كليد  ديتست كلدر صفحه 

 

 

 

 

 

 شود. ها نشان داده ميدر اين صفحه وضعيت وصل يا قطع بودن هر يك از كنتاكت

  1 به معني قطع بودن كنتاكت است. 0به معني وصل بودن كنتاكت و 

 

A  : 1 C2: 0 C6: 0 C10: 0  

B  : 1 C3: 0  C7: 0  C11: 0  

C  : 1 C4: 0  C8: 0  C12: 0  

C1: 0 C5: 0 C9: 0     C13: 0  
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 Ex. TEST (Extra Tests) هاي اضافي تستصفحه  3-4
 شود:را بزنيد. صفحه زير ظاهر مي 2كليد  اصليين صفحه، در صفحه براي ورود به ا

 

 

 

 

 

 :MANUALتست كليدها بصورت 

 ن نوع تست عبارتست از:چند كاربرد اي

 مربوطه ينهايق بوب/ قطع كردن كليد را با دست نه از طريوصل 

 ن وصل/ قطع ندارد.يبوب "د اصواليكل 

 ر دارد كه در يد آنقدر تاخيدر شروع اعمال فرمان به كل شود كهيانجام م يد توسط مداريوصل/ قطع كل

 گنجد. ين شده نمييتع ي( در مدت زمان نمونه بردارBR. TEST ي)منو يحالت تست عاد

 در اين صفحه عمليات زير قابل انجام است:

  يشروع تست برا يبه معن 1 كليدزدن ( حالت وصلClose) 

  حالت قط يشروع تست برا يبه معن 2زدن كليد( عOpen) 

 د يزدن كلESC ن صفحهيخروج از ا يبرا 

 حالت شروع نمونه برداري:

 CT.يعني با عمل كردن يكي از كنتاكت هاي اصلي نمونه برداري شروع مي شود : 

 SE)نمونه برداري شروع مي شود. : يعني با حركت سنسور )چرخشي يا خطي 

 شود:ير ظاهر ميصفحه ز 2ا ي 1 يدهاياز كل يكيبا زدن 

 

 

 

 

  ماند. يم( A,B,C) ياصل ياز كنتاكتها يكين صفحه، تستر منتظر عمل كردن يدر ا

 حداكثر زمان  د.يه فشار دهيك ثانيرا به مدت  هاديكليكي از ا يبايد كليد عمل كند ن صفحه يخروج از ا يبرا

ت خارج ين وضعياز ان زمان، تستر يشدن ا ياست. پس از سپر قه(يدق 11ه )حدود يثان 655ن حالت، يانتظار در ا

 شود.يم

 شود:ير ظاهر ميصفحه زكليد پس از عمل كردن 

 

 

 

 

1>MANUAL CLOSE             CT 

2>MANUAL OPEN 

3>CONTACTOR CLOSE 

4>CONTACTOR OPEN        OP 

WAIT FOR MANUAL 

MANEUVER … 

 

Hold Any Key to Exit 

OUT OF SYNC : 0.9 ms 

START DELAY: 2.84  s 

CLOSING TIME: 21.7 ms 

ACT>Save test 3>Prn 

 

 حالت شروع نمونه برداري
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 شود.ينشان داده م START DELAY، تحت عنوان كليده شروع عمل كردن ير اوليتاخ

 ( است.BR. TEST) يج تست، چاپ و ... همانند حالت تست عاديره كردن نتايات مثل مشاهده ذخيه عمليبق

 شود.يهم چاپ م START DELAYفقط در چاپ، 

 

 تست كليدهاي كنتاكتوري

كليدهاي كنتاكتوري در واقع همانند يك كنتاكتور هستند يعني با تحريك بوبين، كليد وصل مي شود ولي به محض 

 برداشتن تحريك از روي بوبين كليد قطع مي شود )وصل نمي ماند(.

