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 AMTدستگاه تستر تاریخچه شرکت وبکو و  (1-1

هایی که در تبا مشور (ریان ابیانه )رئیس هیات مدیره وبکو و استاد دانشگاه امیرکبیرکدکتر حسین عس 1373در سال 

 صمیم به ساخت دستگاه تست رله گرفتند.خارج از کشور با اساتید مختلف داشتند ت

ریان بوده و همچنین در مقطع کارشناسی کدکتر فرزاد رضوی )مدیرعامل( دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترای دکتر عس

 گذاران شرکت وبکو هستند.با ایشان همکاری داشته اند و از بنیان

افزار به افرادی خارج از دانشگاه افزار و نرمورت بود که سختدر ابتدا برق تهران حامی این پروژه شد. سیستم کاری به این ص

ریان به همراه دکتر رضوی صرفا نظارت عالیه داشته باشند؛ ککه با دانشجویان در ارتباط بودند سپرده شود و دکتر عس

 گرفتند. تحقیقات و مطالب علمی با کمک دانشجویان خود دانشگاه آماده شده و این افراد ساخت آن را بر عهده 

افزار افزار و آقای کریمی مسئولیت نوشتن نرمدر همان سال ساخته شد، که آقای امیری سخت CPRTاولین دستگاه به نام 

( که سختm5/0*m1*m2را بر عهده گرفتند. مدت پروژه دو سال بود و حاصل آن دستگاهی شد با ابعاد بسیار بزرگ )

 داشت. ضعیفیافزار افزاری با دقت بسیار پایین و نرم

سال نوشت؛ با همان تیم فنی  5/1قراردادی به مدت  ،برق تهران برای حمایت از دانشگاه 1379بعد از این نسخه، در سال 

افزار بسیار ود و نرمافزار همچنان پایین ب؛ دقت سختبه اندازه دو چمدان کوچک CPRTPبه نام  که ماحصل آن دستگاهی بود

 عدد از آن را خریداری کرد.. برق تهران دو ضعیفی داشت

برق زنجان و برق اصفهان هر کدام قرارداد یک عدد دستگاه را منعقد کردند. مهندس  ،با حمایت برق تهران 1383در سال 

ساخته شد که ابعاد  RENAISSANCEافزار را بر عهده داشتند و دستگاهی به نام افزار و مهندس صداقت نرمبرزگر سخت

 افزار همچنان کم بود.نرم هایتافزار بسیار ضعیفی داشت و قابلیافزار و نرمدستگاه نیز دقت سختمتعارفی داشت. این 

 یبا ابعادی مشابه نسخه CPRT100. دستگاه ک ساله با برق سمنان منعقد گردیدقراردادی ی ،1388در طرح چهارم در سال 

افزار دارای مشکالت مبسیار کمی داشت و نر هایقابلیت افزار قابل قبولی را دارا بود اماقبلی ساخته شد که دقت سخت

 افزار به عهده مهندس کبیرنیا بود.افزار به سرپرستی مهندس فاروغی و نرم. سختبسیاری بود

بعد از ساخت این نسخه، گروه به این نتیجه رسید که تقریبا ساختن دستگاهی در این سطح تکنولوژی، در ایران سرانجامی 

 رسانند؛میجدا در ایران به فروش  صورتبهرسد. گروه مهندس برزگر هم اعالم کردند که دستگاه را یجایی نمد و به ندار

ضوی در ریان و دکتر رکدکتر عس ،شد که دانشگاه امیرکبیروسط ایشان به افراد مختلف فروختهچند دستگاه در کل ایران ت

 .فروش آن هیچ نقشی نداشتند

 طراحیتوان از منابع مختلف کمک مالی دریافت نمود و دستگاه را مجددا نتیجه رسید که می گروه به این 1389در سال 

 و ساخت. کرد

با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قراردادی برای ساخت تستر و رله ملی منعقد گردید و بنا  1392نهایتا در سال 

طراحی و نهایتا ساخت دستگاه در آن  ،جمله پژوهششد یک شرکت دانش بنیان تاسیس شده و تمامی فعالیت ها از 

 شرکت انجام گیرد .
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اما بعد از مدت کوتاهی این نتیجه حاصل شد که  ،در ابتدا تصمیم شرکت وبکو بر این بود که چندین محصول ساخته شود

 .روی کیفیت محصوالت خواهد گذاشت اگر شرکت روی دو محصول متمرکز شود تاثیر بهتری

تولید و شش ماه اول در متانیر و  1394در مهرماه سال  AMT105و اولین محصول  هشروع شد 1392ز سال این فرایند ا

 برق باختر استفاده و تست گردید.

 که شروع اصلی فروش شرکت بود، دو تصمیم مهم گرفته شد: 1395در سال 

 گروه بدهند و ما بتوانیم از این نظرات برای تصمیم اول، اینکه یک گروه تلگرامی تهیه شود تا همه بتوانند نظراتشان را در

 خیلی خوبی به دستگاه اضافه شود. هایبهبود دستگاه بهره ببریم؛ باعث شد آپشن

آید، در سایت و گروه تلگرامی افزاری پیش میاین بود که هر جا در دستگاه مشکل سخت 95تصمیم دوم در دی ماه سال 

 صالح شدن آن قرار بگیرند.نوشته شود تا همه کاربران در جریان ا

 افزاری کمک شایانی کرد .های نرمافزار و اضافه کردن آپشناین دو تصمیم، به بهینه کردن سخت

ی که در سیستم وزرات نفت بودند، توسط پیمانکاران به استفاده از دستگاه تشویق های، اولین گروه95در مهر ماه سال 

 خاصی در این زمینه وجود هایتگاه تستر تکنولوژی باالیی دارد و طبعا نگرانیشدند. در ابتدای امر، به علت اینکه دس

 ،95کردند از این دستگاه استفاده کنند؛ اما در اواخر سال های مرتبط به وزارت نفت خیلی سخت قبول میداشت، گروه

ی هامتکه سرانجام توسط سیس های خارجی از خود نشان دهدتوانست عملکرد خوبی در مقایسه با دستگاه AMT105دستگاه 

وارد وندور لیست وزارت  96های نفتی در فازهای مختلف عسلویه مورد تایید قرار گرفت و شرکت توانست در مهر ماه گروه

 نفت شود.

صرفا برای تست رله استفاده نشود و برای کاربردهای مختلفی  AMT105تصمیم بر این شد که دستگاه  96در دی ماه سال

 های مربوطه به دستگاه اضافه شده است.، تست ترانس و ... هم استفاده گردد؛ که اکنون فانکشنCTت کلید، تست مانند تس

 .اسر کشور از آن استفاده می کننددستگاه فروخته شده و مهندسین برق در سر 170تا امروز حدود 
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 فصل دوم: معرفی دستگاه (2
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 دستگاه هایقابلیت (2-1

 AMTدستگاه تستر  هایقابلیت

 مرتبط با تست رله حفاظتی و تجهیزات اندازه گیری هایقابلیت

 الکترومکانیکی، استاتیکی و نیومریک هایتست انواع رله

 Rioو  XRio هایپشتیبانی از تمامی فایل

 گذرا هایانجام تست

 End to Endهمزمان یا  هایانجام تست

 داخلی WiFiو  GPSدارای ماژول 

 اتوماتیک صورتبه م تست هااانج

 مختلف هایجامع از تست ها و پر کردن تست شیت شرکت هایارائه گزارش

 (XP,7،8،10سازگاری با سیستم عامل ویندوز)

 IOSو  Android هایپشتیبانی از سییتم عامل

 قابلیت تست انواع کنتورها و ترانسدیوسرها
 گیری و ترانسدیوسرهامراکز اندازه ،دقت باال برای تست انواع کنتورها

 شمار جهت خواندن اتوماتیک انرژیمجهز به ماژول پالس

 ترانسفورماتور قدرت : هایقابلیت انجام تست

  DCتست اندازه گیری مقاومت 

 باریتست اندازه گیری جریان بی

 تست گروه برداری

 تست پیوستگی تپ چنجر

 (CT)ترامسفورماتور جریان  هایقابلیت انجام تست

 تست اندازه گیری نقطه اشباع

 تست اندازه گیری نسبت پالریته

 تست چک کردن پالریته

 تست اندازه گیری خطای تک فاز

 تست اندازه گیری مقاومت ثانویه

 تست اندازه گیری بردن مسیر

 کلید و سکسیونر هایقابلیت انجام تست
 تست اندازه گیری زمان باز و بسته شدن

 دازه گیری مقاومت کنتاکتتست ان
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 دستگاه هایتاییدیه (2-2

 به شرح زیر می باشند:  AMTدستگاه تستر هایتاییدیه

 تاییدیه مدیریت شبکه (2-2-1
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 تاییدیه توانیر (2-2-2
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 تاییدیه پژوهشگاه نیرو (2-2-3
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 تاییدیه سنجش کوشا (2-2-4
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 لیست مشتری ها (2-3

 لیست مشتریان بر اساس نوع شرکت

 شرکت واسط استان نوع شرکت نام شرکت ردیف

تعداد خریداری 

 شده

 مدیریت شبکه 1

شرکت مادر 

 1 - تهران تخصصی

 1 - تهران مشاور شرکت مشانیر 2

 2 شرکت مهندسی فرا نیرو آذربایجان شرقی برق منطقه ای برق منطقه ای آذربایجان 3

 1 - اصفهان برق منطقه ای شرکت برق منطقه ای اصفهان 4

 1 - مرکزی برق منطقه ای باخترشرکت برق منطقه ای  5

 1 - تهران برق منطقه ای شرکت برق منطقه ای تهران 6

 1 - زنجان برق منطقه ای شرکت برق منطقه ای زنجان 7

 1 - سمنان برق منطقه ای شرکت برق منطقه ای سمنان 8

 برق منطقه ای شرکت برق منطقه ای سیستان وبلوچستان 9

سیستان و 

 1 سیستاندانشگاه  بلوچستان

 1 - هرمزگان برق منطقه ای شرکت برق منطقه ای هرمزگان 10

 1 - یزد برق منطقه ای شرکت برق منطقه ای یزد 11

 1 - مازندران برق منطقه ای ای مازندرانشرکت برق منطقه 12

 1 دانشگاه شهید باهنرکرمان کرمان برق منطقه ای شرکت برق منظقه ای کرمان 13

14 

برق منطقه ای گیالن معاونت شرکت سهامی 

 1 - گیالن برق منطقه ای بهره برداری

 نیروگاه شرکت تولید نیروی برق زاهدان 15

سیستان و 

 1 - بلوچستان

 1 - اصفهان نیروگاه شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 16

 1 - اصفهان نیروگاه شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظری 17

 1 - خراسان رضوی نیروگاه دمدیریت تولید برق مشه 18

19 

شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی 

 تهران )متانیر(

تعمیرات برق 

 10 - تهران منطقه ای

20 

شرکت باختر تولید وانتقال نیروی برق ) 

 بتانیر(

تعمیرات برق 

 9 - مرکزی منطقه ای

 شرکت اختر برق اصفهان 21

تعمیرات برق 

 8 - اصفهان منطقه ای
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 پیمان غربشرکت  22

تعمیرات برق 

 5 - کرمانشاه منطقه ای

23 

شرکت تعمیرونگهداری انتقال نیرو خوزستان 

 ) تنانیر(

تعمیرات برق 

 4 - خوزستان منطقه ای

 شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ 24

تعمیرات برق 

 3 - خراسان رضوی منطقه ای

 شرکت آرمان نیرو هرمزگان 25

تعمیرات برق 

 3 - هرمزگان منطقه ای

26 

شرکت تعمیرات انتقال برق بوتیا نیروی 

 استان کرمان

تعمیرات برق 

 3 - کرمان منطقه ای

 شرکت تعمیرات نیروی برق فارس 27

تعمیرات برق 

 3 - فارس منطقه ای

 شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال )تانش( 28

تعمیرات برق 

 2 - مازندران منطقه ای

 شرکت مهندسی گیالن زمین 29

ات برق تعمیر

 2 - گیالن منطقه ای

 نیرو فراز جنوب شرق 30

تعمیرات برق 

 2 - یزد منطقه ای

31 

شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ)فوالد 

 شادگان(

تعمیرات برق 

 1 - خراسان رضوی منطقه ای

 شرکت پترو صنعت جنوب 32

شرکت پیمانکار 

 1 - تهران نفت

 شرکت توسعه انرژی تالش گستر 33

 شرکت پیمانکار

 1 - تهران نفت

 شرکت کیان ایساتیس پارس 34

شرکت پیمانکار 

 1 - یزد نفت

 1 - اصفهان پتروشیمی شرکت پتروشیمی اصفهان 35

 1 - هرمزگان پتروشیمی شرکت پتروشیمی دماوند 36

 1 -  پیمانکار پست شرکت روش گستر توس 37

 1 - کرمانشاه پیمانکار پست شرکت کاوا توان زاگرس 38

 1 - فارس شرکت مهندسی کت اریکه صنعت وارناشر 39

40 

شرکت تولیدی وپیمانکاری تاسیسات برقی 

 1 - اصفهان شرکت مهندسی یم

 1 - فارس شرکت مهندسی شرکت حفاظ صنعت آریا 41

 1 - کرمان شرکت مهندسی شرکت خدمات فنی ومهندسی نوگران قدرت 42

 1 - اصفهان شرکت مهندسی شرکت رای صنعت ساسان 43
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 1 - آذربایجان غربی شرکت مهندسی شرکت سنجش صحت ارومیه 44

 1 - تهران شرکت مهندسی شرکت مهندسی آریانیر 45

 1 - اصفهان شرکت مهندسی شرکت مهندسی توانمند برق اصفهان 46

 1 - مرکزی شرکت مهندسی اتمی هایشرکت مهندسی و ساخت نیروگاه 47

 1 - تهران مهندسی شرکت شرکت نیوند انرژی پویا 48

 1 - تهران شرکت مهندسی مهندس صادقی 49

 1 شرکت برق منطقه ای تهران تهران دانشگاه دانشگاه امیرکبیر 50

 1 شرکت برق منطقه ای سمنان سمنان دانشگاه دانشگاه سمنان 51

 دانشگاه دانشگاه سیستان 52

سیستان و 

 1 - بلوچستان

 1 - کرمان گاهدانش دانشگاه شهید باهنرکرمان 53

 1 - تهران دانشگاه دانشگاه علم وصنعت 54

55 

وزارت علوم تحقیقات وفناوری دانشگاه 

 1 - خراسان جنوبی دانشگاه بیرجند

 1 - تهران دانشگاه وزارت علوم تحقیقات وفناوری دانشگاه تهران 56

57 

وزارت علوم تحقیقات وفناوری دانشگاه 

 1 - سمنان دانشگاه شاهرود

58 

وزارت علوم تحقیقات وفناوری دانشگاه 

 1 - تهران دانشگاه شریف

59 

وزارت علوم تحقیقات وفناوری دانشگاه شهید 

 1 - تهران دانشگاه بهشتی

60 

وزارت علوم تحقیقات وفناوری دانشگاه 

 1 - لرستان دانشگاه لرستان

61 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه 

 1 - کرمان گاهدانش علوم کاربردی کرمان

 1 شرکت الکترونیک پیشتازسپاهان اصفهان فوالد فوالد مبارکه 62

 1 - اصفهان شرکت توزیع شرکت توزیع برق استان اصفهان 63

 کرمان شرکت توزیع شرکت توزیع کننده کرمان 64

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه 

 1 علوم کاربردی کرمان

 1 - تهران شرکت توزیع استان تهرانشرکت توزیع نیروی برق  65

 1 - اصفهان صنعت فوالد شرکت صفا نیکوسپاهان 66

 1 - کرمان صنایع مس شرکت ملی صنایع مس ایران 67

 1 - هرمزگان پاالیشگاه پاالیشگاه قشم 68

 2 شرکت توانیر تهران پژوهشگاه پژوهشگاه نیرو 69
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70 SPGC 12فاز 

مجتمع گاز پارس 

 2 شرکت ژالکه عسلویه جنوبی

 7 -  رله ساز امانی 71

 9 -  شخص امانی 72

 8 -  پشتیبان امانی 73

 5 -  وبکو امانی 74

 

 VEBKOمرکز پشتیبانی  (2-4

  WWW.VEBKO.IR سایت:وب

مرتبط )آموزشی و ...(  هایو کانالتوانید به لینک تمامی گروهها ( میvebko@)با مراجعه به کانال تلگرامی شرکت وبکو 

 دسترسی یابید.

 :است زیر شرح به وبکو تلگرامی هایگروه

 https://t.me/Vebkoافزار دریافت نرم کانال  (1

 https://telegram.me/joinchat/AZrc5T8i3R2a3w15v4vGyA آدرس با تستر برای نظر تبادل گروه (2

 https://t.me/joinchat/AAAAAEJ6pjWXHs4jYbK9hg آدرس با تستر برای End-To-End تتس آموزش (3

 https://t.me/vebkoeducation آدرس با تستر برای فیلم و آموزش کانال (4

 https://t.me/joinchat/AAAAAEJ58kMQawQRSt9fMg آدرس با تستر تکنولوژی گروه (5

 https://t.me/joinchat/AAAAAEH41z4wf3PC7xTl8Aرله با آدرس  برای نظر تبادل گروه (6

 

 09121773241ارتباط مستقیم با دکتر رضوی: 

 09127833092ارتباط مستقیم با دکتر نظری: 

 09355827957ارتباط مستقیم با مهندس خیراهلل: 

 تهران

  امیرکبیری کارآفرینی دانشگاه صنعتمرکز رشد و  -کوچه باالور  -نشجو روبروی پارک دا -چهارراه ولیعصر

 66462244تلفن: 

 قزوین

 شمال شرقی 5ی نبش کوچه ی حکمت سی، طبقه -ار پاستوربلو

09121773241-02833692361تلفن: 

http://www.vebko.ir/
https://t.me/Vebko
https://t.me/joinchat/AAAAAEH41z4wf3PC7xTl8A
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فصل سوم: محتوای دستگاه و مسائل ایمنی (3
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  AMTمحتوای همراه دستگاه تستر رله  (3-1

 در تصویر زیر ارائه شده است. AMTهمراه دستگاه تستر زیر به ملزومات 

 

 

 متعلقات همراه دستگاه 1-3 شکل
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 ایمنی (3-2

 االجرا برای کاربرقوانین الزم (3-2-1

  .هرگز دستگاه را باز نکنید 

 ته شده است حمل نشود.های حساس در نظر گرفونقل دستگاهلطفاً خارج از اصولی که برای حمل 

 های ایمنیدستورالعمل (3-2-2

خطرناکی تولید کنند. قبل از شروع  هایتوانند ولتاژ و جریان( میAMT 105تستر حفاظتی  )دستگاه VEBKOهای دستگاه

و ده وکار با دستگاه بهتر است با خواندن راهنمای مربوطه به دستگاه موارد ایمنی را در زمان استفاده از دستگاه رعایت نم

 از بروز حوادث جلوگیری نمایید.

  کاربر باید دانش و مهارت کافی برای کار با دستگاه تسترAMT 105  را داشته باشد تا بهترین نتیجه را از تست و

 کمترین خسارت را به دستگاه وارد نماید.

 عملکرد ایمن دستگاه (3-2-2-1

 AMT  د پریز برق فاقد ارت باش کهدر صورتیشود. وصل  شودمیتنها باید به پریز برقی که از طریق ارت، حفاظت

 دستی به پنل پشت دستگاه وصل شود. صورتبهباید ارت دستگاه 

 متر و کانکتور موزی میلی 4به پنل جلو متصل شوید، از کابل با ضخامت  1خواهید با کانکتورهای موزیوقتی می

 اید کانکتورهای موزی تا انتها به داخل فشار دادهبا دور پالستیکی استفاده نمایید. توجه داشته باشید که همواره ب

 شوند.

  هنگام استفاده از کابل مجتمع با سوکت نوتریک دقت شود که سوکت حتما در جای خود قفل شده باشد در غیر

. در شکل زیر طریقه اتصال و جدا کردن این کابل شودمیاینصورت ارتباط جریانی و ولتاژی به درستی برقرار ن

 است.شده نشان داده

                                                                 
1 Banana Connector 
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 AMT 105 ی اتصال و جدا کردن کابل مجتمع از دستگاهنحوه. 2-3 شکل

 ها خاموش هستند. هرگز قبل از اتصال و یا قطع اتصال یک مورد تست، اطمینان حاصل کنید که تمامی خروجی

 ای را متصل و یا قطع ننمایید.یلهها خاموش باشند وسقبل از اینکه تمام خروجی

 ها هنگام جدا کردن منبع تغذیه، کابل یا دستگاه تحت تست، سعی شود از دستگاه تحت تست یا منبع تغذیه کابل

 شروع شود.

 های پنل جلویتمامی سوکتAMT ولت مؤثر تحت خطر قرار دارند. 250های باالتر از برای ولتاژ 

  دستگاه تسترAMT طوبتی استفاده ننمایید.را در شرایط ر 

  دستگاه تسترAMT هایی با قابلیت تجمع گازهای انفجاری استفاده ننمایید.را در مکان 

 هااستفاده ایمن اتصال کابل (3-2-3

 5تر از قطر هایی که دارای کانکتورهای بزرگدهید آن خواهید تحت تست قرارهرگز به طور مستقیم وسایلی که می

 متر استفاده نمایید.میلی 4به دستگاه متصل نکنید. شما باید از کانکتورهای موزی با قطر  متر هستند را مستقیماًمیلی

 

 . اتصال اشتباه کانکتورهای موزی بدون محافظ3-3 شکل
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 ال در شکل:، برای مثAMTهای متر طول( برای اتصال به خروجی 3استفاده از سیم تست مناسب )

 

 AMT. اتصال صحیح کانکتورهای موزی به دستگاه 4-3 شکل

 :موارد ایمنی برای جریان خروجی باال

 رسد:استفاده از موارد زیر برای استفاده در جریان باال الزامی به نظر می

o متر متصل میلی 4هیز تحت تست حتماً باید با سوکت موزی با قطر آمپر، بار یا تج 25های بیشتر از برای جریان

 گردد و با سوکت مجتمع متصل نگردد.

o  18تا  15متر( به دلیل تلفات، میلی 5/2متر طول،  3آمپر از طریق یک بار تحت تست ) 32از آنجایی که جریان 

 رت توان خروجی را کاهش دهد. ای استفاده کنید که قدهای اتصالیکنیم از روشوات است، پیشنهاد می

 تعویض فیوز قدرت (3-2-4

 برای تغییر فیوز قدرت دستگاه:

 .دستگاه را از برق جدا کنید 

  مکان فیوز در پنل پشت تستر قرار دارد. نوع فیوزT12.5 AH 250 V 

 .برای اطمینان از نوع فیوز استفاده شده، بهتر است از نوع فیوزهای شناخته شده در بازار استفاده شود



 

 

  فصل چهارم: سخت افزار

19 

 سخت افزار: چهارمفصل  (4
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 AMTمشخصات دستگاه  (4-1

 باشند:خروجی دستگاه به شرح زیر می هایولتاژها و جریان ،، مشخصاتاطالعات فنی پایه

 AMTاطالعات فنی پایه برای تنظیم تستر  (4-1-1

بع در زمینه من اتاین اطالع ای و اصلی زیر آگاه باشد.کند باید از اطالعات فنی پایهاستفاده می AMTکاربری که از دستگاه 

شود، تغذیه شامل اتصاالت، ولتاژ نامی، جریان نامی، فرکانس و در زمینه اطالعات محیطی که دستگاه در آن استفاده می

 باشد. در جداول زیر این اطالعات به طور کامل ارائه شده است.می

 AMTجهت شروع کار با دستگاه منبع تغذیه ای و اصلی یهاطالعات فنی پا 1-4 جدول

Main power supply AMT 

Connection  LAN – Wi-Fi 

Nominal voltage, single phase / Operational range  220…..240 VAC 

Nominal current  < 220 V: 12 A max.; > 220 V: 10 A max. 

Nominal Frequency / Operational range 50/60 Hz  

Overvoltage category  II 

 

 AMTجهت شروع کار با دستگاه شرایط محیطی ای و اصلی اطالعات فنی پایه 2-4 جدول

Environmental conditions 

Operating temperature  0 ... +50 °C (32 ... 122 °F) 

Storage and transportation  -25 … +70 °C (-13 … +158 °F) 

Maximum altitude  2000 m (6562 feet) 

Climate Tested according to IEC 60068-2-78 

 AMTولتاژهای خروجی دستگاه تست  (4-1-2

های باشد. تعداد ولتاژها مجزا می( است که از سایر خروجیNدارای یک مشترک خنثی ) AMTولتاژهای خروجی دستگاه 

باشد. دو خروجی مشکی نمایش داده شده در شود، چهار پورت میهمان طور که در شکل زیر مشاهده می AMTخروجی 

 باشد.می AMTکادر زیر قسمت مشترک خنثی تستر 

 

 AMTهای ولتاژ . نمایی از خروجی1-4 شکل
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 کنند.کار میولت مستقیم  220تا  -220ولت متناوب و  150تا  -150ای ههای ولتاژ در رنجخروجی

اند. در صورت بروز هر یک از حفاظت: تمامی ولتاژهای خروجی در برابر مدار باز، خطای تک فاز و اضافه بار حفاظت شده

 .خطاهای گفته شده در دستگاه، پیغام خطایی بر روی صفحه تست شما در کامپیوتر ظاهر خواهد شد

 ولتاژ یهاتنظیم خروجی (4-1-2-1

ها با توجه به نیاز کاربر تنظیم شود. برای این کار استفاده شود، باید این خروجی AMTپیش از اینکه از ولتاژهای خروجی 

به  Ctrl+Hو یا با استفاده از کلید میانبر      و یا آیکون   Hardware | Configurationاز منوی  AMTافزار باید از طریق نرم

 سازی کنیم. های مورد نظر را انتخاب کرده و تنظیمات را پیادهها و سربندیافزار وارد شده و کانالسمت تنظیمات سختق

 

 AMTافزار های ولتاژی در نرم. نحوه تنظیم خروجی2-4 شکل

  AMTهای خروجی دستگاه تست جریان (4-1-3

های جریانی فعال به انتخاب کاربر بستگی دارد. در شش خروجی جریان طراحی شده است. تعداد خروجی AMTبرای تستر 

 بر روی پنل جلوی مشخص شده است. ( )خروجی مشکی(Nشکل زیر دو خروجی جریان با زمین خنثی )

 

 AMT. خروجی جریانی دستگاه تستر 3-4 شکل

های جریان در برابر مدار باز، اتصال کوتاه تک فاز و اضافه بار حفاظت شده است. اگر هر نوع خطایی در تمامی خروجی

 شود.های خروجی ایجاد شود پیغام خطایی در صفحه تست ظاهر خواهد شد و از ادامه کار دستگاه جلوگیری میجریان
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 جریان یهاتنظیم خروجی (4-1-3-1

ها با توجه به نیاز کاربر تنظیم شود. برای این کار استفاده شود، باید این خروجی AMTهای خروجی جریانپیش از اینکه از 

به  Ctrl+Hو یا با استفاده از کلید میانبر       و یا آیکون  Hardware | Configurationاز منوی  AMProافزار باید از طریق نرم

 سازی کنیم. های مورد نظر را انتخاب کرده و تنظیمات را پیادهسربندی ها وافزار وارد شده و کانالقسمت تنظیمات سخت

 

 AMTافزار های جریانی در نرمحوه تنظیم خروجی. ن4-4 شکل

4-1-4) LEDهای پنل جلوی دستگاه 

هایی که برای LEDجلوی دستگاه است.  های پنلLEDتواند به کاربر در تست کمک کند وجود یکی از مواردی که می

صورت رنگ شود به Runد و تست نافزار فعال شده باشنرم که دروقتی  ،های ورودی دستگاه در نظر گرفته شده استباینری

را  Trip ،هاد. هر زمانی که این باینرینباشهای ورودی آماده به کار میباینری یک از ند که کدامنکسبز ثابت مشخص می

 از سمت رله است. Tripدهند که این حالت به معنای دریافت زن تغییر وضعیت مییص دادند به حالت چشمکتشخ

 افزار غیر فعال شده است.های موجود در پنل جلو خاموش باشند یعنی این قسمت در نرمLEDهر موقع یکی از 

آسیب  LEDباشد. در این حالت ممکن است آن بعد از تست خاموش  LEDافزار فعال باشد ولی ممکن است قسمتی در نرم

ها نقش کمکی را در تست LEDافزار است و شما تنظیمات نرم یبا چنین وضعیتی روبرو شدید مبنا کهدر صورتیدیده باشد. 

 دارند.

 یبعد سههای مختلف دستگاه در نمای قسمت (4-2

 AMTافزاری ین روش در تعمیرات سختهای ااستفاده شده است. یکی از مزیت Modulationاز شیوه  AMTدر طراحی 

در کمترین زمان قسمت معیوب جدا شده و قطعه  AMTهای باشد زیرا در صورت بروز مشکل احتمالی در یکی از قسمتمی

 شود.دیده جایگزین میسالم با قطعه آسیب

  دهد.را نمایش می AMTزاری افگر راحتی کار تعمیرات سختشود که نشانارائه می AMTبعدی از  زیر نمای سه در شکل
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 AMT. نمای سه بعدی از دستگاه تستر 5-4 شکل

عالوه بر دقت، رنج آمپر باال، کوچک و قابل حمل بودن،  AMTطور که از تصاویر باال مشخص است از جمله مزایای همان

توان آن قطعه را در کمترین زمان با قطعه که تنها با تشخیص قطعه خراب، میه طوریباشد بتعمیرات آسان و سریع آن می

های استفاده شده توضیح داده های مختلف دستگاه به تفکیک برد اصلی و ماژولدرست جایگزین نمود. در ادامه قسمت

 خواهد شد.

 پنل جلوی دستگاه (4-2-1

های آنالوگ را دریافت های دیجیتال و ورودیو خروجی ورودی هااست که توسط این ماژول A/Dماژول  5این برد دارای 

ی این برد ی دیگر بر عهدههاهای خروجی از طریق کانکتورهای خروجی به دستگاهها و جریانکند. وظیفه پخش ولتاژمی

 دهد.را نشان می AMTنمای سه بعدی پنل جلوی  6-4 شکل است.
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 AMT. پنل جلوی دستگاه تستر 6-4 شکل

 A/D ماژول (4-2-2

ها بر عهده این ماژول های آنالوگ و پردازش بر روی آناین ماژول یک مبدل آنالوگ به دیجیتال است. دریافت ورودی

 کند.ها را به دیجیتال تبدیل میبا توجه به فرامین صادره از میکروکنترلر این سیگنال A/Dماژول  باشد.می

 

 AMTدستگاه تستر  A/D. ماژول 7-4 شکل

 برد اصلی منبع تغذیه (4-2-3

باشد. این های دیگر دستگاه میقسمت های مورد نیاز کاربر و همچنین ولتاژی اصلی این برد تأمین ولتاژ و جریانوظیفه

تواند با فرامین رسیده از میکروکنترلر، ولتاژ و از چندین ماژول مختلف است که در یک سیستم مداری میبرد متشکل 

های کننده فن و ماژول شبکه از جمله ماژولجریان مطلوب را در خروجی فراهم کند. ماژول میکروکنترلر، ماژول کنترل

های به کار رفته در دهد. در ادامه برخی از ماژولنشان می باشد. تصویر زیر نمای سه بعدی این برد رامهم این قسمت می

 این برد، توضیح داده خواهد شد.
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 AMT. برد اصلی منبع تغذیه دستگاه تستر 8-4 شکل

  Commandبرد  (4-2-3-1

های مورد نیاز در منبع تغذیه عهده دارد. تمامی حفاظتهای قدرت در برد منبع تغذیه را بر سوئیچاندازی این برد وظیفه راه

 در این برد طراحی شده است. ...بار و کوتاه، اضافهاز جمله: اتصال

 

 AMTدستگاه تستر  command. برد 9-4 شکل

 برد کنترل فن (4-2-3-2

ننده ک. در این برد از سیستم کنترلباشدمیی این برد ستگاه، بر عهدههای موجود در این دوظیفه کنترل دور موتور فن

PID های دمای دستگاه توسط های ارسالی از سنسوربه همراه فیدبک از دور موتور فن استفاده شده است. سیگنال

ور ها با دعادی، فن شود. با توجه به دمای دستگاه در حالتمیکروکنترلر بررسی شده و فرمان الزم به این برد ارسال می

 کنند.کنند و در دماهای باال با حداکثر دور کار میپایین کار می
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 AMTدستگاه تستر برد کنترل فن . 10-4 شکل

 LANبرد  (4-2-3-3

استفاده شده است. در شکل  AMT در LANاز پروتکل  Amproافزار برای ارسال و دریافت اطالعات و ارتباط دستگاه با نرم

 کنید.بعدی این برد را مشاهده می زیر نمای سه

 

 AMTدستگاه تستر  LANبرد . 11-4 شکل

 برد میکروکنترلر (4-2-3-4

نمایی از تصویر سه بعدی آن ارائه شده  11-4 شکل، برد میکروکنترلر آن است که در AMTو مغز متفکر دستگاه تستر  قلب

های مختلف دستگاه مورد پردازش قرار گرفته و فرامین متناسب با های دریافتی از قسمتاست. در این برد تمامی سیگنال

 گردد.های مختلف ارسال میها به واحدآن
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 AMTدستگاه تستر رد میکروکنترلر ب. 12-4 شکل

 برد منبع تغذیه جانبی (4-2-3-5

گردد. به عبارتی این برد به منظور تامین ها توسط این برد تأمین میهای فرعی دستگاه و برخی از ماژولتأمین ولتاژ

 ولتاژهایطراحی و نصب شده است این در حالی است که برد منبع تغذیه اصلی برای تامین  AMTولتاژهای داخلی دستگاه 

 خروجی دستگاه طراحی شده است.

 

 AMTدستگاه تستر برد منبع تغذیه جانبی . 13-4 شکل

 برد ولتاژی و جریانی (4-2-4

کنید مشاهده می 13-4 شکلشود. همان طور که در توسط این برد تولید می AMTهای خروجی دستگاه ها و جریانولتاژ

 AMTها برد ولتاژی و جریانی دستگاه این برد از چند ماژول مختلف تشکیل شده است که از کنار هم قرار گرفتن این ماژول

 توان به ماژول کنترلر اشاره کرد.ها میترین این ماژولساخته شده است. از جمله مهم
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 AMT. برد ولتاژی و جریانی دستگاه تستر 14-4 شکل

 برد کنترل کننده (4-2-4-1

مجزا  صورتبهباشد. ساخت ولتاژ و جریان بر عهده این ماژول می AMTهای دستگاه ها و جریانکنترل و حفاظت ولتاژ

 نمایش داده شده است. ها صورت گرفته و نمای سه بعدی از این ماژول در شکل زیرکنندهتوسط هر کدام از کنترل

 

 AMT. برد ولتاژی و جریانی دستگاه تستر 15-4 شکل

 کننده فنبرد کنترل (4-2-4-2

 PIDننده کباشد. در این برد از سیستم کنترلی این برد میهای موجود در این دستگاه بر عهدهوظیفه کنترل دور موتور فن

های دمای دستگاه توسط های ارسالی از سنسوریدبک از دور موتور فن استفاده شده است. همچنین سیگنالبه همراه ف

دور  ها باشود. با توجه به دمای دستگاه در حالت عادی فنمیکروپروسسور بررسی شده و فرمان الزم به این برد ارسال می

 کنند.میکنند و در دماهای باال با حداکثر دور کار پایین کار می
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 AMTکنترل فن دستگاه تستر  ماژول. 16-4 شکل

 جعبه (4-2-5

جعبه این دستگاه با بدنه تمام آلومینیومی، ساختاری محکم، مقاوم و بسیار زیبا طراحی شده است. این دستگاه با داشتن 

های با امواج ها در محیطباشد. از آنجا که این دستگاهمی AMTدهای ای مناسب برای بر، محفظهEMC های تأییدیه تست

 AMTتصویری از جعبه دستگاه 17-4 شکلتواند بسیار مهم و کاربردی باشد. شوند این پارامتر میمغناطیسی استفاده می

 دهد.را نشان می

 

 AMT. جعبه طراحی شده برای تستر 17-4 شکل
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 کالیبراسیون (4-3

 کالیبراسیون چیست؟  (4-3-1

ای بین مقادیر نشان داده مجموعه عملیاتی را گویند که تحت شرایط مشخص، رابطه، (O.I.M.L) نامهبر اساس تعریف واژه

وسیله یک مقیاس مادی، با مقادیر  رفی شده بهگیری و یا مقادیر معگیری یا یک سیستم اندازهاندازه ابزاریک  وسیلهبه شده 

 .کندگیری، برقرار میمعلوم متناظر از یک کمیت مورد اندازه

های یک وسیله ها و خروجیدقیق است که طی آن، ورودی هایگیریای از اندازهکالیبراسیون مجموعه ،طور سادهه ب

های توان خطامی ،شود. از طریق تفسیر صحیح نتایج این مقایسهمقایسه می، (standard) معلوم سنجگیری با یک براندازه

 .طرف کردرا شناسایی و بر گیری مزبوروسیله اندازه

 .دهندگیری و کنترل را تشکیل میگیری، وسایلی هستند که یک سیستم اندازهابزارهای اندازه

 اهمیت کالیبراسیون مجدد  (4-3-2

عوامل مختلفی از قبیل پارامترهای فرآیند و مواد  از به کالیبراسیون مجدد دارند.گیری، به دالیل متعددی نیابزارهای اندازه

 .گیری تأثیر بگذاردو شرایط محیطی به مرور زمان ممکن است بر کالیبراسیون ابزار اندازه

ها ونقل آنو حملجابجایی با این حال شوند، های سازنده کالیبره میسلولگیری معموالً از طرف کاراگرچه ابزارهای اندازه

معمواًل  ضروری است. امریگیری کالیبراسیون مجدد ادوات اندازهاین رو  از .شودمیاغلب باعث از تنظیم خارج شدن ابزارها 

یا مورد استفاده قرار گیرد، کالیبره شود تا این اطمینان  شوداست نصب  وضعیتی که قرار گیری باید دریک وسیله اندازه

 .خواهد کردگیری خود، به نحو مطلوبی عمل یستم اندازهحاصل شود که در س

 ایفواصل کالیبراسیون دوره  (4-3-3

تعداد  ،دما، رطوبت، ارتعاش ،شرایط محیطی طول زمان استفاده،از بین رفتن دقت کالیبراسیون به عوامل مختلفی از جمله 

و نوع کاربر  گیری مورد نظردقت اندازه، هسوابق تعمیر و نگهداری دستگا، دفعات استفاده و چگونگی استفاده از دستگاه

 بار دستگاه کالیبره شود.شود هر شش ماه استفاده یکبستگی دارد. لذا با توجه به پارامترهای ذکر شده، پیشنهاد می

 در فصل نرم افزار شرح داده شده است. مراحل کالیبراسیون

 AMT ن دستگاهباز و بسته کرد (4-4

را بدانند تا هر وقت خواستند بتوانند اقدام به این  AMT 105شرکت وبکو دوست دارد که کاربرانش مراحل باز و بسته شدن 

خواهیم پرداخت. برای انجام این کار احتیاج به یک پیچ  AMT105کار بکنند. در این بخش به آموزش باز و بسته کردن 

 ای داریم.ستارهگوشتی چهارسو و یک پیچ گوشتی 

 نمایید.صورت جداگانه مشاهده میدر شکل زیر قطعات دستگاه را به
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 AMT 105قطعات  -18-4 شکل

 کنار هر قطعه یک شماره قرار دارد که در زیر نام هر یک آورده خواهد شد. 18-4 شکلدر 

 : جعبه دستگاه1شماره 

 فایر: برد آمپلی2شماره 

 ینگسوئیچ: برد 3شماره 

 های ولتاژ و جریان: سری اول کابل4شماره 

 های ولتاژ و جریان : سری دوم کابل5شماره 

 : کابل تغذیه6شماره 

 ینگسوئیچ: کابل فلت برد 7شماره 

 فایرینگ و آمپلیسوئیچ: کابل فلت بین برد 8شماره 

 پنل جلو: 9شماره 

 فایرجا زدن آمپلی (4-4-1

 ی قرار گرفتن برد در جایبرای جمع کردن دستگاه ابتدا باید برد آمپلی فایر را در جای خود قرار دهید. در شکل زیر نحوه

 خودش نشان داده شده است.
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 فایرجا زدن برد آمپلی-19-4 شکل

با هم فاصله زیادتری نسبت ها Rackوجود دارد. اگر از یک سمت به جعبه نگاه کنید، دوتا از  Rackندین در داخل جعبه چ 

اند قرار گیرند های جعبه قرارگرفتههای قرمز رنگی که بر روی ریلRackدیگر دارند. بردهای درونی باید داخل  Rackبه دو 

 و به آرامی به سمت انتهایی جعبه فرستاده شوند.
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 هافایر در رکقرار دادن برد آمپلی -20-4 لشک

نشان داده  20-4 لشکمتر مانده که برد به انتها برسد، باید سیم فن پنل پشت را از جایی که در سانتی10الی 5حدودا 

 شده است بیرون آورید.

 

 محل درآوردن سیم فن -21-4 شکل
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بیرون آوردید، برد را به انتهای جعبه بفرستید تا خارهای  21-4 شکلبعد از اینکه سیم فن را از محل نشان داده شده در 

 آن از پشت پنل بیرون بیاید.

 ای خودش وارد کنید. این موقعیت در شکل زیر نشان داده شده است.در این موقع سوکت فن را در ج

 

 زدن سوکت فن در جایش-22-4 شکل

 ینگسوئیچجا زدن  (4-4-2

 باشد.ینگ میسوئیچفایر، نوبت جا زدن برد بعد از وارد کردن برد آمپلی

 

 ینگ از نمای روبروسوئیچجا زدن برد -23-4 شکل

 ینگ نیز باید رعایت شود.سوئیچبرد  نفایر رعایت شده است در مورد جا زدنکاتی که در مورد جا زدن برد آمپلی
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 ینگ از نمای کنارسوئیچجا زدن برد -24-4 شکل

ت نیز قبل از اینکه برد را تا انتها به داخل بفرستیم باید سیم فن را از محلی که در شکل نشان داده شده است در این قسم

 بیرون آورده و در جای خودش بر روی برد قرار دهیم.

 

 محل درآوردن سیم فن -25-4 شکل
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ینگ باید برای اطمینان از جا رفتن بردها در سر جای خود به پنل پشت نگاه سوئیچایر و برد فبعد از جا زدن بردهای آمپلی

 باشند تصویر زیر را خواهید دید. قرار نگرفتهکنیم. اگر بردها در سر جای خود 

 

 جانرفتن بردها -26-4 شکل

 

 جانرفتن بردها از نمای نزدیک -27-4 شکل

 

اند. در این قسمت نباید درست در محل خود قرار نگرفته LANو  USBمشخص است پورتهای  27-4 شکلهمانطور که از 

های شود. اگر لبه Wi-Fi-LAN سوئیچباعث شکستن  فشار اضافی به بردها برای جا رفتن، آورده شود. فشار اضافی ممکن است

های کوچکی که در پنل پشت طراحی شده است بیرون آید بدین معنا است که همه چیز در جای خود بردها از مستطیل

 قرار گرفته است.
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 جا رفتن بردها -28-4 شکل

 

 جا رفتن بردها -29-4 شکل

 

 جا رفتن بردها از نمای نزدیک -30-4 شکل

 ها در جای خود قرار گرفته است.در شکل باال تمامی سوکت
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 جا زدن پنل جلو (4-4-3

 ینگ را نیز وصل کنیم.سوئیچفایر و های آمپلیار دهیم و فنایم بردها را درست در جاهای خود قرتا اینجا توانسته 

 بینیم.می 31-4 شکل باشد. نمایی از پشت پنل جلو را دری بعد نوبت جا زدن پنل جلو میبرای مرحله

 

 پشت پنل جلو -31-4 شکل

 دهد.ای دیگر نشان میسمت راست پنل باال را از زاویه 32-4 شکل

 

 های پنل جلوسیم -32-4 شکل

 بر روی جعبه قرار دهید. شودمینشان داده  33-4 لشک که دریصورتبهپنل جلو را 
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 جا زدن پنل جلو -33-4 لشک

نشان داده شده است ممکن است مانع از قرار گرفتن پنل جلو در سر جای خودش  34-4 شکلهایی که در تصویر سیم

 د پنل را بر روی جعبه قرار دهید.ها را هدایت کنید تا بتوانیتوانید با دست سیمشود. بنابراین می

 

 هاجا کردن سیمجا زدن پنل جلو و جابه -34-4 شکل

 دقت کنید ما در این مرحله فقط پنل جلو را فعال بر روی جعبه قرار دادیم.

داریم. شکل کابل را در تصویر زیر نشان داده شده است را برمی 6با شماره  35-4 شکل در مرحله بعد کابل تغذیه که در

 بینید.هم می
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 کابل تغذیه -35-4 شکل

یکی از  کنیم و دو سوکت آن راینگ و قسمتی که به دیواره جعبه نزدیک است داخل میسوئیچکابل تغذیه را از کنار برد 

 آوریم. سمت راست جعبه و دیگری را از سمت چپ جعبه بیرون می

 

 کابل تغذیه -36-4 شکل

 گیرد.قرار می powerباشد به سمت پنل جلو و برای اتصال به کلید کولری میدر نهایت قسمتی که دارای فیش
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 هاجا کردن سیمجا زدن پنل جلو و جابه -37-4 شکل

دو سوکت عقب که  زنیم.ای را به سوکت سمت چپ جلویی میسیم آبی را به سوکت سمت راست جلویی و سیم قهوه

 . شودمیهای پنل جلو تکمیل خالی است بعد از جا زدن سیم

دهیم. این . سیم ارتی که با رنگ زرد مشخص شده است را در جای خود قرار مییک سیم ارت هم در این قسمت قرار دارد

 نشان داده شده است. 37-4 شکل سیم در

 بعد از انجام اتصاالت فوق پنل را در جای خود قرار دهید. در این مرحله باید پنل دقیقا در جای خود قرار گیرد.

 

 جا رفتن پنل جلو  -38-4 شکل

باشد که با کادر قرمز نشان داده شده است. این خارها باید بر روی مکانهایی که بر روی برد پنل جلو دارای خارهایی می

قرار  ر جای خودفایر با کادر بنفش نشان داده شده است قرار گیرد. در غیر اینصورت پنل سینگ و آمپلیسوئیچبردهای 

 گیرد.نمی
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 جا رفتن پنل جلو  -39-4 شکل

اگر به قسمت لبه پنل نگاه کنید مشخص است که کامال در جای خود قرار گرفته است. اگر پنل در جای خود قرار نگرفته 

 صورت شکل زیر دیده خواهد شد.باشد به

 

 جا نرفتن پنل جلو  -40-4 شکل

 هاجا زدن کانکتور (4-4-4

 جا زدن کابل فلت پنل جلو (4-4-4-1

ینگ را وصل سوئیچبعد از اینکه پنل جلو درست بر سر جای خودش قرار گرفت باید کابل فلت ارتباطی بین پنل جلو و برد 

ه پنل فشار نیاورید. با نگاهی به زیر پنل، ببنید خارهایی که در باال توضیح داده رود بکنیم. اگر پنل به سر جای خود نمی

 شده درست در جای خود قرار گرفته است یا خیر.
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 جا زدن کابل فلت -41-4 شکل

ها را قفل کنید تا مطمئن شوید مادگی باید ضامن IDCور باشد. بعد از وارد کردن کانکتدار میهای این قسمت ضامنکانکتور

 دقیقا در جای خودش قرار گرفته است. IDCکه کانکتور 

 جا زدن کانکتورهای پنل جلو (4-4-4-2

 های پنل جلو در جای خودشان است. نوبت قرار دادن سیم IDCبعد از جا زدن کانکتور 

 

 های پنل جلو قبل از جا زدنسیم -42-4 شکل

 ها، روبروی جایی که باید در آن قرار بگیرند، خواهند گرفت.اگر پنل جلو را درست جا زده باشید سوکت
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 های پنل جلو بعد از جا زدنسیم -43-4 شکل

 های برق پنل جلوجا زدن کابل (4-4-4-3

ینگ آمده است که این دارای دو فیش کولری هستند. آنها سوئیچت، دو سیم برق به سمت پنل جلو، از کنار برد از پنل پش

 دهیم.را در دو سوکت عقبی کلید قرار می
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 Powerکامل کردن کلید  -44-4 شکل

 

 Powerکامل کردن کلید  -45-4 شکل

 بعد از این مرحله کار پنل جلو تمام شده است.

 ینگسوئیچفایر و جا زدن کابل فلت ارتباطی آمپلی (4-4-4-4

 باشد.فایر میینگ و برد آمپلیسوئیچحاال نوبت زدن کابل فلت ارتباطی بین برد 

 

 ینگسوئیچکابل ارتباطی بین آمپلی فایر و  -46-4 شکل

 شکل زیر را خواهید دید. IDCهای کانکتوربعد از بستن ضامن
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 ینگ بعد از جا زدنسوئیچکابل ارتباطی بین آمپلی فایر و  -47-4 شکل

 ینگسوئیچجا زدن کابل برق  (4-4-4-5

سوئیچینگ قرار دادیم طرف دیگر آن را باید در قسمت برد  Powerسمت فیش کولری آن را، در کلید های تغذیه را که قکابل

 قرار دهیم.

 

 ینگسوئیچجا زدن کابل تغذیه روی برد  -48-4 شکل

 ینگسوئیچجا زدن کابل برق ارتباطی آمپلی فایر و  (4-4-4-6

 باشد. های ولتاژ و جریان سری اول میی اول کابلحاال نوبت جا زدن سر
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 های سری اول ولتاژ و جریانکابل -49-4 شکل

 ینگ را بزنید.سوئیچاول کانکتورهای جریانی و ولتاژی سمت 

 

 ینگسوئیچسری اول ولتاژ و جریان سمت  هایکابل -50-4 شکل

 زنیم.کانکتور اول از این سری را مانند شکل زیر جا می
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 جازدن کانکتور اول -ینگسوئیچهای سری اول ولتاژ و جریان سمت کابل -51-4 شکل

 اده شده است.جا زدن کانکتور دوم از این سری در شکل زیر نشان د

 

 جازدن کانکتور دوم -ینگسوئیچهای سری اول ولتاژ و جریان سمت کابل -52-4 شکل

 جا زدن کانکتور سوم و چهارم از این سری در شکل زیر نشان داده شده است.
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 جازدن کانکتور سوم و چهارم -ینگسوئیچهای سری اول ولتاژ و جریان سمت کابل -53-4 شکل

 فایر در شکل زیر نشان داده شده است.های ولتاژ و جریان سمت برد آمپلیجا زدن کابل

 

 فایر قبل از جا زدنهای سری اول ولتاژ و جریان سمت برد آمپلیکابل -54-4 شکل
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 فایر بعد از جا زدنهای سری اول ولتاژ و جریان سمت برد آمپلیکابل -55-4 شکل

 های ولتاژی و جریانی یک سمت از بردها تکمیل شد.بدین صورت کابل

 

 هاهای سری اول ولتاژ و جریان بعد از جا زدن سیمکابل -56-4 شکل

 زنیم.های جریانی و ولتاژی سمت دیگر را نیز همانند این سمت جا میسیم



 

 

 فصل چهارم: سخت افزار

51 

 

 های سری دوم ولتاژ و جریان کابل -57-4 شکل

ن کانکتور اول کانکتورهای دوم و سوم و چهارم را نیز در جای خود قرار کنیم. بعد از زداین دفعه از سمت چپ شروع می

 دهیم.می

 

 های سری دوم ولتاژ و جریان کانکتورهای دوم و سوم و چهارمکابل -58-4 شکل

 باشد.می بعد از جا زدن کانکتورهای سمت چپ نوبت جا زدن کانکتورهای سمت راست

 جا زدن کانکتورهای اول و دوم در این قسمت در شکل زیر نشان داده شده است.

 



 

 

AMT REFERENCE MANUAL 

52 

 های سری دوم ولتاژ و جریان سمت راستکابل -59-4 شکل

 کانکتورهای سوم و چهارم و پنجم و ششم نیز در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 های سری دوم ولتاژ و جریان سمت راستکابل -60-4 شکل

 جا زدن کابل برق دوم (4-4-4-7

 ینگ کار بعدی است که باید انجام دهیم.سوئیچجا زدن کانکتورهای کابل تغذیه این سمت برد 

 

 ن کانکتور کابل تغذیهجا زد -61-4 شکل

 ینگسوئیچکابل فلت و ارتباطی بین دو برد  (4-4-4-8

 ینگ را همانند شکل زیر جا بزنید.سوئیچکابل فلت و ارتباطی بین دو برد 
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 ینگسوئیچکابل فلت ارتباط بردهای  -62-4 شکل

 فایرکابل فلت ارتباطی بین بردهای آمپلی (4-4-4-9

 ینگ را همانند شکل زیر جا بزنید.سوئیچفایر و برد کابل فلت ارتباطی بین بردهای آمپلی

 فایر را جا بزنید.ابتدا قسمت برد آمپلی

 

 فایرفایر سمت آمپلیینگ و آمپلیسوئیچکابل فلت ارتباط بردهای  -63-4 شکل

 را جا بزنید. ینگسوئیچسپس قسمت 
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 ینگسوئیچفایر سمت ینگ و آمپلیسوئیچکابل فلت ارتباط بردهای  -64-4 شکل

 های پنل جلوپیچ (4-4-5

است.  ی دستگاههای جعبههای اصلی دستگاه وصل شده است. حاال نوبت بستن دربها و کابلتا اینجا تقریبا تمامی سیم

 های پنل جلو را ببندید.از آنکه دربهای باال و پایین جعبه را ببندیم ابتدا پیچ قبل

 

 های پنل جلوبستن پیچ -65-4 شکل

ت قگوشتی چهارسو دهای پنل جلو احتیاج به پیچ گوشتی چهارسو خواهیم داشت. لطفا در انتخاب پیچبرای بستن پیچ

 ها، گل پیچ از بین نرود.کنید تا در هنگام بستن پیچ

 های جعبهبستن درب (4-4-6

 دستگاه را برای بستن دربهای آن سر و ته کنید . همانند آنچه در شکل زیر نشان داده شده است.
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 جعبه هایبستن درب -66-4 شکل

ها را های ارت هر دو درب را ببندید. دربه که در شکل باال نشان داده شده است قرار دهید. سیمها را همانگونابتدا درب

باشد ولی درب باالی دستگاه صاف و یک درب زیر دستگاه دارای شیارهایی برای عبور هوا می به بدنه جعبه نزدیک کنید.

 ها بگذارید.های پالستیکی را در دو طرف دربتکه است. درپوش

 

 های پالستیکیدرپوش -67-4 کلش

 ای خواهید داشت.گوشتی ستارههای این قسمت احتیاج به پیچبرای بستن پیچ
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 های پالستیکی هر دو طرفدرپوش -68-4 شکل

 اید فیوز دستگاه را در جا فیوزی پشت دستگاه قرار دهید.های جعبه ببعد از بستن درب

 

 جا فیوزی -69-4 شکل

 گوشتی دوسو درب آن را به سمت راست بچرخانید.بعد از قرار دادن فیوز در جا فیوزی با یک پیچ

 

 فیوز -70-4 شکل

 باشد.می GPSو واشر آنتن  RS232های پورت آخرین قدم برای جمع کردن دستگاه بستن پیچ
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 GPSو واشر آنتن  RS232های پورت جای پیچ -71-4 شکل

 

  GPS و واشر آنتن RS232های پورت پیچ بستن -72-4 شکل

 باشد.آماده استفاده می AMTبدین صورت مراحل نهایی انجام و دستگاه 

 ل تست سخت افزار در بخش تولیدارو (4-5

 تست اتصال بدنه: (4-5-1

 .ه تست می شوندو جریانی نسبت به بدن های ولتاژیاتصالی تمامی کانال 

 کالیبره: (4-5-2

 رقم اعشار انجام می شود . 5با دقت نمایش مقادیر تا  A8846متر فلوک مدل تمامی مراحل کالیبراسیون با مولتی

 ولتاژی و جریانی: هر کدام از کانال ها در دو نقطه  هایکالیبراسیون کانالDC  و یک نقطهAC شود.کالیبره می 

  کانال ولتاژیDC شود.در دونقطه کالیبره می 

  کالیبراسیونbinary inputود دستگاه دستگاه توسط خ هایAMT  اتوماتیک در دو حالت  صورتبهوWet وDry 

 شود.می انجام
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 186ریان ولتاژی ها توسط یک مقاومت ج ( اهمی در رنج ولتاژیV10کالیبره می شوند ). 

 هایباینری Analog Dc Input  جریانی در رنج:uA رنج  و ولتاژی درuV شوند.کالیبره می 

 تست جریان خروجی ولتاژی ها: (4-5-3

 ،دهد و مقداری که از دستگاه می خوانیمنشان می A8846تا مقداری که فلوک  ز کالیبراسیون این تست انجام می شودپس ا

 یکی باشد .

 تست اتصال کوتاه : (4-5-4

 بدهد. error otherنول تست می شوند که باید بهفاز و فازولتاژی در حالت اتصال فازبه هایهمه کانال

 باز باید ارور دهد. مدارت جریانی نیز در حال هایکانال

 تست خروجی جریانی ها : (4-5-5

شود و مقداری که تزریق شده تک فازها خروجی گرفته می شود که مقداری که از فلوک خوانده میرنج جریانی از تک 8در 

 .داشته باشد 1mAنباید اختالفی بیشتر از 

 تست خروجی ولتاژی ها : (4-5-6

در  10mV ،د و حداکثر تلرانس خروجی نسبت به مقدار ولتاژ تزریقیشواز تک تک فازهای ولتاژی خروجی گرفته می

 باالتر از آن است. هایدر رنج mV100و  V50 های کمتر ازرنج

 :فازبهتست مقدار ولتاژ فاز (4-5-7

برای انجام این تست مقادیر ولتاژ و جریان در نرم افزاری که توسط مهندسین شرکت وبکو طراحی شده است وارد می شود. 

ست ت ،فزار مقدار فازی تزریق شده را محاسبه و با مقدار رفرنس مقایسه می کند. اگر اختالف در حد قابل قبول بودنرم ا

Pass گردد تا مشکل حل شود.دستگاه به خط تولید باز می ،شود و اگر بیشتر از تلرانس مورد نظر باشدمی 

 چک کردن صفر سیم نول ولتاژی ها : (4-5-8

باشد تا  mV150صفر به همه فازهای ولتاژی انجام می شود .مقدار اندازه گیری شده باید کمتر از همان تست باال با زوایای 

 شود. Passتست 

 ها : analog DC inputتست  (4-5-9

 به کانال جریانی و ولتاژی اعمال می شود. V0,1  ولتاژ

 .ک نشان می دهد باید یکی باشدفلوکه در نرم افزار دیده می شود و با مقداری که  10ADو ولتاژ  9ADمقدار جریان در 

 : 5Aو  150sتست  (4-5-10

تزریق می شوند. دستگاه باید بدون مشکل این تست را به پایان  S150به مدت  A5هرکدام جداگانه  Bو  Aفازهای جریانی 

 برساند.
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 دهی فازهای جریانی : تست جریان (4-5-11

این تست یکبار در  State1=10A، State2=20A، State3=32A ،هاطراحی می شوند. جریان s20های مشابه با زمان stateسه 

 گردد.باهم اجرا می Bو  Aنهایت در فاز و در Bیک بار در فاز جریانی  ،Aفاز جریانی 

 بالمانع می باشد  ،مشاهده شود error thermalاگر  32Aدر جریان 

 از سیم نول : 32Aتست جریان  (4-5-12

خواهد بود. نول جریانی  A32زوایای صفر می باشد که جریان صفر برابر با  ،Ia1=10A، Ia2=10A، Ia3=12Aدر این تست مقدار 

 را دارد. A32تحمل جریانی تا 

 پس تست باید بدون مشکل به اتمام برسد و نباید اتفاقی بیفتد.

 ها : Binary outputو ها Binary inputتست  (4-5-13

 ها اتصال کوتاه شده و چک می شوند. binary inputدر مرحله ی اول 

ها  binary output هایها وصل می شوند. با بسته شدن تیغه binary inputها به  binary outputحله بعد نیز خروجی در مر

 زن دربیاید.مربوطه به حالت چشمک LED binary inputو همزمان با اجرای تست باید  detail viewدر قسمت 

 انجام می شود. Dryهمه این تست ها در حالت 

 :Binary Wetتست نموداری  (4-5-14

binary input  ها از قسمتHardware configuration  فعال شده و همه در حالتWet گیرند. ستون مربوط به قرار میshow 

actual value نیز باید true  انتخاب شوند. حال ولتاژی که از فاز ولتاژی دستگاهAMT  بهbinary input با  ،ها تزریق می شود

 بر هم منطبق شوند. referenceمی شود. باید شکل موج ولتاژ تزریق شده و شکل موج  یک شکل موج رفرنس مقایسه

 :WiFiتست آنتن  (4-5-15

تست ها باید بدون هیچ مشکلی و تعدادی تست به این روش انجام می شود.  به آن کانکت شده AMTداخلی WiFiتوسط 

 شوند. انجام

 شود.تفاده میاس WiFiدر این تست شماره سریال دستگاه به عنوان پسوورد 

 :GPSتست آنتن  (4-5-16

باید ساعت  ،Start Sync، با زدن شد AMT، Detectتوسط  GPSمتری انجام می شود. پس از آنکه  15تست توسط کابل این 

 کامال یکسان شوند. GPSو تاریخ تستر و 

مان تعیین شده گذشت ز عمال می شود که باید پس ازا هایمختلف ولتاژ و جریان هایو در زمان Next Fullحال در حالت 

 در این قسمت ولتاژ یا جریان تزریق می شود.
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 :RS232تست دانگل یا  (4-5-17

 صورتبهارور  LEDبا روشن شدن دستگاه  به آن متصل می شود. RS232و خاموش کرده و  disconnectر را دستگاه تست

 Update firmwareگزینه  connection & firmwareو در تب preferencesزن در خواهد آمد .در این مرحله، در صفحه چشمک

in flash mode  را میزنیم دستگاه بدون مشکل باید آپدیت شود .پس از اتمام آپدیتRS232  کنیم را از دستگاه جدا می 

 :RAMتست  (4-5-18

 repetition ؛شودتنظیمات اعمال می check Ramو در بخش  Hardwareو در تب  preferencesبرای انجام این تست در صفحه 

فرستد و  مرحله اطالعاتی را به رم خارجی خود می 10حاال میکرو در  ،تعیین می کنیم 10را روی عدد دلخواه برای مثال 

 مرحله به پایان می رسد  10اگر مشکلی نباشد این تست پس از دوباره آن را می خواند؛ 

 تست فن : (4-5-19

 .قه مستمر روشن می مانددقی 10قرار داده و به مدت  max powerفن دستگاه را در حالت 

 :تست ثابت زمانی (4-5-20

 شوند.جریانی نسبت به هم گرفته می ت به هم و تمامی فازهاینسبدر این مرحله از تست ثابت زمانی تمامی فازها ولتاژی 

 .باید کامال بر هم منطبق باشندنمایش داده شده بر روی اسیلوسکوپ  هایت زمانیثاب

 : actual 20msتست  (4-5-21

برای  show actual value تیک Analog outputو در تب  hardware configurationن تست باید در قسمت برای انجام ای

حال با اتصال کوتاه کردن همه ی جریانی ها و اجرای نرم افزار مقدار واقعی شکل موج  فازهای ولتاژی و جریانی زده شود.

 سیکل نمایش داده می شود. یک  رت به یک شکل موج مرجع دنسب AMTولتاژ و جریان تزریقی 

 :high impedanceو  low impedanceتست  (4-5-22

باید برای بارهای سلفی مختلف بتواند جریانی با شکل موجی مشابه شکل موج اصلی تولید نماید. برای شبیه   AMTدستگاه

 Highحالت برای  MH6با مقدار  low impedanceبرای حالت  uH30سازی چنین شرایطی یک بار از سلفی با مقدار 

Impedance  تست خروجی صفر فازهای جریانی و ولتاژی برای همه ی ولتاژی ها و جریانی ها مقدار صفر  .شوداستفاده می

حال با مولتی متر مقادیر را برای جریان و ولتاژ می خوانیم. در این حالت مقدار برای ولتاژ و  کنیم.در نظر گرفته و اجرا می

 باشد. mA2و  mV2جریان باید کمتر از 

 تغییرات سخت افزار از ابتدا تا به امروز (4-6

  :تغییر در هیتسینک و مدار راهکار:   آسیب بردهای جریانی به دلیل حرارت زیاد داخل دستگاهچالش

 های سیلیکونیکننده و استفاده از عایقخنک

  :تعویض دیودهای یکسوکننده راهکار:       آسیب منبع تغذیه ولتاژیچالش

 LCاده از یک فیلتر و استف
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  :کردن سلف در مسیر راهکار: اضافه  قدیمی الکترونیکی و الکترومکانیکی هایتست رلهچالش

 تزریق جریان

  اضافه کردنLED 

o  فعال بودن یا نبودن تمامی باینری ها وinput  ها وoutput  ها باLED .قابل تشخیص است 

  اضافه کردنWi-Fi 

o استفاده از روتر 

o ودم داخلیاستفاده از م 

 خاص هایاستفاده از سیم 

o شد استفاده رشته 50 تعداد با 5/2 نمره سیم از. 

o شداستفاده  (سفارش به) رشته 220 تعداد با 5/2 نمره میس از. 

o گردید استفاده هامیس نگهداشتن یبرا میس نگهدارنده از. 

  باال بردن قابلیتBinary Input: 

o تفاده نمود.توان اسمی آنالوگ صورتبه هاازباینری 

o  اضافه شد. تست کنتوربه باینری ها قابلیت 

o  تواناییPower Quality Measuring .به باینری ها اضافه شد 

o  ها را چک کرد.صحت کارکرد باینری توانمیاتصال کوتاه کردن باینری هشتم با 

o  را پیدا کردند به 1و0به لبه تریگر قابلیت باینری ها. 

 کاهش وزن دستگاه: 

o شدند. طراحی امجددکیلوگرم( 5/12)با وزن  ای جعبه کوچکتربردها بر 

 مجددا طراحی گردید. بهتر جعبه برای محافظت 

o تر دستگاه فراهم گردیدراحی چمدان امکان حمل و نقل راحتبا تغییر در ط.
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نرم افزار: پنجمفصل  (5
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 Amproهای مختلف آشنایی مختصر با قسمت (5-1

 افزارصفحه نخست نرم (5-1-1

 :توانیدمی بندی شده است. در این صفحه شماهای مختلف دستهRoomافزار مخست نردر صفحه ن

 به (صفحات تستRoom) انتخاب کنید.تست مورد نظر خود را صفحه داشته باشید و  مختلف دسترسی 

 Ip .دستگاه را تنظیم نمایید 

 افزاری را بروز کنید.نامه سختبر 

  همزمان چندRoom .را با هم باز کنید 

 یک  هکدر صورتیRoom  باز باشد و آنRoom طور اتوماتیک در حالت بزرگنمایی افزار بها ببندید صفحه اصلی نرمر

 دلخواه خود را انتخاب کنید. Roomگیرد تا دوباره قرار می

 افزاررابط کاربری نرم  (5-1-2

از کمترین زمان به ابزار مورد نی های پرکاربرد در دسترسی سریع کاربر قرار داده شده تا کاربر بتواند درافزار، قسمتدر نرم

 افزار را مشاهده خواهید کرد.خود دسترسی داشته باشد. در ادامه تصویری از نوارابزار نرم

 

 AMTافزار . نوارابزار نرم1-5 شکل

گرفته شده که این موارد متناسب با هر صفحه تست ممکن  ابزار و منوها، موارد مختلفی در نظردر هر صفحه تستی، در نوار

 است تغییر کند. 

  منویFile ،دستوراتی برای باز، بسته :Saveپرینت و ، Export Report هایی با مشخصات خاص هر یک از فایل

 کند.را فراهم می های تست شدهماژول

  منویViewتوانمیهای را نیز کند. از این قسمت پنجره: دستوراتی را برای خصوصی کردن نوارابزار فراهم می 

 آشکار و یا پنهان کرد.

  منویTest دستوراتی برای اجرای تست مانند :Start/Continue ،Stop  وClear کند. کلیدهای میانبری را فراهم می

 باشد.می F5 ،F6 ،F4که برای این قسمت در نظر گرفته شده است به ترتیب 

  منویParametersهای دسترسی به ین منو گزینه: در اTest Object  وReport  آورده شده است. کلیدهای میانبر

 باشد.می ctrl+Rدکمه ترکیبی  Report Settingsبرای دسترستی به ماژول 

  منویHardwareهای : در این منو، گزینهClear Error افزار، برای پاک کردن پیغام خطای ناشی از اشکال در سخت

Reset Hardware  برای ریست کردن میکرو وHardware Configuration افزار برای دسترسی به تنظیمات سخت
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های ورودی و خروجی در نظر گرفته شده است. برای کالیبره کردن های خروجی، باینریبرای انتخاب کانال

 .شودمیدر این قسمت دیده  Calibrationدستگاه نیز گزینه 

  منویHelpزینه دسترسی به : در این منو، گhelp افزار آورده شده است.و توضیحی درباره ورژن نرم 

  منویWindowsهای موجود در هر هایی برای چیدمان پنجره: ابزارRoom .آورده شده است 

 ابزار آورده شده است.های استفاده شده در نواردر زیر نام و کاربرد هر یک از آیکون

 های موجود در نوارابزار. توضیحات اجمالی در مورد هر یک از آیکون1-5 جدول

 کلید میانبر شرح نام آیکون

 
New فرضایجاد صفحه تست با مقادیر پیش Ctrl+N 

 
Open باز کردن فایل از مسیر مورد نظر Ctrl+O 

 
Save ذخیره فایل Ctrl+S 

 
Report View یش گزارش تستپنجره نما Ctrl+R 

 
Table View - Ctrl+Alt+T 

 Test View - Ctrl+Alt+T 

 
Measurement View گیری و بررسی شدهپنجره نمایش مقادیر اندازه Ctrl+Alt+M 

 
Detail View مربوط به تست یاتئپنجره جز Ctrl+Alt+D 

 
Start-Condition Repetition  تستپنجره مشخص کردن وضعیت شروع - 

 
Vector View هاپنجره نمایش برداری سیگنال Ctrl+Alt+V 

 
Impedance View پنجره نمایش منحنی مشخصه رله در صورت وجود Ctrl+Alt+I 

 
Time-Signal View هاپنجره نمایش سیگنال Ctrl+Alt+S 

 
Z/t Diagram نمایش امپدانس/ زمان مشخصه Ctrl+Alt+Z 

 
Report جره نمایش گزارشباز شدن پن Ctrl+Alt+R 

 
Test Object Parameters  پنجره مشخصاتobject Ctrl+T 

 
Hardware Configuration افزاریپنجره تنظیم مشخصات سخت Ctrl+H 

 
Static Output - - 

 
Start Single Test شروع تست یک نقطه F9 

 
Start/Continue Test شروع تست F5 

 
Stop Test ف تستتوق F6 

 
Clear Test پاک کردن نتیجه تست F4 

 
New State  ایجاد یکState - 

 
Delete State  حذف یکState - 

 
Insert Before  ایجاد یکstate  قبل ازState انتخاب شده - 

 
Insert After  ایجاد یکstate  بعد ازState انتخاب شده - 

 
Insert Shot After  نمایش پنجرهZ-Shot - 

 Select File To merge  ترکیبStateهای چند فایل تست - 

 
Copy of State   کپیStateها دلخواه به تعداد دلخواه - 

 Insert Template State  های مختلفنجره تنظیمات تستپنمایش - 
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 Time In Cycles صورت نمایش زمان بهCycle - 

 Time in Seconds ورت ثانیهصنمایش زمان به - 

 Relative Values صورت نمایش مقادیر بهRelative - 

 Absolute Values صورت نمایش مقادیر بهabs - 

 Primary Values نمایش مقادیر اولیه - 

 
Secondary Values نمایش مقادیر ثانویه - 

 Navigator  نشان دادن تعدادState  و حرکت بینstateها - 

- All State های تمام نمایش سیگنالState ها درsignal view - 

- Current State  نمایش سیگنالهایState  جاری درSignal view - 

 AMTمراحل شروع کار با دستگاه تستر  (5-2

در این قسمت مواردی که کاربر باید قبل از شروع کار با دستگاه انجام دهد آورده خواهد شد. بهتر است قبل از شروع کار 

 با دستگاه این موارد در نظر گرفته شود.

5-2-1) Help تستر حفاظتی 

های مختلف برای آن در نظر گرفته های مختلف هر محیط تست، راهنمای بخشجهت راهنمایی کاربر در مورد قسمت

ین شد. همچنراهنمای مربوط به آن بخش نمایش داده خواهد  F1شده که با قرار گرفتن بر روی هر پنجره و فشردن کلید 

که  Helpتوانید با عالمت سوال زرد رنگ کنار هر پنجره و کلیک بر روی قسمت مورد نظر مستقیما به قسمتی از شما می

باشد و ممکن می Helpمربوط به آن بخش است بروید. الزم به ذکر است که این روش به تدریج در حال اضافه شدن به 

 ها فعال نباشد. است در برخی از قسمت

 افزارتهیه نرم (5-2-2

 Firmwareافزار و توانید تهیه کنید؟ از آنجایی که نرمباشد. نرم افزار را چگونه میمی Amproافزار گام نخست نصب نرم

یا  ebko.irwww.vافزار به آدرس اینترنتی باشد، برای دانلود جدیدترین نسخه نرمصورت مستمر در حال ارتقا میدستگاه به

مراجعه کنید. توجه داشته باشید که همیشه سعی کنید که از آخرین نسخه  telegram.me/Vebko@کانال وبکو به آدرس 

یک نسخه با افزار، کاربر دو نسخه مشاهده خواهد نمود. های دانلود نرمافزار استفاده کنید. در حال حاضر در محیطنرم

یک نسخه تست شده است و سعی شده است که اشکال اساسی  Stable، که نسخه Testو یک نسخه با پسوند  Stableپسوند 

افزار اضافه شده است. این نسخه های جدید که به نرمشود به آپشنمربوط می Testدر آن وجود نداشته باشد. نسخه 

نسخه  کنید حتماتی در آن وجود داشته باشد. اگر از این نسخه استفاده میصورت کامل تست نشده و ممکن است اشکاالبه

Stable  را نیز داشته باشید تا اگر مورد یا اشکالی در نسخه تست، مانع تست شما شد به نسخهStable .مراجعه کنید 

 افزارنصب نرم (5-2-3

ی قدیمی . هنگام نصب نسخه جدید اگر نسخهافزار باید آن را بر روی سیستم خود نصب کنیدبعد از تهیه آخرین نسخه نرم

صب بروز شده ن یقبلی پاک شده و سپس نسخه یاتوماتیک نسخه صورتبه، ابتدا بر روی سیستم خود داشته باشید

http://www.vebko.ir/
https://telegram.me/Vebko
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در کامپیوتر خود ابتدا  Control Panel\Programs\Programs and Featuresتوانید از طریق آدرس شود. همچنین شما میمی

 کرده و سپس برنامه جدید را نصب نمایید. Uninstallستی برنامه را د صورتبه

 AMproنیاز نصب های پیشبرنامه (5-2-3-1

شود حتما نصب می Amproافزار باشد؟ بله. بر روی سیستمی که نرمنیاز می Amproافزار افزار جانبی برای کار با نرمآیا نرم

آن بر روی سیستم نصب باشد. اگر سیستم شما فاقد این برنامه است  و باالتر از Microsoft .NET Framework 4باید نسخه 

آن را دانلود کرده و بر روی سیستم خود  www.vebko.ir/UploadFiles/FrameWork4.exeتوانید با مراجعه به آدرس می

هایی توانید نسخه را به روز رسانی کنید. برای آگاهی از اینکه بر روی سیستم خود چه نسخهاز نصب مینصب کنید. بعد 

در سیستم خود  Control Panel\Programs\Programs and Featuresرا دارید به آدرس  Microsoft .NET Frameworkاز 

 کنید.در آن مشاهده میمراجعه کنید. در زیر تصویری از آدرس گفته شده برنامه نصب شده 

 

 های یکی سیستم عامل. لیست برنامه2-5 شکل

بر روی  کهدر صورتیباشد. نیاز می Officeاز مجموعه  Microsoft Word 2010گیری از تست انجام شده به برای گزارش

 گیری از تست خود نخواهید بود.داشته باشید، قادر به گزارش Microsoft Wordهای قدیمی از ویندوز خود ورژن

 حداقل مشخصات سیستم (5-2-3-2

 افزار بر روی آن نصبای که نرمافزار چیست؟ سیستم رایانهحداقل مشخصات سیستم مورد نیاز برای نصب و کار با نرم

گیگابایت 2به باال و نهایتا حداقل  pentium 4مگابایت، پردازشگر  512گیگابایت حافظه، گرافیک 2شود باید دارای حداقل می

 هارد داشته باشد.

بر پایه سیستم عامل ویندوز  Amproافزار باشد؟ طراحی نرمهایی قابل استفاده میبر روی چه سیستم عامل Amproافزار نرم

 باشد.قابل استفاده می 10تا ویندوز  XP باشد. بنابراین در ویندوزمی

file:///D:/Help/www.vebko.ir/UploadFiles/FrameWork4.exe
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 Kasper Skyتی ویروس افزار وبکو و آننرم (5-2-3-3

کند و افزار جلوگیری میکار نرماز ادامه Kasper Skyگاها گزارش شده که در برخی موارد بعد از نصب برنامه آنتی ویرروس 

 صورتبهکند. برای جلوگیری از این امر باید تنظیماتی را در آنتی ویروس انجام دهید. این تنظیمات آن را حذف می

 رده خواهد شد.تصویری در ادامه آو

 

 . مراحل اول و دوم تنظیمات3-5 شکل
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 . مراحل دوم و سوم تنظیمات4-5 شکل

تواند در ه آدرس مذکور میافزار بروید. برای نموندر قسمت نشان داده شده در شکل زیر باید به آدرس محل نصب نرم

C:\Program Files (x86)\Vebko .قرار داشته باشد 



 

 

 فصل پنجم: نرم افزار

69 

 

 . مرحله چهارم تنظیمات5-5 شکل

 

 . مرحله نهایی تنظیمات6-5 شکل

 افزارورود به صفحه اصلی نرم (5-2-4

ایجاد خواهد شد. بر روی آن دوبل کلیک  Desktopروی صفحه  بر  Amproافزارافزار، آیکونی از نرمد از نصب نرمبع

 افزار را مشاهده کنید.کنید تا صفحه اول نرم
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 AMTافزار نمایی از صفحه اصلی نرم. 7-5 شکل

 AMTروشن کردن دستگاه  (5-2-5

را در جای مناسب قرار داده، ارت دستگاه را وصل کنید و کابل برق دستگاه را به برق شهر وصل نمایید.  AMT 105ستگاه د

 250برابر  DCتوانید با حداقل ولتاژ را می AMTروشن کنید. همچنین  ACولت  240تا  200توانید با برق شهر وبکو را می

 ولت روشن کنید.

 شودیم روشن دستگاه وقتی .نمایید روشن است شده تعبیه دستگاه پنل جلوی در که قدرتی کلید طریق از را دستگاه

 کار به آماده کامالً دستگاه تا دهید اجازه مرحله این در(. Self-Testing) کندمی تست را خود افزارسخت مختلف هایقسمت

پنل  Errorچراغ  شود، داده تشخیص اشکالی تست برای دستگاه سازیآماده مراحل در یا افزارسخت در کهدر صورتی. شود

 ادهد نمایش تست صفحه روی بر پیغامی هیچ باشد عیب بدون دستگاه افزارسخت جلوی دستگاه روشن خواهد شد. اگر

 .شد خواهند دیده سبز رنگ به دستگاه روی بر Main Relay هایLED و شد نخواهد

 Errorعلت روشن شدن چراغ  (5-2-5-1

پنل جلوی دستگاه روشن بماند این وضعیت ممکن است دالیل مختلفی داشته  Errorن دستگاه چراغ اگر بعد از روشن شد

ره توانید فعال بودن یا نبودن این قسمت را در پنجباشد. شما میترین اشکاالت برقرار نبودن سیم ارت میباشد. یکی از رایج

Preference بخش  وEnable Earth .تنظیم کنید 

مت شوید و سپس از قس Connectبه دستگاه  Preferenceابتدا باید از پنجره  Errorبرای آگاهی از دلیل روشن شدن چراغ 

Error And Temp وجود آمده را مشاهده کنید. هخطای ب 
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 های دستگاهبرچسب کنار (5-2-5-1-1

ه توانید از سهای هردستگاه یک برچسب قرار دارد. سریال نامبر هر دستگاه بر روی آن نوشته شده است. شما میدر کناره

مورد نظر  201استفاده کنید. در شکل زیر عدد IPآخر قسمت چهارم شماره رقمرقم آخر هر سریال نامبر به عنوان سه

 باشد.می

 

 .SNهای دستگاه . برچسب کناره8-5 شکل

 AMTارتباط با  (5-2-6

وید اهد شد به دستگاه وصل شتوانید با انجام تنظیماتی که در ادامه گفته خواگر مراحل قبل به درستی انجام شده است می

 و تست خود را شروع کنید.

در پایین صفحه  referencesPبروید. برای این کار بر روی عبارت  referencesPبه قسمت  افزارورود به صفحه اول نرمبعد از 

 کلیک کنید.

 

 Preference. انتخاب قسمت 9-5 شکل
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 تنظیمات باز خواهد شد.با کلیک بر روی این عبارت صفحه 

 

 Preferences. پنجره 10-5 شکل

یحات . توضباشد بپردازیمهایی از این پنجره که مربوط به اتصال به دستگاه میخواهیم به قسمتدر این قسمت تنها می

 مطالعه فرمایید. اینجاتوانید از کامل این بخش را می

دستگاه IPآوریم؟ دستبهدستگاه چیست و از کجا IPدستگاه را برای ارتباط با دستگاه وارد کنید. اماIP در این قسمت شما باید

و قسمت چهارم آن را همانطور  1، قسمت سوم آن 168، قسمت دوم آن 192قسمتی است. قسمت اول آن  4یک عبارت 

آورید. بر روی این برچسب یک  دستبهباید  های کنار دستگاهبرچسبهای قبل توضیح داده شده است از که در قسمت

 شود.مورد نیاز در این بخش استفاده میIPمت چهارمسریال نامبر درج شده است که سه رقم آخر آن به عنوان قس

کلیک کنید باید ارتباط بین سیستم خود و دستگاه  Connectedی دستگاه و قبل از آنکه بر روی دکمهIPبعد از وارد کردن

 شود برقرار کنید و از ارتباط ایجاد شده اطمینان حاصل کنید.هایی که گفته میرا با یکی از روش

ید با یک تواننیز توجه داشته باشید که اگر از آخرین نسخه استفاده کنید. در صورت داشتن دو دستگاه می به این نکته

 افزار به هر دو دستگاه وصل شوید.نرم

 AMTهای ارتباط با روش (5-2-6-1

خاب توانید یکی از آنها را انتدو روش وجود دارد که متناسب با شرایط محیطی تست می AMTبرای برقراری ارتباط با 

 نمایید.

 ارتباط با کابل شبکه (5-2-6-1-1

دستگاه و سمت دیگر آن را به سیستم خود  LANدر این روش باید کابل شبکه را به پورت  AMTبرای ارتباط گرفتن از 

را در سیستم خود تعریف کنید. این رنج IPمتصل کنید. در این روش با توجه به سیستم عامل کامپیوتر خود باید یک رنج
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 Control Panel> Network andبه باال از آدرس  7تعریف کنید. برای انجام تنظیم گفته شده در ویندوز  20.1.168.192را 

Internet> Network And Sharing Center> Change adapter settings و برای ویندوز XP  از آدرسControl Panel> Network 

Connections  بر روی گزینهLocal Area Connection  کلیک کرده بر روی گزینه راستProperties  کلیک کرده و از آن

دوبل کلیک کنید و در آن قسمت با فعال کردن تیک گزینه  Internet Protocol Version 4 (TCP/Ipv4)قسمت بر روی گزینه 

Use the followingIPaddress .رنج گفته شده را در آن تنظیم کنید 

  

 کامپیوتر برای برقراری ارتباط با تسترIP.تنظیم11-5 شکل

 Wi-Fiارتباط با  (5-2-6-1-2

های پشت استفاده کنید. پنل Wi-Fiتوانید از روش برای آنکه بتوانید بدون اتصال کابل شبکه، به تستر متصل شوید می

AMT 105 ی از کاربران به دو مدل پنل پشت برخورد باشد. بنابراین ممکن است برخبه تدریج در حال به روزرسانی می

 باید یکسری از اقدامات انجام شود. Wi-Fiها برای استفاده از روش کنند. در هر یک از پنل

 را در جای خودش متصل نمایید. Wifiکرده و آنتن  Shortپشت دستگاه را با یکدیگر  LANهای قدیم، باید دو پورت در پنل

افزار آماده شده است. بعد از روشن شدن دستگاه با نرم Wi-Fiدهد که برای ارتباط از طریق می تصویر زیر دستگاهی را نشان

های کامپیوتر خود ببینید. بعد از مشاهده مودم دستگاه در لیست را در لیست مودم AMTبعد از چند ثانیه باید مودم 

ظاهر خواهد شد  ###-Vebko-AMT105فرمت  های جستجو شده توسط کامپیوتر خود، بر روی مودم دستگاه که بامودم

های هر هنگام اتصال به مودم از شما پسورد خواسته شد شماره سریال دستگاه را که در کناره کهدر صورتی .کلیک کنید

 دستگاه نوشته شده است را وارد کنید.
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 در پنل قدیم AMT105با  Wi-Fiارتباط از طریق .12-5 شکل

را به  سوئیچ Wi-fiاستفاده شده است. برای استفاده از  سوئیچاز یک  LANهای جدید به جای استفاده از دو پورت در پنل

باشد و دیگر را به سمت پایین قرار دهید. در این پنل آنتن بر روی خود پنل می سوئیچ LANسمت باال و برای استفاده از 

 باشد.نمی Wi-Fiنتن نیازی به وصل آ

 

 در پنل جدید AMT105با  Wi-Fiارتباط از طریق .13-5 شکل

ی های کامپیوتر خود ببینید. بعد از مشاهدهرا در لیست مودم AMTبعد از روشن شدن دستگاه بعد از چند ثانیه باید مودم  

-Vebko-AMT105های جستجو شده توسط کامپیوتر خود، بر روی مودم دستگاه که با فرمت مودم دستگاه در لیست مودم

هنگام اتصال به مودم از شما پسورد خواسته شد شماره سریال دستگاه را  کهدر صورتی .ظاهر خواهد شد کلیک کنید ###

 های هر دستگاه نوشته شده است را وارد کنید.که در کناره

 باطچک کردن برقراری ارت (5-2-6-2

های گفته شده، باید از صحت این ارتباط اطمینان حاصل کنید. برای این کار بعد از برقرای ارتباط به یکی از روش

 کهدر صورتیکلیک کنید. PingIPوارد کنید و در زمانی که دستگاه روشن است بر روی کلید  IP دستگاه را در قسمتIPباید

 نشان داده خواهد شد. AMTای که باز خواهد شد پاسخ گرفته شده از کارهای صورت گرفته درست بوده باشد در صفحه
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 Ping. اجرای دستور 14-5 شکل

 PINGعدم پاسخ با دستور  (5-2-6-2-1

 PING ه از دستوراز صحت تمام مراحلی که باید برای ارتباط با دستگاه انجام شود اطمینان دارید و با استفاد کهدر صورتی

اید. همچنین ممکن است عددی دستگاه آن چیزی نباشد که شما وارد کردهIPکنید ممکن استدریافت نمی AMTپاسخی را 

 باشد.می 1001فرض بر روی صورت پیشنوشته شده است تغییر کرده باشد. این عدد به Portکه در قسمت 

دستگاه را IPواقعی نشدید بایدIPبه هر روشی موفق به پیدا کردن مطمئن شوید. اگرIPدر چنین وضعیتی باید از درستی

Reset کرده و بهIPفرض برگردانده شود.پیش 

5-2-6-3) IP فرضپیش 

باشد باید مراحلی را انجام دهید. ابتدا باید دانگل سریالی می 192,168,1,199فرض که پیشIPدستگاه بهIPبرای برگرداندن

 متصل کنید.  AMTباشد را به پورت سریال پنل پشت موجود میکه در وسایل دستگاه و در داخل چمدان 

 

 پورت سریال اتصال.15-5 شکل

را با یکدیگر اتصال  AMTپورت سریال پنل پشت  3و  2های توانید پایهاگر به هر دلیلی دانگل را در اختیار نداشتید می

 کوتاه کنید.
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 پورت سریال. 16-5 شکل

 Errorهای فوق باید دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید. بعد از روشن شدن دستگاه چراغ بعد از انجام هر یک از روش

بعد  Errorست؟ چراغ تغییر کرده اIPکند. سوال این است که چه موقع متوجه شویم کهدستگاه شروع به چشمک زدن می

توانید مرتبه تکرار این عمل می 3کند. بعد از کند و دوباره شروع به چشمک زدن میاز هر بار چشمک زدن یک مکث می

 بیرون درآورید و دوباره دستگاه را روشن کنید. AMTدستگاه را خاموش کنید، دانگل را از پورت سریال پنل پشت 

 دنبال کنید.IPتغییر کرده است. مراحل ارتباط با دستگاه را با این 192,168,1,199به  دستگاهIPبعد از انجام مراحل فوق

 Connectedانتخاب دکمه  (5-2-6-4

 Connectedتوانید با کلیک بر روی دکمه های ذکر شده در باال شدید میبه روش AMTبعد از اینکه موفق به گرفتن پاسخ از 

به شما اعالم خواهد کرد که ارتباط شما با  Succsessfulشان دادن پیغام با ن Amproبه دستگاه متصل شوید. در این صورت 

 دستگاه برقرار شده است.

 توانید یکی از صفحات تست را باز کنید و تست خود را طراحی و اجرا کنید.از این مرحله به بعد می

 های برقراری ارتباط نشانه (5-2-6-5

برقرار  AMTدهد ارتباط شما با باشد که به شما نشان میمی هاییوارد یکی از صفحات تست شوید نشانه کهدر صورتی

 یا خیر؟ باشدمی

 نباشد این وضعیت با عالمتشود. ه نشان داده میافزار با دستگادر سمت راست، پایین صفحه تست، وضعیت ارتباط نرم

 شود.ضربدر در بین آیکون دستگاه تستر و کامپیوتر نمایش داده می

 

 . نمایشی از وضعیت اتصال دستگاه تستر به کامپیوتر17-5 شکل

 Connectedشود. بر روی پنل جلوی دستگاه نیز چراغ صورت سبز پر رنگ نشان داده میبه Runدر نوار ابزار هم آیکون 

 روشن خواهد شد.
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 اتصال به اینترنت (5-2-6-6

 شبکه هب اتصال از بعدباید ابتدا تنظیمات مربوط به آن را انجام دهید. برای این کار برای داشتن اینترنت در هنگام تست 

Wi-Fi بروید. در این صورت کادر زیر را خواهید دید. 192,168,1,1 آدرس به مرورگر در ،تستر 

 

 . صفحه الگین تنظیمات اینترنت18-5 شکل

باشد در قسمت مشخص شده برای این کار وارد کنید. بعد که همان سریال نامبر دستگاه می پسوردیصفحه باید  در این

 صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود. Loginاز کلیک بر روی دکمه 

 

 . صفحه تنظیمات19-5 شکل

ست ده اکه در شکل باال با دایره قرمز نشان داده ش Internet Settingباال بر روی آیکون در صفحه نشان داده شده در شکل 

 کلیک کنید تا کادر زیر باز شود.
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 Internet Setting. پنجره 20-5 شکل

 20اتوماتیک بعد از  صورتبهدستگاه  ،Submitردن دکمه و فش eth2با انتخاب  Tetheringدر این کادر با رفتن بر روی زبانه 

شده  Resetشود. توجه داشته باشید که این مراحل فقط برای اولین بار و یا اینکه مودم دستگاه ثانیه به اینترنت متصل می

 شود.باشد انجام می

 شود.ر زیر به آن اشاره میباشد که دنشانگر مطلبی می LEDهای وجود دارد. هر یک از رنگ LEDبر روی مودم، 

 مودم LEDجدول: نمایشگر 

 مفهوم وضعیت

 .است روشن مودم .میزند چشمک سبز نور با مرتبه 2، ثانیه 2 هر

 .است رسانی بروز حال در مودم افزار نرم .میزند چشمک سبز نور با مرتبه 1 ،ثانیه میلی 200 هر

 g2 شبکه به اتصال حال در .میزند چشمک سبز نور با مرتبه 1، ثانیه 2 هر

  g3 شبکه به اتصال حال در .میزند چشمک آبی نور با مرتبه 1، ثانیه 2 هر

 4G/LTE شبکه به اتصال حال در میزند چشمک تیره آبی نور با مرتبه 1، ثانیه 2 هر

 g3 شبکه به متصل ثابت سبز

 g3 شبکه به متصل ثابت آبی

 G/LTE4 شبکه به متصل ثابت تیره آبی

 .است جدا دستگاه از مودم موشخا

 گذاری فایلطریقه به اشتراک (5-2-6-6-1-1

را در قسمت آدرس وارد  192,168,1,1گذاری یک فایل ابتدا باید بک صفحه مرورگر را باز کنید و آدرس برای به اشتراک 

. این قسمت را در کلیک کنید Shareو باز شدن صفحه تنظیمات بر روی زبانه  loginباز شود. بعد از  Loginکنید تا صفحه 

 کنید.شکل زیر مشاهده می



 

 

 فصل پنجم: نرم افزار

79 

 

 Share. پنجره 21-5 شکل

 Agreeچک باکس  Writableهای موجود در این پنجره فعال شود. با کلیک بر روی چک باکس باکسچکدر این قست باید 

 ود.شود که این گزینه نیز باید فعال شنمایان می

باشد. ممکن است در صورتی که فلش ما دارای  EXT4یا  NTFSتوجه داشته باشید که فرمت فلش استفاده شده بهتر است 

 فرمت دیگری باشد جواب مناسبی گرفته نشود.

 مربوط به تست ماتیتنظ  (5-3

 برای اجرای یک تست و به دست آوردن نتایج درست از تست، باید به ترتیب کارهای زیر انجام شود:

  مشخص کردن پارامترهای مربوط بهTest Object 

  مشخص کردن پارامترهای مربوط بهHardWare Configuration  

 تنظیم ماژول تست (Test Moduleمورد نظر ) 

و  Test Object- Hardware Configuration- Test Moduleبا کنار هم قرار دادن سه اصل اساسی برای شروع هر تست یعنی 

توانید به خاطر داشته باشید صورت برجسته نشان داده شده است میها که در متن باال بهاز هر یک از آن انتخاب یک حرف

 ( اجرا شود.OHM’s lawکه قبل از شروع تست باید قانون اهم )

 Test Objectپنجره   (5-3-1

شده است. برخی از گیری انرژی طراحی های حفاظتی، ترانسدیوسرها و وسایل اندازهبرای تست رله AMTهای ماژول

باشند. هر ماژول تست به طور طبیعی می Test Objectگیرند به طور فیزیکی دارای هایی که تحت تست قرار میدستگاه

 Testباشد که مقداری از این اطالعات را از نیازمند یکسری اطالعات برای منطبق کردن خود با دستگاه تحت تست می

Object در  کند.های تست را مدیریت میموجود در این قسمت، پارامترهای هر یک از ماژولکند. اطالعات دریافت می

 ها را بررسی و ویرایش کنید. های مختلف دسترسی داشته، آنتوانید به پارامترشما می Test Objectقسمت 
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5-3-1-1) Test object برای یک صفحه تست 

اختصاصی بوده و در صورت باز  صورتبههر صفحه تست باشد. این قسمت برای می  Test objectهر صفحه تست دارای یک

 صفحات مختلف تست وجود نخواهد داشت. Test Objectبودن چندین صفحه تست ارتباطی بین 

 Parameters|Test(. همچنین از طریق     ) از نوارابزار باالی صفحه کلیک کنید Test Objectبر روی آیکون برای شروع  

Object به این قسمت دسترسی داشته باشید. با استفاده از کلید میانبر توانید نیز میCtrl+T توانید نیز میTest Object  را باز

 نمایید.

5-3-1-1-1) Test Object - ( پنجره مربوط به تنظیمات دستگاهDevice Settings) 

 کنید.در شکل زیر پنجره مربوط به تنظیمات دستگاه را مشاهده می

 

 AMT. پنجره تنظیمات دستگاه 22-5 شکل

 ( عموماً دارای اطالعات و تنظیماتی مانند:Device Settingsپنجره تنظیمات دستگاه )

 نام و توضیحی در مورد دستگاهی که تحت تست قرار گرفته 

 سازنده آن سلولکار 

  نوع یاType دستگاه و آدرس 

 سریال و یا مدل دستگاه 

 عات اضافی که ممکن است برای شناسایی دستگاه مفید باشد.و اطال 

 باشد:این قسمت عالوه بر اطالعات باال دارای یکسری اطالعات کلی مانند آنچه در زیر آمده است نیز می

 تعداد فازها 

  مقادیر نامی فرکانس، ولتاژ و جریان 

 های ولتاژ و جریان باقیماندهضرایب و محدودیت 

 که حساسیت دستگاه برای اضافه بار را مشخص کنید. دهدمیه شما اجازه همچنین این قسمت ب
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 ؟شودمیبالک دیستانس دیده  ،Deviceدیستانس عالوه بر بالک Roomهای تست به غیر از Roomچرا در بعضی از  (5-3-1-1-2

یم ترانس ، احتیاج به تنظSequenceها، مانند های طراحی شده برای تست، ممکن است بعضی از تستRoomبا توجه به 

عالوه  Test Objectها در قسمت Roomجریان و طول و زاویه خط داشته باشد به همین علت ممکن است شما در بعضی از 

 را هم مشاهده نمایید. Distance، بالک Deviceبر بالک 

  Test Objectهای مختلف در حالت (5-3-1-1-3

این  توان یکی ازیی با هم دارد. با توجه به نیاز کاربر میهاتفاوت حالت پیشرفته و استاندارد در بین دو Test Objectماژول 

را انتخاب  حالت پیشرفته و حالت استاندارد Viewتوانید از قسمت حاالت را انتخاب نمود. برای دسترسی به این قسمت می

 کرد.

طراحی کند و پارامترهایی  تواند بالکتفاوت حالت استاندارد با حالت پیشرفته در این است که کاربر در حالت پیشرفته می

 . نماید..را در آن ایجاد، اضافه، حذف و .

 (Hardware Configurationافزار )تنظیمات سخت (5-3-2

نامیده شده است. کاربر در  Hardware Configurationافزار، افزاری یک تست مشخص در نرمتنظیم مشخصات سخت     

Hardware Configuration ا مشخص نماید:تواند موارد زیر رمی 

 تنظیمAMT  های طراحی شده.به منظور قابل اجرا بودن تست 

 های باینری دستگاه های باینری، آنالوگ و خروجیتنظیم ورودیAMT. 

 های مورد نیاز.های مختلف برای داشتن مقدار جریانانتخاب سربندی 
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 AMTهای دستگاه تستر با ماژول Test Object اتصال ز نحوه. شمایی ا23-5 شکل

 های جریانی و ولتاژیانتخاب وجود و عدم وجود کانال 

 های کردن عملکرد فن مشخصAMT 

دهد که تنظیمات مورد نیاز خود را قبل از آنکه دستگاه تحت تست به کاربر اجازه می Hardware Configurationقسمت 

 .قرار بگیرد انجام دهد

استفاده کرد و یا بر روی  Hardware | Configurationتوان از منوی می افزاربرای دسترسی به قسمت تنظیمات سخت

افزار نیز پنجره مربوط به تنظیمات سخت Ctrl+Hدر نوارابزار باالی صفحه کلیک کرد. با استفاده از کلید میانبر      آیکون  

 در دسترس خواهد بود.