 مانور وصل:

  را بزنيد. 3كليد 

 :صفحه زير ظاهر مي شود 

 

 

 
 

 دن كليد با زACT .مانور انجام مي شود 

 :پارامتر برايزمان نمونه برداري در اين حالت دو برابر زماني است كه در صفحه تنظيمات  نكته 

Sample time1 .در صفحه  همچنين، زمان تحريك بوبين دو برابر زماني است كه تعيين شده است

 تعيين شده است. Excite timeتنظيمات براي پارامتر 

 قطع:مانور 

  را بزنيد. 4كليد 

 :صفحه زير ظاهر مي شود 

 

 

 
 

  با زدن كليدACT .مانور انجام مي شود 

 :پارامتر زمان نمونه برداري در اين حالت همان زماني است كه در صفحه تنظيمات براي نكته Sample 

time1 .تعيين شده است 

  بايد براي مدت زماني كليد بسته كليد كنتاكتوري هميشه باز است، قبل از مانور قطع، از آنجاييكه

 شروع شود.مانور قطع نگهداشته  شود سپس با برداشتن تحريك از روي بوبين، نمونه برداري 

  كليد قبل از قطع بصورت زير محاسبه مي شود:مدت زمان وصل نگهداشتن 

Interdelay CO /10 

زمان وصل  11شده است تقسيم بر  تعيين Interdelay CO براي پارامتريعني مقداري كه در صفحه تنظيمات 

 ثانيه خواهد بود. 1.5باشد، زمان وصل نگهداشتن كليد  150نگهداشتن كليد را نشان مي دهد. مثالً اگر اين تنظيم 

TEST NAME 

CLOSE 

PRESS “ACT” KEY! 

TEST NAME 

OPEN 

PRESS “ACT” KEY! 

Close Time: 1.0 sec 
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 MEMORY ره شدهيذخ يمشاهده تستهاصفحه  3-5
 د:يمشاهده كن "ره شده را مجددايذخ يد تستهايتوان يم ياصلدر صفحه  3د يبا زدن كل

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده ره شده در حافظه حركت كرده و اطالعات آنها را يذخ يتستها يبر رود يتوان يو      م        يدهايبا كل

 د.يكن

براي مدت كوتاهي نمايش داده مي  CONTACTORعبارت  نام سايتاگر كليد، كنتاكتوري بوده است در محل 

 شود.

 است:آمده  اجراقابل  ياتيعمل يدهايست كلين صفحه لييدر پا

1>View: شود. ين تست نشان داده ميا يبرا ج تستيش نتاينماصفحه  1د يبا زدن كل 

2>Del: د. در پاسخ به سووال يره شده را حذف كنيد تست ذخيتوان يم 2د يبا زدن كلDelete? <ENTER> 

 د تا تست حذف شود.يرا بزن ENTERد يكل يستيبا

3>Prn: د.يچاپ كن ج تست رايد نتايتوان يم 3د يبا زدن كل 

  د.يمراجعه كن ج تستياپ نتاچ 3-2-3به بخش مربوط به 

 نشان داده  4)اگرچه بر روي صفحه، كليد  ديره شده را حذف كنيذخ يد تمام تستهايتوان يم 4د يبا زدن كل

در هر دوبار  يستيحذف تمام تستها با يشود كه برايدوبار ظاهر م <Delete All? <ENTERغام ي. پنشده است(

 د.يرا بزن ENTERد يلك

 

  SETUPتنظيم صفحه  3-6
 شود:ير ظاهر ميصفحه ز 4د يبا زدن كل يصفحه اصلدر 

 

 

 

 
 

1>TEST PARAMETERS 

2>RTC 

3>PASSWORD 

 

POST ANJIRAK                06:10       

 SN:12345678                CLOSE 
DATE:960226              TIM:1620 

1>View          2>Del           3>Prn 

 

 تينام سا

 نام تست شماره سريال

 تعداد كل تستهاي ذخيره شده
 شماره تست درحال نمايش

 تاريخ انجام تست
 ساعت انجام تست
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 TEST PARAMETERS تست يپارامترها 3-6-1

ها و . . . قابل برداري، مدت زمان تحريك بوبينهاي مختلف، بعضي از پارامترها مثل زمان نمونهبراي انجام تست

توانيد هر يك از اين مقادير را باز شده و از طريق آن ميتنظيم صفحه  1زدن كليد صفحه با  نياتنظيم هستند. در 

 :از دو صفحه تشكيل شده استتنظيم متناسب با تستِ مورد نظر تنظيم كنيد. صفحه 

 :صفحه اول

 

 

 

 

 پارامترهاي قابل تنظيم در اين صفحه عبارتند از:

 Sample time1 :هاي تكي برداري براي فرمانمدت زمان نمونهClose  وOpen  255تا  0. ازms 

 Sample time2 :هاي چندتايي برداري براي فرمانمدت زمان نمونهCO ،C-T-O، O-T-C ، O-T-CO 

 200msتا  0از 

 Interdelay OC : تاخير بين فرمانO-T-C  999تا  0. ازms 

 Interdelay CO : تاخير بين فرمانC-T-O  999تا  0ازms 

 

 :صفحه دوم

 

 

 

 

 Excite time :255تا  0از  .هامدت زمان تحريك بوبينms 

 

 .ن سطر در ياگر به آخر براي حركت بين سطرهاي مختلف يك صفحه از كليدهاي    و       استفاده كنيد

 د رفت.يد      به صفحه دوم خواهيد با زدن كليصفحه اول برس

 ليد ك يستيپس از تغيير در هر يك از مقادير پارامترها باENTER مقدار جديد ذخيره شود.د تا يرا بزن 

  كليد تنظيم براي خروج از صفحهESC .را بزنيد 

 فرض هستند.بينيد مقادير پيشمقاديري كه در جلوي هر يك از پارامترها مي 
 

Sample time1 : 200 ms 

Sample time2 : 100 ms 

Interdelay OC : 300 ms 

Interdelay CO : 300 ms 

 

Excite time     : 75 ms 
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 RTC يداخلزمان  3-6-2

 شود:ير ظاهر مي. صفحه زديرا بزن 2د يكل BT12 يم زمان داخليتنظ يبرا

 

 

 

 

 

 ر ظاهر خواهد شد:يح باشد صفحه زيد. اگر رمز عبور صحيرا وارد كن رمز عبور

 است. 1عبور  رمز ش فرضيپ 

 

 

 

 

 : MODEلد يف

  در نظر گرفته شود يخ بصورت شمسيآنست كه تار يد به معنيوارد كن 0اگر. 

  در نظر گرفته شود يالديمخ بصورت يآنست كه تار يد به معنيوارد كن 1اگر. 

 

 ر وارد شود:يبصورت ز يستيبا: DATEلد يف
YYMMDD 

YY:   يسال بصورت دو رقم

MM: يماه بصورت دو رقم   

DD:   يروز بصورت دو رقم

 

 ر وارد شود:يبصورت ز يستيبا: TIMEلد يف
HHMMSS 

HH:   يساعت بصورت دو رقم

MM: يقه بصورت دو رقميدق   

SS:   يه بصورت دو رقميثان

 

 

 

 

             Enter Password 

Cur. Password: 

 

                   SET  RTC 

MODE:      (0>SOL 1>CHRS) 

DATE: 870117 (YYMMDD) 

TIME: 154806 (HHMMSS) 
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 PASSWORD عبوررمز  3-6-3

 شود:ير ظاهر ميد. صفحه زيرا بزن 3د يكل BT12 م رمز عبوريتنظ يبرا

 

 

 

 

 

 ر ظاهر خواهد شد:يح باشد صفحه زياگر رمز عبور صح .ديرا وارد كن يرمز عبور جار

 

 

 

 

 

 شود:ير ظاهر مي، صفحه ز(12345" مثالرقم  5)حداكثر د يبا وارد كردن رمز عبور جد

 

 

 

 

 

 

 است. 1عبور  رمز ش فرضيپ 

 د.يد به آن مراجعه كنيد تا در صورت لزوم بتوانيادداشت كني يمحل مطمئن رمز عبور را در 

 د.يريتماس بگ تپکود با شركت يكه رمز عبور را فراموش كرد يدر صورت 

 

             Enter Password 

Cur. Password: 

 

             Enter Password 

New Password: 

 

 

Password changed: 

 12345 

Please remember it! 
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 هاكانكتورها و كابل 4

 

 كانكتورها .1

 سنسورها 

بيني شده پيشخطي و يك كانكتور براي اتصال انكودِر بر روي صفحه رويي  ك كانكتور براي اتصال سنسوري

 هاي اين كانكتورها در زير آمده است:است. كاربرد پين

 

 )مربوط به سنسور خطي(: LINEAR SENSORهاي كانكتور پين

 

 

 

 

 
 (:پينه 4هاي )مربوط به انكودِر ROTARY SENSORهاي كانكتور پين

شماره پين 

 ور تستركانكت

نام پين بر روي 

 انكودر

 Aسيگنال  4

5 Ground 

 Bسيگنال  6

 +5ولتاژ  1

 