 ماژول تست (5-3-3

 شامل: AMTافزار نرم

 ی هایی مانند رلهها، برای تست رلهسازی آن ماژولهای تست، متناسب با عملکرد حفاظتی مورد نظر و بهینهماژول

های وسایل تحت حفاظت مانند رله ها مشخصهباشد. در این ماژولجریان زیاد، رله دیستانس و رله دیفرانسیل می

 خواهند آمد.مایش درصورت گرافیکی به ن)در صورت وجود( به

 های تست عمومی برای انجام تست، نیازی ندارند که با توابع عملکردی پوشش داده شوند، بلکه با ایجاد ماژول

ین همچنگیرند. العملی از رله تحت تست، مورد استفاده قرار میبا زمان یا عکس هاآنهای مختلف و کنترل توالی

 تواند صورت پذیرد.یا پایان باشند نیز می ارزیابی بر اساس اینکه حساس به شروع

 خواهد بر روی ماژول تنظیم کند بستگی دارد.چگونگی تنظیم پارامترهای هر رله به نوع تستی که کاربر می
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 گزارش تست (5-3-4

افزار و رله های طراحی شده، مشخصات و پارامترهای سختباشد که اطالعاتی از تستهر ماژول تست دارای قسمتی می

باشد. عالوه های گزارش کوتاه و گزارش بلند میر آن قسمت موجود است. این قسمت دارای دو الگوی آماده با عنوانو... د

بر این دو الگو، کاربر قادر خواهد بود با توجه به نیازهای گزارشی خود الگوی مورد نظر خود را ایجاد نماید. همچنین کاربر 

تغییر داده و به دلخواه خود درآورد. بعد از هر تغییر اساسی در مشخصات تست و فرض این الگوها را تواند نمایش پیشمی

 وارد خواهید نمود گزارش شما به روز خواهد شد. Preferenceیا هر تغییر مهم دیگر متناسب با زمانی که شما در قسمت 

ابزار در باال  در نوار  استفاده نمایید و یا بر روی آیکون Parameters | Report سرای دسترسی به منوی گزارش از آدرب

 توان به صفحه تنظیمات گزارش دسترسی داشت.می Ctrl+Rصفحه کلیک نمایید. همچنین از طریق کلید میانبر 
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 Sequencerتست صفحه  (5-4

  ercsequenمعرفی صفحه تست: 001

 AMT Sequencer یاز دارد ن دهد که هر نوع تستی کهاین امکان را به کاربر می ،با داشتن ابزارهای قدرتمند در کنار یکدیگر

وجی با خر هایسیگنالبرای تولید  Stateتوان به طراحی ابزارهای قدرتمند می میان ایناز کند. را در این قسمت طراحی 

 ،هارمونیک دلخواه ولتاژ و جریان با ، طراحیcontinuousو یا  Step صورتبه Rampج دلخواه، طراحی مو یدامنهتعداد و 

پرداخته  Roomمختلف این  هایقسمتدر ادامه به توضیح  .و ... اشاره نمود Z-Trackingبا ابزار  PSBتست  تست گذرا،

 .شودمی

های اصلی این صفحه تست ماژول ءجز Table View ،Detail View ،Measurement Viewهای تست در این صفحه ماژول

 اند... در تمامی صفحات استفاده شده.و  Signal View ،VectorViewهای دیگر موجود در این صفحه مانند باشند و ماژولمی

 های این قسمت پرداخته خواهد شد.در ادامه به توضیح ماژول

 Table Viewماژول  (5-4-1

  table viewتوضیح کلی ماژول :001

تواند به تعداد باشد. در این ماژول کاربر میمی Table Viewماژول  AMT Sequencerهای اصلی صفحه تست یکی از ماژول

 شودمیها نشان داده  Stateآنچه که در  تواند تنظیمی جداگانه داشته باشد.می Stateایجاد کند که هر  State مورد نیاز

 باشد.مقادیر فازی می

 

 Stateتصویر یک . 24-5 شکل

های ویژگی Stateهر  بگیرید.در نظر  Detail Viewاین ماژول را با ماژول خود، بیشتر اوقات نیاز است که در طراحی تست 

های با شناخت هر یک از قسمت دیگر وابسته نیست. Stateبه  Stateی خود را دارد و تنظیمات یک خاص و تنظیم شده

گزینه  Viewتوانید از منوی برای دسترسی به این پنجره می های دیگر بسط دهید.Stateتوانید آن را به ، میStateیک 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.TableView_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.TableView_001.mp4
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Table View ب کنید. با استفاده از کلید میانبر را انتخاAlt + Ctrl + T آیکون  توانید به این پنجره دست پیدا کنید.نیز می

 را مشاهده کنید. Table Viewتوانید پنجره باشد که با کلیک بر روی آن نیز میمی در نوار ابزار  Table Viewپنجره 

 Stateشماره  مربوط به قسمت (5-4-1-1

 ستون این کلیک راست وتوضیح tateS ی شماره به مربوط قسمت: 001

 Stateو سپس شماره  Stateبه معنای  Sنوشته خواهد شد. در ابتدای هر شماره ابتدا حرف  Stateدر این قسمت شماره هر 

انجام داد در لیست راست کلیکی در این قسمت  Stateتوان با هر برخی از کارهایی که می S12ثال م یبرا آورده شده است.

 ده شده است. در ادامه محتوای این راست کلیک شرح داده خواهد شد.نگنجا

 Stateشماره  بر روی راست کلیک (5-4-1-1-1

 در آن قرار گرفته است.که موارد زیر شودمیکلیک کنید لیستی باز راست Stateی هر وقتی بر روی شماره

 

 State. راست کلیک شماره 25-5 شکل

 Copy Stateگزینه  (5-4-1-1-1-1

در ماژول  Stateکنید. از آنجا که بخشی از اطالعات هر  Copyرا  Stateتوانید کلیه اطالعات یک با استفاده از این گزینه می

Detail View قتی که اطالعات یک باشد، ومیState  را در این قسمتCopy کنید آن قسمت از اطالعات میState  که در

Detail view  شودمیقرار دارد را نیز شامل. 

 Paste Stateگزینه  (5-4-1-1-1-2

باعث فعال شدن این گزینه  Copy Stateباشد. استفاده از گزینه فعال مینداشته باشیم این گزینه غیر Copy Stateوقتی 

مورد  Stateبرای این کار کافیست بر روی  کرد. Pasteدیگر  Stateتوان بر روی کپی شده را می Stateد شد. محتوای خواه

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.TableView.StateNumber_001.mp4
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توان بر روی خودش را نمی Stateالزم به ذکر است که محتوای یک  نظر راست کلیک کرده و از این گزینه استفاده کنید.

Paste  خطا مواجه خواهید شد.کرد. در صورت انجام چنین کاری با پیغام 

 Insert Copy Afterگزینه  (5-4-1-1-1-3

کپی شده  Stateای از توانید نمونهمی Copyفعال خواهد بود. بعد از انجام غیر Copy Stateاین گزینه قبل از استفاده از گزینه 

 Insertیگزینه ،راست کلیک کنید و از لیست Stateیک  یشماره را در محل مورد نظر ایجاد کنید. برای اینکار بر روی

Copy After ای از را انتخاب کنید. در این شرایط نمونهState  کپی شده بعد ازState که بر روی آن کلیک شده است ای

 .شودمیایجاد 

 Insert Copy Beforeگزینه  (5-4-1-1-1-4

کپی شده  Stateای از ونهتوانید نممی Copyفعال خواهد بود. بعد از انجام غیر Copy Stateاین گزینه قبل از استفاده از گزینه 

 Insertیراست کلیک کنید و از لیست، گزینه Stateی یک را در محل مورد نظر ایجاد کنید. برای اینکار بر روی شماره

Copy Before ای از را انتخاب کنید. در این شرایط نمونهState  کپی شده قبل ازState ای که بر روی آن کلیک شده است

 .شودمیایجاد 

 Appendنه گزی (5-4-1-1-1-5

برای انجام این  ها ایجاد شود.Stateانتخاب شده در انتهای  Stateهمانند  Stateکه یک  شودمیاستفاده از این گزینه باعث 

 کنید.کلیک  توانید از نوار ابزار بر روی آیکون کار می

 Deleteگزینه  (5-4-1-1-1-6

 توانید از نوار ابزار بر روی آیکون این کار میبرای انجام  .شودمیانتخاب شده  Stateاستفاده از این گزینه باعث حذف 

 کنید.کلیک 

 Insert Beforeگزینه  (5-4-1-1-1-7

توانید برای انجام این کار می .شودمیانتخاب شده  Stateقبل از Defaultبا مقادیر  Stateاستفاده از این گزینه باعث ایجاد یک 

 کنید.کلیک  از نوار ابزار بر روی آیکون 

 Insert Afterگزینه  (5-4-1-1-1-8

برای انجام این کار  .شودمیانتخاب شده  Stateبعد از فرضپیشبا مقادیر  Stateاستفاده از این گزینه باعث ایجاد یک 

 کنید. کلیک  توانید از نوار ابزار بر روی آیکونمی

 Insert Z Shotگزینه  (5-4-1-1-1-9

  hotS Znsert Iتوضیح پنجره ی: 001

 صورتبه Stateکه با وارد کردن تنظیمات مورد نیاز پنجره، سه عدد  شودمیای باز با کلیک بر روی این گزینه پنجره

 اتوماتیک ایجاد خواهد شد.

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.TableView.StateNumberRightClick.InsertZShot_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.TableView.StateNumberRightClick.InsertZShot_001.mp4
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 Insert Impedance Shot. پنجره 26-5 شکل

باشد که های مختلفی میاین پنجره دارای بخشکنید.  ککلی توانید از نوار ابزار بر روی آیکون برای انجام این کار می

  در ادامه هر یک توضیح داده خواهد شد.

 Line Parametersبخش  (5-4-1-1-1-9-1

 باشند.این مقادیر از این قسمت غیرقابل ویرایش می .شودمیدر این قسمت مقدار امپدانس و زاویه خط نمایش داده 

 Zقسمت  (5-4-1-1-1-9-1-1

باشد. برای تغییر این مقدار باید . این قسمت غیرقابل ویرایش میشودمیمقدار امپدانس خط در این قسمت نمایش داده 

 را تغییر دهید. Line Lenghtو قسمت   e Distancبالک، Test Objectاز پنجره 

 Phi(z)قسمت  (5-4-1-1-1-9-1-2

باشد. برای تغییر این مقدار . این قسمت غیرقابل ویرایش میشودمیمقدار زاویه امپدانس خط در این قسمت نمایش داده 

 را تغییر دهید. Line Angleو قسمت   e Distancبالک، t ObjectTesباید از پنجره 

 Fault Parametersبخش  (5-4-1-1-1-9-2

 کنید.و جریان تست را مشخص می طاخمحل در این بخش نوع خطا، 

 Fault Typeقسمت  (5-4-1-1-1-9-2-1

که  شودمیاین قسمت لیستی باز  درسمت انتخاب کنید. برای این کار با کلیک بر روی کانوع خطای مورد نظر را از این ق

 خطاها در این قسمت موجود است. انواع

file:///D:/All/Software/ZZ-HelpFilms/Files/www.vebko.irSequencer.TableView.StateNumberRightClick.InsertZSho_001.mp4
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 Locationقسمت  (5-4-1-1-1-9-2-2

محل خطا  نباشد. در واقع درصدی از طول خط را باید به عنوادرصد می صورتبه شودمیعددی که در این قسمت وارد 

 درصد امپدانس خط. 80مشخص کنید. مثال 

 Itestقسمت  (5-4-1-1-1-9-2-3

 I constantهای تست دیستانس در این قسمت روش . در واقع از بین روششودمیتست در این قسمت مشخص  جریان

 نتخاب شده است که کاربر باید مقدار جریان را مشخص کند.ا

 Time Settingsبخش  (5-4-1-1-1-9-3

با  State 3های دیستانس احتیاج به دانید برای تست رلهکه میهمانطورها مشخص خواهد شد. Stateدر این قسمت زمان 

ده در این قسمت تنظیم خواهد های نامبرده شStateزمان هر یک از  داریم. PostFaultو  PreFault، MaxFaultهای عنوان

 شد.

 PreFaultقسمت  (5-4-1-1-1-9-3-1

ها صفر و جریان State. در این شودمیدر این قسمت تنظیم  Prefault Stateمدت زمان تزریق ولتاژ و جریان با عنوان 

 ها نامی خواهند بود.ولتاژ

 Max Faultقسمت  (5-4-1-1-1-9-3-2

 .شودمین قسمت تنظیم در ای Max Fault Stateمدت زمان تزریق ولتاژ و جریان خطا با عنوان 

 CB Tripقسمت  (5-4-1-1-1-9-3-3

ر باشد. برای تغییزمان بسته شدن کلید قدرت در این قسمت نمایش داده خواهد شد. این عدد در این قسمت غیرفعال می

 را تغییر دهید. CB Trip Timeگزینه  CB Configuration، بالک Test Objectزمان این گزینه باید از پنجره 

 PostFaultقسمت  (5-4-1-1-1-9-3-4

. مقدار ولتاژ و جریان شودمیدر این قسمت تنظیم  PostFault نمدت زمان تزریق ولتاژ و جریان بعد از تزریق خطا با عنوا

 باشد.صفر می Stateدر این 

  Trigger/Measurementبخش  (5-4-1-1-1-9-4

 .شودمیمشخص  MaxFaultمربوط به  Triggerریپ و در این بخش زمان نامی ت

 Trigger Onقسمت  (5-4-1-1-1-9-4-1

باشد. در این قسمت باید باینری مورد نظر انتخاب شود. در لیست تریگر با باینری می Stateهای تریگر برای هر یکی از روش

شده است نشان  فعال Binary Inputی و زبانه Hardware Configهای ورودی که در قسمت های این قسمت، باینریباینری

 داده خواهد شد.

 Tnomقسمت  (5-4-1-1-1-9-4-2

 ای که در حال تست آن هستید، در این قسمت مشخص خواهد شد.مقدار نامی زمان تریپ نقطه

 +Tdevقسمت  (5-4-1-1-1-9-4-3

 .شودمین تریپ در نظر گرفته شده است در این قسمت نوشته مقدار تلرانس مثبتی که برای زما
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 -Tdevقسمت  (5-4-1-1-1-9-4-4

 .شودمیمقدار تلرانس منفی که برای زمان تریپ در نظر گرفته شده است در این قسمت نوشته 

 Insert Z Shotدکمه  (5-4-1-1-1-9-5

ی دیستانس طه در رلهبرای تست یک نق State عدد 3بعد از انجام تمامی تنظیمات خواسته شده با کلیک بر روی این گزینه 

 .شودمیساخته  Table Viewدر 

 

 Insert Z Shot. نتیجه 27-5 شکل

اخته شده است. مورد نظر سای هStateباشد می Table Viewکه پنجره  Aهمانطور که از شکل باال مشخص است در قسمت 

ی تست طراحی شده ارزیابی نقطه Measurement  Viewقرار دارد و در  Stateت بیشتری از هر اطالعا Detail viewپنجره در 

 است.

 Default Stateگزینه  (5-4-1-1-1-10

 .شودمیبرگردانده  Defaultبه مقادیر  Stateمقادیر هر با استفاده از این گزینه 

 Nameقسمت  (5-4-1-2

نتخاب نام کافیست در کادر مربوطه کلیک کنیم و نام برای ا یک نام انتخاب کنیم. Stateتوانیم برای هر در این قسمت می

 Stateباشد. بخش اول کند دو بخشی میبرای این بخش انتخاب می Amproفرضی که نام پیش دلخواه را در آن بنویسیم.

 .State 12. برای مثال باشدمی Stateو بخش دوم شماره 

را انتخاب  آیکون  فرض برگردانید. برای این کار از نوار ابزارپیشها را به حالت Stateممکن است بخواهید که نام تمامی 

 کنید.
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 Stateتصویر یک . 28-5 شکل

 تواند خالی بماند و همیشه یک اسم را در خود خواهد داشت.نمی Nameقسمت 

 قسمت جدول مقادیر (5-4-1-3

 ی دامنه، فازلتاژی و جریانی نشان داده شده است. برای هر سیگنال سه مشخصهو هایدر این قسمت مشخصات سیگنال

  شکل موج دلخواه خود را ایجاد کند. مقادیر، نبا وارد کرد است که بتواند داده شدهو فرکانس در اختیار کاربر قرار 

فعال بودن فعال و یا غیر د.د شنفرض در این قسمت سه سیگنال ولتاژی و سه سیگنال جریانی دیده خواهپیش صورتبه

 انجام شده است بستگی دارد. Output Analogو زبانه  Hardware Configها به تنظیماتی که در قسمت این سیگنال

 شوند.تنظیم می Deviceبالکو در  Test objectباشد. این مقادیر در می ها وجود دارد مقادیر نامیمقداری که در این سلول

 فرض بر روی هر سلول کلیک کرده و مقدار دلخواه را وارد کنید.دیر پیشابرای تغییر مق

تواند با وارد کردن مقدار صفر در ستون فرکانس کاربر میشده است. هرتز نوشته  50در ستون مربوط به فرکانس مقدار

فرض اینگونه در نظر گرفته شده است که تمامی پیش صورتبهکند. تبدیل DC هایرا به سیگنال ACهای سیگنال

ر لینک گها با یکدیدارای فرکانس مشابه هستند، به همین دلیل فرکانس شودمیهایی که برای تست استفاده سیگنال

وانید با استفاده تها نیز مقدارشان تغییر خواهند کرد. البته شما میهستند، یعنی با تغییر مقدار یک فرکانس مابقی فرکانس

 کنید. کلیک بر روی ستون فرکانس این لینک را غیرفعال از راست

 یش سرعت در وارد کردن تنظیماتهایی برای افزاکلیکهر ستون راستبرای باشد که جدول مقادیر دارای سه ستون می

 های به کار رفته در این قسمت توضیح داده خواهد شد.کلیکدر ادامه هر یک از راست طراحی شده است.
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  راست کلیک ستون دامنه (5-4-1-3-1

ی هادسته تقسیم کرد. دسته اول ولتاژ 4توان به گیرند میهایی که در این قسمت قرار میستون دامنه را با توجه به سیگنال

کلیک این قسمت . بنابراین راستBهای گروه و نهایتا جریان Aهای گروه ، دسته سوم جریانB، دسته دوم ولتاژ گروه Aگروه 

کنید این تغییرات برای اعمال می Aتغییری را بر روی ولتاژ گروه  یمثال وقت کند.جداگانه کار می صورتبهبرای هر گروه 

 اعمال نخواهد شد. در صورت فعال بودن Bولتاژ گروه 

 

 راست کلیک ستون دامنه. 29-5 شکل

 Nominal Valueگزینه  (5-4-1-3-1-1

و قسمت  Deviceبالک ، Test Objectپنجره  از نامی ولتاژ مقدارهای ولتاژی استفاده شود اگر از این گزینه بر روی سیگنال

Vnom(sec) شودمیو در همان قسمتی که راست کلیک شده است ثبت  شودمی گرفته. 

 و قسمت Deviceبالک ، Test Objectپنجره  از نامی جریان مقدار های جریانی استفاده شود،لاگر از این گزینه بر روی سیگنا

Inom شودمیهمان قسمتی که راست کلیک شده است ثبت شده و در  گرفته. 

 Zeroگزینه  (5-4-1-3-1-2

 .کندمی صفر را سیگنالی دامنه مقدار

 Equal Magnitudesگزینه  (5-4-1-3-1-3

 .شودمیشبیه خودش  از این گزینه استفاده شده است، روی آنی که بر های هم گروه آن سیگنالیگنالی مابقی سدامنه 

 .شودمی VA2هم مانند  VA3و  VA1از این گزینه استفاده کنید مقدار  VA2مثال اگر بر روی سیگنال 
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 Load %100گزینه  (5-4-1-3-1-4

 نامی مقادیر به توجه با مقادیر این .شوندمی تنظیم نامی مقدار برابر هاجریان و هاولتاژ تمامی مقادیر گزینه این انتخاب با

 .شودمی تنظیم Deviceبالک ، Test Objectپنجره  از هاجریان و هاولتاژ

 Load %50گزینه  (5-4-1-3-1-5

 .شوندمی تنظیم نامی مقادیر نصف هاانجری و هاولتاژ تمامی مقادیر گزینه این انتخاب با

 Unloadedگزینه  (5-4-1-3-1-6

 د.کنمیباری را ایجاد که شرایط بی شد خواهدصفر  گزینه این انتخاب با هاجریان مقادیر

 Paste From Vector View Clipboardگزینه  (5-4-1-3-1-7

 Tableدلخواه در Stateرا بر روی توانید این اطالعات کرده باشید، می Copyرا  Vector Viewاطالعات پنجره  کهدر صورتی

View  انتقال دهید. برای این کار بر روی گزینهPaste From Vector Clipboard .بدین ترتیب کل اطالعات کپی  کلیک کنید

 .شودمیمورد نظر منتقل  Stateبه  Vector Viewشده از 

 Link to XRioگزینه  (5-4-1-3-1-8

، سلول لینک شده نیز مقدارش Rioکند. با تغییر این مقدار درتنظیم می Rioرا با توجه به مقدار مورد نظر درسلول مقدار 

 کلیک کنید. اینجابرای اطالعات بیشتر  کند.تغییر می

 Remove Linkگزینه  (5-4-1-3-1-9

 کنید. یککلبرای اطالعات بیشتر اینجا  .کندمی حذف را شده ایجاد لینک

 Go To Link Valueگزینه  (5-4-1-3-1-10

دهیم. برای را تغییر می Referenceبا استفاده از این گزینه به قسمت مربوطه رفته و مقدار  Referenceبرای تغییر مقدار 

 کنید. کلیکاطالعات بیشتر اینجا 

 کلیک ستون فازراست  (5-4-1-3-2

 ی حاالتتوضیحات راست کلیک روی ستون فاز در همه: 001

و قسمت  شودمیتبدیل  DCبه  ACباشد که اگر فرکانس صفر شود سیگنال ای که در این قسمت قابل ذکر است این مینکته

 .شودمیفعال فاز غیر

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.TableView.PhaseColumnRightClick_001.mp4
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 راست کلیک ستون دامنه. 30-5 کلش

 توانیم مقادیر فازها را دوباره تنظیم کنیم.هرتز برگردد می 50بعد از آنکه فرکانس به 

 Line Angleگزینه  (5-4-1-3-2-1

، مقدار این باشدتنظیم شده  چند Line Angleو قسمت  e Distancبالک، Test Objectپنجره  دربا توجه به اینکه زاویه خط 

 .شودمیسلول برابر آن 

 Zeroگزینه  (5-4-1-3-2-2

 کند.همانطور که از نام گزینه مشخص است مقدار صفر را در سلول جایگزین می

 90گزینه  (5-4-1-3-2-3

 کند.اری میگذدرجه در سلول جای 90را به عنوان  90 مقدار

 Balance Angleگزینه  (5-4-1-3-2-4

 باشد.های یک گروه ولتاژی یا جریانی میدرجه بین تمامی سیگنال 120منظور از باالنس در عبارت باال داشتن اختالف فاز 

که  ندشویم میظطوری تنی زوایا مابقو از این گزینه استفاده کنید بنابراین اگر شما در یک سلول عددی را وارد کنید 

 .شودمیانجام  ABCتوالی  صورتبهاین باالنس  درجه اختالف فاز داشته باشند. 120اید نسبت به عددی که شما وارد کرده

 Reverse Rotationگزینه  (5-4-1-3-2-5

ک گروه ولتاژی یا های یدرجه بین تمامی سیگنال 120در عبارت باال داشتن اختالف فاز  Reverse Rotationمنظور از 

یم ظباشد. بنابراین اگر شما در یک سلول عددی را وارد کنید و از این گزینه استفاده کنید مابقی زوایا طوری تنجریانی می

 ACBتوالی  صورتبهدرجه اختالف فاز داشته باشند. این باالنس  120اید شوند که نسبت به عددی که شما وارد کردهمی

 .شودمیانجام 
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 Paste From Vector View Clipboard گزینه (5-4-1-3-2-6

 Tableدلخواه در  Stateتوانید این اطالعات را بر روی کرده باشید، می Copyرا  Vector Viewاطالعات پنجره  کهدر صورتی

View  انتقال دهید. برای این کار بر روی گزینهPaste From Vector Clipboard  کلیک کنید. بدین ترتیب کل اطالعات کپی

 .شودمیمورد نظر منتقل  Stateبه  Vector Viewشده از 

 Link To XRio گزینه (5-4-1-3-2-7

، سلول لینک شده نیز مقدارش Rioکند. با تغییر این مقدار درتنظیم می Rioمقدار سلول را با توجه به مقدار مورد نظر در

 یک کنید.کل اینجاکند. برای اطالعات بیشتر تغییر می

 Remove Linkگزینه  (5-4-1-3-2-8

 کنید. کلیکبرای اطالعات بیشتر اینجا  .کندمی حذف را شده ایجاد لینک

 Go To Link Valueگزینه  (5-4-1-3-2-9

برای  دهیم.را تغییر می Referenceبا استفاده از این گزینه به قسمت مربوطه رفته و مقدار  Referenceبرای تغییر مقدار 

 کنید. کلیکاطالعات بیشتر اینجا 

 راست کلیک ستون فرکانس (5-4-1-3-3

یر های مختلف برای تست طراحی کنید. با غی با فرکانسهایسیگنال ،توانید با تغییر مقدار فرکانسدر این قسمت شما می

 توانند یک فرکانس یکتا داشته باشند.میهرکدام  ،جریانی سیگنال ولتاژی و 10 یهمه ،هافعال کردن لینک بین فرکانس

 ایجاد کنید. DCتوانید سیگنال با صفر کردن فرکانس شما می

 Nominal Valueگزینه  (5-4-1-3-3-1

و قسمت  Deviceبالک ، Test Objectکنید مقدار سلول از مقدار نامی فرکانس که در پنجره وقتی از این گزینه استفاده می

f nom .تنظیم شده است، پر خواهد شد 

 DCگزینه  (5-4-1-3-3-2

. در این حالت زاویه آن سیگنال صفر شودمی DCهنگام استفاده از این گزینه مقدار فرکانس صفر و سیگنال انتخاب شده 

 خواهد شد.

 Equal Frequencyگزینه  (5-4-1-3-3-3

 .کندمی تنظیم یکسان ایمقرارگرفته آن روی بر که سلولی به توجه با راهای دیگر فرکانس مقادیر

 Link Frequencyگزینه  (5-4-1-3-3-4

 تونس هایسلول تمام مقدار فرکانس، هایسلول از یک هر تغییر صورت در باشید کرده فعال را گزینه این کهدر صورتی

 .ستا تنظیم قابل جداگانه صورتبه سلول هر نباشد فعال گزینه این کهدر صورتی .کرد خواهند تغییر هم با فرکانس

 Paste From Vector View Clipboardگزینه  (5-4-1-3-3-5

 Tableدلخواه در  Stateتوانید این اطالعات را بر روی کرده باشید، می Copyرا  Vector Viewاطالعات پنجره  کهدر صورتی

View بر روی گزینه  انتقال دهید. برای این کارPaste From Vector Clipboard  کلیک کنید. بدین ترتیب کل اطالعات کپی

 .شودمیمورد نظر منتقل  Stateبه  Vector Viewشده از 
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 Link To XRio گزینه (5-4-1-3-3-6

دارش ، سلول لینک شده نیز مقRioکند. با تغییر این مقدار درتنظیم می Rioمقدار سلول را با توجه به مقدار مورد نظر در

 کلیک کنید. اینجاکند. برای اطالعات بیشتر تغییر می

 Remove Linkگزینه  (5-4-1-3-3-7

 کنید. کلیکبرای اطالعات بیشتر اینجا  .کندمی حذف را شده ایجاد لینک

 Go To Link Valueگزینه  (5-4-1-3-3-8

دهیم. برای را تغییر می Referenceبا استفاده از این گزینه به قسمت مربوطه رفته و مقدار  Referenceبرای تغییر مقدار 

 کنید. کلیکاطالعات بیشتر اینجا 

  Z-I constantراست کلیک های (5-4-1-3-4

5-4-1-3-4-1) 100% Line Length 

 کند.طول خط تنظیم می %100مقدار امپدانس را برابر با 

5-4-1-3-4-2) 120% Line Length 

 کند.طول خط تنظیم می %120مقدار امپدانس را برابر با 

5-4-1-3-4-3) 80% Line Length 

 کند.طول خط تنظیم می %80مقدار امپدانس را برابر با 

 Binary Outقسمت  (5-4-1-4

 inary outb ،Trigger ،Type ،commentهای توضیحات قسمت: 001

توانید مشاهده کنید. فعال بودن یا های فعال و وضعیت وصل یا قطع آنها را در این قسمت مینمایش گرافیکی از باینری

با کلیک بر روی شمای  بستگی دارد. Binary Outی زبانهو  Hardware Configبه تنظیمات  ،ها در این قسمتنبودن باینری

 تغییر دهید. 0به  1و از  1به  0ید وضعیت کلید را از توانمی دهر کلی

 Triggerقسمت  (5-4-1-5

از هر  ترکیبی . بطور کلی سه وضعیت تریگر زمانی، باینری یاشودمیدر این قسمت نمایش داده  Stateهر  Triggerوضعیت 

داده خواهد شد. با  Triggerو زبانه  Detail viewها در ماژول تعریف کرد. شرح کامل این تریگر Stateتوان برای هر دو را می

 شوید. Detail Viewمستقیم وارد پنجره  صورتبهتوانید دوبل کلیک بر روی این قسمت می

 Typeقسمت  (5-4-1-6

، Normal ،Quick ،Step Ramp ،Continuous Ramp ،Harmonicحالت عبارتند از  5. این حالت داشته باشد 5تواند می Stateهر 

Transient  وZ-Trackingها در قسمت هر یک از این گزینه ها را انتخاب کنید.توانید هر یک از این گزینه. در این قسمت می

Detail View .توضیح داده خواهد شد 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.TableView.Binaryout_001.mp4
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 Commentقسمت  (5-4-1-7

 Triggerو در زبانه  Detail View. این یادداشت در ماژول بنویسدیک یادداشتی  Stateدارد که برای هر  کاربر این امکان را

 .شودمیو در این قسمت فقط نمایش داده  شودمینوشته 

 Binary Inputقسمت  (5-4-1-8

 8دارای  AMTشوند. نمایش داده می Binary Inputی و زبانه Hardware Configدر  های فعال شدهدر این قسمت باینری

. نمایش شودمیباینری نمایش داده  4باشد که در صورت فعال بودن هر هشت باینری در این قسمت تنها باینری ورودی می

سیگنال  ی دریافتدریافت تریپ از رله این دایره به نشانه ضبه محباشد. در حین تست ی سفید رنگ مییک دایره صورتبه

 1به  0شده است یا اینکه از  1تریپ قرمز رنگ نمایش داده خواهد شد. در زیر همان دایره زمان دریافت تریپ وقتی که 

 رسیده است نمایش داده خواهد شد.

 Detail Viewماژول  (5-4-2

  analog outputبخشو  and fault type set Mode بخش ،state typeبخش ،out Analogزبانه ی ،detail viewمعرفی ماژول: 001

channel 
در واقع هر  .شودمیانجام  Detail Viewو برخی دیگر در  شودمیانجام  Table Viewیکسری از تنظیمات در  Stateبرای هر 

State ی شخصی در یک صفحهDetail View .خواهد داشت 

 

 Table Viewدر کنار  Detail Viewنمایی از . 31-5 شکل

 Detailماژول  وجود دارد، در Table Viewدر  است موجود stateهمانطور که از شکل باال مشخص است تمام اطالعاتی که در

view  و در زبانهAnalog Out  نیز وجود دارد. تغییرات بر روی مقادیرState  در هر ماژول که باشد در ماژول دیگر نیز انجام

 .شودمی

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView_001.mp4
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های مختلفی انجام دهید. این ماژول دارای قسمت Stateتوانید تنظیمات بیشتری را بر روی هر شما می Detail Viewدر 

 ادامه هر یک از آنها توضیح داده خواهد شد. باشد که درمی

 Analog Outزبانه  (5-4-2-1

. تنها داردنیز امکان تنظیم آن وجود  Table Viewانجام داد در  Stateتوان بر روی ظیماتی که در این زبانه میبیشتر تن

ود در این زبانه توضیح های موجدر ادامه هر یک از قسمت باشد.می Set Modeپارامتر تنظیمی اضافه شده در این قسمت 

 داده خواهد شد.

 State Typeبخش  (5-4-2-1-1

اگر بر روی  نیز وجود دارد. Table viewماژول  Typeقسمت . این گزینه در شودمیمورد نظر انتخاب  Stateدر این بخش نوع 

لیست  موارد موجود دراده خواهد شد. هر یک از نشان د ،قابل انتخاب یهاStateاین قسمت کلیک کنید لیستی از انواع 

 State انواع تغییر خواهد نمود و مواردی به زبانه اضافه یا کم خواهد شد. Analog Out یزبانه ابزارهای شودمیکه انتخاب 

ر انتهای . به دلیل گستردگی موضوع دNormal ،Quick ،Step Ramp ،continuous Ramp ،Harmonic ،Transientعبارتند از: 

 هر یک از حالت ذکر شده توضیح داده خواهد شد. Analog Out یتوضیحات زبانه

 Set Mode and Fault typeبخش  (5-4-2-1-2

 تواند انتخاب شود.می Stateهای مختلف برای هر نوع در این بخش مدل

 Set Modeقسمت  (5-4-2-1-2-1

 را انتخاب کنید. ها State هر یک از آنمدل توانید که می شودمیبا کلیک بر روی این قسمت لیستی باز 

 Directمدل  (5-4-2-1-2-1-1

 د.فاز و فرکانس هر یک را تنظیم کن ی فاز ولتاژی و جریانی، زاویهد دامنهتوانمی کاربرحالت این در 

 Line-Lineمدل  (5-4-2-1-2-1-2

دار و زاویه و زاویه هر یک از آنها را تنظیم کنید. عالوه بر آنها مق V0توانید مقدار ولتاژ فاز به فاز، مقدار در این حالت می

 باشد.یم میظجریان نیز در این قسمت قابل تن

 Symmetrical Componentsمدل  (5-4-2-1-2-1-3

ت، متقارن مثب هایمؤلفهکه کاربر بتواند مقادیر ولتاژ و جریان تست خود را توسط  شودمیی فراهم طدر این حالت شرای

 منفی و صفر ایجاد کند.

 Powerمدل  (5-4-2-1-2-1-4

لتاژ تزریقی از توان اکتیو، توان راکتیو و توان ظاهری استفاده وکه برای محاسبه جریان و در این حالت کاربر قادر خواهد بود 

 کند.

 Fault Valueمدل  (5-4-2-1-2-1-5

 توانید مقدار ولتاژ و جریان خطا، همراه زوایای آن را مستقیما وارد کنید.در این شرایط می
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 Z-I Constantمدل  (5-4-2-1-2-1-6

ار مقدوارد کردن  ،را وارد کنید. روش دیگر برای تستخطا و زاویه آن مقدار امپدانس  ،برای تست توانیددر این حالت می

 .شودمیاتوماتیک محاسبه  صورتبهمقدار ولتاژ . با ثابت بودن مقدار جریان،باشدمیمقاومت اهمی و سلفی خطا 

 Z-V Constantمدل  (5-4-2-1-2-1-7

. روش دیگر برای تست وارد کردن مقدار توانید برای تست مقدار امپدانس خطا و زاویه آن را وارد کنیددر این حالت می

 .شودمیاتوماتیک محاسبه  صورتبهمقدار جریان با ثابت بودن مقدار ولتاژ،  باشد.میمقاومت اهمی و سلفی خطا 

 Z-Zs Constantمدل  (5-4-2-1-2-1-8

کردن مقدار  وارد ،مقدار امپدانس خطا و زاویه آن را وارد کنید. روش دیگر برای تست ،توانید برای تستدر این حالت می

اتوماتیک  صورتبهمقدار جریان و ولتاژ  SIRبا وارد کردن مقدار نسبت امپدانس منبع یا . باشدمیمقاومت اهمی و سلفی خطا 

 .شودمیمحاسبه 

 Z%-I Constantمدل  (5-4-2-1-2-1-9

مشخص  %Ofتوانید برای تست، مقدار امپدانس خطا را درصدی از یک پارامتر قرار دهید که در قسمت در این حالت می

توانید آن را باشد. زاویه امپدانس خطا، پارامتر دیگریست که میمی Line Lengthفرض این پارامتر پیش صورتبه. شودمی

 .شودمیمحاسبه  Amproولتاژ خطا توسط  ،یم کنید. در نهایت با ثابت بودن مقدار جریانظتن

 Z%-V Constantمدل  (5-4-2-1-2-1-10

مشخص  %Ofامپدانس خطا را درصدی از یک پارامتر قرار دهید که در قسمت  توانید برای تست، مقداردر این حالت می

توانید آن را باشد. زاویه امپدانس خطا، پارامتر دیگریست که میمی Line Lengthفرض این پارامتر پیش صورتبه. شودمی

 .ودشمیمحاسبه  Amproخطا توسط  ولتاژ، جریانیم کنید. در نهایت با ثابت بودن مقدار ظتن

 Z%-Zs Constantمدل  (5-4-2-1-2-1-11

مشخص  %Ofتوانید برای تست، مقدار امپدانس خطا را درصدی از یک پارامتر قرار دهید که در قسمت در این حالت می

توانید آن را باشد. زاویه امپدانس خطا، پارامتر دیگریست که میمی Line Lengthفرض این پارامتر پیش صورتبه. شودمی

 .شودمیمحاسبه  Ampro، مقدار ولتاژ و جریان خطا توسط SIRیت با مشخص کردن نسبت امپدانس یا یم کنید. در نهاظتن

 Fault Typeقسمت  (5-4-2-1-2-2

مورد نظر  fault Typeتوانید باشد. از این قسمت میاین قسمت فعال می شودمیوقتی یکی از مدلهای امپدانسی انتخاب 

 تست کنید. Fault Typeخود را انتخاب کنید و امپدانس خطا را در آن 

 of%قسمت  (5-4-2-1-2-3

قرار  Line Lengthفرض پیش صورتبهتواند درصدی از مقدار این پارامتر باشد. در این قسمت پارامتری که امپدانس خطا می

های دیگری در این قسمت اضافه خواهد شد. کنید گزینهاستفاده می Rioو یا  XRioدارد. اگر در تست خود از یک فایل 

 ای مختلف.همانند زون
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 Analog Output Channelبخش   (5-4-2-1-3

مستقل توضیح داده خواهد شد.  صورتبهی حاالت باید وجود داشته باشد مذکور همیشه و در همه Stateاز آنجایی که  

بر روی چه  Set Modeو  State Typeپارامترهایی که برای تنظیم در این قسمت نمایش داده خواهد شد با توجه به اینکه 

 ای باشند متفاوت خواهند بود. بنابراین در توضیح این بخش باید شرایط گفته شده را نیز در نظر بگیریم.گزینه

ای باشد با بر روی هر گزینه Set Modeدر بقیه حالت  Ztrackingو  Transientهای به غیر از حالت State typeدر مورد 

 مواردی که در ادامه آورده خواهد شد مواجه خواهیم بود.

 Directمدل  (5-4-2-1-3-1

های فعال تواند مقدار دامنه، فاز و فرکانس هر یک از سیگنالباشد کاربر می Directاز مدل و  Normalانتخابی  Stateوقتی 

جدول  گیرد.صورت نمی Detail Viewدر این حالت تغییراتی در ابزارهای موجود در  موجود در جدول را خودش تنظیم کند.

 باشد.توضیح داده شده است، می بخش جدول مقادیرو  Table Viewد آنچه که در مقادیر در این بخش همانن

 Line-Lineمدل  (5-4-2-1-3-2

مانند شکل زیر  Stateخطی در این قسمت وارد کنید. در این وضعیت پارامترهای  صورتبهتوانید مقادیر خود را شما می

 باشد.می

 

 Analog Output Channelsمقادیر خطی . 32-5 شکل

، V12ولتاژ  Stateباشد. در این می V0توانید تنظیم کنید. یکی ولتاژ خط و دیگری در حالت خطی شما دو پارامتر را می

نیز همان  V13و V23. یعنی شودمیتنظیم  V12تمام مقادیر فاز به فاز برابر مقداری است که در  باشد.ولتاژ فاز به فاز می

ند. باشنیز نتیجه ولتاژ خط با در نظرگرفتن مقادیر فازی می V0تنظیم شده است. مقدار  V12مقداری را خواهند داشت که در 

جداگانه  رتصوبهتوانند ها نیز میهم صفر خواهد شد. جریان V0با هم مساوی باشند مقدار  VL3-Eو  VL1-E ،VL2-Eاگر مقدار 

 تنظیم شوند.

5-4-2-1-3-3) Symmetrical Components 

های متقارن وارد کرد. با توجه به روابط موجود مقدار مؤلفهها را مستقیما با عنوان توان پارامتردر سیستم قدرت می

 نجاما برای های فازی تبدیل خواهند شد.به سیگنال Amproهای متقارنی که در این قسمت وارد خواهد شد توسط مؤلفه

 .دهندمی نمایش A با معموالً که کنندمی استفاده متقارن هایمؤلفه تبدیل ماتریس از تبدیل این
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 Analog Output Channelsهای متقارن مؤلفهمقادیر . 33-5 شکل

ابل اند و در این قسمت غیر قنامی سیستم لینک شدهها در این قسمت به فرکانس در شکل باال مشخص است که فرکانس

مقدار فرکانس  Deviceبالک و  Test Objectباشد باید از پنجره هرتز می 50باشند. اگر فرکانس سیستم شما غیر از تغییر می

 را ویرایش کنید.

5-4-2-1-3-4) Power 

 د.هری، اکتیو و راکتیو را تنظیم کنهای ظاتواند مقادیر ولتاژ، توان خط و جمع توانسمت کاربر میدر این ق

 

 Analog Output Channelsدر  Powerموارد قابل تنظیم . 34-5 شکل

دهید مقدار توان خط تغییر آمده است را تغییر می دستبه S1+S2+S3ها که از جمع مقادیر در این قسمت وقتی جمع توان

واند ت. با توجه به پارامترهایی که کاربر میشودمیشده و برای توان خط در نظر گرفته  3کند. مقدار وارد شده تقسیم بر می

 گردد.تغییر دهد مقدار جریان با توجه به تنظیمات انجام شده محاسبه می

ابل اند و در این قسمت غیر قها در این قسمت به فرکانس نامی سیستم لینک شدهفرکانس در شکل باال مشخص است که

س مقدار فرکان Deviceبالک و  Test Objectباشد باید از پنجره هرتز می 50باشند. اگر فرکانس سیستم شما غیر از تغییر می

 را ویرایش کنید.
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5-4-2-1-3-5) Fault Value 

 در این قسمت کاربر قادر خواهد بود که مقادیر ولتاژ و جریان خطا همراه زوایای آنها را تنظیم کند. 

 

 Analog Output Channelsدر  Fault Valueموارد قابل تنظیم . 35-5 شکل

 قابل یرغ قسمت این در و اندشده لینک سیستم نامی فرکانس به قسمت این در هافرکانس که ستا مشخص باال شکل در

 فرکانس مقدار Device بالک و Test Object پنجره از باید باشدمی هرتز 50 از غیر شما سیستم فرکانس اگر. باشندمی تغییر

 .کنید ویرایش را

5-4-2-1-3-6) Z-I Constant 

یستانس های دهای تست امپدانس خطا که در رلهه امپدانس خطایی را تست کند یکی از روشاگر کاربر تمایل داشته باشد ک

 روش جریان ثابت است. شودمیاستفاده 

 

 Analog Output Channelsدر  Z-I Constantموارد قابل تنظیم . 36-5 شکل

باشد. عالوه بر مقادیر فوق با قابل تنظیم می Xو  Rدامنه و فاز و همچنین  صورتبهخطا در این قسمت مقادیر امپدانس 

 محاسبه خواهد شد. Amproثابت بودن مقدار جریان، ولتاژ تست توسط 

5-4-2-1-3-7) Z-V Constant 

انس های دیستتست امپدانس خطا که در رله اگر کاربر تمایل داشته باشد که امپدانس خطایی را تست کند روش دیگر

 روش ولتاژ ثابت است. شودمیاستفاده 
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 Analog Output Channelsدر  Z-V Constantموارد قابل تنظیم . 37-5 شکل

وق با باشد. عالوه بر مقادیر فقابل تنظیم می Xو  Rدامنه و فاز و همچنین  صورتبهدر این قسمت مقادیر امپدانس خطا 

 محاسبه خواهد شد. Amproثابت بودن مقدار ولتاژ، جریان تست توسط 

5-4-2-1-3-8) Z-Zs Constant 

های جریان و ولتاژ ثابت که در باال به آن اشاره اگر کاربر تمایل داشته باشد که امپدانس خطایی را تست کند عالوه بر روش

با عنوان امپدانس ثابت  شودمیدیستانس استفاده های تست امپدانس خطا که در رله تواند از روش دیگرشده است می

 استفاده نماید.

 

 Analog Output Channelsدر  Z-Zs Constantموارد قابل تنظیم . 38-5 شکل

اشد. عالوه بر مقادیر فوق با بقابل تنظیم می Xو  Rدامنه و فاز و همچنین  صورتبهدر این قسمت مقادیر امپدانس خطا 

 .شودمیمحاسبه  Amproمقدار جریان و ولتاژ توسط  ZLبه  Zsوارد کردن نسبت 

5-4-2-1-3-9) Z%-I Constant 

یستانس های دهای تست امپدانس خطا که در رلهاگر کاربر تمایل داشته باشد که امپدانس خطایی را تست کند یکی از روش

 روش جریان ثابت است. شودمیاستفاده 
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 Analog Output Channelsدر  Z%-I Constantموارد قابل تنظیم . 39-5 شکل

مشخص شده  Set Mode and Fault Typeدرصدی از پارامتری که در بخش  صورتبهدر این قسمت مقادیر امپدانس خطا 

توان با عنوان امپدانس درصد امپدانس خط را می 500مشخص شده است  . مثال همانطور که در شکلشودمیاست محاسبه 

توانید در این قسمت تنظیم کنید. با ثابت بودن جریان در این قسمت، خطا پارامتر دیگریست که می زاویهخطا تست کرد. 

 .شودمیمحاسبه  Amproولتاژ خطا توسط 

5-4-2-1-3-10) Z%-V Constant 

یستانس های دهای تست امپدانس خطا که در رلهنس خطایی را تست کند یکی از روشاگر کاربر تمایل داشته باشد که امپدا

 روش ولتاژ ثابت است. شودمیاستفاده 

 

 Analog Output Channelsدر  Z%-V Constantموارد قابل تنظیم . 40-5 شکل

مشخص شده  Set Mode and Fault Typeدرصدی از پارامتری که در بخش  صورتبهدر این قسمت مقادیر امپدانس خطا 

توان با عنوان امپدانس درصد امپدانس خط را می 500. مثال همانطور که در شکل مشخص شده است شودمیاست محاسبه 

سمت، دن ولتاژ در این قتوانید در این قسمت تنظیم کنید. با ثابت بوخطا پارامتر دیگریست که می زاویهخطا تست کرد. 

 .شودمیمحاسبه  Amproجریان خطا توسط 
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5-4-2-1-3-11) Z%-Zs Constant 

یستانس های دهای تست امپدانس خطا که در رلهاگر کاربر تمایل داشته باشد که امپدانس خطایی را تست کند یکی از روش

 روش امپدانس ثابت است. شودمیاستفاده 

 

 Analog Output Channelsدر  Z%-Zs Constantموارد قابل تنظیم . 41-5 شکل

مشخص شده  Set Mode and Fault Typeدرصدی از پارامتری که در بخش  صورتبهدر این قسمت مقادیر امپدانس خطا 

توان با عنوان امپدانس می درصد امپدانس خط را 500. مثال همانطور که در شکل مشخص شده است شودمیاست محاسبه 

توانید در این قسمت تنظیم کنید. با مشخص بودن پارامترهای فوق و خطا پارامتر دیگریست که می زاویهخطا تست کرد. 

 .شودمیمحاسبه  Amproنسبت امپدانس منبع نسبت به امپدانس خط ولتاژ و جریان توسط 

5-4-2-1-4) Normal State 

و جریان مورد نظر خود را برای تزریق به رله تنظیم کند. مقادیر ولتاژ و جریان تنظیمی تواند ولتاژ در این قسمت کاربر می

 ایجاد خواهد شد. AMTدر این قسمت مستقیما در خروجی 

 DC Decayقسمت  (5-4-2-1-4-1

از مقداری شروع و رفته رفته میرا  DCهای خود احتیاج داشته باشید که مقدار جریان گاها ممکن است برای برخی از تست

کنیم میرا شونده ایجاد کنیم، فرکانس را صفر می DC؛ که نرم افزار توانایی انجام چنین عملی را دارد.اگر بخواهیم مولفه شود

استفاده  A*e^(-t*T)از فرمول  Stateدر هر  Phaseتوانیم ثابت زمانی وارد کنیم. با این عمل در ستون ،آنگاه در ستون فاز می

 فرکانس اگر ،کنیدوارد می درجهقسمت  در که عددی یعنیباشد، عکس ثابت زمانی می T، هدامن A شود. در این فرمولمی

 خواهد بود. Tهمان باشد صفر

20باشد و شما قصد ایجاد مقدار  Normalشما از نوع  Stateبرای مثال اگر  ∗ ⅇ−(𝑡∗60)  را داشته باشید، باید طبق شکل زیر

 توانید مشاهده کنید.می Signal Viewرا نیز در  تنظیمات خود را انجام دهید. نتیجه کار
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 DC Decayتنظیمات مربوط به .42-5 شکل

تنظیم شده است. در نهایت آن چیزی که برای  T 60ولت و مقدار  20را  VL1Eی ولتاژ کنید دامنههمانطور که مشاهده می

 نشان داده شده است. signal viewدر  تزریق آماده شده است

5-4-2-1-5) State Quick 

 و توضیحات مربوط به آن (state type : quick)تعیین نوع :001

 .شودمید. شکل ظاهری صفحه مانند شکل زیر کنیانتخاب می Quickرا  Stateوقتی که حالت 

 

 Quickتنظیمات . 43-5 شکل

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.Quick_001.mp4
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گیرد، کاربر قادر خواهد بود مقادیر ولتاژ و جریان و ... را در اختیار کاربر قرار می Quickهایی که در حالت با استفاده از ابزار

 ل از تست تغییر دهد.در زمان تست و زمان قب

ی مشخص و هااتوماتیک با گام صورتبهدستی یا  صورتبهتواند باشد که دستور تغییرات میای میپله صورتبهتغییرات  

در زمان  همراه موج اصلی ایجاد کرد. Offsetتوان در این قسمت یک سیگنال های مشخص باشد. همچنین میدر زمان

ه شده از تست انجام شده گزارشی تهی کهدر صورتی ها گزارشاتی از آن تهیه کرد.ضعیت باینریتوان با تغییر وتست نیز می

های تهیه شده سوال کنید از شما در مورد ماندن یا حذف شدن گزارش Clearباشد در صورت اینکه بخواهید تست را 

 .شودمیپرسیده 

 Analog Output Channelقسمت  (5-4-2-1-5-1

در این قسمت نیز تغییراتی در  Stateای تنظیم شده است، ر این حالت بر روی چه گزینهد Set Modeبا توجه به اینکه 

باشد. های مختلف میدر این بخش ایجاد ولتاژ و جریان تست از روش Set Modeمنظور از پارامترهای خود خواهد داشت. 

 Set Modeعملکرد این بخش با توجه به اهی از گبرای آ باشد.مقادیر فازی می شودمیها نشان داده Stateآنچه که در 

 را مطالعه فرمایید.  ChannelAnalog Outputانتخاب بخش 

ولت شروع  10از VA1. برای مثال اگر بخواهیم مقدار ولتاژ شودمیبه تنظیم مقادیر اولیه مربوط  Quickدر  Stateعملکرد این 

 تنظیم کنیم. Stateرا در این  10عدد  بایدبه تغییر کند 

 Step Valueقسمت  (5-4-2-1-5-2

 Quickدر  Step: کار با بخش 001

 Analogهای تنظیمی هر آنچه که در ز نظر نمایش پارامتراباشد. می Analog Output Channelهمانند  Stateخصوصیات این  

Output Channel  وجود داشته باشد در این قسمت نیز وجود خواهد داشت. این بدان معناست که وقتی با تغییرSet Mode 

 د.دهنیز همان تغییرات رخ می Stateدهد، در این تغییراتی رخ می Analog Output Channelمربوط به  Stateدر 

 10از VA1برای مثال اگر بخواهیم مقدار ولتاژ  .شودمیمربوط  های مقادیربه تنظیم پله یا گام Quickدر  Stateعملکرد این 

در  Stateهای این متناظر سلول باید تنظیم کنیم. Stateولت را در این  5ولت شروع به تغییر کند، مقدار  5های ولت با پله

Analog Output Channel سلول وجود خواهد داشت.  نیز 

 

 Step valueقسمت . 44-5 شکل

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.Quick.Step_001.mp4
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 Enable Mouse Wheelگزینه  (5-4-2-1-5-3

مقادیر را  Mouse Wheelتوانید با چرخاندن می Step Valueبر روی ماوس با فعال کردن این گزینه و قرار گرفتن نشانگر 

 د.تواند در سرعت تست شما موثر باشگزینه میزیاد و یا کم کنید. این 

 Simple modeابزار  (5-4-2-1-5-4

 ی نشان داده شده در شکل زیر تبدیل خواهند شد.به شکل ساده State Step Valueاین حالت انتخاب شود  کهدر صورتی

 

 Quickدر Simple Modeشکل . 45-5 شکل

یکجا نمایش داده نخواهد شد. پارامترها  صورتبهالت دیگر تمامی پارامترهای دامنه، فاز و فرکانس جریان و ولتاژ در این ح

مربوط به همین قسمت در زیر این  Stateباید جداگانه انتخاب و تنظیم شوند. نتایج تنظیمات انجام شده در این حالت در 

 بخش اعمال خواهد شد.

 Reset/Offset Valuesقسمت  (5-4-2-1-5-5

 باشد.می Analog Output Channelکلیک فعال بر روی آن و ... همانند از نظر محتوا، ابزارهای راست Stateخصوصیات این 

خصوصیات خود را  Stateفوق حاصل نخواهد شد و این  Stateتغییری در ، Set Modeالزم به ذکر است در صورت تغییر 

 حفظ خواهد کرد.
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 Reset valueقسمت . 46-5 شکل

 Reset Valueگزینه  (5-4-2-1-5-5-1

 هایی که مورد نیاز باشد مورد استفاده قرار گیرد. تنظیم کنید تا در زمان Stateتوانید مقادیری را در با انتخاب این گزینه می

 Offset Valueگزینه  (5-4-2-1-5-5-2

 به مقدار اولیه اضافه کنید. Offsetان توانید مقادیری را با عنوبا انتخاب این گزینه می

 Hold Valueگزینه  (5-4-2-1-5-5-3

اول انجام دهید. در واقع این  Stateتا شما تغییرات جدید را در  شودمی Maskبا آخرین مقادیر  Stateبا انتخاب این گزینه 

State دهد که اگر مقادیری را به شما نشان میHold Value تگاه ظاهر خواهد شد.در خروجی دس ، این مقادیراعمال شود 

 Apply Resetگزینه  (5-4-2-1-5-5-4

شده است در خروجی ظاهر خواهد تنظیم  Reset Valueموسوم به  Stateاین گزینه فعال شود مقادیری که در  کهدر صورتی

 شد.

 Hold Valueچک باکس  (5-4-2-1-5-5-5

ر خروجی ظاهر خواهد تا زمانی که تیک این گزینه برداشته شود د Stateمقادیر موجود در آخرین با انتخاب این گزینه 

 شد.

 Apply Zeroدکمه  (5-4-2-1-5-5-6

در . شودمیفعال شده و مقادیر صفر در خروجی ظاهر  Hold Valueاین گزینه انتخاب شود تیک گزینه  کهدر صورتی

 را بردارید. Hold Valueبخواهید مقادیر صفر در خروجی ظاهر نشود باید تیک گزینه  کهصورتی

 Quick Settingبخش  (5-4-2-1-5-6

 باشد  quickاز نوع  state typeوقتی  quick settingبخش توضیحات: 001

 باشند.یرفعال میقبل از تست غ های برای زمان حین تست در نظر گرفته شده است. این ابزاریدر این بخش ابزارها

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.QuickSetting_001.mp4
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 Quick Setting. 47-5 شکل

 Show Time From Final Stepگزینه  (5-4-2-1-5-6-1

آخرین تغییرات انجام  ،هاBinary Inputتیک این گزینه انتخاب شود رفرنس زمانی برای ثبت زمان دریافتی از  کهدر صورتی

داشته باشید. رفرنس زمانی شما  Step Downیا  Step Upاگر شما تغییری در مقدار دامنه توسط  برای مثال شده خواهد بود.

بنابراین اگر تیک این گزینه غیرفعال باشد رفرنس زمانی از ابتدای تست محاسبه  خرین تغییر در دامنه خواهد بود.آاز 

 خواهد شد.

5-4-2-1-5-6-2) Time Out 

ثانیه  999شوید این زمان بر روی . هر بار که به این قسمت وارد میدشومیمدت زمان اجرای تست در این قسمت تنظیم 

 تواند این زمان را به دلخواه خود تغییر دهد.کاربر می .شودمیتنظیم 

 Manual Stepبخش  (5-4-2-1-5-7

 دستی صادر کنید.  صورتبهتوانیم فرمان تغییر مقادیر را در این قسمت می
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 Manual Step. 48-5 شکل

 Manualگزینه  (5-4-2-1-5-7-1

با استفاده از  توانید مقادیر را افزایش و یا کاهش دهید.می و  با فعال کردن این گزینه و کلیک بر روی دو عالمت 

 است، شدهتنظیم  Step Valueهایی که در توانید مقادیر را به اندازه پلهمینیز بر روی کیبورد  Pg Upو  Pg Dnهای کلید

 افزایش یا کاهش دهید.

 Rampبخش  (5-4-2-1-5-8

 اتوماتیک صادر کنید. صورتبهتوانیم فرمان تغییر مقادیر را در این قسمت می

 

  Ramp. 49-5 شکل

 Autoگزینه  (5-4-2-1-5-8-1

 جی صورت نگرفته است.ور خرآماده انجام تغییرات خواهد شد و تغییراتی دAMTبا فعال کردن این گزینه 

 Upگزینه  (5-4-2-1-5-8-2

 Upبرای اعمال تغییرات با فعال کردن گزینه  AMTدر مرحله قبل و آماده به کار شدن  Autoفعال کردن گزینه بعد از 

های نوشته شده است با پله Analog Output Channelافزایشی صورت خواهد گرفت. یعنی مقادیری که در  صورتبهتغییرات 

Step Values شودمیافزایشی زیاد  صورتبه. 

 Downگزینه  (5-4-2-1-5-8-3

 Downبرای اعمال تغییرات با فعال کردن گزینه  AMTدر مرحله قبل و آماده به کار شدن  Autoبعد از فعال کردن گزینه 

های نوشته شده است با پله Analog Output Channelکاهشی صورت خواهد گرفت. یعنی مقادیری که در  صورتبهتغییرات 

Step Values شودمیکاهشی کم  صورتبه. 

 Delta Tگزینه  (5-4-2-1-5-8-4

 باشد یم شدهتنظ  quickروی type stateزمانی که  delta Tبخش  detail viewادامه ی توضیحات ماژول: 001

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.Quick.Ramp.DeltaT_001.mp4
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 شودیمها را مشخص کنید. زمانی که در این قسمت تنظیم باید زمان بین پله شودمیاتوماتیک انجام  صورتبهاز آنجا تست 

 باشد.فاصله بین افزایش یا کاهش مقادیر می

 Enable Resetگزینه  (5-4-2-1-5-8-5

اتوماتیک  صورتبه. از آنجا که تست شودمیدر خروجی ظاهر  Reset Stateقادیر تنظیم شده در مبا فعال شدن این گزینه 

 .شودمیایجاد  AMTدر خروجی  Reset Stateدیر اها مقبعد از هر بار تغییر در پله شودمیانجام 

5-4-2-1-5-8-6) Enable Reset Time 

بعد از هر پله  باشد.در خروجی می Reset Stateمدت زمان یا ماندگاری مقادیر  شودمیزمانی که در این قسمت تنظیم 

 افتد.ی بعدی اتفاق میشده و سپس پلهاعمال  شودمیبه مدت زمانی که در این قسمت تنظیم  Reset State مقدار

 Add To Reportی دکمه (5-4-2-1-5-9

در حین تست هر زمانی که بر روی این گزینه کلیک شود اطالعاتی از تست در گزارش اضافه خواهد شد. برای اطالع از 

را انتخاب کنید. در  Reportی گزینه Parametersاز منوی  شودمیبه گزارش اضافه  مواردی که با کلیک بر روی این گزینه

 کنید.قسمت را مشاهده میاین را مشاهده کنید. در ادامه تصویری از  Quickبخش  Test Resultساختار درختی از قسمت 
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 Quickبرای  Report Setting. تصویری از 50-5 شکل

  کنید.باز خواهد شد که در ادامه مشاهده می State and Comment of report یپنجرهبا کلیک بر روی این دکمه 

 

 State and Comment of report. پنجره 51-5 شکل

 باشد.این پنجره دارای دو قسمت می

 Titleقسمت  (5-4-2-1-5-9-1

 توانید متنی را برای عنوان تستی که گزارش آن تهیه شده است انتخاب کنید.در این قسمت می

 Commentقسمت  (5-4-2-1-5-9-2

 توانید متنی را برای توضیح تستی که انجام شده است بنویسید و به گزارش اضافه کنید.در این قسمت می

 Failedی دکمه (5-4-2-1-5-9-3

 خواهد شد.ثبت  Failedبا کلیک بر روی این گزینه نتیجه تست 

 Passedی دکمه (5-4-2-1-5-9-4

 در گزارش ثبت خواهد شد. Passedبا کلیک بر روی این گزینه نتیجه تست 

 Delete Reportی دکمه  (5-4-2-1-5-10

های در این پنجره لیست تمام گزارش را مشاهده خواهید نمود. Delete From Reportبا کلیک بر روی این گزینه پنجره 

 ایجاد شده وجود خواهد داشت.
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 Delete From Report. پنجره 52-5 شکل

آن گزارش  ،Delete Selected Report یگزینه و انتخابتوانید با کلیک بر روی تیتر گزارشی که ایجاد شده در این پنجره می

خواهید بود مشخصات  قادر Edit Selected Reportهمچنین با کلیک بر روی دکمه  را از لیست و از گزارش نهایی حذف کنید.

 گزارش تهیه شده را ویرایش کنید.

5-4-2-1-6) Step Ramp 

 Step Rampدر Con in Freq Stepنین و همچ  Final Valueو  Start Value،Step Value: توضیح قسمت های 001

 Step Rampدر  Simple Modeو   Step Ramp Setting,RampDescription Reset Value, : توضیح قسمت های002

 داشته باشد. Rampها تواند بر روی دامنه، فاز و فرکانس تمامی سیگنالکاربر می Step Rampوان با عن Stateدر 

 

 Step Ramp. پنجره 53-5 شکل

 شود.نیاز است تا مشخصات الزم برای ایجاد آن سیگنال همانند شکل زیر ایجاد  Rampبرای ساخته شدن سیگنال 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.StepRamp_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.StepRamp_002.mp4
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 Ramp نمایش مشخصات سیگنال. 54-5 شکل

ها در ادامه توضیح داده . این قسمتشودتعریف  معین، هایقسمتهر یک از عبارات نشان داده شده در شکل فوق باید در 

 خواهد شد.

 Continuous in Frequency Stepابزار  (5-4-2-1-6-1

یم شده باشد. نکته بسیار مهم ظتواند بر روی دامنه، فاز و فرکانس تنطراحی شده می Rampبتدا گفته شد همانطور که در ا

بر روی فرکانس باعث پرش سیگنال خواهد شد، در نتیجه  Rampتنظیم  این است کهبر روی فرکانس  Rampدر تنظیم 

برای آنکه در عین حالی  ؛از رله گرفته نشود های فرکانسی جواب مناسبیممکن است در این شرایط در هنگام تست رله

 Continuous in Frequencyداریم ولی پیوستگی سیگنال ولتاژی حفظ شود حتما باید تیک گزینه  Rampکه بر روی فرکانس 

Step .در شکل زیر سیگنال ولتاژی که بر روی فرکانس آن  فعال شودRamp  طراحی شده است، قبل و بعد از استفاده از

 نشان داده شده است. Continuous in Frequency Stepر ابزا

 

 Continuous in Frequency Step. استفاده از ابزار 55-5 شکل
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 رتصوبهشکل موج دیگر پرش نداشته و  Continuous in Frequency Stepهمانطور که مشخص است بعد از فعال شدن ابزار 

ما این حت شودمیاز این قسمت استفاده  کهدر صورتیهای فرکانسی پیوسته تزریق خواهد شد. بنابراین برای تست رله

 گزینه فعال شود.

 Start Valueقسمت  (5-4-2-1-6-2

و ابزارهای راست کلیک نیز همانند باشد. بنابراین از نظر خصوصیات ظاهری می elnAnalog Output Chanهمان  Stateاین 

 باشد. می Stateهمان 

مشخص کنید. بنابراین اگر بخواهیم یک  Start Valueبرای طراحی تست در این حالت ابتدا باید مقادیر اولیه خود را در 

ر این قسمت ولت را باید د 10ولت درست کنیم، مقدار اولیه  2های ولت با پله 50ولت تا  10ولتاژی از  Rampسیگنال 

 بنویسیم.

نیز تغییر خواهد کرد و پارامترهای قابل تنظیم آن نیز تغییر خواهد کرد. برای آگاهی از  Set Modeبا تغییر  Stateاین 

 را مطالعه کنید.  ChannelAnalog Output قسمت Set Modeبا تغییر  Stateتغییرات این 

 

 Start Value. پنجره 56-5 شکل

 Simple modeابزار  (5-4-2-1-6-3

ی نشان داده شده در به شکل ساده Final Valueو  Step Valueهای با نام Stateکه این حالت انتخاب شود دو در صورتی

 شکل زیر تبدیل خواهد شد.
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 Simple Modeشکل . 57-5 شکل

صورت یکجا نمایش داده نخواهد شد. پارامترها در این حالت دیگر تمامی پارامترهای دامنه، فاز و فرکانس جریان و ولتاژ به

 های مربوط به همین قسمت در زیرStateباید جداگانه انتخاب و تنظیم شوند. نتایج تنظیمات انجام شده در این حالت در 

 این بخش اعمال خواهد شد.

 Step Valueقسمت  (5-4-2-1-6-4

 Startهای تنظیمی هر آنچه که در قسمت باشد. از نظر نمایش پارامترمی Start Valueهمانند قسمت  Stateخصوصیات این 

Value ت نیز وجود خواهد داشت. این بدان معناست که وقتی با تغییر وجود داشته باشد در این قسمSet Mode  درState 

 Stateدهد. تنها تفاوت این نیز همان تغییرات رخ می Stateدهد، در این تغییراتی رخ می Start Valueمربوط به قسمت 

 باشد.می Stateکلیک بر روی این غیرفعال بودن راست

 10از VA1برای مثال اگر بخواهیم مقدار ولتاژ  .شودمیمربوط  های مقادیربه تنظیم پله یا گام Rampدر  Stateعملکرد این 

در  Stateهای این باید تنظیم کنیم. متناظر سلول Stateولت را در این  5ولت برسانیم، مقدار  50ولت به  5های ولت با پله

 نیز سلول وجود خواهد داشت. Start Valueقسمت 
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 Step Value. پنجره 58-5 شکل

 Final Valueقسمت  (5-4-2-1-6-5

 Stateییر دو و تغ Set Modeباشد. یعنی با تغییر های قبلی میStateپارامترهای تنظیمی همانند  از نظر شباهت Stateاین 

نامبرده خواهد شد. مقدار نهایی  Stateنیز شبیه دو  Stateپارامترهای تنظیمی این  Step Valueو  Start Valueقبلی یعنی 

 شودمیولت شروع  10که از  Rampباید تنظیم شود. برای مثال برای داشتن یک سیگنال  Stateپارامترهای تنظیمی در این 

 .شودمیولت در این قسمت تنظیم  60ولت برسد، مقدار  60است به ولت قرار  5های و با گام

 

 Final Value. پنجره 59-5 شکل

 Step Ramp Settingبخش  (5-4-2-1-6-6

 .شودمیانجام  Rampدر این بخش برخی از تنظیمات مربوط به 
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 Step Timeقسمت  (5-4-2-1-6-6-1

باشد و زمان تنظیم شده در این  5تنظیمی  Step Value. بنابراین اگر شودمیگنالی تنظیم های سیدر این قسمت زمان پله

مشخص شده  Final Valueتا به مقدار نهایی که در  شودمیواحد به مقدار اولیه اضافه  5ثانیه  1ثانیه باشد، هر  1قسمت 

 است برسد.

 

 Step Ramp Setting. بخش 60-5 شکل

 Enable Resetقسمت  (5-4-2-1-6-6-2

استفاده شود. بعد از انتخاب  Reset Valueتواند به عنوان می Offset Valueمعروف به  Stateبا فعال کردن تیک این گزینه، 

 .Reset Valueباشد یا می Offset Valueمورد نیاز شما  Stateاین گزینه باید مشخص شود که 

 Reset Timeقسمت  (5-4-2-1-6-6-3

این گزینه فعال و قابل  Enable Resetبا فعال شدن تیک گزینه . باشدمی AMTدر خروجی  Reset Valueمدت زمان اعمال 

 باشد.ویرایش می

 Ramp Descriptionقسمت  (5-4-2-1-6-6-4

. شودمیرسانی در این قسمت اطالع و کل زمان تست Rampباشد. اطالعاتی در مورد تعداد این قسمت غیر قابل ویرایش می

وجود داشته باشد در این  Errorیک  Rampدر  AMTعالوه بر مطالب ذکر شده اگر به دلیل محدودیت ولتاژی و جریانی 

 قسمت نشان داده خواهد شد.
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 Ramp Descriptionقسمت . 61-5 شکل

ثانیه برای انجام  20,5طراحی شده است که  Rampعدد  41داد دهد در تنظیمات صورت گرفته تعدر شکل باال نشان می

 وجود ندارد. Errorبینی شده است. در طراحی صورت گرفته هیچ تست زمان پیش

 Reset Valueگزینه  (5-4-2-1-6-6-5

 Stateنوع  Reset Valueتوانید با انتخاب گزینه را در مراحل قبل فعال کرده باشید در این قسمت می Enable Resetاگرگزینه 

 تغییر دهید. Reset Valueاست به  Offset Valueفرض آن که را از پیش

 Offset Valueگزینه  (5-4-2-1-6-6-6

توانید شما می Stateبا تنظیم مقادیر این  خواهد ماند.باقی Offset Valueدر این قسمت  Stateبا انتخاب شدن این گزینه 

 جمع کنید. Startسیگنالی را با سیگنال 

 

 Offset Value/Reset Valueقسمت . 62-5 شکل
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5-4-2-1-7) Continuous Ramp 

 Continuous Rampدر  Offset Value و Start Value، gContinuous Ramp Settin، Final Valuesقسمت های  توضیح: 001

با توجه به مدت زمانی که در این قسمت برای تست  پیوسته طراحی کند. Rampخواهد بود  دردر این قسمت کاربر قا

 پیوسته ایجاد شود. Rampکه  شودمیها طوری مشخص ، پلهشودمیتعریف 

 

 Continuous Rampپنجره . 63-5 شکل

 مشاهده کنید. Signal Viewتوانید در پنجره نمایش تستی که توسط این قسمت طراحی شده است را می

 

 Signal Viewدر  Continuous Rampنمایش . 64-5 شکل

 برسید. Tمدت زمان  رد Bخواهید به مقدار نهایی می Aکنید از مقدار اولیه خص این قسمت تنها الزم است شما مشدر 

 Start Valueقسمت  (5-4-2-1-7-1

باشد. بنابراین از نظر خصوصیات ظاهری و ابزارهای راست کلیک نیز همانند می  ChannelAnalog Outputهمان  Stateاین 

  باشد.می Stateهمان 

مشخص کنید. بنابراین اگر بخواهیم یک  Start Valueبرای طراحی تست در این حالت ابتدا باید مقادیر اولیه خود را در 

ولت را باید در این  10ثانیه درست کنیم، مقدار اولیه میلی 200ولت در مدت زمان  60ولت تا  2ولتاژی از  Rampسیگنال 

 قسمت بنویسیم.

نیز تغییر خواهد کرد و پارامترهای قابل تنظیم آن نیز تغییر خواهد کرد. برای آگاهی از  Set Modeبا تغییر  Stateاین 

 را مطالعه کنید.  ChannelAnalog Outputقسمت  Set Modeبا تغییر  Stateتغییرات این 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.ContinuousRamp_001.mp4
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 Start Valueقسمت . 65-5 شکل

5-4-2-1-7-2) Total Time 

ولت در  30ولت تا  10از   VL1توانید در این قسمت تعریف کنید. برای مثال تمایل دارید ولتاژکل زمان تست خود را می

 چه زمانی ایجاد شود. مدت زمان مورد نظر خود را در این قسمت بنویسید.

 

 Total Time. قسمت 66-5 شکل

 Final Valueقسمت  (5-4-2-1-7-2-1

قبلی  Stateو تغییر  Set Modeباشد. یعنی با تغییر قبلی می هایStateپارامترهای تنظیمی همانند  از نظر شباهت Stateاین 

ترهای تنظیمی در نامبرده خواهد شد. مقدار نهایی پارام Stateنیز شبیه  Stateپارامترهای تنظیمی این  Start Valueیعنی 

 30و به  شودمیولت شروع  10که از  Rampبرای داشتن یک سیگنال  VL1در ولتاژ  باید تنظیم شود. برای مثال Stateاین 

 .شودمیولت در این قسمت تنظیم  30ولت برسد، مقدار 
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 Final Value قسمت. 67-5 شکل

 Offset Valueقسمت  (5-4-2-1-7-3

جمع شود و به عنوان مقدار اولیه توسط  Start Valueتوانید مقادیر را تنظیم کنید که با مقادیر تنظیمی در می Stateدر این 

AMT .ایجاد شود 

 

  Offset Valueقسمت . 68-5 شکل

ندارند. این  Offsetباشد و فرض بر این بوده که مقادیر اولیه مقادیر صفر می فرض تنظیم شده برای تمامی اینمقدار پیش

State همانند .کلیک و.از نظر خصوصیات تنظیمی و ابزارهای راست .Start Value باشد.می 

 نشان داده تغییر نخواهد کرد و شکل خود را همانند آنچه در تصویر باال Set Modeبا تغییر  Stateالزم به ذکر است که این 

 شده است حفظ خواهد کرد.

5-4-2-1-8) Harmonic 

 Harmonicدر  Free_Order Harmonic #1.و#.Analog Output Channels ،2توضیح قسمت های : 001

 هایی با دو هارمونیک دلخواه داشته باشید.توانید سیگنالکنید، میرا از نوع هارمونیکی تعریف می Stateوقتی نوع 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.Harmonic_001.mp4
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وارد نموده و دو هارمونیک دلخواه  Analog Output Channelsبرای این کار ابتدا سیگنال اصلی یا هارمونیک اصلی را در 

 تنظیم نمایید. Free_Order Harmonic #2و  Free-Order Harmonic #1دیگر را به ترتیب در 

توانید از آن برای تست خود استفاده با تنظیمات انجام شده در این قسمت شما سیگنال هارمونیکی خواهید داشت که می

 نمایید.

را  هاباشد. دامنه این سیگنال پنجمو  سومخواهیم سیگنالی داشته باشیم که دارای هارمونیک برای مثال فرض کنیم می

یمات ظی جدول تنکنید. برای درک بهتر مطلب در ادامهرا مشاهده می در زیر جدول تنظیمات کنیم.انتخاب می بدلخواه

 ها را در آن مشاهده کنید آورده خواهد شد.توانید شکل سیگنالکه می Signal Viewنمایی از پنجره 

 

 Harmonicای تنظیمات مربوط به مثالی بر .69-5 شکل

توانید مشاهده کنید. در شکل زیر شکل موجی را مشاهده می signal viewدر ادامه تنظیمی که در باال انجام شده است را در 

 باشد.کنید که عالوه بر هارمونیک اصلی دارای هارمونیک سوم و پنجم میمی
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  Signal Viewیم شده در پنجره ظهای هارمونیکی تنشکل سیگنال .70-5 شکل

5-4-2-1-9) Transient 

 باشد .  Transientوقتی در حالت   Analog Out: توضیح زبانه 001

تهیه شده از رله با  Comtradeتوانید فایل توانید تست حالت گذرا طراحی کنید. برای این کار میاین قسمت شما می در

و یا  XRioذخیره شده است یک فایل  Comtradeهای اگر در دایرکتوری که فایل کنید. Loadرا در این قسمت  Cfgفرمت 

rio های لاز همان رله دیستانس و با همان نامی که فایComtrade ی ی امپدانسی رلهذخیره شده است باشد، مشخصه

 اتوماتیک باز خواهد شد.  صورتبهدیستانس 

را  Default Layout For Transientگزینه  Windowابتدا از منوی  شودمیبرای استفاده و تحلیل بهتر در این بخش پیشنهاد 

وری خواهد بود که در یک نگاه بیشتر اطالعات در دسترس شما انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه چیدمان صفحات ط

 باشد.

 

 Transientمربوط به جزئیات  .71-5 شکل

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.Transient_001.mp4
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شامل  Comtradeبرداری و حفظ شود. فایل گوید سیگنال خطا چگونه باید نمونهاستانداردی است که می Comtradeفایل 

 . این دو فایل همیشه باید در کنار یکدیگر باشند تا بتوانید فایل گذرا را تست کنید.باشدمی cfgو  datهای ل با فرمتیدو فا

ت را انتخاب می های گذرای موجود در لیساز فایل ییک Import Comtrade from Listبرای نمونه با کلیک بر روی گزینه 

 .شودمیز وارد کردن اطالعات فایل گذرا نشان داده بعد ا Transientکنیم. در شکل زیر پنجره 

 

 Transient نمایش فایل .72-5 شکل

 است. های مورد نیاز نمایش داده شدهدر پنجرههای گذرا اطالعات سیگنال شودمیهمانطور که در شکل باال دیده 

ایجاد و به رله تزریق کنید تا عملکرد رله را در حالت گذرا نیز بررسی  AMT 105ا را توسط هتوانید این شکل موجشما می

 کنید.

باز نمایید  AMPROافزار گرفته و با نرم Comtradeخرین خطایی که رله ثبت کرده است را خروجی آتوانید شما همچنین می

 ند عملکردی مشابه خواهد داشت یا خیر.یباره همین خطا را ببو دوباره به رله اعمال کنید تا بررسی شود که آیا اگر رله دو

 های مختلف این قسمت توضیح داده خواهد شد.در ادامه بخش

 Transient Settingبخش  (5-4-2-1-9-1

 وارد کنید. Transientمورد نظر خود را برای تست به قسمت  Comtradeتوانید فایل در این بخش می 

 Import Comtradeدکمه  (5-4-2-1-9-1-1

. با استفاده از این پنجره به آدرس محلی که فایل گذرا در آن قرار شودمیباز  Browserوی این گزینه پنجره با کلیک بر ر

 کنید. Openدارد، رفته و آن را 
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 Load Comtrade from listدکمه  (5-4-2-1-9-1-2

های از رله نمونه را مشاهده خواهید نمود که بسیاری از آنها Comtradeهای با کلیک بر روی این دکمه لیستی از فایل

 یا دیگسایلنت گرفته شده است. PSCADهای افزارمختلف و یا نرم
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 Load Comtrade from listپنجره  .73-5 شکل

فایل  Search در این پنجره امکان کلیک کنید تا فایل باز شود. Okل مورد نظر بر روی یدر این پنجره با کلیک بر روی فا

Comtrade توانید قسمتی از نام فایل مورد نظر را در آن بنویسید. نیز وجود دارد. در کادری که در باالی پنجره وجود دارد می

 فایل مورد نظر در لیست باشد با رنگ زرد نشان داده خواهد شد. کهدر صورتی

 Import Comtrade File From Listراست کلیک  (5-4-2-1-9-1-2-1

 Open File Locationگزینه  (5-4-2-1-9-1-2-1-1

 قرار دارند، پیدا کنید.  cfgتوانید محلی را که فایل هایبا این گزینه می

 Name  Copy Fileگزینه (5-4-2-1-9-1-2-1-2

 توانید اسم فایل را کپی کنید.با کلیک بر روی این گزینه می

  Copy Full Pathگزینه (5-4-2-1-9-1-2-1-3

 با کلیک بر روی این گزینه می توانید محل ذخیره فایل را کپی کنید.

 Sampling Rateبخش  (5-4-2-1-9-2

 .شودمیفایل تست نشان داده  Samplingدر این بخش اطالعاتی در مورد 

 Originalگزینه  (5-4-2-1-9-2-1

 .شودمیفایل تست در این قسمت نوشته  Samplingمقدار واقعی 

 Usedگزینه  (5-4-2-1-9-2-2

 .شودمیدر این قسمت نشان داده  Signal Viewاستفاده شده برای نمایش فایل تست در  Samplingمقدار 

 Frequencyگزینه  (5-4-2-1-9-2-3

کنید برخی از پارامترهای می Import. ممکن است وقتی فایلی را شودمیفرکانس فایل تست در این قسمت نمایش داده 

ان داده پیغامی به کاربر نش صورتبهباشد  گونهبدینفایلی  کهدر صورتیآن بر واحد هرتز و برخی دیگر کیلوهرتز باشد. 

 .شودمی

 Trim Timeبخش  (5-4-2-1-9-3

 توانید از این قسمت استفاده کنید.دارید بخشی از شکل موج گذرا به دستگاه اعمال شود میاگر تمایل 

 Start Timeگزینه  (5-4-2-1-9-3-1

 خواهید از آن زمان به بعد شکل موج تزریق شود را وارد کنید.در این قسمت زمان بخشی از موج را که می

 End Timeگزینه  (5-4-2-1-9-3-2

 ج تا آن زمان تزریق شود را وارد کنید.قسمت انتهای بخشی از موج را که تمایل دارید مو

 Fill Primary secondary from Device دکمه (5-4-2-1-9-4

ر دبا کلیک بر روی این قسمت به جای ضرایب ترانسفورماتورهای جریانی و ولتاژی موجود در فایل از ضرایب تنظیم شده 

کن است ضرایبی که در فایل موجود است این بدان دلیل است که گاهی مم .شودمیاستفاده  Test objectدر  Deviceبالک 
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ی مین امر باعث عدم نمایش صحیح شکل مثال در رلهتنظیم کرده است یکی نباشد و ه Deviceبا ضرایبی که کاربر در 

 شود.می Impedance Viewدیستانس در 

 جدول مقادیر (5-4-2-1-9-5

 باشد.  Transientازنوع  State Type: توضیح قسمت جدول مقادیر وقتی 001

مختلف جدول در  هایقسمت .شودمیکنید مقادیر فایل در جدول این بخش نشان داده می Importوقتی یک فایل گذار را 

 .شودمیادامه توضیح داده 

 Channel قسمت (5-4-2-1-9-5-1

توانید نام کانال با کلیک بر روی این قسمت می .شد خواهد آورده قسمت این در Comtrade فایل در موجود هایکانال نام

 را تغییر دهید.

 Scaleقسمت  (5-4-2-1-9-5-2

 شده گرفته نظر در دامنه درصد 100 تنظیمات این فرضپیش طور به که کندمی بیان را گذرا سیگنال دامنه از درصدی

 .دهد تغییر خود نیاز به توجه با را مقدار این تواندمی کاربر. است

 Minقسمت  (5-4-2-1-9-5-3

  .است ویرایش قابل غیر قسمت این. شودمی نوشته قسمت این در گذرا سیگنال دامنه مقدار حداقل

 Maxقسمت  (5-4-2-1-9-5-4

 .است ویرایش قابل غیر قسمت این. شودمی نوشته قسمت این در گذرا سیگنال دامنه مقدار حداکثر

 Prim.Factorت قسم (5-4-2-1-9-5-5

 .شودمیولتاژی و جریانی در این ستون مشخص  هایضریب اولیه ترانسفورماتور

 Sec.Factorقسمت  (5-4-2-1-9-5-6

 .شودمیولتاژی و جریانی در این ستون مشخص  هایضریب ثانویه ترانسفورماتور

 PSقسمت  (5-4-2-1-9-5-7

یه محاسبه شده اند. با کلیک بر ه شده در جدول سمت ثانویه یا سمت اولئکه اعداد ارا شودمیدر این قسمت نشان داده 

 توانید این گزینه را تغییر دهید.روی این قسمت می

 Characteristic Viewماژول  (5-4-2-1-9-6

???? 
 راست کلیک (5-4-2-1-9-6-1

 ؟؟؟؟

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.Transient.TableValues_001.mp4
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 Zoomبخش  (5-4-2-1-9-6-1-1

 Zoom Modeبخش  (5-4-2-1-9-6-1-1-1

 Allبخش  (5-4-2-1-9-6-1-1-2

 Inبخش  (5-4-2-1-9-6-1-1-3

 Outبخش  (5-4-2-1-9-6-1-1-4

 Characteristicبخش  (5-4-2-1-9-6-1-1-5

???? 
 Showبخش  (5-4-2-1-9-6-1-2

 Colorبخش  (5-4-2-1-9-6-1-3

 Boldبخش  (5-4-2-1-9-6-1-4

 Otherبخش  (5-4-2-1-9-6-1-5

 
 Show row number in tAct pointبخش  (5-4-2-1-9-6-1-5-1

 Pan mode(alt+mouse click)بخش  (5-4-2-1-9-6-1-5-2

 Up to current pointبخش  (5-4-2-1-9-6-1-5-3

 All pointsبخش  (5-4-2-1-9-6-1-5-4

 Snap to gridبخش  (5-4-2-1-9-6-1-5-5

 Snap to lineبخش  (5-4-2-1-9-6-1-5-6

 Fault Typeبخش  (5-4-2-1-9-6-1-5-7

 Characteristic کمکیابزارهای بخش  (5-4-2-1-9-6-2

???? 
 Snap to Gridچک باکس  (5-4-2-1-9-6-2-1

 Snap to Lineچک باکس  (5-4-2-1-9-6-2-2

 Pan Mode(alt+mouse click)چک باکس  (5-4-2-1-9-6-2-3

???? 
5-4-2-1-10) Tracking  

 Detail Viewدر ماژول  Ztracking: توضیح بخش 001

 پنجرهتاپ در ه بتوان با استفاده از ماوس لپوجود خواهد آمد کشود، شرایطی بهتعریف می Trackingاز نوع  Stateوقتی نوع 

Impedance View .مسیر امپدانسی تریسم شود 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.Tracking_001.mp4
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 Z-Trackingجزئیات مربوط به  .74-5 شکل

ای که هم اکنون در آن قرار دارید را انجام دهید. قسمت اول در پنجرهباید در دو قسمت تنظیمات  Z-Trackingبرای کار با 

باشد. در ادامه تنظیماتی که نیاز است در هر دو قسمت انجام شود تا بتوان از خصوصیات می Impedance Viewو قسمت بعد 

 شود.استفاده نمود بیان می Stateاین نوع 

اکنون در آن قرار دارید، همانطور که در شکل نشان داده شده است که هم اییعنی همان پنجره Detail Viewی در پنجره

 دهد.مقدار امپدانس نقطه مبدا، زاویه آن و مقدار جریان تست را نمایش می

در حالتی که  Impedance Viewشود. شکل زیر پنجره انجام می Impedance viewتمامی تنظیمات این قسمت در پنجره 

State  ما از نوعZ-Tracking دهد.باشد را نمایش می 
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  Impedance Viewدر پنجره  Z-Trackingجزئیات مربوط به .75-5 شکل

نمایش داده شده است محل نمایش منحنی  1در شکل باال سه قسمت با شماره نشان داده شده است. قسمتی که با شماره 

کشیده است و یا از طریق وارد کردن  Test Objectدر  Distanceصورت دستی در بالک که کاربر یا بهای است مشخصه

های مسیری است که کاربر Shotمحل نمایش نقاط یا  2وجود آمده است. قسمت شماره به Rioو یا  XRioاطالعات یک فایل 

توان با نگه با رنگ قرمز نوشته شده است می همانطور که در بخش پایین صفحه 3ترسیم کرده است. در قسمت شماره 

ی مبدا را نیز تغییر داد. اگر این بخش برای شما نمایش داده نشده است نقاط قبلی را پاک و نقطه Alt + Ctrlداشتن کلید 

 های مورد نظر نمایش داده شود.کلیک کنید تا گزینه بر روی آیکون گوشه همین پنجره 

توانید با نگه می Impedance Viewدر پنجره  PSB(Power Swing Block)ی، بطور نمونه برای تست برای ترسیم مسیر امپدانس

اید را دوباره تغییر دهید. بعد از این کار با کلید چپ ی مبدا را که در مرحله قبل تنظیم کردهنقطه Alt + Ctrlداشتن کلید 

کنید. برنامه از نقطه دلخواه نقطه انتهایی را مشخص میدر شکل( در محل  1بر روی قسمتی از صفحه امپدانس) شماره 

دهد و اطالعات این نقاط را در جدول کناری های پیوسته نمایش میShotاید را با ی انتهایی که مشخص کردهمبدا تا نقطه

که  دهددهد. شکل زیر دو مسیر ورود و خروج خطایی را نمایش میدر شکل( نمایش می 2صفحه امپدانسی) شماره 

 اطالعات نقاط آن در جدول سمت راست نمایش داده شده است.
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 : ورود و خروج خطا در صفحه امپدانسی Z-Trackingجزئیات مربوط به .76-5 شکل

 د.شوباشد که در ادامه به آن اشاره میهایی میجدول سمت راست منحنی مشخصه، دارای قسمت

ی باشد. ستون سوم زمان نامی نقطه( میShot Testستون اول و دوم مربوط به مقادیر مقاومت و راکتانس هر نقطه تست)

 Trueنقطه را با انتخاب گزینه  Editتوان اجازه باشد. در ستون پنجم میباشد. ستون چهارم جریان تست نقطه میخطا می

 فراهم ساخت.

باشد که مدت زمان حضور خطا در زونی که در آن قرار ورود و خروج خطا نوبت آن میهای بعد از مشخص کردن مسیر

گیریم. کنیم و زمان آن را صفر در نظر میانتخاب می Trueورودی به زون را از ستون پنجم  گیرد بیان شود. بنابراین نقطهمی

خطا به زون و  گیریم. با توجه به زمان ورود نقطهثانیه در نظر می 2کرده و زمان آن را  Trueنقطه خروجی از زون را نیز 

د. شوی ورود و خروج قرار دارد بین این دو زمان تقسیم میزمان خروج نقطه خطا از زون، زمان مابقی نقاط که در بین نقطه

شود م. مشاهده میگیریثانیه در نظر می 2گیریم و زمان خروج از زون را در نظر می 0در شکل زیر ما زمان ورود به زون را 

 شود.تقسیم می 2و  0که زمان مابقی نقاط بین 
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 : تنظیم زمانی ورود و خروج خطا Z-Trackingجزئیات مربوط به .77-5 شکل

نقطه خروج خطا  20ردیف  باشد که زمان ورود را صفر در نظر گرفتیم ونقطه ورود خطا می 9در شکل باال ردیف شماره 

های نقاط بین این دو زمان، بین صفر شود زمانثانیه در نظر گرفتیم. مشاهده می 2باشد که زمان خروج را هم از زون می

هایی که با رنگ قرمز نمایش داده شده ردیف نقاط ورود و خروج ی امپدانسی شمارهاند. در صفحهثانیه تقسیم شده 2و 

 باشد.می خطا در جدول نقاط

 رله را تست و ارزیابی نماید. PSBتواند تابع باشد و کاربر میشدن می Runبعد از انجام مراحل باال تست شما آماده 

 Binary Outputبخش  (5-4-2-1-11

 Detail View، ماژول  Ztrackingها ،در  بخش   bInary outputمت : توضیح قس001

توانید مشاهده کنید. فعال بودن یا های فعال و وضعیت وصل یا قطع آنها را در این قسمت مینمایش گرافیکی از باینری

بستگی دارد. با کلیک بر روی شمای  Binary Outی و زبانه e ConfigHardwarها در این قسمت، به تنظیمات نبودن باینری

جود وم Stateدر  Binary Outاین قسمت با قسمت  به صفر تغییر دهید. 1و از  1به  0ید وضعیت کلید را از توانمی دهر کلی

 ر قسمت موجب تغییر در قسمت دیگر خواهد شد.باشد. تغییر در هیکی می Table viewدر 

 Binary Inputبخش  (5-4-2-1-12

 8دارای  AMTشوند. نمایش داده می Binary Inputی و زبانه Hardware Configدر  های فعال شدهدر این قسمت باینری

. نمایش شودمیباینری نمایش داده  4باشد که در صورت فعال بودن هر هشت باینری در این قسمت تنها ری ورودی میباین

سیگنال  ی دریافتباشد. در حین تست به محض دریافت تریپ از رله این دایره به نشانهی سفید رنگ مییک دایره صورتبه

 1به  0شده است یا اینکه از  1ان دایره زمان دریافت تریپ وقتی که تریپ قرمز رنگ نمایش داده خواهد شد. در زیر هم

باشد. تغییر یکی می Table viewموجود در  Stateدر  Binary Outاین قسمت با قسمت  رسیده است نمایش داده خواهد شد.

 در هر قسمت موجب تغییر در قسمت دیگر خواهد شد.

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.BinaryOutput_001.mp4
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 Binary Outزبانه  (5-4-2-2

 Trigger، توضیح زبانه wDetail Vieدر ماژول   Binary Out: توضیح زبانه 001

توانید مشاهده کنید. فعال بودن یا های فعال و وضعیت وصل یا قطع آنها را در این قسمت مینمایش گرافیکی از باینری

بستگی دارد. با کلیک بر روی شمای  Binary Outی و زبانه Hardware Configها در این قسمت، به تنظیمات دن باینرینبو

موجود  Stateدر  Binary Outید. این قسمت با قسمت به صفر تغییر ده 1و از  1به  0ید وضعیت کلید را از توانمی دهر کلی

باشد. تغییر در هر قسمت موجب تغییر در قسمت دیگر خواهد همین پنجره یکی می Analog outو زبانه  Detail viewدر 

 شد.

 

 Binary outزبانه .78-5 شکل

روجی های خعادی مشخص کنید که کدامیک از باینری صورتبهتوانید باشد که شما مییساختار این بخش بدین گونه م

 فعال و غیرفعال باشند.

توانید مشخص کنید که در زمان مشخص که یک باشد که شما میمی گونهبدینی دیگر استفاده از این قسمت طریقه

 لب به عکس زیر توجه کنید.برای درک بهتر مط ، باینری دیگر بسته شود.شودمیباینری باز 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.BinaryOutputTab_001.mp4
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 Binary outکاربرد .79-5 شکل

اینگونه  Detail Viewی در ردیف اول پنجرههای خروجی اینگونه تعریف شده است. در شکل باال برای استفاده از باینری

داشته  NCوضعیت  2و در همین زمان باینری شماره  NO وضعیت در زمان آغاز تست 1باینری شماره  تعریف شده است که

دهد و باینری  (Toggle)تغییر وضعیت NCبه حالت  NOحالت از  1باینری شماره  Tripثانیه بعد از آمدن سیگنال  2 باشد،

 تغییر وضعیت دهد. NOبه حالت  NCاز حالت  2شماره 

و  NCدر وضعیت  3در زمان شروع تست باینری شماره  است. یک تعریف شدهشماره ردیف شماره سه هم مانند ردیف 

 تعریف شده باید تغییر وضعیت دهند. هایثانیه بعد از شروع تست باینری 4باشد.  NOدر وضعیت  4باینری شماره 

 ببینید. Signal Viewتوانید در پنجره این تغییرات را می

مشابه یکدیگر است. در ادامه این قسمت توضیح داده  Transientاز  غیر به Stateهای تنظیمات این قسمت برای تمام حالت

 خواهد شد.

 Transientدر حالت  Binary Outی زبانه (5-4-2-2-1

انتخاب کرده باشید، در این قسمت همانند آنچه در تصویر زیر نشان داده  Transientرا  Stateنوع  Analog Outی اگر از زبانه

 شده است نمایش داده خواهد شد.
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 Transientدر حالت  Binary Outزبانه .80-5 لشک

مشاهده خواهید نمود. ستون اول  Channelو  Signalهای کنید شما در این حالت دو ستون با نامهمانطور که مشاهده می

 تنظیم شده است. Binary Outputدر زبانه  و Hardware configباشد که در قسمت می AMTهای خروجی نام باینری

 Importافزار در نرم Cfgفایل حالت گذرا با فرمت  کهدر صورتیباشد. با کلیک بر روی این قسمت خالی می Channelستون 

 ی موجود در فایل گذرا نشان داده خواهد شد.هاشده باشد لیستی از باینری

 

 های رلهلیست باینری Binary outزبانه .81-5 شکل

 اید انتخاب کنید.توانید باینری مورد نظر خود را برای تستی که طراحی کردهاز لیست مشاهده شده می
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 Triggerزبانه  (5-4-2-3

و   Time out   ،Space Key Press  ،Condition as Specified Below، گزینه های   State Termination: توضیح بخش 010

  Binary Trigger Conditionبخش 

تواند تست را جداگانه تعریف کنید. کاربر می صورتبهها را Stateید شروط اتمام کار هر یک از توانمیدر این قسمت شما 

در حال اجرا  State به پایان رسدمورد نظر  Stateاز آنکه مدت زمان اختصاص داده شده به  قبلای طراحی کند که به گونه

 .دنبال شودبعدی  Stateخاتمه یابد و ادامه تست با 

 

 Triggerزبانه .82-5 شکل

 Commentبخش  (5-4-2-3-1

در  شودمیطراحی شده بنویسید. عباراتی که در این قسمت نوشته  Stateانید توضیحاتی را درباره تودر این قست شما می 

 باشد.قابل رویت می Stateهر  Commentو در قسمت  Table Viewهای این قسمت در باشد. متنگزارش قابل استفاده می

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.TriggerTab_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.TriggerTab_001.mp4
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 در دو پنجره تست commentنمایش .83-5 شکل

 State Terminationبخش  (5-4-2-3-2

 را مشخص کنیم. Stateدر این قسمت باید نوع خاتمه یافتن کار یک 

 Time Outگزینه  (5-4-2-3-2-1

زمانی را به  دتوانزمان است. یعنی کاربر می شودمیاستفاده  Stateهایی که برای اعالم خاتمه یافتن کار یک یکی از روش

نیز قابل مشاهده  Table Viewتعریف کند. این زمان عالوه بر این قسمت در قسمت  Stateیک عنوان زمان فعال بودن 

 باشد.می

 

 در دو پنجره تست Time outنمایش .84-5 شکل
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، Normal ،Quickهای انتخابی Stateانتخابی بستگی دارد. هنگامی که  Stateفعال بودن یا نبودن این گزینه به نوع 

Continuous Ramp  وHarmonic باشد.باشد این گزینه فعال و در غیر این حالت غیرفعال می 

 Space Key Pressگزینه  (5-4-2-3-2-2

صفحه کلید  space، استفاده از کلید شودمیاستفاده  Stateهایی که برای اعالم خاتمه یافتن کار یک یکی دیگر از روش

 spaceدهد تا اینکه کلید به کار خود ادامه می State شودمیکه وقتی این گزینه انتخاب  باشد. بدین صورترایانه کاربر می

بعدی ادامه  Stateیابد و ادامه تست با خاتمه می Stateکار  spaceفعال شود. به محض کلیک بر روی کلید، صفحه

 .شودمیداده

. در شکل زیر این مورد شودمینشان داده  با عالمت  Table Viewه در مربوط Stateدر  شودمیوقتی این گزینه انتخاب 

 نشان داده شده است.

 

 Stateدر  Spaceعالمت .85-5 شکل

انتخاب  Stateکار ای که در این قسمت الزم است ذکر شود ارزیابی با این گزینه است. اگر این گزینه را برای خاتمه نکته

 را انتخاب کنید. End of State باید وضعیت Measurement Viewدر قسمت برای ارزیابی کرده باشید 

 Use Binary Trigger Condition an Specified Belowگزینه  (5-4-2-3-2-3

ل کردن این گزینه با فعا باشد.می Triggerاختصار  روش به شودمیاستفاده  Stateاعالم پایان کار یک روش دیگری که برای 

 Stateمشخص کند که با چه شروطی کار یک  Binary Trigger Conditionکاربر این اجازه را پیدا خواهد کرد که در بخش 

 خاتمه یابد. 

 .شودمیبا عالمت یک کلید نشان داده  Table Viewواقع در  Stateدر  شودمیوقتی این گزینه انتخاب 
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 Stateدر  Triggerعالمت .86-5 شکل

 Binary Trigger Conditionبخش  (5-4-2-3-2-4

تواند در این قسمت شروط خاتمه را تعریف کاربر می Use Binary Trigger Condition an Specified Belowبا فعال بودن گزینه 

 کند.

 Trigger Logicقسمت  (5-4-2-3-2-4-1

در  ORو  ANDخواهد طراحی کند مشخص کند. در این قسمت دو منطق ه میدر این قسمت کاربر باید منطق شروطی ک

 نظر گرفته شده است.

ورودی اجرا شود. برای  یهاباید مشخص کنیم این منطق باید بین کدام باینری ORیا  ANDبعد از مشخص کردن منطق 

های خود را ، باینریBinary Inputنه و زبا Hardware Configهای ورودی در این قسمت باید از قسمت فعال شدن باینری

 فعال کنید تا در این قسمت بتوانید وضعیت آن را مشخص کنید.