 پينه(: 6)مربوط به انكودِرهاي  ROTARY SENSORهاي كانكتور پين

شماره پين 

 كانكتور تستر

نام پين بر روي 

 انكودر

4 S00  سيگنال(C) 

5 0 V (Ground) 

6 S90  سيگنال(A) 

1 +E V ( 5ولتاژ+) 

، Aو  Cسيگنالهاي انكودر، بجاي چرخش جهت سيگنالها نسبت به  برعكس كردن خروجيكته: براي ن

 را استفاده كنيد. Bو  Dسيگنالهاي 

شماره پين 

 كانكتور تستر

 شرح

 ولتاژ + 1

 خروجي 2

 -ولتاژ  3
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 پورت سريال 

 پين مادگي است. 9كانكتور از نوع دي

 ها:پين

شماره پين 

 كانكتور تستر

 شرح

2 TXD )ارسال داده به كامپيوتر( 

3 RXD امپيوتر()دريافت فرمان از ك 

5 Ground 

 

 

  كانكتورLoop Back شود بصورت زير است:كه براي تست پورت سريال استفاده مي 

 مادگي است.پين  9كانكتور از نوع دي

 وصل شود. 3به پين  2پين ها: پين

  كانكتور به هم وصل شود.دي 3و  2منظور اينست كه پين 

 افزار مراجعه كنيد.تباط سريال به دفترچه راهنماي نرمبراي تست پورت سريال كامپيوتر يا كابل ار 

 

 برق ورودي 

 شود.وصل مي BT12از طريق اين كانكتور به  220V/50Hzورودي برق شهر 
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 هاكابل .2

  220برق شهرV AC 

 هاي مخصوص و مطمئن استفاده كنيد.از كابل

 

 هاتغذيه 

 انتخاب كنيد. 1*2ين را حداقل و بوب 1.5*2كابل مربوط به ورودي تغذيه موتور را حداقل 

 

 ارتباط سريال RS232 

 پين مادگي 9كانكتور پين نري و طرف ديگر به دي 9كانكتور سه سيم، يك طرف به دينوع: 

 كانكتورها به هم وصل شود.دي 5و  3، 2هاي پين روش ساخت:

 

 سنسور خطي و اِنكودر 

 با توجه به كانكتورهاي مربوطه ساخته و استفاده شود.

 

 هاهاي كنتاكتكابل 

 استفاده كنيد. 1*2براي هر كنتاكت يك كابل 
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 كاليبراسيون سنسور خطي 5
در استفاده از سنسورهاي مختلف مثل دما، نور، جابجايي و . . . در مدارات ديجيتالي، كاليبره كردن مدارات مربوط 

شود با آنچه كه مدار سور ظاهر ميبه سنسورها بسيار مهم است. به عبارت ديگر بايستي آنچه كه در خروجي سن

 كند يكسان باشد.ديجيتالي تشخيص داده و تفسير مي

كاليبره كردن مدارات سنسورهاي خطي شامل دو مرحله است. در ادامه، عمليات مورد نياز براي كاليبره كردن يك 

 شود. براي ديگر سنسورها عمليات مشابه بايد انجام گيرد.سنسور شرح داده مي

 گذاري كرده و اگر نسور خطي بايستي با مدار مربوط به خودش كاليبره شود. بنابراين سنسورها را شمارههر س

استفاده شود مگر آنكه  1كاليبره كرديد بايستي هميشه بعنوان سنسور  1سنسوري را بعنوان سنسور شماره 

 كاليبراسيون را دوباره انجام دهيد.

 

 مرحله اول: تنظيم ولتاژها

ترن خواهيد ديد كه مطابق عدد مولتي 6اصلي را از باال نگاه كنيد در گوشه پايين سمت چپ  اگر برد 

هاي ترنالزم دارد. مولتي -Vو  +Vشكل، هر دو عدد از آنها مربوط به يكي از سنسورها است. هر سنسور دو ولتاژ 

TR1 ،TR2  وTR3  مربوط به ولتاژV- هاي ترنو مولتيTR5 ،

TR6 و TR7 به ولتاژ  مربوطV+ .هستند 

 

پين جهت اتصال به برد  3هر سنسور داراي يك كانكتور  

 اصلي است كه نام هر پين در زير آمده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است. 3و  2، 1ها از چپ به راست ترتيب شماره پين 

  ولتاژها نسبت بهAnalog Ground سي در آي 8پايه  "مثالADC0804 شوندسنجيده مي. 

 شرح شماره پين

 -Vولتاژ  1

 خروجي سنسور 2

 +Vولتاژ  3

 

} 

TR3 TR7 

TR2 TR6 

TR1 TR5 

 1سنسور 

   
} 

 2سنسور 

   

 3سنسور 

   
} 
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ولت باشند. براي تنظيم  -3.5و  10.3+بايستي  -Vو  +Vپس از اتصال سنسور به كانكتور مربوطه، ولتاژهاي 

ولت شود.  10.3+سنسور مورد نظر را آنقدر تغيير دهيد تا اين ولتاژ  +Vترن مربوط به اين مقادير، ابتدا مولتي

ولت تنظيم شود. چون تغيير در يكي از ولتاژها  -3.5را تغيير دهيد تا بر روي ولتاژ  -Vترن مربوط به سپس مولتي

ترن را چند بار انجام دهيد تا هر دو ولتاژ، تا حد امكان گذارد سيكل تغيير در دو مولتيبر روي ولتاژ ديگر تأثير مي

 به مقادير گفته شده نزديك شوند.

 

 گوشتي از اتصالي در اثر ليز خوردن پيچ "م را جهت جلوگيري از بروز اِشكال در برد مثالهنگام كار دقت الز

گوشتي پالستيكي استفاده ها از پيچترنشود براي تنظيم مولتيها داشته باشيد. بعنوان مثال توصيه ميترنروي مولتي

 كنيد.

 

 اصطالحات مربوط به سنسور

 لمرحله دوم: كاليبراسيون طو

پس از انجام مرحله اول، درحاليكه سنسور مورد نظر به كانكتور مربوطه وصل است محور آنرا در وضعيتي قرار 

 به شكل زير است: "اين وضعيت تقريبا VD4گوييم. براي كليدهاي خال مدل مينقطه صفر دهيم كه به آن مي

 

 

 

 

 

 

 

 وار چسب(.با ن "بدنه سنسور را بر روي سطح كار ثابت كنيد )مثال 

 

 حركت بطرف داخل
 محور سنسور

 بدنه سنسور
 حركت بطرف خارج

 شكل Uقسمت 

 لبه بدنه سنسور

15.00  
mm 
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متناظر با سنسوري كه كاليبره  ADC0804سي در آي 6سنسور، ولتاژ پايه نقطه صفر در اين وضعيت يعني 

بايستي صفر باشد. اگر  8هاي مربوط به سنسور قرار دارد( نسبت به پايه ترنكنيد )كه در سمت راست مولتيمي

 ن ولتاژ صفر شود.را تغيير دهيد تا اي -Vترن مربوط به ولتاژ نبود، مولتي

 "ايد )مثالوارد كردهتنظيم اطالعات پايه حال محور سنسور را به اندازه حداكثر طول سنسور كه در پنجره 

19.2mm 5.11بايستي  8نسبت به پايه  6( بيرون بكشيد. در اين حالت، ولتاژ پايهV  ترن باشد. اگر نبود، مولتي

 لتاژ تنظيم شود.را تغيير دهيد تا اين و +Vمربوط به ولتاژ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهد، سيكل باال را ترن ديگر را كمي تغيير ميها ولتاژ مربوط به مولتيترناز آنجاييكه تغيير در يكي از مولتي

 چند بار تكرار كنيد تا هر دو ولتاژ تا حد امكان بر روي مقادير گفته شده تنظيم شوند.

 تر انجام سنسور يكي كنيد تا عمليات باال راحتنقطه صفر با حالت توانيد صفر كوليس را براي راحتي كار مي

 شود. در اينصورت دو وضعيت ذكر شده به شكل زير خواهند بود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.20  
mm 

19.20  
mm 

0.00  
mm 

Zero Adjust 

15mm 



  افزارسخت –راهنماي كاربران سيستم تست كليدهاي قدرت 

 BT12_Hardware_V8 ياوپرداز پ تراشه

31 

 دهد با آنچه كه كوليس نشان اگر پس از اتمام كاليبراسيون باز هم تفاوتي بين آنچه كه كامپيوتر نشان مي

دفترچه راهنماي كاربران سيستم كه در  روش كاليبراسيون سنسورهاي خطيتوانيد از ميدهد وجود داشت مي