تواند یکی از این حاالت باشند. کاربر متناسب با طراحی خود میمی 1به  0و  0به  X، 1، 0، 1وضعیت  هر باینری دارای پنج

 به کار خود خاتمه دهد. Stateپیدا کردند  1و دوم وضعیت  د بگوید هر گاه باینری اولتوانمیرا انتخاب کند. مثال 

به محض  Ampro شودمیانتخاب  1باشد که در حالتی که وضعیت باینری در این می 1به  0با وضعیت  1فرق وضعیت 

 Amproحتما باید  1به  0کند. ولی در وضعیت را صادر می Stateببیند دستور خاتمه کار  Stateرا در یک  1آنکه سطح 

باشد در این صورت  1شود وضعیت  Stateشده است. ممکن است همین که تست وارد یک  1وضعیت صفری را ببیند که 

در این صورت شود  1وضعیتی صفری ایجاد شد که بعدش  Stateصادر نخواهد شد. هرگاه در این  Stateدستور خاتمه کار 

 .شودمیشرط برقرار 

 Delay After Binary Triggerبخش  (5-4-2-3-2-4-2

توانید مشخص کنید که بعد از اینکه شروطی که برای تریگر تعریف شده است محقق شد چند ثانیه در این قسمت شما می

 شود.صادر شود. این زمان در این قسمت مشخص می Stateبعد دستور قطع کار 

 Trigger Logic Minimum Timeبخش  (5-4-2-3-2-4-3

و توضیح بخش  Delay After Binary Triggerو  Trigger Logic Minimum Time، توضیح قسمت های ، Trigger: بخش 001
Report Setting 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.TriggerTab.StateTermination.TriggerLogicMin_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.TriggerTab.StateTermination.TriggerLogicMin_001.mp4
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تعریف  logicبه مدت زمان مشخص شده، اگر کنید که، توانید مشخصدر این قسمت با وارد کردن یک زمان دلخواه می

 باشد. Stateشده در این قسمت پایدار بود، به معنای پایان یافتن کار 

 Report settingزبانه  (5-4-2-4

توان با انتخاب شده در گزارش بیاید یا خیر. عالوه بر آن می Stateتواند مشخص شود که آیا مشخصات در این قسمت می

 در گزارش آورده شود. Stateهایی از ود که چه بخشبسیار کامل مشخص شجزئیات 

 

 Report Settingزبانه  .87-5 شکل

که باید در گزارش بیاید، با کلیک بر روی گزینه  Stateعالوه بر موارد گفته شده، بعد از مشخص کردن مواردی از یک 

Apply To All States، این تنظیمات را به تمامی  شودمیState .های یک تست اضافه کرد 

 Measurement Viewماژول  (5-4-3

 Measurement View: معرفی ماژول 001

های طراحی یک تست، ارزیابی یکی از قدم باشد.می Measurement Viewهای مهم در این قسمت پنجره یکی از ماژول

های طراحی شده در این قسمت تعریف کند. در این ماژول State از باشد. کاربر باید ارزیابی خود راتست طراحی شده می

 ها توضیح داده خواهد شد.مختلف طراحی شده است. در ادامه هر یک از این قسمت هایزبانه برای ارزیابی 5

التی ح های خود را مشخص کنید.توانید حتی بعد از انجام تست ارزیابیسیار مهم در این قسمت آن است که شما مینکته ب

های خود را مشخص افتد که ارزیابیاید و بعد از انجام تست یادتان میهای خود را طراحی کردهStateرا در نظر بگیرید که 

 این مشکل برای کاربران مرتفع خواهد شد. ،بعد از انجام تستهای خود اید. با اجازه طراحی ارزیابینکرده

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView_001.mp4
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ر توانید مقادیآمده به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد بلکه شما می دستبهکه از تست  یا واقعی Actدقت داشته باشید مقادیر 

یکسری اطالعاتی ذخیره شده برای ارزیابی و ... را تغییر دهید. در واقع بعد از انجام تست  Stateها، شروع نامی و تلرانس

 های شما با آن اطالعات ذخیره شده سنجیده خواهد شد.که ارزیابی وجود خواهد داشت

توانید مشخص کنید کدام یک از پارامترهای هر ارزیابی در گزارش نشان داده شود. برای این کار بر روی همچنین شما می

ه هایی کتیک گزینه شودمیی که باز است کلیک کنید و از منویشده است رردیف اول که نام پارامترها در ان نوشته 

 خواهید نمایش داده شود را بردارید. در این صورت پارامترها در فایل گزارش نیز نمایش داده نخواهند شد.نمی

 Time Assessment زبانه (5-4-3-1

و  Name  ،Ignore Before ،Ignore After  ،Start1و موارد استفاده شده در جدول:  Time Assessment: توضیح زبانه 001
Stop 

Time Assessment  پنجره  هایقسمتیکی ازMeasurement View نمایید.اشد که تصویر آن را در زیر مشاهده میبمی 

 

  Time Assessmentزبانه . 88-5 شکل

Assessment آوردن زمان  دستبهمثال برای  .استورودی  هایباینریوضعیت  زمانی یکی از بهترین ابزارها برای ارزیابی

Trip هرای برای ارزیابی دقیق باید تغییرات باینری بر توانید از این قسمت استفاده کنید.می State  مشخص، نگه داشته شود

 .شودمیتعریف  یگیری زمانشرایطی برای اندازه Time Assessmentدر  بر روی آن صورت گیرد. های الزمیو ارزیاب

 بخش در ادامه توضیح داده خواهد شد. اینهای مختلف قسمت

 موارد استفاده شده در جدول (5-4-3-1-1

 Nameقسمت  (5-4-3-1-1-1

 .باشید تهداش ایدکرده مشخص آنچه از بهتری بازخورد تا کنید وارد ایدگرفته نظر در گیریاندازه شرایط برای که را اسم یک

 Ignore Beforeقسمت  (5-4-3-1-1-2

 شما که ایstate هر شروع از تواندمی رخداد یک. دهندمی رخ Stop و Start هایسیگنال از قبل که هستند رویدادهایی

مشخص شده در  Stateکنید رخدادهای قبل از ر این قسمت مشخص میرا د Stateوقتی که یک  .دهد رخ کنیدمی انتخاب

 تتس شروع زمان از ایمکرده مشخص که را رخدادی توقف، و شروع برای بماند خالی فیلد این اگر .شودمینظر گرفته ن

 .کنید انتخاب را ودخ نظر مورد State آن محتوای از و شده باز آن لیست تا کنید کلید مربوطه فیلد روی بر. کندمی بررسی

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.TimeAssessment_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.TimeAssessment_001.mp4
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 Ignore Afterقسمت  (5-4-3-1-1-3

 شما که ایstate هر شروع از تواندمی رخداد یک. دهندمی رخ Stop و Start هایسیگنال از بعد که هستند رویدادهایی

مشخص شده در  Stateکنید رخدادهای بعد از را در این قسمت مشخص می State. وقتی که یک دهد رخ کنیدمی انتخاب

 انتخاب را خود نظر مورد State آن محتوای از و شده باز آن لیست تا کنید کلید مربوطه فیلد روی بر. شودمین نظر گرفته

 .کنید

 Startقسمت  (5-4-3-1-1-4

 را نظر مورد رخداد و کنید کلیک فیلد این روی بر. کندمی مشخص را گرفته صورت رخداد وقوع زمان گیریاندازه شروع

 .کنید انتخاب

 Stopقسمت  (5-4-3-1-1-5

 را نظر مورد رخداد و کنید کلیک فیلد این روی بر. کندمی مشخص را گرفته صورت رخداد وقوع زمان گیریاندازه پایان

 Spaceگزینه  Triggerو زبانه  Detail viewانتخاب شود باید در قسمت  End of Stateاگر در این قسمت گزینه  .کنید انتخاب

key .انتخاب شود 

 T Nomقسمت  (5-4-3-1-1-6

 Tnom  ،Tdev+ ، ، -Tdev  ،T Act  ،Tdev  ،Assessment  , ،User Commentقسمت  Time Assessment: توضیح زبانه 001

 در این قسمت باید تعریف شود. گیری در واحد ثانیهفاصله زمانی نامی برای شرایط اندازه

 -.T Devقسمت  (5-4-3-1-1-7

 .شودمی تنظیم قسمت این در باشد داشته تواندمی شده، مشخص( Tnom) نامی مقدار که منفی انحراف

 +.T Devقسمت  (5-4-3-1-1-8

 .شودمی تنظیم قسمت این در باشد داشته تواندمی ،شده مشخص( Tnom) نامی مقدار که یمثبت انحراف

 T Actقسمت  (5-4-3-1-1-9

 نوشته قسمت این در رخداد شدن تمام تا شده مشخص رخداد وقوع شروع زمان بین واقعی زمان تست، نجاما از بعد

 .شودمی

 T Devقسمت  (5-4-3-1-1-10

 .شودمی داده نمایش قسمت این در شده مشخص نامی مقدار از انحراف مقدار

 Assessmentقسمت  (5-4-3-1-1-11

 شدن Pass معنای به سبز رنگ. شودمی داده ایشنم قسمت این در شودمی انجام اتوماتیک صورتبه که ارزیابی نتیجه

 .باشدمی تست شدن Fail معنای به قرمز رنگ و تست

 User Commentقسمت  (5-4-3-1-1-12

در مورد ارزیابی صورت گرفته بنویسید که در گزارش نیز استفاده  پیغامیتوانید در این قسمت قبل و بعد از تست می

 .شودمی

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.TimeAssessment.Table.Tnom_001.mp4
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 Time Assessment زبانه نکات (5-4-3-1-2

 احی ارزیابی خود در این قسمت باید چند نکته را به خاطر داشته باشید. این نکات عبارتند از:هنگام طر

 فیلد  کهدر صورتیIgnore before خالی بماند فیلدهایstart   وStop  از شروعState ها دنبال وضعیت تعریف شده

رله تست کنیم. در این حالت ممکن را برای یک  Pick up/Drop offخواهیم خود هستند. برای مثال فرض کنید می

 منفی خواهد بود. TActرخ دهد که در این صورت  startقبل از  stopاست شرایط 

  اگر شرایطStart  وStop  صورت اینیکی باشند در TAct  دهدمیمقدار صفر را نشان. 

 ید شرط باشد برای مثال فرض کنید که شما بخواهدومین رخداد یک موقعیت غیر قابل ارزیابی میTrip 0>1  را

تیجه در ن شودمیگیری برای دومین بار ارزیابی کنید. ارزیابی با اولین رخداد صورت گرفته انجام شده و نتیجه

 نیست. پذیرامکانوقوع این رخداد برای بار دوم 

 Time Assessmentهای فعال در راست کلیک (5-4-3-1-3

 .شودمینمایش داده های زیر فیلدهای موجود گزینه های بیشتر با راست کلیک بر روی هر یک ازبرای ارزیابی 

5-4-3-1-3-1) Copy 

، Time Assessment :Copy  ،Paste  ،Insert  ،Add  ،Delete  ،o XRio Link t: توضیح راست کلیک های فعال در زبانه 001
Remove Link 

 .کندمی ذخیره clipboardدر را  شدهانتخاب فیلد 

5-4-3-1-3-2) Paste 

 .کندمی Pasteای که قرار دارید را در نقطه clipboardمحتوای 

5-4-3-1-3-3) Insert 

 .کندمیاید اضافه را که انتخاب کردهمکانی قبل از  ،یک ردیف برای ارزیابی

5-4-3-1-3-4) Add 

 .کندمیافه یک ردیف برای ارزیابی به انتهای جدول اض

5-4-3-1-3-5) Delete 

صفحه کلید رایانه خود  Deleteتوانید از کلید برای حذف یک ردیف می .کندمیردیفی را که انتخاب شده است حذف 

 استفاده کنید.

5-4-3-1-3-6) Show/Hide  

ها هتوانید پنهان یا آشکار کنید. در نظر داشته باشید، هر یک از گزینهای در نظر گرفته شده برای یک ارزیابی را میستون

 شود در گزارش نیز دیده نخواهد شد. Hideکه 

5-4-3-1-3-7) Link to XRio 

خواهید در این قسمت وارد کنید را توانید اعدادی را که میباشد. بنابراین میهای عددی فعال میاین مقدار بر روی سلول

 Testکه در قسمت   XRioLink Toتوانید قسمت لینک کنید. برای آشنایی برای ایجاد لینک می XRioبه مقداری در قسمت 

object .توضیح داده شده است را مطالعه کنید 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.RightClick.Copy_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.RightClick.Copy_001.mp4
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5-4-3-1-3-8) Remove Link 

 توانید با انتخاب این گزینه حذف کنید.های عددی را میلینک ایجاد شده بر روی سلول

 ارزیابی خودکار (5-4-3-1-4

تست  ،شده قرار بگیرد بین رنج زمانی مشخص( در Stopو  Startگیری شده بین رخداد )زمان اندازه TActر اگ در این قسمت

 :شودمی ”Pass“شده ارزیابی 

 Tnomمدت زمان نامی : 

 Tdev-انحراف منفی از مقدار نامی : 

 Tdev+انحراف مثبت از مقدار نامی : 

داشت که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت. در هر مورد  خواهیم TActدر اینجا سه روش مورد قبول برای داشتن 

 .شده استمحدوده مجاز با خطوط قرمز رنگ نشان داده 

 T Actروش اول محاسبه  (5-4-3-1-4-1

و یا  Tnomکمتر از  Tdev- -Tnomشود و  TAct=Tnomکنیم. اگر را تعریف می-Tdev و  +Tnom ،Tdevدر مرحله نخست، 

Tdev+  +Tnom  بیشتر ازTnom مقدار ارزیابی شده  شدباPass  بودخواهد. 

 

 خواهد شد Passقرار داشته باشد ارزیابی  Tdev+  +Tnomو  Tdev- -Tnom بین رنج TActاگر . 89-5 شکل

 T Actروش دوم محاسبه  (5-4-3-1-4-2

نهایت تا بی Tdev-- Tnomبین رنج  TActکنیم. اگر نمی را تعریف +Tdevرا تعریف کرده و  -Tdevو  Tnomدر مرحله نخست، 

 .بودخواهد  Passباشد مقدار ارزیابی شده 

 

 خواهد شد Passقرار داشته باشد ارزیابی نهایت تا بی Tdev- -Tnom بین رنج TActاگر . 90-5 شکل
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 T Actروش سوم محاسبه  (5-4-3-1-4-3

تا صفر  Tdev +Tnomبین رنج + TActکنیم. اگر را تعریف نمی Tdev-را تعریف کرده و  Tdevو + Tnomه نخست، در مرحل

 خواهد بود. Passباشد مقدار ارزیابی شده 

 

  خواهد شد Passتا صفر باشد مقدار ارزیابی شده  Tdev +Tnomبین رنج + TActاگر . 91-5 شکل

 شروط عدم ارزیابی (5-4-3-1-4-4

  شرطstart .تعریف نشده باشد 

 Tnom .مشخص نشده باشد 

  هیچ یک ازTdev+  و Tdev- را صفر قرار دهید ولی حداقل باید  هاآنتعریف نشده باشد. شما ممکن است مقدار

 ن موارد را تعریف کنید. یکی از آ

 Level Assessment زبانه (5-4-3-2

 Level Assessmentو موارد استفاده شده در جدول .و نکات مربوط به  level Assessment: توضیح زبانه 001

 State Assessment شود، حفظه باید در مدت زمان اجرای تست های باینری کورودی ارزیابی ابزارهاییکی از بهترین 

 استفاده کنید. Time Assessmentاز توانید نسبت به تغییرات زمان می هاState. برای ارزیابی تغییرات باینری باشدمی

 موارد استفاده شده در جدول (5-4-3-2-1

 State Nameقسمت  (5-4-3-2-1-1

 باشد.یرایش میدرج شده است. این قسمت غیر قابل و Table Viewهای موجود در جدول Stateدر این قسمت نام 

 Assessmentقسمت  (5-4-3-2-1-2

 .شودمینتیجه ارزیابی صورت گرفته در این قسمت نشان داده 

 Toleranceقسمت  (5-4-3-2-1-3

رسد. به طور ساده باید گفت سطح سیگنال در در ارزیابی بسیار ضروری به نظر می تلرانسآشنایی با میزان تاثیر زمان 

 .شودمیبررسی و نتیجه اعالم  مشخص شده در این قسمت، انیزم تلرانسبه مقدار  Stateسمت چپ و راست ابتدای هر 

 Levelثانیه تعریف شده باشد، شکل زیر نحوه ارزیابی میلی 30اگر فرض کنیم برای یک ورودی باینری مقدار تلرانس 

Assessment  دهد.شماتیک نمایش می صورتبهرا برای این سیگنال ورودی باینری 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.LevelAssessment_001.mp4
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  بررسی سمت چپ و راست هر سیگنال بر اساس مدت تلرانسی که مشخص شده است. 92-5 شکل

کند ثانیه بررسی میمیلی 30زمانی  تلرانسرا با  State 2دو طرف ابتدای  Level Assessmentگونه که مشخص است همان

ی باینری مشخص شده، بررسی نماید. همان گونه که فرض شد، بودن سطح ورود 1تا شرطی که برای این ارزیابی، مثالً 

 خواهد بود. Passمد نظر باشد، در این صورت نتیجه ارزیابی  State 2برای  Tripبودن سطح سیگنال  1اگر 

 هامشخص کردن سطوح باینری (5-4-3-2-1-4

ارای قسمتی برای ورودی سطح د State. هر نماییدرا ارزیابی  AMT هایسیگنالتوانید سطوح می Level Assessmentشما در 

ورودی که  هایسیگنال. برای ارزیابی باشدمیتعریف شده باشد(  Hardware Configurationکه در هایی سیگنال) سیگنال

 ،تتمام تسااز  پسرا وارد کنید تا  تلرانسمقدار  ،باینریورودی در فیلد مخصوص  ،ایدافزار تعریف کردهدر قسمت سخت

مشخص کنید. بر روی  State هایورودیسطح سیگنال انتخابی خود را برای هر یک از  .داده شودمایش ارزیابی ننتیجه 

توانید سطح صفر، یا سطح وجود دارد این سطح را مشخص کنید. در این قسمت شما میمورد نظر ستونی که نام باینری 

 .نماییدباید تنظیم شود را تنظیم  Xو یا بدون در نظر گرفتن شرایط سطح این باینری که در این صورت  یک

 User Commentقسمت  (5-4-3-2-1-5

توانید پیغامی در مورد ارزیابی صورت گرفته بنویسید که در گزارش نیز استفاده در این قسمت قبل و بعد از تست می

 .شودمی

 Level Assessmentنکات زبانه  (5-4-3-2-2

تواند در این قسمت بنابراین کاربر نمی ستگی دارد.ب Table Viewهای موجود در State دتعداد ارزیابی در این قسمت به تعدا

 ردیفی را برای ارزیابی اضافه یا کم کند.

 راست کلیک فعال در این قسمت (5-4-3-2-3

 باشد.کلیک غیرفعال میدر این قسمت ابزارهای موجود در راست

 Ramp Assessment زبانه (5-4-3-3

 View  Measurementدر ماژول Ramp Assessment: توضیحات زبانه 001

 View  easurementMدر ماژول Ramp Assessment: ادامه توضیحات زبانه 002

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.RampAssessment_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.RampAssessment_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.RampAssessment_002.mp4
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 Ramp Assessment های خروجی تا زمانی که سیگنال کندمیبه کاربر کمکAMT  در حال ساختن سیگنالRamp باشد، می

های ارزیابی سطر نامحدودبه تعداد  تواندلذا کاربر می .دهدمشخص نماید و نتایج آن را نمایش را های محاسباتی ارزیابی

 در ماژول مذکور اضافه کند.

استفاده نماید. انتخاب  هاآنتواند از کاربر در صورت نیاز میکه باشند اختیاری می از جمله ابزارهایگیری های اندازهارابز

خاب نشود انتتوسط کاربر  هاسیگنالهیچ وضعیت محاسباتی و یا روابط بین  چنانچهاجباری نیست و  یگیراندازه هایزاراب

گیری تنظیم نشده باشد این قسمت برای اندازه یتلرانس. اگر مقدار و یا خواهد شد غیرفعالاین قسمت در حین محاسبات 

فاده گیری استهای اندازهتواند برای بررسی وضعیتمیزمانی گیری شده . مقادیر اندازهنخواهد دادانجام  ایارزیابی گونههیچ

 شود.

 

  Ramp Assessmentبانه ز. 93-5 شکل

 موارد استفاده شده در جدول (5-4-3-3-1

 Nameقسمت  (5-4-3-3-1-1

 .اشیدب داشته ایدکرده مشخص آنچه از بهتری بازخورد تا کنید وارد ایدگرفته نظر در گیریاندازه شرایط برای اسم یک

 Ramp Stateقسمت  (5-4-3-3-1-2

 Ramp حالت انتخاب برای. کند انتخابمت آن را در این قس دتوانمی تعریف شده باشدکاربر Table Viewدر  State Rampاگر 

 شماره یک دارای Ramp به مربوط state هر. نماییم انتخاب خود State برای را Ramp حالت Table View در است کافی

 .است استفاده قابل محاسباتی وضعیت یک در فقط که است

 Conditionقسمت  (5-4-3-3-1-3

 دیورو در تغییر واقع در گیریاندازه شروط. است انتخاب قابل قسمت این در دارید نظر در گیریاندازه برای که شروطی

 ابعت یک است ممکن گیریاندازه شروط. است صفر به یک یا و یک به صفر از مقداری به رسیدن دلیل به AMT باینری

 اینکه تنظیم یبرا. است شده استفاده OR و AND منطقی عملکردهای توابع از که باشد ورودی باینری دو یا و یک از منطقی

 به. نمایید استفاده نیز منطقی قوانین از Trigger زبانه و Detail View به مراجعه با توانیدمی شود متوقف زمانی چه تست

. شود 1 مساوی Trip یا و Start ورودی باینری که شود متوقف زمانی تست که کنید مشخص قسمت این در اگر مثال طور

 Stateرا برای خاتمه کار  Space keyاگر گزینه  .Trip 0 -> 1 یا و Start 0 -> 1 که کنید مشخص باید محاسبات قسمت در

 کنید انتخاب X را هاباینری قبل قسمت در اگر را انتخاب کنید. End of Stateانتخاب کرده باشید در این قسمت باید گزینه 

 .کنید استفاده منطقی قوانین از تا ندارید تمایلی شما یعنی
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 Signal قسمت (5-4-3-3-1-4

 Combo box در شده انتخاب سیگنال به مربوط هایکمیت تمام. کنید انتخاب گیریاندازه برای را نظر مورد Ramp سیگنال

 .شد خواهد داده نمایش مربوطه

 Nomقسمت  (5-4-3-3-1-5

 مورد ارزیابی شودمی. عددی که در این قسمت نوشته شودمیدر این قسمت تنظیم  شده انتخاب Ramp برای نامی مقدار

 خواهد گرفت. رقرا

 -.Devقسمت  (5-4-3-3-1-6

 .شودمی تنظیم قسمت این در باشد داشته تواندمی شده، مشخص( Tnom) نامی مقدار که منفی انحراف

 +.Devقسمت  (5-4-3-3-1-7

 .شودمی تنظیم قسمت این در باشد داشته تواندمی ،شده مشخص( Tnom) نامی مقدار که یمثبت انحراف

 Assessmentقسمت  (5-4-3-3-1-8

 د از انجام تست در این قسمت نشان داده خواهد شد.ارزیابی صورت گرفته بع

 T Actقسمت  (5-4-3-3-1-9

 تست در این قسمت نوشته خواهد شد. مدت زمان اجرای تست تا زمان توقف

 T Act Final Stepقسمت  (5-4-3-3-1-10

از  Actاستفاده شده باشد، در این قسمت زمان  Quickدر تست  Show Time From Final Stepاز تیک گزینه  کهدر صورتی

 محاسبه شده و در این قسمت نشان داده خواهد شد. (Step Downیا  Step Up)تغییراتخرین آ

 User Commentقسمت  (5-4-3-3-1-11

توانید پیغامی در مورد ارزیابی صورت گرفته بنویسید که در گزارش نیز استفاده در این قسمت قبل و بعد از تست می

 .شودمی

 Ramp Assessmentنکات مربوط به  (5-4-3-3-2

 تعریف نشده باشد شما نخواهی توانست ارزیابی در این قسمت انجام دهید. Table Viewدر  Ramp Stateاگر 

 راست کلیک فعال در این قسمت (5-4-3-3-3

 جااینباشد در این قسمت نیز فعال خواهد بود. برای مطالعه بیشتر فعال می Time Assessmentتمامی مواردی که در قسمت 

 نید.کلیک ک

  Value Assessmentزبانه  (5-4-3-4

???? 

  Calculated Assessment زبانه (5-4-3-5

 Calculatedو موارد استفاده شده در جدول مقادیر  Calculated Assessment: توضیحات زبانه 001

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.CalcAssessment_001.mp4
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 Ramp ابتدا باید در قسمت هاسیگنالاین  .شودمی مقایسهبا یکدیگر  هاسیگنالهای نسبت ،این قسمتقسمت ارزیابی در 

Assessment بر طبق  .را برای مقایسه انتخاب کرد هاآن تواناین صورت در این قسمت نمی تعریف شده باشند در غیر

اگر مقادیر نامی و  .محاسبه خواهد شدهای انتخابی سیگنالروابط بین  .Calcمحاسباتی موجود در سلول  هایروش

اتوماتیک صورت خواهد گرفت. این قسمت فقط نسبت بین دو  صورتبهآن مشخص شده باشند ارزیابی آن  هایتلرانس

به جدول بیشتر  اطالعات. برای تواند روابط دیگری را نیز انتخاب نمایدبلکه کاربر می کند( را محاسبه نمیX/Y) سیگنال

 زیر مراجعه نمایید.

 

  Calculated Assessmentزبانه . 94-5 شکل

 

 Calculatedموارد استفاده شده در جدول  (5-4-3-5-1

 Nameقسمت  (5-4-3-5-1-1

 .باشید تهداش ایدردهک مشخص آنچه از بهتری بازخورد تا کنید وارد ایدگرفته نظر در گیریاندازه شرایط برای که را اسم یک

 .Calcقسمت  (5-4-3-5-1-2

 های محاسباتی زیر را از لیست انتخاب کنید.یکی از روش

 X-Y 
 X / Y = ratio 
 X / Y * 100% = ratio in %  
 (X - Y) / 2 
 X * Y = 1-phase power 
 X * Y*3 = 3-phase power 
 (X + Y) / 2 = max. torque angle 

 معنای خاصی نداشته باشد. برخی از این محاسبات ممکن از نظر واحد،

 Xقسمت  (5-4-3-5-1-3

 .شودمیدر این قسمت وارد  محاسبه برای سیگنال اولین

 Yقسمت  (5-4-3-5-1-4

 .شودمیدر این قسمت وارد  محاسبه برای سیگنال دومین
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 Nomقسمت  (5-4-3-5-1-5

 .شودمیدر این قسمت وارد  ارزیابی برای نامی مقدار

 -.Devقسمت  (5-4-3-5-1-6

 .شودمی تنظیم قسمت این در باشد داشته اندتومی شده، مشخص( Tnom) نامی مقدار که منفی انحراف

 +.Devقسمت  (5-4-3-5-1-7

 .شودمی تنظیم قسمت این در باشد داشته تواندمی ،شده مشخص( Tnom) نامی مقدار که یمثبت انحراف

 Actقسمت  (5-4-3-5-1-8

 با مقادیر واقعی در این قسمت نشان داده خواهد شد. Calcنتیجه فرمول انتخابی در قسمت 

 Devقسمت  (5-4-3-5-1-9

 .دهدمی نمایش را شده مشخص نامی مقدار از انحراف مقدار

 Assessmentقسمت  (5-4-3-5-1-10

 .دهدمی نمایش اتوماتیک صورتبه را شده انجام ارزیابی نتیجه

 راست کلیک فعال در این قسمت (5-4-3-5-2

 جااینباشد در این قسمت نیز فعال خواهد بود. برای مطالعه بیشتر فعال می Time Assessmentتمامی مواردی که در قسمت 

 کلیک کنید.

 Transient Assessment زبانه (5-4-3-6

 Measurement View در ماژول Transient Assessment: توضیحات زبانه 001

 Measurement View در ماژول Transient Assessment: ادامه توضیحات زبانه 002

 Measurement View در ماژول Transient Assessment: ادامه توضیحات زبانه 003

 توانیم از این قسمت استفاده کنیم.طراحی شده است می Transientهایی که برای تست Stateبرای ارزیابی 

برای ارزیابی  زمانی تنظیم کنید. را برای مقایسه AMTتوانید یک سیگنال باینری ورودی از تستر در این قسمت شما می

یک تست حالت گذرا در چند پنجره باید تنظیماتی را انجام دهید. برای نمونه در ادامه به ذکر مثالی برای تست پرداخته 

 خواهد شد.

ار ابزار تمام از نو Current Stateتوانیم با استفاده از گزینه کردیم می Importرا در نرم افزار  Comtradeبعد از اینکه فایل 

ها هر کدام را که مایل هستیم تست شود شده را مشاهده کنیم. از تمام باینری Importفعال و غیر فعال فایل  هایباینری

 Transientتنظیم و انتخاب کنیم. بعد از آن همان سیگنال ها را در قسمت  Detail viewپنجره  Binary Outباید در زبانه 

Assessment  به عنوانReference signal توانید تست را انتخاب کنیم. سپس میRun  کنید تا ارزیابی شود که رله اگر خطای

یمات گفته شده را نشان خواهد ظمشابه به آن تزریق شود عملکرد مشابهی خواهد داشت یا خیر. تصویر زیر مجموعه تن

 داد.

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.TransientAssessment_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.TransientAssessment_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.TransientAssessment_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.TransientAssessment_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.TransientAssessment_003.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.TransientAssessment_003.mp4
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  Transient Assessmentبانه ز. 95-5 شکل

 Transientموارد استفاده شده در جدول  (5-4-3-6-1

 Nameقسمت  (5-4-3-6-1-1

 .اشیدب داشته ایدکرده مشخص آنچه از بهتری بازخورد تا کنید وارد ایدگرفته نظر در گیریاندازه شرایط برای اسم یک

 Transient Stateقسمت  (5-4-3-6-1-2

State کهدر صورتیاشته باشید فقط دتخاب کنید. توجه نمورد نظر خود را در این قسمت ا State  گذرا تعریف شده باشد

 نامش در این لیست آورده خواهد شد.

 Signalقسمت  (5-4-3-6-1-3

 کلیک ربوطهم سلول روی بر. شود مقایسه شودمی انتخاب مرجع عنوان به که سیگنالی یک با باید که باینری سیگنال یک

 لیست این در. نمایید انتخاب را مربوطه سیگنال توانیدمی هاآن بین از سپس. شود باز هاباینری به مربوط لیست تا کنید

 .داشت خواهد قرار است شده فعال  Hardware Configurationقسمت در که هاییسیگنال تمامی

 Reference Signalقسمت 

 روی بر. ودشمی مشخص قسمت این در Signal فیلد در شده مشخص باینری سیگنال با مقایسه برای شده انتخاب سیگنال

. نمایید خابانت را مربوط سیگنال توانیدمی هاآن بین از. شود باز هاباینری به مربوط لیست تا کنید کلیک مربوطه سلول

 .داشت خواهد وجود است شده Import که گذرا فایل در هاسیگنال این

 -.T Devقسمت  (5-4-3-6-1-4

 .شودمی تنظیم قسمت این در باشد داشته تواندمی شده، مشخص( Tnom) نامی مقدار که منفی انحراف
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 +.T Devقسمت  (5-4-3-6-1-5

 .شودمی تنظیم قسمت این در باشد داشته تواندمی ،شده مشخص( Tnom) نامی مقدار که یمثبت انحراف

 Assessmentقسمت  (5-4-3-6-1-6

 شدن Pass معنای به سبز رنگ. دشویم داده نمایش قسمت این در شودمی انجام اتوماتیک صورتبه که ارزیابی نتیجه

 .باشدمی تست شدن Fail معنای به قرمز رنگ و تتس

 User Commentقسمت  (5-4-3-6-1-7

توانید پیغامی در مورد ارزیابی صورت گرفته بنویسید که در گزارش نیز استفاده در این قسمت قبل و بعد از تست می

 .شودمی

 فعال در این قسمت کلیکراست  (5-4-3-6-2

 جااینر این قسمت نیز فعال خواهد بود. برای مطالعه بیشتر باشد دفعال می Time Assessmentتمامی مواردی که در قسمت 

 کلیک کنید.

 روش ارزیابی حالت گذرا (5-4-3-6-3

توانید برای مقدار نامی شما می Reference Signal Assessments Viewو همچنین  Time Assessment Viewدر هر دو جدول 

مناسب  +Tdevو  -Tdevاز مقدار توجه شود که همواره باید تعریف کنید.  تلرانسانحراف یا همان  اید رنجکه تعریف کرده

 جا کند. به هر حال تنظیم سیگنال جدولرا در مقایسه با مقدار نامی جابه تلرانستواند رنج . این مقادیر مینماییداستفاده 

Reference Signal Assessments با جدول Time Assessment  ها در نحوه ارزیابی سیگنال .استمتفاوتTime Assessment 

 :شودمیعمل  زیر صورتبه Reference Signal Assessments Viewها در توضیح داده شد برای ارزیابی سیگنال

ه باشد. در این حالت مقدارهایی کاصل ارزیابی در این قسمت بر اساس مقایسه سیگنال تعریف شده با سیگنال مرجع می 

در این محدوده نیازی به  .شودمیبین سیگنال مرجع و سیگنال مشخص شده مقایسه  شودمیمشخص  Tdevدر سلول 

 های زمانی باید این دو سیگنال مانند هم باشند.باشد ولی در بقیه قسمتبرابری مقدار این دو سیگنال نمی

 Referenceنظر گرفته شده است. از لبه باینری خروجی  ثانیه درمیلی 200مثبت و منفی هر دو  تلرانسدر شکل زیر مقدار 

و به مقداری که  شودمیثانیه در جهت مثبت و همین مقدار در جهت منفی با باینری خروجی مقایسه میلی 200به مقدار 

 که به دباید با هم یکی باشن شودمیها که با هم مقایسه ولی مابقی قسمت شودمیگفته شده برای مقایسه کنار گذاشته 

 .شودمی ”Fail“دلیل برقرار نبودن شرایط در نتیجه ارزیابی 

 
  خواهد شد Failبرابر نبودن دو سیگنال نتیجه ارزیابی  به دلیل ثانیهمیلی 200 تلرانسبا ارزیابی سیگنال مورد نظر با سیگنال رفرنس با . 96-5 شکل



 

 

AMT REFERENCE MANUAL 

154 

ل ی ارزیابی در این قسمت، در این شک. با توجه به نحوهتنظیم شده استهمانند مرحله قبل  تلرانسزیر نیز مقدار در شکل 

 .باشدمی ”Pass“جواب ارزیابی 

 

 
 خواهد شد Passبرابر بودن دو سیگنال نتیجه ارزیابی  به دلیل یهثانمیلی 200 تلرانسبا ارزیابی سیگنال مورد نظر با سیگنال رفرنس با . 97-5 شکل
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 IEC 61850دکمه  (5-4-4

وصل  61850توان به رله های کند و می)درخواست کننده سرویس و اطالعات( را بازی میClientاین استاندارد نقش یک 

کی هوشمند از تولیدکنندگان مختلف را توانایی یکپارچگی بین دستگاههای الکترونی IEC.استاندارد  شود و اطالعات بگیرد

در پست  ها و مرکز عملیات منجر شود بنابر این دسترسی نقاط بصورت کنترل از راه دور IEDدارد. شفافیت ارتباط بین 

های مختلف اجازه عملکردهای  IEDدر پشت  IEC6150های محلی ممکن است. توابع حفاظتی و اتوماسیون توزیع شده 

 د.دهنمتفاوت را می

 در نوار ابزار Instrument Testی دکمه (5-4-5

ه مربوط بتنظیمات ها و طرز کار با هر یک از آنها، شاید برایتان جالب باشد که بدانید با انجام stateبعد از آشنایی با انواع 

 صورتبهها state... به تعداد مورد نیاز برای تست تابع مربوطه تابع دایرکشنال یا ولتاژ زیاد و یک تست مشخص مانند تست

-149، 60255-151هایی که در استاندارهای توانید تستهای گفته شده شما میعالوه بر تست اتوماتیک چیده شود.

 کنید.برای هر رله تعریف شده است را با تعیین موارد مشخص شده تست 127-60255، 60255

 .شودمیی زیر نمایش داده پنجرهدر نوار ابزار      برای انجام این کار با کلیک بر روی آیکون 

 

 Insert Template State. پنجره 98-5 شکل

 Template Stateزبانه  (5-4-5-1

??? 

 Relay Types بخش (5-4-5-1-1

??? 
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 Over/Under Voltage گزینه (5-4-5-1-1-1

  tateSTemplateزبانه در  Over/Under Voltageگزینه : توضیحات 001

  OverCurrentگزینه (5-4-5-1-1-2

 Template Stateدر زبانه  OverCurrentضیحات گزینه : تو001

ولتاژ زیاد و کم، جریانی، دایرکشنال، ارت فالت،  توابع تستبرای  قسمتهمانطور که از شکل باال مشخص است در این 

 ،ههایی در نظر گرفته شده است که با انتخاب هر یک از توابع مشخص شده در پنجردایرکشنال ارت فالت و آنی گزینه

 Insertتنظیماتی باید وارد شود که بعد از وارد کردن تنظیمات مورد نیاز مربوط به هر یک از توابع و کلیک بر روی گزینه 

Test  به تعداد الزمstate.ها بطور خودکار کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت 

تاژ این تست را وارد کنید. در ابتدا باید ول بخواهید توابع ولتاژی را تست کنید باید تنظیمات مورد نیاز برای کهدر صورتی

 Timeدر قسمت  شودمیاستفاده  continuous stateی از هایکه برای چنین تستآنجایی از  را معرفی کنید. Vn نامی سیستم

for state  باید زمان مورد نیازstate  .ثانیه برای  15پیش فرض در این قسمت عدد  صورتبهرا مشخص کنیدstate در ها

ها contactاتوماتیک ممکن است نیاز باشد تا برای برگشتن حالت اولیه  صورتبهنظر گرفته شده است. در طراحی تست 

باید یک زمان در نظر گرفته شود. این زمان  stateنرمال تزریق شود. برای این  stateیک ولتاژ و جریان نامی در قالب یک 

باشد که قابل تغییر توسط کاربر ثانیه می 3ظر گرفته شود. زمان پیش فرض در ن Time for reset contactرا در سلول 

 باشد.می

 Pickupباید مقدار  Pickup Over voltage and Under voltageبرای باشد. می Drop outو  Pickupاین قسمت  هاییکی از تست

نوشته  Finalو  Startرا در سلول  Pickupی گرفتن برا ،ولتاژ تستو اتمام  و مقدار شروع Pickupهر یک از آنها را در سلول 

یک مقداری  Devدر قسمت  ،مورد ارزیابی قرار بگیرد Measurement Viewاز آنجایی که این مقادیر باید در قسمت  شود.

 مشخص کنید. Pickupبه عنوان تلرانس مقدار 

 Trip Time Over Voltageرا در سلول Over Voltageن باشد. بنابراین باید مقدار زماتست دیگر در این قسمت، تست زمانی می

 مربوط به آن وارد کنید. Devوارد کنید و برای ارزیابی آن نیز یک مقداری را به عنوان تلرانس در قسمت 

مورد نیاز برای تست  stateعدد  26تعداد  Insert Testو کلیک بر روی دکمه  Trip ورودی دستگاه برایبعد از انتخاب 

 کنار هم قرار خواهد گرفت. Table Viewاتوماتیک در  تصوربه

های مورد نیاز برای این تست نیز طراحی شده و ارزیابی Measurement Viewهای تست، در قسمت stateهمزمان با ایجاد 

 قرار خواهد گرفت. Time Assessmentو  Ramp Assessmentهای در زبانه

انجام  Tripنیز با کنتاکت  pickupطراحی شده است. در نتیجه تست  Start در حال حاضر تست به فرض نداشتن کنتاکت

بر روی  تنظیمکه باید این زمانی آنی تنظیم کنید.  یرا بر روها زمان pickupخواهد شد. در نتیجه نیاز است برای گرفتن 

وقتی تست به چنین  د شد.مشخص با نشان دادن یک پیام این مورد اطالع رسانی خواه stateرله صورت گیرد بر روی 

stateرسد، تست هایی میPause وسط کاربر انجام گیرد و سپس با کلیک بر روی کلید تیم ظخواهد شد تا این تنspace  بر

 تاپ تست ادامه داده خواهد شد.روی صفحه کلید لپ

http://dl.vebko.org/software/Tester/InstrumentTest.TemplateStateTab.RelayTypes.OverUnderVoltage_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/InstrumentTest.TemplateStateTab.RelayTypes.OverUnderVoltage_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/InstrumentTest.TemplateStateTab.RelayTypes.OverCurrent_001.mp4
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انتخاب این گزینه همانند در صورت  باشد.می Overcurrentتست ، توانید در این قسمت طراحی کنیدتست دیگری که می

که در این  تنظیماتی داده شد باید تنظیمات مربوط به این تست را وارد کنید.های ولتاژی در باال توضیحاتی که برای تست

 باشد.می Earth Fault تست یمات مربوط بهظدهید همانند تنقسمت انجام می

 

 تست جریانیتنظیمات . 99-5 شکل

های مربوطه را در سلول Time for reset contactو زمان  continuous state باید زمان هابا انتخاب هر یک از این گزینه

 مشخص کنید.

وارد  Instantaneousرا در قسمت  50و تنظیمات مربوط به تابع  Current Dataرا در قسمت  51مربوط به تابع یمات ظتن

هر یک و جریان شروع و جریانی  pickup. مقدار یکی برای زمین برای فاز ویکی دو ستون در نظر گرفته شده است د. کنی

 در قسمت مشخص شده وارد کنید.برای ارزیابی  pickupپایان تست به همراه تلرانس 

رفته شده است. برای هر درصد در نظر گ 400درصد و  200درصد،  120هایی برای مقادیر برای تست زمانی نیز قسمت

 ید.های مربوطه وارد کناین مقادیر را در سلول یک از این مقادیر نیز برای ارزیابی باید یک تلرانسی در نظر گرفته شود.

تمامی  Insert Testتنظیم شده است تنظیمات شما کامل شده و با کلیک بر روی گزینه  Tripکه برای  ایبا انتخاب باینری

Stateباشد در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت.عدد می 43نیاز برای این تست که  های مورد 

های آن را بطور Stateتوانید با وارد کردن تنظیمات در این قسمت تست دیگری است که می 67تست دایرکشنال یا تابع 

های جریانی و زمانی ا بتوانید تستنیاز خواهد بود تا شم stateعدد  53تعداد  خودکار در کنار یکدیگر برای تست قرار دهید.

  باشد.می Directional Earth Faultیمات گزینه ظتنظیمات این قسمت مشابه تن خود را بر روی تمامی فازها انجام دهید.
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 یمات قسمت دایرکشنالظ. تن100-5 شکل

باشد. تنها آورده شده در باال می Overcurrentیمات قسمت ظشبیه تن شودمیخواسته  تنظیماتی که در این قسمت از کاربر

در قسمتی که برای این منظور در نظر گرفته شده است  باشد.می Angle Dataتنظیمی که در این قسمت اضافه شده است 

این  Devداری را به عنوان تلرانس در قسمت را وارد کنید و برای ارزیابی آن مق Operationو زاویه  Torque Angleباید زاویه 

 قسمت وارد کنید.

عدد  Insert Test، 53همانند مراحل قبل بعد از تنظیمات انجام شده با انتخاب باینری ورودی تریپ و کلیک بر روی دکمه 

State  مورد نیاز برای تست در کنار یکدیگر درTable View در قسمت مورد نیاز  هایگیرد و ارزیابیقرار میRamp 

Assessment  وTime Assessment .نیز نوشته خواهد شد 

یمات مورد نیاز این قسمت همانند ظتن نیز استفاده کند. Instantaneousد از قسمت توانمی 50کاربر برای تست تابع 

د نتوامیخواسته شده  هایقبل بوده و کاربر با وارد کردن تنظیمات جریانی و زمانی تابع جریان زیاد در محل هایقسمت

 این تابع را به راحتی تست کند.

طراحی شده در این قسمت به فرض نداشتن کنتاکت  هایکه کلیه تست استای که دوباره به آن اشاره خواهد شد این نکته

Start هایی تست باشد. بنابراین در زمانمیPause ر بعد از انجام کند. کاربو از کاربر درخواست انجام تغییراتی می شودمی

 تواند تست را ادامه دهد.ای در صفحه کلید میتغییرات و کلیک بر روی دکمه

 CB Test زبانه (5-4-5-2

توانید با مشخص کردن موارد خواسته شده تایم تست کلید و تست مقاومت کنتاکت را انجام دهید. و شما می زبانهدر این 

 را باز نمایید. Instrument Testی در نوار ابزار پنجره ی آیکون با کلیک بر رو sequencerتوانید در ماژول هچنین می
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 CB Testتنظیمات قسمت  101-5 شکل

 Test Object : زبانه (5-4-5-2-1

 CB Testدر زبانه  Test Object: توضیحات 001

  Test Objectنیاز دارد. این اطالعات در قسمتی به نام  تجهیزهر ماژول برای اجرای تست به یکسری اطالعات فیزیکی از 

 شود.وارد می

 

 Test Objectتنظیمات قسمت  102-5 شکل

 Closing Time : بخش (5-4-5-2-1-1

شود تا لحظه ای که تیغه های کلید بطور کامل به هم وصل شوند را مدت زمانی که فرمان وصل به بوبین بریکر اعمال می

 باشد:شامل قسمت های زیر میزمان وصل بریکر گویند. 

 Time :قسمت (5-4-5-2-1-1-1

 شود.کلید تنظیم میکنتاکت بسته شدن  ایده آل در این قسمت زمان

http://dl.vebko.org/software/Tester/InstrumentTest.CBTestTab.TestObject_001.mp4
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 +Dev : قسمت (5-4-5-2-1-1-2

 .شودآل فوق در این قسمت مشخص میقدار انحراف مثبت زمان نسبت به مقدار ایدهم

  -Dev :قسمت (5-4-5-2-1-1-3

 شود.مقدار انحراف منفی زمان نسبت به مقدار ایده آل فوق در این قسمت مشخص می

 Opening Time :بخش  (5-4-5-2-1-2

بطور کامل از هم جدا شوند را  یدکه تیغه های کللحظه ای شود تا مدت زمانی که فرمان قطع به بوبین بریکر اعمال می

 باشد.. که شامل قسمت های زیر میزمان قطع بریکر گویند

 Time :قسمت  (5-4-5-2-1-2-1

 شود.کلید تنظیم میکنتاکت باز شدن  ایده آل در این قسمت زمان

 +Dev : قسمت (5-4-5-2-1-2-2

 .شودمقدار انحراف مثبت زمان نسبت به مقدار ایده آل فوق در این قسمت مشخص می

 -Dev :قسمت  (5-4-5-2-1-2-3

 شود.قدار انحراف منفی زمان نسبت به مقدار ایده آل فوق در این قسمت مشخص میم

 Close Offset Time : بخش (5-4-5-2-1-3

 باشد:پل کلید گویند. که شامل قسمت های زیر می 3به ماکزیمم اختالف زمانی میان وصل 

 Time : قسمت (5-4-5-2-1-3-1

 گردد.یمشخص م Close Offset Timeماکزیمم مقدار قابل قبول برای در این قسمت 

 +Dev :قسمت  (5-4-5-2-1-3-2

 .شودمقدار انحراف مثبت زمان در این قسمت مشخص می

 Dev :- قسمت (5-4-5-2-1-3-3

 شود.فی زمان در این قسمت مشخص میمقدار انحراف من

 Open Offset Time :بخش  (5-4-5-2-1-4

 :باشدپل کلید گویند. که شامل قسمت های زیر می 3به ماکزیمم اختالف زمانی میان قطع 

 Time : قسمت (5-4-5-2-1-4-1

 گردد.مشخص می Open Offset Timeماکزیمم مقدار قابل قبول برای مت در این قس

 :Dev +قسمت  (5-4-5-2-1-4-2

 .شودمقدار انحراف مثبت زمان در این قسمت مشخص می

 -Dev : قسمت (5-4-5-2-1-4-3

 شود.مقدار انحراف منفی زمان در این قسمت مشخص می

 Resistance :بخش  (5-4-5-2-1-5

 مل قسمت های زیر می باشد:کلید در این قسمت مشخص می شود. که شاتیغه مقدار مقاومت 
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 CB Contact Resistance :قسمت  (5-4-5-2-1-5-1

 .می شودتنظیم  تیغه های کلیددو سر ایده آل در این قسمت مقاومت

  +Dev : قسمت (5-4-5-2-1-5-2

 .شودمقدار انحراف مثبت مقاومت نسبت به مقدار ایده آل فوق تیغه ها در این قسمت مشخص می

  -Dev : قسمت (5-4-5-2-1-5-3

 شود.به مقدار ایده آل فوق تیغه ها در این قسمت مشخص می مقدار انحراف منفی مقاومت نسبت

  Open Close Voltage Setting : بخش (5-4-5-2-1-6

 کلید در این قسمت مشخص می شود. که شامل قسمت های زیر می باشد: های قطع و وصلبوبین مقدار ولتاژ

  Supply Voltage :قسمت  (5-4-5-2-1-6-1

 د.شودر این قسمت تنظیم می هامطلوب بوبینمقدار ولتاژ 

  AC & DC :قسمت  (5-4-5-2-1-6-2

 کار می کنند،که می توانیم گزینه مربوطه را انتخاب کنیم. ACبوبین قطع و وصل برخی از کلید های قدیمی با 

  Add to Report :دکمه  (5-4-5-2-1-7

 کنیم.گزارش تهیه میTest Object با کلیک بر روی این گزینه از زبانه 

5-4-5-2-1-8) : Delete Report  

 کنیم.را پاک میTest Object رش زبانه با کیلک بر روی این گزینه ، گزا

 

 Test Objectپنجره  103-5 شکل

 : Timing Testزبانه  (5-4-5-2-2

 شود.در این قسمت جزئیات مربوط به تست زمانی کلید مشخص می
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 Timing Testتنظیمات  104-5 شکل

 Test Setting :بخش  (5-4-5-2-2-1

 باشد:که شامل قسمت های زیر می شود.مشخص می نحوه تستدر این قسمت 

 Choose The Operation :قسمت  (5-4-5-2-2-1-1

 کنیم.را انتخاب می های زمانیتست های مختلفوضعیت در این قسمت 

  C : گزینه (5-4-5-2-2-1-1-1

شکل مقابل نشان داده شده است و با توجه به شکل  گردد، که سربندی مربوطه درتست می Close Timeدر این حالت فقط 

 وصل داشته باشیم. ولت جهت اعمال به بوبین 150توانیم حداکثر تا سربندی،می

 O : گزینه (5-4-5-2-2-1-1-2

گردد،که سربندی مربوطه در شکل مقابل نشان داده شده است و با توجه به شکل تست می Open Timeدر این حالت فقط 

 ولت جهت اعمال به بوبین قطع داشته باشیم. 150تا توانیم حداکثر سربندی، می

 C-O : گزینه (5-4-5-2-2-1-1-3

گیری اندازهزمان  Open Timeو بالفاصله پس از آن با اعمال فرمان قطع  Close Timeدر این حالت ابتدا با اعمال فرمان وصل 

 گردد.می

 O-Cگزینه (5-4-5-2-2-1-1-4

گیری اندازهزمان  Close Timeوصل آن با اعمال فرمان  و بالفاصله پس از Open Timeقطع در این حالت ابتدا با اعمال فرمان 

 .گرددمی

 : C-O-T-C گزینه (5-4-5-2-2-1-1-5

گیری اندازهزمان  Open Timeو بالفاصله پس از آن با اعمال فرمان قطع Close Timeدر این حالت ابتدا با اعمال فرمان وصل 

اندازه  ، زماننهایی Close Timeعمال فرمان وصل ، با ا T (Delay)گردد و پس از آن با گذشت مقدار از پیش تعیین شده می

 گیری خواهد شد.
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 State Time :قسمت  (5-4-5-2-2-1-2

 شود.زمان کل تست در این قسمت تنظیم می

5-4-5-2-2-1-2-1-1) (T (Delay : 

 شود.فاصله زمانی برای اعمال فرمان وصل مجدد کلید در این قسمت تنظیم می

 

 T (Delay)تنظیمات  105-5شکل 

 Summary of Result :بخش  (5-4-5-2-2-2

 توان خالصه ای از نتایج تست را مشاهده کرد.در این قسمت می

 Add To Report :دکمه  (5-4-5-2-2-3

پنجره ای باز  همچنین با کلیک بر روی آیکون  کنیم.گزارش تهیه میTiming Test با کلیک بر روی این گزینه از زبانه 

 عات بیشتری به گزارش اضافه کنیم.توانیم اطالشود که میمی

 

  106Edit & Delete Report-5 شکل

5-4-5-2-2-3-1) : Edit & Delete Report  

 کنیم.را پاک و ویرایش می Timing Testبا کلیک بر روی این گزینه ، گزارش زبانه 
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5-4-5-2-2-4) : Init Test 

تواند شود که کاربر میتنظیم می Table Viewداده شده در شکل، مقدار ولتاژ در زبانه  با زدن این دکمه طبق سربندی نشان

 .مقدار ولتاژ آن را تغییر دهد

 Contact Resistance : زبانه (5-4-5-2-3

 Dو  Cشود. با توجه به شکل سربندی سوکت های در این قسمت جزئیات مربوط به تست مقاومت اهمی کلید مشخص می

 دهند.میکرو ولت را به ما می 0.5میلی ولت با دقت  0-200بین  قابلیت قرائت ولتاژی

 

 Contact Resisitanceتنظیمات قسمت  107-5 شکل

 Test Setting : بخش (5-4-5-2-3-1

 باشد:که شامل قسمت های زیر می شود.در این قسمت تنظیمات تست مشخص می

 Pole : قسمت (5-4-5-2-3-1-1

 گیرد.های کلید مورد تست قرار میکنیم که کدام یک از تیغهقسمت مشخص می در این

 ITest : قسمت (5-4-5-2-3-1-2

 کنیم.در این قسمت مقدار جریان مطلوب جهت تزریق را تنظیم می

 State Time : قسمت (5-4-5-2-3-1-3

 شود.در این قسمت مدت زمان انجام تست مشخص می

 Test State  : Resultبخش (5-4-5-2-3-2

 شود.ید در این قسمت مشخص مینتیجه مقدار مقاومت اهمی کل

 Rc act :قسمت  (5-4-5-2-3-2-1

 شود. این قسمت غیر قابل ویرایش است.مقاومت اهمی کلید بعد از انجام تست در این قسمت ثبت می
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 Add to Reprot دکمه : (5-4-5-2-3-3

پنجره  همچنین با کلیک بر روی آیکون  .کنیمگزارش تهیه می Contact Resistance   با کلیک بر روی این گزینه از زبانه

 توانیم اطالعات بیشتری به گزارش اضافه کنیم.شود که میای باز می

  Edit & Delete Report :قسمت (5-4-5-2-3-3-1

 کنیم. را پاک و ویرایش می Timing Testکلیک بر روی این گزینه ، گزارش زبانه با 

 

 Edit & Delete Reportتنظیمات  108-5شکل 

 Init Test دکمه : (5-4-5-2-3-4

 .شوندتنظیم می Table Viewبا زدن این دکمه طبق سربندی نشان داده شده در شکل تست، مقدار جریان ها در زبانه

  Measurement View :زبانه (5-4-5-2-4

 کلیک کنید. اینجابرای توضیحات این بخش، 

 : Table View & Vector View زبانه (5-4-5-2-5

 کلیک کنید. اینجا  Vector Viewبخش برای توضیحات 

 کلیک کنید. اینجا Table Viewبرای توضیحات بخش 

 : Detail Viewزبانه  (5-4-5-2-6

 کلیک کنید. اینجابرای توضیحات این بخش، 

 :  Signal Viewزبانه (5-4-5-2-7

 کلیک کنید. اینجا،برای توضیحات این بخش
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 Function Testزبانه  (5-4-5-3

ها بر روی رله تعریف شده است127 ،149، 151های سری 60255های دهایی که در استاندارتوانید تستدر این قسمت می

های طراحی شده در آن استاندارد فعال خواهند شد و ی که انتخاب کنید تستد. در این قسمت هر استاندارتست کنید

 صورتبههایی که برای تست نیاز است را stateتوانید با انتخاب هر یک از آنها و تعیین کردن تنظیمات مورد نظر شما می

 اتوماتیک ایجاد کنید.

 

 Function Testیمات قسمت ظ. تن109-5 شکل

 Transformer Testزبانه  (5-4-5-4

 این ماژول برای تست های ترانسفورماتور تعبیه شده است و دارای زبانه های زیر است.

 Test Object زبانه (5-4-5-4-1

  ماژول هر. باشندیم Test Object یدارا یکیزیف طور به رندیگیم قرار تست تحت که ییهادستگاه از یبرخ

  که باشدیم تست تحت تجهیز با خود کردن منطبق یبرا کلی اطالعات یکسری ازمندین یعیطب طور به تست

 کی هر یپارامترها قسمت، نیا در موجود اطالعات. کندیم افتیدر  Test Object از را اطالعات نیا

 .کندیم تیریمد را تست یهاماژول از 

 .دیکن شیرایو و یبررس را هاآن داشته، یدسترس مختلف یهاپارامتر به دیتوانیم ماش Test Object قسمت در
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 Test Objectتنظیمات قسمت  110-5شکل 

 Transformer Nameplate Dataبخش (5-4-5-4-1-1

ورده و در هر قسمت خواسته شده آماتور بدست و پالک ترانسفور تاطالعات مورد نیاز در این بخش را از قسمت دیتا شی

 .وارد میکنیم

 Serial Namberقسمت  (5-4-5-4-1-1-1

 .کرد وارد را فورماتورترانس نامبر الیسر دیبا قسمت ایندر

 Manufacturerقسمت  (5-4-5-4-1-1-2

 .کرد پیتا را ترانسفورماتور سازنده شرکت نام دیبا قسمت نیا در

 Powerقسمت (5-4-5-4-1-1-3

 میکنیم. وارد کادر نیا در را است VA حسب بر که را ترانسفورماتور( یاسم قدرت) یظاهر توان

 U HV قسمت (5-4-5-4-1-1-4

 .کرد وارد KV حسب بر را( High Voltage) یقو فشار سمت ینام ولتاژ مقدار دیبا قسمت نیا در

 U LVقسمت (5-4-5-4-1-1-5

 .کرد وارد را  KVحسب بر  Low Voltage)) فیعض فشار سمت ینام ولتاژ مقدار دیبا قسمت نیا در

 Impedanceقسمت  (5-4-5-4-1-1-6

 در این قسمت وارد میکنیم. درصد حسب بر را (%Z) ترانس درصد امپدانس

 Vector Groupقسمت  (5-4-5-4-1-1-7

 تسم دو یبند میس نحوه دیبا قسمت نیا در. کنیممی مشخص را ترانسفورماتور یبردار گروه قسمت نیا در

  صورت به که ترانسفورماتور یبند میس نوع به توجه . باکرد نییتع را ترانسفورماتور فیضع فشار و یقو فشار 

http://en.wikipedia.org/wiki/High_voltage
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Y (ستاره )ای D (مثلث )ایYn  (شده نیزم ستاره )و هیاول سمت یبراY  ای D ای Yn ای Z (گزاگیز )ای Zn  

  به توجه با ارقام نیا که میکنیم، نییتع را یبردار گروه شماره خرآ در است، هیثانو سمت( شده نیزم گزاگیز)

 .هستند متفاوت گریکدی با ها یسربند نوع

  Tap Changer بخش (5-4-5-4-1-1-8

 .کرد وارد را ترانسفورماتور چنجر تپ به مربوط اطالعات یستیبا بخش نیا در

 Type قسمت (5-4-5-4-1-1-8-1

 DETC (De-Energized Tap و بار ریز قطع قابل چنجر تپ OLTC  (On-Load Tap Changer)صورت دو به که چنجرتپ نوع

Changer) میکنیم نییتع قسمت نیا در را ددار وجود بار، ریز قطع قابل ریغ  چنجر تپ. 

 Winding قسمت (5-4-5-4-1-1-8-2

 در این قسمت بایستی مشخص کنیم تپ چنجر در کدام سمت سیم پیچ ترانسفورماتور قرار دارد.

 No Of Tapsقسمت  (5-4-5-4-1-1-8-3

 تعداد تپ های تپ چنجر ترانسفورماتور در این بخش نوشته می شود.

 Resistance بخش (5-4-5-4-1-2

 .کرد وارد ترانسفورماتور یچیپ میس مقاومت مربوط به اطالعات دیبا بخش نیا در

 Winding Resistanceقسمت  (5-4-5-4-1-2-1

 .کرد وارد را ترانسفورماتور پیچ میس هر مقاومت مقدار یستیبا قسمت نیا در

 +Dev قسمت (5-4-5-4-1-2-2

 .میکنیم وارد قسمت نیا در را مقاومت مقدار مثبت تلرانس مقدار

 -Dev متقس (5-4-5-4-1-2-3

 .میکنیم وارد قسمت نیا در را مقاومت مقدار یمنف تلرانس مقدار

 Test Conditionsبخش  (5-4-5-4-1-3

 Winding Meterial قسمت  (5-4-5-4-1-3-1

 ایو( مس) Copper صورت دو به که میکنیم مشخص قسمت نیا در را ها پیچ میس ساخت در شده برده بکار فلز نوع

Aluminum  (ومینیلومآ )است. 

 Winding Temp قسمت (5-4-5-4-1-3-2

 .کرد وارد را ترانس یچیپ میسفعلی  یدما یستیبا قسمت نیا در

 Reference Tempقسمت  (5-4-5-4-1-3-3

در این قسمت بایستی دمای مرجع برای اندازه گیری مقدار مقاومت سیم پیچی ها لحاظ شود تا برای اصالح مقادیر اندازه 

 گیری شده در دماهای مختلف استفاده شود.
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 Correction Factorقسمت  (5-4-5-4-1-3-4

 Winding و Winding Meterial های قسمت( هست و با تغییر  K Factorت مربوط ضریب صحیح ترانسفورماتور ) این قسم

Temp. و Reference Temp .این بخش به صورت خودکار تغییر می کند 

 Turn Ratio Toleranceبخش  (5-4-5-4-1-4

 مقدار تلرانس مربوط به نسبت تبدیل ترانسفورماتور در این بخش باید مشخص کرد.

 +Devسمت ق (5-4-5-4-1-4-1

 .میکنیم وارد قسمت نیا در را نسبت تبدیل ترانسفورماتور مقدار مثبت تلرانس مقدار

 -Dev قسمت (5-4-5-4-1-4-2

 .میکنیم وارد قسمت نیا در را نسبت تبدیل ترانسفورماتور مقدار منفی تلرانس مقدار

 Phase Displacement Toleranceبخش  (5-4-5-4-1-5

 باید مشخص کرد. مقدار تلرانس مربوط به جابجایی فاز ها در این بخش

 +Dev قسمت (5-4-5-4-1-5-1

 .میکنیم وارد قسمت نیا در را جابجایی فازها مثبت تلرانس مقدار

 -Dev قسمت (5-4-5-4-1-5-2

 .میکنیم وارد قسمت نیا در را جابجایی فازها منفی تلرانس مقدار

 Add To Reportدکمه  (5-4-5-4-1-6

 .شودیم اضافه  Reportاطالعات به قسمت نیا  Test Objectپنجره به مربوط اطالعات هیگزن نیا زدن با

 Delete Report دکمه  (5-4-5-4-1-7

 .شد خواهد حذف بود شده اضافه ما پورتیر به  Add to Reportبخش در که یاطالعات هینگز نیا زدن با

 Winding Resistanceزبانه  (5-4-5-4-2

 اندازه ار ترانسفورماتور یچیپ میس مقاومت میتوانیم ما شده هیتعب قسمت نیا در که ییها نهیگز به توجه با زبانه نیا در

 .میکن یریگ

 مقاومت سهمقای با .باشد می مختلف فازهای در شده گیری اندازه مقادیر مقایسه پایه بر آزمایش این نتایج تحلیل و تفسیر

 های هر فاز با یکدیگر در هر سمت ترانسفورماتور می توان به صحت عملکرد ترانس پی برد. پیچ سیم اهمی

 

 Winding Resistanceتنظیمات  111-5شکل 
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 Test Settingبخش  (5-4-5-4-2-1

 برای انجام تست را انجام می دهیم.ه در این بخش تنظیمات مربوط

 Phase Selectionقسمت  (5-4-5-4-2-1-1

 ، AB) مثلث اتصال در فاز دو هر و(   AN، BN،CN) ستاره اتصال در نول سر با فاز هر یسربند نوع یستیبا قسمت نیا در

BC، CA) میکن مشخص را. 

 Side قسمت (5-4-5-4-2-1-2

 فشار سمت ای( LV) فیضع فشار سمت .میهست ترانس از سمت کدام تست حال در که میکن مشخص یستیبا قسمت نیادر

 (.HV)  یقو

 Current Tap Positionقسمت  (5-4-5-4-2-1-3

 در این قسمت موقعیت تپ فعلی را مشخص می کنیم.

 I Testقسمت  (5-4-5-4-2-1-4

جریان نامی ترانسفورماتور  % 15که این جریان نباید از .میکنیم وارد قسمت نیا در را تستیم برای مستق انیجر مقدار

 تجاورز کند.

 State Time  قسمت (5-4-5-4-2-1-5

 .میکنیم مشخص قسمت این در را تست انجام زمان مدت

 Choose Current Measurement Modeبخش  (5-4-5-4-2-2

 تعیین میکنیم. را انیجر یریگ اندازه نحوه بخش نیا در

 Actual Currentگزینه  (5-4-5-4-2-2-1

 انیجر ،بودن فعال صورت در قسمت نیا در .کرد استفاده دیبا نهیگز نیا از مپرآ یلیم 200 از شتریب یها انیجر یبرا

 مبنایی برای محاسبه مقاومت ترانسفورماتور در نظر میگیرد. را انیجر قیتزر هنگام در یانیجر فاز یواقع

 Analog Inputگزینه  (5-4-5-4-2-2-2

  دستگاه در  Analog DC Inputقسمت( Current) انیجر یورود یها ینریبا هینگز نیا انتخاب با

  بخش در نهیگز نیا انتخاب با نیچنهم. میکن یریگ اندازه باالتر دقت با را انیجر میتوانیم و شده فعال

Hardware Configuration قسمت Binary Input، شودیم فعال کیاتومات بصورت 9 شماره ینریبا. 
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 Binary Inputزبانه تنظیمات  112-5شکل 

 Result بخش (5-4-5-4-2-3

 .است فعال ریغ خشب نیا تست از قبل .نمایش داده می شود Winding Resistance تست جهینت بخش نیا در

 R meaقسمت  (5-4-5-4-2-3-1

نمایش داده می شود. و اگر تلرانس مقدار اندازه گیری در این قسمت مقدار مقاومت اندازه گیری شده سیم پیچی هر فاز 

 باشد، مقادیر قابل قبول است. %5شده کوچکتر از 

 R per Windingقسمت  (5-4-5-4-2-3-2

شود که تست در آن سمت انجام می  Sideو Phase Selectionاین قسمت مقاومت سیم پیچی هر فاز ترانس را با توجه به 

 کند.عنوان می

 R refو قسمت  Temperature Correctionگزینه  (5-4-5-4-2-3-3

شود و دمایی که تست در آن با توجه به رفرنس حرارتی که مقدار مقاومت ترانس از طرف شرکت سازنده اعالم می

توانیم با توجه به مقداری که تست بدست آمده با ضرب در مقدار ضریب اصالح حرارتی در حال انجام است می

 م.مقدار واقعی را در دمای رفرنس داشته باشی

 Add To Reportدکمه  (5-4-5-4-2-4

 .شودیم اضافه  Reportاطالعات به قسمت نیا ، Test Objectپنجره به مربوط اطالعات هیگزن نیا زدن با

 Delete Reportدکمه  (5-4-5-4-2-5

 .شد خواهد حذف بود شده اضافه ما پورتیر به  Add to Reportبخش در که یاطالعات هیگزن نیا زدن با



 

 

AMT REFERENCE MANUAL 

172 

 Init Testدکمه  (5-4-5-4-2-6

 اعمال تست انجام یبرا را راتییتغ نیا میداد انجام Winding Resistance زبانه نیا در که یراتییتغ توجه با کمهد نیا زدن با

 .کندیم

 Vector Group and Turns Ratioزبانه  (5-4-5-4-3

 تبدیل سبتن و پالریته آزمایش نتایج .است شده هیتعب ترانسفورماتور لیتبد نسبت و یبردار گروه تست یبرا زبانه نیا

 .باشد داشته مطابقت ترانسفورماتور مشخصات پالک با کامالً بایستی و بوده یکتا قادیرم

 

 Vector Group and Turns Ratioتنظیمات زبانه  113-5شکل 

 Test Setting بخش (5-4-5-4-3-1

 .میدهیم انجام قسمت نیا رد را Vector Group and Turns Ratio تست یبرا مربوطه ماتیتنظ

 Phase Selectionقسمت  (5-4-5-4-3-1-1

 هیاول و هیثانو سمت دو در را مشابه خط ولتاژ مقدار دیبا میکنیم استفاده یبردار گروه تست یبرا که روش نیا در

 قرار  LLصورت به Phase Selection فرض شیپ صورت به قسمت نیا در نیبنابر، میکنیم یریگ اندازه ار

 .است گرفته
 Sideقسمت (5-4-5-4-3-1-2

 .میهست ترانسفورماتور سمت کدام به ولتاژ قیتزر حال در که میکن نییتع یستیبا متقس نیا در

 Current Tap Position قسمت (5-4-5-4-3-1-3

 در این قسمت موقعیت تپ فعلی را مشخص می کنیم.

 V Test قسمت (5-4-5-4-3-1-4

 .میکنیم دوار قسمت نیا درتزریقی به ترانسفورماتور برای تست  ولتاژ مقدار

 Phase Test قسمت (5-4-5-4-3-1-5

 .میکنیم وارد را فازاختالف  مقدار قسمتاین در
 State Timeقسمت  (5-4-5-4-3-1-6

 .میکنیم وارد قسمت نیا در انجامد طول به تست میخواهیم که یزمان مدت

 Turns Ratio Resultبخش  (5-4-5-4-3-2

 .است تیرو قابل بخش نیا در( Turns Ratio) فورماتورترانس لیتبد نسبت تست جینتا
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 V calcقسمت  (5-4-5-4-3-2-1

در هر سمت  V Test مقدار رییتغ با میکرد مشخص  Test Objectزبانه در که ترانس لیتبد نسبت به توجه با

 که یا گونه به .شود یم داده شینما بخش نیا در و ترانس، مقدار ولتاژ در سمت دیگر با این نسبت تغییر کرده

 .شود یریگ اندازه نآ هیثانو در مقدار نیهم دیبا کند عمل درست ترانسفورماتور اگر
 V meas قسمت (5-4-5-4-3-2-2

 دهد ورا نشان میتوسط باینری های دستگاه ترانس  سمت ثانویه اندازه گیری شده قسمت مقدار ولتاژ این در

 تا از صحت عملکرد ترانسفورماتور مطلع شویم. کردهمقایسه  V calc ما میتوانیم با مقدار 
 Turns Ratio Act قسمت  (5-4-5-4-3-2-3

 و مقدار ولتاژ تزریقی ما، نسبت تبدیل واقعی  V measری شده در با توجه به مقدار ولتاژ اندازه گی

 مقایسه کنیم. Turns Ratio Nomترانسفورماتور در این بخش نمایش داده می شود که میتوانیم با مقدار 

 Vector Group Resultبخش  (5-4-5-4-3-3

 شود.در این بخش نتایج حاصل از تست گروه برداری ترانسفورماتور نمایش داده می
 Phase Nom تقسم (5-4-5-4-3-3-1

انجام دادیم، جابجایی)اختالف (  Vector Groupدر قسمت  Test Objectتنظیماتی که در زبانه  با توجه به

 شود.فاز در دو سمت ترانس که ما از ترانسفورماتور انتظار داریم در این قسمت نمایش داده می
 Phase Act قسمت  (5-4-5-4-3-3-2

با  توانور که اندازه گیری شده نمایش داده می شود. بدین صورت میدر این قسمت اختالف فاز در دو سمت ترانسفورمات

از ترانسفورماتور انتظار داریم مقایسه کرده و از صحت عملکرد   Phase Displacement Nomمقداری که در قسمت

 ترانسفورماتور اطالع پیدا کنیم.

 Currentبخش  (5-4-5-4-3-4

 No Load Current  قسمت (5-4-5-4-3-4-1

 اری ترانسفورماتور نشان داده می شود.در این قسمت مقدار جریان بی ب

 Add To Reportدکمه  (5-4-5-4-3-5

 .شودیم اضافه  Reportاطالعات به قسمت نیا  Test Objectپنجره به مربوط اطالعات هیگزن نیا زدن با

 Delete Report دکمه  (5-4-5-4-3-6

 .شد خواهد حذف بود شده اضافه ما پورتیر به Add to Report بخش در که یاطالعات هیگزن نیا زدن با

 Init Testدکمه  (5-4-5-4-3-7

 انجام یبرا را راتییتغ نیا میداد انجام Vector Group and Turns Ratio زبانه نیا در که یراتییتغ توجه با قسمت نیا زدن با

 .کندیم اعمال تست
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 Measurment View زبانه (5-4-5-4-4

 کلیک کنید. اینجابرای توضیحات این بخش، 

 Table View & Vector Viewزبانه  (5-4-5-4-5

 کلیک کنید. اینجا Table Viewبرای توضیحات بخش  کلیک کنید. اینجا  ViewVector بخشبرای توضیحات 

 Detail Viewزبانه  (5-4-5-4-6

 کلیک کنید. اینجابرای توضیحات این بخش، 

 Signal Viewزبانه  (5-4-5-4-7

 کلیک کنید. اینجا ،برای توضیحات این بخش

 Select File Mergeدکمه  (5-4-6

مت توانید از امکانات این قساگر بخواهید که با ترکیب چند فایل از قبل تهیه شده یک فایل تست جدید ساخته شود می

 زیر باز خواهد شد.پنجره  AMT Sequencerروم ابزار از قسمت نوار آیکون استفاده کنید. با کلیک بر روی 

 

 Select File For Merge. پنجره 114-5 شکل

نظر خود را انتخاب کنید. بعد از انتخاب فایل  فایل مورد Select Fileبا یکدیگر ابتدا باید از قسمت  Stateبرای ترکیب چند 

های مورد نظر را با زدن تیک Stateتوانید نشان داده خواهد شد. شما می Statesهای آن در قسمت Stateمورد نظر تمام 

ب انتخا Stateانتخاب شده از لیست قبل یا بعد از  هایStateباید مشخص کنید که  Locationآن انتخاب کنید. از قسمت 

 ای از آنچه گفته شد در تصویر زیر نشان داده شده است.خالصه باید اضافه شود. Current stateشده در قسمت 
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 Select For Merge. کاربرد 115-5 شکل

 Copy of Stateدکمه  (5-4-7

را  توانید از نوار ابزار، آیکون مشخص ایجاد کنید می Stateرا قبل و بعد از یک  Stateتعدادی  دبخواهی کهدر صورتی

 انتخاب کنید. در این صورت پنجره زیر برای شما باز خواهد شد.

 

 Copy of State. پنجره 116-5 شکل

نتخاب شود و تعیین گردد که قبل یا بعد از کدام های مورد نظر اStateاین امکان وجود خواهد داشت که در این پنجره  

State ای از آنچه گفته شد در تصویر زیر نشان داده شده است.و به چه تعدادی تکرار شود. خالصه 
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 Copy of State. کاربرد 117-5 شکل
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 تست دیستانسصفحه  (5-5

 ستانسیمفهوم زمان در روم د: 001

 آشنایی کلی با روم دیستانس: 002

 .شودمیبررسی  هاآنها و زمان تریپ زون پارامترهای توابع رله دیستانس یعنی رنج ترینمهم AMT Distanceدر ماژول تست 

ها برای جلوگیری از مشکالتی است که این گام .استصحت تست طراحی شده الزم  بررسیسه مرحله مقدماتی برای 

سازی بستگی به پیچیدگی تست خواهد وسعت مراحل آمادهروشن است که  تست رخ دهد. حین درها ممکن است بعد

 در ادامه آورده شده است بررسی نماید.کاربر باید سه گامی که  داشت.

  یم ها را تنظهای زونی مشخصهمقادیر نامی ولتاژ، جریان، فرکانس و منحنو  کردهوارد پارامترهای رله را کاربر باید

را  XRioهای فایلانید قسمت توبرای اطالعات بیشتر می .کردتنظیم  ectTest Objدر تواناین مقادیر را می .نماید

 مطالعه نمایید.

  افزاری تست خود را در قسمتمشخصات سختکاربر باید onfigurationCHardware   از جمله نمایدتنظیم .

 .است ...و  هاآننوع  ها،باینری ،هاسربندی انتخاب ی که باید صورت گیردتنظیمات

  یدنماورودی تنظیم  هایباینریشروط تریگر را برای در صورت نیاز کاربر باید. 

 .قرار گیردتست تحت  AMTبا تواند رله میکامل شده باشند، به درستی های باال ر گاماگ

 .شودمیانجام  Search Modeو  Shot mode ،Check modeهای پیشرفته دیستانس در سه حالت تست

در حداکثر زمان مشخص شده برای وقوع  Tripی دیستانس ارزیابی وقوع خطا یا توجه داشته باشید که در تست مشخصه

 ، صورت خواهد گرفت.شودمیمشخص  Test Objectکه در  Tripخطا یا 

 .خاص هستند ربردهاییها دارای کاهر یک از ماژول .شده استها استفاده از تعدادی ماژول برای طراحی تست Roomدر این 

در نظر گرفته شده برای طراحی تست و تعدادی برای دیدن نتایج تست طراحی شده ها از این ماژولتعدادی ، به نوعی

، Signal Viewماژول ، Z/t ماژول، Impedance Viewماژول ، Test Viewماژول  ،Reportماژول  از: اند عبارتها . این ماژولاست

 داده خواهد شد. توضیحها در ادامه هر یک از ماژولباشد. می Detail Viewماژول و  Vector Viewماژول 

 Test View ماژول (5-5-1

 در روم دیستانس earch Test Sو  check Testو hot Test Sتعریف: 001

در این پنجره تنظیمات نقاط و خطوطی که توسط آن قصد  .آیدبه شمار می AMT Distanceژول اصلی این ماژول در واقع ما

شش زبانه برای تست  Test Viewدر پنجره گیرد. تست شود انجام می دیستانس رله یدارید نواحی مختلف مشخصه

 د.یح داده خواهد شضدر ادامه هر یک توشده است.  طراحی رله دیستانسپارامترهای 

 Shot Testزبانه   (5-5-1-1

 Shot Testزبانه  Test Viewماژول  توضیحات :001

http://dl.vebko.org/software/Tester/distance_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/distance_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab_001.mp4
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زمان ی است. در این ارزیاب با استفاده از نقاط تست هاآنحفاظتی و زمان تریپ  هایزونرد بررسی ب ،هدف از این تست

ی ها و محل نقطهی زمان تریپ، با توجه به تلرانس زمانی زونمحدوده تریپ به عنوان نتیجه تست نمایش داده خواهد شد.

 تست متفاوت خواهد بود. اگر نقطه تست در داخل زون قرار داشته باشد زمان تعیین شده برای ارزیابی آن نقطه تنها با

ی تست در تلرانس یک زون قرار داشته باشد زمان اگر نقطه. شودمین مربوطه تعیین توجه به زمان نامی زون و تلرانس زو

ی تست در آن قرار دارد تا حداکثر زمان زون باال دستی آن تعیین شده برای ارزیابی تست از حداقل زمان زونی که نقطه

 قسمت حداکثر زمانو  Shotات مربوط به جدول بخش توضیحه ه بینبرای دیدن مثالی در این زم .شودمینقطه تعریف 

 مراجعه کنید.

 .داردوجود واقعی مقادیر بین مقادیر نامی و امکان مقایسه  ،صورت شناساندن پارامترهای رله به ماژول تستدر 

، گزارش تست د و بعد از تجزیه و تحلیل نقاط تستشو RUNی تست، تست باید بعد از تعریف نقطهتست کامل  برای یک

 تهیه شود.

 Test Pointبخش  (5-5-1-1-1

  Test point بخش  shot Testتوضیح زبانه: 001

ه در نظر گرفته شد تست یک نقطه تعریفمختلفی برای  هایروش. ی تست وارد خواهد شددر این بخش مشخصات نقطه

ها در جایگاه مناسب ها استفاده کند. هر یک از این روشاز هر یک از این روش Shotتوان برای تعریف یک است. کاربر می

 خود توضیح داده خواهد شد.

 

 Shot زبانه. 118-5 شکل

 Zقسمت  (5-5-1-1-1-1

توانید هر عددی از رنج منفی تا مثبت در این مقدار امپدانس مورد نظر برای تست را در این قسمت وارد کنید. شما می

قدار مقسمت وارد کنید. البته اگر اعداد منفی وارد کنید، از آنجا که در این قسمت امپدانس منفی نداریم در نتیجه این 

 کم خواهد شد. 180داشت یعنی زاویه فعلی از  منفی در زاویه تاثیر خواهد

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.TestPoint_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.TestPoint_001.mp4
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 Phiقسمت  (5-5-1-1-1-2

ی اعدادی که در این ه. محدودشودمیاید، در این قسمت وارد زاویه امپدانسی که مقدارش را در قسمت قبل تعریف نموده

ارد شود باشد. بنابراین اگر در این سلول اعدادی بیشتر از این رنج ومی درجه -180تا  180بین  شودمیقسمت ثبت 

درجه را در این قسمت  400اتوماتیک آن عدد در این رنج نمایش داده خواهد شد. مثال اگر شما بخواهید عدد  صورتبه

 خواهد شد.درجه نمایش داده  40وارد کنید، به شما عدد 

 Rقسمت  (5-5-1-1-1-3

ت. مقدار مقاومت اهمی امپدانس نوش R+j X صورتبهتوان را می Phiبه همراه زاویه آن در سلول  Zمقدار امپدانسی در سلول 

توانید نقطه تست خود را با وارد کردن مقدار مقاومت اهمی آن نقطه . شما میشودمیذکر شده در این قسمت نمایش داده 

 در این قسمت نیز تعریف کنید.

 z| Relative|چک باکس  (5-5-1-1-1-4

 های موجود تعریف کنید.طول خط و زون توانید یک نقطه تست را با درصدی از مقداربا فعال کردن این عبارت شما می

 Xقسمت  (5-5-1-1-1-5

نوشت. مقدار مقاومت القایی امپدانس  R+j X صورتبهتوان را می Phiبه همراه زاویه آن در سلول  Zمقدار امپدانسی در سلول 

طه ایی آن نقتوانید نقطه تست خود را با وارد کردن مقدار مقاومت الق. شما میشودمیذکر شده در این قسمت نمایش داده 

 در این قسمت نیز تعریف کنید.

 %قسمت  (5-5-1-1-1-6

 Z Relative مفهوم: 001

را در جلوی این عبارت وارد مورد نظر خود  عددی توانید درصدبا توجه به توضیحات قسمت قبل در این سلول شما می 

 درصد. 80مثال کنید. 

با توجه به درصدی  |z|فعال شده باشد مقدار امپدانس نقطه تست در سلول  (Z| Relative|)اگر تیک چک باکس مرحله قبل

تست درصدی از آن است  خواهد شد در این حالت اگر مقدار پارامتری که نقطه محاسبه شودمیکه در این مکان ثبت 

نوشته شده تغییری نخواهد کرد و فقط  % است، مقدار عددی که در سلول Line Lengthفرض پیش صورتبهییر کند که تغ

 Lineرامتر افعال نباشد با تغییر مقدار پ z| Relative|تیک گزینه اگر تغییر خواهد کرد. ولی  |Z|مقدار امپدانس سلول 

Length  در واقع دیگر مقدار|Z| با توجه به مقدار سلول  %رد. در این حالت مقدار سلول تغییر نخواهد ک|Z|  محاسبه خواهد

 برای درک بهتر مطلب به مثالی که در این بخش آورده شده توجه کنید. شد.

 ofقسمت  (5-5-1-1-1-7

 گردد.محاسبه می ofوارد شده در قسمت  ضربحاصلاز  |z|مقدار امپدانس 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.TestPoint.Percent_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.TestPoint.Percent_001.mp4


 

 

AMT REFERENCE MANUAL 

180 

 

 Z Relativeنمایش . 119-5 شکل

 .باشدمی 1درصد مقدار زون  70باشد مقدار نقطه تست مشخص شده طور که از شکل باال مشخص میهمان

 آورده خواهد شد. OFو  %، Z| Relative|تر برای درک بهتر عملکرد سه بخش در ادامه مثالی کامل

 OF و % ،Z| Relative|عملکرد سه بخش  2-5 جدول

 |Z|سلول  %سلول  Distanceدر بالک  OFسلول مقدار  تغییر Z| Relative| سچک باک

 دکنتغییر می ندکتغییر نمی کندتغییر می فعال است

 ندکتغییر نمی دکنتغییر می کندتغییر می فعال نیست

 Detailبخش  (5-5-1-1-2

  detailبخش shot Test توضیح زبانه: 001

رسانی زمان نامی نقاط تست و حداقل و حداکثر مقدار زمان تست و این بخش غیر قابل ویرایش است و صرفا جهت اطالع

 باشد.در نهایت نتیجه تست می

 t nomقسمت  (5-5-1-1-2-1

 زمان عملکردی هر زون در روم دیستانس: 001

 ای برای تست تعریف شده باشد، مقدار زمان نامی آن نقطه در این قسمت نمایش داده خواهد شد.اگر نقطه

 t minقسمت  (5-5-1-1-2-2

ها، حداقل مقدار زمان مجاز برای زمان زون Test Objectتلرانس در نظر گرفته شده در بالک دیستانس در  با توجه به

 ای در آن تعریف شده است، در این قسمت نوشته خواهد شد.عملکرد زونی که نقطه

 t maxقسمت  (5-5-1-1-2-3

ها، حداکثر مقدار زمان مجاز زونبرای زمان  Test Objectبا توجه به تلرانس در نظر گرفته شده در بالک دیستانس در 

 ای در آن تعریف شده است، در این قسمت نوشته خواهد شد.عملکرد زونی که نقطه

 t actقسمت  (5-5-1-1-2-4

بعد از انجام تست، مقدار زمان واقعی عملکرد زون در این قسمت ثبت خواهد شد. قبل از انجام تست این سلول خالی 

 ده را ثبت خواهد کرد.باشد. بعد از انجام تست زمان گرفته شمی

 Stateقسمت  (5-5-1-1-2-5

 صورتبهو بعد از تست  Not Testedی تعریف شده در این سلول نمایش داده خواهد شد. قبل از تست وضعیت تست نقطه

Pass  وFail .نمایش داده خواهد شد 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.Detail_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.Detail_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.Detail.Tnom_001.mp4
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 Fault Typeبخش  (5-5-1-1-3

 fault loop: توضیح 001

 ایهفرضپیش سازی،شبیه برای. است شده طراحی موجود استاندارد خطاهای انواع دیستانس پیشرفته تست ماژول در

 .باشدمی خطا امپدانس زاویه φf زاویه I=0 و V=Vn: شودمی گرفته نظر در سالم هایفاز برای روبرو

 Addدکمه  (5-5-1-1-4

کردن تست، تنها نقاطی که در این  Runبعد از  اضافه کنید. Shotی تست باید آن را به جدول د از تعریف مقدار نقطهبع

 تست نیز به ترتیب نقاط اضافه شده در جدول اجرا خواهد شد. جدول هستند تست خواهند شد.

د. راههای مختلفی برای اضافه کردن کلیک کنی Addی باید بر روی دکمه Shotبرای اضافه کردن نقطه تست به جدول 

 باشد.یکی از این موارد می Addوجود دارد که گزینه  Shotنقاط تست به جدول 

 

 Shotشده در جدول  Addنقاط . 120-5 شکل

 Impedance Viewچپ بر روی صفحه و کلیک  Ctrlکردن نقاط تست به جدول نگه داشتن کلید  Addروش دیگر برای 

 باشد.می

 تعداد نقاط تست (5-5-1-1-5

 در روم دیستانس  shotنحوه ایجاد: 001

مربوطه عبارتی نوشته خواهد شد که اطالعاتی در  Fault Type، جلوی Fault Typeبعد از اضافه شدن هر نقطه تست در هر 

 به کاربر خواهد داد.را ، نقاط تست شده ونقاط تست نشده Fault Typeمورد نقاط تست موجود در آن 

و بخش تنظیمات  eferencePrباشد. برای این منظور به صفحه این عبارت جهت نمایش یا عدم نمایش قابل تنظیم می

Show/Hide test counters .مراجعه فرمایید 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.FaultType_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.btnAdd.NumberOfShot_001.mp4
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 Insertدکمه  (5-5-1-1-6

مایل باشید یکی از نقاط برای  گردید،اضافه  Shotبه جدول  برای تستممکن است بعد از اینکه تمامی نقاط مورد نظر 

 Insertانتخاب کنید و از دکمه  Shotن کار کافیست نقطه مورد نظر را در جدول سر هم تست شود. برای ای پشتچندین بار 

 ت مورد نیاز استفاده کنید.به دفعا

گیرند و تست به ترتیب برای این کار استفاده کنید نقاط جدید همیشه در انتهای لیست قرار می Addاگر شما از دکمه 

 نقاط موجود در جدول اجرا خواهد شد.

  Removeدکمه (5-5-1-1-7

 باشد.می Remove، انتخاب آن نقطه در جدول و کلیک بر روی دکمه Shotهای حذف نقاط از جدول یکی از روش

 چند نقطه را همزمان با هم از جدول حذف کنید. Removeتوانید با انتخاب چند نقطه و کلیک بر روی دکمه شما می

را پایین نگه دارید و بر ماوس انتخاب کردید، کلیک چپ  ه رادر جدول، بعد از اینکه اولین نقط برای انتخاب چند نقطه

باشد که پشت سر هم قرار گرفته ف نقاطی میذروی نقاطی که مایل هستید از جدول حذف شوند بکشید. این روش برای ح

 است.

توانید کلید باشد. میمی Shotانتخابی حذف کنید و این نقاط در جاهای مختلف جدول  صورتبهخواهید نقاطی را اگر می

Ctrl ه مرا نگه دارید و بر روی نقاط مورد نظر در جدول کلیک کنید. در انتها بر روی دکRemove .کلیک کنید 

 باشد.صفحه کلید کامپیوتر می Deleteکلید  ،کلید میانبر برای حذف نقاط بعد از انتخاب آن

 Add Toدکمه  (5-5-1-1-8

 Addتست کنید، برای صرفه جویی در وقت، از گزینه  Fault Typeخواهید یک نقطه تست را در چندین می زمانی کهبرای 

To .استفاده کنید 

استفاده کنید. با کلیک بر  Add Toاز دکمه  Shotابتدا نقطه مورد نظر را تعریف کنید ولی برای اضافه شدن نقطه به جدول 

 روی این گزینه صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود.
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 Add Toپنجره . 121-5 شکل

 Fault Typeقسمت  (5-5-1-1-8-1

 OKهایی که مایل هستید نقاط شما در آنجا تست شود انتخاب کنید و در نهایت بر روی دکمه Fault Typeدر این پنجره 

 کلیک کنید.

ین پنجره صورت گرفته نمایش داده خواهد هایی که در بار اول در ااگر برای دومین بار به این پنجره مراجعه کنید، انتخاب

 شد.

 Remove Allدکمه  (5-5-1-1-9

توانید استفاده کنید. با کلیک بر روی این گزینه صفحه زیر را مشاهده از این گزینه می Fault Typeبرای حذف نقاط از چند 

 خواهید نمود.
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 Remove Allپنجره . 122-5 شکل

 Fault Typeقسمت  (5-5-1-1-9-1

و در نهایت بر روی دکمه  تست تعریف شده در آن حذف شود، انتخابهایی که مایل هستید نقاط Fault Typeدر این پنجره 

OK .کلیک کنید 

 Specific Rowقسمت  (5-5-1-1-9-2

نتخابی حذف های اFault Typeخواهید نقطه دوم در ها پنج تا نقطه برای تست دارید و میFault Typeفرض کنید در تمامی 

خواهید حذف شود را در این قسمت بنویسید. در مثال ذکر شده باید شود. برای این کار کافیست شماره سطری که می

 نوشته شود. 2عدد 

 شوند.تمامی نقاط حذف می OKباشد. در این حالت با کلیک بر روی به معنای بی تاثیر بودن آن می سلولاین  درصفر عدد 

 Sequenceدکمه  (5-5-1-1-10

 در روم دیستانس  Test Viewدر ماژول  Shot Testدر زبانه  Sequenceتوضیح در مورد دکمه: 001

اضافه کنید بر  Shotبه جدول  و تعداد دلخواه های مساویو با گام مشخصی برای اینکه بتوانید نقاطی را در مسیر یا زاویه

 روی این گزینه کلیک کنید. در این صورت پنجره زیر را مشاهده خواهید نمود.

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.btnSequence_001.mp4
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 Sequenceپنجره . 123-5 شکل

 Stepبخش  (5-5-1-1-10-1

 مشخص خواهد شد.انتخاب شده ه روش زدن، تعداد آن با توجه ب Shotدر این بخش بعد از مشخص شدن روش 

 Angleروش  Step Onقسمت  (5-5-1-1-10-1-1

 توانید از آن لیست روش مورد نظر خود را انتخاب کنید.که شما می شودمیبا کلیک بر روی این قسمت لیستی باز 

 توضیح داده خواهد شد. Angleکنید. در این قسمت روش دو روش در این مرحله مشاهده می

 زده خواهد شد. Shot شودمیکه مشخص  ایراستای زاویه ربه نقطه تعریف شده یا مبدا دوجه در این روش با ت

 Start Angleقسمت  (5-5-1-1-10-1-1-1

را مشخص کنید. مقداری که در  ی شروعزاویهنقاط تست خود را تعریف کنید باید یک  Angleبرای اینکه بتوانید به روش 

 -360تا  360بین  سلولی عددی این یا مبدا شما است. محدودهبینید، زاویه نقطه اولیه فرض میپیش صورتبه سلولاین 

 باشد.می

 End Angleقسمت  (5-5-1-1-10-1-1-2

، در ادامه باید زاویه نهایی خود را وارد کنید. این زاویه آخرین جایی است که مایل ی شروعزاویهبعد از مشخص شدن 

 زده شود. Shotهستید در آن نقطه 

 Step Sizeقسمت  (5-5-1-1-10-1-1-3

باشد. می Step Sizeچه تعداد نقطه نیاز دارید. یکی از کارهایی که باید انجام دهید مشخص کردن برای اینکه مشخص کنید 

ادامه یابد در این قسمت نوشته  End Angleبه بعد، نقطه تست ایجاد شود و تا  Start Angleهایی که مایل هستید از گام

باشد تغییر کند. دلیل  سلولدید این مقداری که در این مشخص گر Endو Startشود. البته ممکن است بعد از اینکه زوایای 

 باشد.می Number Of Stepsاین امر مشخص شدن تعداد نقاط در سلول بعدی یعنی 



 

 

AMT REFERENCE MANUAL 

186 

 Number Of Stepsقسمت  (5-5-1-1-10-1-1-4

توانید از این قسمت نیز استفاده می Step Sizeو انتها، عالوه بر  ی شروعزاویهبین  Shotبرای مشخص شدن تعداد نقاط 

 Stepنقاط مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید. در این صورت  دد. در این قسمت فقط کافیست که شما تعداکنی

Size اتوماتیک محاسبه خواهد شد. صورتبه 

نقطه  19درجه  180درجه تا  0. فرض کنید بخواهیم از شودمیه مثالی ذکر مبا توجه به مطالب گفته شده در باال در ادا

 . در شکل زیر تنظیمات گفته شده و نتایج آن را خواهید دید.شودمیدرجه  10های ما در این صورت گامبزنیم که 

 

 Sequenceدر  Angleروش . 124-5 شکل

 Directionروش  Step Onقسمت  (5-5-1-1-10-1-2

 نید از آن لیست روش مورد نظر خود را انتخاب کنید.تواکه شما می شودمیبا کلیک بر روی این قسمت لیستی باز 

 توضیح داده خواهد شد. Directionدر این قسمت روش  کنید.دو روش در این مرحله مشاهده می

 داشته باشید مشخص کنید. Shot Testخواهید در آن تنها کافیست زاویه حرکتی و طول مسیری که می روش در این

 Angleقسمت  (5-5-1-1-10-1-2-1

 درجه نقاط تست ایجاد کنید. 30د در مسیر یخواهخود را در این قسمت بنویسید. مثال میی حرکتی زاویه

 Lengthقسمت  (5-5-1-1-10-1-2-2

 اهم. 15. مثال شودمیخواهید طی کنید مشخص در این قسمت طول مسیری که می

 Step Sizeقسمت  (5-5-1-1-10-1-2-3

باشد. می Step Sizeد مشخص کردن برای اینکه مشخص کنید چه تعداد نقطه نیاز دارید. یکی از کارهایی که باید انجام دهی

 میلی اهم یک نقطه. 800مثال هر 
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 Number Of Stepsقسمت  (5-5-1-1-10-1-2-4

توانید از این قسمت نیز استفاده کنید. در این قسمت فقط می Step Size، عالوه بر Shot 6برای مشخص شدن تعداد نقاط 

اتوماتیک محاسبه  صورتبه Step Sizeاین صورت  نقاط مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید. در دکافیست که شما تعدا

 نقطه. 19خواهد شد. مثال 

اهم  15درجه به طول  30. فرض کنید بخواهیم در مسیر شودمیبا توجه به مطالب گفته شده در باال در ادامه مثالی ذکر 

هیم داشت. در شکل زیر میلی اهم خوا 833های نقطه داشته باشیم در این صورت گام 19حرکت کنیم و در این مسیر 

 تنظیمات گفته شده و نتایج آن را خواهید دید.

 
 

 Sequenceدر  Directionروش . 125-5 شکل

 pointبخش  (5-5-1-1-10-2

 شروع شود. از آنجا Shot Testخواهیم ای که میهای موجود نقطه شروع را مشخص کنیم. نقطهدر این بخش باید با روش

 Originبخش  (5-5-1-1-10-2-1

 ی تست را تعریف کنیم.توانیم نقطهمی Test Pointدر این قسمت همانند قسمت 

 |Z|قسمت  (5-5-1-1-10-2-1-1

 ی تست را در این قسمت مشخص می کنیم.مقدار امپدانس نقطه

 Phiقسمت  (5-5-1-1-10-2-1-2

 .شودمیزاویه نقطه امپدانسی در این قسمت وارد 

 Rقسمت  (5-5-1-1-10-2-1-3

. عالوه بر شودمیتبدیل  Xو  Rاتوماتیک به دو پارامتر  صورتبهاین مقدار  ،شوددر مراحل قبل مشخص  Phiو  Zاگر مقدار 

 دستی وارد کنید. صورتبهرا  Rتوانید مقدار آن شما می
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 Xمقدار  (5-5-1-1-10-2-1-4

. عالوه بر شودمیتبدیل  Xو  Rاتوماتیک به دو پارامتر  صورتبهاین مقدار  ،در مراحل قبل مشخص شود Phiو  Zاگر مقدار 

 دستی وارد کنید. صورتبهرا  Xتوانید مقدار یآن شما م

 Z|Relative|بخش  (5-5-1-1-10-2-2

رد این بخش قسمت کباشد. برای اطالع از عملمی Test Pointتنظیمات این بخش همانند توضیحات گفته شده در قسمت 

|Z| Relative  در بخشTest Point .مطالعه شود 

 Clear All Failed Test دکمه (5-5-1-1-11

شده باشند. اگر قصد دارید برای بار  Failهای مختلف به دالیلی Fault Typeبعد از انجام تست ممکن است برخی از نقاط در 

 Clear All Failed Testکنید. برای این کار بر روی  Clearدیگر این نقاط را تست کنید ابتدا باید نتایج تست این نقاط را 

 توانند دوباره تست شوند.ها میFault Typeشده در تمامی  Failedرت نقاط کلیک کنید. در این صو

 Shotجدول  (5-5-1-1-12

  shotتوضیح جدول: 001

شد. تنها نقاطی که در این قسمت قرار داشته باشند  به این جدول منتقل خواهند شدن ADDبعد از تعریف و نقاط تست 

 توان بعد از تست نتایج آن را در گزارش نهایی آورد.می

 

 Shot Testجدول. 126-5 شکل

باشد. در ادامه هر یک از یدارای مشخصاتی م Shot. هر نقطه کنیدمیمشاهده  Shotدر تصویر باال نقاط تست را در جدول 

 این موارد توضیح داده خواهد شد.

 نمایش داده خواهد شد. Impedance Viewبر روی مشخصات هر نقطه کلیک کنید، آن نقطه در پنجره 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.TableShot_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.TableShot_001.mp4
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 Shot Testجدول  هایمشخصات پارامتر (5-5-1-1-12-1

5-5-1-1-12-1-1) State 

 یوضعیت برای هر نقطه هجموع سدر این قسمت نشان داده خواهد شد. در م عالمت از با استفاده ی تستوضعیت نقطه

 وضعیت را مشاهده خواهید نمود.چهار . در جدول زیر این شودمیتست تعریف 

 وضعیت نقطه تستچهار  3-5 جدول

 توضیح عالمت

 Not Tested 

 
Passed 

 
Failed 

 
Out Of Range 

5-5-1-1-12-1-2) Assessment 

 Notدر این قسمت نمایش داده خواهد شد. در جدول باال این موارد ذکر شده است. اگر در این قسمت تست  وضعیتشرح 

Tested باشد. مشاهده نمودید به معنای تست نشدن نقطه میPassed  به معنای تست شدن وPassed  شدن آن نقطه در

یا  AMT ظرفیتخارج از  تست نقطه لتاژ یا جریانیعنی و Out Of Rangeباشد. ای که برایش تعریف شده است میمحدوده

در  Test objectدر  Deviceبدین معنا که ممکن است در بخش . ه استیدگردمشخص  AMTهایی است که برای محدودیت

 تنظیم شده باشد.  AMTکمتر از حد نامی  ،محدودیت جریان Limitقسمت 

ده است. ممکن است این حالت به دالیل مختلفی رخ دهد که هر زمان تریپ خارج از رنج بویعنی شود  Failedاگر تست 

 یک از این دالیل در این قسمت نوشته خواهد شد.

 سیگنالی از باینری ورودی با عناوین  کهدر صورتیStart  وTrip توسط ،AMT  دریافت نشود در این حالت اگرTmax 

 خواهد شد. Failedباشد ارزیابی  No-Tripنقطه تست برابر 

 Ttrip<Tstart :سیگنالی از ورودی باینری با عنوان  کهدر صورتیStart  توسطAMT  دریافت نشود ولی از سیگنال

سیگنال دریافت شود در این حالت بدون توجه به عوامل و یا حالت دیگر در قسمت ارزیابی  Tripورودی باینری 

"Ttrip<Tstart" .نوشته خواهد شد 

 Tstart<Tprefault :سیگنال  کهدر صورتیStart  دریافت شده و سیگنال تریپ توسطAMT این  دریافت نشود در

نوشته خواهد  "Tstart<Tprefault"باشد در قسمت ارزیابی  Startتر از زمان سیگنال بزرگ Prefaultحالت اگر زمان 

 شد.

 Both Prefault :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT ین حالت اگر زمان سیگنال دریافت شود در ا

 "Bothباشد در قسمت ارزیابی عبارت  Tripو یا زمان سیگنال  Startتر از زمان سیگنال بزرگ Prefaultسیگنال 

Prefault" .نوشته خواهد شد 

 Tstart<Tprefault :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود. در این حالت اگر زمان

Prefault تر از زمان سیگنال رگبزStart  باشد عبارت"Tstart<Tprefault" .در قسمت ارزیابی نوشته خواهد شد 

 Ttrip<Tprefault :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود. در این حالت اگر زمان

Prefault تر از زمان سیگنال بزرگTrip  باشد عبارت"Ttrip<Tprefault" .در قسمت ارزیابی نوشته خواهد شد 
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 Ttrip<Tstart :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود. در این حالت زمانstart 

 در قسمت ارزیابی نوشته خواهد شد. "Ttrip<Tstart"باشد عبارت  Tripتر از زمان سیگنال بزرگ

 .شودمیول در ادامه ارائه ای از توضیحات باال در قالب یک جدخالصه

 Test Viewنتایج حاصل از ارزیابی نقاط در قسمت بررسی  4-5 جدول
 Startسیگنال  Tripسیگنال  شرط اول شرط دوم ارزیابی

Pass - Tmax= No- Trip دریافت نشد دریافت نشد 
Failed - Tmax <> No- Trip 

Trip<Start - - دریافت نشد دریافت شد 

Start<Trip - Tstart<Tprefault 

 Pass Tmax= No- Trip دریافت شد دریافت نشد
Tstart>=Tprefault 

Failed 
T max <> No- 
Trip 

Both Prefault - 
Tstart<Tprefault 
OR 
Ttrip<Tprefault 

 دریافت شد دریافت شد
Tstart<Tprefault - Tstart<Tprefault 

Ttrip<Tprefault - Ttrip<Tprefault 

Ttrip<Tstart - Ttrip<Tstart 

Pass Tmin<tAct<Tmax 
Ttrip>=Tstart 

Failed Tmin>tAct>Tmax 

5-5-1-1-12-1-3) |Z| 

باشد. برای این مقدار در این قسمت قابل ویرایش می .شودمیی تست در این قسمت نمایش داده مقدار امپدانس نقطه

 یرایش این مقدار بر روی سلول آن کلیک کنید و مقدار جدید را وارد کنید.و

5-5-1-1-12-1-4) Phi 

باشد. برای ویرایش این این مقدار در این قسمت قابل ویرایش می .شودمیی تست در این قسمت نمایش داده زاویه نقطه

 مقدار بر روی سلول آن کلیک کنید و مقدار جدید را وارد کنید.

5-5-1-1-12-1-5) R 

شد. بااین مقدار در این قسمت قابل ویرایش می ی تست در این قسمت نمایش داده خواهد شد.نس نقطهمقاومت اهمی امپدا

 برای ویرایش این مقدار بر روی سلول آن کلیک کنید و مقدار جدید را وارد کنید.

5-5-1-1-12-1-6) X 

بل ویرایش این مقدار در این قسمت قا ی تست در این قسمت نمایش داده خواهد شد.مقاومت القایی امپدانس نقطه

 باشد. برای ویرایش این مقدار بر روی سلول آن کلیک کنید و مقدار جدید را وارد کنید.می

5-5-1-1-12-1-7) |Z| Relative 

این  .شودمیدر این بخش مشخص  Noو  Yesدانس خطا استفاده شده باشد با عبارت پزینه برای ساختن امگاگر از این 

ایش این مقدار بر روی سلول آن کلیک کنید و وضعیت وابستگی را با باشد. برای ویرمقدار در این قسمت قابل ویرایش می

 مشخص کنید. Noو  Yesتغییر 

5-5-1-1-12-1-8) Percent 

مشخص شده  Percent ofباشد که در ستون چند درصد مقداری میکه مقدار امپدانس  شودمیقسمت مشخص در این 

قدار بر روی سلول آن کلیک کنید و مقدار جدید باشد. برای ویرایش این ماین مقدار در این قسمت قابل ویرایش می است.

 را وارد کنید.
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5-5-1-1-12-1-9) Percent of 

این مقدار در . برابر با مقدار امپدانس خواهد بودنوشته شده است  Percentاین مقدار در مقداری که در سلول  ضربحاصل

از لیستی که باز خواهد شد باشد. برای ویرایش این مقدار بر روی سلول آن کلیک کنید و این قسمت قابل ویرایش می

 عبارت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

5-5-1-1-12-1-10) T nom 

قابل  غیر و شودمیمحاسبه  AMProاین مقدار توسط  شده است. Addباشد که نقطه در آن زون مقدار زمان نامی زونی می

 باشد.می ویرایش

5-5-1-1-12-1-11) T Act 

باشد. این قسمت نیز غیر و قبل از آن خالی می ودشمیباشد. این قسمت بعد ازانجام تست پر مقدار زمان واقعی تست می

 باشد.می ویرایشقابل 

5-5-1-1-12-1-12) Dev % 

ی تست شده بر حسب درصدی از زمان نامی در این قسمت نوشته خواهد شد. این قسمت بعد از انجام مقدار تلرانس نقطه

 باشد.باشد. این قسمت نیز غیر قابل ویرایش میشود و قبل از آن خالی میتست پر می

5-5-1-1-12-1-13) Dev sec 

در این قسمت نوشته خواهد شد. این قسمت بعد ازانجام تست پر بر حسب ثانیه ی تست شده مقدار تلرانس واقعی نقطه

 باشد.می ویرایشباشد. این قسمت نیز غیر قابل و قبل از آن خالی می شودمی

5-5-1-1-12-1-14) T min 

 د یک زمان حداقل داشته باشد.توانای که برای هر زون مشخص شده است هر زون میبا توجه به تلرانس زمانی

5-5-1-1-12-1-15) T max 

 تواند یک زمان حداکثر داشته باشد.هر زون میمشخص شده برای هر زون مشخص،  با توجه به تلرانس زمانی

 کند.البته این زمان با توجه به اینکه نقطه تست در داخل زون باشد یا در قسمت تلرانس آن با یکدیگر فرق می

 ادامه آورده خواهد شد دقت کنید. در این رابطه به عکسی که در
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 t maxمقدار . 127-5 شکل

نیز  Impedance viewوجود دارد که این نقاط در قسمت  Shotهمانطور که از شکل باال مشخص است دو نقطه در جدول 

باشد. نقطه دوم در زون میلی ثانیه می456,8د و زمان ماکزیمم آن قرار دار 2باشند. نقطه اول در داخل زون قابل رویت می

 ثانیه ثبت شده است. 087/1قرار گرفته است. زمان ماکزیمم این نقطه  2باشد ولی در داخل تلرانس زون می 2

 زمان زون گیرد زمان حداکثر آن با حداکثرای که در تلرانس زون قرار میدر توضیح این موضوع باید ذکر شود که نقطه

رای تواند بگیرد یعنی هم می. دلیل این امر مشخص است. وقتی زونی در تلرانس قرار میشودمیباالی آن در نظر گرفته 

زمان حداقل زونی که در آن قرار گرفته است و زمان  شودمی، در نتیجه زمان حداقل آن 3باشد و هم برای زون  2زون 

حداکثر  3ی، یعنی زونیباالی آن زون، که در اینجا به دلیل آنکه زون باالحداکثر زون زمان  شودمیحداکثر آن 

قرار گرفته است  2باشد در نتیجه زمان حداکثر این نقطه با توجه به اینکه ظاهرا در زون ثانیه میمیلی 087/1زمانش

 در نظر گرفته شده است. 3حداکثر زمان زون 

ا حداقل ه در نظر گرفته نشود و تنهینن صورت انجام شود و تلرانس در این زمالبته اگر مایل نباشید که تست این نقطه بدی

در نظر گرفته شده  Settingهایی در زبانه شده است محاسبه گردد گزینه Addو حداکثر زمان همان زونی که نقطه در آن 

 است.

5-5-1-1-12-1-16) I test 

 باشد.این قسمت غیر قابل ویرایش می ردجریان تست نقطه مورد نظر در این قسمت نمایش داده خواهد شد. این مقدار 

 مراجعه کنید. Test Modelو بخش  Settingبرای ویرایش این قسمت باید به زبانه 

5-5-1-1-12-1-17) V test 

رای باشد. باین قسمت غیر قابل ویرایش می رولتاژ تست نقطه مورد نظر در این قسمت نمایش داده خواهد شد. این مقدار د

 مراجعه کنید. Test Modelو بخش  Settingویرایش این قسمت باید به زبانه 
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5-5-1-1-12-1-18) User Comment 

ز انجام این قسمت بعد ا تواند برای هر نقطه تست توضیحی در این قسمت بنویسد که در گزارش نهایی آورده شود.کاربر می

 باشد.تست نیز قابل ویرایش می

 Shot Testراست کلیک جدول  (5-5-1-1-12-2

 ی برای تست بهتر و نمایش بهتر اطالعات در نظر گرفته شده است.های آن ابزارهایبرای این صفحه در راست کلیک

 Header بر روی راست کلیک (5-5-1-1-12-2-1

 توانید از آنها برای آشکار یا پنهان کردن هر یکاگر بر روی سر تیتر جدول راست کلیک کنید لیستی باز خواهد شد که می

 اضافه استفاده کنید. ی جدول واز پارامترها

 

 Headerراست کلیک . 128-5 شکل

 Show/Hideگزینه  (5-5-1-1-12-2-1-1

  shotآشکار یا پنهان کردن جدول: 001

تیک کنار هر گزینه را بردارید، این گزینه در  کهدر صورتیرا خواهید دید.  Headerهای در این قسمت لیست تمام گزینه

 جدول نمایش داده نخواهد شد. برای نمایش مجدد پارامتر پنهان شده تیک گزینه را فعال کنید.

 Add Toگزینه  (5-5-1-1-12-2-1-2

گیرد و برای قرار می تعریف شده است به عنوان مبنا Test Pointای که در قسمت خرین نقطهآبا کلیک بر روی این قسمت 

مورد نظر خود را انتخاب کرده  Fault Typeتوانید باز خواهد شد که می Add To point Toها دیگر صفحه Fault Typeتکرار در 

 در جاهایی که مشخص شده اضافه شود. نظر کلیک کنید تا نقطه مورد Okو بر روی دکمه 

 کلیک بر روی مشخصات نقاط تراس (5-5-1-1-12-2-2

و  تواند برای شرایط قبل از تستمی که شخصات هر نقطه و سپس راست کلیک، لیستی باز خواهد شدبا کلیک بر روی م

 بعد از تست برای کاربران مفید باشد.

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.TableShot.RCSHowHide_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.TableShot.RCSHowHide_001.mp4
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 راست کلیک بر روی مشخصات نقاط. 129-5 شکل

 Show/Hideقسمت  (5-5-1-1-12-2-2-1

 کلیک کنید. اینجابرای توضیحات این بخش 

 Apply & Start Testقسمت  (5-5-1-1-12-2-2-2

  shotپارامترهای جدول: 001

کنید.  توانید از این گزینه استفادهدارد تنها یک نقطه را تست کنید میاگر تصمیم داشتید از بین نقاطی که در جدول قرار 

شده و نتایج آن  Failedاند و برای بعد از تست برای نقاطی که این گزینه هم برای قبل از تست برای نقاطی که تست نشده

Clear خواهیم دوباره آن نقطه را تست کنیم کاربرد دارد.اند و میشده 

 Add Toقسمت  (5-5-1-1-12-2-2-3

 کلیک کنید. ینجارای توضیحات این بخش اب

 Removeقسمت  (5-5-1-1-12-2-2-4

 العه کنید.مط این قسمتتوانید از حاتش را میدهد که توضیرا انجام می Removeاین گزینه همان کار دکمه 

 Clear Resultقسمت  (5-5-1-1-12-2-2-5

توانید ابتدا شد و تصمیم داشتید همان نقطه را دوباره تست کنید می Failedای ی تست نقطهبعد از انجام تست اگر نتیجه

مورد آزمایش  داآن نقطه را مجد Apply & Start Testکنید و با استفاده از گزینه  Clearبا استفاده از این گزینه نتایج تست را 

 قرار دهید.

 Recalculate pointقسمت  (5-5-1-1-12-2-2-6

کنید و چنانکه بخواهید همان نقطه را دوباره تست کنید، با استفاده  clearر نتیجه ی تست نقطه ای را بعد از انجام تست اگ

 می توانید این کارو انجام دهید.  Recalculate pointاز گزینه 

 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.TableShot.RCApplyStartTest_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.TableShot.RCApplyStartTest_001.mp4
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 Check Test زبانه (5-5-1-2

  estTheck Cتوضیح زبانه ی: 001

ر د رله دیستانس زونهر گیرد و آن هم بررسی باندی است که برای در این قسمت تستی دیگر بر روی مشخصه انجام می

اکثر حد آیده شده است. چک الین تست مینظر گرفته شده است. بدین معنا که برای هر زون یک تلرانس در نظر گرفت

در  باید برای هر نقطه AMTاست که  گونهبدینشیوه بررسی  کند.ل تلرانس دو طرف یک زون را بررسی میتلرانس و حداق

در ادامه تنظیمات مربوط به این بخش که نهایتا به کشیدن یک خط چک و  خط چک، زمان زون خودش از رله بگیرد.

 کنیم.را بیان می شودمیتست آن 

 

 Check Testزبانه . 130-5 شکل

5-5-1-2-1) Check Line 

 باشد.و دیگری طول خط می Originبرای کشیدن یک خط چک شما احتیاج به تنظیم دو بخش دارید. یک نقطه مبدا یا 

 Originبخش  (5-5-1-2-1-1

آن مشخص کردن چک را برای تست شما بکشد یکی از نیازهای  خطبتواند یک  AMProور که گفته شد برای آنکه طهمان

 باشد.می Originنقطه مبدا یا 

 Zقسمت  (5-5-1-2-1-2

توانید هر عددی از رنج منفی تا مثبت در این مقدار امپدانس مورد نظر برای تست را در این قسمت وارد کنید. شما می

ما عدد اگر ش قسمت وارد کنید. البته اگر اعداد منفی وارد کنید، از آنجا که در این قسمت امپدانس منفی نداریم در نتیجه

 کم خواهد شد. 180منفی وارد کنید این مقدار منفی در زاویه تاثیر خواهد داشت یعنی زاویه فعلی از 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.CheckTestTab_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.CheckTestTab_001.mp4
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 Phiقسمت  (5-5-1-2-1-3

ی اعدادی که در این ه. محدودشودمیاید، در این قسمت وارد زاویه امپدانسی که مقدارش را در قسمت قبل تعریف نموده

هباشد. بنابراین اگر در این سلول اعدادی بیشتر از این رنج وارد شود برجه مید -180تا  180بین  شودمیقسمت ثبت 

درجه را در این قسمت وارد  400صورت اتوماتیک آن عدد در این رنج نمایش داده خواهد شد. مثال اگر شما بخواهید عدد 

 خواهد شد.درجه نمایش داده  40کنید، به شما عدد 

 Rقسمت  (5-5-1-2-1-4

نوشت. مقدار مقاومت اهمی امپدانس  R+j Xصورت هتوان برا می Phiبه همراه زاویه آن در سلول  Zول مقدار امپدانسی در سل

توانید نقطه تست خود را با وارد کردن مقدار مقاومت اهمی آن نقطه . شما میشودمیذکر شده در این قسمت نمایش داده 

 در این قسمت نیز تعریف کنید.

 Xقسمت  (5-5-1-2-1-5

نوشت. مقدار مقاومت القایی امپدانس  R+j X صورتبهتوان را می Phiبه همراه زاویه آن در سلول  Zول مقدار امپدانسی در سل

توانید نقطه تست خود را با وارد کردن مقدار مقاومت القایی آن نقطه . شما میشودمیذکر شده در این قسمت نمایش داده 

 در این قسمت نیز تعریف کنید.

 Angleقسمت  (5-5-1-2-1-6

 30خواهیم خط چک در راستای زاویه ی خط را در این قسمت مشخص خواهید نمود. به فرض مثال میی حرکتزاویه

 درجه حرکت داشته باشد.

 تعدادی از پارامترهای توضیح داده شده در باال در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 Originپارامترهای بخش . 131-5 شکل

 Lengthبخش  (5-5-1-2-1-7

برای کشیدن یک خط چک نیاز است طول خط را نیز مشخص کنید. در این بخش تنظیمات  Originبعد از انجام تنظیمات 

 .شودمیمربوط به طول خط مشخص 

 Lengthقسمت  (5-5-1-2-1-7-1

 باشد.ی. این مقدار در واحد اهم مشودمیخواهید خط چک امتداد داشته باشد در این قسمت وارد طول مسیری که می
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 Relativeچک باکس  (5-5-1-2-1-7-2

 وابسته کنید. شودمیمشخص  ofتوانید مقدار طول خط را به پارامتری که در سلول با فعال کردن این گزینه شما می

 %قسمت  (5-5-1-2-1-7-3

 مشخص شده است. ofتوانید مشخص کنید مقدار طول خط شما درصدی از مقدار پارامتری باشد که در سلول شما می

 ofقسمت  (5-5-1-2-1-7-4

 دهد.ضرب خواهد شد و مقدار طول خط را تشکیل می %در مقدار سلول  شودمیدر این قسمت مشخص که تری مقدار پارام

محاسبه  Lengthثابت خواهد ماند و مقدار جدید  %مقدار سلول  ofفعال باشد با تغییر پارامتر  Relativeاگر چک باکس 

ت خواهد بثا Lengthتغییر کند در این حالت مقدار سلول  ofغیر فعال باشد و پارامتر  Relativeخواهد شد. اگر تیک گزینه 

 کند.تغییر می %ماند و مقدار 

 

 Check Testزبانه . 132-5 شکل

 Fault Typeبخش  (5-5-1-2-2

 ایهفرضپیش سازی،شبیه برای. است شده طراحی موجود استاندارد خطاهای انواع دیستانس پیشرفته تست ماژول در

 .باشدمی خطا امپدانس زاویه φf زاویه I=0 و V=Vn: شودمی گرفته نظر در سالم هایفاز برای روبرو

 Addدکمه  (5-5-1-2-3

کردن تست، تنها خطوطی که در این  Runاضافه کنید. بعد از  Check Testی مبدا باید آن را به جدول بعد از تعریف نقطه

 تست نیز به ترتیب خطوط اضافه شده در جدول اجرا خواهد شد.جدول هستند تست خواهند شد. 

 خطوطکلیک کنید. راههای مختلفی برای اضافه کردن  Addی به جدول باید بر روی دکمه Check Lineبرای اضافه کردن 

 باشد.یکی از این موارد می Addتست به جدول وجود دارد که گزینه 
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 Check Testده در جدول ش Add خطوط. 133-5 شکل

کلیک چپ  و Ctrlکلید  Impedance Viewی این است که در پنجره به جدول تست خطوطکردن  Addروش دیگر برای 

ر دبه طول مورد نیاز بکشید و  ،را پایین نگه داشته، آن را در جهتی که مایل هستید خطی برای تست داشته باشیدماوس 

 .برداریدماوس کلیک چپ  یانتها دست خود را از رو

 

 کشیدن خطوط چک. 134-5 شکل

بر روی یک نقطه در صفحه کلیک  Impedance Viewهمانطور که از شکل باال مشخص است برای کشیدن خط در پنجره 

ماوس خطی کشیده شده است. در انتها اگر دستتان را از روی کلیک چپ  ان نقطه به سمت مبدا مختصاتمزمشده و ه

 بردارید خط بر روی صفحه کشیده خواهد شد.
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  Removeدکمه (5-5-1-2-4

 باشد.می Removeهای حذف خطوط از جدول، انتخاب آن خط در جدول و کلیک بر روی دکمه یکی از روش

 چند خط را همزمان با هم از جدول حذف کنید. Removeتوانید با انتخاب چند خط و کلیک بر روی دکمه شما می

را پایین نگه دارید و بر روی ماوس برای انتخاب چند خط در جدول، بعد از اینکه اولین خط را انتخاب کردید، کلیک چپ 

باشد که پشت سر هم قرار گرفته ف خطوطی میذخطوطی که مایل هستید از جدول حذف شوند بکشید. این روش برای ح

 .است

توانید می ،باشد Check Lineانتخابی حذف کنید و این خطوط در جاهای مختلف جدول  صورتبهخواهید خطوطی را اگر می

 کلیک کنید. Removeرا نگه دارید و بر روی خطوط مورد نظر در جدول کلیک کنید. در انتها بر روی دکمه  Ctrlکلید 

 باشد.صفحه کلید کامپیوتر می Deleteکلید  کلید میانبر برای حذف خطوط بعد از انتخاب آن،

 Add Toدکمه  (5-5-1-2-5

 Addتست کنید، برای صرفه جویی در وقت، از گزینه  Fault Typeخواهید یک خط تست را در چندین می زمانی کهبرای 

To .استفاده کنید 

استفاده کنید. با کلیک  Add Toاز دکمه  Check Lineابتدا خط مورد نظر را تعریف کنید ولی برای اضافه شدن خط به جدول 

 بر روی این گزینه صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود.

 

 

 Add Toپنجره . 135-5 شکل

 Remove Allدکمه  (5-5-1-2-6

ر این گزینه صفحه زی توانید استفاده کنید. با کلیک بر رویاز این گزینه می Fault Typeاز چند  خطوط تمامی برای حذف

 را مشاهده خواهید نمود.
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 Remove Allپنجره . 136-5 شکل

 Fault Typeقسمت  (5-5-1-2-6-1

هایی که مایل هستید خطوط تست تعریف شده در آن حذف شود، انتخاب و در نهایت بر روی Fault Typeدر این پنجره 

 کلیک کنید. OKدکمه 

 Specific Rowسمت ق (5-5-1-2-6-2

های انتخابی حذف Fault Typeخواهید نقطه دوم در ها پنج تا نقطه برای تست دارید و میFault Typeفرض کنید در تمامی 

خواهید حذف شود را در این قسمت بنویسید. در مثال ذکر شده باید شود. برای این کار کافیست شماره سطری که می

تمامی  OKباشد. در این حالت با کلیک بر روی به معنای بی تاثیر بودن آن می سلولین عدد صفر در ا نوشته شود. 2عدد 

 شوند.نقاط حذف می

 Sequenceدکمه  (5-5-1-2-7

اضافه  Check Testهای مساوی و تعداد دلخواه به جدول ی مشخص و با گامرا در مسیر یا زاویه خطوطیبرای اینکه بتوانید 

 در این صورت پنجره زیر را مشاهده خواهید نمود.کنید بر روی این گزینه کلیک کنید. 
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 Check Testدر زبانه  Sequenceپنجره . 137-5 شکل

 Stepبخش  (5-5-1-2-7-1

 مشخص خواهد شد. انتخاب شده زدن، تعداد آن با توجه به روش Check Lineدر این بخش بعد از مشخص شدن روش 

 Angleروش  Step Onقسمت  (5-5-1-2-7-1-1

 توانید از آن لیست روش مورد نظر خود را انتخاب کنید.که شما می شودمیبا کلیک بر روی این قسمت لیستی باز 

 توضیح داده خواهد شد. Angleدر این قسمت روش  کنید.دو روش در این مرحله مشاهده می

 زده خواهد شد. Check Line شودمیکه مشخص  یراستای زاویه روجه به نقطه تعریف شده یا مبدا ددر این روش با ت

 Start Angleقسمت  (5-5-1-2-7-1-1-1

را مشخص کنید. مقداری که  ی شروعزاویهتست خود را تعریف کنید باید یک  خطوط Angleبرای اینکه بتوانید به روش 

 -360تا  360بین  سلولی عددی این بینید، زاویه نقطه مبدا شما است. محدودهفرض میپیش صورتبه سلولدر این 

 باشد.می

 End Angleقسمت  (5-5-1-2-7-1-1-2

، در ادامه باید زاویه نهایی خود را وارد کنید. این زاویه آخرین جایی است که مایل ی شروعزاویهبعد از مشخص شدن 

 زده شود. Check Lineهستید در آن 

 Step Sizeقسمت  (5-5-1-2-7-1-1-3

 Step Sizeانجام دهید مشخص کردن  یکی از کارهایی که باید خط تست نیاز داریدبرای اینکه مشخص کنید چه تعداد 

ادامه یابد در این قسمت  End Angleتست ایجاد شود و تا  خطبه بعد،  Start Angleهایی که مایل هستید از باشد. گاممی

باشد تغییر  سلولمشخص گردید این مقداری که در این  Endو Startنوشته شود. البته ممکن است بعد از اینکه زوایای 

 باشد.می Number Of Stepsدر سلول بعدی یعنی  خطوطاین امر مشخص شدن تعداد  کند. دلیل
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 Number Of Stepsقسمت  (5-5-1-2-7-1-1-4

توانید از این قسمت نیز استفاده می Step Sizeو انتها، عالوه بر  ی شروعزاویهبین  Check خطوطبرای مشخص شدن تعداد 

 Stepظر خود را در این قسمت وارد کنید. در این صورت نقاط مورد ن دکنید. در این قسمت فقط کافیست که شما تعدا

Size اتوماتیک محاسبه خواهد شد. صورتبه 

 Directionروش  Step Onقسمت  (5-5-1-2-7-1-2

 توانید از آن لیست روش مورد نظر خود را انتخاب کنید.که شما می شودمیبا کلیک بر روی این قسمت لیستی باز 

 توضیح داده خواهد شد. Directionاین قسمت روش  کنید. دردو روش در این مرحله مشاهده می

 داشته باشید مشخص کنید. Check Testخواهید در آن روش تنها کافیست زاویه حرکتی و طول مسیری که می در این

 Angleقسمت  (5-5-1-2-7-1-2-1

 تست ایجاد کنید. خطدرجه  30در مسیر  یدخواهی حرکتی خود را در این قسمت بنویسید. مثال میزاویه

 Lengthقسمت  (5-5-1-2-7-1-2-2

 اهم. 15. مثال شودمیخواهید طی کنید مشخص در این قسمت طول مسیری که می

 Step Sizeقسمت  (5-5-1-2-7-1-2-3

 Step Sizeیکی از کارهایی که باید انجام دهید مشخص کردن  نیاز دارید خط تستبرای اینکه مشخص کنید چه تعداد 

 .خطمیلی اهم یک  800باشد. مثال هر می

 Number Of Stepsقسمت  (5-5-1-2-7-1-2-4

توانید از این قسمت نیز استفاده کنید. در این قسمت می Step Size، عالوه بر Check Line خطوطشخص شدن تعداد برای م

اتوماتیک  صورتبه Step Sizeمورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید. در این صورت  خطوط دفقط کافیست که شما تعدا

 .خط 19محاسبه خواهد شد. مثال 

 .شودمیفته شده در باال در ادامه مثالی ذکر با توجه به مطالب گ

 pointبخش  (5-5-1-2-7-1-3

 از آنجا شروع شود. Shot Testخواهیم ای که میهای موجود نقطه شروع را مشخص کنیم. نقطهدر این بخش باید با روش

 Originبخش  (5-5-1-2-7-1-3-1

 ی تست را تعریف کنیم.توانیم نقطهمی Test Pointدر این قسمت همانند قسمت 

 |Z|قسمت  (5-5-1-2-7-1-3-1-1

 ی تست را در این قسمت مشخص می کنیم.امپدانس نقطهمقدار 

 Phiقسمت  (5-5-1-2-7-1-3-1-2

 .شودمیزاویه نقطه امپدانسی در این قسمت وارد 

 Rقسمت  (5-5-1-2-7-1-3-1-3

. عالوه بر شودمیتبدیل  Xو  Rاتوماتیک به دو پارامتر  صورتبهاین مقدار  ،در مراحل قبل مشخص شود Phiو  Zاگر مقدار 

 دستی وارد کنید. صورتبهرا  Rتوانید مقدار آن شما می
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 Xمقدار  (5-5-1-2-7-1-3-1-4

. عالوه بر شودمیتبدیل  Xو  Rاتوماتیک به دو پارامتر  صورتبهاین مقدار  ،در مراحل قبل مشخص شود Phiو  Zاگر مقدار 

 دستی وارد کنید. صورتبهرا  Xتوانید مقدار آن شما می

 Angleبخش  (5-5-1-2-7-1-3-2

 کنید.ی حرکتی خط تست را در این قسمت مشخص میزاویه

 Lengthبخش  (5-5-1-2-7-1-3-3

 .شودمیطول خط تست را در این قسمت تعریف 

 Z|Relative|بخش  (5-5-1-2-7-1-3-4

رد این بخش قسمت کباشد. برای اطالع از عملمی Test Pointتنظیمات این بخش همانند توضیحات گفته شده در قسمت 

|Z| Relative  در بخشTest Point .مطالعه شود 

 Copy To Searchدکمه  (5-5-1-2-8

کلیک کنید. مشخصات این  Copy To Searchو بر روی دکمه  انتخاب شود Checkاگر یک خط چک تعریف شده در جدول 

کلیک کنید. مشابه خطی که در چک  Addبروید و بر روی دکمه  Search. در این حالت اگر به زبانه شودمی Copyخط 

 نیز ایجاد خواهد شد. Search Testتست ایجاد شده در جدول 

 Clear All Failed Tests دکمه (5-5-1-2-9

شده باشند. اگر قصد دارید برای  Failهای مختلف به دالیلی Fault Typeبعد از انجام تست ممکن است برخی از خطوط در 

 Clear All Failedکنید. برای این کار بر روی  Clearنتایج تست این نقاط را  بار دیگر این خطوط را تست کنید ابتدا باید

Tests  کلیک کنید. در این صورت خطوطFailed  شده در تمامیFault Typeتوانند دوباره تست شوند.ها می 

 Check Testجدول  (5-5-1-2-10

و  State ،Assessment ،|Z| ،Phi ،Rباشد مانند یکی می Shotبرخی از اطالعاتی که در این جدول آورده شده است با جدول 

توانید این بخش برای توضیحات بیشتر می مراجعه کنید. Shotجدول به بخش  توانید، که برای اطالعات بیشتر میXنهایتا 

 را مطالعه کنید. برخی دیگر مختص این قسمت است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 Angleقسمت  (5-5-1-2-10-1

 زاویه حرکتی خط چک نشان داده خواهد شد. قسمتدر این 

 Lengthقسمت  (5-5-1-2-10-2

 طول خط چک نشان داده خواهد شد.در قسمت 

 Length Relativeقسمت  (5-5-1-2-10-3

استفاده شده است  Relativeنشان داده خواهد شد که آیا در ترسیم این خط از عبارت  Noو  Yesدر این بخش با دو کلمه 

 یا خیر.
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 Percentقسمت  (5-5-1-2-10-4

مشخص  Ofارتی که در قسمت درصدی نمایش خواهد داد. مقدار آن به عب صورتبهدر این قسمت مقدار اهم طول خط را 

 شده بستگی دارد.

 Percent ofقسمت  (5-5-1-2-10-5

 دهد.را نمایش می Percentعبارتی که در این بخش نوشته شده است مقدار سلول 

 User Commentقسمت  (5-5-1-2-10-6

 باشد.توانید عبارتی در مورد خط تست بنویسید. این بخش قبل و بعد از تست قابل ویرایش میدر این بخش می

 Search Testزبانه  (5-5-1-3

هدف از این تست پیدا کردن  باشد.می Searchتوانید بر روی مشخصه رله دیستانس انجام دهید تست آخرین تستی که می

ها باشد. تعداد نقاط تست برای پیدا کردن محدوده زونمی Search Lineمحدوده دقیق تست توسط جستجو بر روی خط 

 گردد.محاسبه می شودمی( تنظیم Search resolutionا دقت جستجو )صورت اتوماتیک توسط عددی که برای وضوح و یبه

به دو توان را می شودمیاتوماتیک انتخاب  صورتبه Search Lineبرای ی که ارزیابی زمانی در این قسمت با توجه به نقاط

ی ارزیابی دو نقطه ررسی کرد.ی دوم باول و مابقی نقاط را در دسته توان به دو نقطهدسته اول را می .کنیمدسته تقسیم 

 .شودمیارزیابی  Shot Testی زبانه. مابقی نقاط همانند نقاط شودمیارزیابی  Check Testزبانه اول همانند نقاط 

 

 Search Testزبانه . 5-138 

 Search Lineبخش  (5-5-1-3-1

  search testزبانه یتوضیح درباره ی: 001

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SearchTab.SearchLine_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SearchTab.SearchLine_001.mp4
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این زبانه نیز صادق است. برای آگاهی در قسمت قبل داده شد در  Check Lineتمام توضیحاتی که در مورد تنظیمات خطوط 

باید  Check Lineرا مطالعه کنید با این تفاوت که به جای  Check Lineقسمت توان ی تنظیم این پارامتر میاز کاربرد و نحوه

Search Line .را در نظر بگیرید 

5-5-1-3-2) Search Interval 

ای برای تست نداشته باشید دارید اشتباه به نظر برسد یا اصال مشخصه Search Test ای که برایممکن است شما مشخصه

شده های گفتهبا تنظیم قسمت ؛های مشخص داردها و تلرانسزمان و تنها اطالعات شما از رله این باشد که سه زون با

ی خود را مشخصه Search Intervalبکشید و با مشخص کردن  Searchمختلف صفحه امپدانسی خط  توانید در نواحیمی

 دست آورید.به

شود این گزینه زمانی کاربرد دارد که مقدار تنظیم شده در آن صفر نباشد. در این صورت عددی که در این قسمت وارد می

Step Size مشخص کنیم توانیممی شود راو فاصله بین نقاطی که بر روی خط سرچ ایجاد می باشدنقاط می های. 

 Search Testجدول  (5-5-1-3-3

توانید باشد که برای اطالعات بیشتر مییکی می Check Testبرخی از اطالعاتی که در این جدول آورده شده است با جدول 

مامی باشد که در آن تمی Reachاضافه شده است،  Searchمراجعه کنید. تنها موردی که در قسمت   Checkجدولبه بخش 

 دهد.را نشان می searchهای یک خط ریچ

 Settingزبانه  (5-5-1-4

، Shot Test ،Check Testهای های طراحی شده در زبانهگیرد که بر روی تمامی تستدر این قسمت تنظیماتی انجام می

Search Test اید با ثیرگذار باشد بتواند بر روی نتایج تست شما تاکه می تاثیر خواهد داشت. بنابراین این زبانه از آنجایی

 دقت بیشتری به آن توجه شود.



 

 

AMT REFERENCE MANUAL 

206 

 

 Settingزبانه . 5-139 

 Faultبخش  (5-5-1-4-1

عالوه بر روش تست مقدار جریان و ولتاژ تست نیز د که تست با چه روشی انجام شود. در این قسمت مشخص خواهد ش

 تعریف خواهد شد.

 روش تست (5-5-1-4-1-1

ولتاژ و جریان تست را برای تزریق به رله محاسبه کند چند راه بیشتر وجود نخواهد داشت. اگر بر  رمقدا Amproای آنکه بر

 ها در این قسمت قرار دارد.که این روش شودمیروی این قسمت کلیک کنید یک لیست باز 

 Constant Test Currentبخش  (5-5-1-4-1-1-1

 (1قسمت )توضیح روش جریان ثابت و توضیح کلی : 001

را  توان ولتاژ تستبا تعریف مقدار امپدانس خطا توسط کاربر و ثابت نگه داشتن جریان به مقداری ثابت به راحتی می

برخی از پارامترها نیز متناسب با این گزینه  شودمیای انتخاب ر این قسمت چه گزینهمحاسبه نمود. با توجه به اینکه د

 شوند.تنظیم خواهند شد که در ادامه ذکر می

 I Testجریان تست  (5-5-1-4-1-1-1-1

ری که در این قسمت نوشته خواهد شد در کل تست ثابت در او مقد شودمیمقدار جریان تست در این قسمت مشخص 

کنید سلولی که مقدار جریان تست در آن نوشته شده است آبی رنگ ور که مشاهده میطماننظر گرفته خواهد شد. ه

ی فرض از یک رابطهپیش صورتبهداده شد مقدار این سلول  XRioهای فایلباشد. با توجه به توضیحاتی که در قسمت می

را انتخاب کنید،  Link To XRioگزینه راست کلیک کنید و این ر روی محاسبه گردیده است. اگر ب از پیش تعریف شده

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.Fault.TestModel.Current_001.mp4
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آمده است. شما مجاز هستید  دستبهدر جریان نامی  دو عدد ضربحاصلمشاهده خواهید نمود که مقدار جریان تست از 

به  خواهد شد و این دستی رنگ سلول صورتی رنگ صورتبهبا تغییر این مقدار  این مقدار را به مقدار دلخواه تغییر دهید.

توانید با راست کلیک بر روی سلول شما همینطور می باشد.معنای غیرفعال کردن فرمول برای محاسبه جریان تست می

Remove Link دستی تغییر دهید. صورتبهو مقدار را  کنید 

 LL Same as LEگزینه  (5-5-1-4-1-1-1-2

ت های متفاوت تسجریانبا خطاهای فاز به زمین و فاز به فاز را دهد که بتواند هر کدام از این ابزار به کاربر این امکان را می

 درفاز( با یک جریان تست خواهد شد و -زمین و فاز-تیک این گزینه فعال باشد تمام خطاهای)فاز کهدر صورتی کند.

 ید.کن توانید برای هر یک از انواع خطاها یک جریان تست تنظیمتیک این گزینه غیرفعال باشد شما می کهصورتی

 

 LL Same as LEابزار . 5-140 

افزار به معنای شده است رنگ بنفش سلول در تمام نرم Linkفرض به مقدار جریان نامی پیش صورتبهمقادیر جریان تست 

برابر جریان نامی در نظر گرفته شده است.  2ت در این قسمت جریان تس باشد.استفاده از رابطه برای تعیین عدد سلول می

 Remove Linkبرای آنکه جریان تست را خودتان تعیین کنید باید بر روی سلول مربوط به هر جریان راست کلیک کنید و با 

 ارتباط ایجاد شده را از بین ببرید و جریان تست را خودتان وارد کنید.

 Maximum Fault Impedanceبخش  (5-5-1-4-1-1-1-3

 tingtse یدر زبانه  max fault impedanceتوضیح بخش: 001

های فاز Fault Typeنس خطا در کنید در این قسمت حداکثر امپداهای تست، روش جریان ثابت را انتخاب میوقتی از روش

 به زمین، دوفاز و نهایتا سه فاز نمایش داده خواهد شد.

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.Fault.TestModel.Current.Current.MaximumFault_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.Fault.TestModel.Current.Current.MaximumFault_001.mp4
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 حداکثر امپدانس خطا در جریان ثابت 5-5 جدول
Three Phase Fault Two Phase Fault Single phase Fault 

ZLmax =
Vn

√3. Itest

 ZLmax =
Vn

2. Itest

 ZLm𝑎𝑥 =
Vn

√3. |1 + KL|. Itest

 

 نماید.در جدول باال طریقه محاسبه حداکثر امپدانس خطا در جریان ثابت معین شده را مشاهده می

 V Max(L-L)ولتاژ ماکزیمم  (5-5-1-4-1-1-1-4

 Allowگزینه  که در شرایطی باشدمی بتثا امپدانس و ثابت جریان تست هایمدل در استفاده مورد پارامتر پارامتر، این

Reduction ایلم شما است ممکن نکند، فراهم خود نظر مورد امپدانس به را شما دسترسی نیاز خطا جریان اگر .فعال باشد 

 ولتاژ 2/1 الًمث شودمی تنظیم معمولی رنج یک در حداکثر ولتاژ میانگین طور به. دهید افزایش را تست ولتاژ حداکثر باشید

 نامی ولتاژ مقدار با Link To XRio ابزار از استفاده با مقدار این. است تنظیم قابل Device زبانه در و Test Object در که نامی

 برکار نهایتاً دارد رله، مثال طور به تست، تحت وسیله یا و افزارسخت که هاییمحدودیت به توجه با. است شده لینک

 راست با تواندمی دهد افزایش دستی صورتبه را مقدار این بخواهد کاربر اگر. دهد افزایش صددر 20 را نامی مقدار تواندمی

 محدوده وارد امپدانس گزینه این انتخاب از بعد چنانچه اگر. نماید کلیک را Remove Link گزینه سلول این روی بر کلیک

 .شود اصالح انتخابی امپدانس است بهتر نگردد مجاز

 Testیا نبودن یک نقطه برای تست بین ولتاژ این قسمت و ولتاژی که به عنوان محدودیت دستگاه در  برای مجاز بودن

Object  و بخشDevice  آمده در بازه محدودیت سخت افزاری دستگاه  دستبه. اگر مقدار شودمینوشته شده مینیمم گرفته

 د شد.معرفی خواه Out Of Rangeباشد نقطه مجاز برای تست و اگر نباشد 

 Allow Reduction of Itestگزینه  (5-5-1-4-1-1-1-5

 خارج انتخابی نقطه اینکه بر مبنی Out Of Range پیغام باشد یک رله نامی مقدار از بیشتر تست ولتاژ اگر در جریان ثابت

 .شد خواهد داده نمایش است مجاز محدوده از

 .باشد پذیرامکان Ztest مقدار تا یابدمی کاهش قدرآن ولتاژ مقدار ثابت، جریان حالت در Allow Reduction گزینه انتخاب با

 داقلح از باید کنیدمی تزریق رله به که جریانی هستید، زون از بزرگی یمحدوده یک تست حال در نکته اینکه وقتی

 ولتاژ شههمی که شوید مطمئن کند،می استفاده شروع جریان به وابسته ولتاژ از رله اگر. باشد تربزرگ رله Pick up جریان

 .بود خواهد رله برای شده تنظیم ولتاژی Pick up از کمتر تست

 Constant Test Voltageبخش  (5-5-1-4-1-1-2

 (1توضیح روش ولتاژ ثابت توضیح کلی)قسمت : 001

 (2توضیح روش ولتاژ ثابت وتوضیح جزئی و تاثیرات این روش)قسمت: 002

را  توان جریان تستیبا تعریف مقدار امپدانس خطا توسط کاربر و ثابت نگه داشتن ولتاژ به مقداری ثابت به راحتی م

برخی از پارامترها نیز متناسب با این گزینه  شودمیای انتخاب محاسبه نمود. با توجه به اینکه در این قسمت چه گزینه

 شوند.تنظیم خواهند شد که در ادامه ذکر می

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.Fault.TestModel.Voltage_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.Fault.TestModel.Voltage_002.mp4
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 .test voltageو حالت  Settingزبانه . 5-141 

 V Testتست  ولتاژ (5-5-1-4-1-1-2-1

ری که در این قسمت نوشته خواهد شد در کل تست ثابت در نظر او مقد شودمیمقدار ولتاژ تست در این قسمت مشخص 

 .گرفته خواهد شد

5-5-1-4-1-1-2-2) Minimum Fault Impedance 

های فاز Fault Typeکنید در این قسمت حداقل امپدانس خطا در های تست، روش ولتاژ ثابت را انتخاب میوقتی از روش

 به زمین، دوفاز و نهایتا سه فاز نمایش داده خواهد شد.

 امپدانس خطا در جریان ثابت حداقل 6-5 جدول
Three Phase Fault Two Phase Fault Single phase Fault 

ZLmin =
Vtest

√3. Imax

 𝑍𝐿𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑡𝑒𝑠𝑡

2. 𝐼𝑚𝑎𝑥

 𝑍𝐿𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑡𝑒𝑠𝑡

√3. |1 + 𝐾𝐿|. 𝐼𝑚𝑎𝑥

 

 نماید.ثابت معین شده را مشاهده می ولتاژامپدانس خطا در  قلدر جدول باال طریقه محاسبه حدا

 Allow Reduction of Vtestگزینه  (5-5-1-4-1-1-2-3

 خارج انتخابی نقطه اینکه بر مبنی Out Of Range پیغام باشد یک رله ینام مقدار از بیشتر تست جریان اگر در ولتاژ ثابت،

 قدرآن جریان مقدار ثابت، ولتاژ حالت در Allow Reduction گزینه انتخاب با .شد خواهد داده نمایش است مجاز محدوده از

 .باشد پذیرامکان Ztest مقدار تا یابدمی کاهش

5-5-1-4-1-1-3) Constant Source Impedance 

توانید امپدانس خطا را مشخص کنید تا از طریق یک امپدانس ثابت مقدار جریان تست محاسبه شود. سمت میدر این ق

 توانید مقدار امپدانس خطا را مشخص کنید.مختلفی می هایشما از روش
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 Source Impedanceو حالت  Settingزبانه . 5-142 

 Modeه گزین (5-5-1-4-1-1-3-1

 توانید از لیست مربوطه مدل امپدانسی خود را انتخاب کنیداگر بر روی این گزینه کلیک کنید لیستی باز خواهد شد که می

 و متناسب با مدل انتخابی پارامترهای خواسته شده را وارد کنید.

 های امپدانسمدل 7-5 جدول
 توضیحات Mode ردیف

1 ZS and KS ی امپدانس منبع و ضریب زمین امپدانس منبع.دامنه و زاویه 

2 ZS1 and ZS0 و منفی. صفری امپدانس منبع در توالی دامنه و زاویه 

3 RS, Xs, RSE/RE, XSE/XS  قسمتReal  وImaginary  امپدانس منبع و ضریب زمین و نسبتReal  وImaginary شده پارامترهای ذکر. 

4 SIR and KS  مقدار دامنه و زاویه قسمتReal  وImaginary امپدانس منبع. 

 باشد.می ZS/ZLدر واقع رابطه  SIRدر این قسمت 

 باشد و غیر فعال نباشد. دهتعریف ش System Settingو زبانه  Test Objectاین مدل تنها زمانی فعال خواهد بود که مقدار طول خط در 

5 SSC and X/R  توان ظاهری اتصال کوتاه برای حالت سه فاز و فاز به زمین در واحدVA و نسبت مربوطه ..X/R 

6 ISC and X/R  جریان اتصال کوتاه برای حالت سه فاز و فاز به زمین در واحدA  و نسبت مربوطهX/R. 

 توانید انتخاب کنید مشخص شده است.هایی که میدر باال تمامی مدل

5-5-1-4-1-1-3-2) Source Type 

 های باال انتخاب شود پارامترهایی باید تنظیم شود که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.هر یک از مدلرای اینکه ب

 های امپدانسمدل 8-5 جدول
 واحد پارامتر Mode ردیف

1 ZS and KS ZS Mag Ohm 
ZS Angle Deg 
KS Mag Ohm 
KS Angle Deg 

2 ZS1 and ZS0 ZS Mag Ohm 
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ZS Angle Deg 
ZS0 Mag Ohm 
ZS0 Angle Deg 

3 RS, Xs, RSE/RE, XSE/XS RS Ohm 
XS Ohm 
RSE/RE - 
XSE/XS - 

4 SIR and kS SIR(ZS/ZL) - 
ZS Mag Ohm 
KS Mag Ohm 
KS Angle Deg 

5 SSC and X/R SSC L-L-L VA 
X/R L-L-L - 
SSC L-L VA 
X/R L-L - 

6 ISC and X/R ISC L-L-L A 

X/R L-L-L - 

ISC L-L A 

X/R L-L - 

 کنید.محاسبه را توانید مقدار جریان یا ولتاژ برای تست های انتخابی میبا تنظیم پارامترهای هر یک از مدل

 V Max(L-L) ماکزیمم ولتاژ (5-5-1-4-1-1-3-3

 انجری یا و تست جریان اگر. باشدمی ثابت امپدانس و ثابت جریان تست هایمدل در استفاده مورد پارامتر پارامتر، این

 ار تست ولتاژ حداکثر باشید مایل شما است ممکن نکند، فراهم خود نظر مورد امپدانس به ار شما دسترسی نیاز خطا

 و Test Object در که نامی ولتاژ 2/1 مثالً شودمی تنظیم معمولی رنج یک در حداکثر ولتاژ میانگین طور به. دهید افزایش

 توجه با. است شده لینک نامی ولتاژ مقدار با Link To XRio ابزار از استفاده با مقدار این. است تنظیم قابل Device زبانه در

 درصد 20 را نامی مقدار تواندمی کاربر نهایتاً دارد رله، مثال طور به تست، تحت وسیله یا و افزارسخت که هاییمحدودیت به

 زینهگ سلول این روی بر یککل راست با تواندمی دهد افزایش دستی صورتبه را مقدار این بخواهد کاربر اگر. دهد افزایش

Remove Link سامپدان است بهتر نگردد مجاز محدوده وارد امپدانس گزینه این انتخاب از بعد چنانچه اگر. نماید کلیک را 

 .شود اصالح انتخابی

 KS=KLگزینه  (5-5-1-4-1-1-3-4

نها دو پارامتر اول ت 4و  3، 2، 1های شماره Modeهای اشاره شده در قسمت اگر تیک این گزینه فعال شده باشد در مدل

 باشد.باشد و دوتا پارامتر دیگر غیرفعال میآن قابل تنظیم می

 باشد.غیر فعال می 6و  5های این گزینه در حالت

 Fault Inceptionبخش  (5-5-1-4-2

  fault inceptionیح در مورد زاویه ی خطا یاتوض: 001

  fault inceptionی مد هایتوضیح کلی درباره: 002

خطا در  سازیشبیه دربعالوه،  خطا را مشخص کنید. جریان ی شروعزاویهآن  دنبالتوانید زاویه فاز ولتاژ و به شما می

مشخص شده یک  یخطا ی شروعزاویه مشاهده کنید. سازیشبیهرا در  DCتوانید اثر انحراف گذرای حالت پایدار شما می

بخش توضیح داده شده این  Comboboxدر موجود  هایدر ادامه گزینه .کندمی مشخص اتصال کوتاهمرجعی برای ولتاژ 

 ت.اس

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.FaultInception_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.FaultInception_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.FaultInception_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.FaultInception_002.mp4
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 Fault Inceptionهای قابل تنظیم در قسمت گزینه 9-5 جدول

Model توضیحات 

Maximum 
offset 

های CTانع از اشباع ورودی . این امر مشودمیسازی انتخاب ، در طول مدت شبیهDC Offsetخطا از بین حداکثر مقدار مثبت و یا حداکثر مقدار منفی،  ی شروعزاویه

 DCباشد. حداکثر مقدار منفی می 90خطا مساوی زاویه امپدانس منها بعالوه  ی شروعزاویهافتد که مقدار زمانی اتفاق می Dc offset. حداکثر مقدار مثبت شودمیرله 

Offset باشد.می 90وه خطا مساوی زاویه امپدانس خطا بعال ی شروعزاویهافتد که مقدار زمانی اتفاق می 

Zero offset  کامپوننت  خطا مساوی زاویه امپدانس خطاست ی شروعزاویهدر این حالتDC Offset باشد.های دیگر فعال نمیبه جز در حالت خطای سه فاز در حالت 

Fixed angle  شودمیآزاد تنظیم  صورتبهزاویه خطا. 

 Timeبخش  (5-5-1-4-3

 و بعد از خطا برای تزریق ولتاژ و جریان به رله را مشخص کنید. های قبل، حیندر این قسمت باید زمان

5-5-1-4-3-1) Prefault Time 

سازی شود. برای تنظیم شبکه برای رله شبیه Normalعموما اینگونه است که قبل از تزریق جریان و ولتاژ خطا باید شرایط 

 را ولتاژ نامی و جریان صفر AMTباشد. یه میثان 1این مدت زمان باید به راهنمای رله مراجعه کنید ولی معموال این مقدار 

 کند.به مدت زمانی که در این قسمت نوشته شده است به رله تزریق می

فعال باشد ممکن است دستور تریپ همیشه توسط  SOTFتوجه داشته باشید که اگر این مدت زمان کم باشد و در رله تابع 

 این تابع صادر شود.

5-5-1-4-3-2) Max Fault Time 

 .شودمی تنظیم قسمت این در خطا جریان و ولتاز تزریق زمان مدت حداکثر

 Max Fault Time (Abs)قسمت  (5-5-1-4-3-2-1

بدین معنا که حداقل باید به اندازه زمان نامی جریان و ولتاژ خطا تزریق شود  باشد،هر نقطه تست دارای یک زمان نامی می

لول ن نقطه تست نخواهد شد که سآنقطه تست باشد تا آن نقطه تست شود در نتیجه وقتی زمان تزریق کمتر از زمان نامی 

 آن آبی رنگ می شود

 Max fault Time (Rel) قسمت (5-5-1-4-3-2-2

شود که با انتخاب این بی رنگ میآ  Tnomستون   Shotبیشتر باشد در جدولحداکثر مدت زمان ما  اگر زمان نامی ما از

 .که در ادامه توضیح داده می شودشود پارامتر اضافه می 3 گزینه

 Add % of Tnomسمت ق (5-5-1-4-3-2-2-1

 .باشد  Tnomچند درصد بیشتر از   Tmaxمی کنیم که برای هر نقطهدر این قسمت مشخص 

 Add Absolutقسمت  (5-5-1-4-3-2-2-2

 .باشد  Tnomچند ثانیه بیشتر از   Tmaxکنیم که برای هر نقطه در این قسمت مشخص می

 no TRIPE TIMEقسمت  (5-5-1-4-3-2-2-3

 کنیم.را مشخص می  No tripدر این قسمت زمان 
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 DCشکل موج با پوش . 5-143 

ثانیه میلی 30ثانیه تنظیم شده است در حالی که مقدار نامی زمان زون میلی 20در شکل باال حداکثر مقدار زمان خطا 

آبی  صورتبهدر زمانی نقطه نقطه تست نخواهد شد. برای هشدار به کاربر کا ،شود RUNباشد. در این صورت اگر تست می

 کمرنگ نشان داده شده است.

5-5-1-4-3-3) PostFault Time 

 سه در را خطا از شده حاصل های سیگنال که است شده تعریف اینگونه Comtrade استاندارد طبق  حفاظتی های رله در

 را بکهش ساز شبیه نقش تست دستگاه که آنجایی از. کنند نگهداری و ثبت خطا از بعد و خطا حین خطا، از قبل وضعیت

در این زمان در  .خطا از بعد و خطا حین خطا، از قبل شرایط یعنی میکند ایجاد رله برای را وضعیت همین دارد رله برای

باشد در  AT Busbarباشد. اما اگر جهت قرار گرفتن ترانسفورماتور ولتاژی فرض مقدار ولتاژ و جریان صفر میحالت پیش

 مراجعه کنید. System Settingبه زبانه  Test Objectباید در  PTبرای تنظیم  خواهیم داشت.نتیجه در خروجی ولتاژ 

5-5-1-4-3-4) Delay after Trigger 

ان طول خواهد کشید تا فرم شودمیزمانی که در این قسمت تنظیم تریپ از رله به مدت دستور از دریافت بعد کلید قدرت 

. از آنجا که باز و بسته شدن کلید به طور و جریان ادامه خواهد داشت ولتاژ تزریقدر این مدت  قطع کلید را اجرا کند.

 ثانیه تنظیم شده است.میلی 50فرض این مقدار پیش صورتبهکشد ثانیه طول میمیلی 50میانگین 

5-5-1-4-3-5) Time Reference 

های حفاظتی تریپ در رله. به طور کلی زمان Startingو  Fault Inceptionدو گزینه وجود دارد:  Time Referenceدر قسمت 

که خطا شروع شده تا زمانی که دستور تریپ صادر شود. از این زمان به عنوان زمان مرجع برای  شودمیاز زمانی محاسبه 

 خواهد بود. Fault Inception. بنابراین زمان مرجع مساوی شودمیضبط زمان تریپ استفاده 

( تا زمانی است که دستور Pick upها )از طریق رله Startف استفاده از تیغه های مختلگیری زمان زونروش دیگر برای اندازه

این زمان به عنوان  .باشدمیها رله Pick upهای داخلی، به غیر از زمان تریپ صادر شده است. این زمان، تأخیر واقعی رله
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انتخاب شود نیاز است تا سیگنالی از  Starting. چنانچه مرجع زمانی شودمیدر نظر گرفته  Startingزمان مرجع یعنی 

 Start, Start L1 (A), Start L2 (B), Startافزار با اسامی وصل شود. این سیگنال در قسمت سخت AMTرله به  Start کنتاکت

L3 (C) تواند هر یک از اسامی ذکر شده را انتخاب نماید.نشان داده شده است. لذا کاربر می 

 

 Startingو  Fault Inception انتخاب مرجع زمانی به دو روش. 144-5 شکل

5-5-1-4-4) Load Current 

توانید با تنظیم پارامترهای این بخش به دارد می Prefaultهستید نیاز به جریان در قسمت تست آن ای که در حال اگر رله

 تنظیم مورد نظر دست یابید.

 Amplitudeقسمت  (5-5-1-4-4-1

 مستقیم یا درصدی از جریان خطا انتخاب کنید. صورتبهتوانید دامنه جریان را می

 Phaseقسمت  (5-5-1-4-4-2

 مستقیم یا مساوی زاویه جریان خطا انتخاب کنید. صورتبهتوانید زاویه جریان بار را نیز می

5-5-1-4-5) Search Setting 

برای پایان دادن به  شودمیسرچ شروع  یک خطتست باشد. وقتی می Search Testاین قسمت اختصاصا مربوط به زبانه 

بین مقدار  باشد.می Search Resolutionود که در اینجا شرط، همان دقت سرچ یا سرچ باید برایش شرطی مشخص ش

Relative و Abs  پذیری تست در نظر خواهند گرفت.و بیشترین عدد را به عنوان شرط پایان شودمیماکزیمم گرفته 

5-5-1-4-5-1) Relative 

عدد وارد شده در این قسمت در مقدار نامی  ضربحاصلدر واقع  شودمیدرصد تعریف  صورتبهدر این قسمت  مقداری که

 باشد. 

5-5-1-4-5-2) Absolute 

این مقدار اختالف دو  در این قسمت نوشته خواهد شد. شودمیتعریف  Abs صورتبه Searchمقداری که به عنوان دقت 

 باشد.نقطه تست متوالی می

5-5-1-4-5-3) Max Point Number 

و دو  نقاطاز بین تعداد  .شودمیدر این قسمت مشخص  شودمیاستفاده  Searchحداکثر تعداد نقاطی که برای یک خط 

 هر کدام زودتر رخ بدهد همان نتیجه توقف تست خواهد شد. Absو  Relativeمقدار 
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 Ignore Nominal Characteristicsگزینه  (5-5-1-4-6

  tingtseدر زبانه ی ignore توضیح: 001

نها ای برای تست نداشته باشید و تای که برای تست دارید اشتباه به نظر برسد یا اصال مشخصهممکن است شما مشخصه

ی هایتوانید از گزینهدر چنین شرایطی میی مشخص دارد. هاو تلرانس هازون با زمان شما از رله این باشد که سه اتاطالع

 دهد.قرار دارد استفاده کنید. شکل زیر این قسمت را نشان می Ignore Nominal Characteristicsکه در قسمت 

 

 Ignore Nominal Characteristicقسمت . 145-5 شکل

 Searchبکشید و با مشخص کردن  Searchخط  صفحه امپدانسی مختلف توانید در نواحیمی های گفته شدهبا تنظیم قسمت

Interval آورید. تصویر زیر خط  دستبهی خود را مشخصهsearch  دهد.نشان می از این گزینه استفاده شده استرا زمانی که 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.SearchSetting.IgnoreNominalChar_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.SearchSetting.IgnoreNominalChar_001.mp4
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 Ignore Nominal Characteristicکاربرد . 146-5 شکل

5-5-1-4-6-1) Search Interval 

برای سرچ تست استفاده کنیم باید فاصله بین نقاطی که بر  Ignore Nominal Characteristicروش بخواهیم از  کهدر صورتی

ر د یم شده در آن صفر نباشد.ظمقدار تنبرد دارد که راین گزینه زمانی کارا مشخص کنیم.  شودمیروی خط سرچ ایجاد 

 باشد.های نقاط میStep Sizeدر واقع  شودمیاین صورت عددی که در این قسمت وارد 

 Apply to Allگزینه  (5-5-1-4-6-2

اعمال کنید.  Search جداگانه بر روی هر یک از خطوط صورتبهرا  Ignore Nominal Characteristicتوانید روش شما می

وارد کنید. در تصویر زیر  search Intervalعددی را به عنوان  Ignoreدر ستون  Searchاین کار کافیست در جدول  برای

 کنید.قسمت گفته شده را مشاهده می
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 Ignoreو ستون  Searchجدول . 147-5 شکل

میلی اهم  500یکی از خطوط عدد صفر و در ستون دیگر عدد  Ignoreدر ستون همانطور که از تصویر باال مشخص است، 

 Ignore Nominal Characteristic نوشته شده است. در نتیجه خطی که برایش عددی غیر صفر تعریف شده باشد با روش

 تست خواهد شد.

 apply to Allاده کنیم بر روی گزینه استف Searchحال اگر بخواهید از این روش بر روی تمام خطوط اضافه شده به جدول 

 کلیک کنید.

 Disable Allگزینه  (5-5-1-4-6-3

اید و تمامی خطوط به روش معمول تمامی خطوط را صفر کرده Search Intervalدر واقع  اگر بر روی این گزینه کلیک کنید

 .شودمیکه همان با در نظر گرفتن مشخصه است تست 

 Other Settingsبخش  (5-5-1-4-7

 Extended Zones Activeگزینه  (5-5-1-4-7-1

تعریف  Test Objectدر  Zone Settingدر قسمت  Extended zonesهای طوالنی و یا گسترده، ابتدا باید با این عنوان زون زون

باشد. در اینجا امکان استفاده از آن، تنها با یک تنظیم در شوند. رفتار یک زون گسترده همانند یک زون تریپ نرمال می

 Extended zonesهای گسترده و یا تصویر زون Extended zones activeه است. با انتخاب گزینه فراهم شد Settingقسمت 

اند را مقایسه هایی که به عنوان زون گسترده تعریف شدهنمایش داده خواهد شد. در این حالت نتیجه تست اغلب، زون

اشند بصورت نرمال در مدت زمان کمی فعال میبههای گسترده که زون ای که باید به آن توجه کرد این استکند. نکتهمی

افزار با عنوان در تنظیمات سخت های باینریکند. اگر خروجیو یا اینکه با ارتباط به یک تیغه به عنوان ورودی رله کار می

 زی شود.ساتواند به عنوان یک تیغه رله شبیهتعریف شده باشند. این خروجی می Extended Zones activeفعال کننده 

 به رنگ سبز رنگ نشان داده خواهند شد. Impedance Viewها در صفحه این زون
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 Extended Zoneزون . 148-5 شکل

 Shot Passed Only Act In Main Zoneگزینه  (5-5-1-4-7-2

ه بر زمان نامی با توجه به تلرانسی که برایش تعریف همان طور که قبال گفته شد هر نقطه تست یک زمان نامی دارد. عالو

را مطالعه  Shotجدول  Max Timeقسمت برای توضیحات بیشتر  شده است یک مقدار حداقل و یک مقدار حداکثر نیز دارد.

زمانشان بین حداقل زمان زونی که اند همانطور که در این قسمت آورده شده است نقاطی که در تلرانس قرار گرفته کنید.

توجه به زمانی  که با ارزیابی نقطه در حالت نرمال .شودمیخود محاسبه  باالدستیدر آن قرار دارند و حداکثر زمان زون 

 که گفته شد محاسبه خواهد شد.

ای ن مانند نقطهد و ارزیابی آاگر مایل نیستید که ارزیابی نقطه تستی که در تلرانس قرار گرفته به شیوه گفته شده انجام گرد

 فعال کنید. Shot Passed Only Act In Main Zoneکه در داخل زون قرار گرفته است انجام شود گزینه 

5-5-1-4-7-3) Search Passed Only Act in Zone  

داده  Searchقبل از اینکه توضیحی درباره کاربرد این گزینه داده شود نیاز است توضیحی در مورد شیوه ارزیابی یک خط 

 شود.

 اضافه شده است. Searchبرای تست به جدول  Searchفرض کنید همانند شکل زیر یک خط 
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 Searchخط . 149-5 شکل

قش است که هر نقطه در زمان زون خود ارزیابی خواهند شد. در این قسمت ن گونهبدینارزیابی نقطه اول و نقطه دوم 

 تلرانس در محاسبه زمان حداکثر و حداقل نقاط در نظر گرفته نخواهد شد.

توضیح داده شده است  Shotجدول  Max Timeقسمت که در  Shotمانند ارزیابی نقاط  2و  1ارزیابی مابقی نقاط بین نقطه 

ارزیابی شوند تیک گزینه  2و  1باشد و همانند نقاط  گونهینبدگردد. اگر مایل نیستید که ارزیابی این نقاط محاسبه می

Search Passed Only Act In Zone .را فعال کنید 

 Triggerزبانه  (5-5-1-5

ا ردر این قسمت قوانینی توانید برای افزایش سرعت تست و اینکه جریان خطا بیش از حد به رله اعمال نشود شما می

تنظیم شده است.  1ری ورودی فعال است. وضعیت باینری تریپ ض دو عدد باینین قسمت بطور پیش فررح نمایید. در امط

 های ولتاژی و جریانی، در اولینرساند که در هنگام تزریق سیگنالیک بودن باینری تریپ در این قسمت این مفهوم را می

نظر شود و به سراغ تست صرفآن نقطه  یخطا باری که از رله باینری تریپ دریافت شود از ادامه تزریق ولتاژ و جریان

 برود.ی بعدی تست نقطه

 Hardwareهای ورودی بیشتر از منوی توانید از قوانین منطقی در این قسمت استفاده کنید. برای فعال کردن باینریشما می

 باید اقدام شود.

داشته باشید، زمانی برای  Trip هکدر صورتیقرار دهید.  Xتوجه داشته باشید که اگر هر دو باینری تعریف شده را در حالت 

 تریپ ثبت نخواهد شد.

 Binary Outputزبانه  (5-5-1-6

های خروجی برای تست خود استفاده کنید. برای از باینری PostFaultو  Prefault ،Faultتوانید در تمامی فواصل شما می

 ینریهای مورد نظر خود را فعال کنید.با Binary Outputو از زبانه  Hardware Configها باید از بخش فعال کردن باینری
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 رجوع کنید. این بخشبرای توضیحات تکمیلی می توانید به 

 Impedance Viewماژول  (5-5-2

 .شودمیوارد شده است نشان داده  Zone Setting قسمت Test Objectای که قبال تنظیماتش در ی رلهدر این پنجره مشخصه

 

 Impedance Viewپنجره . 150-5 شکل

ین را انتخاب کنید. همچن Impedance Viewگزینه  Viewکلیک کنید یا از منوی  برای مشاهده این پنجره بر روی آیکون 

 را انتخاب کنید. Impedance Viewتوانید هایی در پایین هر پنجره وجود دارد میاز زبانه

 

 های صفحاتزبانه. 151-5 شکل

 اهده کنید.توانید این پنجره را مشمی Ctrl + Alt + Iعالوه بر تمام موارد گفته شده با استفاده از کلید میانبر 



 

 

 فصل پنجم: نرم افزار

221 

 Testپنجره  Shot Testاگر بر روی زبانه  مشاهده خواهید نمود.نیز امپدانس خطا را  ،ی رلهعالوه بر مشخصه این صفحهدر 

View  باشید و با کلیدShift بر روی مشخصه کلیک کنید همان نقطه تست خواهد شد. اگر در زبانه Check Test  باشید و

همان خط تست خواهد شد. اگر همین کار را زمانی که در زبانه اید را نگه داشته Shiftیک خط بکشید در حالی که کلید 

Search Test  باشید و انجام دهید همان خطSearch در  شودمیانجام  گونهبدیندام از نتایج تستی که کخواهد شد. هیچ

انجام دهید  و را هم پایین نگه دارید Ctrlکلید  ،Shiftهمین روند را با تفاوت اینکه عالوه بر کلید اگر گزارش نخواهد آمد. 

 و هم به جدول اضافه خواهد شد. شودمیآن نقطه یا خط هم تست 

برای اینکه بتوانید از این صفحه برای تجزیه و تحلیل تست خود بهترین استفاده را ببرید امکاناتی به این پنجره اضافه شده 

ی برخی از امکانات این پنجره برای دسترسی سریعتر، در پایین صفحه د.نمایاست که این کار را برای شما میسر می

Impedance View  .ها توضیح داده خواهد شد.در ادامه هر یک از این گزینهقرار گرفته است 

 Impedance Viewهای کمکی در گزینه (5-5-2-1

ت کمک کند. برای آشکار شدن این تواند به کاربر قبل، حین و بعد از تسهایی وجود دارد که میدر این قسمت گزینه

 گوشه پایین سمت راست این ماژول کلیک کنید. ها باید بر روی آیکون گزینه

 Show Selected TAct Pointگزینه  (5-5-2-1-1

زمان واقعی هر نقطه در زمان اجرای تست  نکند نشان دادهایی که کاربر را در تحلیل تست کمک مییکی از قابلیت

انتخاب شده باشد زمان واقعی  Searchو  Shot ،Checkی تست که در جدول ین گزینه، هر نقطهباشد. با فعال شدن امی

تواند زمانش را می ،آنالین بعد از تست نقطه صورتبهتست در کنار همان نقطه نشان داده خواهد شد. بدین صورت کاربر 

نقطه ثبت  یل مربوطه به عنوان مشخصهوای در حال تست در جددر کنار همان نقطه مشاهده کند. زمان واقعی نقطه

برای دیدن این زمان احتماال باید اسکرول این قسمت را حرکت دهید. با استفاده از این گزینه دیگر نیازی  خواهد شد.

 نیست این کار را انجام دهید.

 

 Show Selected TAct pointعملکرد . 152-5 شکل
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زمان واقعی همان نقطه کنارش  Impedance Viewانتخاب شده است و در صفحه  سومسطر  Shotدر شکل باال، در جدول 

ای در توانید در زمان اجرای تست هم با انتخاب نقطهنشان داده شده است. تصویر باال بعد از اتمام تست است ولی شما می

 ید.جدول زمان عملکرد واقعی آن را مشاهده کن

 Show All TAct Pointsگزینه  (5-5-2-1-2

عمل خواهد کرد. بدین معنا که زمان عملکرد نقطه را در کنار همان  Show Selected TAct Pointاین گزینه همانند گزینه 

دهد. تنها تفاوت این گزینه با گزینه قبل، همانطور که از نامش مشخص است، نمایش زمان عملکرد تمامی نقطه نشان می

 باشد.ون نیاز به انتخاب آنها در جدول میها بدزون

 

 Show all TAct pointعملکرد . 153-5 شکل

آنها در کنار هر  همانطور که از تصویر باال مشخص است با فعال بودن این گزینه زمان عملکرد تمامی نقاط بدون انتخاب

 یک نوشته خواهد شد.

 Zoom During Testینه گز (5-5-2-1-3

در حال تست یک  AMProباشد. فرض کنید یک خط می Searchکاربرد اصلی این گزینه در حین تست و بیشتر در زمان 

در  د.باشنبزرگنمایی پنجره بر روی نقاط خواهد بود که در حال تست میباشد. اگر این گزینه فعال باشد می Searchخط 

 نبودن این گزینه نشان داده شده است.تصویر زیر فرق فعال بودن و 
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 Zoom During Testعملکرد . 154-5 شکل

تغییر نخواهد  Searchباشد. در این حالت بزرگنمایی صفحه در حین نشکل سمت چپ زمانی است که تیک این گزینه فعال 

 کرد.

ر حال باشند داین گزینه فعال باشد. در این صورت بزرگنمایی بر روی نقاطی می شکل سمت راست زمانی است که تیک

 باشد.تست می

 Show Row Numberگزینه  (5-5-2-1-4

کاربرد دارد. با فعال شدن این گزینه شماره سطر هر نقطه در جدول تست در کنار هر نقطه  Shot Testاین گزینه در زبانه 

 نوشته خواهد شد.
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 Show Row Numberعملکرد . 155-5 شکل

 Show Zone Numberگزینه  (5-5-2-1-5

پنجره ها از نام زونی که هر نقطه در آن قرار گرفته است در کنار هر نقطه نوشته خواهد شد. این نام با انتخاب این گزینه

Test Object  قسمتZone Setting .گرفته خواهد شد 

 

 Show Zone Numberعملکرد . 156-5 شکل

یعنی این  Z3(zone 3)در تصویر باال ابتدا نام زون و در داخل پرانتز شماره زون در جدول نوشته شده است. مثال عبارت 

 باشد.ام می3ها در ردیف ام قرار گرفته که این زون در جدول زون3ه در زون نقط
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 Snap To Gridگزینه  (5-5-2-1-6

فرض پیش صورتبهکند. این گزینه با دقت باالتری کمک می Checkو  Searchانتخاب این گزینه شما را در رسم خطوط 

د دارد. وقتی این گزینه فعال باشد و شما بخواهید وجو Gridزیادی  دتعدا Impedance Viewباشد. بر روی صفحه فعال می

 محلی که انتخاب شده است، ایجاد خواهد شد. Gridبر روی صفحه یک نقطه ایجاد کنید، این نقطه بر روی نزدیک 

 Optimize Allگزینه  (5-5-2-1-7

ای خواهد بود گونه از نظر بزرگنمایی به شودمینمایش داده  Impedance Viewوقتی این گزینه فعال باشد تصویری که در 

باشد. اگر مایل باشید این شکل گیری میکه تمامی مشخصه نمایش داده شود. یکی از موارد کاربرد این گزینه در گزارش

بینید همان در گزارش آورده خواهد شد یعنی اگر در گزارش آورده شود باید بدانید که هر آنچه که شما در این صفحه می

خواهد شد. اما اگر این گزینه آورده یا کوچکنمایی صورت گرفته باشد به همان نحو در گزارش  روی این صفحه بزرگنمایی

 فعال باشد همیشه کل مشخصه در گزارش آورده خواهد شد.

 Pan Modeگزینه  (5-5-2-1-8

 دهید. با فعال کردن این گزینه عالمت باشد را در جهات مختلف حرکتای که مشخصه در آن میتوانید کل صفحهشما می

ی موجود بر توانید با کلیک چپ بر روی صفحه، مشخصهدهد. در این موقع شما میتغییر شکل می  به دستماوس 

  جا کنید.بهرا جا روی صفحه

 توانید مشخصهخود میماوس این ابزار بر روی داشتن رو به پایین نگهباشد با  Mouse wheelشما مجهز به ابزار ماوس اگر 

 جا کنید.را جابه

 باشد.می Alt + Left Clickکلید میانبر این گزینه نیز 

 Show All Zoneگزینه  (5-5-2-1-9

باشد با  searchقسمت که در حال  افزار در هرتخاب این گزینه، نرمفعال خواهد بود. با ان Search این گزینه تنها در تست

آمده است را در  دستبهاین قسمت  Searchز که ا Reach، زون searchیک دایره قرمز رنگ نشان خواهد داد. بعد از اتمام 

 نویسد.کنار آن می
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 Show All Zoneعملکرد . 157-5 شکل

 Show Selected Zoneگزینه  (5-5-2-1-10

این گزینه با گزینه قبل باشد که در باال توضیح داده شده است. تنها فرق می Show all zoneاین گزینه همانند گزینه  دکاربر

کشد و شده باشد، تنها دور آن یک دایره می selectانتخاب یا  Searchکه در جدول خطوط  Searchآن است که هر خط 

 نویسد.ان را کنار آن می Reachزون 

 Show All Z Act. Pointگزینه  (5-5-2-1-11

آمده سرچ هر ناحیه در کنار آن  دستبه Z Actualباشد. با انتخاب این گزینه فعال می Searchاین گزینه تنها در تست 

 نویسد.می

 

 Show All Z Act. Pointعملکرد . 158-5 شکل
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برای مثال در تصویر آمده است.  Test Viewدر  Searchدر جدول  Search Lineمقادیری هستند که در اطالعات  Z Actمقدار 

مشاهده  Test viewهم در  و Impedance viewعدد را هم در  4می باشد که در این  Zone Actعدد  4تست دارای باال خط 

 کنید.می

 Show Selected Z Act Pointگزینه  (5-5-2-1-12

خط سرچی که از جدول انتخاب  .Z Actباشد، با این تفاوت که می Show All Z Act. Pointاین گزینه عملکردی مشابه گزینه 

 دهد.ت را نشان میشده اس

 

 Show All Z Act. Pointعملکرد . 159-5 شکل

 خط اول نشان داده شده است. .Z Actدر تصویر باال تنها 

 Impedance Viewدر  کلیکراست (5-5-2-2

ه هایی قرار گرفته که در اداملیست گزینه. در این شودمیکلیک کنید یک لیستی باز  Impedance Viewاگر بر روی صفحه 

 هر یک توضیح داده خواهد شد.
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 Impedance Viewراست کلیک . 160-5 شکل

 Shotقسمت  (5-5-2-2-1

ای را بر ارید نقطهای قرار دبا توجه به اینکه بر روی چه زبانه Impedance Viewصفحه توانید بر روی در این قسمت شما می

 روی مشخصه تست کنید.

 shot Addگزینه  (5-5-2-2-1-1

اضافه  Shotاید را برای تست به جدول ای از مشخصه که بر روی آن راست کلیک کردهتوانید نقطهتوسط این گزینه می

 نشان ای که بر روی آن راست کلیک شده است. روبروی همین گزینه مختصات نقطهتا در ادامه آن را تست کنید کنید

 غیر فعال است. Search Testو  Check Testهای این گزینه در زبانه داده خواهد شد.

 Shot Atگزینه  (5-5-2-2-1-2

 ن اینکه اطالعات آن به جدول اضافه شود.وای بر روی مشخصه را تست کنید بدتوانید نقطهبا استفاده از این گزینه می

زینه نوشته خواهد شد. بعد از اتمام تست نتیجه تست بر روی خواهید تست کنید روبروی همین گای که میمختصات نقطه

نمایش داده خواهد شد. با یک کلیک دیگر بر روی صفحه نتیجه تست از بین  Failedیا  Passedهای صفحه نشان با عالمت

 خواهد رفت. نتیجه این تست در گزارش نهایی نخواهد آمد.

 باشد.نیز فعال می Search Testو  Check Testهای این گزینه بر روی زبانه

 Zoomقسمت  (5-5-2-2-2

 باشند.در این قسمت قابل دسترسی می Impedance Viewهای بزرگنمایی و کوچک نمایی صفحه ابزار

 Zoom Modeگزینه  (5-5-2-2-2-1

که ای توانید ناحیهبین تغییر خواهد کرد. با استفاده از این ابزار میبه شکل ذرهماوس اگر این گزینه انتخاب شود شکل 

 وس، آن قسمت بزرگ خواهد شد.اد بزرگنمایی آن را دارید انتخاب کنید و با رها کردن کلیک مقص
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 Zoom Modeگزینه . 161-5 شکل

فعال کردن برای غیر در تصویر باال قسمتی که با کادر زرد رنگ نشان داده شده است برای بزرگنمایی انتخاب شده است.

 فعال خواهد شد.نیز این گزینه غیر Escتخاب کنید. با استفاده از نتوانید بار دیگر این گزینه را ااین گزینه می

 Allگزینه  (5-5-2-2-2-2

باشد، تمامی  معلومجایی قستی از مشخصه شده باشد و یا به علت جابه Zoomبا استفاده از این گزینه تصویر مشخصه اگر 

 د شد.مشخصه نمایش داده خواه

 Inگزینه  (5-5-2-2-2-3

ای بزرگنمایی مشخصه را انجام دهید. بدین صورت که با هر بار انتخاب مرحله صورتبهتوانید از این گزینه میاستفاده با 

 به سمت جلو نیز همین اتفاق را خواهید دید. Mouse Wheelبا چرخاندن  این گزینه درصدی از تصویر بزرگ خواهد شد.

 Outگزینه  (5-5-2-2-2-4

ای کوچکنمایی مشخصه را انجام دهید. بدین صورت که با هر بار انتخاب مرحله صورتبهتوانید این گزینه می اده ازفبا است

 به سمت عقب نیز همین اتفاق را خواهید دید. Mouse Wheelبا چرخاندن  این گزینه درصدی از تصویر کوچک خواهد شد.

 Characteristicsگزینه  (5-5-2-2-2-5

 صه نمایش داده خواهد شد.با استفاده از این گزینه کل مشخ

 Test Pointsگزینه  (5-5-2-2-2-6

 با استفاده از این گزینه قسمتی از مشخصه نمایش داده خواهد شد که در آن ناحیه نقاطی برای تست وجود داشته باشد.

 Test Lineگزینه  (5-5-2-2-2-7

 شد. دبا استفاده از این گزینه محدوده خط بار نمایش داده خواه

 Showقسمت  (5-5-2-2-3

 هایی از مشخصه را نمایش یا پنهان کنید.ید قسمتتوانمی در این قسمت
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 Curveگزینه  (5-5-2-2-3-1

هر یک از این موارد را بروی مشخصه پنهان کنید و با  Line Angle و Tolerancesدر این قسمت با استفاده از دو گزینه 

 انتخاب مجدد هر یک آنها را آشکار کنید.

 Resultگزینه  (5-5-2-2-3-2

 داد. بعد از تست بر روی مشخصه انجام راتوان دو کار با استفاده از گزینه می

 Reachesگزینه  (5-5-2-2-3-2-1

دهد از روی ی پایانی را نمایش میرا تست کرده باشید. خطی که ریچ یا نقطه Searchبا انتخاب این گزینه وقتی یک خط 

 صفحه پنهان خواهد شد.

5-5-2-2-3-2-2) Shots 

 گزینه آشکار یا پنهان کنید.با استفاد از این  توانید نقاط تست رامی Searchیک خط بعد از انجام تست 

 Test گزینه (5-5-2-2-3-3

 کنند.ی مربوط به نوع خود کار میدر این قسمت سه گزینه در نظر گرفته شده است که هر کدام از آنها در زبانه

 Shotsگزینه  (5-5-2-2-3-3-1

و یا آشکار  قرار دارید پنهان Shot Testتوانید نقاط تست شده یا نشده را وقتی بر روی زبانه با استفاده از این گزینه می

 کنید.

 Check Lineگزینه  (5-5-2-2-3-3-2

قرار دارید پنهان و یا آشکار  Check Testتوانید خطوط تست شده یا نشده را وقتی بر روی زبانه با استفاده از این گزینه می

 کنید.

 Search Lineگزینه  (5-5-2-2-3-3-3

قرار دارید پنهان و یا آشکار  Search Testتست شده یا نشده را وقتی بر روی زبانه توانید خطوط ده از این گزینه میبا استفا

 کنید.

 Gridگزینه  (5-5-2-2-3-3-4

 توانید این خطوط از روی صفحه پنهان و آشکار کنید.می Cartesian Gridو  Polar Gridدر این قسمت دو گزینه 

 Colorقسمت  (5-5-2-2-4

را تغییر  Background ،Grid ،Tolerance ،Characteristicsهای در این قسمت این امکان فراهم آمده است که بتوان رنگ

استفاده  Default Colorفرض برگردد از گزینه های پیشهای تغییر یافته به رنگدهید. اگر به هر دلیلی مایل بودید رنگ

 کنید.

 Otherقسمت  (5-5-2-2-5

قرار دارد و در قسمت باال توضیح داده شده است  Impedance Viewهایی که در پایین صفحه در این قسمت تمام گزینه

 کلیک کنید. اینجاتوانید ها میگزینه برای آشنایی از عملکرد هر یک از این شده است.آورده 
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 حرکت بین نقاط تست (5-5-2-3

برای آنکه بر روی نقاط ایجاد شده حرکت کرده و بتوانید اطالعات هر نقطه را بدانید کافیست بر روی مشخصات خط چک 

بین نقاط ایجاد شده حرکت  Alt + M , Nکلیک کرده و سپس با استفاده از کلید ترکیبی  Test Viewجدول در  Searchو یا 

 ZTانتخاب شده که متناظر آن در  Impedance Viewیکی از نقاط در  Ctrl + Mبا استفاده از کلید پایین کنید. در شکل 

Diagram د در پنجره توانینیز انتخاب شده است. اطالعات این نقاط را میMedium Detail View .مشاهده نمایید 

 

 حرکت بین نقاط چک و سرچ. 162-5 شکل

 ZT Diagramماژول  (5-5-3

  ZT Diagramآشنایی با ماژول: 001

 پیدا کردن زمان تلرانس های نواحی مختلف: 002

  ZTبرخی از ویژگی های شکست تلرانس در نمودار: 003

  ZT Diagramتوضیح کلی ماژول: 004

تعریف شده  Zone Settingای در قسمت اگر مشخصه ت به زمان نشان داده خواهد شد.بدر این قسمت تغییرات امپدانس نس

 باشد در این قسمت تغییرات امپدانس نسبت به زمان نشان داده خواهد شد.

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.ZT_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.ZT_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.ZT_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.ZT_003.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.ZT_003.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.ZT_004.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.ZT_004.mp4
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 ZTدیاگرام . 163-5 شکل

بر  زاراز نوار اب توانیدبرای ورود به این پنجره میباشد این پنجره خالی می باشد.  های تعریف نشدمشخصه کهدر صورتی

باشد. کلید میانبر اب میقابل انتخ ZT Diagramو با عنوان  Viewکلیک کنید. این پنجره همچنین از منوی  روی آیکون 

 باشد.می Ctrl + Alt + Zاین پنجره 

داشته  Checkیا  Searchهرگاه برای تست یک خط  بعد از انجام تست نتایج تست بر روی این صفحه نشان داده خواهد شد.

 چین آبی رنگ بر روی این پنجره نمایش داده خواهد شد.دو خط صورتبهباشیم محدوده خط تست 

 

 محدوده خط چک یا سرچ. 164-5 شکل
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 ZT Diagramدر سمت راست در  کنید.مشاهده می Impedance Viewدر تصویر باال در سمت چپ یک خط سرچ را در 

کنید که ه مینقطه مشاهد 2چین بین این دو خط آبی نشان داده شده است.چین خطی خط کشیده شده با دو محدوده

 نمایش داده شده است. Impedance Viewای است که در همان دو نقطه

برای آنکه بر روی نقاط ایجاد شده حرکت کرده و بتوانید اطالعات هر نقطه را بدانید کافیست بر روی مشخصات خط چک 

ایجاد شده حرکت  بین نقاط Alt + M , Nکلیک کرده و سپس با استفاده از کلید ترکیبی  Test Viewدر جدول  Searchو یا 

 ZD Diagramانتخاب شده که متناظر آن در  Impedance Viewیکی از نقاط در  Alt + Mدر شکل باال با استفاده از کلید  کنید.

 مشاهده نمایید. Medium Detail Viewدر پنجره توانید مینیز انتخاب شده است. اطالعات این نقاط را 

 

 حرکت بین نقاط چک و سرچ. 165-5 شکل

است که، هر جایی که تغییرات امپدانس نسبت به زمان اتفاق بیافتد در  گونهبدیناصول آشکار شدن این نقاط برای تست 

عنا ن شد. این بدان مهمان محل یک نقطه برای تست ایجاد خواهد شد. دقت کنید که تغییرات امپدانس نسبت به زمان بیا

ای باشد که اگر به فرض از یک زونی به زون دیگر برویم و زمان این دو زون یکی باشد در نتیجه بین این دو زون نقطهمی

 کردن وجود نخواهد داشت. به تصویر زیر نگاه کنید. Searchبرای چک کردن یا 
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 Searchعدم ایجاد نقاط تست در چک یا . 166-5 شکل

تیجه باشد. در ناز آنها عبور کرده یکی می چک هایی که خطباشد با این تفاوت که زمان زونتصویر باال همان مثال قبل می

ا تبا توجه به اصل تغییرات امپدانس نسبت به زمان، از آنجایی که از نقطه ابتدایی خط چک که شروع به حرکت کرده 

دهد در نتیجه نقاطی برای تست وجود نخواهد داشت. این مساله در هر دو ، هیچ تغییری در زمان رخ نمیتهای خطان

کشیده شده است فاقد نقاط تست  Searchو یا  Checkبنابراین هرگاه مشاهده نمودید، خطی که برای  تصویر مشخص است.

های بررسی کنید و صحت زمان Zone Settingها را در زون مانمراجعه کنید و سپس ز ZTباشد ابتدا باید به دیاگرام می

 شوید. مطمئنها زون

 چند قسمت وجود دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. ZT Diagramدر پنجره 

 Originبخش  (5-5-3-1

رایش یید وتواندر این قسمت مشخصات نقطه مبدا نشان داده خواهد شد. مشخصات نقطه مبدا تست را از این قسمت نیز می

 کنید.

 |Z|قسمت  (5-5-3-1-1

 مقدار امپدانس نقاط در این قسمت نوشته خواهد شد.

 Phiقسمت  (5-5-3-1-2

 ی تست در این قسمت نمایش داده خواهد شد.زاویه نقطه

 Directionبخش  (5-5-3-2

زاویه حرکتی خط تست  شودمیباشید مقداری که در این قسمت نشان داده  Search Testیا  Check Testوقتی در زبانه 

 اشد.بمی
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 Fault Typeبخش  (5-5-3-3

 تست نشان داده خواهد شد. Fault Typeباشد. در این قسمت نوع قابل ویرایش میاین قسمت غیر

 ZT Diagramراست کلیک  (5-5-3-4

باشند. باشند در این قسمت نیز فعال و قابل استفاده میفعال می Impedance Viewهایی که بر روی کلیکتمامی راست

 مطالعه شود. Impedance Viewراست کلیک بزار راست کلیک بخش برای مطالعه کاربردهای ا

 Medium Detail Viewماژول  (5-5-4

ها و و همچنین اطالعات جامعی از زون Impedance Viewدر این ماژول اطالعات کاملی در مورد هر نقطه بر روی صفحه 

 .شودمی ارائهرد به کاربر وجود دا هاآننقاطی که در 

  

 است Zone Dataو  Shot Dataدارای دو قسمت اصلی  Detail View. ماژول 167-5 شکل

 .Zone Dataو قسمت  Shot Data قسمت :اصلیدارای دو قسمت  Detail Viewپنجره 

 Shot Dataقسمت  (5-5-4-1

ایجاد شود  Impedance Viewای که بر روی صفحه خواهد شد. هر نقطهنقاط نشان داده مربوط به  در این قسمت اطالعات

ای از این صفحه که بر روی آن کلیک شود اطالعات آن نقطه در این جدول به نمایش در خواهد آمد. برای و یا هر نقطه

 Shotانتخاب شده است اطالعاتش در قسمت ای که بر روی صفحه نقطه است،طور که از تصویر باال مشخص مثال همان

Data اطالعات این جدول در زیر آورده  باشد.آورده شده است. این جدول حاوی اطالعات کاملی از نقطه انتخاب شده می

 شده است.

 Advanced View از ماژول Shot Dataاطالعات موجود در  10-5 جدول

 شرح عنوان

State 

 دهد.در این قسمت نشان می Iconوضعیت نقطه انتخاب شده را با نمایش 

 نقطه انتخاب شده بررسی نشده است. 

 شده است. Passنقطه تست شده  
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 شده است. Failنقطه تست شده  

Assessment  دهد.نوشتاری در این قسمت نشان می صورتبهوضعیت تست را 

|Z| دانس نقطه تستدامنه امپ 

Phi زاویه نقطه تست 

R مقاومت نقطه تست 

X راکتانس نقطه تست 

|Z| Relative فعال بودن نسبی بودن نقطه تست 

Percent   عددی که درصدی از نقطه تست انتخاب شده را نسبت بهpercent of دهد.نشان می 

Percent Of شودمیه درصدی از المانی که در این قسمت نوشته شده محاسب. 

T nom زمان نامی 

t act زمان عملکرد 

Dev. انحراف نسبت به زمان نامی 

t min حداقل زمان عملکردی 

t max حداکثر زمان عملکردی 

Itest جریان تست 

Vtest ولتاژ تست 

تست باشید های گفته شده دارای خطوط وقتی شما در محیط بیان شد، Checkو  Searchدر قسمت  قبالًکه  طورهمان

حرکت کرده  Searchو یا  Checkدر صفحه کلید کامپیوتر خود بر روی نقاط خطوط  Mو  Nهای توانید با استفاده از کلیدمی

مشاهده نمایید. مشخصات  Signal Viewو مشخصات آن نقاط و همچنین وضعیت ارزیابی هر نقطه و شکل موج آن را در 

 مشاهده نمایید. Shot Dataتوانید در قسمت کامل این نقاط را می

 Zone Dataقسمت  (5-5-4-2

برچسب  ،باشدمی در کدام زون)ها عالوه بر اطالعات زون .شودمیداده  نمایشها در این قسمت اطالعات مربوط به زون

ه گرفت راطالعاتی در مورد اینکه نقطه انتخاب شده در داخل زون قرا( ...زون، نوع زون، زمان تریپ، انحراف مثبت و منفی و 

گرفته باشد و در بین این چند زون  ریک نقطه ممکن است در چند زون قرازون و از آنجا که  تلرانساست یا در قسمت 

 باشد نیز در این جدول آورده شده است.کدام زون اصلی می

 در ادامه اطالعات این جدول آورده شده است.

 Advanced View از ماژول Zone Dataاطالعات موجود در  11-5 جدول

 شرح عنوان

Label عالمت( زون  برچسب( 

Type 

 :نوع زون

  Tripping 
  Starting 
  Extended 
  No-Tripping 

Fault Loop زون برای آن تعریف شده است. ای کهحلقه 

Trip Time زمان تریپ زون 

Tol - انحراف منفی زمان تریپ زون 
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Tol + انحراف مثبت زمان تریپ زون 

Is In Zone ی تست در داخل زون استنقطه 

Is In Tol است. تلرانسی تست در داخل نقطه 

Zone Index 
 Main Zoneباشد با عبارت باشد. زونی که اصلی میی تست در آن قرار دارد کدام زون اصلی میهایی که نقطهاز بین زون

 . شودمینشان داده 

Result .نتیجه ارزیابی نقطه تست در این قسمت آورده شده است 

زون قرار دارد که زون اصلی آن دوم  3ی تست انتخاب شده در مشخص شده است نقطه 167-5 شکلکه در طورهمان

 اعالم شده است.
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AMT Differential 
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 تست دیفرانسیلصفحه  (5-6

 : توضیح کلی روم دیفرانسیل001

سازی خطای تست یک رله دیفرانسیلی توسط شبیه های دیفرانسیلی طراحی شده است.پنجره دیفرانسیل برای تست رله

تست دیستانس سه مدل تست فعال  یصفحههمانند  صفحهدر این  .شودمیی حفاظتی انجام داخل و خارج از محدوده

 .Search Testو  Shot Test ،Check Test، باشدمی

جریان در آن  شامل چندین نقطه تست است، چیزی که هر خط سرچ تواند جدول نقاط ایجاد کند.مدل تست میهر 

 یدا خواهدپرانسیلی بر روی منحنی مشخصه دیفمشخص با استفاده از روش دوبخشی  Ibiasجریان یک در  Idiffدیفرانسیل 

 شد.

در حداکثر زمان مشخص شده  Trip ا یاخط ی عملکردی دیفرانسیل ارزیابی وقوعتست مشخصه در توجه داشته باشید که

 ، صورت خواهد گرفت.شودمیمشخص  Test Objectکه در  Trip وقوع خطا یا برای

رای تست این قسمت ارزیابی نشده است و خالی زمان تریپ واقعی هر نقطه در جدول نقاط لیست خواهد شد. قبل از اج

نشان داده  Assessment آمده در قسمت دستبههای صورت گرفته و زمان هایباشد ولی بعد از اجرای تست ارزیابیمی

 زمان آن نوشته خواهد شد. TActخواهد شد و در ستون 

 Testه کار انجام شود. ابتدا باید در قسمت های مختلف بیان شده است، قبل از شروع تست باید سکه در بخشهمانطور

Object بالک ی دیفرانسیل را در مشخصات رلهfferentialiD  بندی،از جمله نوع سر افزاریتنظیمات سختوارد کنید. سپس 

 هایکه در این راستا باید از ماژول شودطراحی انجام دهید. در آخر هم باید تست  را ...ها وفعال بودن یا نبودن باینری

 مختلفی که در این قسمت آورده شده است استفاده کنید.

ها ی این ماژوله. از جملطراحی قرار گرفته استهای مختلفی برای تست ماژول یصفحهدر این همانطور که گفته شد 

ماژول  و Vector Viewماژول ، Signal Viewماژول ، Differential Viewماژول ، Test Viewماژول ، Reportماژول توان به می

Detail View Medium .اشاره نمود 

 Test View ماژول (5-6-1

مات نقاط و خطوطی که توسط آن در این پنجره تنظی آید.به شمار می AMT Differentialاین ماژول در واقع ماژول اصلی 

زبانه برای  هفت Test Viewدر پنجره  .شودمیی رله دیفرانسیل مورد ارزیابی قرار بگیرد، انجام قصد دارید عملکرد مشخصه

توان تنظیماتی برای تست انجام داد و ها میدر هر یک از این زبانه راحی شده است.ط دیفرانسیلتست پارامترهای رله 

 کرد. Runت را نهایتا تس

  Shot Testزبانه  (5-6-1-1

 و اضافه کردن نقاط تست Shot Test: توضیح زبانه 001

، زمان تریپ به عنوان باشد. در ارزیابیهدف از طراحی تست در این قسمت ارزیابی عملکرد نواحی مختلف مشخصه می

 نتیجه تست نمایش داده خواهد شد. 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.ShotTestTab_001.mp4
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 faultمکان  Supply Directionو بخش  Settingsباشد بهتر است از زبانه پیچه میسیم 3ای که در حال تست هستید اگر رله

 را نیز مشخص کنید. Prefaultدر همین زبانه شما باید زمان  و منبع را مشخص کنید.

و نوع خطا طبق توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد مشخص  شودمیتنظیم  Idiff/Ibiasات باال مقادیر سپس بعد از تنظیم

 .شودمی

 هایی آورده خواهد شد.باشد که در جدولمختلفی می هایاین قست دارای بخش

 TestPoints بخش (5-6-1-1-1

 ول اضافه خواهد شد.نقطه تست به جد ADDو با کلیک بر روی دکمه  هوارد شد ،مشخصات نقاط بخشدر این 

 Idiffگزینه  (5-6-1-1-1-1

 را در این قسمت وارد کنید. Idiffمقدار 

 Ibiasینه زگ (5-6-1-1-1-2

 را در این قسمت وارد کنید. Ibiasمقدار 

 Detailبخش  (5-6-1-1-2

 Detail: توضیح قسمت 001

رسانی زمان نامی نقاط تست و حداقل و حداکثر مقدار زمان تست و این بخش غیر قابل ویرایش است و صرفا جهت اطالع

 باشد.در نهایت نتیجه تست می

 t nomقسمت  (5-6-1-1-2-1

 ای برای تست تعریف شده باشد، مقدار زمان نامی آن نقطه در این قسمت نمایش داده خواهد شد.اگر نقطه

 t minقسمت  (5-6-1-1-2-2

، حداقل مقدار زمان یبرای زمان ناحیه عملکرد Test Objectجه به تلرانس در نظر گرفته شده در بالک دیفرانسیل در با تو

 در این قسمت نمایش داده خواهد شد.ی تست نقطه ردیمجاز عملک

 t maxقسمت  (5-6-1-1-2-3

، حداکثر مقدار زمان ه عملکردیناحیبرای زمان  Test Objectدر دیفرانسیل با توجه به تلرانس در نظر گرفته شده در بالک 

 خواهد شد. نمایش دادهدر این قسمت تست  یمجاز عملکرد نقطه

 t actقسمت  (5-6-1-1-2-4

 .اشدبدر این قسمت ثبت خواهد شد. قبل از انجام تست این سلول خالی میام تست، مقدار زمان واقعی عملکرد بعد از انج

 Stateقسمت  (5-6-1-1-2-5

 صورتبهو بعد از تست  Not Testedنمایش داده خواهد شد. قبل از تست ی تعریف شده در این سلول وضعیت تست نقطه

Passed  وFailed .نمایش داده خواهد شد 

 Fault Typeبخش  (5-6-1-1-3

 Shot Test ِ(Differential Room)در زبانه  Fault Type: توضیح قسمت 001

http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.ShotTestTab.Detail_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.ShotTestTab.FaultType_001.mp4


 

 

 فصل پنجم: نرم افزار

241 

 هایفرضپیش سازی،شبیه برای. است شده طراحی موجود استاندارد خطاهای انواع دیفرانسیل پیشرفته تست ماژول در

 .باشدمی خطا امپدانس زاویه φf زاویه I=0 و V=Vn: شودمی گرفته نظر در سالم هایفاز برای روبرو

 Addدکمه  (5-6-1-1-4

کردن تست، تنها نقاطی که در این  Runاضافه کنید. بعد از  Shotی تست باید آن را به جدول نقطهبعد از تعریف مقدار 

 جدول هستند تست خواهند شد. تست نیز به ترتیب نقاط اضافه شده در جدول اجرا خواهد شد.