 آمده است استفاده كنيد. افزارنرم –تست كليدهاي قدرت 

 كاليبراسيون سنسورهاي خطي وقتي الزم است كه تفاوت بين مقداري كه  "توجه داشته باشيد كه اصوال

با يك كوليس دقيق و كاليبره  "سنسور تغيير وضعيت داده است )كه مثال "عادهد و مقداري كه واقكامپيوتر نشان مي

وضعيت سنسورها و پنجره باشد. بنابراين قبل از انجام كاليبراسيون، در  1mmاندازه گرفته شده است( بيشتر از 

اشد )براي ، نقطه صفر مناسب ب"سنسور مورد نظر را تست كنيد. روش تست به اينصورت است كه اوال هاكنتاكت

نسبت به بدنه سنسور بيرون كشيده شود بايد در  15mm "شكل تقريبا Uاگر قسمت  VD4كليدهاي خال مدل 

شكل )براي كليدهاي  Uقسمت بيرون كشيدن ، با تغيير در وضعيت سنسور و "افزار مقدار صفر ديده شود. ثانيانرم

 باشد. 1mmو مقدار واقعي بيشتر از  ( نبايستي تفاوت مقدار در كامپيوتر34.2mmتا  VD4خال مدل 

 

  BT12بردهاي داخل  6
 برد مدارچاپي وجود دارد كه نحوه قرار گرفتن آنها در شكل زير آمده است: شش BT12داخل 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 كف تستر

 ترانس ترانس
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  برد اصليBT12 برداري از ونهگيري ولتاژ و جريان و مدارات نماست كه شامل مدارات ميكروكنترلر، اندازه

 باشد.خطي مي نكودر و سنسوراِ

 

 :برد تغذيه است. در شكل و جدول زير موقعيت و وظيفه هر يك از فيوزهاي روي اين برد آورده شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 برد ارتباط سريال با كامپيوتر 
 

 هاي وصل و قطعبرد فرمان مربوط به تغذيه بوبين.  
 

 ها. در شكل و جدول زير موقعيت و وظيفه هر يك از فيوزهاي روي اين برد آورده شده است:برد كنتاكت 

 

 موقعيت آمپر شماره فيوز

F1 500 mA  ولت15تغذيه + 

F2 500 mA  ( ولت-9)يا  -5تغذيه 
F3 100 mA  ي بوبين(گير+ ولت )بخش اندازه5تغذيه 
F4 100 mA  گيري بوبين(ولت )بخش اندازه -5تغذيه 
F5 100 mA  گيري موتور(+ ولت )بخش اندازه5تغذيه  
F6 100 mA  گيري موتور(ولت )بخش اندازه -5تغذيه 
F7 1 A  ولت )برد اصلي(5تغذيه + 

F9 50 mA گيري از ولتاژ بوبيننمونه 
F10 50 mA رگيري از ولتاژ موتونمونه 

 

F1 

F2 

F7 

F9 

F10 

F4 

F3 

F6 

F5 

7805 
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************************ 

 

 موقعيت آمپر شماره فيوز موقعيت آمپر زشماره فيو
F1 100 mA  كنتاكتA F11 100 mA  كنتاكتC6 
F2 100 mA  كنتاكتB F12 100 mA  كنتاكتC7 
F3 100 mA  كنتاكتC F13 100 mA  كنتاكتC8 
F4 100 mA  كنتاكتC1 F14 100 mA  كنتاكتC9 
F5 100 mA كنتاكتC2  F15 100 mA  كنتاكتC10 
F6 100 mA كنتاكتC3  F16 100 mA  كنتاكتC11 
F7 100 mA كنتاكتC4  F17 100 mA  كنتاكتC12 
F10 100 mA كنتاكتC5  F18 100 mA  كنتاكتC13 
F8 250 mA  مربوط به ولتاژي كه به 12تغذيه( +

 رود(هاي كليد ميكنتاكت

 

F9 500 mA  در خروجي ترانس 12تغذيه( +

+ ولت را 12مربوطه كه قرار است 

 أمين كند(ت

 

 

F2 

F4 

F1 

F3 

F6 

F9 

F5 

F7 
F8 

F10 

F12 

F14 

F11 

F13 

F16 

F15 

F17 

F18 
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 :Notes :هانكته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تپکو

 تست و كنترل ،باركد ،آوري اطالعاتهاي جمعسازي سيستمطراحي و پياده