برای اضافه کردن کلیک کنید. راههای مختلفی  Addی باید بر روی دکمه Shotبرای اضافه کردن نقطه تست به جدول 

 باشد.یکی از این موارد می Addوجود دارد که گزینه  Shotنقاط تست به جدول 

 

 Shotشده در جدول  Addنقاط . 168-5 شکل

 Differentialو کلیک چپ بر روی صفحه  Ctrlکردن نقاط تست به جدول نگه داشتن کلید  Addروش دیگر برای 

Characteristic باشد.می 

 تعداد نقاط تست (5-6-1-1-5

مربوطه عبارتی نوشته خواهد شد که اطالعاتی در  Fault Type، جلوی Fault Typeبعد از اضافه شدن هر نقطه تست در هر 

 به کاربر خواهد داد.را ، نقاط تست شده ونقاط تست نشده Fault Typeمورد نقاط تست موجود در آن 

و بخش تنظیمات  Setting Generalباشد. برای این منظور به صفحه جهت نمایش یا عدم نمایش قابل تنظیم می این عبارت

Test Counter .مراجعه فرمایید 

 Insertدکمه  (5-6-1-1-6

ردید، مایل باشید یکی از نقاط برای کاضافه  Shotمورد نظر برای تست به جدول  ممکن است بعد از اینکه تمامی نقاط

 Insertانتخاب کنید و از دکمه  Shotچندین بار پشت سر هم تست شود. برای این کار کافیست نقطه مورد نظر را در جدول 

 به دفعات مورد نیاز استفاده کنید.



 

 

AMT REFERENCE MANUAL 

242 

گیرند و تست به ترتیب نید نقاط جدید همیشه در انتهای لیست قرار میبرای این کار استفاده ک Addاگر شما از دکمه 

 نقاط موجود در جدول اجرا خواهد شد.

  Removeدکمه (5-6-1-1-7

 باشد.می Remove، انتخاب آن نقطه در جدول و کلیک بر روی دکمه Shotهای حذف نقاط از جدول یکی از روش

 چند نقطه را همزمان با هم از جدول حذف کنید. Removeمه توانید با انتخاب چند نقطه و کلیک بر روی دکشما می

را پایین نگه دارید و بر ماوس برای انتخاب چند نقطه در جدول، بعد از اینکه اولین نقطه را انتخاب کردید، کلیک چپ 

رفته ر گباشد که پشت سر هم قراف نقاطی میذروی نقاطی که مایل هستید از جدول حذف شوند بکشید. این روش برای ح

 است.

توانید کلید باشد. میمی Shotانتخابی حذف کنید و این نقاط در جاهای مختلف جدول  صورتبهخواهید نقاطی را اگر می

Ctrl  را نگه دارید و بر روی نقاط مورد نظر در جدول کلیک کنید. در انتها بر روی دکمهRemove .کلیک کنید 

 باشد.صفحه کلید کامپیوتر می Deleteخاب آن، کلید کلید میانبر برای حذف نقاط بعد از انت

 Add Toدکمه  (5-6-1-1-8

 Addتست کنید، برای صرفه جویی در وقت، از گزینه  Fault Typeخواهید یک نقطه تست را در چندین می زمانی کهبرای 

To .استفاده کنید 

استفاده کنید. با کلیک بر  Add Toدکمه  از Shotابتدا نقطه مورد نظر را تعریف کنید ولی برای اضافه شدن نقطه به جدول 

 روی این گزینه صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود.

 

 Add Toپنجره . 169-5 شکل
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 Fault Typeقسمت  (5-6-1-1-8-1

 OKنهایت بر روی دکمه  هایی که مایل هستید نقاط شما در آنجا تست شود انتخاب کنید و درFault Typeدر این پنجره 

 کلیک کنید.

هایی که در بار اول در این پنجره صورت گرفته نمایش داده خواهد اگر برای دومین بار به این پنجره مراجعه کنید، انتخاب

 شد.

 Remove Allدکمه  (5-6-1-1-9

هده ینه صفحه زیر را مشاتوانید استفاده کنید. با کلیک بر روی این گزاز این گزینه می Fault Typeبرای حذف نقاط از چند 

 خواهید نمود.

 

 Remove Allپنجره . 170-5 شکل

 Sequenceدکمه  (5-6-1-1-10

  مشخص زاویه یا و ایجاد نقاط در مسیر Sequence: توضیح دکمه 001

اضافه کنید بر  Shotهای مساوی و تعداد دلخواه به جدول ی مشخص و با گامبرای اینکه بتوانید نقاطی را در مسیر یا زاویه

 روی این گزینه کلیک کنید. در این صورت پنجره زیر را مشاهده خواهید نمود.

http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.ShotTestTab.BtnSequence_001.mp4
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 Sequenceپنجره . 171-5 شکل

 Stepبخش  (5-6-1-1-10-1

 زدن، تعداد آن با توجه به روش انتخاب شده مشخص خواهد شد. Shotدر این بخش بعد از مشخص شدن روش 

 Angleروش  Step Onقسمت  (5-6-1-1-10-1-1

 .خاب کنیدتوانید از آن لیست روش مورد نظر خود را انتکه شما می شودمیبا کلیک بر روی این قسمت لیستی باز 

 توضیح داده خواهد شد. Angleدر این قسمت روش  کنید.دو روش در این مرحله مشاهده می

 زده خواهد شد. Shot شودمیای که مشخص راستای زاویه در این روش با توجه به نقطه تعریف شده یا مبدا در

 Start Angleقسمت  (5-6-1-1-10-1-1-1

را مشخص کنید. مقداری که در  ی شروعزاویهیف کنید باید یک نقاط تست خود را تعر Angleبرای اینکه بتوانید به روش 

 -360تا  360بین  سلولی عددی این بینید، زاویه نقطه اولیه یا مبدا شما است. محدودهفرض میپیش صورتبه سلولاین 

 باشد.می

 End Angleقسمت  (5-6-1-1-10-1-1-2

کنید. این زاویه آخرین جایی است که مایل  ، در ادامه باید زاویه نهایی خود را واردی شروعزاویهبعد از مشخص شدن 

 زده شود. Shotهستید در آن نقطه 

 Step Sizeقسمت  (5-6-1-1-10-1-1-3

باشد. می Step Sizeبرای اینکه مشخص کنید چه تعداد نقطه نیاز دارید. یکی از کارهایی که باید انجام دهید مشخص کردن 

ادامه یابد در این قسمت نوشته  End Angleد شود و تا به بعد، نقطه تست ایجا Start Angleهایی که مایل هستید از گام

باشد تغییر کند. دلیل  سلولمشخص گردید این مقداری که در این  Endو Startشود. البته ممکن است بعد از اینکه زوایای 

 باشد.می Number Of Stepsاین امر مشخص شدن تعداد نقاط در سلول بعدی یعنی 
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 Number Of Stepsقسمت  (5-6-1-1-10-1-1-4

توانید از این قسمت نیز استفاده می Step Sizeو انتها، عالوه بر  ی شروعزاویهبین  Shotمشخص شدن تعداد نقاط  برای

 Stepنقاط مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید. در این صورت  ددر این قسمت فقط کافیست که شما تعدا؛ کنید

Size اتوماتیک محاسبه خواهد شد. صورتبه 

نقطه  12درجه  25درجه تا  3. فرض کنید بخواهیم از شودمیه مطالب گفته شده در باال در ادامه مثالی ذکر با توجه ب

 . در شکل زیر تنظیمات گفته شده و نتایج آن را خواهید دید.شودمیدرجه  2های ما بزنیم که در این صورت گام

 

 Sequenceدر  Angleروش . 172-5 شکل

 Directionروش  Step Onقسمت  (5-6-1-1-10-1-2

 توانید از آن لیست روش مورد نظر خود را انتخاب کنید.که شما می شودمیبا کلیک بر روی این قسمت لیستی باز 

 توضیح داده خواهد شد. Directionدر این قسمت روش  کنید.دو روش در این مرحله مشاهده می

 داشته باشید مشخص کنید. Shot Testخواهید در آن یست زاویه حرکتی و طول مسیری که میروش تنها کاف در این

 Angleقسمت  (5-6-1-1-10-1-2-1

 درجه نقاط تست ایجاد کنید. 30خواهید در مسیر ی حرکتی خود را در این قسمت بنویسید. مثال میزاویه

 Lengthقسمت  (5-6-1-1-10-1-2-2

 .آمپر 2ثال . مشودمیخواهید طی کنید مشخص در این قسمت طول مسیری که می

 Step Sizeقسمت  (5-6-1-1-10-1-2-3

باشد. می Step Sizeبرای اینکه مشخص کنید چه تعداد نقطه نیاز دارید. یکی از کارهایی که باید انجام دهید مشخص کردن 

 یک نقطه. آمپرمیلی  800مثال هر 
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 Number Of Stepsقسمت  (5-6-1-1-10-1-2-4

قسمت نیز استفاده کنید. در این قسمت فقط  توانید از اینمی Step Sizeعالوه بر  ،Shotبرای مشخص شدن تعداد نقاط 

اتوماتیک محاسبه  صورتبه Step Sizeنقاط مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید. در این صورت  دکافیست که شما تعدا

 نقطه. 12خواهد شد. مثال 

 آمپر 3درجه به طول  30سیر . فرض کنید بخواهیم در مشودمیبا توجه به مطالب گفته شده در باال در ادامه مثالی ذکر 

خواهیم داشت. در شکل زیر  پرمآمیلی 200های نقطه داشته باشیم در این صورت گام 16حرکت کنیم و در این مسیر 

 تنظیمات گفته شده و نتایج آن را خواهید دید.

 

 Sequenceدر  Directionروش . 173-5 شکل

 pointبخش  (5-6-1-1-10-2

 از آنجا شروع شود. Shot Testخواهیم ای که میهای موجود نقطه شروع را مشخص کنیم. نقطهدر این بخش باید با روش

 Originبخش  (5-6-1-1-10-2-1

 ی تست را تعریف کنیم.توانیم نقطهمی Test Pointدر این قسمت همانند قسمت 

 Idiffگزینه  (5-6-1-1-10-2-1-1

 را در این قسمت وارد کنید. Idiffمقدار 

 Ibiasینه زگ (5-6-1-1-10-2-1-2

 را در این قسمت وارد کنید. Ibiasمقدار 

 Clear All Failed Tests دکمه (5-6-1-1-11

شده باشند. اگر قصد دارید برای بار  Failهای مختلف به دالیلی Fault Typeدر  نقاطبعد از انجام تست ممکن است برخی از 

کنید.  Clearنتایج تست این نقاط را  باید ابتدا شوند، ظدر حالی که نتایج تست نقاط دیگر حف را تست کنید نقاطدیگر این 
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توانند ها میFault Typeشده در تمامی  Failedکلیک کنید. در اینصورت خطوط  Clear All Failed Testsبرای این کار بر روی 

 دوباره تست شوند.

 Shotجدول  (5-6-1-1-12

در این قسمت قرار داشته باشند شدن به این جدول منتقل خواهند شد. تنها نقاطی که  ADDنقاط تست بعد از تعریف و 

 توان بعد از تست نتایج آن را در گزارش نهایی آورد.می

 

 Shot Testجدول. 174-5 شکل

یک از باشد. در ادامه هر دارای مشخصاتی می Shot. هر نقطه شودمیمشاهده  Shotدر تصویر باال نقاط تست را در جدول 

 این موارد توضیح داده خواهد شد.

 نمایش داده خواهد شد. Differential Characteristicبر روی مشخصات هر نقطه کلیک کنید، آن نقطه در پنجره 

 Shot Testجدول  هایمشخصات پارامتر (5-6-1-1-12-1

5-6-1-1-12-1-1) State 

 یوضعیت برای هر نقطه عالمت در این قسمت نشان داده خواهد شد. در مجموع سهاز ی تست با استفاده وضعیت نقطه

 وضعیت را مشاهده خواهید نمود. چهار. در جدول زیر این شد تست تعریف خواهد

 وضعیت نقطه تست چهار 12-5 جدول

 توضیح عالمت

 Not Tested 

 
Passed 

 
Failed 

 
Out Of Range 
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5-6-1-1-12-1-2) Assessment 

 Notدر این قسمت نمایش داده خواهد شد. در جدول باال این موارد ذکر شده است. اگر در این قسمت  شرح وضعیت تست

Tested باشد. مشاهده نمودید به معنای تست نشدن نقطه میPassed  به معنای تست شدن وPassed  شدن آن نقطه در

یا  AMTتست خارج از ظرفیت  نقطه یعنی جریان Out Of Rangeباشد. ای که برایش تعریف شده است میمحدوده

در  Test objectدر  Deviceمشخص گردیده است. بدین معنا که ممکن است در بخش  AMTهایی است که برای محدودیت

 تنظیم شده باشد. AMTمحدودیت جریان را کمتر از حد نامی  Limitقسمت 

است این حالت به دالیل مختلفی رخ دهد که هر  زمان تریپ خارج از رنج بوده است. ممکنشود یعنی  Failedاگر تست 

 یک از این دالیل در این قسمت نوشته خواهد شد.

 سیگنالی از باینری ورودی با عناوین  کهدر صورتیStart  وTrip توسط ،AMT  دریافت نشود در این حالت اگرTmax 

 خواهد شد. Failedباشد ارزیابی  No-Tripنقطه تست برابر 

 Ttrip<Tstart :سیگنالی از ورودی باینری با عنوان  کهدر صورتیStart  توسطAMT  دریافت نشود ولی از سیگنال

سیگنال دریافت شود در این حالت بدون توجه به عوامل و یا حالت دیگر در قسمت ارزیابی  Tripورودی باینری 

"Ttrip<Tstart" .نوشته خواهد شد 

 Tstart<Tprefault :سیگنال  کهدر صورتیStart  دریافت شده و سیگنال تریپ توسطAMT این  دریافت نشود در

نوشته خواهد  "Tstart<Tprefault"باشد در قسمت ارزیابی  Startتر از زمان سیگنال بزرگ Prefaultحالت اگر زمان 

 شد.

 Both Prefault :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  زمان سیگنال دریافت شود در این حالت اگر

 "Bothباشد در قسمت ارزیابی عبارت  Tripو یا زمان سیگنال  Startتر از زمان سیگنال بزرگ Prefaultسیگنال 

Prefault" .نوشته خواهد شد 

 Tstart<Tprefault :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود. در این حالت اگر زمان

Prefault ن سیگنال تر از زمابزرگStart  باشد عبارت"Tstart<Tprefault" .در قسمت ارزیابی نوشته خواهد شد 

 Ttrip<Tprefault :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود. در این حالت اگر زمان

Prefault تر از زمان سیگنال بزرگTrip  باشد عبارت"Ttrip<Tprefault" ابی نوشته خواهد شد.در قسمت ارزی 

 Ttrip<Tstart :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود. در این حالت زمانstart 

 در قسمت ارزیابی نوشته خواهد شد. "Ttrip<Tstart"باشد عبارت  Tripتر از زمان سیگنال بزرگ

 شود.یارائه مای از توضیحات باال در قالب یک جدول در ادامه خالصه

 Test Viewنتایج حاصل از ارزیابی نقاط در قسمت بررسی 13-5 جدول
 Startسیگنال  Tripسیگنال  شرط اول شرط دوم ارزیابی

Pass - Tmax= No- Trip دریافت نشد دریافت نشد 
Failed - Tmax <> No- Trip 

Trip<Start - - دریافت نشد دریافت شد 

Start<Trip - Tstart<Tprefault 

 Pass Tmax= No- Trip دریافت شد دریافت نشد
Tstart>=Tprefault 

Failed 
T max <> No- 
Trip 

Both Prefault - 
Tstart<Tprefault 
OR 

 دریافت شد دریافت شد
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Ttrip<Tprefault 

Tstart<Tprefault - Tstart<Tprefault 

Ttrip<Tprefault - Ttrip<Tprefault 

Ttrip<Tstart - Ttrip<Tstart 

Pass Tmin<tAct<Tmax 
Ttrip>=Tstart 

Failed Tmin>tAct>Tmax 

5-6-1-1-12-1-3) Idiff 

قابل  شودمیعددی که در این قسمت نشان داده . شودمیی تست در این قسمت نمایش داده نقطه Idiffجریان مقدار 

 د. برای ویرایش این مقدار بر روی سلول آن کلیک کنید و مقدار جدید را وارد کنید.باشویرایش می

5-6-1-1-12-1-4) IBias 

باشد. برای ویرایش این این مقدار در این قسمت قابل ویرایش می .شودمیتست در این قسمت نمایش داده  Ibiasمقدار 

 مقدار بر روی سلول آن کلیک کنید و مقدار جدید را وارد کنید.

5-6-1-1-12-1-5) T nom 

غیر قابل ویرایش  و شودمیمحاسبه  AMPro. این مقدار توسط باشدمیناحیه عملکردی نقطه تست ار زمان نامی مقد

 باشد.می

5-6-1-1-12-1-6) T Act 

باشد. این قسمت نیز غیر و قبل از آن خالی می شودمیباشد. این قسمت بعد ازانجام تست پر مقدار زمان واقعی تست می

 باشد.قابل ویرایش می

5-6-1-1-12-1-7) Dev 

بل از و ق شودمیی تست شده در این قسمت نوشته خواهد شد. این قسمت بعد ازانجام تست پر انس واقعی نقطهمقدار تلر

 باشد.باشد. این قسمت نیز غیر قابل ویرایش میآن خالی می

5-6-1-1-12-1-8) T min 

ه داشت تواند یک زمان حداقلمی ناحیهمشخص شده است هر  ی عملکردیناحیهای که برای هر با توجه به تلرانس زمانی

 باشد.

5-6-1-1-12-1-9) T max 

 تواند یک زمان حداکثر داشته باشد.می ناحیههر  ،ناحیه عملکردیمشخص شده برای هر  با توجه به تلرانس زمانی

 کند.البته این زمان با توجه به اینکه نقطه تست در داخل زون باشد یا در قسمت تلرانس آن با یکدیگر فرق می

 ورده خواهد شد دقت کنید.در این رابطه به عکسی که در ادامه آ
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 t maxمقدار . 175-5 شکل

 Differentialوجود دارد که این نقاط در قسمت  Shotهمانطور که از شکل باال مشخص است دو نقطه در جدول 

Characteristic باشد. نقطه ثانیه میمیلی 40دارد و زمان ماکزیمم آن باشند. نقطه اول در داخل زون قرار نیز قابل رویت می

 ثبت شده است. No Tripباشد ولی در داخل تلرانس زون قرار گرفته است. زمان ماکزیمم این نقطه میدوم در زون 

 Outزمان حداکثر آن با حداکثر زمان  گیردای که در تلرانس زون قرار میدر توضیح این موضوع باید ذکر شود که نقطه

Zone  رای تواند بگیرد یعنی هم می. دلیل این امر مشخص است. وقتی زونی در تلرانس قرار میشودمیآن در نظر گرفته

In Zone  باشد و هم برایOut Zone زمان حداقل زونی که در آن قرار گرفته است و  شودمی، در نتیجه زمان حداقل آن

در نتیجه زمان حداکثر این نقطه با توجه  باشد.می No Tripکه در اینجا  ،Out Zoneحداکثر زمان  شودمیزمان حداکثر آن 

 در نظر گرفته شده است. Out Zoneقرار گرفته است حداکثر زمان In Zone به اینکه ظاهرا در

حداقل  اه در نظر گرفته نشود و تنهینالبته اگر مایل نباشید که تست این نقطه بدین صورت انجام شود و تلرانس در این زم

در نظر گرفته شده  Settingهایی در زبانه شده است محاسبه گردد گزینه Addو حداکثر زمان همان زونی که نقطه در آن 

 است.

5-6-1-1-12-1-10) User Comment 

تواند برای هر نقطه تست توضیحی در این قسمت بنویسد که در گزارش نهایی آورده شود. این قسمت بعد از انجام کاربر می

 باشد.رایش میتست نیز قابل وی

 Shot Testراست کلیک جدول  (5-6-1-1-12-2

 های آن ابزارهایی برای تست بهتر و نمایش بهتر اطالعات در نظر گرفته شده است.برای این صفحه در راست کلیک

 Headerراست کلیک بر روی  (5-6-1-1-12-2-1

دن هر یک پنهان کر توانید از آنها برای آشکار یااگر بر روی سر تیتر جدول راست کلیک کنید لیستی باز خواهد شد که می

 از پارامترهای جدول و اضافه استفاده کنید.
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 Headerراست کلیک . 176-5 شکل

 Show/Hideگزینه  (5-6-1-1-12-2-1-1

ه در تیک کنار هر گزینه را بردارید، این گزین کهدر صورتیرا خواهید دید.  Headerهای در این قسمت لیست تمام گزینه

 جدول نمایش داده نخواهد شد. برای نمایش مجدد پارامتر پنهان شده تیک گزینه را فعال کنید.

 Add Toگزینه  (5-6-1-1-12-2-1-2

گیرد و برای تعریف شده است به عنوان مبنا قرار می Test Pointای که در قسمت با کلیک بر روی این قسمت آخرین نقطه

مورد نظر خود را انتخاب کرده  Fault Typeتوانید باز خواهد شد که می Add To point Toها دیگر صفحه Fault Typeتکرار در 

 در جاهایی که مشخص شده اضافه شود. نظر کلیک کنید تا نقطه مورد Okو بر روی دکمه 

 کلیک بر روی مشخصات نقاط تراس (5-6-1-1-12-2-2

ست و شرایط قبل از ت تواند برایمی که با کلیک بر روی مشخصات هر نقطه و سپس راست کلیک، لیستی باز خواهد شد

 بعد از تست برای کاربران مفید باشد.
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 راست کلیک بر روی مشخصات نقاط. 177-5 شکل

 Show/Hideقسمت  (5-6-1-1-12-2-2-1

 کلیک کنید. اینجابرای توضیحات این بخش 

 Apply & Start Testقسمت  (5-6-1-1-12-2-2-2

کنید.  توانید از این گزینه استفادهاگر تصمیم داشتید از بین نقاطی که در جدول قرار دارد تنها یک نقطه را تست کنید می

شده و نتایج آن  Failedاند و برای بعد از تست برای نقاطی که این گزینه هم برای قبل از تست برای نقاطی که تست نشده

Clear آن نقطه را تست کنیم کاربرد دارد.خواهیم دوباره اند و میشده 

 Add Toقسمت  (5-6-1-1-12-2-2-3

 کلیک کنید. ینجابرای توضیحات این بخش ا

 Removeقسمت  (5-6-1-1-12-2-2-4

 کنید.مطالعه  این قسمتتوانید از دهد که توضیحاتش را میرا انجام می Removeاین گزینه همان کار دکمه 

 Clear Resultقسمت  (5-6-1-1-12-2-2-5

توانید ابتدا شد و تصمیم داشتید همان نقطه را دوباره تست کنید می Failedای ی تست نقطهبعد از انجام تست اگر نتیجه

مورد آزمایش  اآن نقطه را مجدد Apply & Start Testکنید و با استفاده از گزینه  Clearبا استفاده از این گزینه نتایج تست را 

 ر دهیدقرا
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 .Recalculate Pointقسمت (5-6-1-1-12-2-2-6

کنید و چنانکه بخواهید همان نقطه را دوباره تست کنید، با استفاده  clearبعد از انجام تست اگر نتیجه ی تست نقطه ای را 

 می توانید این کارو انجام دهید.  Recalculate pointاز گزینه 

  Check Testزبانه  (5-6-1-2

 Check Test: توضیح اجزای زبانه 001

 Out Zoneو  In Zoneگیرد و آن هم بررسی باندی است که برای بین در این قسمت تستی دیگر بر روی مشخصه انجام می

ون یک تلرانس در نظر گرفته شده است. چک الین تست رله دیفرانسیل در نظر گرفته شده است. بدین معنا که برای هر ز

باید  AMTاست که  گونهبدینشیوه بررسی  کند.آید حداکثر تلرانس و حداقل تلرانس دو طرف یک زون را بررسی میمی

 دناز رله بگیرد. در ادامه تنظیمات مربوط به این بخش که نهایتا به کشی را در خط چک، زمان زون خودش برای هر نقطه

 کنیم.را بیان می شودمییک خط چک و تست آن 

 

 Check Testزبانه . 178-5 شکل

5-6-1-2-1) Check Line 

 باشد.و دیگری طول خط می Originبرای کشیدن یک خط چک شما احتیاج به تنظیم دو بخش دارید. یک نقطه مبدا یا 

 Originبخش  (5-6-1-2-1-1

چک را برای تست شما بکشد یکی از نیازهای آن مشخص کردن  خطبتواند یک  AMProگفته شد برای آنکه  ور کهطهمان

 باشد.می Originنقطه مبدا یا 

 Idiffقسمت  (5-6-1-2-1-1-1

 .شودمیدر این قسمت تنظیم  Idiffمقدار جریان 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.CheckTestTab_001.mp4
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 Ibiasقسمت  (5-6-1-2-1-1-2

 .شودمیدر این قسمت تنظیم  Ibiasمقدار جریان 

 Angleقسمت  (5-6-1-2-1-1-3

 ط چک را در این قسمت وارد کنید.زاویه حرکتی خ

 Lengthبخش  (5-6-1-2-1-2

 در این قسمت طول خط چک را وارد کنید.

 Fault Typeبخش  (5-6-1-2-2

کنید تست کنید. برای این کار بعد از هایی که در این قسمت مشاهده میfault typeید خط چک خود را در تمامی توانمی

 کلیک کنید. Addبر روی دکمه ده و مورد نظر خود را انتخاب کر Fault Typeتنظیم مشخصات خط چک 

 Addدکمه  (5-6-1-2-3

کردن تست، تنها خطوطی که در این  Runاضافه کنید. بعد از  Check Testی مبدا باید آن را به جدول بعد از تعریف نقطه

 جدول هستند تست خواهند شد. تست نیز به ترتیب خطوط اضافه شده در جدول اجرا خواهد شد.

کلیک کنید. راههای مختلفی برای اضافه کردن خطوط  Addی به جدول باید بر روی دکمه Check Lineبرای اضافه کردن 

 باشد.یکی از این موارد می Addتست به جدول وجود دارد که گزینه 

 

 Check Testشده در جدول  Addخطوط . 179-5 شکل

و کلیک  Ctrlکلید  Differential Characteristicی طوط تست به جدول این است که در پنجرهکردن خ Addروش دیگر برای 

را پایین نگه داشته، آن را در جهتی که مایل هستید خطی برای تست داشته باشید، به طول مورد نیاز بکشید ماوس چپ 

 بردارید.ماوس و در انتها دست خود را از روی کلیک چپ 
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 کشیدن خطوط چک. 180-5 شکل

بر روی یک نقطه در صفحه  Differential Characteristicهمانطور که از شکل باال مشخص است برای کشیدن خط در پنجره 

 ک چپان نقطه به سمت مبدا مختصات خطی کشیده شده است. در انتها اگر دستتان را از روی کلیمزمکلیک شده و ه

 بردارید خط بر روی صفحه کشیده خواهد شد.ماوس 

  Removeدکمه (5-6-1-2-4

 باشد.می Removeهای حذف خطوط از جدول، انتخاب آن خط در جدول و کلیک بر روی دکمه یکی از روش

 چند خط را همزمان با هم از جدول حذف کنید. Removeتوانید با انتخاب چند خط و کلیک بر روی دکمه شما می

را پایین نگه دارید و بر روی ماوس تخاب چند خط در جدول، بعد از اینکه اولین خط را انتخاب کردید، کلیک چپ برای ان

باشد که پشت سر هم قرار گرفته ف خطوطی میذخطوطی که مایل هستید از جدول حذف شوند بکشید. این روش برای ح

 است.

توانید می، باشد Check Lineین خطوط در جاهای مختلف جدول انتخابی حذف کنید و ا صورتبهخواهید خطوطی را اگر می

 کلیک کنید. Removeرا نگه دارید و بر روی خطوط مورد نظر در جدول کلیک کنید. در انتها بر روی دکمه  Ctrlکلید 

 باشد.صفحه کلید کامپیوتر می Deleteکلید میانبر برای حذف خطوط بعد از انتخاب آن، کلید 

 Add Toدکمه  (5-6-1-2-5

 Addتست کنید، برای صرفه جویی در وقت، از گزینه  Fault Typeخواهید یک خط تست را در چندین می زمانی کهبرای 

To .استفاده کنید 

استفاده کنید. با کلیک  Add Toاز دکمه  Check Lineابتدا خط مورد نظر را تعریف کنید ولی برای اضافه شدن خط به جدول 

 را مشاهده خواهید نمود.بر روی این گزینه صفحه زیر 
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 Add Toپنجره . 181-5 شکل

 Remove Allدکمه  (5-6-1-2-6

توانید استفاده کنید. با کلیک بر روی این گزینه صفحه زیر از این گزینه می Fault Typeبرای حذف تمامی خطوط از چند 

 را مشاهده خواهید نمود.

 

 Remove Allپنجره . 182-5 شکل
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 Fault Typeقسمت  (5-6-1-2-6-1

هایی که مایل هستید خطوط تست تعریف شده در آن حذف شود، انتخاب و در نهایت بر روی Fault Typeدر این پنجره 

 کلیک کنید. OKدکمه 

 Specific Rowقسمت  (5-6-1-2-6-2

های انتخابی حذف Fault Typeدوم در  خطخواهید برای تست دارید و می خطها پنج تا Fault Typeفرض کنید در تمامی 

خواهید حذف شود را در این قسمت بنویسید. در مثال ذکر شده باید شود. برای این کار کافیست شماره سطری که می

تمامی  OKلیک بر روی باشد. در این حالت با کبه معنای بی تاثیر بودن آن می سلولنوشته شود. عدد صفر در این  2عدد 

 شوند.نقاط حذف می

 Sequenceدکمه  (5-6-1-2-7

اضافه  Check Testهای مساوی و تعداد دلخواه به جدول ی مشخص و با گامابرای اینکه بتوانید خطوطی را در مسیر یا زاویه

 کنید بر روی این گزینه کلیک کنید. در این صورت پنجره زیر را مشاهده خواهید نمود.

 

 Check Testدر زبانه  Sequenceپنجره . 183-5 شکل

 Stepبخش  (5-6-1-2-7-1

 زدن، تعداد آن با توجه به روش انتخاب شده مشخص خواهد شد. Check Lineدر این بخش بعد از مشخص شدن روش 

 Angleروش  Step Onقسمت  (5-6-1-2-7-1-1

 توانید از آن لیست روش مورد نظر خود را انتخاب کنید.ا میکه شم شودمیبا کلیک بر روی این قسمت لیستی باز 

 توضیح داده خواهد شد. Angleدر این قسمت روش  کنید.دو روش در این مرحله مشاهده می

 زده خواهد شد. Check Line شودمیی که مشخص در این روش با توجه به نقطه تعریف شده یا مبدا در راستای زاویه



 

 

AMT REFERENCE MANUAL 

258 

 Start Angleقسمت  (5-6-1-2-7-1-1-1

را مشخص کنید. مقداری که  ی شروعزاویهخطوط تست خود را تعریف کنید باید یک  Angleبرای اینکه بتوانید به روش 

 -360تا  360بین  سلولی عددی این بینید، زاویه نقطه مبدا شما است. محدودهفرض میپیش صورتبه سلولدر این 

 باشد.می

 End Angleقسمت  (5-6-1-2-7-1-1-2

، در ادامه باید زاویه نهایی خود را وارد کنید. این زاویه آخرین جایی است که مایل وعی شرزاویهبعد از مشخص شدن 

 زده شود. Check Lineهستید در آن 

 Step Sizeقسمت  (5-6-1-2-7-1-1-3

 Step Sizeبرای اینکه مشخص کنید چه تعداد خط تست نیاز دارید یکی از کارهایی که باید انجام دهید مشخص کردن 

ادامه یابد در این قسمت  End Angleبه بعد، خط تست ایجاد شود و تا  Start Angleهستید از هایی که مایل باشد. گاممی

باشد تغییر  سلولمشخص گردید این مقداری که در این  Endو Startنوشته شود. البته ممکن است بعد از اینکه زوایای 

 باشد.می Number Of Stepsکند. دلیل این امر مشخص شدن تعداد خطوط در سلول بعدی یعنی 

 Number Of Stepsقسمت  (5-6-1-2-7-1-1-4

توانید از این قسمت نیز استفاده می Step Sizeو انتها، عالوه بر  ی شروعزاویهبین  Checkبرای مشخص شدن تعداد خطوط 

 Stepنقاط مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید. در این صورت  دکنید. در این قسمت فقط کافیست که شما تعدا

Size اتوماتیک محاسبه خواهد شد. صورتبه 

 Directionروش  Step Onقسمت  (5-6-1-2-7-1-2

 توانید از آن لیست روش مورد نظر خود را انتخاب کنید.که شما می شودمیبا کلیک بر روی این قسمت لیستی باز 

 توضیح داده خواهد شد. Directionدر این قسمت روش  کنید.دو روش در این مرحله مشاهده می

 داشته باشید مشخص کنید. Check Testخواهید در آن ها کافیست زاویه حرکتی و طول مسیری که میروش تن در این

 Angleقسمت  (5-6-1-2-7-1-2-1

 درجه خط تست ایجاد کنید. 30خواهد در مسیر ی حرکتی خود را در این قسمت بنویسید. مثال میزاویه

 Lengthقسمت  (5-6-1-2-7-1-2-2

 .آمپر 3مثال  .شودمیخواهید طی کنید مشخص در این قسمت طول مسیری که می

 Step Sizeقسمت  (5-6-1-2-7-1-2-3

 Step Sizeبرای اینکه مشخص کنید چه تعداد خط تست نیاز دارید یکی از کارهایی که باید انجام دهید مشخص کردن 

 یک خط. آمپرمیلی  400باشد. مثال هر می

 Number Of Stepsقسمت  (5-6-1-2-7-1-2-4

از این قسمت نیز استفاده کنید. در این قسمت توانید می Step Size، عالوه بر Check Lineبرای مشخص شدن تعداد خطوط 

اتوماتیک  صورتبه Step Sizeفقط کافیست که شما تعداد خطوط مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید. در این صورت 

 خط. 19محاسبه خواهد شد. مثال 
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 .شودمیبا توجه به مطالب گفته شده در باال در ادامه مثالی ذکر 

 Lineبخش  (5-6-1-2-7-1-3

 از آنجا شروع شود. Check Testخواهیم ای که میهای موجود نقطه شروع را مشخص کنیم. نقطهخش باید با روشدر این ب

 Originبخش  (5-6-1-2-7-1-3-1

 ی تست را تعریف کنیم.توانیم نقطهمی Test Pointدر این قسمت همانند قسمت 

 Idiffقسمت  (5-6-1-2-7-1-3-1-1

 .شودمیدر این قسمت وارد  Idiffمقدار جریان 

 Ibiasقسمت  (5-6-1-2-7-1-3-1-2

 .شودمیدر این قسمت وارد  Ibiasن مقدار جریا

 Angleبخش  (5-6-1-2-7-1-3-2

 کنید.ی حرکتی خط تست را در این قسمت مشخص میزاویه

 Lengthبخش  (5-6-1-2-7-1-3-3

 .شودمیطول خط تست را در این قسمت تعریف 

 Copy To Searchدکمه  (5-6-1-2-8

صات این کلیک کنید. مشخ Copy To Searchانتخاب شود و بر روی دکمه  Checkاگر یک خط چک تعریف شده در جدول 

کلیک کنید. مشابه خطی که در چک  Addبروید و بر روی دکمه  Search. در این حالت اگر به زبانه شودمی Copyخط 

 نیز ایجاد خواهد شد. Search Testتست ایجاد شده در جدول 

 Clear All Failed Tests دکمه (5-6-1-2-9

شده باشند. اگر قصد دارید برای  Failبه دالیلی های مختلف Fault Typeبعد از انجام تست ممکن است برخی از خطوط در 

 Clear All Failedکنید. برای این کار بر روی  Clearنتایج تست این نقاط را  بار دیگر این خطوط را تست کنید ابتدا باید

Tests  کلیک کنید. در این صورت خطوطFailed  شده در تمامیFault Typeتوانند دوباره تست شوند.ها می 

 Check Testجدول  (5-6-1-2-10

توضیح داده شده است.  Shotجدول باشد که در تمام مشخصات این بخش به جز تعداد مختصری مانند همان چیزی می

باشد توانید این بخش را مطالعه کنید. تنها تفاوتی که در توضیحات باید در نظر بگیرید آن میبرای توضیحات بیشتر می

در این بخش فقط دو گزینه وجود  را در نظر بگیرید. Check Lineباید  Shotبه جای  Shotر قسمت توضیحات جدول که د

 وجود ندارد. Shotدارد که در قسمت 

 Angleگزینه  (5-6-1-2-10-1

 باشد.. این قسمت در جدول قبل از تست قابل ویرایش میشودمیدر این بخش زاویه حرکتی خط تست نشان داده 

 Lengthگزینه  (5-6-1-2-10-2

 باشد.. این قسمت در جدول قبل از تست قابل ویرایش میشودمیول خط تست در این قسمت نشان داده ط
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 Search Testزبانه  (5-6-1-3

 و نحوه کشیدن خط سرچ  Search Test: توضیح زبانه 001

 Search Testتوضیح دکمه های زبانه  :002

هدف از این تست پیدا کردن  باشد.می Searchانجام دهید تست  دیفرانسیلتوانید بر روی مشخصه رله آخرین تستی که می

ها باشد. تعداد نقاط تست برای پیدا کردن محدوده زونمی Search Lineو بر روی خط محدوده دقیق تست توسط جستج

 گردد.محاسبه می شودمی( تنظیم Search resolutionصورت اتوماتیک توسط عددی که برای وضوح و یا دقت جستجو )به

 

 Search Testزبانه . 5-184 

 Search Lineخش ب (5-6-1-3-1

در قسمت قبل داده شد در این زبانه نیز صادق است. برای آگاهی  Check Lineتمام توضیحاتی که در مورد تنظیمات خطوط 

باید  heck LineCرا مطالعه کنید با این تفاوت که به جای  Check Lineقسمت توان ی تنظیم این پارامتر میاز کاربرد و نحوه

Search Line .را در نظر بگیرید 

 باشد.می Reachای که این قسمت اضافه دارد، قسمت تنها گزینه

 Reachقسمت  (5-6-1-3-1-1

 تست نوشته خواهد شد.ریچ خط  Idiffو  Ibiasدر این قسمت 

 مستقیم: صورتبههای جایگزین اضافه کردن نقاط تست روش (5-6-1-3-2

 وطخطمورد نظر در جدول  خط. بکشیدخابی خود را بر روی صفحه دیفرانسیلی تست انت خطرا نگه داشته و  <ctrl>کلید 

از کلید ترکیبی  دیفرانسیلیدر پایین صفحه اضافه خواهد شد. روش دیگر به این صورت است که بر روی صفحه 

<ctrl>+<Shift>+Left Click  تست  خط، ودشمیانتخاب شده در جدول اضافه  خطاستفاده کنید عالوه بر آنکه اطالعات

نقطه تست انتخاب شده و مشخصات آن در جدول  Add Shotنیز اجرا خواهد شد. با انتخاب  Single Testصورت انتخابی به

اجرا  Single Testصورت نقطه تست انتخابی به Shot atدر صورت انتخاب گزینه  در این قسمت نیز نقاط اضافه خواهد شد.

 خواهد شد.

http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SearchTab_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SearchTab_002.mp4
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 Searchجدول  (5-6-1-3-3

 در روم دیفرانسیل  Search: توضیح جدول 001

 د روم دیفرانسیل Searchکلیک قسمت های مختلف جدول : توضیح راست 002

کردن تست، تنها خطوطی که در این جدول  Runاضافه کنید. بعد از  Searchباید آن را به جدول  Search Lineبعد از تعریف 

 هستند تست خواهند شد. تست نیز به ترتیب خطوط اضافه شده در جدول اجرا خواهد شد.

کلیک کنید. راههای مختلفی برای اضافه کردن  Addی باید بر روی دکمه Searchتست به جدول برای اضافه کردن خطوط 

 باشد.یکی از این موارد می Addوجود دارد که گزینه  Searchبه جدول  Searchخطوط 

 Differentialبر روی صفحه Search Lineو رسم  Ctrlبه جدول نگه داشتن کلید  Searchکردن خطوط  Addروش دیگر برای 

Characteristic باشد.می 

 Stability زبانه (5-6-1-4

 )پایداری ترانس( Stability: توضیح زبانه 001

 Add  ،Remove  ، Add to، گزینه های   Stability: جدول 002

های دیفرانسیل انجام داد، تست پایداری است. در واقع تست پایداری را با همان توانید در رلههایی که مییکی از تست

انجام دهید، در واقع تست پایداری را  Ibiasود را تنها با را صفر کنید و تست خ Idiff. اگر انجام داد شودمینیز  Shotی زبانه

 ت تخصیص داده شده است.مبرای این کار یک قس اید.انجام داده

 

 Stabilityزبانه . 5-185 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SearchTab.SearchTable_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SearchTab.SearchTable_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.StabilityTab_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.StabilityTab_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.StabilityTab_002.mp4
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 Test Pointبخش  (5-6-1-4-1

 Ibiasقسمت  (5-6-1-4-1-1

 Ibiasکنید همان جریان واقع جریان تستی که در این قسمت وارد می در در این قسمت وارد کنید.مقدار جریان تست را 

 باشد.آن صفر می Idiffباشد که می

 Detailقسمت  (5-6-1-4-1-2

 .شودمیی تست شده نمایش داده در این قسمت وضعیت نقطه

 Addدکمه  (5-6-1-4-2

تست، تنها نقاطی که در این  کردن Runاضافه کنید. بعد از  Stabilityی تست باید آن را به جدول بعد از تعریف مقدار نقطه

 جدول هستند تست خواهند شد. تست نیز به ترتیب نقاط اضافه شده در جدول اجرا خواهد شد.

کلیک کنید. راههای مختلفی برای اضافه کردن  Addی باید بر روی دکمه Stabilityبرای اضافه کردن نقطه تست به جدول 

 باشد.یکی از این موارد می Addوجود دارد که گزینه  Shotنقاط تست به جدول 

 

 Stabilityده در جدول ش Addنقاط . 186-5 شکل

 Differentialو کلیک چپ بر روی صفحه  Ctrlکردن نقاط تست به جدول نگه داشتن کلید  Addروش دیگر برای 

Characteristic باشد.می 

 تعداد نقاط تست (5-6-1-4-3

مربوطه عبارتی نوشته خواهد شد که اطالعاتی در  Fault Type، جلوی Fault Typeعد از اضافه شدن هر نقطه تست در هر ب

 به کاربر خواهد داد.را ، نقاط تست شده ونقاط تست نشده Fault Typeمورد نقاط تست موجود در آن 

و بخش تنظیمات  Preferenceمنظور به صفحه  باشد. برای ایناین عبارت جهت نمایش یا عدم نمایش قابل تنظیم می

Show/Hide Test Counter .مراجعه فرمایید 
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 Insertدکمه  (5-6-1-4-4

مایل باشید یکی از نقاط برای  اضافه کردید، Stabilityممکن است بعد از اینکه تمامی نقاط مورد نظر برای تست به جدول 

انتخاب کنید و از دکمه  Stabilityچندین بار پشت سر هم تست شود. برای این کار کافیست نقطه مورد نظر را در جدول 

Insert .به دفعات مورد نیاز استفاده کنید 

گیرند و تست به ترتیب می برای این کار استفاده کنید نقاط جدید همیشه در انتهای لیست قرار Addاگر شما از دکمه 

 نقاط موجود در جدول اجرا خواهد شد.

  Removeدکمه (5-6-1-4-5

 باشد.می Remove، انتخاب آن نقطه در جدول و کلیک بر روی دکمه Stabilityهای حذف نقاط از جدول یکی از روش

 از جدول حذف کنید. چند نقطه را همزمان با هم Removeتوانید با انتخاب چند نقطه و کلیک بر روی دکمه شما می

را پایین نگه دارید و بر ماوس برای انتخاب چند نقطه در جدول، بعد از اینکه اولین نقطه را انتخاب کردید، کلیک چپ 

باشد که پشت سر هم قرار گرفته ف نقاطی میذروی نقاطی که مایل هستید از جدول حذف شوند بکشید. این روش برای ح

 است.

توانید باشد. میمی Stabilityانتخابی حذف کنید و این نقاط در جاهای مختلف جدول  صورتبها خواهید نقاطی راگر می

 کلیک کنید. Removeرا نگه دارید و بر روی نقاط مورد نظر در جدول کلیک کنید. در انتها بر روی دکمه  Ctrlکلید 

 باشد.کامپیوتر می صفحه کلید Deleteکلید میانبر برای حذف نقاط بعد از انتخاب آن، کلید 

 Add Toدکمه  (5-6-1-4-6

 Addتست کنید، برای صرفه جویی در وقت، از گزینه  Fault Typeخواهید یک نقطه تست را در چندین می زمانی کهبرای 

To .استفاده کنید 

د. با کلیک استفاده کنی Add Toاز دکمه  Stabilityابتدا نقطه مورد نظر را تعریف کنید ولی برای اضافه شدن نقطه به جدول 

 بر روی این گزینه صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود.
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 Add Toپنجره . 187-5 شکل

 Fault Typeقسمت  (5-6-1-4-6-1

 OKهایی که مایل هستید نقاط شما در آنجا تست شود انتخاب کنید و در نهایت بر روی دکمه Fault Typeدر این پنجره 

 یک کنید.کل

هایی که در بار اول در این پنجره صورت گرفته نمایش داده خواهد اگر برای دومین بار به این پنجره مراجعه کنید، انتخاب

 شد.

 Remove Allدکمه  (5-6-1-4-7

توانید استفاده کنید. با کلیک بر روی این گزینه صفحه زیر را مشاهده از این گزینه می Fault Typeبرای حذف نقاط از چند 

 واهید نمود.خ
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 Remove Allپنجره . 188-5 شکل

 Clear All Failed Tests دکمه (5-6-1-4-8

شده باشند. اگر قصد دارید برای بار  Failهای مختلف به دالیلی Fault Typeبعد از انجام تست ممکن است برخی از نقاط در 

کنید.  Clearنتایج تست این نقاط را  شوند، ابتدا باید ظر حالی که نتایج تست نقاط دیگر حفدیگر این نقاط را تست کنید د

توانند ها میFault Typeشده در تمامی  Failedکلیک کنید. در این صورت خطوط  Clear All Failed Testsبرای این کار بر روی 

 دوباره تست شوند.

  Stabilityجدول  (5-6-1-4-9

شدن به این جدول منتقل خواهند شد. تنها نقاطی که در این قسمت قرار داشته باشند  ADD نقاط تست بعد از تعریف و

 توان بعد از تست نتایج آن را در گزارش نهایی آورد.می

 

 Stability Test جدول. 189-5 شکل

هایی که در جلوی هر نقطه تست در این قسمت ت کرده و در محلئوی رله قرار زتوانید مقادیر را ابعد از تزریق جریان، می

 در نظر گرفته شده است وارد کنید. این موارد در گزارش نهایی با عنوان تست پایداری خواهد آمد.

 Settingsزبانه  (5-6-1-5

 Supply Directionبخش  (5-6-1-5-1

ر کدام سمت و منبع را در کدام سمت در نظر در این قسمت باید مشخص کنید که کدام سیم پیچ باید تست شود و خطا د

 سیلبالک دیفرانس در به عنوان رفرنر روی سیم پیچی قرار خواهد گرفت که پیش فرض خطا همیشه ب صورتبه بگیریم.

object Test  و قسمتgReference Windin .تعریف شده است 

انتخاب  Primaryپیچه اگر در این قسمت مبنا را سیم 3برای ترانسفورماتورهای  Test objectهای تنظیمی در در مورد فایل

 نمایش داده خواهد شد. Primary-Tertiaryو  Primary-Secondary صورتبهکرده باشید نتایج آن در این لیست 
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 Fault Inceptionبخش  (5-6-1-5-2

خطای مشخص شده  ی شروعزاویهجریان خطا را مشخص کنید.  ی شروعزاویهوانید زاویه فاز ولتاژ و به دنبال آن تشما می

این بخش توضیح داده شده  Comboboxهای موجود در کند. در ادامه گزینهیک مرجعی برای ولتاژ اتصال کوتاه مشخص می

 است.

 Fault Inceptionهای قابل تنظیم در قسمت گزینه 14-5 جدول

Model توضیحات 

Maximum 
offset 

های CT. این امر مانع از اشباع ورودی شودمیسازی انتخاب ، در طول مدت شبیهDC Offsetخطا از بین حداکثر مقدار مثبت و یا حداکثر مقدار منفی،  ی شروعزاویه

 DCباشد. حداکثر مقدار منفیمی 90خطا مساوی زاویه امپدانس منها بعالوه  ی شروعزاویهافتد که مقدار زمانی اتفاق می DC Offsetر مثبت . حداکثر مقداشودمیرله 

Offset باشد.می 90خطا مساوی زاویه امپدانس خطا بعالوه  ی شروعزاویهافتد که مقدار زمانی اتفاق می 

Zero offset  کامپوننت  خطا مساوی زاویه امپدانس خطاست. شروعی زاویهدر این حالتDC Offset باشد.های دیگر فعال نمیبه جز در حالت خطای سه فاز در حالت 

Fixed angle  شودمیآزاد تنظیم  صورتبهزاویه خطا. 

 Voltage Outputبخش  (5-6-1-5-3

 ه کنید.روجی اضافنید مقدار ولتاژ را به ختوامی Enable Voltage Outputبا فعال کردن چک باکس 

 Timeبخش  (5-6-1-5-4

 های قبل، حین و بعد از خطا برای تزریق ولتاژ و جریان به رله را مشخص کنید.در این قسمت باید زمان

5-6-1-5-4-1) Prefault Time 

 ، روم دیفرانسیل Setting، زبانه  Prefaultقسمت  : توضیح001

سازی شود. برای تنظیم شبکه برای رله شبیه Normalعموما اینگونه است که قبل از تزریق جریان و ولتاژ خطا باید شرایط 

صفر را به مدت  Diff جریان AMTباشد. ثانیه می 1این مدت زمان باید به راهنمای رله مراجعه کنید ولی معموال این مقدار 

 کند.زمانی که در این قسمت نوشته شده است به رله تزریق می

5-6-1-5-4-2) Max Fault Time 

 Max Fault Time (Abs) : توضیح قسمت001

 Max Fault Time (Rel) و توضیح  Max Fault Time:  ادامه 002

و...  Checkو  Shotهای ور که در قسمت زبانههمانط .شودمیحداکثر مدت زمان تزریق جریان خطا در این قسمت تنظیم 

باشد. بدین معنا که حداقل باید به اندازه زمان نامی جریان خطا ه تست دارای یک زمان نامی میداده شد، هر نقط توضیح

تزریق شود تا آن نقطه تست شود. در نتیجه وقتی زمان تزریق کمتر از زمان نامی نقطه تست باشد آن نقطه تست نخواهد 

یمی این قسمت باشد آن سلول مان نامی تست بیشتر از زمان تنظز کهدر صورتیشد. برای جلوگیری از اشتباه کاربر 

 .شودمیآبی کمرنگ نشان داده  صورتبه

http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.Time.PrefaultTime_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.Time.MaxFaultTime_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.Time.MaxFaultTime_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.Time.MaxFaultTime_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.Time.MaxFaultTime_002.mp4
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 Max Fault Typeنکته . 5-190 

ثانیه میلی 30زون  ثانیه تنظیم شده است در حالی که مقدار نامی زمانمیلی 20در شکل باال حداکثر مقدار زمان خطا 

آبی  صورتبهشود نقطه، تست نخواهد شد. برای هشدار به کاربر کادر زمانی نقطه  RUNباشد. در این صورت اگر تست می

 کمرنگ نشان داده شده است.

5-6-1-5-4-3) PostFault Time 

 Post Faut قسمت : توضیح001

 سه در را خطا از شده حاصل های سیگنال که است شده تعریف اینگونه Comtrade استاندارد طبق حفاظتی های رله در

 را بکهش ساز شبیه نقش تست دستگاه که آنجایی از. کنند نگهداری و ثبت خطا از بعد و خطا حین خطا، از قبل وضعیت

در این زمان در  .خطا از بعد و خطا حین خطا، از قبل شرایط یعنی کندمی ایجاد رله برای را وضعیت همین دارد رله ایبر

 باشد.فرض مقدار جریان صفر مییشحالت پ

5-6-1-5-4-4) Delay after Trigger 

 Delay After Trigger: توضیح زمان 001

ا فرمان تطول خواهد کشید  شودمیکلید قدرت بعد از دریافت دستور تریپ از رله به مدت زمانی که در این قسمت تنظیم  

شدن کلید به طور میانگین در این مدت تزریق جریان ادامه خواهد داشت. از آنجا که باز و بسته قطع کلید را اجرا کند. 

 ثانیه تنظیم شده است.میلی 50فرض این مقدار پیش صورتبهکشد ثانیه طول میمیلی 50

5-6-1-5-4-5) Time Reference 

 Startingو  Time Reference  ،Fault Inception: توضیح 001

های حفاظتی . به طور کلی زمان تریپ در رلهStartingو  Fault Inceptionدو گزینه وجود دارد:  Time Referenceدر قسمت 

که خطا شروع شده تا زمانی که دستور تریپ صادر شود. از این زمان به عنوان زمان مرجع برای  شودمیاز زمانی محاسبه 

 خواهد بود. Fault Inception. بنابراین زمان مرجع مساوی شودمین تریپ استفاده ضبط زما

http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.Time.PostFaultTime_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.Time.PostFaultTime_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.Time.DelayAfterTrigger_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.Time.TimeReference_001.mp4
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( تا زمانی است که دستور Pick upها )از طریق رله Startهای مختلف استفاده از تیغه گیری زمان زونروش دیگر برای اندازه

این زمان به عنوان  .باشدمیها رله Pick upمان های داخلی، به غیر از زتریپ صادر شده است. این زمان، تأخیر واقعی رله

انتخاب شود نیاز است تا سیگنالی از  Starting. چنانچه مرجع زمانی شودمیدر نظر گرفته  Startingزمان مرجع یعنی 

 Start, Start L1 (A), Start L2 (B), Startافزار با اسامی وصل شود. این سیگنال در قسمت سخت AMTرله به  Startکنتاکت 

L3 (C) تواند هر یک از اسامی ذکر شده را انتخاب نماید.نشان داده شده است. لذا کاربر می 

 

 Startingو  Fault Inception انتخاب مرجع زمانی به دو روش. 191-5 شکل

 Load Currentقسمت   (5-6-1-5-5

 روم دیفرانسیل Settingاز زبانه   Load Current: توضیح قسمت 001

توانید با تنظیم پارامترهای این بخش به دارد می Prefaultهستید نیاز به جریان در قسمت تست آن ای که در حال اگر رله

آن صفر  Idiffکنید، جریانی است که در واقع جریانی که شما در این قسمت تنظیم می رد نظر دست یابید.تنظیم مو

 باشد. بنابراین اگر تنظیمات صحیح باشد، رله با این جریان تریپ نخواهد داد.می

 Amplitudeقسمت  (5-6-1-5-5-1

 ید.مستقیم یا درصدی از جریان خطا انتخاب کن صورتبهتوانید دامنه جریان را می

 Phaseقسمت  (5-6-1-5-5-2

 مستقیم یا مساوی زاویه جریان خطا انتخاب کنید. صورتبهتوانید زاویه جریان بار را نیز می

5-6-1-5-6) Search Setting 

برای پایان دادن به  شودمیباشد. وقتی تست یک خط سرچ شروع می Search Testاین قسمت اختصاصا مربوط به زبانه 

باشد. بین مقدار می Search Resolutionاینجا شرط، همان دقت سرچ یا سرچ باید برایش شرطی مشخص شود که در 

Relative و Abs  پذیری تست در نظر خواهند گرفت.و بیشترین عدد را به عنوان شرط پایان شودمیماکزیمم گرفته 

5-6-1-5-6-1) Relative 

این قسمت در مقدار نامی  عدد وارد شده در ضربحاصلدر واقع  شودمیدرصد تعریف  صورتبهمقداری که در این قسمت 

 باشد. 

5-6-1-5-6-2) Absolute 

در این قسمت نوشته خواهد شد. این مقدار اختالف دو  شودمیتعریف  Abs صورتبه Searchمقداری که به عنوان دقت 

 باشد.نقطه تست متوالی می

http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.LoadCurrent_001.mp4
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5-6-1-5-6-3) Max Point Number 

و دو  اط. از بین تعداد نقشودمیخص در این قسمت مش شودمیاستفاده  Searchحداکثر تعداد نقاطی که برای یک خط 

 هر کدام زودتر رخ بدهد همان نتیجه توقف تست خواهد شد. Absو  Relativeمقدار 

 Ignore Nominal Characteristicsگزینه  (5-6-1-5-7

نها ای برای تست نداشته باشید و تای که برای تست دارید اشتباه به نظر برسد یا اصال مشخصهممکن است شما مشخصه

ی هایتوانید از گزینههای مشخص دارد. در چنین شرایطی میها و تلرانست شما از رله این باشد که سه زون با زماناطالعا

 دهد.قرار دارد استفاده کنید. شکل زیر این قسمت را نشان می Ignore Nominal Characteristicکه در قسمت 

 

 Ignore Nominal Characteristicقسمت . 192-5 شکل

بکشید و با  Searchخط  Differential Characteristicمختلف صفحه  توانید در نواحیهای گفته شده میبا تنظیم قسمت

را زمانی که از این گزینه  searchآورید. در تصویر زیر خط  دستبهی خود را مشخصه Search Intervalمشخص کردن 

 دهد.اده شده است را نشان میاستف
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 Ignore Nominal Characteristicکاربرد . 193-5 شکل

5-6-1-5-7-1) Search Interval 

برای سرچ تست استفاده کنیم باید فاصله بین نقاطی که بر  Ignore Nominal Characteristicبخواهیم از روش  کهدر صورتی

یم شده در آن صفر نباشد. در ظرا مشخص کنیم. این گزینه زمانی کاربرد دارد که مقدار تن شودمیط سرچ ایجاد روی خ

 باشد.های نقاط میStep Sizeدر واقع  شودمیاین صورت عددی که در این قسمت وارد 

 Apply to Allگزینه  (5-6-1-5-7-2

اعمال کنید.  Search داگانه بر روی هر یک از خطوطج صورتبهرا  Ignore Nominal Characteristicتوانید روش شما می

وارد کنید. در تصویر زیر  search Intervalعددی را به عنوان  Ignoreدر ستون  Searchبرای این کار کافیست در جدول 

 کنید.قسمت گفته شده را مشاهده می
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 Ignoreو ستون  Searchجدول . 194-5 شکل

میلی اهم  200یکی از خطوط عدد صفر و در ستون دیگر عدد  Ignoreهمانطور که از تصویر باال مشخص است، در ستون 

 Ignore Nominal Characteristic نوشته شده است. در نتیجه خطی که برایش عددی غیر صفر تعریف شده باشد با روش

 تست خواهد شد.

 Apply to Allاستفاده کنیم بر روی گزینه  Searchروش بر روی تمام خطوط اضافه شده به جدول  حال اگر بخواهید از این

 کلیک کنید.

 Disable Allگزینه  (5-6-1-5-7-3

اید و تمامی خطوط به روش معمول تمامی خطوط را صفر کرده Search Intervalدر واقع  اگر بر روی این گزینه کلیک کنید

 .شودمیت تست که همان با در نظر گرفتن مشخصه اس

 Other Settingsبخش  (5-6-1-5-8

 Shot Passed Only Act In Main Zoneگزینه  (5-6-1-5-8-1

همان طور که قبال گفته شد هر نقطه تست یک زمان نامی دارد. عالوه بر زمان نامی با توجه به تلرانسی که برایش تعریف 

را مطالعه  Shotجدول  Max Timeقسمت شده است یک مقدار حداقل و یک مقدار حداکثر نیز دارد. برای توضیحات بیشتر 

اند زمانشان بین حداقل زمان زونی که کنید. همانطور که در این قسمت آورده شده است نقاطی که در تلرانس قرار گرفته

لت نرمال به توجه به زمانی که . ارزیابی نقطه در حاشودمیخود محاسبه  باالدستیدر آن قرار دارند و حداکثر زمان زون 

 گفته شد محاسبه خواهد شد.

ای اگر مایل نیستید که ارزیابی نقطه تستی که در تلرانس قرار گرفته به شیوه گفته شده انجام گردد و ارزیابی آن مانند نقطه

 نید.فعال ک Shot Passed Only Act In Main Zoneکه در داخل زون قرار گرفته است انجام شود گزینه 

5-6-1-5-8-2) Search Passed Only Act in Zone  

داده  Searchقبل از اینکه توضیحی درباره کاربرد این گزینه داده شود نیاز است توضیحی در مورد شیوه ارزیابی یک خط 

 شود.

 اضافه شده است. Searchبرای تست به جدول  Searchفرض کنید همانند شکل زیر یک خط 
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 Searchخط . 195-5 شکل

است که هر نقطه در زمان زون خود ارزیابی خواهند شد. در این قسمت نقش  گونهبدینارزیابی نقطه اول و نقطه دوم 

 تلرانس در محاسبه زمان حداکثر و حداقل نقاط در نظر گرفته نخواهد شد.

توضیح داده شده است  Shotجدول  Max Timeقسمت که در  Shotی نقاط مانند ارزیاب 2و  1ارزیابی مابقی نقاط بین نقطه 

ارزیابی شوند تیک گزینه  2و  1باشد و همانند نقاط  گونهبدینگردد. اگر مایل نیستید که ارزیابی این نقاط محاسبه می

Search Passed Only Act In Zone .را فعال کنید 

5-6-1-6) Trigger 

 ،و استفاده از قوانین منطقی برای تست Trigger: توضیحات زبانه 001

و نینی ردر این قسمت قواتوانید برای افزایش سرعت تست و اینکه جریان خطا بیش از حد به رله اعمال نشود شما می

تنظیم شده است.  1ورودی فعال است. وضعیت باینری تریپ باینری رح نمایید. در این قسمت بطور پیش فرض دو عدد مط

 های ولتاژی و جریانی، در اولینرساند که در هنگام تزریق سیگنالیک بودن باینری تریپ در این قسمت این مفهوم را می

نظر شود و به سراغ تست د از ادامه تزریق ولتاژ و جریان آن نقطه تست صرفباری که از رله باینری تریپ دریافت شو

 ی بعدی برود.نقطه

 Hardwareهای ورودی بیشتر از منوی توانید از قوانین منطقی در این قسمت استفاده کنید. برای فعال کردن باینریشما می

 باید اقدام شود.

داشته باشید، زمانی برای  Trip کهدر صورتیقرار دهید.  Xشده را در حالت  توجه داشته باشید که اگر هر دو باینری تعریف

 تریپ ثبت نخواهد شد.

http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.TriggerTab_001.mp4
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5-6-1-7) Binary Output 

 برای. کنید استفاده خود تست برای خروجی هایباینری از PostFault و Prefault، Fault فواصل تمامی در توانیدمی شما

 .کنید فعال را خود نظر مورد هایباینری Binary Output زبانه از و Hardware Config بخش از باید هاباینری کردن فعال

 رجوع کنید. این بخشبرای توضیحات تکمیلی می توانید به 

 Differential Characteristicماژول (5-6-2

وارد شده است نشان  Definition Characteristicقسمت  Test Objectای که قبال تنظیماتش در ی رلهدر این پنجره مشخصه

 .شودمیداده 

 

 Differential Characteristicپنجره . 196-5 شکل

را انتخاب  Differential Characteristicگزینه  Viewکلیک کنید یا از منوی  ه بر روی آیکون برای مشاهده این پنجر

 را انتخاب کنید.  Differential Characteristicتوانید هایی در پایین هر پنجره وجود دارد میکنید. همچنین از زبانه
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 های صفحاتزبانه. 197-5 شکل

 توانید این پنجره را مشاهده کنید. می Ctrl + Alt + Iعالوه بر تمام موارد گفته شده با استفاده از کلید میانبر 

 Testپنجره  Shot Testخطا را نیز مشاهده خواهید نمود. اگر بر روی زبانه  جریانی رله، در این صفحه عالوه بر مشخصه

View  باشید و با کلیدShift بر روی مشخصه کلیک کنید همان نقطه تست خواهد شد. اگر در زبانه Check Test  باشید و

اید همان خط تست خواهد شد. اگر همین کار را زمانی که در زبانه را نگه داشته Shiftیک خط بکشید در حالی که کلید 

Search Test  باشید و انجام دهید همان خطSearch  در  شودمیانجام  گونهبدیننتایج تستی که خواهد شد. هیچکدام از

را هم پایین نگه دارید و انجام دهید  Ctrl، کلید Shiftگزارش نخواهد آمد. اگر همین روند را با تفاوت اینکه عالوه بر کلید 

 و هم به جدول اضافه خواهد شد. شودمیآن نقطه یا خط هم تست 

تحلیل تست خود بهترین استفاده را ببرید امکاناتی به این پنجره اضافه شده  برای اینکه بتوانید از این صفحه برای تجزیه و

ی برخی از امکانات این پنجره برای دسترسی سریعتر، در پایین صفحه نماید.است که این کار را برای شما میسر می

Differential Characteristic داده خواهد شد.ها توضیح قرار گرفته است. در ادامه هر یک از این گزینه 

  Differential Characteristicهای کمکی در گزینه (5-6-2-1

توضیح داده شده است. به دلیل شباهت کاربرد این ابزار از تکرار  Impedance viewکاربرد تمامی موارد این قسمت در بخش 

 کلیک کنید. ااینجآن خودداری می کنیم. برای مطالعه این بخش 

 حرکت بین نقاط تست (5-6-2-2

برای آنکه بر روی نقاط ایجاد شده حرکت کرده و بتوانید اطالعات هر نقطه را بدانید کافیست بر روی مشخصات خط چک 

بین نقاط ایجاد شده حرکت  Alt + M , Nکلیک کرده و سپس با استفاده از کلید ترکیبی  Test Viewدر جدول  Searchو یا 

انتخاب شده است. اطالعات این نقاط  Differential Characteristicیکی از نقاط در  alt + Mل با استفاده از کلید کنید. در شک

 مشاهده نمایید. Medium Detail Viewتوانید در پنجره می را
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 حرکت بین نقاط چک و سرچ. 198-5 شکل

 Medium Detail Viewماژول  (5-6-3

قبل از تست و بعد از ارائه  Differential Characteristicدر این ماژول اطالعات کاملی در مورد هر نقطه بر روی صفحه 

 توانید در این قسمت مشاهده کنید.شود. نحوه اتصال ترانسفورماتور و محل وقوع اتصال کوتاه را نیز میمی

  

  Detail View. ماژول 199-5 شکل

 صورت گرافیکی.و قسمت نمایش محل خطا به Shot Data قسمت :دارای دو قسمت اصلی Detail Viewپنجره 

 Shot Dataقسمت  (5-6-3-1

 Differential Characteristicای که بر روی صفحه مربوط به نقاط نشان داده خواهد شد. هر نقطه در این قسمت اطالعات

ای از این صفحه که بر روی آن کلیک شود اطالعات آن نقطه در این جدول به نمایش در خواهد ایجاد شود و یا هر نقطه

ای که بر روی صفحه انتخاب شده است اطالعاتش در قسمت طور که از تصویر باال مشخص است، نقطهآمد. برای مثال همان
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Shot Data باشد. اطالعات این جدول در زیر العات کاملی از نقطه انتخاب شده میآورده شده است. این جدول حاوی اط

 آورده شده است.

 Advanced View از ماژول Shot Dataاطالعات موجود در  15-5 جدول

 شرح عنوان

State 

 دهد.ان میدر این قسمت نش Iconوضعیت نقطه انتخاب شده را با نمایش 

 نقطه انتخاب شده بررسی نشده است. 

 شده است. Passنقطه تست شده  

 شده است. Failنقطه تست شده  

 .استهای دستگاه خارج از محدوده ی ظرفیت یا محدودیت ولتاژ یا جریان نقطه ی تست شده،

Assessment دهد.صورت نوشتاری در این قسمت نشان میوضعیت تست را به 

Idiff  جریانI diff 

Ibias  جریانI bias 

T nom زمان نامی 

t act زمان عملکرد 

Dev. انحراف نسبت به زمان نامی 

t min حداقل زمان عملکردی 

t max حداکثر زمان عملکردی 

 های گفته شده دارای خطوط تست باشیدبیان شد، وقتی شما در محیط Checkو  Searchطور که قبالً در قسمت همان

حرکت کرده  Searchو یا  Checkدر صفحه کلید کامپیوتر خود بر روی نقاط خطوط  Mو  Nهای توانید با استفاده از کلیدمی

مشاهده نمایید. مشخصات  Signal Viewو مشخصات آن نقاط و همچنین وضعیت ارزیابی هر نقطه و شکل موج آن را در 

 مشاهده نمایید. Shot Dataتوانید در قسمت کامل این نقاط را می

 قسمت نمایش گرافیکی (5-6-3-2

دهد. وقتی که کاربر خطایی را تنظیم های جریان دو طرف آن را نشان میدر این قسمت تصویری از ترانسفورماتور و ترانس

توان در تصویر مشاهده کرد. همچنین محل خطا مبنی بر اینکه به تنظیمات انجام شده محل خطا را می کند با توجهمی

 باشد.سمت اولیه رخ داده یا ثانویه نیز قابل مشاهده می خطا در
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نمایش قسمت نمایشی -Detail View. ماژول 200-5 شکل
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AMT Differential Harmonic 
Restraint 
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 رله دیفرانسیل یهارمونیکتست صفحه  (5-7

های چک کردن صحت عملکرد رفتار رله در برابر جریانی دیفرانسیل برای ی رلههای هارمونیکپنجره تست کنترل جریان

ها برای رله inrush،over-fluxing/over-excitationبرای مثال در توابع  .شودمیهای دیفرانسیلی استفاده هارمونیکی در رله

 رجع مشخص شده است.به عنوان م، پیچچنین تستی سه جریان مورد نیاز است. جریانی که بر روی سیم

سیل های دیفرانهای هارمونیکی رلهبا استفاده از دو روش تست کنترل جریان گیردای که مورد تست قرار میبا توجه به رله

 :شودمیانجام 

 های. یعنی رلهشودمی تعریفمدل ترانسفورماتور یک  وقتی که تست کنترل جریان هارمونیکی با .1

 Interposingهای اندازه گیری استفاده شده)همراه با ترانسفورماتورهای آنالوگ دیجیتالی یا رله

Transformer در این حالت پارامترهایی که برای تست در .)Test Object  و در بالکDifferential  مشخص

 عبارتند از: شودمی

a. ی پارامترهای زبانهProtected Object  

b. ی پارامترهای زبانهProtection Device  

c. رهای پارامتCT  

d. پارامترهای هارمونیک 

های یعنی رله .شودمی تعریفاتور موقتی که تست کنترل جریان هارمونیکی بدون یک مدل ترانسفور .2

 Interposingگیری استفاده شده)های اندازههای آنالوگ بدون ترانسفورماتوردیجیتالی یا رله

Transformer در این حالت پارامترهایی که برای تست در .)Test Object  و در بالکDifferential  مشخص

 عبارتند از: شودمی

a. ی پارامترهای زبانهProtection Device  

b. پارامترهای هارمونیک 

توانید شما می shotدر قسمت  .Searchو  Shot ،Checkوجود دارد.  Harmonic restraintدر این قسمت سه راه برای تست تابع 

نواحی بین این مناطق را  Checkدر  نشوند را تخمین بزنید. Blockکه باید هایی ناحیهد و شون Blockکه باید هایی ناحیه

 کنید.را تست می Tripنواحی بین  searchکنید. و در تست می

در آن جریان مل چندین نقطه تست است، چیزی که تواند جدول نقاط ایجاد کند. هر خط سرچ شاهر مدل تست می

 .شودمیی آن مشخص به همراه زاویه Ixf/Idiff هارمونیکی جریاننسبت  یکدر  Idiffدیفرانسیل 

یا  اهای دیفرانسیل ارزیابی وقوع خطکی رلهیکنترل جریان هارمونی عملکردی توجه داشته باشید که در تست مشخصه

Trip  در حداکثر زمان مشخص شده برای وقوع خطا یاTrip (Test Max که در )Test Object  صورت خواهد شودمیمشخص ،

 گرفت.

زمان تریپ واقعی هر نقطه در جدول نقاط لیست خواهد شد. قبل از اجرای تست این قسمت ارزیابی نشده است و خالی 

نشان داده  Assessmentآمده در قسمت  دستبههای صورت گرفته و زمان هایباشد ولی بعد از اجرای تست ارزیابیمی

 آن نوشته خواهد شد. زمان TActخواهد شد و در ستون 
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ها کاربرد خاص دارند و های مختلفی وجود دارد. برخی از ماژولماژول Amproهای دیگر در این پنجره همانند پنجره

 Vectorها نیز کاربرد عمومی دارند مانند و برخی از ماژول Test Viewباشد مانند پنجره مخصوص همین صفحه تست می

View .و غیره 

 Test View ماژول (5-7-1

آید. در این پنجره تنظیمات نقاط و خطوطی که توسط به شمار می AMT Diff Harmonicاین ماژول در واقع ماژول اصلی 

 Test View. در پنجره شودمیی هارمونیکی رله دیفرانسیل مورد ارزیابی قرار بگیرد، انجام آن قصد دارید عملکرد مشخصه

ت توان تنظیماتی برای تسها مینسیل طراحی شده است. در هر یک از این زبانهشش زبانه برای تست پارامترهای رله دیفرا

 کرد. Runانجام داد و نهایتا تست را 

  Shot Testزبانه  (5-7-1-1

مشخصات رله را در این بخش وارد کنیم. سپس باید تنظیمات  Test objectقبل از انجام شروع هر تست باید از قسمت 

 بروید. Hardware Configبرای این کار باید به قسمت افزاری خود را انجام دهید. سخت

 faultمکان  Supply Directionو بخش  Settingsباشد بهتر است از زبانه پیچه میسیم 3ای که در حال تست هستید اگر رله

 را نیز مشخص کنید. Prefaultو منبع را مشخص کنید. در همین زبانه شما باید زمان 

و نوع خطا طبق توضیحاتی که در ادامه خواهد  شودمیتنظیم  آن و زاویه Ixf/Idiffو  Idiffاال مقادیر سپس بعد از تنظیمات ب

 .شودمیآمد مشخص 

 هایی آورده خواهد شد.باشد که در جدولمختلفی می هایاین قست دارای بخش

 TestPoints بخش (5-7-1-1-1

 نقطه تست به جدول اضافه خواهد شد. ADDدر این قسمت مشخصات نقاط وارد خواهد شد و با کلیک بر روی دکمه 

 Idiffگزینه  (5-7-1-1-1-1

 را در این قسمت وارد کنید. Idiffمقدار 

 Ixf/Idiffقسمت  (5-7-1-1-1-2

 که نسبت نامی بین جریان هارمونیک انتخاب شده و جریان دیفرانسیلی است را در این قسمت وارد کنید. Ixf/Idiffمقدار 

 Angle(Ixf/Idiff)قسمت  (5-7-1-1-1-3

 را در این قسمت وارد کنید. Ixf/Idiffزاویه فاز جریان 

 Harmonic Orderقسمت  (5-7-1-1-1-4

هارمونیکی که قصد تست آن را دارید باید در این قسمت انتخاب کنید. با کلیک بر روی این قسمت لیستی باز خواهد شد 

انجام  Test objectهای هارمونیک تنظیماتش قبال در قسمت ها در آن قرار دارد. اگر هر یک از مرتبه هارمونیککه مرتبه

مات ر تنظیگدهد چیزی نوشته نخواهد شد ولی ای هارمونیک را نشان میشده باشد در این قسمت روبروی عددی که مرتبه

به معنای فعال  n/aی هارمونیک عبارت انجام نشده باشد در جلوی عدد مرتبه Test objectمربوط به هارمونیک در قسمت 

 نبودن نوشته خواهد شد.
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  Harmonic Order. قسمت 201-5 شکل

همانطور که از تصویر باال مشخص است در تست طراحی شده باال هارمونیک دوم و پنجم تنظیماتش برای تست وارد 

 است.شده

 Detailبخش  (5-7-1-1-2

اط تست و حداقل و حداکثر مقدار زمان تست و رسانی زمان نامی نقاین بخش غیر قابل ویرایش است و صرفا جهت اطالع

 باشد.در نهایت نتیجه تست می

 t nomقسمت  (5-7-1-1-2-1

 ای برای تست تعریف شده باشد، مقدار زمان نامی آن نقطه در این قسمت نمایش داده خواهد شد.اگر نقطه

 t minقسمت  (5-7-1-1-2-2

رای زمان ناحیه عملکردی، حداقل مقدار زمان ب Test Objectبا توجه به تلرانس در نظر گرفته شده در بالک دیفرانسیل در 

 ی تست در این قسمت نمایش داده خواهد شد.مجاز عملکردی نقطه

 t maxقسمت  (5-7-1-1-2-3

برای زمان ناحیه عملکردی، حداکثر مقدار زمان  Test Objectبا توجه به تلرانس در نظر گرفته شده در بالک دیفرانسیل در 

 نمایش داده خواهد شد.ی تست در این قسمت مجاز عملکرد نقطه

 t actقسمت  (5-7-1-1-2-4

 اشد.ببعد از انجام تست، مقدار زمان واقعی عملکرد در این قسمت ثبت خواهد شد. قبل از انجام تست این سلول خالی می

 Stateقسمت  (5-7-1-1-2-5

 صورتبهو بعد از تست  Not Testedی تعریف شده در این سلول نمایش داده خواهد شد. قبل از تست وضعیت تست نقطه

Pass  وFail .نمایش داده خواهد شد 
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 Fault Typeبخش  (5-7-1-1-3

 هایفرضپیش سازی،شبیه برای. است شده طراحی موجود استاندارد خطاهای انواع دیفرانسیل پیشرفته تست ماژول در

 .باشدمی خطا جریان زاویه φf زاویه I=0: شودمی گرفته نظر در سالم هایفاز برای روبرو

 Addدکمه  (5-7-1-1-4

کردن تست، تنها نقاطی که در این  Runاضافه کنید. بعد از  Shotی تست باید آن را به جدول ف مقدار نقطهبعد از تعری

 جدول هستند تست خواهند شد. تست نیز به ترتیب نقاط اضافه شده در جدول اجرا خواهد شد.

مختلفی برای اضافه کردن  کلیک کنید. راههای Addی باید بر روی دکمه Shotبرای اضافه کردن نقطه تست به جدول 

 باشد.یکی از این موارد می Addوجود دارد که گزینه  Shotنقاط تست به جدول 

 

 Shotشده در جدول  Addنقاط . 202-5 شکل

 Harmonic Restraintصفحه و کلیک چپ بر روی Ctrlکردن نقاط تست به جدول نگه داشتن کلید  Addروش دیگر برای 

View باشد.می 

 تعداد نقاط تست (5-7-1-1-5

مربوطه عبارتی نوشته خواهد شد که اطالعاتی در  Fault Type، جلوی Fault Typeبعد از اضافه شدن هر نقطه تست در هر 

 به کاربر خواهد داد.را ، نقاط تست شده ونقاط تست نشده Fault Typeمورد نقاط تست موجود در آن 

و بخش تنظیمات  Setting Generalباشد. برای این منظور به صفحه ارت جهت نمایش یا عدم نمایش قابل تنظیم میاین عب

Test Counter .مراجعه فرمایید 

 Insertدکمه  (5-7-1-1-6

اضافه کردید، مایل باشید یکی از نقاط برای  Shotقاط مورد نظر برای تست به جدول ممکن است بعد از اینکه تمامی ن

 Insertانتخاب کنید و از دکمه  Shotچندین بار پشت سر هم تست شود. برای این کار کافیست نقطه مورد نظر را در جدول 

 به دفعات مورد نیاز استفاده کنید.
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گیرند و تست به ترتیب ه کنید نقاط جدید همیشه در انتهای لیست قرار میبرای این کار استفاد Addاگر شما از دکمه 

 نقاط موجود در جدول اجرا خواهد شد.

  Removeدکمه (5-7-1-1-7

 باشد.می Remove، انتخاب آن نقطه در جدول و کلیک بر روی دکمه Shotهای حذف نقاط از جدول یکی از روش

 چند نقطه را همزمان با هم از جدول حذف کنید. Removeدکمه  توانید با انتخاب چند نقطه و کلیک بر رویشما می

را پایین نگه دارید و بر ماوس برای انتخاب چند نقطه در جدول، بعد از اینکه اولین نقطه را انتخاب کردید، کلیک چپ 

رفته قرار گباشد که پشت سر هم ف نقاطی میذروی نقاطی که مایل هستید از جدول حذف شوند بکشید. این روش برای ح

 است.

توانید کلید باشد. میمی Shotانتخابی حذف کنید و این نقاط در جاهای مختلف جدول  صورتبهخواهید نقاطی را اگر می

Ctrl  در انتها بر روی دکمه  کرده ورا نگه دارید و بر روی نقاط مورد نظر در جدول کلیکRemove .کلیک کنید 

 باشد.صفحه کلید کامپیوتر می Deleteانتخاب آن، کلید  کلید میانبر برای حذف نقاط بعد از

 Add Toدکمه  (5-7-1-1-8

 Addتست کنید، برای صرفه جویی در وقت، از گزینه  Fault Typeخواهید یک نقطه تست را در چندین می زمانی کهبرای 

To .استفاده کنید 

استفاده کنید. با کلیک بر  Add Toاز دکمه  Shotابتدا نقطه مورد نظر را تعریف کنید ولی برای اضافه شدن نقطه به جدول 

 روی این گزینه صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود.

 

 Add Toپنجره . 203-5 شکل
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 Fault Typeقسمت  (5-7-1-1-8-1

 OKو در نهایت بر روی دکمه هایی که مایل هستید نقاط شما در آنجا تست شود انتخاب کنید Fault Typeدر این پنجره 

 کلیک کنید.

هایی که در بار اول در این پنجره صورت گرفته نمایش داده خواهد اگر برای دومین بار به این پنجره مراجعه کنید، انتخاب

 شد.

 Remove Allدکمه  (5-7-1-1-9

ه ن گزینه صفحه زیر را مشاهدتوانید استفاده کنید. با کلیک بر روی ایاز این گزینه می Fault Typeبرای حذف نقاط از چند 

 خواهید نمود.

 

 Remove Allپنجره . 204-5 شکل

 Sequenceدکمه  (5-7-1-1-10

اضافه کنید بر  Shotهای مساوی و تعداد دلخواه به جدول ی مشخص و با گامبرای اینکه بتوانید نقاطی را در مسیر یا زاویه

 ه کلیک کنید. در این صورت پنجره زیر را مشاهده خواهید نمود.روی این گزین
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 Sequenceپنجره . 205-5 شکل

 Stepبخش  (5-7-1-1-10-1

 زدن، تعداد آن با توجه به روش انتخاب شده مشخص خواهد شد. Shotدر این بخش بعد از مشخص شدن روش 

 Angleروش  Step Onقسمت  (5-7-1-1-10-1-1

 توانید از آن لیست روش مورد نظر خود را انتخاب کنید.که شما می شودمیبا کلیک بر روی این قسمت لیستی باز 

 توضیح داده خواهد شد. Angleدر این قسمت روش  کنید.دو روش در این مرحله مشاهده می

 زده خواهد شد. Shot شودمیای که مشخص راستای زاویه در این روش با توجه به نقطه تعریف شده یا مبدا در

 Start Angleقسمت  (5-7-1-1-10-1-1-1

را مشخص کنید. مقداری که در  ی شروعزاویهنقاط تست خود را تعریف کنید باید یک  Angleبرای اینکه بتوانید به روش 

 -360تا  360بین  سلولی عددی این بینید، زاویه نقطه اولیه یا مبدا شما است. محدودهفرض میپیش صورتبه سلولاین 

 باشد.می

 End Angleقسمت  (5-7-1-1-10-1-1-2

، در ادامه باید زاویه نهایی خود را وارد کنید. این زاویه آخرین جایی است که مایل ی شروعزاویهبعد از مشخص شدن 

 زده شود. Shotهستید در آن نقطه 

 Step Sizeقسمت  (5-7-1-1-10-1-1-3

باشد. می Step Sizeدهید مشخص کردن برای اینکه مشخص کنید چه تعداد نقطه نیاز دارید. یکی از کارهایی که باید انجام 

ادامه یابد در این قسمت نوشته  End Angleبه بعد، نقطه تست ایجاد شود و تا  Start Angleهایی که مایل هستید از گام

باشد تغییر کند. دلیل  سلولمشخص گردید این مقداری که در این  Endو Startشود. البته ممکن است بعد از اینکه زوایای 

 باشد.می Number Of Stepsامر مشخص شدن تعداد نقاط در سلول بعدی یعنی این 
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 Number Of Stepsقسمت  (5-7-1-1-10-1-1-4

توانید از این قسمت نیز استفاده می Step Sizeشروع و انتها، عالوه بر  یبین زاویه Shotبرای مشخص شدن تعداد نقاط 

 Stepد را در این قسمت وارد کنید. در این صورت نقاط مورد نظر خو دکنید. در این قسمت فقط کافیست که شما تعدا

Size اتوماتیک محاسبه خواهد شد. صورتبه 

نقطه بزنیم  11درجه  8درجه تا  1. فرض کنید بخواهیم از شودمیبا توجه به مطالب گفته شده در باال در ادامه مثالی ذکر 

 گفته شده و نتایج آن را خواهید دید.. در شکل زیر تنظیمات شودمیدرجه  7های ما که در این صورت گام

 

 Sequenceدر  Angleروش . 206-5 شکل

 Directionروش  Step Onقسمت  (5-7-1-1-10-1-2

 توانید از آن لیست روش مورد نظر خود را انتخاب کنید.که شما می شودمیبا کلیک بر روی این قسمت لیستی باز 

 توضیح داده خواهد شد. Directionدر این قسمت روش  کنید.این مرحله مشاهده میدو روش در 

 داشته باشید مشخص کنید. Shot Testخواهید در آن روش تنها کافیست زاویه حرکتی و طول مسیری که می در این

 Angleقسمت  (5-7-1-1-10-1-2-1

 نقاط تست ایجاد کنید. درجه 45خواهید در مسیر ی حرکتی خود را در این قسمت بنویسید. مثال میزاویه

 Lengthقسمت  (5-7-1-1-10-1-2-2

 آمپر. 20. مثال شودمیخواهید طی کنید مشخص در این قسمت طول مسیری که می

 Step Sizeقسمت  (5-7-1-1-10-1-2-3

باشد. می Step Sizeبرای اینکه مشخص کنید چه تعداد نقطه نیاز دارید. یکی از کارهایی که باید انجام دهید مشخص کردن 

 آمپر یک نقطه. 1مثال هر 

 Number Of Stepsسمت ق (5-7-1-1-10-1-2-4

توانید از این قسمت نیز استفاده کنید. در این قسمت فقط می Step Sizeعالوه بر  ،Shotبرای مشخص شدن تعداد نقاط 

اتوماتیک محاسبه  صورتبه Step Sizeنقاط مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید. در این صورت  دکافیست که شما تعدا

 طه.نق 21خواهد شد. مثال 
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آمپر  10درجه به طول  50. فرض کنید بخواهیم در مسیر شودمیبا توجه به مطالب گفته شده در باال در ادامه مثالی ذکر 

آمپر خواهیم داشت. در شکل زیر تنظیمات  1های نقطه داشته باشیم در این صورت گام 11حرکت کنیم و در این مسیر 

 گفته شده و نتایج آن را خواهید دید.

 

 Sequenceدر  Directionروش . 207-5 شکل

 pointبخش  (5-7-1-1-10-2

 از آنجا شروع شود. Shot Testخواهیم ای که میهای موجود نقطه شروع را مشخص کنیم. نقطهدر این بخش باید با روش

 Originبخش  (5-7-1-1-10-2-1

 ی تست را تعریف کنیم.هتوانیم نقطمی Test Pointدر این قسمت همانند قسمت 

 Idiffگزینه  (5-7-1-1-10-2-1-1

 را در این قسمت وارد کنید. Idiffمقدار 

 Ixf/Idiffینه زگ (5-7-1-1-10-2-1-2

 را در این قسمت وارد کنید. Ixf/Idiffمقدار 

 Ixf/Idiff(Angle)گزینه  (5-7-1-1-10-2-1-3

 .شودمیدر این قسمت نوشته  Ixf/Idiff(Angle)زاویه 

 گزینه هارمونیک (5-7-1-1-10-2-2

 شد.مرتبه هارمونیک وارد خواهد در این قسمت 

 Clear All Failed Tests دکمه (5-7-1-1-11

شده باشند. اگر قصد دارید برای بار  Failهای مختلف به دالیلی Fault Typeبعد از انجام تست ممکن است برخی از نقاط در 

 کنید. Clearشوند، ابتدا باید نتایج تست این نقاط را  ظدیگر این نقاط را تست کنید در حالی که نتایج تست نقاط دیگر حف

توانند ها میFault Typeشده در تمامی  Failedکلیک کنید. در اینصورت خطوط  Clear All Failed Testsبرای این کار بر روی 

  دوباره تست شوند.
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 Shotجدول  (5-7-1-1-12

شدن به این جدول منتقل خواهند شد. تنها نقاطی که در این قسمت قرار داشته باشند  ADDنقاط تست بعد از تعریف و 

 عد از تست نتایج آن را در گزارش نهایی آورد.توان بمی

 

 Shot Testجدول. 208-5 شکل

باشد. در ادامه هر یک از دارای مشخصاتی می Shot. هر نقطه شودمیمشاهده  Shotدر جدول  ،در تصویر باال نقاط تست

 این موارد توضیح داده خواهد شد.

 نمایش داده خواهد شد. Harmonic Restraint Viewروی مشخصات هر نقطه کلیک کنید، آن نقطه در پنجره بر 

 Shot Testجدول  هایمشخصات پارامتر (5-7-1-1-12-1

5-7-1-1-12-1-1) State 

ی عالمت در این قسمت نشان داده خواهد شد. در مجموع سه وضعیت برای هر نقطهازی تست با استفاده وضعیت نقطه

 جدول زیر این سه وضعیت را مشاهده خواهید نمود.. در شد تست تعریف خواهد

 سه وضعیت نقطه تست 16-5 جدول

 توضیح عالمت

 Not Tested 

 
Passed 

 
Failed 

 
Out Of Range 
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5-7-1-1-12-1-2) Assessment 

 Notن موارد ذکر شده است. اگر در این قسمت شرح وضعیت تست در این قسمت نمایش داده خواهد شد. در جدول باال ای

Tested باشد. مشاهده نمودید به معنای تست نشدن نقطه میPassed  به معنای تست شدن وPassed  شدن آن نقطه در

یا  AMTتست خارج از ظرفیت  یعنی جریان نقطه Out Of Rangeباشد. ای که برایش تعریف شده است میمحدوده

در  Test objectدر  Deviceمشخص گردیده است. بدین معنا که ممکن است در بخش  AMTکه برای هایی است محدودیت

 تنظیم شده باشد.  AMTمحدودیت جریان را کمتر از حد نامی  Limitقسمت 

زمان تریپ خارج از رنج بوده است. ممکن است این حالت به دالیل مختلفی رخ دهد که هر شود یعنی  Failedاگر تست 

 این دالیل در این قسمت نوشته خواهد شد. یک از

 سیگنالی از باینری ورودی با عناوین  کهدر صورتیStart  وTrip توسط ،AMT  دریافت نشود در این حالت اگرTmax 

 خواهد شد. Failedباشد ارزیابی  No-Tripنقطه تست برابر 

 Ttrip<Tstart :سیگنالی از ورودی باینری با عنوان  کهدر صورتیStart  توسطAMT  دریافت نشود ولی از سیگنال

سیگنال دریافت شود در این حالت بدون توجه به عوامل و یا حالت دیگر در قسمت ارزیابی  Tripورودی باینری 

"Ttrip<Tstart" .نوشته خواهد شد 

 Tstart<Tprefault :سیگنال  کهدر صورتیStart  دریافت شده و سیگنال تریپ توسطAMT  این  دردریافت نشود

نوشته خواهد  "Tstart<Tprefault"باشد در قسمت ارزیابی  Startتر از زمان سیگنال بزرگ Prefaultحالت اگر زمان 

 شد.

 Both Prefault :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود در این حالت اگر زمان

 "Bothباشد در قسمت ارزیابی عبارت  Tripو یا زمان سیگنال  Startتر از زمان سیگنال بزرگ Prefaultسیگنال 

Prefault" .نوشته خواهد شد 

 Tstart<Tprefault :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود. در این حالت اگر زمان

Prefault تر از زمان سیگنال بزرگStart  باشد عبارت"Tstart<Tprefault"  قسمت ارزیابی نوشته خواهد شد.در 

 Ttrip<Tprefault :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود. در این حالت اگر زمان

Prefault تر از زمان سیگنال بزرگTrip  باشد عبارت"Ttrip<Tprefault" .در قسمت ارزیابی نوشته خواهد شد 

 Ttrip<Tstart :سیگنال  از کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود. در این حالت زمانstart 

 در قسمت ارزیابی نوشته خواهد شد. "Ttrip<Tstart"باشد عبارت  Tripتر از زمان سیگنال بزرگ

 .شودمیای از توضیحات باال در قالب یک جدول در ادامه ارائه خالصه

 Test Viewنتایج حاصل از ارزیابی نقاط در قسمت بررسی 17-5 جدول
 Startسیگنال  Tripسیگنال  شرط اول شرط دوم ارزیابی

Pass - Tmax= No- Trip دریافت نشد دریافت نشد 
Failed - Tmax <> No- Trip 

Trip<Start - - دریافت نشد دریافت شد 

Start<Trip - Tstart<Tprefault 

 Pass Tmax= No- Trip دریافت شد دریافت نشد
Tstart>=Tprefault 

Failed 
T max <> No- 
Trip 

Both Prefault - Tstart<Tprefault 
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OR 
Ttrip<Tprefault 

 دریافت شد دریافت شد
Tstart<Tprefault - Tstart<Tprefault 

Ttrip<Tprefault - Ttrip<Tprefault 

Ttrip<Tstart - Ttrip<Tstart 

Pass Tmin<tAct<Tmax 
Ttrip>=Tstart 

Failed Tmin>tAct>Tmax 

5-7-1-1-12-1-3) Idiff 

قابل  شودمی. عددی که در این قسمت نشان داده شودمیی تست در این قسمت نمایش داده نقطه Idiffمقدار جریان 

 باشد.ویرایش می

5-7-1-1-12-1-4) Ixf/Idiff 

باشد. برای ویرایش این این مقدار در این قسمت قابل ویرایش می .شودمییش داده تست در این قسمت نما Ixf/Idiffمقدار 

 مقدار بر روی سلول آن کلیک کنید و مقدار جدید را وارد کنید.

5-7-1-1-12-1-5) Ixf/Idiff[%] 

برای ویرایش این مقدار بر روی سلول آن کلیک کنید  .شودمیدرصد در این قسمت نمایش داده  صورتبه Ixf/Idiffمقدار 

 قدار جدید را وارد کنید.و م

5-7-1-1-12-1-6) Ixf/Idiff(Angle) 

. برای ویرایش این مقدار بر روی سلول آن کلیک کنید و مقدار شودمیدر این قسمت نمایش داده  Ixf/Idiffزاویه عبارت 

 جدید را وارد کنید.

5-7-1-1-12-1-7) T nom 

غیر قابل ویرایش  و دشومیمحاسبه  AMProباشد. این مقدار توسط مقدار زمان نامی ناحیه عملکردی نقطه تست می

 باشد.می

5-7-1-1-12-1-8) T Act 

باشد. این قسمت نیز غیر و قبل از آن خالی می شودمیباشد. این قسمت بعد ازانجام تست پر مقدار زمان واقعی تست می

 باشد.قابل ویرایش می

5-7-1-1-12-1-9) Dev 

بل از و ق شودمیر ی تست شده در این قسمت نوشته خواهد شد. این قسمت بعد ازانجام تست پمقدار تلرانس واقعی نقطه

 باشد.باشد. این قسمت نیز غیر قابل ویرایش میآن خالی می

5-7-1-1-12-1-10) T min 

تواند یک زمان حداقل داشته ی عملکردی مشخص شده است هر ناحیه میای که برای هر ناحیهبا توجه به تلرانس زمانی

 باشد.

5-7-1-1-12-1-11) T max 

 تواند یک زمان حداکثر داشته باشد.ناحیه میهر  ،مشخص شده برای هر ناحیه عملکردی با توجه به تلرانس زمانی

 کند.البته این زمان با توجه به اینکه نقطه تست در داخل زون باشد یا در قسمت تلرانس آن با یکدیگر فرق می

 در این رابطه به عکسی که در ادامه آورده خواهد شد دقت کنید.
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 t maxمقدار . 209-5 شکل

 Harmonic Restraintوجود دارد که این نقاط در قسمت  Shotهمانطور که از شکل باال مشخص است دو نقطه در جدول 

View باشد. نقطه دوم در میلی ثانیه می60باشند. نقطه اول در داخل زون قرار دارد و زمان ماکزیمم آن نیز قابل رویت می

 ثبت شده است. No Tripرانس زون قرار گرفته است. زمان ماکزیمم این نقطه باشد ولی در داخل تلزون می

 Outگیرد زمان حداکثر آن با حداکثر زمان ای که در تلرانس زون قرار میدر توضیح این موضوع باید ذکر شود که نقطه

Zone  رای تواند بیرد یعنی هم میگ. دلیل این امر مشخص است. وقتی زونی در تلرانس قرار میشودمیآن در نظر گرفته

In Zone  باشد و هم برایOut Zone زمان حداقل زونی که در آن قرار گرفته است و  شودمی، در نتیجه زمان حداقل آن

باشد. در نتیجه زمان حداکثر این نقطه با توجه می No Tripکه در اینجا  ،Out Zoneحداکثر زمان  شودمیزمان حداکثر آن 

 در نظر گرفته شده است. Out Zoneقرار گرفته است حداکثر زمان In Zone در به اینکه ظاهرا

ا حداقل ه در نظر گرفته نشود و تنهینالبته اگر مایل نباشید که تست این نقطه بدین صورت انجام شود و تلرانس در این زم

در نظر گرفته شده  Settingزبانه هایی در شده است محاسبه گردد گزینه Addو حداکثر زمان همان زونی که نقطه در آن 

 است.

5-7-1-1-12-1-12) User Comment 

تواند برای هر نقطه تست توضیحی در این قسمت بنویسد که در گزارش نهایی آورده شود. این قسمت بعد از انجام کاربر می

 باشد.تست نیز قابل ویرایش می

 Shot Testراست کلیک جدول  (5-7-1-1-12-2

 برای تست بهتر و نمایش بهتر اطالعات در نظر گرفته شده است.های آن ابزارهایی برای این صفحه در راست کلیک

 Headerراست کلیک بر روی  (5-7-1-1-12-2-1

 توانید از آنها برای آشکار یا پنهان کردن هر یکاگر بر روی سر تیتر جدول راست کلیک کنید لیستی باز خواهد شد که می

 از پارامترهای جدول اضافه استفاده کنید.
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 Headerراست کلیک . 210-5 شکل

 Show/Hideگزینه  (5-7-1-1-12-2-1-1

تیک کنار هر گزینه را بردارید، این گزینه در  کهدر صورتیرا خواهید دید.  Headerهای در این قسمت لیست تمام گزینه

 نید.جدول نمایش داده نخواهد شد. برای نمایش مجدد پارامتر پنهان شده تیک گزینه را فعال ک

 Add Toگزینه  (5-7-1-1-12-2-1-2

گیرد و برای تعریف شده است به عنوان مبنا قرار می Test Pointای که در قسمت با کلیک بر روی این قسمت آخرین نقطه

مورد نظر خود را انتخاب کرده  Fault Typeتوانید باز خواهد شد که می Add To point Toها دیگر صفحه Fault Typeتکرار در 

 در جاهایی که مشخص شده اضافه شود.نظر کلیک کنید تا نقطه مورد  Okو بر روی دکمه 

 کلیک بر روی مشخصات نقاط تراس (5-7-1-1-12-2-2

و  تواند برای شرایط قبل از تستمی که با کلیک بر روی مشخصات هر نقطه و سپس راست کلیک، لیستی باز خواهد شد

 بعد از تست برای کاربران مفید باشد.
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 راست کلیک بر روی مشخصات نقاط. 211-5 شکل

 Show/Hideقسمت  (5-7-1-1-12-2-2-1

 کلیک کنید. اینجابرای توضیحات این بخش 

 Apply & Start Testقسمت  (5-7-1-1-12-2-2-2

ه کنید. ید از این گزینه استفادتواناگر تصمیم داشتید از بین نقاطی که در جدول قرار دارد تنها یک نقطه را تست کنید می

شده و نتایج آن  Failedاند و برای بعد از تست برای نقاطی که این گزینه هم برای قبل از تست برای نقاطی که تست نشده

Clear خواهیم دوباره آن نقطه را تست کنیم کاربرد دارد.اند و میشده 

 Add Toقسمت  (5-7-1-1-12-2-2-3

 کلیک کنید. ینجابرای توضیحات این بخش ا

 Removeقسمت  (5-7-1-1-12-2-2-4

 مطالعه کنید. این قسمتتوانید از دهد که توضیحاتش را میرا انجام می Removeاین گزینه همان کار دکمه 

 Clear Resultقسمت  (5-7-1-1-12-2-2-5

توانید ابتدا تید همان نقطه را دوباره تست کنید میشد و تصمیم داش Failedای ی تست نقطهبعد از انجام تست اگر نتیجه

مورد آزمایش  اآن نقطه را مجدد Apply & Start Testکنید و با استفاده از گزینه  Clearبا استفاده از این گزینه نتایج تست را 

 .قرار دهید

 Recalculate Point.قسمت  (5-7-1-1-12-2-2-6

و چنانکه بخواهید همان نقطه را دوباره تست کنید، با استفاده  کنید clearبعد از انجام تست اگر نتیجه ی تست نقطه ای را 

 می توانید این کارو انجام دهید.  Recalculate pointاز گزینه 
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  Check Testزبانه  (5-7-1-2

رله  Out Zoneو  In Zoneگیرد و آن هم بررسی باندی است که بین در این قسمت تستی دیگر بر روی مشخصه انجام می

آید می Check Testگرفته شده است. بدین معنا که برای هر زون یک تلرانس در نظر گرفته شده است.  دیفرانسیل در نظر

باید برای هر  AMTاست که  گونهبدینشیوه بررسی  کند.حداکثر تلرانس و حداقل تلرانس دو طرف یک زون را بررسی می

مات مربوط به این بخش که نهایتا به کشیدن یک خط در خط چک، زمان زون خودش را از رله بگیرد. در ادامه تنظی نقطه

 کنیم.را بیان می شودمیچک و تست آن 

 

 Check Testزبانه . 212-5 شکل

5-7-1-2-1) Check Line 

 باشد.ول خط میو دیگری ط Originبرای کشیدن یک خط چک شما احتیاج به تنظیم دو بخش دارید. یک نقطه مبدا یا 

 Originبخش  (5-7-1-2-1-1

چک را برای تست شما بکشد یکی از نیازهای آن مشخص کردن  طبتواند یک خ AMProور که گفته شد برای آنکه طهمان

 باشد.می Originنقطه مبدا یا 

 Idiffقسمت  (5-7-1-2-1-1-1

 .شودمیدر این قسمت تنظیم  Idiffمقدار جریان 

 Ixf/Idiffقسمت  (5-7-1-2-1-1-2

 .شودمیقسمت تنظیم  در این Ixf/Idiffمقدار جریان 

 Angle(Ixf/Idiff)قسمت (5-7-1-2-1-1-3

 .شودمیدر این قسمت تنظیم  Ixf/Idiffمقدار زاویه جریان 
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 Angleقسمت  (5-7-1-2-1-1-4

 زاویه حرکتی خط چک را در این قسمت وارد کنید.

 Lengthبخش  (5-7-1-2-1-2

 در این قسمت طول خط چک را وارد کنید.

 Harmonic Orderقسمت  (5-7-1-2-1-2-1

 گردد.ای تست طراحی شده است تعیین میی هارمونیکی که بردر این قسمت مرتبه

 Fault Typeبخش  (5-7-1-2-2

کنید تست کنید. برای این کار بعد از هایی که در این قسمت مشاهده میfault typeید خط چک خود را در تمامی توانمی

 کلیک کنید. Addمورد نظر خود را انتخاب کرده و بر روی دکمه  Fault Typeتنظیم مشخصات خط چک 

 Addدکمه  (5-7-1-2-3

کردن تست، تنها خطوطی که در این  Runاضافه کنید. بعد از  Check Testی مبدا باید آن را به جدول عد از تعریف نقطهب

 جدول هستند تست خواهند شد. تست نیز به ترتیب خطوط اضافه شده در جدول اجرا خواهد شد.

های مختلفی برای اضافه کردن خطوط . راهکلیک کنید Addی به جدول باید بر روی دکمه Check Lineبرای اضافه کردن 

 باشد.یکی از این موارد می Addتست به جدول وجود دارد که گزینه 

 

 Check Testشده در جدول  Addخطوط . 213-5 شکل
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و کلیک  Ctrlکلید  Harmonic Restraint Viewی ت به جدول این است که در پنجرهکردن خطوط تس Addروش دیگر برای 

را پایین نگه داشته، آن را در جهتی که مایل هستید خطی برای تست داشته باشید، به طول مورد نیاز بکشید ماوس چپ 

 بردارید.ماوس و در انتها دست خود را از روی کلیک چپ 

 

 ن خطوط چککشید. 214-5 شکل

بر روی یک نقطه در صفحه  Harmonic Restraint Viewهمانطور که از شکل باال مشخص است برای کشیدن خط در پنجره 

کلیک شده و همزمان نقطه به سمت مبدا مختصات خطی کشیده شده است. در انتها اگر دستتان را از روی کلیک چپ 

 بردارید خط بر روی صفحه کشیده خواهد شد.ماوس 

  Removeکمهد (5-7-1-2-4

 باشد.می Removeهای حذف خطوط از جدول، انتخاب آن خط در جدول و کلیک بر روی دکمه یکی از روش

 چند خط را همزمان با هم از جدول حذف کنید. Removeتوانید با انتخاب چند خط و کلیک بر روی دکمه شما می

را پایین نگه دارید و بر روی ماوس اب کردید، کلیک چپ برای انتخاب چند خط در جدول، بعد از اینکه اولین خط را انتخ

باشد که پشت سر هم قرار گرفته ف خطوطی میذخطوطی که مایل هستید از جدول حذف شوند بکشید. این روش برای ح

 است.

وانید تمی، دنباش Check Lineانتخابی حذف کنید و این خطوط در جاهای مختلف جدول  صورتبهخواهید خطوطی را اگر می

 کلیک کنید. Removeرا نگه دارید و بر روی خطوط مورد نظر در جدول کلیک کنید. در انتها بر روی دکمه  Ctrlکلید 

 باشد.صفحه کلید کامپیوتر می Deleteکلید میانبر برای حذف خطوط بعد از انتخاب آن، کلید 
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 Add Toدکمه  (5-7-1-2-5

 Addتست کنید، برای صرفه جویی در وقت، از گزینه  Fault Typeخواهید یک خط تست را در چندین می زمانی کهبرای 

To .استفاده کنید 

استفاده کنید. با کلیک  Add Toاز دکمه  Check Lineابتدا خط مورد نظر را تعریف کنید ولی برای اضافه شدن خط به جدول 

 بر روی این گزینه صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود.

 

 Add Toپنجره . 215-5 شکل

 Remove Allدکمه  (5-7-1-2-6

توانید استفاده کنید. با کلیک بر روی این گزینه صفحه زیر از این گزینه می Fault Typeبرای حذف تمامی خطوط از چند 

 را مشاهده خواهید نمود.
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 Remove Allجره پن. 216-5 شکل

 Fault Typeقسمت  (5-7-1-2-6-1

هایی که مایل هستید خطوط تست تعریف شده در آن حذف شود، انتخاب و در نهایت بر روی Fault Typeدر این پنجره 

 کلیک کنید. OKدکمه 

 Specific Rowقسمت  (5-7-1-2-6-2

های انتخابی حذف Fault Typeدوم در  خطخواهید ها پنج تا خط برای تست دارید و میFault Typeفرض کنید در تمامی 

خواهید حذف شود را در این قسمت بنویسید. در مثال ذکر شده باید شود. برای این کار کافیست شماره سطری که می

تمامی  OKباشد. در این حالت با کلیک بر روی به معنای بی تاثیر بودن آن می سلولنوشته شود. عدد صفر در این  2عدد 

 شوند.نقاط حذف می

 Sequenceدکمه  (5-7-1-2-7

اضافه  Check Testهای مساوی و تعداد دلخواه به جدول ی مشخص و با گامبرای اینکه بتوانید خطوطی را در مسیر یا زاویه

 کنید بر روی این گزینه کلیک کنید. در این صورت پنجره زیر را مشاهده خواهید نمود.
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 Check Testدر زبانه  Sequenceه پنجر. 217-5 شکل

 Stepبخش  (5-7-1-2-7-1

 زدن، تعداد آن با توجه به روش انتخاب شده مشخص خواهد شد. Check Lineدر این بخش بعد از مشخص شدن روش 

 Angleروش  Step Onقسمت  (5-7-1-2-7-1-1

 د.کنیتوانید از آن لیست روش مورد نظر خود را انتخاب که شما می شودمیبا کلیک بر روی این قسمت لیستی باز 

 توضیح داده خواهد شد. Angleکنید. در این قسمت روش دو روش در این مرحله مشاهده می

 زده خواهد شد. Check Line شودمیی که مشخص در این روش با توجه به نقطه تعریف شده یا مبدا در راستای زاویه

 Start Angleقسمت  (5-7-1-2-7-1-1-1

را مشخص کنید. مقداری که  ی شروعزاویهریف کنید باید یک خطوط تست خود را تع Angleبرای اینکه بتوانید به روش 

 -360تا  360بین  سلولی عددی این بینید، زاویه نقطه مبدا شما است. محدودهفرض میپیش صورتبه سلولدر این 

 باشد.می

 End Angleقسمت  (5-7-1-2-7-1-1-2

ن زاویه آخرین جایی است که مایل ، در ادامه باید زاویه نهایی خود را وارد کنید. ایی شروعزاویهبعد از مشخص شدن 

 زده شود. Check Lineهستید در آن 

 Step Sizeقسمت  (5-7-1-2-7-1-1-3

 Step Sizeبرای اینکه مشخص کنید چه تعداد خط تست نیاز دارید یکی از کارهایی که باید انجام دهید مشخص کردن 

ادامه یابد در این قسمت  End Angle به بعد، خط تست ایجاد شود و تا Start Angleهایی که مایل هستید از باشد. گاممی

باشد تغییر  سلولمشخص گردید این مقداری که در این  Endو Startنوشته شود. البته ممکن است بعد از اینکه زوایای 

 باشد.می Number Of Stepsکند. دلیل این امر مشخص شدن تعداد خطوط در سلول بعدی یعنی 
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 Number Of Stepsقسمت  (5-7-1-2-7-1-1-4

توانید از این قسمت نیز استفاده می Step Sizeو انتها، عالوه بر  ی شروعزاویهبین  Checkعداد خطوط برای مشخص شدن ت

 Stepنقاط مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید. در این صورت  دکنید. در این قسمت فقط کافیست که شما تعدا

Size اتوماتیک محاسبه خواهد شد. صورتبه 

 Directionروش  Step Onقسمت  (5-7-1-2-7-1-2

 توانید از آن لیست روش مورد نظر خود را انتخاب کنید.که شما می شودمیبا کلیک بر روی این قسمت لیستی باز 

 توضیح داده خواهد شد. Directionکنید. در این قسمت روش دو روش در این مرحله مشاهده می

 داشته باشید مشخص کنید. Check Testآن خواهید در روش تنها کافیست زاویه حرکتی و طول مسیری که می در این

 Angleقسمت  (5-7-1-2-7-1-2-1

 درجه خط تست ایجاد کنید. 30خواهد در مسیر ی حرکتی خود را در این قسمت بنویسید. مثال میزاویه

 Lengthقسمت  (5-7-1-2-7-1-2-2

 آمپر. 3. مثال شودمیخواهید طی کنید مشخص در این قسمت طول مسیری که می

 Step Sizeقسمت  (5-7-1-2-7-1-2-3

 Step Sizeچه تعداد خط تست نیاز دارید یکی از کارهایی که باید انجام دهید مشخص کردن برای اینکه مشخص کنید 

 میلی آمپر یک خط. 400باشد. مثال هر می

 Number Of Stepsقسمت  (5-7-1-2-7-1-2-4

توانید از این قسمت نیز استفاده کنید. در این قسمت می Step Size، عالوه بر Check Lineبرای مشخص شدن تعداد خطوط 

اتوماتیک  صورتبه Step Sizeست که شما تعداد خطوط مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید. در این صورت فقط کافی

 خط. 19محاسبه خواهد شد. مثال 

 .شودمیبا توجه به مطالب گفته شده در باال در ادامه مثالی ذکر 

 Lineبخش  (5-7-1-2-7-1-3

 از آنجا شروع شود. Check Testخواهیم ای که میقطههای موجود نقطه شروع را مشخص کنیم. ندر این بخش باید با روش

 Originبخش  (5-7-1-2-7-1-3-1

 ی تست را تعریف کنیم.توانیم نقطهمی Test Pointدر این قسمت همانند قسمت 

 Idiffقسمت  (5-7-1-2-7-1-3-1-1

 .شودمیدر این قسمت وارد  Idiffمقدار جریان 

 Ibiasقسمت  (5-7-1-2-7-1-3-1-2

 .شودمیدر این قسمت وارد  Ibiasمقدار جریان 

 Angleبخش  (5-7-1-2-7-1-3-2

 کنید.حرکتی خط تست را در این قسمت مشخص می یزاویه
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 Lengthبخش  (5-7-1-2-7-1-3-3

 .شودمیطول خط تست در این قسمت تعریف 

 Harmonicبخش  (5-7-1-2-7-1-3-4

 .شودمیکنید مشخص در این بخش مرتبه هارمونیکی که خط تست آن را طراحی می

 Copy To Searchدکمه  (5-7-1-2-8

کلیک کنید. مشخصات این  Copy To Search انتخاب شود و بر روی دکمه Checkاگر یک خط چک تعریف شده در جدول 

مشابه خطی که در چک ، کلیک کنید Addبروید و بر روی دکمه  Search. در این حالت اگر به زبانه شودمی Copyخط 

 نیز ایجاد خواهد شد. Search Testتست ایجاد شده در جدول 

 Clear All Failed Tests دکمه (5-7-1-2-9

شده باشند. اگر قصد دارید برای  Failهای مختلف به دالیلی Fault Typeز خطوط در بعد از انجام تست ممکن است برخی ا

 Clear All Failedکنید. برای این کار بر روی  Clearبار دیگر این خطوط را تست کنید ابتدا باید نتایج تست این نقاط را 

Tests  کلیک کنید. در این صورت خطوطFailed  شده در تمامیFault Typeتوانند دوباره تست شوند.ها می 

 Check Testجدول  (5-7-1-2-10

توضیح داده شده است.  Shotجدول باشد که در تمام مشخصات این بخش به جز تعداد مختصری مانند همان چیزی می

باشد ن میدر نظر بگیرید آ توانید این بخش را مطالعه کنید. تنها تفاوتی که در توضیحات بایدبرای توضیحات بیشتر می

 را در نظر بگیرید. Check Lineباید  Shotبه جای  Shotکه در قسمت توضیحات جدول 

 Search Testزبانه  (5-7-1-3

هدف از این  باشد.می Searchرله دیفرانسیل انجام دهید تست  هارمونیکی توانید بر روی مشخصهآخرین تستی که می

باشد. تعداد نقاط تست می Search Lineتوسط جستجو بر روی خط  ارمونیکیه مشخصهتست پیدا کردن محدوده دقیق 

( Search resolutionصورت اتوماتیک توسط عددی که برای وضوح و یا دقت جستجو )ها بهبرای پیدا کردن محدوده زون

 گردد.محاسبه می شودمیتنظیم 
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 Search Testبانه ز. 5-218 

 Search Lineبخش  (5-7-1-3-1

در قسمت قبل داده شد در این زبانه نیز صادق است. برای آگاهی  Check Lineتمام توضیحاتی که در مورد تنظیمات خطوط 

باید  Check Lineبا این تفاوت که به جای را مطالعه کنید  Check Lineقسمت توان ی تنظیم این پارامتر میاز کاربرد و نحوه

Search Line .را در نظر بگیرید 

 مستقیم: صورتبهتست  خطهای جایگزین اضافه کردن روش (5-7-1-3-2

را نگه داشته و خط تست انتخابی خود را بر روی صفحه دیفرانسیلی بکشید. خط مورد نظر در جدول خطوط  <ctrl>کلید 

دیگر به این صورت است که بر روی صفحه دیفرانسیلی از کلید ترکیبی  در پایین صفحه اضافه خواهد شد. روش

<ctrl>+<Shift>+Left Click  خط تست شودمیاستفاده کنید عالوه بر آنکه اطالعات خط انتخاب شده در جدول اضافه ،

شخصات آن در جدول نقطه تست انتخاب شده و م Add Shotنیز اجرا خواهد شد. با انتخاب  Single Testصورت انتخابی به

اجرا  Single Testصورت نقطه تست انتخابی به Shot atنقاط اضافه خواهد شد. در این قسمت نیز در صورت انتخاب گزینه 

 خواهد شد.

 Settingsزبانه  (5-7-1-4

 Supply Directionبخش  (5-7-1-4-1

ظر در کدام سمت در ندر این قسمت باید مشخص کنید که کدام سیم پیچ باید تست شود و خطا در کدام سمت و منبع را 

سیل بالک دیفرانپیش فرض خطا همیشه بر روی سیم پیچی قرار خواهد گرفت که به عنوان رفرنس در  صورتبهبگیریم. 

object Test  و قسمتReference Winding .تعریف شده است 

انتخاب  Primaryپیچه اگر در این قسمت مبنا را سیم 3برای ترانسفورماتورهای  Test objectهای تنظیمی در مورد فایلدر 

 نمایش داده خواهد شد. Primary-Tertiaryو  Primary-Secondary صورتبهکرده باشید نتایج آن در این لیست 
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 Fault Inceptionبخش  (5-7-1-4-2

خطای مشخص شده  ی شروعزاویهجریان خطا را مشخص کنید.  ی شروعزاویهو به دنبال آن  توانید زاویه فاز ولتاژشما می

این بخش توضیح داده شده  Comboboxهای موجود در کند. در ادامه گزینهیک مرجعی برای ولتاژ اتصال کوتاه مشخص می

 است.

 Fault Inceptionقابل تنظیم در قسمت های گزینه 18-5 جدول

Model توضیحات 

Random کند.صورت رندم انتخاب میخطا را به ی شروعزاویه 

Maximum 
offset 

های CTورودی . این امر مانع از اشباع شودمیسازی انتخاب ، در طول مدت شبیهDC Offsetخطا از بین حداکثر مقدار مثبت و یا حداکثر مقدار منفی،  ی شروعزاویه

 DCباشد. حداکثر مقدار منفیمی 90خطا مساوی زاویه امپدانس منها بعالوه  ی شروعزاویهافتد که مقدار زمانی اتفاق می Dc offset. حداکثر مقدار مثبت شودمیرله 

Offset باشدمی 90خطا مساوی زاویه امپدانس خطا بعالوه  ی شروعزاویهافتد که مقدار زمانی اتفاق می. 

Zero offset  کامپوننت  خطا مساوی زاویه امپدانس خطاست. ی شروعزاویهدر این حالتDC Offset باشد.های دیگر فعال نمیبه جز در حالت خطای سه فاز در حالت 

Fixed angle  شودمیآزاد تنظیم  صورتبهزاویه خطا. 

 Voltage Outputبخش  (5-7-1-4-3

 توانید مقدار ولتاژ را به خروجی اضافه کنید.می Enable Voltage Outputبا فعال کردن چک باکس 

 Coefficient for Faultبخش  (5-7-1-4-4

 در که ضریبی اندازه به را Idiff جریان مقدار اول هارمونیک، اعمال از قبل نرم افزار .دهدمی افزایش را Idiff مقدار ضریب این

 .می کند اضافه را هامونیک مقدار آن به سپسداده،  افزایش شودمی نوشته قسمت این

 .شود تنظیم جداگانه تواند می فاز سه و تکفاز شرایط برای ضریب این

 Timeبخش  (5-7-1-4-5

 های قبل، حین و بعد از خطا برای تزریق ولتاژ و جریان به رله را مشخص کنید.در این قسمت باید زمان

5-7-1-4-5-1) Prefault Time 

سازی شود. برای تنظیم شبکه برای رله شبیه Normalشرایط عموما اینگونه است که قبل از تزریق جریان و ولتاژ خطا باید 

صفر را به مدت Diff جریان  AMTباشد. ثانیه می 1این مدت زمان باید به راهنمای رله مراجعه کنید ولی معموال این مقدار 

 کند.زمانی که در این قسمت نوشته شده است به رله تزریق می

5-7-1-4-5-2) Max Fault Time 

و...  Checkو  Shotهای . همانطور که در قسمت زبانهشودمییق جریان خطا در این قسمت تنظیم حداکثر مدت زمان تزر

باشد. بدین معنا که حداقل باید به اندازه زمان نامی جریان خطا توضیح داده شد، هر نقطه تست دارای یک زمان نامی می

ز زمان نامی نقطه تست باشد آن نقطه تست نخواهد تزریق شود تا آن نقطه تست شود. در نتیجه وقتی زمان تزریق کمتر ا

زمان نامی تست بیشتر از زمان تنظیمی این قسمت باشد آن سلول  کهدر صورتیشد. برای جلوگیری از اشتباه کاربر 

 .شودمیآبی کمرنگ نشان داده  صورتبه
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 Max Fault Typeنکته . 5-219 

ثانیه میلی 30ثانیه تنظیم شده است در حالی که مقدار نامی زمان زون میلی 20در شکل باال حداکثر مقدار زمان خطا 

آبی  صورتبهشود نقطه، تست نخواهد شد. برای هشدار به کاربر کادر زمانی نقطه  RUNباشد. در این صورت اگر تست می

 کمرنگ نشان داده شده است.

 PostFault Timeقسمت  (5-7-1-4-5-3

 سه در را خطا از شده حاصل های سیگنال که است شده تعریف اینگونه Comtrade استاندارد طبق حفاظتی های رله در

 را بکهش ساز شبیه نقش تست دستگاه که آنجایی از. کنند نگهداری و ثبت خطا از بعد و خطا حین خطا، از قبل وضعیت

در این زمان در  .خطا از بعد و خطا حین خطا، از قبل شرایط یعنی یکندم ایجاد رله برای را وضعیت همین دارد رله برای

 .باشدفرض مقدار جریان صفر میپیشحالت 

5-7-1-4-5-4) Delay after Trigger 

ان طول خواهد کشید تا فرم شودمیکلید قدرت بعد از دریافت دستور تریپ از رله به مدت زمانی که در این قسمت تنظیم 

این مدت تزریق جریان ادامه خواهد داشت. از آنجا که باز و بسته شدن کلید به طور میانگین قطع کلید را اجرا کند. در 

 ثانیه تنظیم شده است.میلی 50فرض این مقدار پیش صورتبهکشد ثانیه طول میمیلی 50

5-7-1-4-5-5) Time Reference 

های حفاظتی ر کلی زمان تریپ در رله. به طوStartingو  Fault Inceptionدو گزینه وجود دارد:  Time Referenceدر قسمت 

که خطا شروع شده تا زمانی که دستور تریپ صادر شود. از این زمان به عنوان زمان مرجع برای  شودمیاز زمانی محاسبه 

 خواهد بود. Fault Inception. بنابراین زمان مرجع مساوی شودمیضبط زمان تریپ استفاده 

( تا زمانی است که دستور Pick upها )از طریق رله Startهای مختلف استفاده از تیغه ونگیری زمان زروش دیگر برای اندازه

این زمان به عنوان  .باشدمیها رله Pick upهای داخلی، به غیر از زمان تریپ صادر شده است. این زمان، تأخیر واقعی رله

انتخاب شود نیاز است تا سیگنالی از  Startingی . چنانچه مرجع زمانشودمیدر نظر گرفته  Startingزمان مرجع یعنی 

 Start, Start L1 (A), Start L2 (B), Startافزار با اسامی وصل شود. این سیگنال در قسمت سخت AMTرله به  Startکنتاکت 

L3 (C) تواند هر یک از اسامی ذکر شده را انتخاب نماید.نشان داده شده است. لذا کاربر می 
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 Startingو Fault Inception انتخاب مرجع زمانی به دو روش. 220-5 شکل

5-7-1-4-6) Load Current 

توانید با تنظیم پارامترهای این بخش به دارد می Prefaultهستید نیاز به جریان در قسمت تست آن ای که در حال اگر رله

 تنظیم مورد نظر دست یابید.

 Amplitudeقسمت  (5-7-1-4-6-1

 مستقیم یا درصدی از جریان خطا انتخاب کنید. صورتبهتوانید دامنه جریان را می

 Phaseقسمت  (5-7-1-4-6-2

 مستقیم یا مساوی زاویه جریان خطا انتخاب کنید. صورتبهتوانید زاویه جریان بار را نیز می

5-7-1-4-7) Search Setting 

برای پایان دادن به  شودمیتست یک خط سرچ شروع  باشد. وقتیمی Search Testاین قسمت اختصاصا مربوط به زبانه 

باشد. بین مقدار می Search Resolutionسرچ باید برایش شرطی مشخص شود که در اینجا شرط، همان دقت سرچ یا 

Relative و Abs  پذیری تست در نظر خواهند گرفت.و بیشترین عدد را به عنوان شرط پایان شودمیماکزیمم گرفته 

5-7-1-4-7-1) Relative 

عدد وارد شده در این قسمت در مقدار نامی  ضربحاصلدر واقع  شودمیدرصد تعریف  صورتبهمقداری که در این قسمت 

 باشد. 

5-7-1-4-7-2) Absolute 

در این قسمت نوشته خواهد شد. این مقدار اختالف دو  شودمیتعریف  Abs صورتبه Searchمقداری که به عنوان دقت 

 باشد.نقطه تست متوالی می

5-7-1-4-7-3) Max Point Number 

. از بین تعداد نقاط و دو شودمیدر این قسمت مشخص  شودمیاستفاده  Searchحداکثر تعداد نقاطی که برای یک خط 

 هر کدام زودتر رخ بدهد همان نتیجه توقف تست خواهد شد. Absو  Relativeمقدار 

 Ignore Nominal Characteristicsگزینه  (5-7-1-4-8

نها ای برای تست نداشته باشید و تتست دارید اشتباه به نظر برسد یا اصال مشخصهای که برای ممکن است شما مشخصه

ی هایتوانید از گزینههای مشخص دارد. در چنین شرایطی میها و تلرانساطالعات شما از رله این باشد که سه زون با زمان

 دهد.زیر این قسمت را نشان میقرار دارد استفاده کنید. شکل  Ignore Nominal Characteristicکه در قسمت 
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 Ignore Nominal Characteristicقسمت . 221-5 شکل

بکشید و با  Searchخط  Harmonic Restraint Viewمختلف صفحه  توانید در نواحیهای گفته شده میبا تنظیم قسمت

را زمانی که از این گزینه  searchآورید. در تصویر زیر خط  دستبهی خود را همشخص Search Intervalمشخص کردن 

 دهد.استفاده شده است را نشان می

 

 Ignore Nominal Characteristicکاربرد . 222-5 شکل
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5-7-1-4-8-1) Search Interval 

برای سرچ تست استفاده کنیم باید فاصله بین نقاطی که بر  Ignore Nominal Characteristicبخواهیم از روش  کهدر صورتی

یم شده در آن صفر نباشد. در ظرا مشخص کنیم. این گزینه زمانی کاربرد دارد که مقدار تن شودمیروی خط سرچ ایجاد 

 باشد.های نقاط میStep Sizeدر واقع  شودمیاین صورت عددی که در این قسمت وارد 

 Apply to Allنه گزی (5-7-1-4-8-2

اعمال کنید.  Search جداگانه بر روی هر یک از خطوط صورتبهرا  Ignore Nominal Characteristicتوانید روش شما می

وارد کنید. در تصویر زیر  search Intervalعددی را به عنوان  Ignoreدر ستون  Searchبرای این کار کافیست در جدول 

 کنید.یقسمت گفته شده را مشاهده م

 

 Ignoreو ستون  Searchجدول . 223-5 شکل

میلی اهم  300یکی از خطوط عدد صفر و در ستون دیگر عدد  Ignoreهمانطور که از تصویر باال مشخص است، در ستون 

 Ignore Nominal Characteristic باشد با روش عددی غیر صفر تعریف شده برای آننوشته شده است. در نتیجه خطی که 

 تست خواهد شد.

 Apply to Allاستفاده کنیم بر روی گزینه  Searchحال اگر بخواهید از این روش بر روی تمام خطوط اضافه شده به جدول 

 کلیک کنید.

 Disable Allگزینه  (5-7-1-4-8-3

اید و تمامی خطوط به روش معمول خطوط را صفر کردهتمامی  Search Intervalدر واقع  اگر بر روی این گزینه کلیک کنید

 .شودمیکه همان با در نظر گرفتن مشخصه است تست 
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 Other Settingsبخش  (5-7-1-4-9

 Shot Passed Only Act In Main Zoneگزینه  (5-7-1-4-9-1

عریف ت همان طور که قبال گفته شد هر نقطه تست یک زمان نامی دارد. عالوه بر زمان نامی با توجه به تلرانسی که برایش

را مطالعه  Shotجدول  Max Timeقسمت شده است یک مقدار حداقل و یک مقدار حداکثر نیز دارد. برای توضیحات بیشتر 

اند زمانشان بین حداقل زمان زونی که کنید. همانطور که در این قسمت آورده شده است نقاطی که در تلرانس قرار گرفته

. ارزیابی نقطه در حالت نرمال به توجه به زمانی که شودمیخود محاسبه  باالدستیآن قرار دارند و حداکثر زمان زون  در

 گفته شد محاسبه خواهد شد.

ای اگر مایل نیستید که ارزیابی نقطه تستی که در تلرانس قرار گرفته به شیوه گفته شده انجام گردد و ارزیابی آن مانند نقطه

 فعال کنید. Shot Passed Only Act In Main Zoneاخل زون قرار گرفته است انجام شود گزینه که در د

5-7-1-4-9-2) Search Passed Only Act in Zone 

داده  Searchقبل از اینکه توضیحی درباره کاربرد این گزینه داده شود نیاز است توضیحی در مورد شیوه ارزیابی یک خط 

 شود.

 اضافه شده است. Searchبرای تست به جدول  Searchخط فرض کنید همانند شکل زیر یک 

 

 Searchخط . 224-5 شکل

است که هر نقطه در زمان زون خود ارزیابی خواهند شد. در این قسمت نقش  گونهبدینارزیابی نقطه اول و نقطه دوم 

 قل نقاط در نظر گرفته نخواهد شد.تلرانس در محاسبه زمان حداکثر و حدا

توضیح داده شده است  Shotجدول  Max Timeقسمت که در  Shotمانند ارزیابی نقاط  2و  1ارزیابی مابقی نقاط بین نقطه 

ارزیابی شوند تیک گزینه  2و  1باشد و همانند نقاط  گونهبدینگردد. اگر مایل نیستید که ارزیابی این نقاط محاسبه می

Search Passed Only Act In Zone .را فعال کنید 
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5-7-1-4-10) Trigger 

توانید در این قسمت توانید برای افزایش سرعت تست و اینکه جریان خطا بیش از حد به رله اعمال نشود میشما می

تنظیم  1ال است. وضعیت باینری تریپ ری ورودی فعنقوانینی رو مطرح نمایید. در این قسمت بطور پیش فرض دو عدد بای

انی، های ولتاژی و جریرساند که در هنگام تزریق سیگنالشده است. یک بودن باینری تریپ در این قسمت این مفهوم را می

نظر شود و به سراغ در اولین باری که از رله باینری تریپ دریافت شود از ادامه تزریق ولتاژ و جریان آن نقطه تست صرف

 ی بعدی برود.نقطه تست

 Hardwareهای ورودی بیشتر از منوی توانید از قوانین منطقی در این قسمت استفاده کنید. برای فعال کردن باینریشما می

 باید اقدام شود.

ی داشته باشید، زمانی برا Trip کهدر صورتیقرار دهید.  Xتوجه داشته باشید که اگر هر دو باینری تعریف شده را در حالت 

 تریپ ثبت نخواهد شد.

5-7-1-4-11) Binary Output 

 برای. کنید استفاده خود تست برای خروجی هایباینری از PostFault و Prefault، Fault فواصل تمامی در توانیدمی شما

 .کنید فعال را خود نظر مورد باینریهای Binary Output زبانه از و Hardware Config بخش از باید هاباینری کردن فعال

 رجوع کنید. این بخشبرای توضیحات تکمیلی می توانید به 

 Harmonic Restraint Viewماژول (5-7-2

وارد شده است نشان  Definition Characteristicقسمت  Test Objectای که قبال تنظیماتش در ی رلهدر این پنجره مشخصه

 .شودمیداده 
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 Harmonic Restraint Viewپنجره . 225-5 شکل

نتخاب کنید. را ا Harmonic Restraint Viewگزینه  Viewکلیک کنید یا از منوی  برای مشاهده این پنجره بر روی آیکون 

 را انتخاب کنید.  Harmonic Restraint Viewتوانید هایی در پایین هر پنجره وجود دارد میهمچنین از زبانه

 

 های صفحاتزبانه. 226-5 شکل

 توانید این پنجره را مشاهده کنید. می Ctrl + Alt + Iعالوه بر تمام موارد گفته شده با استفاده از کلید میانبر 

 Testپنجره  Shot Testخطا را نیز مشاهده خواهید نمود. اگر بر روی زبانه  جریانی رله، در این صفحه عالوه بر مشخصه

View  باشید و با کلیدShift بر روی مشخصه کلیک کنید همان نقطه تست خواهد شد. اگر در زبانه Check Test  باشید و

اید همان خط تست خواهد شد. اگر همین کار را زمانی که در زبانه را نگه داشته Shiftخط بکشید در حالی که کلید یک 

Search Test  باشید و انجام دهید همان خطSearch  در  شودمیانجام  گونهبدینخواهد شد. هیچکدام از نتایج تستی که

را هم پایین نگه دارید و انجام دهید  Ctrl، کلید Shiftینکه عالوه بر کلید گزارش نخواهد آمد. اگر همین روند را با تفاوت ا

 و هم به جدول اضافه خواهد شد. شودمیآن نقطه یا خط هم تست 

برای اینکه بتوانید از این صفحه برای تجزیه و تحلیل تست خود بهترین استفاده را ببرید امکاناتی به این پنجره اضافه شده 

ی برخی از امکانات این پنجره برای دسترسی سریعتر، در پایین صفحه نماید.را برای شما میسر می است که این کار

Harmonic Restraint View ها توضیح داده خواهد شد.قرار گرفته است. در ادامه هر یک از این گزینه 

 Harmonic Restraint Viewهای کمکی در گزینه (5-7-2-1

توضیح داده شده است. به دلیل شباهت کاربرد این ابزار از تکرار  Impedance viewبخش کاربرد تمامی موارد این قسمت در 

 کلیک کنید. اینجاآن خودداری می کنیم. برای مطالعه این بخش 

 حرکت بین نقاط تست (5-7-2-2

نقطه را بدانید کافیست بر روی مشخصات خط چک  برای آنکه بر روی نقاط ایجاد شده حرکت کرده و بتوانید اطالعات هر

بین نقاط ایجاد شده حرکت  Alt + M , Nکلیک کرده و سپس با استفاده از کلید ترکیبی  Test Viewدر جدول  Searchو یا 

ن نقاط انتخاب شده است. اطالعات ای Harmonic Restraint Viewیکی از نقاط در  alt + Mکنید. در شکل با استفاده از کلید 

 مشاهده نمایید. Medium Detail Viewتوانید در پنجره می را
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 حرکت بین نقاط چک و سرچ. 227-5 شکل

 Medium Detail Viewماژول  (5-7-3

ه ئتست و بعد از تست ارا قبل از Harmonic Restraint Viewبر روی صفحه  در این ماژول اطالعات کاملی در مورد هر نقطه

 .شودمی

 

 Medium Detail Viewنمایش اطالعات در . 228-5 شکل

بر روی نقاط خط تست حرکت  Alt+M/Nوقتی که بر روی خط چک یا سرچ کلیک کرده باشید و با استفاده از کلید ترکیبی 

نمایش داده خواهد شد. این کار هم قبل از تست و هم  Medium Detail Viewنقطه در پنجره  کنید، اطالعات مربوط به هر

 یابی کمک خواهد کرد.پذیر است و به کاربر در عیببعد از تست امکان
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AMT Overcurrent 
 جریان زیاد تستصفحه  (5-8

 : توضیحات کامل در مورد کارایی تست جریان زیاد و توضیح در مورد جهتدار و غیرجهتی رله010

 های آن: توضیح در مورد منحنی مشخصه مورد استفاده برای تست و الگوریتم002

 و جایگاه آن در نرم افزار   PT Connectionو  CT Connection: توضیح کامل در مورد 003

های زمان ثابت، شخصهو جریان زیاد جهتی با منحنی م جهتیغیر های جریان زیادبرای تست رله AMT Overcurrent صفحه

ماژول  این در دستی و اتوماتیک طراحی شده است. صورتبه کند،ای که کاربر تعریف میزمان معکوس و منحنی مشخصه

 باشد.فاز قابل تست میانواع خطاهای زمین، دوفاز و سه

تجهیزات موتوری و ژنراتوری با منحنی مشخصه غیر دیفرانسیلی با استفاده از مدل خطای توالی منفی و صفر  رومدر این 

 تست شود.تواند می

 صورتبهتواند این نواحی را جریان زیاد نواحی قطع منحنی مشخصه با تلرانس مشخص شده است. کاربر می رومر د

 اختصاصی تنظیم کند.

برای آنکه بتوانید تست جریان زیاد انجام دهید، همانند صفحات تست دیگر باید سه گام را انجام دهید. گام اول تعریف 

در  را تنظیم کنید. Overcurrentبالک  Test objectدارید. برای این کار باید از قسمت ای که قصد تست آن را مشخصه رله

فعال ورودی و خروجی را  هایافزاری از جمله نوع سربندی صورت گرفته، تعداد باینریگام بعدی باید مشخصات سخت

های مختلفی در گام آخر نیز باید تست خود را در ماژول بروید. Hardware Configص کنید. برای این کار باید به قسمت مشخ

 که در هر صفحه تست قرار دارد طراحی کنید.

ها دارای کاربردهایی خاص هر یک از ماژولها استفاده شده است. از تعدادی ماژول برای طراحی تستنیز  Roomدر این 

ها برای طراحی تست و تعدادی برای دیدن نتایج تست طراحی شده در نظر گرفته هستند. به نوعی، تعدادی از این ماژول

 شده است.

 شد.خواهد ها توضیح داده در ادامه هر یک از این قسمت

 Test Viewماژول  (5-8-1

ای که در این پنجره زبانه 5گیرد. برای این کار از ه قصد تست آن را دارید انجام میتنظیمات نقاطی ک Test Viewدر پنجره 

، Settingsزبانه ، Pickup-Drop offه نزبا، Shot Testزبانه شامل ها این زبانهتوانید استفاده کنید. در نظر گرفته شده است می

 ها آورده خواهد شد.ح هر یک از این زبانهدر ادامه شر باشند.می Binary Outputزبانه  و Triggerزبانه 

 رجوع کنید. این بخشبرای توضیحات تکمیلی می توانید به 

http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent_003.mp4
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  Shot Testزبانه  (5-8-1-1

در این قسمت این امکان فراهم شده  توانید از این قسمت استفاده کنید.های جریان زیاد میبرای تست زمانی مشخصه رله

 ت که جریانی را بر روی مشخصه تعریف کنید و از آن تست زمانی بگیرید.اس

کنید و در انتها گزارشی  Runتست را  دتوانیمی Shotبعد از تعریف نقاط تست در این قسمت و اضافه کردن آن به جدول 

 از تست خود تهیه کنید.

 Test Pointبخش  (5-8-1-1-1

های ضریبی از جریان صورتبهمستقیم و یا  صورتبهتواند ن مقدار میکنید. ایدر این بخش مقدار جریان تست را وارد می

 دیگر تعریف شود.

 I Testقسمت  (5-8-1-1-1-1

 مقدار جریان تست را در این قسمت وارد کنید.

 Angleقسمت  (5-8-1-1-1-2

اثیر های شما جهتدار باشد تتوانید برای جریان تست خود یک زاویه نیز تعریف کنید. این قسمت بیشتر زمانی که رلهمی

 واهد داشت.خ

 I Test Relativeقسمت  (5-8-1-1-1-3

وابسته  شودمیانتخاب  Relative toت که در قسمتوانید مقدار جریان تست را به پارامتری با انتخاب تیک این گزینه می

مقدار جریان تست تغییر  Relative toوقتی تیک این گزینه فعال باشد با تغییر مقدار پارامتر مشخص شده در قسمت  کنید.

نوشته شده است  Factorفعال باشد با تغییر مقدار آن پارامتر ضریبی که در قسمت کرد ولی اگر تیک این گزینه غیر خواهد

 کند.تغییر می

 Factorقسمت  (5-8-1-1-1-4

تعریف کنید. برای این  شودمیمشخص  Relative toتوانید مقدار جریان تست را با ضریبی از پارامتری که در قسمت می

 ود را در این قسمت بنویسید.کار عدد مورد نظر خ

 Relative toقسمت  (5-8-1-1-1-5

و جریان  شودمینوشته شده ضرب  Factorمقدارش در عددی که در قسمت  شودمیپارامتری که در این قسمت مشخص 

 باشد.می Inomفرض در این قسمت پارامتر پیش .تعریف خواهد شدتست 

 Detailبخش  (5-8-1-1-2

رسانی زمان نامی نقاط تست و حداقل و حداکثر مقدار زمان تست و اطالعاین بخش غیر قابل ویرایش است و صرفا جهت 

 باشد.در نهایت نتیجه تست می

 t nomقسمت  (5-8-1-1-2-1

اگر جریان  ای برای تست تعریف شده باشد، مقدار زمان نامی آن نقطه در این قسمت نمایش داده خواهد شد.اگر نقطه

Max Fault Time  با رنگ آبی نشان داده خواهد شد.  سلولکمتر باشد این  شودمیاز مقداری که در این قسمت مشخص
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باشد که این نقطه بدلیل کم بودن زمان تزریق جریان خطا تست نخواهد شد. برای تست چنین رنگ آبی بدین معنا می

 را بیشتر از مقداری که در این سلول نشان داده شده است تعریف کنید. Max fault Timeای باید زمان نقطه

 

 زمان نامی. 229-5 شکل

 t minقسمت  (5-8-1-1-2-2

ها، حداقل مقدار زمان مجاز برای زمان زون Test Objectبا توجه به تلرانس در نظر گرفته شده در بالک دیستانس در 

 ای در آن تعریف شده است، در این قسمت نوشته خواهد شد.عملکرد زونی که نقطه

 t maxقسمت  (5-8-1-1-2-3

ها، حداکثر مقدار زمان مجاز برای زمان زون Test Objectبا توجه به تلرانس در نظر گرفته شده در بالک دیستانس در 

 ای در آن تعریف شده است، در این قسمت نوشته خواهد شد.عملکرد زونی که نقطه

 t actقسمت  (5-8-1-1-2-4

قسمت ثبت خواهد شد. قبل از انجام تست این سلول خالی  بعد از انجام تست، مقدار زمان واقعی عملکرد زون در این

 باشد. بعد از انجام تست زمان گرفته شده را ثبت خواهد کرد.می

 Stateقسمت  (5-8-1-1-2-5

 صورتبهو بعد از تست  Not Testedی تعریف شده در این سلول نمایش داده خواهد شد. قبل از تست وضعیت تست نقطه

Pass  وFail نمایش داده خواهد شد. 

 Fault Typeبخش  (5-8-1-1-3

 OverCurrentروم  ShotTest: توضیحات خطا های استاندارد در 001

 برای روبرو هایفرضپیش سازی،هشبی برای. است شده طراحی موجود استاندارد خطاهای انواع جریان زیاد تست ماژول در

 .باشدمی خطا جریان زاویه φf زاویه I=0 وبرای حالت جهتدار  V=Vn: شودمی گرفته نظر در سالم هایفاز

 Addدکمه  (5-8-1-1-4

کردن تست، تنها نقاطی که در این  Runاضافه کنید. بعد از  Shotی تست باید آن را به جدول بعد از تعریف مقدار نقطه

 تست خواهند شد. تست نیز به ترتیب نقاط اضافه شده در جدول اجرا خواهد شد.جدول هستند 

http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.TestView.ShotTestTab.FaultType_001.mp4
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کلیک کنید. راههای مختلفی برای اضافه کردن  Addی باید بر روی دکمه Shotبرای اضافه کردن نقطه تست به جدول 

 باشد.یکی از این موارد می Addوجود دارد که گزینه  Shotنقاط تست به جدول 

 

 Shotشده در جدول  Addنقاط . 230-5 شکل

 Overcurrentو کلیک چپ بر روی صفحه  Ctrlنگه داشتن کلید  ،کردن نقاط تست به جدول Addروش دیگر برای 

Characteristic باشد.می 

 تعداد نقاط تست (5-8-1-1-5

مربوطه عبارتی نوشته خواهد شد که اطالعاتی در  Fault Typeوی ، جلFault Typeبعد از اضافه شدن هر نقطه تست در هر 

 به کاربر خواهد داد.را تست نشده و نقاط تست شده تعداد ، Fault Typeمورد نقاط تست موجود در آن 

و بخش تنظیمات  Preferenceباشد. برای این منظور به صفحه این عبارت جهت نمایش یا عدم نمایش قابل تنظیم می

Test Counter .مراجعه فرمایید 

 Insertدکمه  (5-8-1-1-6

اضافه گردید، مایل باشید یکی از نقاط برای  Shotممکن است بعد از اینکه تمامی نقاط مورد نظر برای تست به جدول 

 Insertانتخاب کنید و از دکمه  Shotی این کار کافیست نقطه مورد نظر را در جدول چندین بار پشت سر هم تست شود. برا

 به دفعات مورد نیاز استفاده کنید.

گیرند و تست به ترتیب برای این کار استفاده کنید نقاط جدید همیشه در انتهای لیست قرار می Addاگر شما از دکمه 

 نقاط موجود در جدول اجرا خواهد شد.

  Removeدکمه (5-8-1-1-7

 باشد.می Remove، انتخاب آن نقطه در جدول و کلیک بر روی دکمه Shotهای حذف نقاط از جدول یکی از روش

 چند نقطه را همزمان با هم از جدول حذف کنید. Removeتوانید با انتخاب چند نقطه و کلیک بر روی دکمه شما می
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را پایین نگه دارید و بر ماوس ه را انتخاب کردید، کلیک چپ برای انتخاب چند نقطه در جدول، بعد از اینکه اولین نقط

باشد که پشت سر هم قرار گرفته ف نقاطی میذروی نقاطی که مایل هستید از جدول حذف شوند بکشید. این روش برای ح

 است.

توانید کلید می ،باشدمی Shotانتخابی حذف کنید و این نقاط در جاهای مختلف جدول  صورتبهخواهید نقاطی را اگر می

Ctrl  را نگه دارید و بر روی نقاط مورد نظر در جدول کلیک کنید. در انتها بر روی دکمهRemove .کلیک کنید 

 باشد.صفحه کلید کامپیوتر می Deleteکلید میانبر برای حذف نقاط بعد از انتخاب آن، کلید 

 Add Toدکمه  (5-8-1-1-8

 Addتست کنید، برای صرفه جویی در وقت، از گزینه  Fault Typeدین خواهید یک نقطه تست را در چنمی زمانی کهبرای 

To .استفاده کنید 

استفاده کنید. با کلیک بر  Add Toاز دکمه  Shotابتدا نقطه مورد نظر را تعریف کنید ولی برای اضافه شدن نقطه به جدول 

 روی این گزینه صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود.

 

 Add Toپنجره . 231-5 شکل

 Fault Typeقسمت  (5-8-1-1-8-1

 OKهایی که مایل هستید نقاط شما در آنجا تست شود انتخاب کنید و در نهایت بر روی دکمه Fault Typeدر این پنجره 

 کلیک کنید.

ر این پنجره صورت گرفته نمایش داده خواهد هایی که در بار اول داگر برای دومین بار به این پنجره مراجعه کنید، انتخاب

 شد.
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 Remove Allدکمه  (5-8-1-1-9

توانید استفاده کنید. با کلیک بر روی این گزینه صفحه زیر را مشاهده از این گزینه می Fault Typeبرای حذف نقاط از چند 

 خواهید نمود.

 

 Remove Allپنجره . 232-5 شکل

 Fault Typeقسمت  (5-8-1-1-9-1

هایی که مایل هستید نقاط تست تعریف شده در آن حذف شود، انتخاب و در نهایت بر روی دکمه Fault Typeدر این پنجره 

OK .کلیک کنید 

 Specific Rowقسمت  (5-8-1-1-9-2

ای انتخابی حذف هFault Typeخواهید نقطه دوم در ها پنج تا نقطه برای تست دارید و میFault Typeفرض کنید در تمامی 

خواهید حذف شود را در این قسمت بنویسید. در مثال ذکر شده باید شود. برای این کار کافیست شماره سطری که می

 نوشته شود. 2عدد 

 شوند.تمامی نقاط حذف می OKباشد. در این حالت با کلیک بر روی به معنای بی تاثیر بودن آن می سلولعدد صفر در این 

 Sequenceدکمه  (5-8-1-1-10

اضافه کنید بر  Shotهای مساوی و تعداد دلخواه به جدول ی مشخص و با گامبرای اینکه بتوانید نقاطی را در مسیر یا زاویه

 روی این گزینه کلیک کنید. در این صورت پنجره زیر را مشاهده خواهید نمود.
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 Sequenceپنجره . 233-5 شکل

 Current Dataبخش  (5-8-1-1-10-1

 در این بخش اطالعات مربوط به جریان را وارد خواهیم کرد.

 sequence typeقسمت  (5-8-1-1-10-1-1

توانید می شودمیانتخاب  Currentرا انتخاب کنیم. وقتی گزینه  Factorیا  Current هایتوانیم یکی از روشدر این قسمت می

استفاده کنید باید ضریبی از مقداری که در قسمت بعد مشخص  factorجریان مورد نظر خود را وارد کنید. اگر از گزینه 

 کنید.وارد را  شودمی

 I Test Relativeقسمت  (5-8-1-1-10-1-2

وابسته  شودمیانتخاب  Relative toتوانید مقدار جریان تست را به پارامتری که در قسمت با انتخاب تیک این گزینه می

مقدار جریان تست تغییر  Relative toمقدار پارامتر مشخص شده در قسمت کنید. وقتی تیک این گزینه فعال باشد با تغییر 

نوشته شده است  Factorفعال باشد با تغییر مقدار آن پارامتر ضریبی که در قسمت خواهد کرد ولی اگر تیک این گزینه غیر

 کند.تغییر می

 Relative toقسمت  (5-8-1-1-10-1-3

و جریان  شودمیی که در قسمت بعد نوشته شده ضرب مقدارش در عدد شودمیپارامتری که در این قسمت مشخص 

 باشد.می Inomفرض در این قسمت تست تعریف خواهد شد. پارامتر پیش

 Start Valueقسمت  (5-8-1-1-10-1-4

 داده شود. Sequenceدر این قسمت باید یک جریان اولیه برای شروع 

 End Valueقسمت  (5-8-1-1-10-1-5

 آخرین جریان تست را در این قسمت باید وارد کنید.
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 Step Sizeقسمت  (5-8-1-1-10-1-6

 .های بین نقاط در این قسمت وارد خواهد شدگام

 Step countقسمت  (5-8-1-1-10-1-7

 تعداد نقاط محاسبه و در این قسمت نمایش داده خواهد شد.  مشخص شده،های انتها و گامتوجه به نقاط ابتدا، با 

 Angle Dataبخش  (5-8-1-1-10-2

 ایجاد کنید. sequenceزاویه جریان نیز  توانید بر رویبر روی دامنه جریان، می Sequenceدر این قسمت عالوه بر 

 Start Valueقسمت  (5-8-1-1-10-2-1

 را در این قسمت مشخص کنید. ی شروعزاویه

 End Valueقسمت  (5-8-1-1-10-2-2

 زاویه انتهایی را در این قسمت وارد کنید.

 Step Sizeقسمت  (5-8-1-1-10-2-3

 های بین زاویه ابتدایی و انتهایی را در این قسمت وارد کنید.گام

 Step countقسمت  (5-8-1-1-10-2-4

 به شده و در این قسمت نشان داده خواهد شد.سهای مشخص شده، نقاط محازاویه ابتدایی، انتهایی و گام با توجه به

 Total Shot Countبخش  (5-8-1-1-10-3

شوند و ای ضرب میدر این قسمت کل نقاط محاسبه شده نشان داده خواهد شد. تعداد نقاط جریانی در تعداد نقاط زاویه

های مختلفی داشته باشیم، در توانیم زاویهی جریانی میز آنجا که برای هر نقطهتعداد کل نقاط را حاصل خواهند شد. ا

 .شودمینتیجه این مقدار محاسبه 

 Fault Typeبخش  (5-8-1-1-10-4

ها اضافه کنید. برای این Fault Typeدر هر یک از  دتوانیشدن به جدول آماده شده است را می Addتمامی نقاطی که برای 

 کلیک کنید. Okنظر خود را انتخاب کنید و در انتها بر روی دکمه  مورد Fault Typeکار کافیست 

 Clear All Failed Test دکمه (5-8-1-1-11

شده باشند. اگر قصد دارید برای بار  Failهای مختلف به دالیلی Fault Typeبعد از انجام تست ممکن است برخی از نقاط در 

 Clear All Failed Testکنید. برای این کار بر روی  Clearرا  نتایج تست این نقاط دیگر این نقاط را تست کنید ابتدا باید

 توانند دوباره تست شوند.ها میFault Typeشده در تمامی  Failedکلیک کنید. در اینصورت نقاط 

 Shotجدول  (5-8-1-1-12

شند شدن به این جدول منتقل خواهند شد. تنها نقاطی که در این قسمت قرار داشته با ADDنقاط تست بعد از تعریف و 

 توان بعد از تست نتایج آن را در گزارش نهایی آورد.می
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 Shot Testجدول. 234-5 شکل

باشد. در ادامه هر یک از دارای مشخصاتی می Shot. هر نقطه می کنیدمشاهده  Shotدر تصویر باال نقاط تست را در جدول 

 ده خواهد شد.این موارد توضیح دا

 نمایش داده خواهد شد. Overcurrent Characteristicبر روی مشخصات هر نقطه کلیک کنید، آن نقطه در پنجره 

 Shot Testجدول  هایمشخصات پارامتر (5-8-1-1-12-1

5-8-1-1-12-1-1) State 

 یعالمت در این قسمت نشان داده خواهد شد. در مجموع سه وضعیت برای هر نقطهاز ی تست با استفاده وضعیت نقطه

 . در جدول زیر این سه وضعیت را مشاهده خواهید نمود.شد تعریف خواهد تست

 سه وضعیت نقطه تست 19-5 جدول

 توضیح عالمت

 Not Tested 

 
Passed 

 
Failed 

 
Out Of Range 

5-8-1-1-12-1-2) Assessment 

 Notشد. در جدول باال این موارد ذکر شده است. اگر در این قسمت  شرح وضعیت تست در این قسمت نمایش داده خواهد

Tested باشد. مشاهده نمودید به معنای تست نشدن نقطه میPassed  به معنای تست شدن وPassed  شدن آن نقطه در

یا  AMTرفیت تست خارج از ظ یعنی ولتاژ یا جریان نقطه Out Of Rangeباشد. ای که برایش تعریف شده است میمحدوده

در  Test objectدر  Deviceمشخص گردیده است. بدین معنا که ممکن است در بخش  AMTهایی است که برای محدودیت

 تنظیم شده باشد.  AMTمحدودیت جریان کمتر از حد نامی  Limitقسمت 
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مختلفی رخ دهد که هر  زمان تریپ خارج از رنج بوده است. ممکن است این حالت به دالیلشود یعنی  Failedاگر تست 

 یک از این دالیل در این قسمت نوشته خواهد شد.

 سیگنالی از باینری ورودی با عناوین  کهدر صورتیStart  وTrip توسط ،AMT  دریافت نشود در این حالت اگرTmax 

 خواهد شد. Failedباشد ارزیابی  No-Tripنقطه تست برابر 

 Ttrip<Tstart :ورودی باینری با عنوان  سیگنالی از کهدر صورتیStart  توسطAMT  دریافت نشود ولی از سیگنال

سیگنال دریافت شود در این حالت بدون توجه به عوامل و یا حالت دیگر در قسمت ارزیابی  Tripورودی باینری 

"Ttrip<Tstart" .نوشته خواهد شد 

 Tstart<Tprefault :سیگنال  کهدر صورتیStart  تریپ توسط دریافت شده و سیگنالAMT این  دریافت نشود در

نوشته خواهد  "Tstart<Tprefault"باشد در قسمت ارزیابی  Startتر از زمان سیگنال بزرگ Prefaultحالت اگر زمان 

 شد.

 Both Prefault :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود در این حالت اگر زمان

 "Bothباشد در قسمت ارزیابی عبارت  Tripو یا زمان سیگنال  Startتر از زمان سیگنال زرگب Prefaultسیگنال 

Prefault" .نوشته خواهد شد 

 Tstart<Tprefault :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود. در این حالت اگر زمان

Prefault تر از زمان سیگنال بزرگStart ارت باشد عب"Tstart<Tprefault" .در قسمت ارزیابی نوشته خواهد شد 

 Ttrip<Tprefault :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود. در این حالت اگر زمان

Prefault تر از زمان سیگنال بزرگTrip  باشد عبارت"Ttrip<Tprefault" .در قسمت ارزیابی نوشته خواهد شد 

 Ttrip<Tstart :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود. در این حالت زمانstart 

 در قسمت ارزیابی نوشته خواهد شد. "Ttrip<Tstart"باشد عبارت  Tripتر از زمان سیگنال بزرگ

 .شودمیای از توضیحات باال در قالب یک جدول در ادامه ارائه خالصه

 Test Viewنتایج حاصل از ارزیابی نقاط در قسمت بررسی 20-5 جدول
 Startسیگنال  Tripسیگنال  شرط اول شرط دوم ارزیابی

Pass - Tmax= No- Trip دریافت نشد دریافت نشد 
Failed - Tmax <> No- Trip 

Trip<Start - - شددریافت ن دریافت شد 

Start<Trip - Tstart<Tprefault 

 Pass Tmax= No- Trip دریافت شد دریافت نشد
Tstart>=Tprefault 

Failed 
T max <> No- 
Trip 

Both Prefault - 
Tstart<Tprefault 
OR 
Ttrip<Tprefault 

 دریافت شد دریافت شد
Tstart<Tprefault - Tstart<Tprefault 

Ttrip<Tprefault - Ttrip<Tprefault 

Ttrip<Tstart - Ttrip<Tstart 

Pass Tmin<tAct<Tmax 
Ttrip>=Tstart 

Failed Tmin>tAct>Tmax 
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5-8-1-1-12-1-3) ITest 

باشد. برای ویرایش . این مقدار در این قسمت قابل ویرایش میمقدار جریان تست در این قسمت نمایش داده خواهد شد

 د و مقدار جدید را وارد کنید.این مقدار بر روی سلول آن کلیک کنی

5-8-1-1-12-1-4) Angle 

باشد. برای ویرایش این این مقدار در این قسمت قابل ویرایش می .شودمیی تست در این قسمت نمایش داده زاویه نقطه

 مقدار بر روی سلول آن کلیک کنید و مقدار جدید را وارد کنید.

5-8-1-1-12-1-5) ITest Relative 

 Yesل بودن این گزینه به جدول اضافه شده باشد در جلوی این گزینه کلمه نقطه اضافه شده به جدول با فعا کهدر صورتی

 باشد.این قسمت نیز قابل ویرایش می نوشته خواهد شد. NOو در غیر اینصورت کلمه 

5-8-1-1-12-1-6) Factor 

 Relative toدامنه جریان اضافه شده به جدول چه ضریبی از پارامتری است که در قسمت  شودمیدر این قسمت مشخص 

 شده است.مشخص 

5-8-1-1-12-1-7) Relative to 

خواهد  دستبهنوشته شده است  Factorاین مقدار در مقداری که در سلول  ضربحاصلپارامتری که مقدار جریان تست از 

 آمد.

5-8-1-1-12-1-8) T nom 

غیر  و شودمیمحاسبه  AMProتوسط با توجه به نوع منحنی تعریف شده باشد. این مقدار می نقطه تستمقدار زمان نامی 

 باشد.یقابل ویرایش م

5-8-1-1-12-1-9) T Act 

باشد. این قسمت نیز غیر و قبل از آن خالی می شودمیباشد. این قسمت بعد ازانجام تست پر مقدار زمان واقعی تست می

 باشد.قابل ویرایش می

5-8-1-1-12-1-10) Dev% 

بل از و ق شودمیی تست شده در این قسمت نوشته خواهد شد. این قسمت بعد ازانجام تست پر مقدار تلرانس واقعی نقطه

 باشد.باشد. این قسمت نیز غیر قابل ویرایش میخالی می آن

5-8-1-1-12-1-11) Dev sec 

ی تست شده بر حسب ثانیه در این قسمت نوشته خواهد شد. این قسمت بعد ازانجام تست پر مقدار تلرانس واقعی نقطه

 باشد.باشد. این قسمت نیز غیر قابل ویرایش میشود و قبل از آن خالی میمی

5-8-1-1-12-1-12) T min 

تواند یک زمان حداقل می مشخصهشده است هر  منحنی مشخصه جریانی تعریفای که برای نس زمانیبا توجه به تلرا

 داشته باشد.

5-8-1-1-12-1-13) T max 

 ثرحداکتواند یک زمان ای که برای منحنی مشخصه جریانی تعریف شده است هر مشخصه میبا توجه به تلرانس زمانی

 داشته باشد.
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5-8-1-1-12-1-14) User Comment 

تست توضیحی در این قسمت بنویسد که در گزارش نهایی آورده شود. این قسمت بعد از انجام  تواند برای هر نقطهکاربر می

 باشد.تست نیز قابل ویرایش می

 Shot Testراست کلیک جدول  (5-8-1-1-12-2

 های آن ابزارهایی برای تست بهتر و نمایش بهتر اطالعات در نظر گرفته شده است.برای این صفحه در راست کلیک

 Headerراست کلیک بر روی  (5-8-1-1-12-2-1

 توانید از آنها برای آشکار یا پنهان کردن هر یکاگر بر روی سر تیتر جدول راست کلیک کنید لیستی باز خواهد شد که می

 از پارامترهای جدول و اضافه استفاده کنید.

 

 Headerراست کلیک . 235-5 شکل

 Show/Hideگزینه  (5-8-1-1-12-2-1-1

تیک کنار هر گزینه را بردارید، این گزینه در  کهدر صورتیرا خواهید دید.  Headerهای قسمت لیست تمام گزینهدر این 

 جدول نمایش داده نخواهد شد. برای نمایش مجدد پارامتر پنهان شده تیک گزینه را فعال کنید.

 Add Toگزینه  (5-8-1-1-12-2-1-2

گیرد و برای تعریف شده است به عنوان مبنا قرار می Test Pointای که در قسمت با کلیک بر روی این قسمت آخرین نقطه

رد نظر خود را انتخاب مو Fault Typeتوانید باز خواهد شد که می Add To point Toدیگر صفحه  یهاFault Typeتکرار در 

 در جاهایی که مشخص شده اضافه شود.نظر کلیک کنید تا نقطه مورد  Okکرده و بر روی دکمه 
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 روی مشخصات نقاطکلیک بر  تراس (5-8-1-1-12-2-2

 تواند برای شرایط قبل از تست ومی کهبا کلیک بر روی مشخصات هر نقطه و سپس راست کلیک، لیستی باز خواهد شد

 بعد از تست کاربران مفید باشد.

 

 راست کلیک بر روی مشخصات نقاط. 236-5 شکل

 Show/Hideقسمت  (5-8-1-1-12-2-2-1

 کلیک کنید. اینجاوضیحات این بخش برای ت

 Apply & Start Testقسمت  (5-8-1-1-12-2-2-2

کنید.  توانید از این گزینه استفادهاگر تصمیم داشتید از بین نقاطی که در جدول قرار دارد تنها یک نقطه را تست کنید می

شده و نتایج آن  Failedاند و برای بعد از تست برای نقاطی که دهاین گزینه هم برای قبل از تست برای نقاطی که تست نش

Clear خواهیم دوباره آن نقطه را تست کنیم کاربرد دارد.اند و میشده 

 Add Toقسمت  (5-8-1-1-12-2-2-3

 کلیک کنید. اینجابرای توضیحات این بخش 

 Removeقسمت  (5-8-1-1-12-2-2-4

 مطالعه کنید. این قسمتتوانید از دهد که توضیحاتش را مینجام میرا ا Removeاین گزینه همان کار دکمه 

 Clear Resultقسمت  (5-8-1-1-12-2-2-5

توانید ابتدا شد و تصمیم داشتید همان نقطه را دوباره تست کنید می Failedای ی تست نقطهبعد از انجام تست اگر نتیجه

 مورد آزمایش داآن نقطه را مجد Apply & Start Testکنید و با استفاده از گزینه  Clearت را با استفاده از این گزینه نتایج تس

 قرار دهید.
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 Recalculate Pointقسمت  (5-8-1-1-12-2-2-6

کنید و چنانکه بخواهید همان نقطه را دوباره تست کنید، با استفاده  clearبعد از انجام تست اگر نتیجه ی تست نقطه ای را 

 می توانید این کارو انجام دهید.  Recalculate pointاز گزینه 

 

  PickUp-DropOffزبانه  (5-8-1-2

 .باشدمیدر عملکرد آن  shot یتفاوت این زبانه با زبانه باشد.می Shot Test یانههمانند زببسیاری از ابزارهای این صفحه 

 صورتبهکمیت  دوروی  تواند بردر این قسمت کاربر می طراحی شده است. Drop Offو  Pick Upاین قسمت برای تست 

 و زاویه. دو کمیت عبارتند از جریان انجام دهد. این  Drop Offو  Pick upجداگانه 

 

 Pick Up-Drop Offو زبانه  Test viewپنجره . 237-5 شکل

 های مختلف این قسمت در جدول زیر آورده شده است.قسمت

 Test Pointبخش  (5-8-1-2-1

 و با مثال مقادیر مفروضه TESTPOINTو قسمت  DROPOFFو  PICKUP: توضیح کامل در مورد 001

 .شودمیآن را بگیرید مشخص  Pick upخواهید ای که میدر این قسمت تنظیمات نقطه

 Target Typeمت قس (5-8-1-2-1-1

با کلیک بر روی این  .شودمیگرفت مشخص  Drop Offو یا  Pick Upتوان بر روی آن هایی که میدر این قسمت کمیت

  توانید جریان یا زاویه را انتخاب کنید.. در این لیست شما میشودمیلیست باز  قسمت یک

http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.PDTab.Testpoint_001.mp4
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 Currentقسمت  (5-8-1-2-1-2

بالک و در  Test objectام تعریف مشخصه در ر در هنگاین مقدا .شودمی مشخص قسمت این در جریان نامی مقدار

Overcurrent .تعریف خواهد شد 

 Angleقسمت  (5-8-1-2-1-3

ی زاویهتوانید با تعریف تعریف شده باشد، می Overcurrentالک بی شما جهتدار باشد و مشخصه آن را در رله کهدر صورتی

 را تست کنید.آن  Pickupیا پایان ناحیه تریپ،  شروع

 Pick up Delta Tقسمت  (5-8-1-2-1-4

هدکه دکند به کاربر این امکان را میاستفاده می Rampاز روش ساختن یک  Pick upبرای تست  AMProاز آنجایی که 

های زمانی را وارد کنید. به مقدار عددی دش انجام دهد. بنابراین در این قسمت شما باید گامرا خو Rampتنظیمات این 

 اتفاق خواهد افتاد.فاصله بین هر پله  شودمیکه در این قسمت نوشته 

 Drop off Delta Tقسمت  (5-8-1-2-1-5

ها را تنظیم کند. واضح زمان پله نیز Drop offتواند برای کاربر می ،ها را تنظیم کردیمزمان پله Pickupهمانطور که برای 

 می باشد که با کم کردن زمان سرعت تست باال خواهد رفت.

 ∆I∆ /φقسمت  (5-8-1-2-1-6

باید در این  تغییر خواهد کرد. اگر تست شما بر روی جریان باشد Target Typeاین قسمت متناسب با انتخاب شما در 

ر هر ای که دشما بر روی زاویه باشد باید مقدار زاویه تر تسجریانی در هر پله را وارد کنید ولی اگتغییرات قسمت مقدار 

 کند را در این قسمت وارد کنید.پله تغییر می

 Pickup Startقسمت  (5-8-1-2-1-7

 ای شروع شود. اگر تست جریانی باشدتوانید مشخص کنید که تست شما از چه مقدار اولیهعالوه بر تنظیمات فوق شما می

 در این قسمت وارد خواهد شد. ی شروعزاویهای باشد مقدار یهمقدار جریان شروع و اگر تست زاو

 Pick Up Endقسمت  (5-8-1-2-1-8

 نقطه پایانی دامنه تست انجام شده در این قسمت وارد خواهد شد.

 Drop Off Endقسمت  (5-8-1-2-1-9

توانید جویی در زمان تست در صورت شناخت رله، میرا نیز کنترل کنید. برای صرفه Drop offتوانید مقدار جریان شما می

 باشد.می Start Pickupفرض این سلول همان مقدار را خودتان مشخص کنید. مقدار پیش Dropمقدار 

 Detailبخش  (5-8-1-2-2

  باشد.گیرد. این بخش قبل از تست خالی میدر این بخش اطالعاتی در مورد زمان نامی تست در اختیار کاربر قرار می

 Pick up actقسمت  (5-8-1-2-2-1

 آن تست شده است در این قسمت نوشته خواهد شد. PickUpکمیتی که واقعی مقدار 

 Drop off Actقسمت  (5-8-1-2-2-2

 آن تست شده است در این قسمت نوشته خواهد شد. Drop offکمیتی که واقعی مقدار 



 

 

 فصل پنجم: نرم افزار

327 

 Stateقسمت  (5-8-1-2-2-3

بعد از  Not Tested. در حالت قبل از تست شودمیت نقطه انتخاب شده در جدول تست نشان داده سمت وضعیدر این ق

 نمایش داده خواهد شد. Failedو یا  Passedهای یز یکی از گزینهتست ن

 Fault Typeبخش  (5-8-1-2-3

هایی که در این قسمت آورده شده است Fault Typeآن را دارید در هر یک از  Pickupتوانید کمیتی که قصد تست شما می

 مورد نظر خود را انتخاب کنید. Fault Typeتست کنید. برای این کار باید 

 Addدکمه  (5-8-1-2-4

 تعداد ،نقاط شدن اضافه با. شود اضافه صفحه پایین نقاط جدول در شده، تعریف تست نقطه تا کنید کلیک Add روی بر

 اضافه تست نقاط کل جمع PickUp-DropOff زبانه کنار در همچنین. شد خواهد نوشته مربوطه Fault Type نام کنار در نقاط

 .شد خواهد نوشته رانتزپ داخل در PickUp-DropOff تست جدول در شده

 Insertدکمه  (5-8-1-2-5

 قرار آن روی بر که اینقطه مشابه اینقطه Insert گزینه انتخاب با باشید کرده کلیک نقاط جدول در نقطه یک روی بر اگر

 .کنید ویرایش را آن توانیدمی جدید نقطه شدن اضافه از بعد. شد خواهد اضافه جدول به نقطه آن از بعد داشتید

 Removeدکمه  (5-8-1-2-6

 در هنقط چند انتخاب با توانیدمی شما همچنین. شود پاک نقاط جدول از انتخابی نقطه تا کنید کلیک Remove روی بر

 در Delete دکمه فشردن با را انتخابی نقاط از ایمجموعه دلخواه نقاط انتخاب و Ctrl کلید داشتن نگه پایین با یا و جدول

 .نمایید حذف جدول از شده رهاشا Remove دکمه با یا کیبورد صفحه

 Add Toدکمه  (5-8-1-2-7

 طور به هاFault Type تمامی در یا و چندین در را شده تعریف تست نقطه یک توانیدمی شما... Add To تابع از استفاده با

 قاط،ن شدن اضافه با) نمایید تست هاFault Type تمامی در را نقطه یک توانیدمی شما روش این با. نمایید اضافه همزمان

 (.شد خواهد نوشته مربوطه Fault Type نام کنار در نقاط تعداد

 Remove Allدکمه  (5-8-1-2-8

توانید استفاده کنید. با کلیک بر روی این گزینه صفحه زیر را مشاهده از این گزینه می Fault Typeبرای حذف نقاط از چند 

 خواهید نمود.
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 Remove Allپنجره . 238-5 شکل

 Fault Typeقسمت  (5-8-1-2-8-1

هایی که مایل هستید نقاط تست تعریف شده در آن حذف شود، انتخاب و در نهایت بر روی دکمه Fault Typeدر این پنجره 

OK .کلیک کنید 

 Specific Rowقسمت  (5-8-1-2-8-2

های انتخابی حذف Fault Typeوم در خواهید نقطه دها پنج تا نقطه برای تست دارید و میFault Typeفرض کنید در تمامی 

خواهید حذف شود را در این قسمت بنویسید. در مثال ذکر شده باید شود. برای این کار کافیست شماره سطری که می

 نوشته شود. 2عدد 

 Clear All Failed Tests دکمه (5-8-1-2-9

شده باشند. اگر قصد دارید برای بار  Failهای مختلف به دالیلی Fault Typeبعد از انجام تست ممکن است برخی از نقاط در 

 Clear All Failed Testsکنید. برای این کار بر روی  Clearنتایج تست این نقاط را  دیگر این نقاط را تست کنید ابتدا باید

 توانند دوباره تست شوند.ها میFault Typeشده در تمامی  Failedت نقاط صورنکلیک کنید. در ای

 Pick up/Drop offجدول  (5-8-1-2-10

شدن به این جدول منتقل خواهند شد. تنها نقاطی که در این قسمت قرار داشته باشند  ADDنقاط تست بعد از تعریف و 

 توان بعد از تست نتایج آن را در گزارش نهایی آورد.می
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 Shot Testجدول. 239-5 شکل

باشد. در ادامه هر یک از این موارد . هر نقطه دارای مشخصاتی میشودمیدر جدول مشاهده  در تصویر باال نقاط تست

 توضیح داده خواهد شد.

 نمایش داده خواهد شد. Overcurrent Characteristicبر روی مشخصات هر نقطه کلیک کنید، آن نقطه در پنجره 

 Pick up/Drop off Testجدول  هایمشخصات پارامتر (5-8-1-2-10-1

5-8-1-2-10-1-1) State 

 یعالمت در این قسمت نشان داده خواهد شد. در مجموع سه وضعیت برای هر نقطه از ی تست با استفادهعیت نقطهوض

 . در جدول زیر این سه وضعیت را مشاهده خواهید نمود.شد تست تعریف خواهد

 سه وضعیت نقطه تست 21-5 جدول

 توضیح عالمت

 Not Tested 

 
Passed 

 
Failed 

 
Out Of Range 

5-8-1-2-10-1-2) Assessment 

 Notشرح وضعیت تست در این قسمت نمایش داده خواهد شد. در جدول باال این موارد ذکر شده است. اگر در این قسمت 

Tested باشد. مشاهده نمودید به معنای تست نشدن نقطه میPassed  به معنای تست شدن وPassed نقطه در  شدن آن

یا  AMTتست خارج از ظرفیت  یعنی ولتاژ یا جریانی نقطه Out Of Rangeباشد. ای که برایش تعریف شده است میمحدوده

در  Test objectدر  Deviceمشخص گردیده است. بدین معنا که ممکن است در بخش  AMTهایی است که برای محدودیت

 تنظیم شده باشد.  AMTامی محدودیت جریان را کمتر از حد ن Limitقسمت 
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زمان تریپ خارج از رنج بوده است. ممکن است این حالت به دالیل مختلفی رخ دهد که هر شود یعنی  Failedاگر تست 

 یک از این دالیل در این قسمت نوشته خواهد شد.

 سیگنالی از باینری ورودی با عناوین  کهدر صورتیStart  وTrip توسط ،AMT  این حالت اگر دریافت نشود درTmax 

 خواهد شد. Failedباشد ارزیابی  No-Tripنقطه تست برابر 

 Ttrip<Tstart :سیگنالی از ورودی باینری با عنوان  کهدر صورتیStart  توسطAMT  دریافت نشود ولی از سیگنال

قسمت ارزیابی سیگنال دریافت شود در این حالت بدون توجه به عوامل و یا حالت دیگر در  Tripورودی باینری 

"Ttrip<Tstart" .نوشته خواهد شد 

 Tstart<Tprefault :سیگنال  کهدر صورتیStart  دریافت شده و سیگنال تریپ توسطAMT این  دریافت نشود در

نوشته خواهد  "Tstart<Tprefault"باشد در قسمت ارزیابی  Startتر از زمان سیگنال بزرگ Prefaultحالت اگر زمان 

 شد.

 Both Prefault :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود در این حالت اگر زمان

 "Bothباشد در قسمت ارزیابی عبارت  Tripو یا زمان سیگنال  Startتر از زمان سیگنال بزرگ Prefaultسیگنال 

Prefault" .نوشته خواهد شد 

 Tstart<Tprefault :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود. در این حالت اگر زمان

Prefault تر از زمان سیگنال بزرگStart  باشد عبارت"Tstart<Tprefault" .در قسمت ارزیابی نوشته خواهد شد 

 Ttrip<Tprefault :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT ر زمان سیگنال دریافت شود. در این حالت اگ

Prefault تر از زمان سیگنال بزرگTrip  باشد عبارت"Ttrip<Tprefault" .در قسمت ارزیابی نوشته خواهد شد 

 Ttrip<Tstart :از سیگنال  کهدر صورتیStart  وTrip  توسطAMT  سیگنال دریافت شود. در این حالت زمانstart 

 در قسمت ارزیابی نوشته خواهد شد. "Ttrip<Tstart"باشد عبارت  Tripتر از زمان سیگنال بزرگ

 .شودمیای از توضیحات باال در قالب یک جدول در ادامه ارائه خالصه

 Test Viewنتایج حاصل از ارزیابی نقاط در قسمت بررسی 22-5 جدول
 Startسیگنال  Tripسیگنال  شرط اول شرط دوم ارزیابی

Pass - Tmax= No- Trip دریافت نشد دریافت نشد 
Failed - Tmax <> No- Trip 

Trip<Start - - دریافت نشد دریافت شد 

Start<Trip - Tstart<Tprefault 

 Pass Tmax= No- Trip دریافت شد دریافت نشد
Tstart>=Tprefault 

Failed 
T max <> No- 
Trip 

Both Prefault - 
Tstart<Tprefault 
OR 
Ttrip<Tprefault 

 دریافت شد دریافت شد
Tstart<Tprefault - Tstart<Tprefault 

Ttrip<Tprefault - Ttrip<Tprefault 

Ttrip<Tstart - Ttrip<Tstart 

Pass Tmin<tAct<Tmax 
Ttrip>=Tstart 

Failed Tmin>tAct>Tmax 
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5-8-1-2-10-1-3) Target Type 

ل قابل ویرایش دو. این قسمت در جشودمیدر این قسمت نشان داده  شودمین انجام آروی بر  Pick upکمیتی که تست 

 باشد.می

5-8-1-2-10-1-4) ITest 

باشد. برای ویرایش این قابل ویرایش می جدولدر این قسمت نمایش داده خواهد شد. این مقدار در  تستمقدار جریان 

 مقدار بر روی سلول آن کلیک کنید و مقدار جدید را وارد کنید.

5-8-1-2-10-1-5) Angle 

باشد. برای ویرایش این مقدار قابل ویرایش می جدولاین مقدار در  .شودمیی تست در این قسمت نمایش داده زاویه نقطه

 بر روی سلول آن کلیک کنید و مقدار جدید را وارد کنید.

5-8-1-2-10-1-6) Reset Ratio 

 شود.ن داده میدر این قسمت محاسبه خواهد شد. این قسمت بعد از تست نشا Drop offبه  Pick upنسبت 

5-8-1-2-10-1-7) Pick up Delta t 

 .شودمیدر این قسمت نوشته  Pick upهای زمانی در مقدار پله

5-8-1-2-10-1-8) Drop off Delta t 

 .شودمیدر این قسمت نوشته  Drop offهای زمانی در مقدار پله

5-8-1-2-10-1-9) Delta Var 

 .شودمیی کمیتی که قصد تست آن را دارید در این قسمت نشان داده های دامنهمقدار پله

5-8-1-2-10-1-10) Pick Up Start 

 .شودمیی کمیتی که قصد تست آن را دارید در این قسمت نمایش داده شروع دامنه

5-8-1-2-10-1-11) Pick Up End 

 .شودمیکمیتی که قصد تست آن را دارید در این قسمت نشان داده  Pick Upی مقدار نهایی دامنه

5-8-1-2-10-1-12) Drop Off End 

 شود.این قسمت نشان داده می کمیتی که قصد تست آن را دارید در Drop Upی مقدار نهایی دامنه

5-8-1-2-10-1-13) Pick Up act. 

 است در این قسمت نشان داده خواهد شد. کمیتی که تست شده Pick upدار واقعی قم

5-8-1-2-10-1-14) Drop off act. 

 است در این قسمت نشان داده خواهد شد. کمیتی که تست شده Drop offدار واقعی قم

5-8-1-2-10-1-15) Reset Ratio act 

 است در این قسمت نشان داده خواهد شد. شده کمیتی که تست Reset Ratioمقدار واقعی 

5-8-1-2-10-1-16) Error Pick up 

در این قسمت محاسبه خواهد شد. در واقع اختالف مقدار نامی با مقدار واقعی با یکدیگر سنجیده  Pick upمقدار خطای 

 .شودمیو در این قسمت نشان داده  شودمی
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5-8-1-2-10-1-17) Error Drop off 

واهد شد. در واقع اختالف مقدار نامی با مقدار واقعی با یکدیگر سنجیده در این قسمت محاسبه خ Drop offمقدار خطای 

 .شودمیو در این قسمت نشان داده  شودمی

5-8-1-2-10-1-18) User Comment 

تواند برای هر نقطه تست توضیحی در این قسمت بنویسد که در گزارش نهایی آورده شود. این قسمت بعد از انجام کاربر می

 باشد.تست نیز قابل ویرایش می

 Pick up/Drop offراست کلیک جدول  (5-8-1-2-10-2

 های آن ابزارهایی برای تست بهتر و نمایش بهتر اطالعات در نظر گرفته شده است.برای این صفحه در راست کلیک

 Headerراست کلیک بر روی  (5-8-1-2-10-2-1

ردن هر یک ک توانید از آنها برای آشکار یا پنهاناگر بر روی سر تیتر جدول راست کلیک کنید لیستی باز خواهد شد که می

 از پارامترهای جدول و اضافه استفاده کنید.

 

 Headerراست کلیک . 240-5 شکل

 Show/Hideگزینه  (5-8-1-2-10-2-1-1

تیک کنار هر گزینه را بردارید، این گزینه در  کهدر صورتیرا خواهید دید.  Headerهای در این قسمت لیست تمام گزینه

 ول نمایش داده نخواهد شد. برای نمایش مجدد پارامتر پنهان شده تیک گزینه را فعال کنید.جد

 Add Toگزینه  (5-8-1-2-10-2-1-2

گیرد و برای تعریف شده است به عنوان مبنا قرار می Test Pointای که در قسمت با کلیک بر روی این قسمت آخرین نقطه

مورد نظر خود را انتخاب  Fault Typeتوانید ز خواهد شد که میبا Add Test point Toها دیگر صفحه Fault Typeتکرار در 

 در جاهایی که مشخص شده اضافه شود.نظر کلیک کنید تا نقطه مورد  Okکرده و بر روی دکمه 
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 کلیک بر روی مشخصات نقاط تراس (5-8-1-2-10-2-2

ست و ط قبل از تتواند برای شرایمیکه با کلیک بر روی مشخصات هر نقطه و سپس راست کلیک، لیستی باز خواهد شد 

 بعد از تست برای کاربران مفید باشد.

 

 راست کلیک بر روی مشخصات نقاط. 241-5 شکل

 Show/Hideقسمت  (5-8-1-2-10-2-2-1

 کلیک کنید. اینجابرای توضیحات این بخش 

 Apply & Start Testقسمت  (5-8-1-2-10-2-2-2

کنید.  توانید از این گزینه استفادهتصمیم داشتید از بین نقاطی که در جدول قرار دارد تنها یک نقطه را تست کنید می اگر

شده و نتایج آن  Failedاند و برای بعد از تست برای نقاطی که این گزینه هم برای قبل از تست برای نقاطی که تست نشده

Clear نقطه را تست کنیم کاربرد دارد.خواهیم دوباره آن اند و میشده 

 Add Toقسمت  (5-8-1-2-10-2-2-3

 کلیک کنید. اینجابرای توضیحات این بخش 

 Removeقسمت  (5-8-1-2-10-2-2-4

 مطالعه کنید. قسمت این توانید ازدهد که توضیحاتش را میرا انجام می Removeاین گزینه همان کار دکمه 

 Clear Resultسمت ق (5-8-1-2-10-2-2-5

توانید ابتدا شد و تصمیم داشتید همان نقطه را دوباره تست کنید می Failedای ی تست نقطهبعد از انجام تست اگر نتیجه

مورد آزمایش  داآن نقطه را مجد Apply & Start Testکنید و با استفاده از گزینه  Clearبا استفاده از این گزینه نتایج تست را 

 قرار دهید.
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 Recalculate Point.قسمت  (5-8-1-2-10-2-2-6

کنید و چنانکه بخواهید همان نقطه را دوباره تست کنید، با استفاده  clearبعد از انجام تست اگر نتیجه ی تست نقطه ای را 

 می توانید این کارو انجام دهید.  Recalculate pointاز گزینه 

 

 Settingsزبانه  (5-8-1-3

از جمله تنظیمات مهمی که در . شودمیانجام  Pick up/Drop offو  Shot Testهای مربوط به زبانه تنظیماتیدر این قسمت 

انجام  Pick upخواهیم تست باشد که توسط آن میزمان تزریق جریان خطا و معرفی کنتاکتی می شودمیاین قسمت انجام 

 دهیم.

 Fault Inceptionبخش  (5-8-1-3-1

 ANGLEو توضیح  MODELو توضیح در مورد زیر مجموعه ها در قسمت  FaultInception: توضیح در قسمت 001

سازی خطا در شبیه جریان خطا را مشخص کنید. بعالوه، در ی شروعزاویهتوانید زاویه فاز ولتاژ و به دنبال آن شما می

خطای مشخص شده یک  ی شروعزاویهسازی مشاهده کنید. را در شبیه DCتوانید اثر انحراف گذرای پایدار شما می حالت

این بخش توضیح داده شده  Comboboxهای موجود در کند. در ادامه گزینهمرجعی برای ولتاژ اتصال کوتاه مشخص می

 است.

 Fault Inceptionهای قابل تنظیم در قسمت گزینه 23-5 جدول

Model توضیحات 

Maximum 
offset 

های CT. این امر مانع از اشباع ورودی شودمیسازی انتخاب ، در طول مدت شبیهDC Offsetخطا از بین حداکثر مقدار مثبت و یا حداکثر مقدار منفی،  ی شروعزاویه

 DCباشد. حداکثر مقدار منفی می 90خطا مساوی زاویه امپدانس منها بعالوه  ی شروعزاویهافتد که مقدار زمانی اتفاق می DC offsetمثبت . حداکثر مقدار شودمیرله 

Offset باشد.می 90خطا مساوی زاویه امپدانس خطا بعالوه  ی شروعزاویهافتد که مقدار زمانی اتفاق می 

Zero offset  کامپوننت  خطا مساوی زاویه امپدانس خطاست. روعی شزاویهدر این حالتDC Offset باشد.های دیگر فعال نمیبه جز در حالت خطای سه فاز در حالت 

Fixed angle  شودمیآزاد تنظیم  صورتبهزاویه خطا. 

 DC Offsetگزینه  (5-8-1-3-1-1

آن نیز  DCخطای رخ داده مقدار پوش با زاویه امپدانس خطا یکی خواهد بود. با توجه به  خطا ی شروعزاویهدر این مدل، 

 محاسبه خواهد شد و در شکل نمایش داده خواهد شد.

خواهیم  Signal Viewبا توجه به امپدانس خطا و زاویه آن برای مثال اگر این گزینه انتخاب شده باشد تصویر زیر را در 

 داشت.

http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.TestView.SettingTab.FaultInception_001.mp4
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 DCج با پوش شکل مو. 5-242 

 DC Offsetباشد. حال اگر تیک گزینه موجود در شکل قابل مشاهده می DCبا دقت در کادر نشان داده شده در شکل مقدار 

 فعال کنیم این مقدار از شکل موج حذف خواهد شد.را غیر

 

 DCشکل موج با پوش . 5-243 

 Voltage Outputبخش  (5-8-1-3-2

 Enableتوانید تیک گزینه خواهید که ولتاژ خطای مشخص به فازی که در آن خطا رخ داده است اضافه شود میاگر شما می

Voltage output .را فعال کنید 

خاکستری نمایش داده خواهد  صورتبهو رنگ آن  ؛پیش فرض فعال خواهد شد صورتبههای جهتدار این تیک برای رله

 شد.
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 Under Voltageممکن است ولتاژ خروجی برای توابع دیگر ضروری باشد همانند تابع های غیر جهتی،لهبرای ر

 استفاده خواهد شد. شودمیمشخص  LN Voltageها به جز خطای دو فاز از مقدار ولتاژ خطایی که در سلول برای تمام خطا

 استفاده خواهد شد. شودمیشته نو LL Voltageتنها برای خطاهای دوفاز از مقداری که در سلول 

 

 Voltage Outputقسمت . 244-5 شکل

 Pick up/Drop Off Contactبخش  (5-8-1-3-3

ها به تزریق سیگنال خطا بعد از دریافت هر یک از باینری نتوانید شروط تریگر خود را برای ارزیابی و پایان دادشما می

 ید. مشخص کن

 Trigger onقسمت  (5-8-1-3-3-1

در این قسمت  قرار دارد. Startفعال بوده و عملگر بر روی باینری  Tripو  Startپیش فرض دو باینری  صورتبهدر این قسمت 

ا توانید بتعریف شده است. اگر برای رله این کنتاکت تعریف نشده باشد می Startفرض شده است که برای رله کنتاکت 

وجود دارد  Pick upاستفاده کنید. راه دیگری هم برای تست  Pick upبرای تست  Tripریپ از کنتاکت حداقل کردن زمان ت

 که در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد.

 

 Trigger Onقسمت . 245-5 شکل

 Space Key pressقسمت  (5-8-1-3-3-2

 Spaceصفحه کلید خود استفاده کنید تیک گزینه  Spaceاز کلید Pick up ی پایان تستتمایل داشته باشید برا کهدر صورتی

Key Press .را فعال کنید 

 

 به عنوان تریگر Spaceانتخاب کلید . 246-5 شکل

را فشار دهید و بعد از خاموش  Spaceشن شد کلید بر روی پنل رله رو Pick upدر این صورت بالفاصله بعد از اینکه چراغ 

 انجام خواهد شد. Spaceشما توسط کلید  Pick up/Drop offشدن چراغ نیز دوباره کلیک را فشار دهید. بدین ترتیب تست 

 Timeبخش  (5-8-1-3-4

ق خطا به رله را مشخص میکنیم و قبل از آن برای رله شبیه یزمان قبل ، حین و بعد از تزر Time: توضیح سربرگ 001

 سازی میکنیم

 های قبل، حین و بعد از خطا برای تزریق ولتاژ و جریان به رله را مشخص کنید.در این قسمت باید زمان

http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.TestView.SettingTab.Time_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.TestView.SettingTab.Time_001.mp4
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5-8-1-3-4-1) Prefault Time 

سازی شود. برای تنظیم شبکه برای رله شبیه Normalتزریق جریان و ولتاژ خطا باید شرایط عموما اینگونه است که قبل از 

جریان صفر را به مدت  AMTباشد. ثانیه می 1این مدت زمان باید به راهنمای رله مراجعه کنید ولی معموال این مقدار 

 کند.زمانی که در این قسمت نوشته شده است به رله تزریق می

5-8-1-3-4-2) Max Fault Time 

مدت زمانی که در این قسمت تنظیم خواهد شد باید از حداکثر زمان نامی نقاط تست بیشتر باشد. برای مثال اگر مدت 

ثانیه به عنوان زمان تزریق خطا  6ثانیه باشد در این قسمت حداقل باید  5برابر جریان نامی  2زمان نامی یک نقطه در 

ل تست زمان نامی نقطه تست را وامی نقاط برای تست باشد سلولی که در جداگر این مقدار کمتر از زمان ن تعریف شود.

 دهد به رنگ آبی نشان داده خواهد شد.نشان می

 

 Max Fault Timeنکته . 5-247 

باشد. میثانیه  5,014ار نامی زمان زون ثانیه تنظیم شده است در حالی که مقد 4در شکل باال حداکثر مقدار زمان خطا 

آبی کمرنگ  صورتبهشود نقطه، تست نخواهد شد. برای هشدار به کاربر کادر زمانی نقطه  RUNدر این صورت اگر تست 

 نشان داده شده است.

5-8-1-3-4-3) PostFault Time 

 سه در را خطا از شده لحاص های سیگنال که است شده تعریف اینگونه Comtrade استاندارد طبق حفاظتی های رله در

 را بکهش ساز شبیه نقش تست دستگاه که آنجایی از. کنند نگهداری و ثبت خطا از بعد و خطا حین خطا، از قبل وضعیت

در این زمان در  .خطا از بعد و خطا حین خطا، از قبل شرایط یعنی میکند ایجاد رله برای را وضعیت همین دارد رله برای

 .باشدییان صفر مفرض مقدار جرحالت پیش

5-8-1-3-4-4) Delay after Trigger 

مان طول خواهد کشید تا فر شودمیکلید قدرت بعد از دریافت دستور تریپ از رله به مدت زمانی که در این قسمت تنظیم  

در این مدت تزریق جریان ادامه خواهد داشت. از آنجا که باز و بسته شدن کلید به طور میانگین  قطع کلید را اجرا کند.

 ثانیه تنظیم شده است.میلی 50فرض این مقدار پیش صورتبهکشد ثانیه طول میمیلی 50
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5-8-1-3-4-5) Time Reference 

های حفاظتی . به طور کلی زمان تریپ در رلهStartingو  Fault Inceptionدو گزینه وجود دارد:  Time Referenceدر قسمت 

دستور تریپ صادر شود. از این زمان به عنوان زمان مرجع برای که خطا شروع شده تا زمانی که  شودمیاز زمانی محاسبه 

 خواهد بود. Fault Inception. بنابراین زمان مرجع مساوی شودمیضبط زمان تریپ استفاده 

( تا زمانی است که دستور Pick upها )از طریق رله Startهای مختلف استفاده از تیغه گیری زمان زونروش دیگر برای اندازه

این زمان به عنوان  .باشدمیها رله Pick upهای داخلی، به غیر از زمان پ صادر شده است. این زمان، تأخیر واقعی رلهتری

انتخاب شود نیاز است تا سیگنالی از  Starting. چنانچه مرجع زمانی شودمیدر نظر گرفته  Startingزمان مرجع یعنی 

 Start, Start L1 (A), Start L2 (B), Startافزار با اسامی نال در قسمت سختوصل شود. این سیگ AMTرله به  Startکنتاکت 

L3 (C) تواند هر یک از اسامی ذکر شده را انتخاب نماید.نشان داده شده است. لذا کاربر می 

 

 Startingو  Fault Inception انتخاب مرجع زمانی به دو روش. 248-5 شکل

 Load Currentبخش  (5-8-1-3-5

 با تنظیم دامنه و زاویه خطا SETTINGو سربرگ  LoadCurrent: توضیح در قسمت 001

توانید با تنظیم پارامترهای این بخش به دارد می Prefaultان در قسمت هستید نیاز به جری آن ای که در حال تستاگر رله

 تنظیم مورد نظر دست یابید.

 Amplitudeقسمت  (5-8-1-3-5-1

 مستقیم یا درصدی از جریان خطا انتخاب کنید. صورتبهتوانید دامنه جریان را می

 Phaseقسمت  (5-8-1-3-5-2

 ه جریان خطا انتخاب کنید.مستقیم یا مساوی زاوی صورتبهتوانید زاویه جریان بار را نیز می

 Triggerزبانه  (5-8-1-1

 تنظیم نماییم.HardwareConfigurationاستفاده و در قسمت  Trigger: برای افزایش سرعت تست میتوانیم از سربرگ 001

توانید در این قسمت افزایش سرعت تست و اینکه جریان خطا بیش از حد به رله اعمال نشود میتوانید برای شما می

تنظیم  1ری ورودی فعال است. وضعیت باینری تریپ نقوانینی رو مطرح نمایید. در این قسمت بطور پیش فرض دو عدد بای

انی، های ولتاژی و جریر هنگام تزریق سیگنالرساند که دشده است. یک بودن باینری تریپ در این قسمت این مفهوم را می

http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.TestView.SettingTab.LoadCurrent_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.TestView.TriggerTab_001.mp4
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نظر شود و به سراغ در اولین باری که از رله باینری تریپ دریافت شود از ادامه تزریق ولتاژ و جریان آن نقطه تست صرف

 ی بعدی برود.تست نقطه

 Hardwareورودی بیشتر از منوی های توانید از قوانین منطقی در این قسمت استفاده کنید. برای فعال کردن باینریشما می

 باید اقدام شود.

داشته باشید، زمانی برای  Trip کهدر صورتیقرار دهید.  Xتوجه داشته باشید که اگر هر دو باینری تعریف شده را در حالت 

 تریپ ثبت نخواهد شد.

5-8-1-1-1) Binary Output 

 Triggerبا دادن مقادیر مفروضه و نحوه اجرا کردن در  Prefaultتوضیح در بخش  BinaryOutput: توضیح قسمت 001

 برای. کنید استفاده خود تست برای خروجی هایباینری از PostFault و Prefault، Fault فواصل تمامی در توانیدمی شما

 .کنید فعال را خود نظر مورد باینریهای Binary Output زبانه از و Hardware Config بخش از باید هانریبای کردن فعال

 رجوع کنید. این بخشبرای توضیحات تکمیلی می توانید به 

 Overcurrent characteristic View پنجره (5-8-2

 .شودمیوارد شده است نشان داده  Elementقسمت  Test Objectقبال تنظیماتش در ای که ی رلهدر این پنجره مشخصه

 

 Overcurrent Characteristicپنجره . 249-5 شکل

را انتخاب  Overcurrent Characteristicگزینه  Viewکلیک کنید یا از منوی  بر روی آیکون برای مشاهده این پنجره 

 را انتخاب کنید.  Overcurrent Characteristicتوانید در پایین هر پنجره وجود دارد میکه هایی کنید. همچنین از زبانه

http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.TestView.BinaryOutputTab_001.mp4
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 های صفحاتبانهز. 250-5 شکل

 توانید این پنجره را مشاهده کنید. می Ctrl + Alt + Iعالوه بر تمام موارد گفته شده با استفاده از کلید میانبر 

 Testپنجره  Shot Testخطا را نیز مشاهده خواهید نمود. اگر بر روی زبانه  جریانی رله، در این صفحه عالوه بر مشخصه

View  باشید و با کلیدShift  جام ان گونهبدینبر روی مشخصه کلیک کنید همان نقطه تست خواهد شد. نتایج تستی که

را هم پایین نگه دارید و  Ctrl، کلید Shiftدر گزارش نخواهد آمد. اگر همین روند را با تفاوت اینکه عالوه بر کلید  شودمی

 و هم به جدول اضافه خواهد شد. شودمیانجام دهید آن نقطه هم تست 

برای اینکه بتوانید از این صفحه برای تجزیه و تحلیل تست خود بهترین استفاده را ببرید امکاناتی به این پنجره اضافه شده 

ی برخی از امکانات این پنجره برای دسترسی سریعتر، در پایین صفحه نماید.است که این کار را برای شما میسر می

Overcurrent Characteristic  ها توضیح داده خواهد شد.است. در ادامه هر یک از این گزینهقرار گرفته 

  Overcurrent Characteristicهای کمکی در گزینه (5-8-2-1

توضیح داده شده است. به دلیل شباهت کاربرد این ابزار از تکرار  Impedance viewکاربرد تمامی موارد این قسمت در بخش 

 کلیک کنید. اینجاآن خودداری می کنیم. برای مطالعه این بخش 

  Medium Detail Viewماژول  (5-8-3

 ارائه قبل از تست و بعد از تست Overcurrent Characteristicبر روی صفحه  در این ماژول اطالعات کاملی در مورد هر نقطه

 .شودمی

جریان  هایگرافیکی محدوده خطا در رلهقسمت نمایش  و Shot Data قسمت :دارای دو قسمت اصلی Detail Viewپنجره 

 باشد.زیاد می

 Shot Dataقسمت  (5-8-3-1

 Differential Characteristicای که بر روی صفحه مربوط به نقاط نشان داده خواهد شد. هر نقطه در این قسمت اطالعات

نقطه در این جدول به نمایش در خواهد  ای از این صفحه که بر روی آن کلیک شود اطالعات آنایجاد شود و یا هر نقطه

ای که بر روی صفحه انتخاب شده است اطالعاتش در قسمت طور که از تصویر باال مشخص است، نقطهآمد. برای مثال همان
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Shot Data باشد. اطالعات این جدول در زیر آورده شده است. این جدول حاوی اطالعات کاملی از نقطه انتخاب شده می

 است. آورده شده

 Advanced View از ماژول Shot Dataاطالعات موجود در  24-5 جدول

 شرح عنوان

State 

 دهد.در این قسمت نشان می Iconوضعیت نقطه انتخاب شده را با نمایش 

 نقطه انتخاب شده بررسی نشده است. 

 شده است. Passنقطه تست شده  

 شده است. Failنقطه تست شده  

Assessment دهد.صورت نوشتاری در این قسمت نشان میوضعیت تست را به 

I Test  تستجریان 

Angle زاویه جریان تست 

I Test Relative وابستگی مقدار جریان تست 

Factor ضریبی از مقدار جریان تست 

Relative to شودمین پارامتری که جریان تست ضریبی از آ 

t nom نامی  نزما 

t act زمان واقعی 

Dev انحراف 

t min حداقل زمان عملکردی 

t max حداکثر زمان عملکردی 

 قسمت نمایش گرافیکی (5-8-3-2

 باشد. های جهتدار میکاربردی ندارد. کاربرد این قسمت در زمان تست رلهجهتی های غیراین قسمت در زمان تست رله

 های مختلف نشان داده خواهد شد.با رنگ Reverseو  Forwardار نواحی جهتد هایدر تست رله

هر رنگ مشاهده شده  های مختلف نمایش داده خواهد شد.این قسمت با رنگ ،تیظهای حفابرای درک بهتر از مشخصه

 مشابه نمایش داده شده است. صورتبهنیز  Overcurrent Characteristicدر این قسمت در سمت 
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 های جهتداردر رله Medium Detail Viewپنجره . 251-5 شکل

بر روی این قسمت یک بردار با رنگ مشکی مشخص است. قسمتی که این بردار در آن قرار دارد عملکرد حفاظتی رله را 

 کند. مشخص می

تغییر شکل خواهد داد. در این حالت با نگه  ،حالت معمول به دست وس شما ازاشکل م ،با حرکت به سمت فلش این بردار

 Overcurrentتغییرات ناشی از حرکت بین زوایای مختلف را در  توانیدو حرکت در جهت دلخواه می داشتن کلیک چپ

Characteristic .مشاهده کنید 

 نشان داده خواهد شد. Overcurrent Characteristicدر ادامه بردار را در موقعیت مختلف و تاثیر آن بر روی مشخصه 

 

 Overcurrent Characteristicوقعیت بردار جهتی بر متاثیر . 252-5 شکل

 در شکل باال هر رنگ در نمایش برداری و متناظر آن در مشخصه جریانی نشان داده شده است.
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 Overcurrent Characteristicوقعیت بردار جهتی بر متاثیر . 253-5 شکل

ی جریانی تغییر کرده است. این رله دارای یک مشخصه که شکل مشخصه شودمیبا حرکت بردار به موقعیت جدید مشاهده 

forward  وReverse  می باشد. موقعیت اول حالتForward وقعیت دوم حالت باشد و ممیReverse باشد.می 

ید از توانمیابزار راست کلیک نیز وجود دارد. شما برای زوم شدن صفحه  Medium Detail Viewبر روی مشخصه برداری 

  ابزارهای راست کلیک در نظر گرفته شده در این قسمت استفاده نمایید.
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 VCC صفحه تست (5-9

. در این صفحه شما  VCC (Vebko Control Center)راحی شده است با نام ی تستی طصفحه AMProافزار به تازگی در نرم

تمامی  RUNهای خود را در این قسمت طراحی کنید. بعد از اتمام طراحی با کلیک بر روی دکمه توانید تمامی تستمی

 شوند.اید شروع به تست میها به ترتیبی که شما مشخص کردهتست

 توانید تمام توابع را در قالب یک طرح واحد تست کنید.باشد. شما میساده میاین صفحه تست دارای ساختاری 

فقط کافی است یک بار برای تست  معرفی خواهد شد. Name.VCCبا فرمت  شودمی Saveهر فایل تست که در این قسمت 

راجعه دوباره به رله و تست های آن را در این قسمت طراحی و با نگهداری فایل تهیه شده در متمامی توابع یک رله، تست

 از این فایل استفاده کنید.مجدد آن 

 :باشدمیهای زیر هر فایل تست دارای قسمت

 ای که قصد تست آن را دارید یا مشخصات رلهTest Object 

 های ورودی، خروجی و وایرینگ تست در اطالعاتی در مورد باینریHardware config 

 شده در آنها های تست با تنظیمات مشخص ماژول 

 هایی از محتوای تست طراحی شدهگزارش 

 های مختلف این صفحه تست در تصویر زیر نشان داده شده است.قسمت

 

 VCCتصویر صفحه تست . 254-5 شکل

آنها توضیح مختصری در مورد کار با هر یک باشد که در ادامه با معرفی هر یک از مختلفی می هایاین صفحه دارای ماژول

 از آنها آورده خواهد شد.

  پنجرهControl Center Panel 

  پنجرهReport 
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 Panel پنجره  (5-9-1

دهد در تصویر زیر نشان داده شده تست ایجاد شده را نشان می های. قسمتی که ماژولباشدمیاین پنجره دارای دو قسمت 

 است.

 
 

 قسمت درخت VCC Panelپنجره . 255-5 شکل

 . هر ردیف جدول متعلق به یک فایل در ساختار درختی می باشد.باشدمیمانند یک جدول هقسمت دیگر این پنجره 

متعلق که ردیف  داده خواهد شد؛هر فایل در ساختار درختی در ستون اول جدول با عالمت فلش قرمز رنگ به شما نشان 

 توانید تصویر زیر را ببینید.به فایل انتخابی شما در ساختار درختی کدام است. برای نمونه می
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 ارتباط ساختار درختی با جدول. 256-5 شکل

مرتبط است که با فلش نشان  با ردیفی در جدول AMT sequencerباشد فایل تست همانطور که از شکل باال مشخص می

 داده شده است.

 باشد.های زیر میجدول گفته شده دارای ستون

 Control Center Panelجدول پنجره  هایستون 25-5 جدول

 توضیحات فیلد

State 

 :صورتبهاین وضعیت  .شودمیوضعیت هر فایل تست در این قسمت نوشته 

 Not Tested.فایل تست اجرا نشده است : 

 Passed فایل تست اجرا شده و نتیجه آن :Pass باشد.می 

 Failed فایل تست اجرا شده و نتیجه آن :Fail باشد.می 

Inherit XRio 

استفاده  Test Objectتوانید مشخص کنید که هر فایل تست برای انجام تست از کدام در این قسمت می

 کنند.

را انتخاب  Yesتوانید گزینه موجود در درخت می Test objectر صورت تمایل به ارث بری فایل تست از د

موجود در درخت برای تست استفاده کند گزینه  Test Objectتمایل ندارید فایل تست از  کهدر صورتیکنید. 

No  را انتخاب کنید. در این حالت فایل تست برای انجام تست از تنظیماتTest Object  موجود در خود فایل

 کند.تست استفاده می

Inherit Hardware Config 

 Hardware Configتوانید مشخص کنید که هر فایل تست برای انجام تست از کدام در این قسمت می

 استفاده کنند.

را  Yesتوانید گزینه موجود در درخت می Hardware Configدر صورت تمایل به ارث بری فایل تست از 

موجود در درخت برای تست  Hardware Configتمایل ندارید فایل تست از  کهدر صورتیانتخاب کنید. 

 Hardwareرا انتخاب کنید. در این حالت فایل تست برای انجام تست از تنظیمات  Noاستفاده کند گزینه 

Config کند.موجود در خود فایل تست استفاده می 

Comment توانید توضیحاتی را به دلخواه وارد کنید.یدر این قسمت م 

 ی قرار گرفته است که در جدول زیر توضیح داده شده است.هایدر قسمت باالی این پنجره دکمه 
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 Control Center Panelهای پنجره دکمه 26-5 جدول

 توضیحات هادکمه

Add 

 این دکمه تصویر زیر را خواهید دید. با کلیک بر روی

 
بعد از کلیک کردن بر روی فایل تست بر روی  ،توانید برای اضافه شدن فایل تست به درخت اصلیشما می

کلیک کنید، بر روی فایل تست انتخاب شده دوبل کلیک کنید و یا وقتی بر روی فایل تست  OKدکمه 

 کلیک کنید.را خود ی اینتر صفحه کلید انتخاب شده هستید دکمه

بدین صورت فایل تست شما به صفحه اصلی اضافه خواهد شد. بعد از اضافه شدن فایل تست به پنجره اصلی 

 کنید. Closeفایل را  Saveتوانید تست خود را طراحی کرده و بعد از فایل تست شما باز خواهد شد و شما می

Remove ل تست انتخاب شده را از لیست حذف کنید. توانید فایبا استفاده از این دکمه شما می 

Copy توانید از یک فایل تست به تعداد دلخواه شما میCopy .کنید 

Cut توانید یک فایل به طور موقت از مکانی که قرار دارد حذف کنید و به مکان جدید شما میPaste .کنید 

Paste   برایPaste، فایلCopy  یاCut ته و بر روی دکمه شده به محل مورد نظر رفPaste .کلیک کنید 

فایل را بر روی درخت ماوس چپ کلیک  ی فایل موجود در درخت و نگه داشتنتواند با کلیک چپ کردن بر روکاربر می

 جا کند.جابه

ه بری داشتموجود در درخت ارث Hardware Configurationو  Test objectبرای فایل، مشخص شده باشد که از  کهدر صورتی

 .شودمیزرد رنگ نمایش داده  Highlight برد باباشد، مواردی که فایل تست از آن ارث می

باکس ل کنید. در این صورت مثال اگر چککردن چک باکس کنار هر فایل عملکرد آن فایل را غیرفعا Falseتوانید با شما می

Test object  موجودFalse و فایلی هم از این  هی نداشتشده باشد، این فایل در انجام تست دخالتTest Object برد.ارثی نمی 

 هاراست کلیک (5-9-1-1

کلیک کنید لیستی باز خواهد شد. برای هر یک ها و متناسب با کارایی آنها اگر راستدر این قسمت بر روی هر یک از فایل

 از موارد موجود در لیست یک کلید میانبر نیز در نظر گرفته شده است.

 هاراست کلیک27-5 جدول

 کلید میانبر توضیحات عنوان
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Open  کند.قرار دارید را باز می روی آنفایلی که بر - 

Edit Name توانید اسم میFile  یاFolder .را تغییر دهید F2 

Copy  توانید فایل یا پوشه را میCOPY .کنید Ctrl+C 

Cut ایل یا پوشهحذف موفق ف Ctrl+X 

Paste  انتقال فایلcopy .شده به محلی که قرار دارید Ctrl+V 

Delete حذف فایل یا پوشه  

Clear   

Expand.. ه نشان خواهد داد.دگستر صورتبههای پوشه را فایل F7 

Collapse کندخارج میمتمرکز  صورتبهپوشه را  هایفایل. F8 

 Reportپنجره  (5-9-2

 Control Center Panelباشد. بر روی هر فایل در پنجره که در ماژول تست وجود دارد، صفحه گزارش می پنجره دیگری

 آنالین در این صفحه نمایش داده خواهد شد. صورتبهکلیک کنید، گزارش آن 

، شودمیاستفاده  Stand alone صورتبههای تست، وقتی که گیری همانند پنجرهشیمات مربوط به گزارش و گزارظتن

 کلیک کنید. اینجاباشد. برای اطالعات بیشتر در این زمینه می

  VCCشروع تست با  (5-9-3

کلیک کرده  F5بر روی نوار ابزار و یا دکمه  RUNتوانید بر روی دکمه های تست و طراحی آنها میبعد از اضافه کردن فایل

ا این روند به همین ترتیب ت بسته شوند و فایل بعدی باز شود وباز شوند و بعد از انجام تست  های تست به نوبتتا فایل

 آخرین فایل ادامه پیدا کند.

 

  Hardware configپنجره  (5-10

افزاری باشد. برای انجام تنظیمات سختافزاری مییکی از تنظیماتی که قبل از شروع تست باید انجام شود، تنظیمات سخت

از منوی  AMTافزار برای این کار باید از طریق نرم توانید تنظیمات دلخواه را انجام دهید.های مختلف میبه زبانهبا رفتن 

Hardware Configuration   و یا با استفاده از کلید میانبر      و یا آیکونCtrl+H افزار وارد شده و به قسمت تنظیمات سخت

 سازی کنیم.انتخاب کرده و تنظیمات را پیادههای مورد نظر را ها و سربندیکانال

  Analog Outputزبانه  (5-10-1

  AMTولتاژهای خروجی دستگاه تست  (5-10-1-1

باشد. تعداد ولتاژهای ها مجزا می( است که از سایر خروجیNدارای یک مشترک خنثی ) AMTولتاژهای خروجی دستگاه 

باشد. دو خروجی مشکی نمایش داده شده در می ود، چهار پورتشیهمان طور که در شکل زیر مشاهده م AMTخروجی 

 باشد.می AMTکادر زیر قسمت مشترک خنثی تستر 
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 AMTهای ولتاژ . نمایی از خروجی257-5 شکل

 نند.ککار میولت مستقیم  200تا  -200ولت متناوب و  150تا  -150های های ولتاژ در رنجخروجی

اند. در صورت بروز هر یک از خطاهای ، خطای تک فاز و اضافه بار حفاظت شدهاتصال کوتاهتمامی ولتاژهای خروجی در برابر 

 گفته شده در دستگاه، پیغام خطایی بر روی صفحه تست شما در کامپیوتر ظاهر خواهد شد.

 ا با توجه به نیاز کاربر تنظیم شود. هیاستفاده شود، باید این خروج AMTپیش از اینکه از ولتاژهای خروجی 

 

 AMTافزار های ولتاژی در نرم. نحوه تنظیم خروجی258-5 شکل

انتخاب توسط کاربر  x 150 V, 52.5 VA @ (260VAC,200VDC), 200 mA rms 4طور که از شکل مشخص است، سربندی همان

آمپر -ولت 52,5ولت با توان  150ولتاژ خروجی با حداکثر ولتاژ  4بارت باال بیانگر این مطلب است که کاربر ع .است شده

 های ولتاژی انتخاب نموده است.برای هر یک از کانال

ع . بعد از اینکه کاربر نوشودمیانتخاب  Not Usedهای ولتاژی فعال نباشند عبارت کاربر مایل باشد کانالصورتی که در 

سربندی خود را انتخاب کرد باید با یک اتصال درست آن را به بار مورد نظر، برای مثال رله، متصل نماید. این بخش نیز از 

 ای از سربندی صحیح در شکل نشان داده خواهد شد.برخوردار است. در ادامه نمونه یاهمیت باالی
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 به بار تحت تست AMT. اتصال صحیح دستگاه 259-5 شکل

 Swap Vb1 To بخش (5-10-1-1-1

شود برای این  Va3یا  Va1,Va2های جایگزین هر یک از ولتاژ Vb1در صورت نیاز این امکان وجود خواهد داشت که ولتاژ 

 Aنقطه زمین گروه  کار کافیست در این قسمت ولتاژ مورد نظر خود را انتخاب کنید. بعد از انتخاب ولتاژ مورد نظر باید

 ولتاژی وصل کنید. Bولتاژی را به گروه 

 

 Aبه یکی از فازهای ولتاژ گروه  B. نسبت دادن ولتاژ گروه 260-5 شکل

 ور که گفته شد باید نول دو گروه ولتاژی به یکدیگر وصل شوند.طاز لحاظ سربندی نیز همان

 

 Swapبعد از تنظیمات  AMT. اتصال صحیح دستگاه 261-5 شکل
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 Voltage Output Signalبخش  (5-10-1-1-2

تعیین کنید. عالوه بر  labelتوانید فعال بودن یا نبودن تک تک فازها را مشخص و برای فازها یک در این بخش شما می

به شما نمایش داده  signal viewمشخص کنید که شکل موج واقعی تزریق هر سیگنال در توانید موارد گفته شده شما می

 شود.

 Output Targetقسمت  (5-10-1-1-2-1

 توانید بعد از انتخاب گروه ولتاژی مربوطه، مشخص کنید که کدام فازها فعال یا غیرفعال باشد.در این قسمت شما می

 Output Labelقسمت  (5-10-1-1-2-2

انتخاب کنید. عبارت پیش فرض در این  Labelیگنال تزریقی یک نام دلخواه یا همان توانید برای سدر این قسمت شما می

 کنید. typeتوانید آن را تغییر دهید. اسم انتخابی خود را در این قسمت قسمت همان نام سیگنال است که شما می

 Show Actual Valueقسمت  (5-10-1-1-2-3

توانید عبارت این قسمت را مشاهده کنید می Signal Viewبرای آنکه شکل موج واقعی تزریق شده هر سیگنال را در پنجره 

True .برای  شودمیمی ممکن است باعث کندی تست شما شود. بنابراین پیشنهاد ئدا صورتبهفعال بودن این قسمت  کنید

 مطمئنا بودن سیگنال تزریق شده داشته باشید ت Trueثانیه تزریق را با میلی 200های الکترومکانیکی همیشه تست رله

سمت را توانید این قبعد از اطمینان از موضوع می تواند به رله شکل موج سینوسی کامل تزریق کند.شوید که دستگاه می

False .بعد از  کنیدTrue  شدن سیگنال مربوطه در این قسمت، در پنجرهsignal view  یک گزینه در باالی پنجره به نام

 ببینید. signal viewتوانید شکل موج را در ا انتخاب تیک گزینه مربوطه میکه ب شودمیشده ایجاد  Trueسیگنال 

  AMTهای خروجی دستگاه تست جریان (5-10-1-2

های جریانی فعال به انتخاب کاربر بستگی دارد. در شش خروجی جریان طراحی شده است. تعداد خروجی AMTبرای تستر 

 ی مشخص شده است.یبر روی پنل جلو ی(( )خروجی مشکNشکل زیر دو خروجی جریان با زمین خنثی )

 

 AMT. خروجی جریانی دستگاه تستر 262-5 شکل

های خروجی اضافه بار حفاظت شده است. اگر هر نوع خطایی در جریان های جریان در برابر مدار باز، ویتمامی خروج

 .شودمیتست ظاهر خواهد شد و از ادامه کار دستگاه جلوگیری ایجاد شود پیغام خطایی در صفحه 

 ا توجه به نیاز کاربر تنظیم شود.ها باستفاده شود، باید این خروجی AMTپیش از اینکه از ولتاژهای خروجی 
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 AMTافزار های جریانی در نرمحوه تنظیم خروجی. ن263-5 شکل

که بیانگر این  را انتخاب نموده x 32 A, 350 VA @ 32A, 12 Vrms 6طور که از شکل مشخص است، کاربر سربندی همان

آمپر برای هر یک از -ولت 350و توان  آمپر 32جریان خروجی با حداکثر جریان  AMT ،6مطلب است دستگاه تستر 

 .نمایدمیهای جریانی تولید کانال

های انتخابی بستگی به این دارد که کاربر آن کانال را انتخاب کرده و یا غیرفعالش هر یک از کانال نفعال بودن و نبود

 نموده است.

 با فرض فعال بودن شش کانال، نشان داده شده است. AMT در شکل زیر سربندی صحیح اتصال بار به دستگاه تستر

 

 AMT. نحوه صحیح اتصال جریانی بار به دستگاه تستر 264-5 شکل

کاربر با توجه به جریان و توان مورد نیاز سربندی خود را انتخاب نموده و با توجه به تصاویر صحیح سربندی در همان 

 دهد.انجام میافزاری آن را به طور صحیح قسمت، تنظیمات سخت
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 توانیم از سربندی که در شکل زیر نشان داده شده است استفاده کنیم.م میرا دو برابر کنی Burdenبخواهیم  کهدر صورتی

 

 Burdenبرای دوبرابر کردن . نحوه صحیح اتصال جریانی 265-5 شکل

استفاده  IL2و  IL1از دو فاز  جریانی burdenتوانید برای دوبرابر شدن همانطور که در شکل نشان داده شده است شما می

درجه باید تنظیم  180را  IL2را صفر و زاویه  IL1باشد. زاویه فاز ای که باید به آن دقت کنید زوایای جریانی میکنید. نکته

 و فاز یکسان باشند.دی هر کنید و دامنه

 است استفاده کنید.نشان داده شده توانید از سربندی که در شکل زیردستگاه به چهار برابر می Burdenبرای افزایش 

 

 Burdenبرای چهار برابر کردن . نحوه صحیح اتصال جریانی 266-5 شکل

 IL1 ،IL1(2)جریانی از فازهای  burdenتوانید برای چهار برابر شدن همانطور که در شکل نشان داده شده است شما می

را  IL2(1)و  IL2را صفر، زاویه  IL2(2)و  IL1باشد. زاویه فاز ای که باید به آن دقت کنید زوایای جریانی میکنید. نکته استفاده

 یکسان باشند. هافاز تمامیی درجه تنظیم کنید و دامنه 180
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 Current Output Signalبخش  (5-10-1-2-1

تعیین کنید. عالوه بر  labelشخص و برای فازها یک توانید فعال بودن یا نبودن تک تک فازها را مدر این بخش شما می

به شما نمایش داده  signal viewتوانید مشخص کنید که شکل موج واقعی تزریق هر سیگنال در موارد گفته شده شما می

 شود.

 Output Targetقسمت  (5-10-1-2-1-1

 زها فعال یا غیرفعال باشد.توانید بعد از انتخاب گروه جریانی مربوطه، مشخص کنید که کدام فادر این قسمت شما می

 Output Labelقسمت  (5-10-1-2-1-2

انتخاب کنید. عبارت پیش فرض در این  Labelتوانید برای سیگنال تزریقی یک نام دلخواه یا همان در این قسمت شما می

 کنید. typeتوانید آن را تغییر دهید. اسم انتخابی خود را در این قسمت قسمت همان نام سیگنال است که شما می

 Show Actual Valueت قسم (5-10-1-2-1-3

توانید عبارت این قسمت را مشاهده کنید می Signal Viewبرای آنکه شکل موج واقعی تزریق شده هر سیگنال را در پنجره 

True  برای  شودمیمی ممکن است باعث کندی تست شما شود. بنابراین پیشنهاد ئدا صورتبهکنید. فعال بودن این قسمت

 مطمئنبودن سیگنال تزریق شده داشته باشید تا  Trueثانیه تزریق را با میلی 200کی همیشه های الکترومکانیتست رله

سمت را توانید این قتواند به رله شکل موج سینوسی کامل تزریق کند. بعد از اطمینان از موضوع میشوید که دستگاه می

False .بعد از  کنیدTrue  شدن سیگنال مربوطه در این قسمت، در پنجرهsignal view  یک گزینه در باالی پنجره به نام

 ببینید. signal viewتوانید شکل موج را در که با انتخاب تیک گزینه مربوطه می شودمیشده ایجاد  Trueسیگنال 

 های ورودیی باینریزبانه  (5-10-2

 .شودمیهای ورودی دستگاه انجام در این قسمت تنظیمات مورد نیاز بر روی باینری

 

 های ورودی. باینری267-5 شکل
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 Binary-Input Targetقسمت  (5-10-2-1

خود را از این قسمت انتخاب کند.  تواند نوع باینریکه کاربر می شودمیهای این قسمت، لیستی باز با کلیک بر روی سلول

تواند هر یک از این موارد است، از لیست باز شده در این قسمت می تعریف شده Startیا  Tripبرای مثال اگر در رله کنتاکت 

 از این قسمت انتخاب شود باینری مربوطه غیرفعال خواهد بود. Not Usedگزینه  کهدر صورتی را انتخاب کند.

 Binary-Input Labelقسمت  (5-10-2-2

ید. عبارت پیش فرض در این قسمت همان کن Typeانتخاب یا ها باینری دلخواه برای نامتوانید یک در این قسمت شما می

 باشد.می Targetنام باینری انتخاب شده در ستون 

 Binary-Input Typeقسمت  (5-10-2-3

. کنیدتعریف  Wetها را توانید نوع باینریخشک تعریف شده است. شما می صورتبههای ورودی فرض باینریدر حالت پیش

 را انتخاب کنید.  Wetگزینه  برای این کار بر روی سلول این قسمت کلیک کنید و

 Binary-Input Thresholdقسمت  (5-10-2-4

مقدار  را وارد کنید. ولتاژی Threshold مقدار این قسمت باید در انتخاب کردید Wetرا  باینری در مرحله قبل بعد از اینکه

های ورودی تحمل نریاز آنجایی که بای توانید آن را تغییر دهید.باشد که شما میولت می 50فرض در این قسمت پیش

ولت ثبت شده باشد. اگر  50ولت دارند بنابراین با فرض اینکه در این قسمت عدد  200را تا  ACولت و  300تا  DCولتاژ 

به باینری وصل شده باشد  AC گیرد. اگر ولتاژکار قرار می یولت مبنا 50وصل شده باشد همان مقدار  DCباینری به ولتاژ 

 کار قرار خواهد گرفت. یولت مبنا 35مقدار موثر آن یعنی 

 

 Wetانتخاب باینری . 268-5 شکل
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 Reverseقسمت  (5-10-2-5

یگنال س شودمیکنند. بدین معنا که در ابتدا که تست شروع تریپ را وضعیت صفر به یک تعریف میدر حالت استاندارد 

 Falseباید بر روی  Reverseگزینه  شده وضعیت بیان برای داشتنِ  .شودمی 1سیگنال تریپ  تریپ صفر و بعد از رخداد خطا

در این صورت وقتی تست شروع  را انتخاب کنید. Trueعیت بیان شده را بخواهید باید گزینه ضعکس و کهدر صورتی باشد.

 .شودمیه و در صورت رخداد تریپ وضعیت تریپ صفر در نظر گرفت 1سیگنال تریپ  شودمی

 Show Actual Valueقسمت  (5-10-2-6

انتخاب  Wet صورتبهها نیز استفاده شود. بعد از اینکه ورودی گآنالو صورتبهتواند می AMTتمامی هشت باینری ورودی 

گفته شده است مقدار قابل  Thresholdور که در قسمت انطرا به آن وصل کنیم. هم DCیا  AC شکل موج دتوانیمی شدند

توانید با فعال کردن گزینه شما می باشد.ولت می 300مقدار  DCولت و  200مقدار ACدر ولتاژ  AMTهای تحمل ورودی

True های این قسمت شکل موج تزریق شده به ورودی درAMT  را درsignal view.بعد از  مشاهده کنیدTrue شدن سیگنال 

با که  شودمیشده ایجاد  Trueی پنجره به نام سیگنال یک گزینه در باال signal view پنجره ، دردر این قسمتمربوطه 

 ببینید. signal viewتوانید شکل موج را در انتخاب تیک گزینه مربوطه می

 Descriptionقسمت  (5-10-2-7

ی کار نشان داده خواهد شد. برای مثال در این قسمت با توجه به تنظیماتی که بر روی هر ورودی انجام شده است، نتیجه

 وجه کنید.به شکل زیر ت

 

 Description. قسمت 269-5 شکل

گفته شده که  Description ولت تنظیم شده است. در قسمت 50مقدارش  Thresholdانتخاب شده است و  wetباینری اول 

 .دشومیدر نظر گرفته  1ولت شود سیگنال ورودی  50بیشتر از  Wetاگر ولتاژ 
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شود  Shortنوشته شده است که هر وقت باینری  Descriptionتنظیم شده است. بنابراین در قسمت  Dryباینری دوم هم 

  .شودمیدر نظر گرفته  1سیگنال ورودی 

 .AMTهای رله توسط خروجی کنتاکت بودن NCیا  NO صتشخصی (5-10-2-8

توانست از این قبلی کاربر تنها وقتی می هایر ورژنباشد. دباینری ورودی می 8دارای  AMTهمانطور که گفته شد دستگاه 

های جدید امکانی فراهم آمده تا کاربر بتواند بدون اینکه . ولی در ورژنباشدکرده  Runها استفاده کند که تستی را باینری

 ند.رله استفاده ک ییا بستهو باز  های خروجیکند از باینری ورودی برای پیدا کردن کنتاکت Runتستی را 

روشن  8باینری شماره  LEDدر این حالت چراغ  دیدستگاه را اتصال کوتاه کن 8برای این کار فقط کافیست باینری شماره 

ای باینری LED باشد چراغ NCاگر کنتاکت رله بسته یا استفاده کنید.  های رلهبر روی خروجی 7تا  1های و از باینری شودمی

 AMTکنتاکت دستگاه  LEDچراغ باشد  NOو اگر کنتاکت رله باز یا  شودمیاست روشن که از آن سیمی به رله برده شده 

 ماند.خاموش باقی می

 آورده شده است چک کنیم. AMTبی است برای آن است که قبل از شروع تست خروجی رله را که به این روش بسیار مناس

 های خروجیی باینریزبانه  (5-10-3

خواهید باینری خروجی را می کهدر صورتیهای ورودی را فعال یا غیر فعال کنید. باینری توانیدمی Binary Outputاز زبانه 

را انتخاب کنید. در این قسمت شما  Not Usedگزینه  Binary-Output Targetغیر فعال کنید از لیست باز شده در ستون 

 کنید. باینری خروجی را مشاهده می 4زیر ها را در این قسمت به دلخواه تغییر دهید. در شکل توانید نام باینریمی

 

 های خروجی. باینری270-5 شکل

 Export Settingدکمه  (5-10-4

 ذخیره و بعدا استفاده کنید.را  Hardware Configurationتوانید تنظیمات فعلی این دکمه میبا کمک 
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 Import Settingدکمه  (5-10-5

 که قبال ذخیره کرده اید را وارد کنید.ای  Hardware Configurationتوانید تنظیمات این دکمه میبا کمک 
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 Preferenceپنجره  (5-11

 باشد را انجام دهید.توانید تنظیماتی که مربوط به تمامی صفحات تست میدر این قسمت می

 

 Preference. پنجره 271-5 شکل

 AMTزبانه  (5-11-1

 ها  IPتوضیح جدول: 001

 دستگاه  IPتوضیح در مورد وارد کردن: 002

 رسانی زروتوضیح در مورد نحوه اتصال به دستگاه و به :003

این بخش  .شودمیبرای اتصال به دستگاه استفاده IPافزاری و وارد کردنبرای تنظیم برخی از امکانات سخت بخشاین از 

 توضیح داده خواهد شد. که در ادامه باشدمیخود دارای دو زیرمجموعه 

 هاIPجدول  (5-11-1-1

توانید با یک . از آنجایی که همزمان میشودمیایم نشان داده هایی که با آن به دستگاهها متصل شدهIPدر این قسمت 

هایی که برای اتصال به دستگاهها استفاده IP نتواند در نشان دادافزار به دو دستگاه وصل شوید، جدول این بخش مینرم

 مفید باشد. شده است

 توانید اطالعاتی که در این قسمت وجود دارد را حذف یا اضافه کنید.شما همچنین می

http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.AMT_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.AMT_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.AMT_003.mp4
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 Connection and Firmware زبانه (5-11-1-2

دستگاه مورد دیگری است که در این  Firmwareرا وارد کنیم. به روزرسانی IPتوانیم برای اتصال به دستگاهدر این بخش می

 یم.توانیم به آن بپردازبخش می

 Detailsبخش  (5-11-1-2-1

 .شودمیدر این بخش تنظیمات مربوط به کانکشن انجام 

 دستگاهIPوارد کردن (5-11-1-2-1-1

ر افزاقبل از این کار باید ابتدا از صحت ارتباط نرم یک عدد مشخص را وارد نمایید.IPباید در قسمت Preferenceی در پنجره

در هنگام خرید IPاین شمارهکلیک کنید.  اینجادستگاه  های ارتباط باد. برای آشنایی با روشیشو مطمئنبا سخت افزار 

های هردستگاه یک برچسب قرار دارد. سریال نامبر هر تحویل داده خواهد شد. در کناره Licenseدستگاه به عنوان یک 

استفاده IPشمارهآخر رقم ریال نامبر به عنوان سهتوانید از سه رقم آخر هر سدستگاه بر روی آن نوشته شده است. شما می

  کنید.

 

 .SNهای دستگاه . برچسب کناره272-5 شکل

 کلیک کنید تا به دستگاه متصل شوید. …,Connection Test, Show Errorsبر روی گزینه IPبعد از وارد کردن

باشد. در صورت فراموش کردن هر یک از این دو پذیر میامکان Portو IPاتصال به دستگاه با دانستن به یاد داشته باشید که

 .توانی با دستگاه ارتباط برقرار کنید و باید تنظیمات را به حالت پیش فرض بر گردانیدمورد شما نمی

5-11-1-2-1-2) IP فرضپیش 

ض فربا انجام مراحل زیر تنظیمات را به حالت پیشتوانید یمات انجام شده را فراموش کردید میظاگر به هر دلیلی تن

 برگردانید.

 مراجعه کنید.  فرضپیش IPو  AMTارتباط با برای اطالعات بیشتر به بخش  

 Portقسمت  (5-11-1-2-1-3

پیش فرض بر روی  صورتبهاین عدد  .هستند 65535 و 0 نبی اعداد این. شوند می خارج یا وارد ها داده که است محلی

دستگاه به یک شبکه کامپیوتری متصل باشد و این پورت در شبکه مشغول باشد  کهدر صورتیتنظیم شده است.  1001

 را به آن اختصاص داد.  65535تا  1توان عددی بین می

باشد. در صورت فراموش کردن هر یک از این دو پذیر میامکان Portو IPبه یاد داشته باشید که اتصال به دستگاه با دانستن

با دستگاه ارتباط برقرار کنید و باید تنظیمات را به حالت پیش فرض بر گردانید که مراحل این کار  دتوانیمورد شما نمی

 در باال توضیح داده شده است.



 

 

 فصل پنجم: نرم افزار

361 

 Subnet Maskقسمت  (5-11-1-2-1-4

sub network یا subnet سیستم در مشاهده قابل بخش یک IPشبکه چند یا دو به شبکه یک تقسیم کار که باشدمی دهی 

 Subnet Mask.میکند معرفی سیستم به و مدیریت را شبکه در موجود سیستمهای و هاIP تعداد Subnet دهد،می انجام را

 آن اصخ شناسه به مربوط قسمتی چه و شبکه داخل کامپیوترهای به مربوطIPآدرس یک از قسمتی چه کندمی مشخص

 .است شبکه

 دتوانمی دستگاهIPکه باشدمی معنی بدین که بوده 255,255,255,0 اولیه مقدار. باشد می دستگاهIPرنج تنظیم برای

 .کرد انتخاب 255 تا 0 بین اعداد توانمی را X آن در که X.192.168.1 صورتبه

 Getawayقسمت  (5-11-1-2-1-5

 .شد متصل اینترنت به یمتوانمی آن ازطریق که باشدمی سروری یا سیستم

 یلتشک متفاوت پروتکل دو از پایه از که را متفاوت شبکه دو تا دارد را آن توانایی Gateway بزرگ کامپیوتری شبکه یک در

 .کند متصل یکدیگر به است شده

 DNSقسمت  (5-11-1-2-1-6

. باشد می ستگاهد Host Name با تنها و آنIPدانستن بدون تستر به دسترسی برای شودمیآدرسی که در این قسمت وارد 

 .است نگردیده اضافه تستر برنامه به امکان این حاضر حال در

 Serial Numberقسمت  (5-11-1-2-1-7

 بعد از اتصال به دستگاه سه رقم آخر سریال دستگاه در این قسمت نوشته خواهد شد.

 Versionقسمت  (5-11-1-2-1-8

 افزاری که در حال استفاده است نوشته خواهد شد.در این قسمت ورژن نرم

 Minimum Versionقسمت  (5-11-1-2-1-9

 .شودمینمایش داده  Stableدر این قسمت آخرین ورژن 

 MAC Addressقسمت  (5-11-1-2-1-10

 Macهر دو تا دستگاه یکی باشد باید  MACاگر  افزار استفاده کنند.توانند برای اتصال به دو دستگاه از یک نرمها میکاربر

  باشد.می کاراکتری 2قسمت  6یک دستگاه  MACیکی از دستگاهها را تغییر دهید. 

 Connectدکمه  (5-11-1-2-1-11

 برای انجام کارهای زیر از دکمه فوق باید استفاده کنید:

  برای برقراری ارتباط با سخت افزار بعد از وارد کردنIP 

 برای نمایش خطای موجود بعد از وارد کردنIP 

  برای به روز رسانیFirmware  
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افزار وجود دارد. در روش اول، دستگاه در حالت نرمال کار سخت Firmwareدر مورد بروز رسانی دو روش برای به روزرسانی 

توان با استفاده باشد. در این حالت میبر روی پنل جلوی دستگاه به حالت سبز رنگ و ثابت می Main relayکند و چراغ می

 را بروز کرد.  AMTتستر  Firmwareی گفته شده از گزینه

که دانگل سریال در جای خود در پنل پشت دستگاه قرار گرفته و با یک بار حالتی است  AMTروش دوم برای بروز رسانی  

آید. در این حالت با کلیک بر پنل جلوی دستگاه به حالت چشمک زن در می Errorخاموش و روشن کردن دستگاه چراغ 

 نمایید. Updateافزاری را برنامه سختتوان می Connectروی گزینه 

 ,Connection Test, Show Errors رفته و بر روی گزینه Settingsبه قسمت  ر بر روی سیستم خود،افزابا نصب نسخه جدید نرم

Update Firmware افزاری به طور اتوماتیک چک شود و در صورت نیاز به برنامه سخت کلیک کنید تاUpdate صورت به

باشد که ارتباط شما با دستگاه برقرار شده ال میباشد که این گزینه فقط زمانی فعالزم به ذکر می شود. Updateاتوماتیک 

 باشد.فعال میباشد در غیر اینصورت این گزینه غیر

 Refresh Connectionی دکمه (5-11-1-2-1-12

و  Subnet Mask ،Gatewayگردیم برای آنکه مقادیر شویم و دوباره به این صفحه بر میبعد از اینکه از این صفحه خارج می

DNS ی انیم بر روی دکمهرا از روی دستگاه بخوRefresh Connection کلیک کنید 

 Disconnectی دکمه (5-11-1-2-1-13

 کلیک کنید. Disconnectبرای قطع ارتباط با دستگاه بر روی دکمه 

 Set to AMTی دکمه (5-11-1-2-1-14

 گاهدست IP: طریقه تغییر 001

دلخواه خود را وارد کنید و در نهایت IPدستگاه را تغییر دهید. برای این کار کافیستIPتوانید بعد از ارتباط با دستگاهشما می

 کلیک کنید. Set To AMTبر روی دکمه 

 Ping Entered IPدکمه  (5-11-1-2-1-15

با کلیک بر روی  اید،بوطه وارد کردهدستگاه را نیز در قسمت مرIPو ایدارتباط برقرار کرده AMTبا  LANاگر از طریق پورت 

 Packetارتباط شما درست باشد از دستگاه به ازاء  کهدر صورتیگرفته خواهد شد.  Pingای که وارد شده است IPاین دکمه از 

 وصل شوید. AMTبه  Connectتوانید با کلیک بر روی دکمه در این وضعیت شما می ارسالی پاسخی دریافت خواهد شد.

http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.AMT.Com.SetToAMT_001.mp4
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 . تست صحت برقراری ارتباط273-5 شکل

 Ping Wi-Fiدکمه  (5-11-1-2-1-16

خواهید متصل شوید، قبل از کلیک بر روی دکمه به دستگاه می Wi-Fi صورتبهو  AMTاز طریق مودم داخل  کهدر صورتی

Connect ین کار بر روی دکمه توانید صحت ارتباط خود را با مودم چک کنید. برای امیPing Wi-Fi  کلیک کنید تا از مودم

ی پاسخی از دستگاه گرفته خواهد شد که نشانه دارتباط شما با مودم دستگاه برقرار باش کهدر صورتیبگیرد.  Pingدستگاه 

اتصال  LANرت های دارای دو پوباشد. در غیر این صورت باید مراحل اتصال را چک کنید. در پنلصحت برقرای ارتباط می

 باشد. Wi-Fiبه وضعیت سوئیچ که بر روی  LANهای دارای یک پورت و در پنل LANدو پورت 

 Update Firmware دکمه (5-11-1-2-2

ز روخودکار به صورتبهیکسان نباشد برنامه افزاری نرمی افزاری با برنامهی سختاگر ورژن برنامه AMTبعد از اتصال به 

 بروزرسانی کنید. Update Firmwareدستگاه را با کلیک بر روی  Firmwareتوانید شما میرسانی خواهد شد. عالوه بر آن 
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 افزارروز رسانی سختبه. 274-5 شکل

 Update Firmware In Flash Modeدکمه  (5-11-1-2-3

 استفاده کنید. Firmwareدکمه برای به روزرسانی  توانید از اینپنل جلو در حال چشمک زدن باشد می LEDاگر چراغ 

افتد. گاها ممکن است با تغییر چشمک زدن دستگاه با قرار دادن دانگل در پنل پشت و روشن کردن دستگاه اتفاق می

 نسخه هم این اتفاق بیافتد.

 Hardwareزبانه  (5-11-1-3

و نحوه چک کردن آن و تعیین محدوده دما   Vebkoتنظیمات مربوط به فن دستگاه و توضیح در مورد رم دستگاه: 001

 برای دستگاه

 ی جریان ولتاژی دستگاهاهه و کانالتوضیح در مورد حداکثر دمای دستگاه و ارت دستگا: 002

 های دستگاه(  Binary Input)مشخص شدن وضعیت اتصال کوتاه یا باز بودن  Binary Input Status: توضیح قسمت 003

 دستگاه  DCتوضیح در مورد بخش: 400

 افزار در این قسمت انجام خواهد شد.برخی از تنظیمات عمومی بر روی سخت

http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Hardware_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Hardware_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Hardware_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Hardware_003.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Hardware_004.mp4
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  Hardware. زبانه 275-5 شکل

 Fan Modeقسمت  (5-11-1-3-1

 کهدر صورتیتعریف کنید.  Max Power و Silentهای دستگاه را در دو مد حالت کارکرد فن توانیددر این قسمت شما می

اتوماتیک  صورتبههوشمند کار خواهند کرد و در صورت افزایش دمای دستگاه  صورتبهها را انتخاب کنید فن Silentمد 

 اهند کرد.افزایش دور خواهند داشت و با سرعت متناسب با حرارت داخل دستگاه کار خو

 ها بدون توجه به حرارت داخل دستگاه با حداکثر توان خود کار خواهند کرد.را انتخاب کنید. فن Max.Powerاگر مد 

 و این حالت برای تست جریان های زیاد مناسب است.

 Switch Off After Testقسمت  (5-11-1-3-2

توجه  باز شوند. اتمام تستند ثانیه بعد از چ و ولتاژی های جریانیتواند تنظیم کند که سوئیچدر این قسمت کاربر می

ما ا جریان و ولتاژ تست قطع خواهند شد و دیگر چیزی به رله تزریق نخواهند شد ،داشته باشید که بعد از اتمام تست

 راین کار برای افزایش طول عمتوانند همچنان بسته و در حالت آماده به کار باقی بمانند. های جریانی و ولتاژی میسوئیچ

ثانیه تنظیم شده است. اگر تست شما طوالنی باشد  5پیش فرض بر روی  صورتبهباشد. این عدد های جریانی میسوئیچ

 ها در افزار سوئیچافزار و سختتاپ کاربر ممکن است به دلیل کندی ارتباط بین نرمبسته به مشخصات لپ

 ثانیه افزایش دهید. 10مان را تا توانید این زش شوند. در این حالت میین کار روشن و خامو

 Check RAMبخش  (5-11-1-3-3

نامطمئن دستگاه  RAMایجاد شده است. هر وقت که از عملکرد  AMTاستفاده شده در  RAMاین بخش برای ارزیابی صحت 

 ،دشومیعملیات نوشتن و خواندن انجام  RAMچندین بار بر روی از آنجاییکه  توانید از این قسمت استفاده کنید.شدید می

 بر روی پنل دستگاه روشن خواهد شد. Errorباشد چراغ  فرآینددر نهایت اگر اشکالی در این 



 

 

AMT REFERENCE MANUAL 

366 

 Repetitionقسمت  (5-11-1-3-3-1

پیش فرض بر روی عدد یک  صورتبهتوانید در این قسمت مشخص کنید. این عدد تعداد دفعات خواندن و نوشتن را می

 تنظیم شده است.

 Check Performance of RAMقسمت  (5-11-1-3-3-2

در . شودمیارزیابی شروع  فرآیندبا کلیک بر روی این دکمه  RAMتنظیم تعداد دفعات خواندن و نوشتن بر روی  بعد از

 ماند.روی پنل جلوی دستگاه روشن می Errorدستگاه دیده شود چراغ  RAMاشکالی در  کهصورتی

 Smart Delayقسمت  (5-11-1-3-4

ای که شما در را ایجاد کنید تا دمای دستگاه از محدوده حالتی Smart Delayتوانید با فعال کردن تیک گزینه شما می

ی اکنید تجاوز نکند. اگر از این گزینه استفاده کنید اگر دممشخص می Max Temperatureو  Min Temperatureهای سلول

وباره تست اید برسد و دکه شما مشخص کرده Minتست متوقف شده تا دما به مقدار  ،دستگاه بیشتر از مقدار تعریف شده

 ادامه پیدا خواهد کرد.

، 217، 205-201افزار، تنها در دستگاهای شماره های آورده شده در ادامه این قسمت در تنظیمات سختنکته: تمام قسمت

 باشد.فعال می 223-250، 220

 Maximum Temperature Valueقسمت  (5-11-1-3-5

گراد درجه سانتی 70تا  30تواند بین ه حرارت می. این درجشودمیمجاز دستگاه تنظیم  در این قسمت حداکثر حرارت

 تنظیم شود.

 Deviationقسمت  (5-11-1-3-6

دهید.  ولتاژ را نیز تغییرو در قسمت قبل ممکن است نیاز باشد عالوه بر تغییر در مد دستگاه حداکثر خطای تولید جریان 

ر توانید دید. حداکثر مقدار خطایی که میتوانید حداکثر خطای موجود در ولتاژ و جریان را تغییر دهشما می Deviationدر 

توانید این شما می Absoluteباشد. عالوه بر مقدار آمپر میمیلی 4000ولت و در جریان میلی 10000ولتاژ تعریف کنید 

دو  افزار بین اینباشد. در هنگام تست نرمدرصد می 50نیز تعریف کنید که حداکثر مقدار آن  Relative صورتبهمقادیر را 

از این تنظیم استفاده کنید، این  Otherزمانی که الزم باشد به دلیل برخی از خطاها با عنوان گیرد. می Maximumمقدار 

 باشد. که درتواند خطای خواندن مقدار ایجاد شده برای حفاظت میخطا ممکن است به دو دلیل ایجاد شده باشد یکی می

ها نباشد ADش این مقدار مشکل حل خواهد شد. ولی اگر خطای یا باشد با افزاه ADاین صورت چون ممکن است اشتباه از 

 این خطا ماندگار خواهد بود و برای رفع آن باید با واحد پشتیبانی تماس گرفته شود.

 Time Setting For Intervalقسمت  (5-11-1-3-7

بدهد. در این  Main Timer Errorای باشد که تعداد محاسبات زیاد باشد ممکن است دستگاه پیغام اگر طراحی تست بگونه

 قرار دهید و دوباره تست خود را شروع کنید. 3این گزینه را بر روی عدد است مواقع بهتر 

 Binary Input Statusقسمت  (5-11-1-3-8

شد. در ادامه بیان شد که با کمک در پنل جلو ذکر  LEDاستفاده از  AMTهای یکی از قابلیت Hardware Configدر قسمت 

روش کار بدین  های خروجی رله را قبل از شروع تست تشخیص داد.تتوانیم باز یا بسته بودن کنتاکها میLEDهمین 
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 1ی های ورودی شمارهتوانیم از باینریجلوی دستگاه را اتصال کوتاه کنیم، میدر پنل  8صورت بود که اگر باینری شماره 

ای که از آن باینری LEDبودن آن را با روشن شدن  NCو  NOهای خروجی رله، کرده و با وصل به باینری استفاده 7تا 

را اتصال  8باینری شماره  کهدر صورتی روشن خواهد شد. LEDباشد،  NCاگر کنتاکت رله استفاده کردیم مشخص کنیم. 

 امکان ایجاد شده در این قسمت استفاده کنید.از توانید کوتاه نکرده باشید می

 Error Disableقسمت (5-11-1-3-9

های دستگاه را غیرفعال کنید. برای مثال Errorاین قسمت برای آن طراحی شده است که در صورت نیاز بتوانید برخی از 

نع از ادامه تست شما خواهد ممکن است یکی از سنسورهای حرارتی داخل دستگاه دمای اشتباه نشان دهد. این اشکال ما

 های این قسمت استفاده کنید و پیغام خطا را غیرفعال کنید.توانید از گزینهاز آنجایی که این پیغام کاذب است می شد.

 Select All Error Otherگزینه  (5-11-1-3-9-1

نید با توجه به اینکه این تواشروع شده باشد مواجه شدید می Otherتستر با پیغام خطایی که با  اگر در هنگام کار با دستگاه

 قسمت را غیرفعال کنید. همانای ام کانال اعالم شده است، پیغام خطپیغام از کد

 Select All Error Selfگزینه  (5-11-1-3-9-2

توانید آن کانال را غیر فعال کنید یا اینکه ، میها مواجه شدیدیکی از کانال Selfپیغام خطای  بااگر در هنگام کار با دستگاه 

 فعال کنید.آن را از این قسمت غیر پیغام خطای

 Error Thermalگزینه  (5-11-1-3-9-3

وانید تاگر یکی از سنسورهای دستگاه دچار مشکل شود ممکن است نتوانید تست خود را ادامه دهید. برای ادامه تست می

 فعال کنید.را غیر Thermalپیغام خطای داده شده در مورد 

 Enable Earthبخش  (5-11-1-3-10

شخص کنید که ارت دستگاه فعال باشد یا خیر. در مواقعی که ارت مکانی که در حال تست توانید مدر این قسمت می

هستید مشکل داشته باشد مسلما با فعال بودن ارت دستگاه نخواهید توانست تست خود را انجام دهید. از آنجایی که بودن 

باشد، امکانی فراهم شده که ی بیشتر میکند و بودن ارت فقط برای ایمنو نبودن ارت برای دستگاه ضرری را ایجاد نمی

 فعال کند. کاربر بتواند ارت دستگاه را غیر

 شودمیرا غیرفعال کند. وقتی که این تیک غیرفعال  Enable Earthفعال کردن ارت دستگاه کافیست تیک گزینه برای غیر

ه شرکت وبکو هیچگونه مسئولیتی در قبال ک شودمییغام به کاربر اعالم پ. در این شودمیپیغامی به کاربر نشان داده 

 باشد.گیرد و تمامی مسئولیت آن بر عهده کاربر میخطرات غیرفعال بودن سیستم ارت بر عهده نمی

 Switchesبخش  (5-11-1-3-11

 Enableو  Enable Switch 1های Check boxتوانید با غیر فعال کردن یکی از بردها دچار اختالل شده باشد می کهدر صورتی

Switch 2 .برد مربوطه عملکرد آن را غیر فعال کنید 

 باشد.می Bهای گروه ها و جریانمربوط به ولتاژ Switch 2برد  باشد.می Aهای گروه ها و جریانمربوط به ولتاژ Switch 1برد 
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 Aux DCروشن کردن  (5-11-1-3-12

ا باید برای این کار ابتدن کنید. کنید روشتوانید یک رله را با ولتاژی که در این قسمت تنظیم میدر این قسمت شما می

تیک این گزینه را باید غیرفعال  AUX DCبرای غیرفعال کردن تزریق  را در این قسمت فعال کنید. Enable Aux DCتیک گزینه 

 باشد.می Ctrl+Dکلید ترکیبی  Aux DCفعال کردن ولتاژ کلید میانبر برای فعال و غیر کنید.

 AUX DC(Now)قسمت  (5-11-1-3-12-1

که دستگاه در حال تزریق است نشان  DCدر این قسمت مقدار ولتاژ ، شودمیافزار برقرار افزار و سختل بین نرموقتی اتصا

 باشد.قابل ویرایش میاین قسمت غیر .شودمیداده 

 AUX DC(New)قسمت  (5-11-1-3-12-2

کلیک  Applyی دکمهمقدار مورد نظر خود را در این قسمت بنویسید و در نهایت بر روی  AUX DCبرای تنظیم کردن ولتاژ 

 باشد.ولت می 220حداکثر مقدار ولتاژ در این قسمت  کنید.

 Show Diagram after apply VDCقسمت  (5-11-1-3-12-3

را بر روی  شودمیکشیده  DCتا بتوانید شکل موج ولتاژ و جریانی که از منبع تغدیه  شودمیدر این قسمت امکانی فراهم 

رای زمانی که مایل هستید جریان اولیه رله هنگام روشن شدن را ببینید بسیار این گزینه ب دو دیاگرام مجزا مشاهده کنید.

باشد. در ادامه تصویر جریانی که یک رله در هنگام روشن شدن از منبع تغذیه خود که در اینجا دستگاه تستر مفید می

AMT کشد، نشان داده شده است.باشد میمی 

 

 View Signal View Diagramدیاگرام . 276-5 شکل

 Record Periodقسمت  (5-11-1-3-12-4

 توانید در این قسمت مشخص کنید.مدت زمانی نمایش سیگنال را می

 Applyی دکمه (5-11-1-3-12-5

 مقدار ولتاژ تنظیم شده را به رله تزریق کنید. Applyتوانید با کلیک بر روی دکمه بعد از انجام تنظیمات مراحل قبل می



 

 

 فصل پنجم: نرم افزار

369 

 Currentقسمت  (5-11-1-3-12-6

 .شودمیکند نمایش داده دریافت می AMTم از دائ صورتبهروشن شده  Deviceدر این قسمت جریانی که تغذیه 

 Max Currentقسمت  (5-11-1-3-12-7

دریافت  AMTای از لحظه صورتبههنکام روشن شدن یا در هنگام کار  Deviceداکثر جریانی که تغذیه حدر این قسمت 

 .شودمیکند نمایش داده می

 Reset Max Currentی دکمه (5-11-1-3-12-8

را برای نمایش مجدد و به  Max Currentار جریان نشان داده شده در قسمت دتوانید با کلیک بر روی این دکمه مقشما می

 کنید. Resetروزرسانی 

 Combination Cableبخش  (5-11-1-3-13

توان هم تست تریک میوسوم به نباشد که با استفاده از کابل مجتمع مرآن می AMTهای اضافه شده در یکی از قابلیت

 دیستانس و هم تست دیفرانسیل انجام داد.

 Voltageقسمت  (5-11-1-3-13-1

خواهد بود و این جریان ولتاژ برای تست  Aاگر این گزینه انتخاب شده باشد خروجی کابل مجتمع ولتاژ و جریان گروه 

 باشند.های دیستانس مناسب میرله

 

 انتخاب حالت سه فاز ولتاژی و جریانی. 277-5 شکل

 Currentقسمت  (5-11-1-3-13-2

فاز جریانی برای تست  6خواهد بود و این  Bو  Aگروه  هایاگر این گزینه انتخاب شده باشد خروجی کابل مجتمع جریان

 باشند.های دیفرانسیل مناسب میرله
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 انتخاب حالت شش فاز جریانی. 278-5 شکل

 Available Deviceبانه ز (5-11-1-4

 دستگاههای متصل شده IPو نحوه پیدا کردن  Available Device: توضیح زبانه 001

توانید با استفاده از امکانات چیست، میدستگاه IPاید بدون آنکه بدانیدبه دستگاه وصل شده Wi-Fiیا  LANبا  کهدر صورتی

 دستگاه را پیدا کنید.IPاین قسمت

 

 Available Deviceصفحه . 279-5 شکل

است  ایجاد شدهبه دستگاه  ای که به واسطه اتصالConnectionنام  Interfaceدستگاه روشن باشد در قسمت  کهدر صورتی

نکه ممکن است بر آباشد. بسته به  Local Area Connectionیا  Ethernetاین کانکشن ممکن است  .خواهد شدداده  ننشا

http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Hardware.AvailableDevice_001.mp4
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یاد ی از این جنس زیهاداشته باشید ممکن است تعداد کانکشنو موارد دیگر  VPNروی لپ تاپ خود ویندوز مجازی یا 

ه ها را چک نکنید، کافیست بباشد. در این صورت مجبور خواهید بود تمامی آنها را تست کنید. برای آنکه تمامی کانکشن

رفته و نام کانکشن ساخته شده را در این قسمت  Control Panel\Network and Internet\Network Connectionsآدرس 

 برای مثال با توجه به عکس زیر باید کانکشنان نام را انتخاب کنید. مشاهده کنید. سپس به همین محیط برگشته و هم

Ethernet  صورتبهو در صورت اتصال Wi-Fi  باید کانکشنWi-Fi .را انتخاب کنیم 

 

 Interfaceلیست . 280-5 شکل

قرار داشته باشد باید  LANاید و دکمه سویئچ پنل پشت دستگاه بر روی به دستگاه وصل شده LANبا  کهدر صورتیبنابراین 

 ثانیه صبر کنید.  10را بزنید و حدود  Applyنام کارت شبکه خود را انتخاب کنید و دکمه 

یکی  قرار داشته باشد باید Wi-Fiاید و دکمه سویئچ پنل پشت دستگاه بر روی به دستگاه وصل شده Wi-Fiبا  کهدر صورتی

ثانیه  10کلیک کنید و  Applyرا انتخاب کرده، بر روی دکمه  تنشان داده شده اس Wi-Fiکانکشن هایی که با نام از گزینه

 صبر کنید. 

در شکل زیر این قسمت نشان داده شده  دستگاه پیدا شود در همان قسمت به شما نشان داده شده است.IPکهدر صورتی

 است.
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 آمده دستبهدستگاه IP.281-5 شکل

 Roomزبانه  (5-11-2

 Preferences: شروع کار با 001

 توانید تنظیمات مربوط به ساعت، گزارش و ... را انجام دهید.در این قسمت می

 Data-Timeبخش  (5-11-2-1

خاب توانید با انترا مشاهده کنید. شما همچنین می شودمیتوانید ساعت و تاریخی که در گزارش استفاده ر این بخش مید

 های تاریخ و زمان را تغییر دهید.هایی که در این قسمت قرار دارد نمایش برخی از قسمتگزینه

 Show/Hide Test Countersبخش  (5-11-2-2

 Faultمونیک و جریان زیاد تعداد نقاط تست در روبروی هر رنس، دیفرانسیل، هادر برخی از صفحات تست مانند دیستا

type  شودمینوشته.  

 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room_001.mp4
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 Test Counterموارد مربوط به . 282-5 شکل

 Out Ofشده، تعداد نقاطی که  Failاط نق دشده، تعدا Pass، تعداد نقاط Fault Typeدر این ساختار به ترتیب تعداد نقاط هر 

Range دهد.باشد و در نهایت تعداد نقاط تست نشده را نمایش میمی 

 .نیدکتوانید از نمایش آنها در صفحات تست نامبرده جلوگیری هایی که در این قسمت قرار دارد میبا غیر فعال کردن گزینه

 Reportبخش  (5-11-2-3

ثانیه  2حه گزارش هر چند ثانیه به روز شود. مقدار پیش فرض این قسمت این امکان وجود دارد که مشخص کنید صف

باشد. البته به این نکته توجه داشته باشید که درست است که شما زمان را بر روی باشد که قابل تغییر توسط کاربر میمی

د. ودش چندین ثانیه طول بکشاید ولی ممکن است به علت تغییرات زیاد هر به روز رسانی گزارش خیم نمودهظثانیه تن 2

 ثانیه بعد دوباره این عمل تکرار خواهد شد. 2گزارش، در واقع عملکرد به این گونه است که بعد از به روز رسانی

 Report Packageقسمت  (5-11-2-3-1

 در تمامی روم ها  Reportمات کلی مربوط به بخش : تنظی001

در  شودمیبا کلیک بر روی این قسمت صفحه تنظیمات گزارش باز خواهد شد. تمام تنظیماتی که در این بخش انجام 

 تمامی صفحات تست اعمال خواهد شد.

 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Report.ReportPackage_001.mp4
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 Report Settingصفحه . 283-5 شکل

باشد که به شما این می Item Typeدر تمامی صفحات تست قرار دارد. تنها گزینه اضافی در این  Reportصفحه تنظیمات 

با کلیک بر روی این قسمت . تمامی صفحات تست را در همین قسمت انجام دهید Reportدهد تا تنظیمات امکان را می

توانید تنظیمات گزارش مربوط به همان که با انتخاب هر یک میهای صفحات تست نشان داده خواهد شد لیستی از نام

شوند. یمات بر روی صفحات تستی که باز هستند اعمال نمیظصفحه تست را انجام دهید. نکته قابل توجه اینکه این تن

ت تست فحاکنید به صفحات تست اعمال شوند باید تمام صخواهید تنظیماتی که در این قسمت وارد میبنابراین اگر می

 بسته باشند.

 

 Item Typeنمایش گزینه . 284-5 شکل

 مراجعه کنید. گزارشتوانید به قسمت های دیگر این پنجره میبرای آشنایی با قسمت

 Extra Toolsبخش  (5-11-2-3-2

 .تهیه کنید Reportاز تعداد زیادی فایل تست،  ،کمترین زمان ده است تا دردر این بخش این امکان فراهم ش

 Report Generatorگزینه   (5-11-2-3-2-1

 Report Generator: انتخاب کردن فایل ها و فولدرها در پنجره 001

http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Extera.ReportGenerator_001.mp4
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 Report Generatorفایل های تکراری در پنجره  writeOver : تنظیمات 002

 Report Generator: بارگذاری تنظیمات در پنجره 003

 کلیک کنید صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد. Report Generatorاگر بر روی دکمه 

 

 Report Generatorصفحه . 285-5 شکل

نید. گیری اتوماتیک معرفی کزارشباشد برای گمی شده های تستفایل فولدری را که حاوییا توانید فایل در این صفحه می

توانید بر روی هر سطر ایجاد شده در لیست کلیک کنید و با انتخاب دکمه به لیست می ی تستهابعد از اضافه کردن فایل

Delete  حذف کنید.گزارشگیری را از لیست کیبورد خود، آن فایل 

 

 Report Generatorصفحه برخی از امکانات . 286-5 شکل

http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Extera.ReportGenerator_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Extera.ReportGenerator_003.mp4
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 Overwrite Existing PDFsگزینه  (5-11-2-3-2-1-1

با انتخاب این گزینه، اگر قبال از فایل تستی با همان نام گزارشی تهیه شده باشد، بدون توجه به گزارش تهیه شده، گزارش 

 قبلی حذف و گزارش جدید تهیه خواهد شد.

 Bypass Existing PDFsگزینه  (5-11-2-3-2-1-2

نام فایل تست، گزارشی وجود دارد یا خیر؟. اگر هم نام فایل که هم  شودمیاین گزینه انتخاب شود ابتدا چک  کهدر صورتی

کن هایی که ممتست، گزارشی وجود داشته باشد دیگر از آن فایل تست، گزارشی تهیه نخواهد شد. این گزینه برای زمان

برای انجام کار کم بیاید و در نتیجه ادامه کار متوقف شود، مناسب  RAMها، مقدار تاپهای مختلف لپگاست به دلیل کانفی

 هایی که از آن گزارش تهیه شده تکرار نخواهد شد.باشد. در صورت شروع مجدد، دیگر فایلمی

 Load Report Setting From Templateگزینه  (5-11-2-3-2-1-3

انجام  Preferenceپنجره  Roomزبانه  Reportارشگیری از تنظیماتی که در قسمت اگر این گزینه را انتخاب کنید برای گز

 شده است استفاده خواهد شد.

 Load Report Setting From Fileگزینه  (5-11-2-3-2-1-4

 در هر فایل تست استفاده خواهد شد. Reportاگر این گزینه انتخاب شود برای گزارشگیری از تنظیمات 

 Load Device Setting From Fileگزینه  (5-11-2-3-2-1-5

 در هر فایل تست استفاده خواهد شد. Reportاگر این گزینه انتخاب شود برای گزارشگیری از تنظیمات 

 Load Device Setting From Templateگزینه  (5-11-2-3-2-1-6

 Preferenceپنجره  Roomزبانه  Templatesکه در قسمت  Deviceاگر این گزینه انتخاب شود برای گزارشگیری از تنظیمات 

 است استفاده خواهد شد.انجام شده 

 Open Folder After Creating PDFگزینه  (5-11-2-3-2-1-7

های گرفته شده در آن قرار دارد باز خواهد گیری تمام شود فولدری که گزارشبا انتخاب این گزینه بعد از اینکه گزارش

  شد.

 Save Report In File Directoryگزینه  (5-11-2-3-2-1-8

 ان دایرکتوری فایل تست تهیه خواهد شد.ها در همدر صورت انتخاب این گزینه تمامی گزارش

 Save All Report To Selected Directoryگزینه  (5-11-2-3-2-1-9

 کنید تهیه خواهد شد.ها در مسیری که در این قسمت مشخص میدر صورت انتخاب این گزینه تمامی گزارش

 Select Input Fileدکمه  (5-11-2-3-2-1-10

 گیری به لیست اضافه کنید.ی گزارشهای مورد نظر خود را براتوانید فایلبا انتخاب این گزینه می

 Select Input Folderدکمه  (5-11-2-3-2-1-11

 باشد را به لیست اضافه کنید.های تست میتوانید فولدری که حاوی فایلبا انتخاب این گزینه می

 Clearدکمه  (5-11-2-3-2-1-12

ک سطر را ی انیدتوعالوه بر آن شما می توانید مواردی که به لیست اضافه شده است را حذف کنید.با انتخاب این گزینه می

 بر روی کیبورد را کلیک کنید تا همان سطر از لیست حذف شود. Deleteانتخاب کنید و کلید 
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 Stop گزینه (5-11-2-3-2-1-13

یک در حین ایجاد گزارش این دکمه را کل رایجاد گزارش را متوقف کنید. البته اگ فرآیندتوانید با انتخاب این گزینه شما می

 .شودمیمتوقف  فرآیندیابد و سپس کل یکنید، تهیه گزارش تا انتها ادامه م

 Create گزینه (5-11-2-3-2-1-14

 گیری شروع خواهد شد.گزارش فرآیندبا کلیک بر روی این گزینه 

 Closeگزینه  (5-11-2-3-2-1-15

 با کلیک بر روی این گزینه از این صفحه خارج خواهید شد.

 Default Report Setting Sourceبخش  (5-11-2-3-2-1-16

باشد، تنظیمات گزارش شده  Localانتخاب شما بر روی  کهدر صورتی د.را خواهید دی Fileو  Localدر این قسمت دو گزینه 

انتخاب شده  Fileگزینه تنظیم شده است. اگر  Preferenceآن چیزی خواهد بود که در  اساس در تمامی صفحات تست بر

 تنظیم شده است انتخاب کرد. Preferenceآنچه که در  زنظر اتواند تنظیماتی را صرفمیباشد 

 Auto Saveبخش  (5-11-2-4

ند. اتوماتیک ذخیره شو صورتبه شودمیی که در هر صفحه تست انجام یتوانید در این قسمت انتخاب کنید، کارهاشما می

خرین تنظیمات شما آکنیم کرد وقتی که دوباره به همان صفحه مراجعه می Crashکه برنامه به هر دلیلی  در مواقعی

 مشخص کنید. Intervalن ذخیره کردن خودکار را خودتان در سلول توانید زما. شما میشودمیبرگردانده 

 Templatesقسمت  (5-11-2-5

از آن  Reportهای مشخص شده مانند فرض تعریف کنید تا در قسمتتنظیماتی را به عنوان پیشتوانید در این قسمت می

 استفاده شود.

 Deviceگزینه  (5-11-2-5-1

 Deviceیحات قسمت توض: 001

 )توضیحاتی در مورد مشخصات ولتاژ نامی و جریان نامی( Nominal Valueیحات قسمت توض: 002

 : توضیح درباره ماکزیمم ولتاژ و ماکزیمم جریان003

در این قسمت  غیرهباز خواهد شد که مقادیر ولتاژی و جریانی و  Deviceصفحه تنظیمات  Deviceکلیک بر روی گزینه با 

 قابل تنظیم خواهد بود.

http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Report.Device_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Report.Device_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Report.Device_003.mp4
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 Deviceصفحه تنظیمات . 287-5 شکل

برای اطالع  .شودمینیز استفاده  Reportتنظیمات این بخش در  Templateباید توجه داشته باشید که در صورت استفاده از 

 مراجعه کنید.  vice Deبالک توضیحاتهای این صفحه به از تمامی قسمت

 Roomگزینه  (5-11-2-5-2

 (Template)اضافه کردن تنظیمات از  Manage Room Template: توضیحات بخش 001

کنید با تنظیماتی مشخص باز شود، آن فایل را تمایل داشته باشید هر وقت هر یک از صفحات را که باز می کهدر صورتی

یا کنترل کیبورد بر روی  Ctrlکنید و هر وقت که خواستید وارد یک روم شوید با نگه داشتن کلید می Loadدر این قسمت 

 ی تست کلیک کنید تا با همان تنظیماتی که مورد نظر شما است باز شود.نام صفحه

http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Report.Room_001.mp4
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 Manage Room Templateصفحه . 288-5 شکل

به این  شده است Saveدرست و  ،که با مقادیر یا تنظیمات خاص را فایلی Addی در این صفحه با کلیک بر روی دکمه

 Templateدر شکل باال یک فایل دیفرانسیل درست شده است که هر وقت نیاز داشتیم که از این  قسمت اضافه کنید.

استفاده کنیم با نگه داشتن کلید کنترل کیبورد و کلیک بر روی نام صفحه تست فایلی که در این قسمت قرار دارد باز 

 شود.

 Alert Tone On Hardware Errorقسمت  (5-11-2-5-3

را با ایجاد یک صدا مشخص کنید. به این ترتیب که  Errorتوانید وقوع یک مایل باشید می کهدر صورتیدر این قسمت 

 افزار پیغام خطایی داشت با ایجاد این صدا کاربر خود را متوجه خطای ایجاد شده نماید.نرم وقتی

 ی موجود در لیست را به دلخواه انتخاب کنید.هااز صدا ییک ایاز منوی کرکرهبرای انجام این تنظیم 

 Style of Tablesبخش  (5-11-2-5-4

 : توضیح مدل نوشتن در جداول نرم افزار001

 انجام دهید. Checkو  Searchو خطوط  Shotهای جداول نقاط توانید تنظیماتی را در مورد سایز سلولدر این بخش شما می

 Automaticقسمت  (5-11-2-5-4-1

 .شودمیتیک تنظیم ورت اتوماصههای جداول باگر این گزینه انتخاب شود ابعاد سلول

 Manualقسمت  (5-11-2-5-4-2

ک بر با کلی اگر این گزینه انتخاب شود باید مشخص کنید که مایل هستید تنظیمات به کدام بخش جدول اعمال شود.

 .هایی برای انتخاب نشان داده خواهد شدکادری که در شکل زیر نشان داده شده است، گزینه یرو

http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.StyleOfTable_001.mp4
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 Style of Tableتنظیمات . 289-5 شکل

 توانید تنظیماتی را به جداول اعمال کنید.های فوق میبا انتخاب هر یک از گزینه
Not Set  خواهد شد. فرضپیش صورتبهمقداری تنظیمی هر فرم 

None در نظر گرفته خواهد شد. مقدار تنظیمی مشخص شده برای هر فرم 
ColumnHeader های ی سلولزهانداHeader  شودمیهر جدول به اندازه کلمات نوشته شده در آن. 

AllCellExceptHeader های جداول را به غیر از ی سلولاندازهHeader  شودمیهر جدول به اندازه کلمات داخل آن جدول. 
AllCells ی آشکار و پنهان را درست خواهد کرد.هاسایز تمام سلول 

DisplayedCellsExceptHeader های آشکار به غیر از سایز تمام سلولHeader .هر جدول را درست خواهد کرد 
DisplayedCells های آشکار هر جدول را درست خواهد کرد.سایز تمام سلول 

Fill ها را آنقدر تغییر خواهد داد که به اندازه فرم شود.سایز تمامی سلول 

 Directoryزبانه  (5-11-3

 شدن دارند یک مسیر انتخاب کنید. Saveهایی که نیاز به توانید برای تمامی قسمتدر این قسمت می
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 Deviceصفحه تنظیمات . 290-5 شکل

5-11-3-1) Address 

ی جعه برای بخشتش انتخاب کنید. این آدرس در هر بار مراتوانید برای بخش مربوطه یک آدرس برای ذخیره اطالعاشما می

 که انتخاب شده است ثابت خواهد ماند و تغییر نخواهد کرد.

5-11-3-2) Reset to Default 

آدرس پیش فرضی که برنامه برای شما انتخاب کرده است، تغییر کرده است با کلیک بر روی این بخش  کهدر صورتی

 فرض برگردانده خواهد شد.آدرس تغییر کرده به آدرس پیش

5-11-3-3) Remember last location 

 خرین مسیری که فایل در آن ذخیره شده است برای مراجعات بعدی استفاده خواهد شد.آتخاب این گزینه نبا ا

 Cacheزبانه  (5-11-4

 و نحوه پاک کردن آنها  Cacheتوضیح درباره جدول: 001

ها پاک شود. نامه در این قسمتبر Cache. بهتر است هر چند وقت یکبار شودمیمسیر ذخیره  5برنامه در تمامی تنظیمات 

با انجام تمام تنظیمات، چیزی  Reportدر پنجره  Reportهمچنین اگر در هنگام تهیه  استکرده کند را سرعت برنامه اگر 

 کنید. Clearرا  Cacheمشاهده نکردید 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Cache_001.mp4
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 Cacheصفحه . 291-5 شکل

کرده و از برنامه خارج شوید و دوباره نرم افزار  Okکلیک کنید سپس پنجره را  Clearبرای این کار کافی است بر روی دکمه 

  را باز کنید.

 Clear Errorی دکمه (5-11-5

های دهد. این اطالعات مربوط به درجه حرارت قسمتان میدر کادر کنار صفحه اطالعاتی را به شما نش AMTبعد از اتصال به 

 باشد.نمایش پیغام خطای احتمالی در دستگاه میمختلف دستگاه و 

 کلیک کنید. Clear Errorباید بر روی دکمه  Errorبرای پاک کردن پیغام 

 Open Roaming Directoryی دکمه (5-11-6

باشد. اگر بر روی این دکمه کلیک می Open Roaming Directoryبرنامه کلیک بر روی دکمه  Cacheراه دیگر پاک کردن 

 های این قسمتخیره شده است. اگر پوشهذهای مورد نیاز برنامه در این قسمت کنید به مسیری وارد خواهید شد که فایل

 د.برنامه پاک خواهد ش Cacheکنید سپس برنامه را ببنید در اینصورت نیز  Deleteرا  Config Fileبه جز 
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 ش اطالعاتیقسمت نما. 292-5 شکل

 Exportی دکمه (5-11-7

خروجی  Exportتوانید از این تنظیمات با گزینه شما می های مختلفبخشبعد از انجام تمامی تنظیمات صورت گرفته در 

 بگیرید.

 Importی دکمه (5-11-8

 Importی توانید با استفاده از دکمهگرفته شده باشد، می Exportته در این بخش از تنظیمات صورت گرف کهدر صورتی

 دوباره از آن اطالعات استفاده کنید.

 Applyی دکمه (5-11-9

را در  ات جدیدتوانید با کلیک بر روی این دکمه نتایج حاصل از تنظیمبعد از انجام تغییرات و قبل از خروج از صفحه می

تغییر دهید و بر  Max. Powerبه حالت  Silentبرای مثال اگر شما تنظیمات فن را از حالت  .صورت امکان مشاهده کنید

 خواهید دید که دور فن زیاد خواهد شد. Preferenceکلیک کنید قبل از خروج از صفحه  Applyروی دکمه 

 OKی دکمه (5-11-10

 خواهد شد. Saveدر صورت کلیک بر روی این دکمه تمام تنظیمات انجام شده 

 Cancelی مهکد (5-11-11

 تغییرات صورت گرفته در این پنجره از این قسمت خارج خواهید شد. Saveبدون  در صورت کلیک بر روی این دکمه
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 Test Objectپنجره  (5-12

اند. هر ماژول تست برای اجرای تست به های حفاظتی، ترانسدیوسرها و ... طراحی شدههای تست برای تست رلهماژول

برای  .شودمیوارد  Test Objectی از دستگاه تحت تست نیاز دارد. این اطالعات در قسمتی با نام یکسری اطالعات فیزیک

کلیک کرده تا پنجره مربوطه برای تنظیم پارامترهای رله  بر روی نوارابزار Test Objectورودی به این بخش بر روی آیکون 

 استفاده کنید. Ctrl+Tز کلید میانبر توانید برای ورود به این بخش ادیستانس باز شود. همچنین می

 Test Objectهای مختلف پنجره بخش (5-12-1

 منوها (5-12-1-1

 Test Object: توضیح کلی 001

 Test Objectتوضیح کلی  :002

 Test Object: توضیح کلی 003

 برای استفاده از امکانات این صفحه باید برخی از آنها را از منوها فراخوانی کنید.

 Fileمنوی  (5-12-1-1-1

 خواهد شد که موارد زیر در آن قرار دارد.اگر بر روی این گزینه کلیک کنید لیستی باز 

  Importگزینه  (5-12-1-1-1-1

 کنید. Openشما قرار دارد بروید و آن فایل را  Rio و XRioتوانید به آدرسی که فایل با کلیک بر روی این گزینه می

  Load Xrio and Rio File From listگزینه  (5-12-1-1-1-2

 در آن قرار دارد. Rioو  XRioهای از فایلای باز خواهد شد که لیستی با کلیک بر روی این گزینه صفحه

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.Menu_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.Menu_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.Menu_003.mp4
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 Rioو  XRioپنجره انتخاب فایل . 293-5 شکل

را انتخاب کنید لیست  Rioنمایش داده خواهد شد و اگر گزینه  XRioهای را انتخاب کنید فایل XRioگزینه  کهدر صورتی

اده خواهد شد. برای افزایش سرعت در پیدا کردن فایل مورد نظر کافیست قسمتی از نام رله خود نمایش د Rioهای فایل

مات شما در آن وجود داشته باشند به رنگ زرد نشان داده خواهند لبنویسید. در این صورت عباراتی که ک Searchرا در کادر 

افیست بر روی فایل مورد نظر دوبل کلیک کنید یا بعد ک Test objectشد. برای اضافه شدن فایل مورد نظر به صفحه اصلی 

 کلیک کنید. Okتخاب فایل بر روی دکمه ناز ا

و دوبل کلیک و خروج از این صفحه، در صورت مراجعه مجدد به  Okبعد از انتخاب فایل مورد نظر با کلیک بر روی دکمه 

 داده خواهد شد.زرد رنگ نشان  صورتبهاید این صفحه فایلی که قبال انتخاب کرده

به آدرس  Browse and Add to Libraryتوانید با کلیک بر روی دکمه افزار وجود نداشت میفایلی داشتید که در لیست نرم راگ

 آن فایل رفته و فایل مورد نظر را به لیست اضافه کنید تا در مراجعات مجدد فایل را از لیست موجود باز کنید.

  Load Xrio And Rio File From Listراست کلیک (5-12-1-1-1-2-1

 Open File Locationگزینه  (5-12-1-1-1-2-1-1

 قرار دارند، پیدا کنید.  Excelتوانید محلی را که فایل هایبا این گزینه می

 Copy File Nameگزینه  (5-12-1-1-1-2-1-2

 توانید اسم فایل را کپی کنید.با کلیک بر روی این گزینه می

 Copy Full Pathگزینه  (5-12-1-1-1-2-1-3

 ذخیره فایل را کپی کنید.با کلیک بر روی این گزینه می توانید محل 
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 Excel to Rioگزینه  (5-12-1-1-1-3

های مختلف است نمایش که مربوط به رله Excel هایای باز خواهد شد که لیستی از فایلبا کلیک بر روی این گزینه صفحه

 .شودمیداده 

 

 Excelپنجره انتخاب فایل . 294-5 شکل

 باز خواهد شد.  Excelفایل  OKی نتخاب فایل مورد نظر و کلیک بر روی دکمهبعد از ا

  

 RIOبرای ساختن  Excelفایل . 295-5 شکل

 Save RIO Fileبر روی گزینه  RIOدر فایل انتخاب شده اطالعات خواسته شده را وارد کنید و در انتها برای ساختن فایل 

 کلیک کنید و آدرسی را در فرم باز شده بدهید تا فایل را در آن محل ذخیره کند.

 کلیک کنید تا از فرم خارج شوید. Exitمایل به ایجاد فایل نبودید بر روی گزینه  کهدر صورتی

 کلیک کنید. Save settingsاگر بخواهید تنظیمات وارد شده را برای دفعات بعد هم استفاده کنید بر روی گزینه 
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  Exportگزینه  (5-12-1-1-1-4

از  شودمیای که باز کلیک کنید. در پنجره Exportتوانید بر روی گزینه می Rioو  XRio صورتبهبرای ذخیره اطالعات رله 

انتخاب شده  XRioپیش فرض فرمت  صورتبهفرمت فایل خود را برای ذخیره شدن انتخاب کنید.  Save as Typeقسمت 

 را انتخاب کنید.  Rioوانید فرمت تاست که شما می

  Export Without Formulaگزینه  (5-12-1-1-1-5

 توانید از این گزینه استفاده کنید.های آن خروجی بگیرید میرا بدون فرمول XRioاگر بخواهید یک فایل 

  Export Vebko XRioگزینه  (5-12-1-1-1-6

است ساختار  ها ممکندن این کمبودنسبت به ساختار منوهای رله ناقص هستند. برای برطرف کر XRioهای برخی از فایل

XRio شوند هایی که از این طریق خروجی گرفته میگیریم و فایلهایی را با این گزینه خروجی میتغییر کند. چنین فایل

 باز خواهند شد. Amproافزار فقط با نرم

 Load Relay Settingگزینه  (5-12-1-1-1-7

ها هایی که رلهو... بگیریم. فایل XRio ،txt ،CSV. خروجی با فرمت و .. Siemens ،Arevaها مانند توانیم از برخی رلهمی

ها باز و برای تست مورد استفاده قرار داد. برای استفاده از این فایل Amproهایی نیستند که بشود مستقیم با دهند فایلمی

 Load Relay Settingو سپس از طریق گزینه  باز کرد Import From Listی مورد نظر را از طریق گزینه رله XRioابتدا باید فایل 

 کنید. Importاید را در این قسمت فایلی که از رله گرفته

 ی زیر را مشاهده خواهید نمود.کنید صفحهرا انتخاب می Load Relay Settingوقتی گزینه 

 

 Load Relay Settingی پنجره. 296-5 شکل

 Arevaو  Siemensهای رله Areva، XRioو  GEهای رله CSVهای در حال حاضر از فرمت Amproهمانطور که مشخص است 

های مختلف در صورت نیاز کاربران های دیگر در رلهکند. پشتیبانی از فرمتپشتیبانی می Arevaهای رله Txtو فایل 

 باشد.پذیر میامکان
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و سپس  دبر روی آن کلیک کنیهای باال را انتخاب، به آدرس فایل رفته، اید یکی از گزینهز رله گرفتهمتناسب با فرمتی که ا

 کلیک کنید. OKبر روی دکمه 

های زیادی در این قسمت برای انتخاب آورده شده گزینهرا مشخص کنید.  الگوریتم مقایسه دو فایلدر ادامه شما باید  

 است.

 تکراری توانندمی هانام XRIO فایل یک درباشد.  Foreign IDو  Name ،IDخصوصیاتی نظیر  ایدار تواندمی پارامتری هر

 شده گفته مورد دو هر شما فایل است کنمم .است unique واقع در و باشند تکراری توانندنمی Foreign ID و ID ولی باشند

یق د یکی یا چند گزینه را در این قسمت برای الگوریتم تطبتوانیبنابراین شما می .باشد داشته را شده گفته موارد از یکی یا

 مقادیر انتخاب کنید.

 

  گزینهEqual Foreign ID ممکن است خروجی گرفته شده از رله با یکی یا هر دوی این موارد : انتخاب این گزینه

را نیز انتخاب  Foreign ID مقدار پارامتر وارد شده صفر بود گزینه IDاما اگر با یکی از موارد مثال ؛ سازگار باشد

 کنید.

اید. برای گرفته XRioخروجی با فرمت  DIGSIافزار زیمنس در نرم 7SA522برای مثال فرض کنید شما از تنظیمات رله 

 کنیم:اینگونه عمل می 7SA522یمات و تست رله ظاستفاده از این تن

  از منویFile ابزار بر روی گزینه یا از نوارImport From List  کلیک کرده و از لیست باز شده در قسمتXRio  فایل

 کنیم.را باز می 7SA522رله 

  از منویFile  بر روی گزینهLoad Relay Setting  کلیک کرده، در کادر باز شده فرمتXRio  را انتخاب، به آدرسی

 کنیم.لیک میک OKی شده رفته، فایل را انتخاب کرده و بر روی دکمه که فایل تنظیمات در آن ذخیره

. کندهای خوانده و منتقل شده را به کاربر اطالع رسانی میبعد از انجام مرحله آخر کادری باز خواهد شد و اطالعات پارامتر

 تصویر این کادر در زیر نشان داده شده است.

 

 هتعداد پارامترهای انتقال یافت. 297-5 شکل

 کند.کنید موارد زیر را بیان میدر تصویری که در باال مشاهده می 
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 اطالعات پارامترهای انتقالی 28-5 جدول

 توضیحات عنوان

Parameter Values Imported 732 که کل در شده ایمپورت پارامتر IDه هم هستند.ی آنها مشابها 

Different Names 603 اما هستند متفاوت نام در آنها تای ID.های آنها مشابه هم هستند 

Corrected Names 11شدند یکی و ندشد اصالح ایمپورت هنگام در که داشتند جزیی تفاوت نامها از تا. 

Errors مطابق نیستند. ها شده ایمپورت از تا 15 محتوای 

Corrected Errors  بخورند هم به ها محتوا که کنیم ایجاد تغییری نستیمانتو تا 15 این از ماکد هیچدر. 

 اند.که پارامترها از چه مقادیر یا عباراتی به چه مقادیری تغییر کرده شودمیبه شما نشان داده  Test objectدر پایین پنجره 

 

 انتقال یافتهتعداد پارامترهای . 298-5 شکل

های منتقل شده نشان داده شده است. در سطر اول جدول نوشته شده اطالعات تمامی پارامتر Relay Config Logدر زبانه 

New Name  باNew Value وOld Name  وOld Value  کهNew و  به معنای مقادیر جدیدOld است. به معنای مقادیر قدیمی 

 واهد شد که مقادیر از چه پارامتری به چه پارامتری تغییر خواهد کرد.در این قسمت در واقع نشان داده خ

 Haveباشد. اگر در ستون نوشته شده است به معنای انتقال تغییرات به درستی می Differentدر جلوی عباراتی که کلمه 

Error ی کلمهError ار به افزعات فایل رله به نرمباشد که این پارامتر از اطالبا رنگ قرمز مشخص شده باشد بدین معنا می

در پارامتر وجود دارد. برای این  Errorشدن این ستون بر اساس داشتن یا نداشتن  sortامکان  درستی منتقل نشده است.

 کلیک کنید. Have Errorکار کافیست بر روی کلمه 

های مختلفی هستند  Firmwareها دارای با اینکه رله ها داده شود. با توجهErrorالزم است توضیحی در مورد مشاهده این 

ر د. اگر این تغییرات با فیلتدهند دارای تغییراتی باشیمات میظدر نتیجه ممکن است در فایلی که با عنوان خروجی تن

. برای مثال در جدولی که در باال شودمینشان داده  Errorایرت داشته باشد آن قسمت با رنگ قرمز و با عنوان غموجود م

نها با محتوای آ IDعبارت پیدا شده که  15وجود دارد. در واقع  Errorتا  15شده  Importه شده است گفته شده در فایل آورد

 فایلی که از لیست نرم افزار باز شده است همخوانی ندارد.
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د در شکل زیر نشان ای از این موررله برای تست تاثیر ندارند. نمونه ها در نتیجه تست و تشکیل مشخصهErrorبرخی از این 

 داده شده است.

 

  Errorنمایش . 299-5 شکل

مواجه شده است. باید دقت داشته باشید مقدار این پارامتر  Errorبا  Memory Durationکنید مقدار همانطور که مالحظه می

بر روی این پارامتر  Errorیری نخواهد داشت بنابراین داشتن و یا نداشتن ی رله شما برای تست هیچ تاثدر تشکیل مشخصه

 مهم نیست.

ی شما دخیل هستند باشد که مسلما بطور مستقیم در تشکیل مشخصه R1و یا  Z1به فرض مثال بر روی مقدار  Errorاما اگر 

 حل شود.توان از این مقدار گذشت. حتما باید این مشکل به طریقی دیگر به راحتی نمی

. اول اینکه با ارسال فایل به دفتر وبکو از طریق تلگرام این فایل اصالح شده شودمیدو راه برای حل این موضوع پیشنهاد 

گردد. راه دوم اینکه در تماس تلفنی با واحد فنی وبکو مشکل را در صورت امکان و برای تست مجدد برای شما ارسال 

 بعد از تست فایل را برای بر طرف کردن اشکال ارسال کنید. تلفنی حل کنید تا تست اجرا شود و

 ها نخواهید بود.های هر رله، مسلما در مراجعات بعدی دیگر شاهد این پیغام Errorدر صورت بر طرف شدن 

 کنید. Searchتوانید پارامتر مورد نظر خود را در این قسمت با کادری که در باالی این جداول وجود دارد می

را در پایین سمت راست  Show/Hideتوانید تیک گزینه ایل نداشتید نمایش اطالعات ورودی را مشاهده کنید میاگر تم

 پنجره غیرفعال کنید.
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 جستجو و غیر فعال کردن پنجره. 300-5 شکل

 Viewمنوی  (5-12-1-1-2

 Normalفرض نمایش را انتخاب کنید. در حالت پیش Advanceو یا  Normalتوانید دو حالت نمایش در این قسمت شما می

 انتخاب شده است.

یک  ویرایش، در نوارابزار چند منو یا آیکون نمایش داده خواهد شد که برای ساختن و یا Advanceدر صورت انتخاب گزینه 

 توانیم از آنها استفاده کنیم.می XRioفایل 

 شونداضافه می Advanceمواردی که در حالت  29-5 جدول

 توضیحات عنوان

Add Block  اضافه کردن یکBlock در ساختار نمایش درختی 

Delete Block  حذف کردنBlock 

Add Parameter اضافه کردن یا تعریف کردن یک پارامتر جدید برای یک بالک 

Delete Parameter حذف پارامتر از بالک 

 Helpمنوی  (5-12-1-1-3

 افزار باز خواهد شد.بر روی این گزینه کلیک کنید راهنمای استفاده از نرم کهدر صورتی

 نوار ابزار (5-12-1-2

 تر در این بخش قرار گرفته است. از امکانات این بخش، برای دسترسی سریع برخی
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 Test Objectنوار ابزار  .301-5 شکل

 آورده شده در این بخش در جدول زیر توضیح داده خواهد شد. امکانات

 Test Objectنوار ابزار  30-5 جدول

 توضیحات عنوان آیکون

 
Open From File توانید به آدرسی که فایلاز این طریق میXRio  و یاRio  قرار دارد رفته و آن راOpen .کنید 

 
Open From List فایل  شودمیتوانید از لیستی که باز با کلیک بر روی این گزینه میXRio  و یاRio .خود را انتخاب کنید 

- 

Resize Col.  در کادری که در جلوی این عنوان قرار دارد دو گزینهAuto  وManual  .وجود دارد 

اتوماتیک تنظیم و متناسب  صورتبههایی که در این صفحه قرار دارند سایز سلول Autoبا انتخاب گزینه 

 .شودمییم ظکترهای موجود در آن تنابا کار

کترهای موجود در یک اانتخاب شود تنظیم سایز سلول ها برای دیدن تمامی کار Manualاگر گزینه 

 باشد.سلول بر عهده خود کاربر می

 

Excel To Rio File  ید فایل توانمیبا لیستی که با کلیک بر روی این گزینه باز خواهد شدExcel انتخاب  مورد نظر خود را

 ی خود تهیه کنید.از اطالعات رله Rioکنید و با وارد کردن اطالعات مورد نیاز آن فایل 

 

Reference Map د، در حالی که بر روی آن سلول آمده باش دستبهمقدار یک پارامتر با محاسبه یک فرمول  کهدر صورتی

ی ارتباط بین پارامترهایی که این مقدار این پارامتر را توانید با کلیک بر روی این گزینه نقشههستید می

 مشاهده کنید. ،سبب شده

 بر روی هر یک از پارامترهای موجود در این نقشه شما به محل آن پارامتر خواهید رفت. کلیکبا 

 
Run All Formula های موجود در یک فایلبا کلیک بر روی این گزینه تمامی فرمول XRio .اجرا خواهند شد 

 
Quick Access های موجود در یک ای باز خواهد شد که پارامتربا کلیک بر روی این گزینه صفحهXRio  که باعث ساخته

 در آن قرار دارد. شودمیشدن فایل تست شما 
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- 
Search درختی عبارت مورد نظر خود  رتوانید در ساختاگرفته می رمت راست نوار ابزار قراتوسط کادری که در س

 را جستجو کنید.
- Ok - 
- Cancel - 

 شده در ادامه توضیح داده خواهند شد. Boldموارد 

5-12-1-2-1) Reference Map 

یک پارامتر با محاسبه مقدار  کهدر صورتیکلیک کنید. همانطور که در جدول باال آورده شده است  بر روی آیکون  

ی زیر باز خواهد کلیک کنید پنجره Reference Mapآمده باشد. اگر آن سلول انتخاب شود و بر روی گزینه  دستبهفرمول 

 شد.

 

 Reference Mapپنجره . 302-5 شکل

. Valueو فرمول برای  Enableا در کل دو حالت فرمول داریم. فرمول برایکنید. مگزینه مشاهده می 4در باالی این پنجره 

 دو حالت ممکن است پیش آید. Valueدر حالت فرمول برای 

 کنید به چه پارامترهایی رفرنس دارد. )تصویر باال(نودی که فرمولش را بررسی می 

 اند.دهکنید رفرنس داچه پارامترهایی به نودی که دارید فرمولش را بررسی می 
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 Reference Mapپنجره . 303-5 شکل

 است. گرفته رکنید قرادر این صفحه ابزارهایی برای بزرگنمایی، کوچکنمایی، چرخش، حرکت و... تصویری که مشاهده می

 ده شده است.های استفاده شده در تصویر آوردر کناره این صفحه نیز، راهنمای رنگ

 Test Objectنوار ابزار  31-5 جدول

 توضیحات رنگ عنوان

 (Borderحاشیه)
 است. Blockاگر حاشیه مربعی قرمز بود نشانگر آدرس یک  (Blockبالک)

Enumeration  اگر حاشیه یک مربع آبی رنگ بود نشانگر یکEnum. .است 

 (Fillخل شکل)دا
Enumeration  اگر داخل یک مربع آبی رنگ بود نشانگر یکEnum. .است 

 دباشاگر داخل یک مربع صورتی رنگ بود به معنای فعال بودن فرمول آن قسمت می (Enabled Formulaفرمول فعال)

فرمول محاسبه شده است.  توجه داشته باشید که سلولی که با رنگ آبی نمایش داده شده است از طریق یک رابطه یا

 Reference Mapتر با فرمول محاسبه نشده باشد از گزینه بنابراین اگر بر روی سلولی که آبی رنگ نباشد یا به عبارت صحیح

 مواجه خواهید شد. No Reference Foundاستفاده کنیم با پیغام 
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 Referenceصورت عدم وجود در . 304-5 شکل

5-12-1-2-2) Run Formula 

 ها اجرا شوند؟خواهید تمامی فرمولکه آیا می شودمیکلیک کنید از شما سوال   Run Formulaاگر بر روی آیکون 

های موجود در فایل اجرا برخی از فرمول XRioباشد که ممکن است در هنگام باز کردن یک فایل این گزینه برای آن می

ها اجرا خواهند تمامی فرمول شودمیدر برابر سوالی که از کاربر  Yesبا کلیک بر روی این گزینه و زدن گزینه  نشده باشند.

 شد.

5-12-1-2-3) Quick Access 

باید  RIOیک فایل  XRioو در نهایت از روی فایل  شودمیانجام  RIOکلیک کنید. تست بر اساس فایل بر روی آیکون 

دخیل هستند باید بر روی  RIOآسانتر و سریعتر به پارامترهایی که در ساختن یک  برای تست ساخته شود. برای دسترسی

 کلیک کنید تا تمامی این متغیرها را یکجا و درکنار هم ببینید.  Quick Accessگزینه 
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 Referenceدر صورت عدم وجود . 305-5 شکل

 که در ادامه آورده خواهد شد. شودمیقسمت دیده  نه است چندیدر صفحه ای باز شد

 منوها (5-12-1-2-3-1

ای دهد تا پارامترهکه به شما این امکان را می شودمیدارد که با کلیک بر روی آن لیستی باز  رقرا Viewدر این قسمت منوی 

 موجود در جدول را پنهان و آشکار کنید.

 Viewمنوی  32-5 جدول

 توضیحات عنوان
State دهد.وضعیت پارامتر را نشان می 

  باشدمیدایره سبز رنگ باشد. یعنی پارامتر فعال  صورتبهاگر. 

  دایره خاکستری با ضربدر باشد یعنی با توجه به وضعیتی که برایش  صورتبهاگر

 تعریف شده است غیر فعال است.
Name  نام پارامتر 

ID  هر پارامتر دارای یکID شودمیباشد که در این قسمت نوشته می. 
Value  شودمیمقدار پارامتر نوشته 

Min  حداقل مقدار پارامتر 
Max حداکثر مقدار پارامتر 

Name Path آدرس پارامتر در ساختار درختی 

های زیر نیز استفاده توانیم از گزینهشده باشد میاجرا  Load Relay Settingو گزینه  Fileاگر اطالعات رله از طریق منوی 

 کنیم.

 Viewمنوی ی ادامه 33-5 جدول

 توضیحات عنوان
Config Name  نام پارامتر تنظیمی 
Config Value مقدار پارامتر تنظیمی 

Different Name اندهمقادیری که به درستی تغییر کرد 
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Have Error اند ولی بدلیل عدم همخوانی با مقداری که تغییر کردهID  فایل برنامه دارایError .است 

 فعال کردن نوار ابزار است.برای فعال و غیر Toolsدر نهایت هم گزینه 

 نوار ابزار (5-12-1-2-3-2

 Modeگزینه  (5-12-1-2-3-2-1

 دهند دو حالت ممکن است داشته باشند.را تشکیل می RIOپارامترهایی که 

 های این چنین پارامترها آبی رنگ هستند. حالت اول: ارتباط بین فرمول و رفرنس برقرار است که در این صورت سلول

های این چنین پارامترهایی صورتی شکل حالت دوم: ارتباط بین فرمول و رفرنس برقرار نیست که در این صورت سلول

 هستند.

 م.یدهول را نمایش میباشد که حالت امی Quick Fillدر حالت نرمال 

 Unequalsاگر بخواهیم حالت دوم را ببینیم بر روی فلش کوچکی که کنار سلول است کلیک کنید تا از لیست باز شده حالت 

 را انتخاب کنیم.

 

 Modeحالت دوم . 306-5 شکل

  Filter Onگزینه  (5-12-1-2-3-2-2

اس توانید بر اسکنید عبارت مورد نظر را جستجو کنید. برای جستجو کردن میی که مشاهده میتوانید از لیستشما می

Name ،ID ،Name-Path .عبارتی را در لیست سرچ کنید 

 

 فیلتر. 307-5 شکل
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  Show Treeگزینه  (5-12-1-2-3-2-3

 توانید بر روی این گزینه کلیک کنید.برای محو و آشکار کردن قسمت نمایش درختی می

 

 Show/Hideگزینه . 308-5 شکل

 ساختار درختی (5-12-1-2-3-3

. در ساختار درختی اگر تیک چک شودمیرا خواهید دید که تست با آن انجام  RIOهای در این قسمت شما تمام قسمت

توانید تنها دهد. شما میدخیل هستند را نمایش می RIOی که در ساختن فایل یامترهاباکس کنار هر اسم فعال باشد پار

 فعال کنید.خواهید تغییر دهید فعال کنید و مابقی را غیرتیک پارامترهایی که می

 

 Show/Hideگزینه . 309-5 شکل

 ساختار جدولی (5-12-1-2-3-4

 خش در ادامه آورده شده است.این ب هایقسمت

 Test Objectنوار ابزار  34-5 جدول
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 توضیحات عنوان
State دهد.وضعیت پارامتر را نشان می 

  اشدبمیدایره سبز رنگ باشد. یعنی پارامتر فعال  صورتبهاگر. 

  یعنی با توجه به دایره خاکستری با ضربدر باشد صورتبهاگر 

 وضعیتی که برایش تعریف شده است غیر فعال است.
Name  نام پارامتر 

ID  هر پارامتر دارای یکID شودمیباشد که در این قسمت نوشته می. 
Value  شودمیمقدار پارامتر نوشته 

Min  حداقل مقدار پارامتر 
Max حداکثر مقدار پارامتر 

Name Path ساختار درختی آدرس پارامتر در 

جایگاه متغیر نشان  Test Objectها در این صفحه دوبل کلیک کنید در ساختار درختی صفحه اگر بر روی هر یک از پارامتر

 .شودمیداده 

 باشد.نمی Test objectکردن پنجره دیگر نیازی به تغییر مقادیر در پنجره  Closeبا تغییر مقادیر در همین قسمت و 

 XRioساختار درختی  (5-12-1-3

 های مختلف این بخش در شکل زیر نشان داده شده است.قسمت

 

 Show/Hideگزینه . 310-5 شکل

 :باشددارای سه زیرمجموعه می XRioهمانطور که در تصویر مشخص است یک فایل 

  بخش اول با عنوانScript Function  

  بخش دوم با عنوانCustom  

  بخش سوم با عنوانRIO  
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 توضیحاتی درباره این سه بخش داده شود. شودمیدر ادامه سعی 

 Script Functionبخش  (5-12-1-3-1

 .شودمیاز آن استفاده  XRIOکه بعدا در ساختن یک فایل  شودمیدر این بخش توابعی تعریف 

 کنید.ست را مشاهده میاستفاده شده ا P441رله  XRioای از توابعی که در فایل در ادامه نمونه

 

 Script Functionبخش . 311-5 شکل

  Customبخش  (5-12-1-3-2

کنید. اطالعات می Loadیک رله را  XRioگیرد. وقتی که شما فایل در این بخش تنظیمات و ساختار منوهای رله قرار می

 .شودمی Customر این صورت اسم رله جایگزین اسم گیرد. دآن فایل در این قسمت قرار می

بنابراین وقتی دنبال یک متغیر در  ،کنیدمی Loadرا  آن را ای است که فایلاز آنجا که این بخش دقیقا ساختار منوهای رله

 ید.کنید تا به آن متغیر برسید را در این قسمت هم بروگردید باید همان آدرسی که در رله طی میاین قسمت می

یمی های قدافزار ارتباطی و منو هستند صادق است و در مورد رلههای دیجیتالی که دارای نرماین قضیه بیشتر در مورد رله

استفاده شده است  Defaultهایی تقریبا از یک ساختار در چنین رله افزار ارتباطی نیستند صادق نیست.که دارای منو و نرم

 گرفته است.و پارامترهای رله در آن قرار 
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 Customبخش . 312-5 شکل

 یتعدادی پوشه Relay Parameter Sectionلود شده است. با باز کردن پوشه  P441رله  XRioدهد که فایل شکل باال نشان می

افزار ینید. در ادامه تصویری از ساختار همین رله در نرمهم بب S1افزار که شما این ساختار را باید در نرم شودمیدیگر دیده 

S1  دهد ارائهتا مقایسه این دو تصویر درک بهتری از مطلب  شودمینشان داده. 

 

 Customبخش . 313-5 شکل
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به خاطر نداشتن اهمیت آن  شودمیدیده ن AMProافزار نرم آن در XRioرا در فایل  S1افزار اگر برخی از منوهای رله در نرم

تاثیر دارند  RIOشود که در ساختن فایل تست یا همان آورده  XRioباشد. لذا سعی شده است اول مواردی در در تست می

 ورده شود.آ XRioها در و بعد از آن مابقی قسمت

 Rioوجود دارد که در رله نیست. مانند  XRioه تعداد پوشه در فایل اید کشاید متوجه شده AMProو  S1افزار با مقایسه نرم

Plus ،Additional Information  و ... . در توضیح این مطلب اینکه برای ساختن یک فایلXRio های آن گاها با تمامی فرمول

پارامترهای دیگر ترکیب شود و سپس  ی نیاز دارید که تعدادی از محاسباتتان را در آن انجام دهید و از این مکان باابه پوشه

 باشد.ها صرفا به همین دلیل میانتقال پیدا کند. ایجاد این پوشه RIOبه فایل تست یا 

  XRioفایل  (5-12-1-3-3

نیز باید انجام شود.  Test objectتنظیمات افزار و طراحی ماژول تست، تنظیم سخت بر قبل از آنکه تست شروع شود عالوه

ایست که قصد تست آن را دارید. برای اینکه مشخصه را در ی رلهید صورت گیرد تعریف مشخصهدر این قسمت کاری که با

AMPro .تعریف کنید چندین راه پیش روی شما قرار دارد 

  AMPro سلول موجود در کتاب XRioتعریف مشخصه بااستفاده از فایل  (5-12-1-3-3-1

ل های نسباشد. در چنین شرایطی در رلهیسر نمیدر این حالت فرض بر آن است که به هر دلیلی امکان ارتباط با رله م

قدیمی هم  هایتوان از روی خود رله وارد منوهای آن شد و مقادیر مورد نیاز برای تست را یادداشت کرد. در رلهجدید می

 توانید اعداد سلکتورهای روی رله را برای تست یادداشت کرد.که منو ندارند می

ی آنچه در منوهای یک رله وجود دارد برای تست شما الزم است؟ اینکه آیا همه یک سوال در اینجا مطرح است وآن

 تنظیماتی که شما برای تست نیاز دارید کدام یک از مقادیری هستند که بر روی رله قرار دارند؟

ار دارد. بدین معنا ساختار رله قر XRioقرار دارد. در فایل  XRioتوانید به سواالت باال پاسخ دهید در فایل راهی که شما می

نیز باید  XRioکنید تا به آن پارامتر برسید در فایل های دیجیتالی برای خواندن پارامتری مسیری را طی میکه اگر در رله

 (این قسمت را ببینید.همین مسیر را طی کنید.) 

ی ای که حتهای این کار آن است که رلههستید. یکی از فایدهجو جستبا گشتی در این فایل گویا در منوهای رله در حال 

 توانید منوهایش را بررسی کنید.اید را میتاکنون ندیده
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  7SA522ساختار رله . 314-5 شکل

هایی که در شکل نید با رفتن به قسمتتوارا مشاهده کنید. شما می 7SA522توانید ساختار رله در شکل باال می

های همان پارامتر که در این قسمت آمده است را از روی رله خوانده و در سلولمواردی نشان داده شده  الیتهایصورتبه

 ها وارد کنید.در این قسمت

ماتی که یظتوان تنراحتی میدر فایل هر رله با کمی جستجو در این منوها با توجه به علم و تجربه کاربر نسبت به رله به 

 برای تست نیاز است را در این قسمت پیدا کرد.

ته شده ای که برای آنها نوشباشند که این پارامتر توسط یک رابطهبینید بدین معنا میهایی که شما به رنگ آبی میسلول

سوال خواهد شد که شما قصد غیرفعال  آمده است. اگر شما این پارامتر را دستی تغییر دهید و اینتر بزنید از شما دستبه

 خواهید این کار را انجام دهید؟کردن فرمول این پارامتر را دارید. آیا می
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 پیغام غیر فعال کردن فرمول پارامتر . 315-5 شکل

ال شده و از این پس مقداری که کاربر در این سلول وارد ای که برای این قسمت نوشته شده غیرفعرا بزنید رابطه Yesاگر 

 اند استفاده خواهد شد.های دیگر که به این پارامتر رفرنس دادهکند در قسمتمی

 Recalculateبرای استفاده مجدد از این رابطه کافیست بر روی این سلول راست کلیک کرده و از لیست باز شده گزینه 

Formula .را انتخاب کنید 

خواهد تبدیل تنظیمات شما را به فایلی برای تست  Amproبعد از اینکه تمامی پارامترها را از رله به این فایل منتقل کردید. 

و اعدادی که در این  شودمیانجام  RIOبه شما نشان خواهد داد. بنابراین تست شما با قسمت  RIOکرد و آن را در قسمت 

 مطمئنشما خواهد شد. بنابراین اگر خطایی در این قسمت مشاهده کردید باید قسمت مشاهده خواهید نمود مالک تست 

 اید.منتقل کرده XRioشوید که اطالعات رله را به درستی در قسمت 

 گرفته شده از رله XRIOتعریف مشخصه با استفاده از فایل  (5-12-1-3-3-2

خواند و در یمات را از رله میظودش تنکاربر باید خ AMPro سلول از کتاب XRioکردن فایل  Importدر مرحله قبل بعد از 

هایی که با کمبود وقت برای کرد. این کار ممکن است همراه با خطا باشد. از طرفی ممکن است در موقعیتفایل وارد می

 تست مواجه هستیم این روش مقداری زمانبر باشد.

تواند خبر خوبی برای شما باشد. چون ن میدهد. ایو ... می XRio، CSV ،txtیماتش را با فرمت ظاگر رله شما خروجی تن

Ampro  خروجی گرفتید بتوانید آنها را از طریق روش را ها در نظر گرفته تا اگر شما از رله خود این فرمتهم این امکان را

Load Relay Setting (.این قسمت را ببینید.وارد فایل کنید) 
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دهد تنها کانفیگ رله است و خروجی می صورتبههایی که رله باید به یاد داشته باشید این است که فرمتای که نکته

 شودمی Importافزار ها در نرمنیست. بنابراین این فایل RIOهیچگونه روابطی در آن برای ساختن قسمت تست یا همان 

 ساخته نخواهد شد. RIOولی فایل تست 

 Fileوارد کنید و سپس از منوی  Ampro سلول فایل ابتدا باید فایل رله مورد نظر را از لیست کتاببرای استفاده از این 

آن را دارید فایل گرفته شده از رله را انتخاب  Importرا انتخاب کنید و با انتخاب فرمتی که قصد  Load Relay Settingگزینه 

 کنید. OKو 

 ه شده از رلهگرفت RIOتعریف مشخصه با استفاده از فایل  (5-12-1-3-3-3

کرد  Importافزار توان در نرمرا می RIOکنند. فایل پشتیبانی می RIOهای زیمنس از فرمت ها مانند رلهافزار برخی از رلهنرم

 و تست را با آن انجام داد.

اربران قرار ها به عنوان فایل خروجی تنظیمات در اختیار ککه رله RIOهای البته باید دقت داشته باشید بطور کلی فایل

دهد ممکن است دارای اشکاالتی باشد، لذا حتما قبل از شروع تست اعداد موجود در فایل با تنظیمات روی رله چک می

 شود.

 .شودمیایست که درتست استفاده باشند که محتوای آن فقط تنظیماتی از رلههایی میفایل RIOهای فایل

 دستی صورتبهتعریف مشخصه  (5-12-1-3-3-4

 اشته باشد. برای مثال در رله دیستانس برایداربر باید شناخت کافی از رله و روابط بین پارامترهای آن را در این وضعیت، ک

 بالک دیستانس ترسیم نماید. Zone Settingsدر قسمت  عریف یک زون با علم به این روابط باید آن رات

 **** مثالی از روابط یک رله****

5-12-1-3-3-5) Link To XRio 

توانند به طور مستقیم به متغیرهایی که در ورودی، به جای آنکه با یک عدد ثابتی پر شوند، می در ماژول تست، فیلدهای

Test Object  وجود دارند لینک شوند تا در صورت تغییر این مقادیر، مقادیر موجود در قسمت لینک شده نیز تغییر کند. به

 گویند. Link To XRioاین ابزار 

یا ضریبی از آن وابسته  XRioری در ماژول تستی که در حال طراحی هستید را به پارامتری در توانید پارامتدر واقع شما می

 AMT Distanceپنجره  Test Viewدر پنجره  Max Fault Timeکنید. برای این کار باید بر روی پارامتر مورد نظر به فرض مثال 

 انتخاب کنید. را Link To XRioراست کلیک کرده و از لیست منوی باز شده گزینه 
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  Link to XRio. 316-5 شکل

 ی باز خواهد شد که در ادامه تصویر آن را مشاهده خواهید کرد.کلیک کنید پنجره Link To XRioاگر بر روی گزینه 
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 Link To XRio پنجره 35-5 جدول

صورت باز شده افزایش یا کاهش یابد. این مقدار در پنجره به توان تحت یک ضریب در پنجرهمقادیر لینک شده را می

تنظیم کرد. با  (Operation Time*100) صورتبه تواننمایش داده شده است. برای مثال زمان تریپ را می Factorضریب یا 

را نیز برای فیلدی که قصد دارید لینکش کنید اضافه کنید. در شکل  Offsetتوانید مقدار مقدار ثابت اضافه شده شما می

 .باشدمیزیر این مقدار صفر 

تواند متوجه تغییرات صورت های راهنما استفاده شده که کاربر با توجه به آن میاز رنگ Link To XRioانجام  فرآینددر 

 گرفته بر روی لینک مربوطه شود.

 ها به شرح زیر است:این رنگ

  رنگ بنفش: به معنای آن است که این سلول با متغیری درTest Object .لینک شده است 

  بنفش کمرنگ: سلول لینک شده ولی غیر قابل ویرایش است. این حالت بعد از تست و قبل از رنگclear  شدن

 تست دیده خواهد شد.

  مقدارش بیشتر از حد مجاز این سلول است لینک شده رنگ قرمز: به معنای آن است که سلول با متغیری که

بیش از حد مجاز  که عددی که در سلول نوشته شدهکند میبه طور کلی کاربر رنگ قرمز را زمانی مشاهده  است.

 برای تست باشد، ممکن است این سلول لینک شده باشد و یا عددی ثابت در آن نوشته شده باشد.
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 که لینکی که از قبل تنظیم شده است رفرنس خود را از دست داده، برای مثال  رنگ صورتی: به معنای این است

ایم و اکنون آن زون پاک شده است. در این فرض کنید یک سلول را به متغیری از زون دیستانس لینک کرده

 صورت سلولی که به یکی از متغیرهای زون دیستانس لینک شده است به رنگ صورتی نمایش داده خواهد شد. 

 ها را مشاهده کنید.توانید این رنگدر زیر می نمونه صورتبه

 

 Link To XRioحذف  (5-12-1-3-3-5-1

اگر قصد داشتید لینکی که ایجاد شده است را حذف کنید، بر روی سلولی که لینک شده است راست کلیک کنید و گزینه 

Remove Link .را انتخاب کنید 

 Go To Linked Valueگزینه  (5-12-1-3-3-5-2

باز  Test Objectی را انتخاب کنید، صفحه Go To Linked valueشده راست کلیک کنید و گزینه اگر بر روی سلول لینک 

توانید مقدار رفرنس را نیز تغییر شما می شودمیای که باز خواهد شد و محل رفرنس شما را نشان خواهد داد. در صفحه

 دهید.

 

 

  Go To Linked valueپنچره . 317-5 شکل

 Maxکه ما به عنوان رفرنس استفاده کردیم و مقدار زمان  Operation timeای که باز شده است به ما گزینه در صفحه 

Fault Time  شودمین قرار دادیم نشان داده آرا ضریبی از. 
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 محاسبه پارامتر با رابطه (5-12-1-3-3-6

 ک کنید پنجره زیر را خواهید دید.یک پارامتر دوبل کلی Stateاگر بر روی ستون 

 

  RIO Parameter Viewerپنچره . 318-5 شکل

 های مختلف این صفحه را در ادامه بررسی خواهیم کرد.قسمت

 General Settingبخش  (5-12-1-3-3-6-1

 ای مشخص کنید آورده خواهد شد.ش رابطهخواهید برایو توضیحی در مورد پارامتر که می IDدر این قسمت نام، 

 IDقسمت  (5-12-1-3-3-6-1-1

 ای بین حروف یانباید هیچ فاصله شودمیبرای پارامتر خود انتخاب کنید. عبارتی که تعریف  IDدر این قسمت باید یک 

وف آن را به حر AMProاعداد آن باشد و تمامی کلمات باید با حروف بزرگ باشند. البته اگر با حروف کوچک نوشته شود 

 باشد.می ANGLEبزرگ تبدیل خواهد کرد. در تصویر باال این قسمت 

 Nameقسمت  (5-12-1-3-3-6-1-2

در این قسمت باید برای پارامتر خود یک اسم انتخاب کنید. در انتخاب اسم و نوشتن آن محدودیتی وجود ندارد. در تصویر 

 باشد.می Angleباال این اسم 

 Descriptionقسمت  (5-12-1-3-3-6-1-3

تواند ی در مورد پارامتری که قصد دارید برایش رابطه تعریف کنید بنویسید. این قسمت میتوانید توضیحدر این قسمت می

 نوشته شده است. Angleخالی باشد. در تصویر باال برای این قسمت 
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 Foreign IDقسمت  (5-12-1-3-3-6-1-4

که  XRio هایتواند خالی باشد. برخی از فایلباشد. این قسمت میمی Customهای قسمت این قسمت تنها برای پارامتر

Import نویسند تا بین کنید در این قسمت آدرس این پارامتر در رله را میمیXRio  ساخته شده و رله هماهنگی بیشتری

 باشد.

  Commentقسمت  (5-12-1-3-3-6-1-5

 توانید متنی را به عنوان یادداشت بنویسید.در این قسمت می

 Enableبخش  (5-12-1-3-3-6-2

 ا مشخص کنید.در این بخش باید فعال بودن و غیر فعال بودن پارامتر ر

 Enableقسمت  (5-12-1-3-3-6-2-1

 استفاده خواهد شد. XRioدر صورت انتخاب این گزینه پارامتر شما به عنوان یک عنصر فعال در 

  Disableقسمت  (5-12-1-3-3-6-2-2

 خواهد بود. XRioدر صورت انتخاب این گزینه پارامتر شما به عنوان یک عنصر غیرفعال در 

 Formulaقسمت  (5-12-1-3-3-6-2-3

بود فعال باشد و در غیر  P1>P2ر خود از یک فرمول یا شرط استفاده کنید. مثال اگر پارامت نتوانید برای فعال بودشما می

 اینصورت غیرفعال باشد.

  Value Propertiesبخش  (5-12-1-3-3-6-3

 .شودمیدر این قسمت مقدار پارامتر مشخص 

  Valueقسمت  (5-12-1-3-3-6-3-1

دستی وارد شود  صورتبهند توا. این مقدار میشودمیدر این قسمت تعریف  شودمیمقداری که به پارامتر اختصاص داده 

 یا با استفاده از یک فرمول تعیین شود.

 ^Reference Valueقسمت  (5-12-1-3-3-6-3-2

وارد خواهد شد. این قسمت  Load Relay Settingبرای دو فایلی است که ازطریق  Referenceاین قسمت برای مقایسه مقادیر  (5-12-1-3-3-6-3-3

 باشد.در دست تهیه می

 Formulaقسمت  (5-12-1-3-3-6-3-4

در این قسمت نشان داده خواهد شد. در جلوی کادری که فرمول در  شودمیطریق آن تعیین از  Valueای که مقدار رابطه

افزار نرم Editorای باز خواهد شد که محیط است یک کادری وجود دارد که اگر بر روی آن کلیک کنید صفحهآن نوشته شده

AMPro توان روابط مورد نظر خود را بنویسید.باشد. در این محیط میمی 
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  Editorمحل ورود به . 319-5 شکل

 اگر بر روی این گزینه کلیک کنید صفحه زیر را خواهید دید.

 

  XRio Formula Editorپنجره . 320-5 شکل
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 ر ادامه هر یک از آنها توضیح داده خواهد شد.های مختلفی است که داین صفحه دارای بخش

 +دکمه  (5-12-1-3-3-6-3-4-1

 را در ساختار درختی نشان خواهد داد. XRioکه در آن فایل  شد ای باز خواهدبا کلیک بر روی این دکمه صفحه

 

  XRio Formula Editorپنجره . 321-5 شکل

 Add RefParamوی متغیری که مورد نظر شماست رفته و بر روی آن کلیک کرده و بر روی دکمه در ساختار درختی بر ر

شد در کادر پایین صفحه موارد انتخابی با رنگ سبز نشان داده کلیک کنید. اگر پارامتر باید از بین چند متغیر انتخاب می

بر روی  Enumدهید بعد از کلیک بر روی آن  Ref. Enumبخواهید هر یک از آنها را به قسمت  کهدر صورتیخواهد شد. 

 کلیک کنید. Add RefEnumدکمه 

 minusدکمه  (5-12-1-3-3-6-3-4-2

را از لیست حذف کنید، آن را انتخاب کنید و بر روی این گزینه کلیک کنید تا از لیست  Enumاگر خواستید پارامتر و یا 

 شما حذف شود.

 Ref.Paramsبخش  (5-12-1-3-3-6-3-4-3

ایی که در فرمول شما هستند در این قسمت آورده شوند. وقتی شما یک متغیر را برای نوشتن یک رابطه ابتدا باید متغیره

 ، مقدار و آدرس متغیر به شما نشان داده خواهد شد.IDآورید، این متغیر با نام در این قسمت می

 Ref.Enumsبخش  (5-12-1-3-3-6-3-4-4

با عنوان  های انتخابی آند. گزینهآن را به لیست دارید باید از بین چند گزینه انتخاب شو ناگر پارامتری که قصد اضافه کرد

Enum  شودمیبه این قسمت منتقل. 
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 Editorقسمت  (5-12-1-3-3-6-3-4-5

توانید روابط مورد نظر خود را با استفاده از پارامترهای منتقل شده به لیست بنویسید. در این قسمت تعدادی محیطی که می

 نویسی کمک بگیرید.توانید از آنها در فرمول ابزار برای فرمول نویسی آورده شده است که می

 Resultقسمت  (5-12-1-3-3-6-3-4-6

 نوشته شده نشان خواهد داد. Editorدر این قسمت فرمولی که در قسمت 

 Testدکمه  (5-12-1-3-3-6-3-4-7

بعد از نوشتن فرمول باید بر روی این دکمه کلیک شود تا درستی فرمول شما چک شود. اگر بعد از کلیک بر روی این 

کلیک  OK توانید بر روی دکمهباشد. اکنون میی روابط شما درست مینشان داده شد یعن Test Was Successfulگزینه پیغام 

 کنید و از صفحه خارج شوید.

 Data Typeقسمت  (5-12-1-3-3-6-3-5

و  String ،Enumeration ،Boolean ،Integerتواند دهد. انواع پارامترها مینوع پارامتری که انتخاب شده است را نشان می

Real باشد باید یکی از موارد نامبرده را انتخاب کنید.دارای چه نوعی می ب با اینکه پارامتر شماسباشندو متنا 

 Define Valuesقسمت  (5-12-1-3-3-6-3-6

در نظر گرفته شده  Enumهایی که برای توانید پارامترباشد با کلیک بر روی این گزینه می Enumerationاگر پارامتر از نوع  

 فعال خواهد بود. Customاین گزینه تنها بر روی بالک  دیده شود و ویرایش شوند.

 Min Valueقسمت  (5-12-1-3-3-6-3-7

 توانید یک مقدار حداقل برای آن تعریف کنید.اگر پارامتر شما عددی باشد می

 Max Valueقسمت  (5-12-1-3-3-6-3-8

 توانید یک مقدار حداکثر برای آن تعریف کنید.اگر پارامتر شما عددی باشد می

 Display Propertiesبخش  (5-12-1-3-3-6-4

 Unitقسمت  (5-12-1-3-3-6-4-1

ید برای آن یک واحد انتخاب کنید. با کلیک بر روی این قسمت لیستی باز خواهد شد که از اگر پارامتر شما عددی باشد با

 ولت. 20. برابر  V 20آن لیست باید واحد پارامتر خود را انتخاب کنید. مثال 

 Multiperقسمت  (5-12-1-3-3-6-4-2

از این قسمت از لیستی که بتوانید با کلیک بر روی باشد میو یا مگا می یمیل هایاید در واحداگر واحدی که انتخاب کرده

 کیلوولت. 20. برابر KV 20یک ضریب برای واحد خود انتخاب کنید. مثال  شودمی

 Digits After Decimalقسمت  (5-12-1-3-3-6-4-3

انتخاب  2ارقامی که انتظار دارید بعد از اعشار نشان داده شود را در این قسمت مشخص کنید. مثال اگر این عدد را  دتعدا

 .KV 20.12خواهد شد.  گونهبدینکنید. نتیجه کار 



 

 

AMT REFERENCE MANUAL 

414 

 RIOبالک  (5-12-1-3-4

 XRioو از طریق فایل  Customباشد. اطالعاتی که در قسمت می RIOدهد با فایل یا بالک تستی که کاربر در نهایت انجام می

قیما ت. اگر مسشودمیبرای تست تبدیل  RIOبه فایل  Converterهای این فایل و یک وارد شده است با استفاده از فرمول

نخواهد بود و اطالعات یک فایل بدون هیچ تغییری در این  Converter را لود کنیم که دیگر نیازی به فرمول و Rioفایل  یک

 باشد.می Blockگیرد. این بخش به طور کلی دارای سه قسمت قرار می

  Deviceبالک   (5-12-1-3-4-1

 Device. این بخش با عنوان شودمیوارد  ای که باید تست شود در آنبخشی که باید در آن اطالعات جریانی و ولتاژی رله

 را کلیک کنید.  اینجاقابل مشاهده است. برای اطالعات تکمیلی 

 بالک تست رله  (5-12-1-3-4-2

های مختلفی خواهید ی تستی قرار دارید بالکای را لود نکرده باشید شما متناسب با اینکه در چه صفحه XRioاگر فایل 

را خواهید دید. اگر در  Distanceرا باز کرده باشید و به این قسمت بیایید بالک  AMT Distanceثال اگر صفحه تست دید. م

 AMTرا خواهید دید. اگر در صفحه تست  Differentialباشید و به این قسمت بیایید بالک  AMT Differentialصفحه تست 

Overcurrent  باشید و به این قسمت بیایید بالکOvercurrent  را خواهید دید. اگر هم در صفحه تستAMT Sequencer 

 را خواهید دید.  Distanceباشید و به این بخش بیایید بالک 

 P441باشد. برای مثال اگررله های فعال در رله قابل رویت میباشید اطالعاتی متناسب با فانکشنای لود کرده XRioاگر فایل 

آن را لود کنید در این بخش بالک دیستانس و بالک جریان زیاد را مشاهده خواهید  XRio را بخواهید تست کنید و فایل

 نمود.

 کلیک کنید. اینجاهای تست مختلف برای اطالعات تکمیلی و آشنایی با بالک

  CB Configurationبالک  (5-12-1-3-4-3

ها برای مان باز شدن کلید را مشخص کنید. این زمان در برخی از تستبا زمتناسب یمات ظتوانید تندر این قسمت شما می

 .شودمیسازی کلید استفاده شبیه

 .شد ها توضیح بیشتری داده خواهددر آخر همین بخش هر یک از این قسمت

 Deviceبالک  (5-12-1-3-5

در ساختار  Deviceست. بر روی این بالک شامل اطالعات عمومی در مورد نام رله، سازنده آن، ولتاژ، جریان و فرکانس نامی ا

مختلفی است که در ادامه در  یهاباز شود. این پنجره دارای قسمت Device Settingدرختی دوبل کلیک کنید تا پنجره 

 ها توضیح داده خواهد شد.مورد آن
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 Device Settingsپنجره . 322-5 شکل

ات باشد(. این اطالع)پر کردن این قسمت اختیاری می شودمیی تحت تست در این قسمت نوشته تنی برای رلهاطالعات م

تواند مفید شامل نام رله و یا یک توضیحی در مورد آن، نوع رله، آدرس آن، سریال یا مدل آن و هر نوع اطالعاتی که می

رؤیت نیز قابل XRioمایش است همچنین این اطالعات در خروجی ننیز قابل Reportباشد را وارد کنید. این اطالعات در 

 است.

 Deviceبخش  (5-12-1-3-5-1

 توانید این قسمت را در گزارش نهایی بیاورید.در این قسمت اطالعات زیر وجود دارد. شما می

 Name/Descriptionقسمت  (5-12-1-3-5-1-1

 و ... . Siemens، AMRبرای مثال  .کنید وارد قسمت این در را رله نام

 Manufacturerقسمت  (5-12-1-3-5-1-2

 .کنید وارد قسمتاین  در را رله سازنده

 Device Typeقسمت  (5-12-1-3-5-1-3

 نوع رله را در این قسمت بیاورید.

 Device Addressقسمت  (5-12-1-3-5-1-4

 آدرس رله را در این قسمت بیاورید.

 Serial/Model Numberقسمت  (5-12-1-3-5-1-5

 سریال رله را در این قسمت وارد کنید.
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  additional information 1 & additional information 2 هایقسمت (5-12-1-3-5-1-6

 توانید در این قسمت وارد کنید.اطالعات اضافی را می

 Substationبخش  (5-12-1-3-5-2

 .شودمینام و آدرس پست برق، مکانی که رله در آن قرار دارد، در این قسمت وارد 

 Nameقسمت  (5-12-1-3-5-2-1

 .کنید وارد قسمت این در را است گرفته قرار آن در رله که پستی نام

 Addressقسمت  (5-12-1-3-5-2-2

 .کنید مشخص قسمت این در را است گرفته قرار آن در رله که پستی آدرس

 Bayبخش  (5-12-1-3-5-3

 .شودمیکه رله در آن قرار گرفته است در این قسمت وارد  bayنام و آدرس 

 Nameقسمت  (5-12-1-3-5-3-1

 .کنید وارد قسمت این در را است گرفته قرار آن در رله که ای Bay نام

 Addressقسمت  (5-12-1-3-5-3-2

 .کنید مشخص قسمت این در را است هگرفت قرار آن در رله که ای Bay آدرس

 Overload Destination Sensitiveقسمت  (5-12-1-3-5-4

در  AMProبرای کشف اضافه بار به چه صورت باشد. این قسمت در  AMTتوان مشخص کرد که حساسیت در این بخش می

 باشد.حال تهیه می

 Nominal valuesبخش  (5-12-1-3-5-5

. ماژول تست برای محاسبات از این مقادیر استفاده شودمیت وارد تعداد فازها و مقادیر نامی وسیله تحت تست در این قسم

 کند.می

 Number Of Phaseقسمت  (5-12-1-3-5-5-1

 2 طرح و است شده طراحی فاز 3 برای تنها افزارنرم حاضر حال در. فاز 3 یا فاز 2. کنید وارد را خود سیستم فازهای تعداد

 .باشدمی تهیه دست در آن فاز

 F nomقسمت  (5-12-1-3-5-5-2

 .هرتز 60 یا هرتز 50. کنید وارد را خود یستمس نامی فرکانس

 Vnom(sec)قسمت  (5-12-1-3-5-5-3

 در .فاز - فاز صورتبه هم و شود تعریف زمین-فاز صورتبه تواندمی هم ولتاژ این. کنید وارد را ثانویه سمت امین ولتاژ

 .کنید دقت کنیدمی وارد را عدد که سلولی داخل واحد به اعداد کردن وارد هنگام

 V Primaryقسمت  (5-12-1-3-5-5-4

ر فاز . د -فاز  صورتبهزمین تعریف شود و هم  -فاز صورتبهتواند امی سمت اولیه را وارد کنید. این ولتاژ هم مینولتاژ 

 کنید دقت کنید.هنگام وارد کردن اعداد به واحد داخل سلولی که عدد را وارد می
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 Inom(Sec)قسمت  (5-12-1-3-5-5-5

.  ازف - فاز صورتبه هم و شود تعریف زمین -فاز صورتبه تواندمی هم جریان این. کنید وارد را ثانویه سمت امین جریان

 .کنید دقت کنیدمی وارد را عدد که سلولی داخل واحد به اعداد کردن وارد هنگام در

 I primaryقسمت  (5-12-1-3-5-5-6

 در . فاز - زفا صورتبه هم و شود تعریف زمین -فاز صورتبه تواندمی هم جریان این. کنید وارد را اولیه سمت امین جریان

 .کنید دقت کنیدمی وارد را عدد که سلولی داخل واحد به اعداد کردن وارد هنگام

 Residual Voltage/Current Factors بخش (5-12-1-3-5-6

این پارامترهای تنظیمی زمانی کاربردی است که رله شما برای ولتاژ/جریان باقیمانده از جریان و ولتاژ ورودی جدا شده 

و برای فاز جریان/ ولتاژ تفاوت داشته باشد. در  CTو  VTی جریان باقیمانده ممکن است با نسبت برا CTو  VTباشد. نسبت 

Test object  نسبت ولتاژ/ جریان باقیمانده با توجه بهCt/Vt شودمیفاز تنظیم  تک. 

 VN = + 3 x (1 / ResidualFactorV) x V0 (V0 = Zero Sequence Voltage)ولتاژ باقیمانده: 

 IN = -3 x ResidualFactorI x I0 (I0 = Zero Sequence Current)خطای زمین: جریان 

 باشد.می 1,7321فرض این مقدار ، مقدار پیشVLN / VNضریب ولتاژ باقیمانده: 

 باشد.مپر میآ 1فرض آن ، مقدار پیشIN / Inomضریب جریان باقیمانده: 

 Limitقسمت  (5-12-1-3-5-7

 .شودمیها در نظر گرفته کند. این مقادیر در تمامی تستانجام تست مشخص میحداکثر مقدار جریان و ولتاژ را برای 

 Denounce/deglitch filtersقسمت  (5-12-1-3-5-8

5-12-1-3-5-8-1) Debounce های ورودیکردن سیگنال 

کند برای پیگیری و تداوم این تغییرات به مدت زمانی که آن اولین تغییر را در سیگنال تریپ مشاهده می AMTبعد ازاینکه 

 کند.گویند صبر خواهد کرد و بعد از سپری شدن این زمان سیگنال تریپ را دنبال و بررسی می Denounceرا زمان 

 

 سیگنال ورودی Denounceتوضیح تصویری  36-5 جدول

5-12-1-3-5-8-2) Deglitch های ورودیکردن سیگنال 

 گیریم باشد سیگنال ما براییا بیشتر از مقداری که ما برای آن در نظر میاگر مدت زمان پایداری سیگنال تریپ مساوی 

 .شودمیتست طراحی شده استفاده  فرآینددستگاه به عنوان سیگنال تریپ شناسایی شده و از آن در 
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 سیگنال ورودی Deglitchتوضیح تصویری  37-5 جدول

 Distanceبالک  (5-12-1-3-6

دوبل کلیک  RIOاگر قصد تست رله دیستانس و یا تغییر جهت جریان را داشته باشید باید بر روی بالک دیستانس در شاخه 

 ای باز خواهد شد که در زیر تصویر آن را مشاهده خواهید نمود.کنید. در این صورت پنجره

 

  System Setting پنجره. 323-5 شکل

ی امپدانسی که در این یا دیستانس را انجام دهند. در صفحه 21در این پنجره کاربر باید تنظیمات مربوط به تست تابع 

 یمات دو زبانه وجود دارد.ظیمی را مشاهده کنید. برای انجام این تنظهای تنتوانید خط بار و زونپنجره قرار دارد شما می

 System Settingsزبانه  (5-12-1-3-6-1

مت یماتی که در این قسظ. بدین معنا که تنشودمیهای دیستانس انجام در این قسمت بیشتر تنظیمات عمومی مشخصه

 های دیستانس تاثیر خواهد گذاشت.در کلیه زون شودمیوارد 

 System Parameters قسمت (5-12-1-3-6-1-1

 ا وارد کند.کاربر باید در این قسمت اطالعات مربوط به طول خط، زاویه خط و ... ر
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 Line Lengthپارامتر  (5-12-1-3-6-1-1-1

 در این قسمت باید طول خطی که رله بر روی آن قرار دارد را در واحد اهم وارد کنید.

 Line Angleپارامتر  (5-12-1-3-6-1-1-2

 کیالکتری قوس گونههیچ بدون امپدانسی، صفحه دردارد وارد شود.  ردر این قسمت باید زاویه خطی که رله بر روی آن قرا

 کردن مشخص و تعریف در همچنین خط زاویه. باشد خوبی راهنمای خطا تعریف در تواندمی Line Angle یا خط زاویه

 گیردمی قرار استفاده مورد تلرانس پهنای

 PT connectionپارامتر  (5-12-1-3-6-1-1-3

( PTتوانید محل قرار گرفتن ترانسفورماتور ولتاژ را مشخص نمایید. محل اتصال ترانسفورماتور ولتاژ )در این قسمت شما می

کند. اگر بر روی این گزینه کلیک کنید دو گزینه خواهید و یا زمان بعد از خطا را مشخص می PostFaultوجود ولتاژ در 

 .At Busbarو حالت  At Lineدید. حالت 

 AMTدستگاه  PostFaultانتخاب شود، بعد از باز شدن کلید خط ولتاژ ورودی به رله صفر خواهد شد و در  At Lineاگر گزینه 

 ولتاژی را به رله تزریق نخواهد کرد.

انتخاب شود بعد از باز شدن کلید خط ولتاژ ورودی به رله مقدار نامی خود را حفظ خواهد کرد  At Busbarگزینه اگر 

 به رله ولتاژ نامی تزریق خواهد کرد.  PostFaultنیز در  AMTدرنتیجه 

 

 . وضعیت قرار گرفتن ترانسفورماتور ولتاژ 324-5 شکل

 CT Starpointپارامتر  (5-12-1-3-6-1-1-4

CT Starpoint کند. به طور عمومی جریان از دستگاه تست محل اتصال زمین در ترانسفورماتور جریان را مشخص میAMT 

 کنیم.معرفی می Forward. این حالت را با عنوان شودمیبه سمت رله جاری 

 

 کندمی... را مشخص . وضعیت قرار گرفتن ترانسفورماتور جریان 325-5 شکل

 کند.وع را بیان میضتصویر زیر از جهت دیگری این مو
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 CT Starpoint. وضعیت 326-5 شکل

. اگر استاندارد اتصال شودمیننده این است که توان اکتیو از باسبار به سمت خط جاری مشخص ک Forwardمعموالً، مسیر 

. این شودمیسمت رله جاری  به AMTباشد، در این صورت توان اکتیو از به سمت خط  Starpointباشد که بدین صورت 

 نشان داده شده است. ”Direct Line“و در قسمت مربوط به اتصال ترانسفورماتور جریان با  AMTنوع اتصال در 

کند. برای درجه تغییر  180هرگاه نیاز باشد تا رله برعکس آنچه گفته شد استفاده شود کافی است زوایای جریان به اندازه

های در نظر گرفته شده در قسمت نحوه اتصال ترانسفورماتور توانید از گزینهآنکه اتصال مورد نظر خود را انتخاب کنید می

  را انتخاب کنید. ””Direct Bus“ ”و ”Direct Line“های یکی از گزینه جریان،

ها استفاده از یک سمبل در کنار نام جریان AMT Sequencerبرای آنکه متوجه تغییر اتصاالت ترانسفورماتور جریان شوید در 

نیز  Status Barعالوه بر آن در شوند. های جریان نشان داده میاسم سیگنال در کنار ↑↓صورت بهشده است. این عالمت 

 نوشته خواهد شد. CTوضعیت اتصال 

 Toleranceقسمت  (5-12-1-3-6-1-2

ها است. در این مقایسه ترین کمیتزمان تریپ خطا وقتی که مقدار واقعی با مقدار نامی در حال مقایسه است یک از مهم

یا  Abs توانید به دو روشتلرانس را در میگیرند. کند نتیجه میهایی که کاربر مشخص میزمان تریپ را از مقدار تلرانس

Relative کنند.وارد کنید. در نهایت از بین این دو مقدار آنکه مقدارش بیشتر است را به عنوان باند تلرانسی انتخاب می 

یمات ظباشد یعنی این تنیا عمومی می General شودمیوان تلرانس زمانی و امپدانسی وارد نمقداری که در این قسمت به ع

ها اعمال خواهد شد. اگر بخواهیم مقدار تلرانس فقط برای یک زون بخصوصی اعمال شود باید آن را برای تمامی زون

 انجام دهیم. شودمیخصوصی برای همان زون تعریف کنیم. این کار را باید هنگامی که یک زون ساخته  صورتبه
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 .Tol T Relپارامتر  (5-12-1-3-6-1-2-1

درصد خطای زمانی با مقدار نامی زمان هر زون سنجیده خواهد  ن قسمت وارد کنید.مقدار درصد خطای زمانی را در ای

با احتساب تلرانس  ،درصد وارد شود 5ثانیه باشد و در این قسمت عدد میلی 400شد. برای مثال اگر زمان نامی یک زون 

 ثانیه خواهد بود.میلی 420ثانیه تا میلی 380باند تلرانسی بین  یهوارد شد

 + .Tol. T absمتر پارا (5-12-1-3-6-1-2-2

میلی ثانیه باشد و در این  400زمان نامی زونی اگر . برای مثال شودمی( خطا در این قسمت وارد absدامنه مثبت مطلق)

 ثانیه خواهد بود.میلی 450باند مثبت تلرانس  یهبا احتساب تلرانس وارد شد، ثانیه وارد شده باشدمیلی 50قسمت عدد 

 - .Tol. T absپارامتر  (5-12-1-3-6-1-2-3

میلی ثانیه باشد و در این  400زمان نامی زونی اگر . برای مثال شودمی( خطا در این قسمت وارد absدامنه منفی مطلق)

 ثانیه خواهد بود.میلی 430باند منفی تلرانس  یهبا احتساب تلرانس وارد شد، ثانیه وارد شده باشدمیلی 30قسمت عدد 

در باال به آن اشاره شد از بین این اعداد ماکزیمم گرفته خواهد شد و به عنوان باند  با توجه به اعداد وارد شده همانطور که

 تلرانس زمانی آن زون استفاده خواهد شد.

 .Tol. Z relپارامتر  (5-12-1-3-6-1-2-4

 مقدار درصد خطای امپدانسی را در این قسمت وارد کنید.

 .Tol.Z absپارامتر  (5-12-1-3-6-1-2-5

 ن قسمت وارد کنید.( خطا را در ایabsمقدار مثبت و منفی دامنه مطلق)

 Grounding Factorقسمت  (5-12-1-3-6-1-3

. در خطاهای فاز به زمین وارد کردن این عدد شودمیدر این قسمت ضریب جبران زمین برای خطای فاز به زمین مشخص 

باشد. اگر این ضریب اشتباه وارد شود محاسبات خطای فاز به زمین اشتباه انجام با توجه به الگوریتم رله بسیار مهم می

هایی وشکند باید یکی از ر. بنابراین با توجه به الگوریتمی که رله برای محاسبه خطای تکفاز به زمین استفاده میشودمی

 که در این قسمت آورده شده است انتخاب شود.
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 System Settings در پنجره. تنظیمات ضریب زمین 327-5 شکل

تغییر خواهد  AMTهای کادر نشان داده شده در باال ولتاژ و جریان خطای خروجی توجه به انتخاب هر یک از چک باکسبا 

 .شودمیانتخاب  باشدمیای که در حال تست ها با توجه به نوع رلهکرد. هر یک از این گزینه

ه شده برای محاسبه امپدانس خط در هنگام خطا، های استفادمتهای دیستانس موجود و الگوریبا توجه به انواع مختلف رله

اگر هیچ  .تقسیم کرد Type Cو  Type A، Type Bهای ی رلهها را به سه دستههای استفاده شده در این رلهتوان الگوریتممی

 فعال خواهد بود. Type Aها انتخاب نشوند برای محاسبه جریان و ولتاژ تست کدام از چک باکس

دانید که یکند دارد. اگر نمکدام گزینه در تست استفاده شود بستگی به رله و الگوریتمی که رله استفاده میاینکه باید از 

 کند بهتر از روش آزمون و خطا عمل کنید.کنید از کدام الگوریتم استفاده میای که دارید تست میرله

 Modeقسمت  (5-12-1-3-6-1-3-1

در این قسمت وجود دارد. فقط کافیست که یک حالت  های مختلفی برای وارد کردن مقدار ضریب جبران زمینروش

 شوند.های دیگر خودشان محاسبه میانتخاب شود و متناسب با حالت انتخابی مقادیر آن را وارد کنید. حالت

 کنید.های مختلف را در یک شکل مشاهده میدر شکل زیر حالت
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 ساز. مدهای مختلف ضریب جبران328-5 شکل

 KLروش  (5-12-1-3-6-1-3-1-1

توانید این حالت را انتخاب مشخص شده باشد می KLای که قصد تست آن را دارید مقدار ضریب جبران زمین با اگر در رله

 وارد کنید.  KL Angle و زاویه آن را در سلول KL Magnitudeرا در سلول  KLکنید و مقدار دامنه 

 RE/RL and XE/XLروش  (5-12-1-3-6-1-3-1-2

توانید این مشخص شده باشد می RE/RL and XE/XLای که قصد تست آن را دارید مقدار ضریب جبران زمین با اگر در رله

 وارد کنید. XE/XLو  RE/RLهای حالت را انتخاب کنید و مقادیر خواسته شده را در سلول

RE  وXE کننده و بیانگر خطای فاز به زمین بدون ضریب جبرانRL  وXL باشد.ی تحت حفاظت میخطای فاز رله بیانگر 

 Z0/Z1روش  (5-12-1-3-6-1-3-1-3

توانید این حالت را مشخص شده باشد می Z0/Z1ای که قصد تست آن را دارید مقدار ضریب جبران زمین با اگر در رله

 وارد کنید. Z0/Z1 Angle و زاویه آن را در سلول Z0/Z1 Magnitudeرا در سلول  Z0/Z1انتخاب کنید و مقدار دامنه 

Z0  بیانگر امپدانس توالی منفی وZ1 باشد.بیانگر امپدانس توالی مثبت خط تحت حفاظت می 

 Calc.With RE/RL and XE/XLگزینه  (5-12-1-3-6-1-3-1-4

باید درست  AMTولتاژ و جریان خطایی که  اگر این گزینه انتخاب شود برای محاسبه ضریب جبران زمین و تاثیر آن در

 rKاز دو ضریب در خطای فاز به زمین اها برای محاسبه امپدانس خطدر این رله. شودمیاستفاده  Type Bهای کند از فرمول

 .شودمیاستفاده  xKو

𝑋𝑇𝑦𝑝𝑒𝐵 =
𝐼𝑚{𝑈/𝐼}

1 + 𝐾𝑥
 

𝑅𝑇𝑦𝑝𝑒𝐵 =
𝑅ⅇ{𝑈/𝐼}

1 + 𝐾𝑟
 

 :برابر است با xKو rKکه در عبارت باال 

 𝐾𝑟 = 𝑅𝐸/𝑅𝐿  
𝐾𝑥 = 𝑋𝐸/𝑋𝐿  

𝑅𝐿 + 𝑗𝑋𝐿   امپدانس خط و𝑅𝐿 + 𝑗𝑋𝐿 .امپدانس زمین است 

 Separate Arc Resistanceگزینه  (5-12-1-3-6-1-3-1-5

باید درست  AMTولتاژ و جریان خطایی که  اگر این گزینه انتخاب شود برای محاسبه ضریب جبران زمین و تاثیر آن در

های مدل ، از الگوریتمی مشابه الگوریتم رله𝑋𝐿برای محاسبه  Cهای مدل در رله .شودمیاستفاده  Type Cهای کند از فرمول

B  تنها فرق آن محاسبه قسمت حقیقی امپدانس خط استشودمیاستفاده .. 

𝑋𝑇𝑦𝑝𝑒𝑐 =
𝐼𝑚{𝑈/𝐼}

1 + 𝐾𝑥
 

𝑈𝐿1𝐸 = (𝑍𝐿)𝐼𝐿1 + 𝑅𝐹𝐼𝐹 − 𝑍𝐸𝐼𝐸  
𝑈𝐿1𝐸 = (𝑅𝐿 + 𝑗𝑋𝐿)𝐼𝐿1 + 𝑅𝐹𝐼𝐿1 + (𝑅𝐸 + 𝑗𝑋𝐸)𝐼𝐿1 

𝐾𝑟 =
𝑅𝐸

𝑅𝐿
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𝐾𝑥 =
𝑋𝐸

𝑋𝐿
 

𝑈𝐿1𝐸 = (𝑅𝐿 + 𝑗𝑋𝐿)𝐼𝐿1 + 𝑅𝐹𝐼𝐿1 + (𝐾𝑟𝑅𝐿 + 𝑗𝐾𝑥𝑋𝐿)𝐼𝐿1 

𝑋𝐿 =
𝐼𝑚𝑔(𝑈𝐿1𝐸/𝐼𝐿1)

(1 + 𝐾𝑥)
 

𝑈𝐿1𝐸 = 𝑅𝐿𝐼𝐿1 + 𝑅𝐹𝐼𝐿1 + 𝑅𝐸𝐼𝐿1 
𝑈𝐿1𝐸 − 𝑅𝐸𝐼𝐿1 = 𝑅𝐿𝐼𝐿1 + 𝑅𝐹𝐼𝐿1 

𝑅ⅇ𝑎𝑙(
𝑈𝐿1𝐸

𝐼𝐿1
) − 𝑅𝐸 = 𝑅𝐿 + 𝑅𝐹 

𝑇𝑎𝑛(𝜑𝐿) =
𝑋𝐿

𝑅𝐿
=

𝑋𝐸
𝐾𝑋

⁄

𝑅𝐸
𝐾𝑟

⁄
 

𝑅𝐸 =
𝑋𝐸𝐾𝑟

𝑇𝑎𝑛(𝜑𝐿)𝐾𝑋
 

𝑅𝐿 + 𝑅𝐹 = 𝑅ⅇ𝑎𝑙(
𝑈𝐿1𝐸

𝐼𝐿1
) − 𝑅𝐸  

𝑅𝐿 + 𝑅𝐹 = 𝑅ⅇ𝑎𝑙 (
𝑈𝐿1𝐸

𝐼𝐿1
) −

𝑋𝐸

𝐾𝑋

𝐾𝑟

𝑇𝑎𝑛(𝜑𝐿)
 

𝑅𝐿 + 𝑅𝐹 = 𝑅ⅇ𝑎𝑙(
𝑈𝐿1𝐸

𝐼𝐿1
) − 𝑋𝐿

𝐾𝑟

𝑇𝑎𝑛(𝜑𝐿)
 

 Impedance In Primary Valuesگزینه  (5-12-1-3-6-1-4

تواند از سمت اولیه نیز وارد شود. اگر بدین صورت است . اما این امپدانس میشودمیعموما مقدار امپدانس در ثانویه وارد 

های ورریب تبدیل ترانسفورماتتیک گزینه فوق را انتخاب کنید تا مقدار امپدانس اولیه برای انتقال به سمت ثانویه در ض

 جریانی و ولتاژی ضرب شوند.

𝑍𝑠𝑒𝑐 = (
𝐶𝑇𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜

𝑃𝑇𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜
) ∗ 𝑍𝑝𝑟𝑖𝑚  

 Impedance Correction 1A/I nomگزینه  (5-12-1-3-6-1-5

 تعیین برای اگردهند. ها در محاسبه امپدانس از خود رفتار متفاوتی نشان میآمپر باشد برخی رله 5اگر جریان نامی رله 

اید ای گزینه را ب شودمیاستفاده  نامی جریان مضرب بر عددی تقسیم از استفاده با امپدانس محاسبه معادلهاز امپدانس 

 انتخاب کنید.

𝑍 =
𝑉𝑡𝑒𝑠𝑡

𝐼𝑡𝑒𝑠𝑡
/𝐼𝑛𝑜𝑚  

 اید این گزینه انتخاب شود.نظر شده است، نباگر در معادالت محاسباتی امپدانس از مقدار جریان نامی صرف

 LL Fault Group Exclude L1L2L3 fault Typeگزینه  (5-12-1-3-6-1-6

 شوند.فاز به فاز در قسمت سه فاز نمایش داده نمی Fault loopهای تعریف شده برای اگر تیک این گزینه انتخاب شود، زون

 Zone Settingزبانه  (5-12-1-3-6-2

استفاده نشود  RIOو یا  XRioهای انجام خواهد. اگر از فایلیمات آن ظهای رله دیستانس و تندر این قسمت طراحی زون

 توان مشخصه با هر شکلی، طراحی شود.های این بخش میباید مشخصه، در این قسمت طراحی شود. با استفاده از ابزار
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 Zone Setting. زبانه 329-5 شکل

 Zonesقسمت  (5-12-1-3-6-2-1

 : توضیح زونهای مختلف001

های ایجاد شده قرار دارد. جدول این در این بخش تعدادی دکمه برای ایجاد و ویرایش زون و یک جدول برای نمایش زون

 بخش شامل موارد زیر است.

 Zoneمشخصات جدول  38-5 دولج

 توضیحات عنوان
Zone کنند. کاربر باید مشخص کند کدام ها قسمتی از خطوط را که متعلق به خودشان است مشخص میزون

 زمین به زون تعریف شده تعلق دارد:-فاز یا فاز

  زون تریپZ1……..Zn  

 انداز زون راهZs1…….Zsn  

  زون بدون تریپ ZN1……ZNn 

  زونExtended ZE1……….Zen 
Label با یک  افزار نام هر زون رابرای شناسایی بهتر در نرمLabel دهند. این قسمت توسط کاربر نمایش می

 باشد.قابل ویرایش می
Type  باشد.ب مینوع زون قابل انتخا 4باید مشخص کنید. در این قسمت نوع زون از نظر عملکردی 

Tripping شوند زون تریپ است. زمان تریپ هر زون متناسب هایی که استفاده می: یک نوع رایج از زون

 .شودمیدر نظر گرفته  شودمیبا آنچه برای آن تعریف 

Starting :گیری امپدانسی به طور موازی در انداز امپدانسی معیاری است برای اندازهوجود یک زون راه

 گونه مشخصهانداز اضافه جریان و کاهش ولتاژ(. اگر هیچ)به طور مثال راه شودمیفاده خطوط است

د کنگیری امپدانس میل میانداز به سمت اندازهفعال نباشد، زون راه انداز اضافه جریان/کاهش ولتاژراه

ن ها ممکزوننقاط مشترک در بین  طانداز گسترش یابد فقیعنی اگر زون تریپ امپدانسی در زون راه

برای بررسی  ارزیابی خواهد شد. AdvDistanceطور اتوماتیک در است به تریپ منجر شود. این مورد به 

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Distance.ZoneSetting.Zones_001.mp4


 

 

AMT REFERENCE MANUAL 

426 

گونه جریان زیاد و یا اضافه ولتاژی توسط نقاط در این شوید که هیچمطمئن انداز های راهمرزهای زون

 شوند.نواحی تریگر نمی

Extended: با این تفاوت که تیک  این زون همانند زون تریپ است“Extended zones active”  در پنجره

Test view  و زبانهSetting .فعال شده باشد 

No Trippingها استفاده شود )به طور تواند تنها برای نشان دادن اطالعات زون: زون بدون تریپ می

 (Power Swingمثال ساختار 
Fault Loop کند. شما باید برای هر زون مشخص کنید که این زون منتسب ها را مشخص مینوع خطا را برای زون

بعد از آنکه یک زون  فاز به زمین یا همه موارد ذکر شده. ،سه فاز ،به چه نوع خطایی است. تکفاز، دوفاز

قرار دارد که با کلیک بر روی  ALLفرض این گزینه بر روی پیش صورتبهکنید ایجاد می Newرا با دکمه 

 های دیگر هم برای انتخاب قرار دارد.Fault Loopکه  شودمیستی باز این گزینه لی
Active  اگر در این ستون و روبروی هر زونی کلمهYes  دیده شد یعنی این زون فعال است و به کاربر برای انجام

کلمه  شودمیدر لیستی که باز  Yesتوانید با کلیک بر روی کلمه تست نمایش داده خواهد شد. شما می

NO فعال شودرا انتخاب کنید تا این زون غیر 

 تعدادی دکمه نیز در این قست وجود دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 NEW دکمه (5-12-1-3-6-2-1-1

کلیک کنید. با هر بار کلیک بر روی این گزینه یک  Newای برای ترسیم زون جدید باید بر روی دکمه برای ایجاد صفحه

 .شودمیاتوماتیک انتخاب  صورتبهها زون . هنگام اضافه شدن زونها ایندکسزون به جدول اضافه خواهد شد

 توانید دو زون با نام یکسان داشته باشید.با یک نوع زون شما نمی Fault Loopباید توجه داشته باشید که در یک نوع 

 دنش را تنظیم کنید.بودن یا نبو Activeو  Type ،Fault Loopتوانید کردید می Addبعد از اینکه یک زون 

 Editدکمه  (5-12-1-3-6-2-1-2

کلیک کنید. وقتی بر روی این دکمه کلیک  Editی زون ایجاد شده را مشخص کنید بر روی دکمه برای آنکه نوع مشخصه

 بینید.باز خواهد شد که در زیر تصویر آن را می AMT Distance Characteristic Editorکنید صفحه می
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 Zone Setting. زبانه 330-5 شکل

توانید هر گونه شکلی را بکشید. شکل ایجاد شده در صفحه امپدانسی هایی که قرار دارد میدر این صفحه با توجه به ابزار

ا آن را بکنید در صفحه امپدانسی نمایش داده خواهد شد. اگر ترسیم شما درست باشد هر خط را که در جدول انتخاب می

 OKدهد و نهایتا اجازه تایید نهایی شکل با کلیک بر روی دهد و اگر اشتباه باشد به رنگ قرمز نشان میرنگ سبز نشان می

 را به شما نخواهد داد.

 Listقسمت  (5-12-1-3-6-2-1-2-1

 در این بخش: 

  گزینهAdd .برای اضافه کردن مشخصات یک خط که به انتهای خطوط موجود است 

  گزینهInsert برای مثال اگر همانند  ه کردن مشخصات یک خط بعد از خطی که انتخاب شده است.برای اضاف

کرده باشید و از این گزینه استفاده کنید مشخصات یک خط پیش فرض  Selectشکل باال بر روی خط شماره یک 

 کند.که تمامی مقادیرش صفر است را بعد از خط شماره یک ایجاد می
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 Insert. استفاده از دکمه 331-5 شکل

  گزینهRemove دول انتخاب شده باشد. برای انتخاب خط تنها کافیست جباشد که در برای حذف کردن خطی می

 بر روی مشخصات خط مورد نظر در جدول پایین صفحه کلیک کنید.

 Predefined Shapesقسمت  (5-12-1-3-6-2-1-2-2

ها است که تمامی مشخصهآورده شده شودمیدیستانس استفاده  هایمتداولی که در رله هاینمونه از شکل 3در این بخش 

 هایی که در این قسمت استفاده شده است به شرح زیر است.. مشخصهشودمینوع ساخته  3به نوعی با کمک همین 

 (MHOی مهو)مشخصه (1

 استفاده شود.  Offset-Mho و MHOصورت تواند بهاین منحنی مشخصه می

 

 MHO مشخصهپارامترهای  39-5 جدول

 .است تنظیم قابل زیر جدول مطابق منحنی این پارامترهای

 MHOمشخصات  40-5 جدول
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 توضیحات عنوان
Forward Reach طول خط به اهم به سمت خط 

Offset  طول خط به اهم به سمت باسبار 

 است این مقدار برابر صفر تنظیم خواهد شد. offsetی موهو بدون برای جاهایی که مشخصه
Angle .)زاویه منحنی مشخصه رله به درجه )توجه: نیازی نیست که زاویه رله با زاویه خط یکسان باشد 

𝑟در این شکل شعاع دایره از رابطه  = (Forward Reasch +  Offset)/2  و مرکز دایره از رابطه𝑀 = (Forward Reasch −

 Offset)/2 خواهد آمد. دستبه 

 Lens and Tomatoمنحنی مشخصه  (2

 پذیری بهتری را در بارهای بزرگ دارد. منحنی مشخصه لنز در مقایسه با منحنی موهو و افست تطبیق

 

 Lens and Tomato مشخصهپارامترهای  41-5 جدول

 .شودمیپارامترهای آن طبق جدول زیر تنظیم 

 MHOمشخصات  42-5 جدول

𝐵  اختار منحنی مشخصه را به دو دایره تغییر دهد. باتواند سکاربر می = 2√2. 𝐴. 𝑟 − 𝐴2و شعاع  𝑟 =
𝐵2

4.𝐴
+

𝐴

4
برای هر دو 

α دایره. اگر زوایای  = cos−1 𝐵

2𝑟
𝛽و  = tan−1 sin∝.𝑟

𝐵

2
−𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡

𝑀1تعریف شوند مرکز دایره توسط رابطه   =

√2 − (
𝐵

2
)

2

+ (
𝐵

2
− 𝑂𝑓𝑓𝑠ⅇ𝑡)

2

< ∅ + 𝛽 و|𝑀1| < ∅ − 𝛽 M2=  شودمیمحاسبه. 

الزامی است. اگر یکی از مقادیر وارد شود دیگری نیز محاسبه خواهد  A/Bو نسبت  Aوارد کردن یکی از موارد، پهنای دایره 

 کند:سه وضعیت زیر را ایجاد می A/Bنسبت  شد.

 A/Bنسبت  43-5 جدول

 توضیحات عنوان
Forward Reach طول خط به اهم به سمت خط 

Offset  .طول خط به اهم به سمت باسبار 

 است این مقدار برابر صفر تنظیم خواهد شد. offsetی موهو بدون خصهبرای جاهایی که مش
Angle .)زاویه منحنی مشخصه رله به درجه )توجه: نیازی نیست که زاویه رله با زاویه خط یکسان باشد 

Width A )پهنای منحنی مشخصه ) اهم 
A/B تنسب A  به طولB (forward reach+lens offset) 
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 رابطه مشخصه
MHO A/B = 1 
Lens A/B > 1 

Tomato A/B < 1 

 Polygonمشخصه  (3

دهد العمل بهتری از خود نشان میهای مقاومتی عکسهای مشخصه چهار ضلعی در برابر واکنشو یا منحنی هاچندضلعی

ضلع داشته باشد این امکان  4ی مشخصه شما بیشتر از البته این مسئله به تنظیمات آن نیز بستگی دارد. چنانچه منحن

 های مورد نیاز در این قسمت به آن اضافه و یا کم شود.وجود دارد تا خط

 باید یک هدف را دنبال کنند تا برنامه بتواند محل تقاطع خطوط را محاسبه کند. شودمیهایی که وارد خط

 

  polygonمشخصه  44-5 جدول

 ها خط و دایره در مختصات دکارتی و قطبی تعریف شده است. در لیست المنت
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 هاها در قسمت تنظیم زونویرایش منحنی مشخصه 45-5 جدول

 خطوط دکارتی 

. واحد هر دو شودمیتعریف  Xو  R. خط در صفحه دکارتی با شودیمخط با یک زاویه در واحد درجه و یک نقطه تعریف 

 .باشدمیها اهم آن

 

 خطوط دکارتی 46-5 جدول

 (.شودمیتواند به خط قطبی تبدیل شود )پارامترهای هر یک به طور اتوماتیک به یکدیگر تبدیل خط دکارتی می

 یخطوط قطب 

در واحد Phi و یک زاویه |Z|. خط در صفحه قطبی با مقدار شودمیخط با یک زاویه در واحد درجه و یک نقطه تعریف 

 .باشدمی. واحد هر دو پارامتر اهم شودمیدرجه تعریف 
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 خطوط قطبی 47-5 جدول

 (.شودمیبدیل شود )پارامترهای هر یک به طور اتوماتیک به یکدیگر تبدیل دکارتی ت تواند به خطخط قطبی می

 کمان در دایره 

و  |z|. مرکز دایره در مختصات قطبی با شودمییک دایره با مختصات یک نقطه به عنوان مرکز دایره و شعاع آن تعریف 

Phi  و یاR  وX و زاویه انتها باید وارد شود.  ی شروعزاویهد در مختصات دکارتی تعریف شود. در صورتی که کمان تعریف شو

تقریبی وارد شود. تقاطع کمان با دیگر  صورتبهدر این تنظیمات تنها الزم است مقادیر زوایای شروع و پایان کمان 

اگر  .شودمیصورت اتوماتیک محاسبه خواهد شد. بدین منظور زاویه برای تشخیص دو تقاطع استفاده های موجود بهالمنت

ل صورت اتوماتیک به یکدیگر تبدیها بهشما بین کمان در صفحه دکارتی و کمان در صفحه قطبی حرکت کنید مقادیر آن

 خواهند شد.

 

 شودمینمایش دایره با نقطه مرکز دایره و شعاع آن مشخص  48-5 جدول

 Drawقسمت  (5-12-1-3-6-2-1-2-3

را فعال نمایید. با فعال کردن این گزینه آخرین  Auto Closeخصه بسته احتیاج دارید کافی است اگر به یک منحنی مش

نهایت که تا بی Openکند که منحنی مانند منحنی مشخصه بسته عمل نماید. برای داشتن یک زون المنت طوری رفتار می

غیرفعال باشد. برای آنکه  Auto Closeلت باید گزینه استفاده کرد. برای ایجاد این حا Invertتوان از دکمه گسترش دارد می

 استفاده کرد. Invert Allتوان از دکمه نهایت گسترش دهید میبتوانید کل شکل را تا بی

 Deleteدکمه  (5-12-1-3-6-2-1-3

 ف خواهید کرد.ذبا کلیک بر روی این دکمه زون ایجاد شده را از لیست ح

 Add Duplicateدکمه  (5-12-1-3-6-2-1-4

ون زشکل نی که قرار دارید و از این دکمه استفاده کنید همانند همان زون در انتهای لیست ها بر روی زواگر در لیست زون

 با ایندکس جدید ایجاد خواهد کرد.
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 ها در جدولتغییر نظم زون (5-12-1-3-6-2-1-5

استفاده  و  توانید از دو آیکون ها را در جدول تغییر دهید و آنها را باال و پایین ببرید میاگر مایل بودید نظم زون

 د.کنی

 Zone Detailsقسمت  (5-12-1-3-6-2-2

عمومی  صورتبهتوانید به طور محلی و نه کنید عالوه بر اینکه باید برایش زمان اختصاص دهید، میهر زونی را که ایجاد می

دهید با توجه به این که بر روی چه زونی برایش تلرانس زمانی و امپدانسی مشخص کنید. مقداری که در این قسمت می

ر های کناکند البته به شرطی که چک باکسهای دیگر ارتباطی پیدا نمیو به زون شودمیمان زون قرار دارید مختص ه

بین مقادیر  ingsSystem Settدر زبانه  تلرانسبرای انتخاب مقدار تلرانس در این قسمت همانند قسمت  آن فعال شده باشند.

 های مختلف این بخش در ادامه معرفی خواهد شد.. قسمتشودمیمطلق و نسبی ماکزیمم گرفته 

 Trip Timeگزینه  (5-12-1-3-6-2-2-1

 زمان نامی اختصاص داده شده به زون را در این قسمت بنویسید.

 Tol. T Relگزینه  (5-12-1-3-6-2-2-2

ا مقدار نامی زمان هر زون سنجیده خواهد درصد خطای زمانی ب مقدار درصد خطای زمانی را در این قسمت وارد کنید.

با احتساب تلرانس  ،درصد وارد شود5ثانیه باشد و در این قسمت عدد میلی 400شد. برای مثال اگر زمان نامی یک زون 

 ثانیه خواهد بود.میلی 420ثانیه تا میلی 380باند تلرانسی بین  ی وارد شده

 + .Tol. T abs گزینه (5-12-1-3-6-2-2-3

میلی ثانیه باشد و در این  400زمان نامی زونی اگر . برای مثال شودمی( خطا در این قسمت وارد absدامنه مثبت مطلق)

 ثانیه خواهد بود.میلی 450باند مثبت تلرانس  یهثانیه وارد شده باشد. با احتساب تلرانس وارد شدمیلی 50قسمت عدد 

 - .Tol. T abs گزینه (5-12-1-3-6-2-2-4

میلی ثانیه باشد و در این  400زمان نامی زونی اگر . برای مثال شودمیوارد  ( خطا در این قسمتabsدامنه منفی مطلق)

 ثانیه خواهد بود.میلی 430باند منفی تلرانس  یهثانیه وارد شده باشد. با احتساب تلرانس وارد شدمیلی 30قسمت عدد 

 T Maxحداکثر زمان زون  (5-12-1-3-6-2-2-5

یر . این قسمت غشودمیمقدار زون در این قسمت نوشته  با توجه به ضرایبی که برای تلرانس مشخص شده است حداکثر

 .شودمیافزار محاسبه قابل ویرایش می باشد و توسط نرم

 T Minحداقل زمان زون  (5-12-1-3-6-2-2-6

ر . این قسمت غیشودمیبا توجه به ضرایبی که برای تلرانس مشخص شده است حداقل مقدار زون در این قسمت نوشته 

 .شودمیافزار محاسبه قابل ویرایش می باشد و توسط نرم

 Zگزینه  (5-12-1-3-6-2-2-7

 .شودیمافزار محاسبه این قسمت غیر قابل ویرایش می باشد و توسط نرم .شودمیمقدار امپدانس زون در این قسمت نوشته 

 .Tol. Zrelگزینه  (5-12-1-3-6-2-2-8

 مقدار درصد خطای امپدانسی را در این قسمت وارد کنید.
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 Tol. Z absگزینه  (5-12-1-3-6-2-2-9

 ( خطا را در این قسمت وارد کنید.absمقدار مثبت و منفی دامنه مطلق)

 Tol Z (Result)گزینه  (5-12-1-3-6-2-2-10

در این قسمت با توجه به مقادیری که برای تلرانسی که مشخص شده است نتیجه امپدانس نشان داده خواهد شد. این 

 افزار محاسبه خواهد شد.قسمت غیر قابل ویرایش است و توسط خود نرم

 GF Modeگزینه  (5-12-1-3-6-2-2-11

خصوصی ضریب جبران زمین تعریف  صورتبهها این امکان وجود دارد که بتوان برای هر زون از رلهاز آنجایی که در برخی 

 ها، بتوان برای هر زون ضریب جبران زمین تعریف کرد.این امکان فراهم شده که مطابق چنین رله Amproکرد در 

مقادیر خواسته شده  KLانتخاب یکی از حالت  را فعال کنید و با GF Modeبرای فعال شدن این قسمت ابتدا باید تیک گزینه 

را فعال کنید. بنابراین برای زون تعریف شده ضریب جبران زمین که در این قسمت وارد شده است در محاسبات ولتاژ و 

 .شودمیجریان خطا استفاده 

ن اشد بنابراین این مقدار در هماتواند چندتا باز آنجایی که الگوریتم محاسبه ولتاژ و جریان خطا در خطای فاز به زمین نمی

 تنظیم خواهد شد. Grounding Factorو قسمت  System Settingزبانه 

 Differentialبالک  (5-12-1-3-7

بروید. قبل از شروع تست دیفرانسیلی  AMT Differentialی دیفرانسیلی را دارید ابتدا باید به صفحه تست اگر قصد تست رله

 تعریف کنید. برای این منظور از منوی Amproشود را برای خواهد تست ای که میابتدا باید منحنی مشخصه رله

Parameters|Test Object  را انتخاب کنید. با کلید میانبرCtrl+ T اب د. انتختوانید به این قسمت دسترسی داشته باشینیز می

 از نوار ابزار نیز برای همین منظور در نظر گرفته شده است. آیکون 

 

 Differentialدر ماژول  Test objectپنجره . 332-5 شکل

 صفحه تنظیمات مربوط به این بخش باز خواهد شد. Differentialدوبار کلیک بر روی گزینه  با
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 Differential Protection Parametersبخش . 333-5 شکل

ها تنظیماتی مربوط به رله در هر یک از این زبانه .باشدهای دیفرانسیلی دارای چهار زبانه میپنجره تنظیمات مربوط به رله

شد. بادستی نمی صورتبهاستفاده کنید نیازی به پر کردن این قسمت  Rioو یا  XRio. اگر از فایل شودمیدیفرانسیلی انجام 

اتوماتیک پر خواهند شد. اما اگر  صورتبههای زیر تعریف شده است قسمت XRioاز آنجایی که روابط بین پارامترها در فایل 

 دستی پر شوند. صورتبهها ها استفاده نشود باید این قسمتاز این فایل

 Protected Objectزبانه  (5-12-1-3-7-1

خواهید تست کنید ممکن است یک ترانسفورماتور، یک موتور، یک ژنراتور یا یک باسبار باشد. انتخاب تجهیزی که شما می

 کند که چه جریانی برای تست باید محاسبه و تزریق شود.هر یک از تجهیزات انتخاب شده مشخص می

ل بوده و جریان بر اساس گروه برداری، شارپیوندی در یک ترانسفورماتور فعا برای یک ترانسفورماتور، مدل ترانسفورماتور

 پیچ مثلث اتصال کوتاه فرض خواهد شد.همیشه وجود یک سیم Yyمحاسبه خواهد شد. حتی برای یک ترانسفورماتور 

اهد شد و کوپلی بین برای کاربردهای غیر ترانسفورماتوری )ژنراتور، موتور، باس و ...( مدل ترانسفورماتور غیر فعال خو

 ها در فازهای مختلف برای ایجاد مقادیر آنها وجود نخواهد داشت.جریان

تواند توسط کاربر ها میپیچگذاری سیمهای دیگر نیز استفاده خواهد شد. نامشده در این قسمت در زبانه وارداطالعات 

 ی دیگر نیز اعمال خواهد شد.هاآنالین در زبانه صورتبهها پیچصورت گیرد. تغییر در نام سیم
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 Protected Objectقسمت  (5-12-1-3-7-1-1

. با کلیک بر روی این قسمت لیستی باز خواهد شد. شودمیخواهید تست کنید در این قسمت انتخاب نوع تجهیزی که می

 .باشدمی Busbar و Transformer، Generator ،Motorاین لیست شامل 

 Vector Groupقسمت  (5-12-1-3-7-1-2

تجهیز انتخاب  کهدر صورتیجهیز انتخابی در این قسمت نمایش داده خواهد شد. این قست تنها اطالعات گروه برداری ت

 باشد.شما ترانسفورماتور باشد فعال می

 هاپیچتعداد سیم (5-12-1-3-7-1-3

های ترانسفورماتور را در این قسمت وارد کنید. اگر نوع تجهیز شما ترانسفورماتور باشد این قسمت فعال پیچتعداد سیم

سیم 2در این قسمت با حالت  Amproیچه قابل اجرا است لذا الویت پسیم 2ها با حالت که اکثر تستآنجایی د. از خواهد بو

 باشد.در حال تهیه می Amproحالت سه سیم پیچه در یچه بوده است ولی به هر صورت پ

 Nominal Valueبخش  (5-12-1-3-7-1-4

 حفاظتی مورد تست(  object)تنظیم مقادیر اولیه برای  Nominal Values: توضیح بخش 001

کنید. در این قسمت اطالعاتی را باید خواهید تست کنید را در این بخش وارد میمقادیر نامی و اطالعات تجهیزی که می

 کنید که در جدول زیر آورده شده است. وارد

 Winding/Leg Nameقسمت  (5-12-1-3-7-1-4-1

 هاپیچیمس تعداد که بود خواهد فعال وقتی سوم پیچسیم نام. کنید سازیشخصی توانیدمی قسمت این در را هاپیچسیم نام

 .باشید کرده انتخاب 3 را

 Voltageقسمت  (5-12-1-3-7-1-4-2

 ارد کنید.ها را در این قسمت وپیچولتاژ نامی هر یک از سیم

 Powerقسمت  (5-12-1-3-7-1-4-3

 ها را در این قسمت وارد کنید.پیچتوان نامی هر یک از سیم

 Vector Viewقسمت  (5-12-1-3-7-1-4-4

. باشندمی فعال اولیه سمت برای( Z)زیگزاگ ،(D)مثلث ،(Y)ستاره. کنید باید در این قسمت تنظیم را اتصال ترانسفورماتور نوع

 خصمش آن سربندی نوع باید بودن فعال صورت در هم سوم پیچسیم. بود ندخواه فعال باشد پذیرامکان اگر هم ثانویه برای

 .داد خواهند تشکیل را برداریگروه هافیلد این یمجموعه .شود

 Connection Numberقسمت  (5-12-1-3-7-1-4-5

دهند. یچ فشار ضعیف نشان میپیچ فشار ضعیف و فشار قوی را با نمایش یک عدد جلوی نوع سیمپاختالف فاز بین سیم

 30ی مضربی از صورتبه اختالف ولتاژ خطی اولیه و ثانویه در ترانس سه فازباشد. عدد در سمت اولیه غیر فعال می این

 بین یهزاو اختالف که مثلث ثانویه و شده زمین ستاره مرکز با ستاره اولیه اتصال بیانگر YNd5 مشخصه مثالًباشد. درجه می

 .باشد می درجه 150 برابر ثانویه و اولیه

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectedObject.NominalValue_001.mp4
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 فشارضعیف، و فشارقوی سمت ولتاژهای بین فاز اختالف و اتصاالت نحوه به بسته فاز،سه ترانسفورماتورهای در

 در ادامه این چهارگروه در جدول زیر آورده خواهد شد. .کنندمی تقسیم برداری گروه چهار به را ترانسفورماتورها

 برداری چهارگانهگروه 49-5 جدول

 هاگروه جایی فازجابه شماره گروه

 Yy0 -Dd0 -Dz0 -Zd0 صفر درجه 1گروه 

 Yy6 -Dd6 -Zd6 -Dz6 درجه 180 2گروه 

 Dy1 -Yd1 -Yz1 -Zy1 درجه 30منفی  3گروه 

 Dy11 -Yd11 -Yz11 -Zy11 درجه 30مثبت  4گروه 

 Starpoint Groundingقسمت  (5-12-1-3-7-1-4-6

پیچ بر باشد یا خیر. اتصال نقطه صفر هر سیمپیچ دارای اتصال نقطه زمین میاید مشخص کنید هر سیمدر این قسمت ب 

 باشد.روی جاری شدن جریان در خطاهای تکفاز به زمین موثر می

 Currentقسمت  (5-12-1-3-7-1-4-7

اعداد وارد  اتوماتیک با توجه به صورتبهدر این قسمت جریان نامی هر سمت ترانس نمایش داده خواهد شد. این قسمت 

 شده در مرحله قبل محاسبه خواهد شد.

 Delta Connection CTقسمت  (5-12-1-3-7-1-4-8

 پیچسیم اتصال نوع که شد خواهد اضافه زمانی تنها قسمت این. شودمی یمظتن هاCT مثلث اتصال قسمت این در

 .است شده تنظیم No قسمت این فرضپیش حالت در .باشد( Y)ستاره ترانسفورماتور

 از و فاز تصحیح در اتصال این. شود استفاده ترانسفورماتورها Dy یا و Yd اتصال ستاره سمت در است نممک مثلث اتصال

 هایپیچسیم کردن اضافه در و کرد خواهد فراهم را ساده حفاظت یک که حال عین در بود خواهد موثر صفر توالی بردن بین

interposing شد خواهد جوییصرفه. 

 قابل( Y)ستاره سمت برای تواندمی مثلث اتصال. باشد شده یمظتن هاترانسفورماتور برای Dy یا و Yd برداری گروه یک وقتی

 .باشد انتخاب

 CT Nominal Valueبخش   (5-12-1-3-7-1-5

 ها در اولیه و ثانویه( CT)تنظیم نسبت تبدیل  CT Nominal Valuesضیح قسمت : تو001

باشد که در حفاظت رله می CTبخش دیگری که در این قسمت باید تنظیم شود مشخصات ترانسفورماتور جریانی یا همان 

 استفاده شده است. مواردی که باید در این قسمت تنظیم شود در جدول زیر آورده خواهد شد.

 Primary Currentقسمت  (5-12-1-3-7-1-5-1

 جریان نامی اولیه هر سیم پیچ را در این قسمت وارد کنید.

 Secondary Currentقسمت  (5-12-1-3-7-1-5-2

 پیچ را در این قسمت وارد کنید.جریان نامی ثانویه هر سیم

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectedObject.CTNominalValue_001.mp4
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 Starpoint Groundingقسمت  (5-12-1-3-7-1-5-3

فرض پیش صورتبهین گزینه باشد. ادر خط به چه صورتی می CTدر این قسمت باید مشخص کنید وضعیت قرار گرفتن 

را انتخاب  Towards Lineتوانید گزینه باشد. اگر بر روی این گزینه کلیک کنید میمی Towards Protected Objectsبر روی 

 کنید. 

 Use Ground Current measurement inputs (CT)قسمت  (5-12-1-3-7-1-6

گزینه  نزمین باشد امکان انتخاب فعال بودن و یا نبودهای ترانسفورماتور دارای نقطه اتصال به پیچاگر حداقل یکی از سیم

Use Ground Current measurement inputs (CT)  فراهم خواهد شد. اگر این گزینه انتخاب شود جریان توالی صفر اتصال

 سازی خواهد شد.ها شبیهها در تنظیمات خروجی ژنراتورپیچزمین سیم

 Ground CT Nominal Values بخش (5-12-1-3-7-1-7

 انتخاب شده باشد. Use Ground Current measurement inputs (CT)مت وقتی فعال خواهد شد که گزینه این قس

ترانسفورماتور جریانی داشته باشیم باید مشخصات آن را در این  پیچسیم هر صفر نقطه اتصالدر واقع اگر بر روی نقطه 

 قسمت وارد کنیم.

 Primary Currentقسمت  (5-12-1-3-7-1-7-1

 ترانسفورماتور جریانی را در این قسمت وارد کنید. سیم پیچ جریان نامی اولیه هر

  Secondary Current قسمت (5-12-1-3-7-1-7-2

 را در این قسمت وارد کنید. ترانسفورماتور جریانی پیچجریان نامی ثانویه هر سیم 

 Starpoint Groundingقسمت  (5-12-1-3-7-1-7-3

و  Towards Groundهای یک از گزینهتوانید هر وضعیت نقطه زمین شده ترانسفورماتور جریانی را مشخص کنید. شما می

 باشد.فعال می Towards Protected Objectsفرض گزینه پیش صورتبهرا انتخاب کنید.  Protected Objectsیا 

 Protection Deviceزبانه  (5-12-1-3-7-2

... مشخص های جریانی و زمانی و ، زمان نامی تریپ، تلرانسIbiasدر این قسمت اطالعاتی در مورد فرمول محاسبه جریان 

 .شودمی

 Ibias Calculationبخش  (5-12-1-3-7-2-1

 (مشخصه خطای دیفرانسیلی) kو ضریب  ibiasمحاسبات فرمول های مربوط به: 001

کند مشخص شود. اگر بر روی این را محاسبه می Ibiasمورد فرمولی که رله توسط آن در این قسمت باید اطالعاتی در  

 که کاربر باید از آن لیست فرمول مورد نظر خود را انتخاب کند. شودمیقسمت کلیک کنید لیستی باز 

 Ibias Calculationموارد مربوط به  50-5 جدول

 سازنده Methodیا  روش

(|Ip|+|Is|) / K1 

 باشد.می K1=1به بعد مقدار  7UT51های دیجیتالی زیمنس سری رله

 باشد.می K1=2به بعد مقدار  KBCHسری  GECهای دیجیتال رله

 باشد.می K1=2به بعد مقدار  SEL5سری  SEL Schweitzerدیجیتال  هایرله

(Ip-Is)/K1 
 باشد.می K1=2به بعد مقدار  PQ7ی سر AEGهای دیجیتال رله

 .باشدمی K1=1های معمولی مختلف مقدار رله

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.Ibias_001.mp4
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(|Ip|+|Is|*K2) / K1 
 آن: Firmwareبسته به  SR 745سری  GE Multilinهای دیجیتالی رله

K2  از یک مقدار ثابت تا یک وK1=2 پیچه های سه سیمو برای ترانسفورماتورK1=3 باشد.می 

max (|Ip|, |Is|) باشد که بزرگترین مقدار انتخاب شود.این فرمول به معنای آن می 

min (|Ip|, |Is|) باشد که کوچکترین مقدار انتخاب شود.این فرمول به معنای آن می 

sqrt (Ip*Is*cos (a) )  در این فرمولa زاویه بینIPو Is باشد.می 

(|Ip| + |Is| - |Idiff|) / K1 های دیجیتال رلهZIV 8د نمانIDV  شودمیاز این فرمول استفاده. 

 باشد.جریان ثانویه می Isجریان اولیه و مقدار IPمقدار 

 Factor K1قسمت  (5-12-1-3-7-2-1-1

 های انتخاب شده در مرحله قبل باید مشخص شود. این گزینه را نیز رله مشخص خواهد کرد.ضریبی است که در فرمول

 No combined characteristicsقسمت  (5-12-1-3-7-2-1-2

 No combined characteristicsتوضیح بخش : 001

ینه عملکرد یک این گزبا انتخاب این گزینه در نتیجه مشخصه اصلی در حالت تکفاز تغییراتی حاصل خواهد شد. با انتخاب ت

ای گیری درباره بالک تریپ برکند که قابلیت تصمیمهایی را فراهم میفعال کنید. این گزینه امکان تست رلهآن را غیر

. از آنجا که این گزینه ممکن است بر روی مشخصه اصلی و در ABB RET670ی های سالم را خواهند داشت. مانند رلهفاز

کرد آن توانید با انتخاب تیک این گزینه عملهای فاز به فاز تغییراتی حاصل کند، میت به غیر حالتنتیجه بر روی نتایج تس

 ها با یک مشخصه تست خواهند شد.خطا را غیر فعال کنید. در این حالت تمام

 Reference Windingبخش  (5-12-1-3-7-2-2

 Reference Windingتوضیح بخش : 001

در تست منحنی مشخصه  ها و زاویه فازها در این قسمت مشخص خواهد شد.گیری جریانپیچ استفاده شده برای اندازهسیم

 قرار خواهد گرفت. شودمی هارمونیکی و تست زمانی، خطا همیشه در سمتی که در این قسمت مشخص

 Reference Currentبخش  (5-12-1-3-7-2-3

 CTجریان رفرنس بر اساس جریان گذرنده از ترانس باشه یا بر اساس جریان گذرنده از : 001

فر ص مؤلفهکنند بسته به اینکه توسط یک گروه برداری تنظیم شده و یا به حذف گیری میها اندازهCTمقدار جریانی که 

و یا  CTصورت گرفته باشد متفاوت خواهد بود. این امر به دلیل تفاوت بین نسبت جریان نامی ترانسفورماتورها جریانی

 خواهد شد. به جریان نامی ترانسفورماتور ناشی PTولتاژی 

 CT Nominalو یا  Protected Object Nominal Currentهای مقایسه شده در هر دو ی جریانشده دبنابراین، مقدار استاندار

Current باشد.مورد نیاز و متفاوت می پیچ با بیشترین قدرت محاسبه خواهد شد. این پارامترهاسیم 

 در تست دیفرانسیل Reference Currentعبارت  (5-12-1-3-7-2-3-1

Reference Current ی پارامتری است که در هنگام تست رله دیفرانسیل باید تنظیم شود. این گزینه در زبانهProtection 

Device  پنجرهDifferential protection parameters  درTest object  قرار دارد. در تنظیم این پارامتر مقدار تنظیم شده

Reference Winding های مختلف را بررسی های اولیه و ثانویه موثر باشد. بنابراین حالتبات جریانتواند در محاسنیز می

 دهد.خواهیم کرد. شکل زیر شماتیکی از حفاظت دیفرانسیل را نشان می

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.NoCombinedCharacteristics_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.NoCombinedCharacteristics_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.ReferenceWinding_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.ReferenceWinding_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.ReferenceCurrent_001.mp4
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 رله دیفرانسیل-334-5 شکل

 ر جدول زیر نشان داده شده است.تواند موقع تست ایجاد شود دهای مختلفی که میحالت

 Reference Currentو  Reference Windingهای : ترکیب حالت1-5 جدول

 =Protected Object Nominal Current R.C و R.W.=Primaryحالت اول:  (5-12-1-3-7-2-3-1-1

بر روی  Reference Currentو  Primaryبر روی  Reference Windingدر این حالت همانطور که از جدول باال مشخص است 

Protected Object Nominal Current  تنظیم شده است. در این قسمت برای جلوگیری از تکرار مطالب از اعداد و مثال گفته

مشخص  شود. همانطور که از قسمت قبلاستفاده می Reference windingشده در قسمت قبل یعنی توضیحات مربوط به 

دست آمده است. در این حالت با توجه به I2=2Inو  I1=3Inباشد مقدار  Primaryبر روی  Reference Windingاست اگر مقدار 

باشد. بنابراین جریان نامی تزریقی سمت اولیه و ثانویه آمپر می 199.9برابر  Reference Currentبه تنظیم انجام شده مقدار 

 د شد.از رابطه زیر محاسبه خواه

𝐼𝐴1 = 𝐼1 ∗
𝐼𝑛. 𝑠𝑖𝑑ⅇ1

𝐼𝑛. 𝐶𝑇. 𝑃𝑟𝑖𝑚
= 3 ∗

199.9

200
= 2.9985 𝐴 

دهیم. با انتقال دهیم و باقی محاسبات را در سمت ثانویه انجام میرا به سمت ثانویه انتقال می Current Referenceمقدار 

 آمپر خواهد شد. 769.8آمپر به سمت ثانویه مقدار جریان  199.9جریان 

𝐼𝐵1 = 𝐼2 ∗
𝐼𝑛. 𝑠𝑖𝑑ⅇ2

𝐼𝑛. 𝐶𝑇. 𝑃𝑟𝑖𝑚
= 2 ∗

769.8

800
= 1.9245 𝐴 

 دهد.نشان می Vector Viewدست آمده را در پنجره تصویر زیر مقادیر به 
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 های تزریقی حالت اولجریان-335-5 شکل

 =Protected Object Nominal Current R.C و R.W.=Secondaryحالت دوم:  (5-12-1-3-7-2-3-1-2

بر  Reference Currentو  Secondaryبر روی  Reference Windingدر این حالت همانطور که از جدول باال مشخص است 

تنظیم شده است. در این قسمت مجددا برای جلوگیری از تکرار مطالب از اعداد  Protected Object Nominal Currentروی 

شود. همانطور که از قسمت استفاده می Reference windingقسمت قبل یعنی توضیحات مربوط به و مثال گفته شده در 

دست آمده است. در به I2=3Inو  I1=2Inباشد مقدار  Secondaryبر روی  Reference Windingقبل مشخص است اگر مقدار 

باشد. بنابراین جریان نامی تزریقی آمپر می 769.8برابر  Reference Currentاین حالت با توجه به تنظیم انجام شده مقدار 

 کنیم.سمت اولیه و ثانویه از رابطه زیر محاسبه خواهد شد. ابتدا سمت ثانویه را محاسبه می

𝐼𝐵1 = 𝐼2 ∗
𝐼𝑛. 𝑠𝑖𝑑ⅇ2

𝐼𝑛. 𝐶𝑇. 𝑃𝑟𝑖𝑚
= 3 ∗

769.8

800
= 2.88675 𝐴 

دهیم. با انتقال و باقی محاسبات را در سمت ثانویه انجام می دهیمرا به سمت اولیه انتقال می Current Referenceمقدار 

 آمپر خواهد شد. 199.9آمپر به سمت ثانویه مقدار جریان  769.8جریان 

𝐼𝐴1 = 𝐼1 ∗
𝐼𝑛. 𝑠𝑖𝑑ⅇ1

𝐼𝑛. 𝐶𝑇. 𝑃𝑟𝑖𝑚
= 2 ∗

199.9

200
= 1.999 𝐴 

 .دهدنشان می Vector Viewدست آمده را در پنجره تصویر زیر مقادیر به 
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 های تزریقی حالت دومجریان-336-5 شکل

 =CT Nominal Current R.C و R.W.=Primaryحالت سوم:  (5-12-1-3-7-2-3-1-3

بر روی  Reference Currentو  Primaryبر روی  Reference Windingدر این حالت همانطور که از جدول باال مشخص است 

CT Nominal Current  تنظیم شده است. در این قسمت مجددا برای جلوگیری از تکرار مطالب از اعداد و مثال گفته شده در

شود. همانطور که از قسمت قبل مشخص است اگر استفاده می Reference windingقسمت قبل یعنی توضیحات مربوط به 

دست آمده است. در این حالت با توجه به تنظیم به I2=2Inو  I1=3Inباشد مقدار  Primaryبر روی  Reference Windingمقدار 

باشد. بنابراین جریان نامی تزریقی سمت اولیه و ثانویه از رابطه زیر آمپر می 200برابر  Reference Currentانجام شده مقدار 

 محاسبه خواهد شد.

𝐼𝐴1 = 𝐼1 ∗
𝐼𝑛. 𝑠𝑖𝑑ⅇ1

𝐼𝑛. 𝐶𝑇. 𝑃𝑟𝑖𝑚
= 3 ∗

200

200
= 3 𝐴 

دهیم. با انتقال دهیم و باقی محاسبات را در سمت ثانویه انجام میرا به سمت اولیه انتقال می Current Referenceمقدار 

200آمپر به سمت ثانویه مقدار جریان  200جریان  ∗ 3.85092 = 770.148 𝐴 .خواهد شد 

𝐼𝐵1 = 𝐼2 ∗
𝐼𝑛. 𝑠𝑖𝑑ⅇ2

𝐼𝑛. 𝐶𝑇. 𝑃𝑟𝑖𝑚
= 2 ∗

770.148

800
= 1.92546 𝐴 

 دهد.نشان می Vector Viewدست آمده را در پنجره زیر مقادیر بهتصویر  
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 های تزریقی حالت سومجریان-337-5 شکل

 =CT Nominal Current R.C و R.W.=Secondaryحالت چهارم:  (5-12-1-3-7-2-3-1-4

بر روی  Reference Currentو  Primaryبر روی  Reference Windingدر این حالت همانطور که از جدول باال مشخص است 

CT Nominal Current  تنظیم شده است. در این قسمت مجددا برای جلوگیری از تکرار مطالب از اعداد و مثال گفته شده در

شود. همانطور که از قسمت قبل مشخص است اگر استفاده می Reference windingقسمت قبل یعنی توضیحات مربوط به 

دست آمده است. در این حالت با توجه به تنظیم به I2=3Inو  I1=2Inباشد مقدار  Primaryبر روی  Reference Windingقدار م

باشد. بنابراین جریان نامی تزریقی سمت اولیه و ثانویه از رابطه زیر آمپر می 800برابر  Reference Currentانجام شده مقدار 

 کنیم.انویه را محاسبه میابتدا سمت ث محاسبه خواهد شد.

𝐼𝐵1 = 𝐼2 ∗
𝐼𝑛. 𝑠𝑖𝑑ⅇ2

𝐼𝑛. 𝐶𝑇. 𝑃𝑟𝑖𝑚
= 3 ∗

800

800
= 1 𝐴 

دهیم. با انتقال دهیم و باقی محاسبات را در سمت ثانویه انجام میرا به سمت اولیه انتقال می Current Referenceمقدار 

800/3.85092آمپر به سمت ثانویه مقدار جریان  800جریان  = 207.7425 𝐴 .خواهد شد 

𝐼𝐴1 = 𝐼1 ∗
𝐼𝑛. 𝑠𝑖𝑑ⅇ1

𝐼𝑛. 𝐶𝑇. 𝑃𝑟𝑖𝑚
= 2 ∗

207.7425

200
= 2.0774 𝐴 

 دهد.نشان می Vector Viewدست آمده را در پنجره تصویر زیر مقادیر به 
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 های تزریقی حالت چهارمجریان-338-5 شکل

 Reference Currentدر دو حالت انتخابی  AMT105محاسبات انجام شده، جریان نامی تزریقی توسط دستگاه  با توجه به 

تفاوت چندانی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت و این هم به دلیل نزدیک بودن مقدار جریان نامی ترانس قدرت با ترانس 

ترانس جریان زیاد باشد انتخاب هر یک از دو حالت  باشد. اگر اختالف جریان نامی ترانس قدرت بامی CTجریان یا 

Reference Current تواند در نتیجه تست تاثیرگذار باشد.های تزریقی، میبه دلیل ایجاد اختالف در جریان 

تنظیم شده  Reference Currentهای تنظیمی در رله بر اساس کدام بنابراین در هنگام تست باید بررسی شود که جریان

 است. 

باشد ولی تا آنجا که اطالعات وجود جریانی آنها چه میReference های دیفرانسیلیبا توجه به اینکه باید چک شود که رله

های دیفرانسیل طولی از کنند و رلهاستفاده می Protected Object Nominal Currentهای دیفراسیلی از گزینه دارد اکثر رله

 کنند.ه میاستفاد CT Nominal Currentگزینه 

 در تست دیفرانسیل Reference Windingعبارت  (5-12-1-3-7-2-3-2

Reference Winding ی پارامتری است که در هنگام تست رله دیفرانسیل باید تنظیم شود. این گزینه در زبانهProtection 

Device  پنجرهDifferential protection parameters  درTest object .قرار دارد 
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 Reference Windingعبارت -339-5 شکل

 یا یهاول پیچ سیم همان پیداست اسمش از که همانطوراهمیت تنظیم این گزینه در تست تابع دیفرانسیل در چیست؟ 

 حالت در مثال. کند می ادهاستف هازاویه و هاجریان گیریاندازه برای ،مرجع عنوان به را نآ رله که است ترانسفورماتور ثانویه

 رله اینکه یعنی .دهیممی قرار Primary روی رله تست افزار نرم در را Reference Winding زیمنس رله تست برای نرمال

 آن برطبق را زوایا بقیه و صفر را اولیه سمت A فاز زاویه و میکند استفاده مرجع عنوان به را( side A) اولیه سمت پیچ سیم

 .ندکمی مرتب

باشد رله  Primaryبر روی  Reference Windingباشد. اگر می Idiffاهمیت این موضوع عالوه بر مورد گفته شده در محاسبه 

𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓را از فرمول  Idiffمقدار  = |𝐼1 − 𝐼2|  اگر بر روی وSecondary  باشد از فرمول𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓 = |𝐼2 − 𝐼1|  محاسبه خواهد

 جریان ثانویه است. I2ه و جریان اولی I1کرد که در آن 

ایم و قصد تست آن را داریم. حاال ی رله انتخاب کردهبر روی مشخصه Ibias=5و  Idiff=1ای را با مشخصات فرض کنید نقطه

آن برابر مقدار انتخاب شده باشد. با فرض اینکه فرمول  Ibiasو  Idiffباید محاسبه کنیم که چه جریانی تزریق کنیم تا 

𝐼𝑏𝑖𝑎𝑠 = |𝐼1 + 𝐼2| خواهیم با تغییر باشد میReference Winding  مقدارI1  وI2 .را محاسبه کنیم 

تنظیم شده است. در این صورت با حل معادله زیر  Primaryبر روی  Reference Windingکنیم که عبارت در ابتدا فرض می

 آوریم.دست میرا به I2و  I1مقدار 

{
𝐼1 − 𝐼2 = 1
𝐼1 + 𝐼2 = 5

 

صورت معادله ما به Secondaryبه  Reference Windingآمپر خواهد بود. با تغییر  I2=2و مقدار  I1=3دله باال مقدار با حل معا

 زیر تغییر خواهد کرد.

{
𝐼2 − 𝐼1 = 1
𝐼2 + 𝐼1 = 5

 

هایی ریانج Reference Windingآمپر خواهد بود. واضح است که با تغییر عبارت  I2=3و مقدار  I1=2با حل معادله باال مقدار 

کدام سیم پیچ را به  که توسط تستر ایجاد خواهد شد با یکدیگر متفاوت خواهد بود. بنابراین دانستن این موضوع که رله،

 کند بسیار مهم خواهد بود.انتخاب می Referenceعنوان 

 Zero Sequence Eliminationبخش  (5-12-1-3-7-2-4

 اختالف دیگر CT جریان با CT جریان و دگرد می بر ترانس نوترال طریق از جریان بدهد رخ CTاز  خارج خطایی : اگر001

 دهدمی تریپ رله و کندمی پیدا

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.ZeroSequenceElimination_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.ZeroSequenceElimination_001.mp4
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 باشد. این مورد ممکن است یک از موارد زیر باشد.از میی صفر تنها مربوط به خطاهای تکفمؤلفهحذف 

 صفر مؤلفهجدول حذف  51-5 جدول

Status Method 
 IL - I0(Line Current – Zero sequence Current)روش  حالت اول

 YD interposing transformerروش  حالت دوم

 YDY interposing transformer روش حالت سوم

 noneبدون تاثیر یا  حالت چهارم

فوق دوباره محاسبه شوند.  هایبا توجه به نوع رله حفاظتی محاسبات مقدار و زاویه جریان ممکن با ورود هر یک از روش 

 را انتخاب کنید. noneتوانید گزینه صفر می مؤلفهرله بدون حذف  ربرای تست و مشاهده رفتا

 در تست دیفرانسیل Zero Sequence Eliminationارت عب (5-12-1-3-7-2-4-1

های باشد. در رلههای تکفاز خارج از زون میی صفر در خطاها، برای حذف مؤلفهدر رله Zero Sequence Eliminationعبارت 

ن ترانس عبور را از جریانی که از زمی I0دیجیتالی فیلتری قرار دارد که در خطاهای خارج از زون، مؤلفه صفر جریان یا 

 کند تا از تریپ کاذب رله جلوگیری کند.کند حذف میمی

 

 خطای تکفاز به زمین خارج از زون-340-5 شکل

𝐼𝐿صورت ها قرار دارد بهفیلتری که در رله − 𝐼0 ز جریان عبوری از گوید که مؤلفه صفر را اعمل خواهندکرد. این عبارت می

خواهیم بررسی کنیم که این فیلتر چگونه مانع از عملکرد کاذب رله در خطاهای زمین ترانسفورماتور کم کنیم. در ادامه می

رخ دهد. با قرار داشتن فیلتر  IC= 0 A و IB= 0 Aو  IA=1 Aشود. فرض کنید خطایی با مقدار تکفاز به زمین خارج از زون می

 باشد.ی بینید به شرح زیر میجریانی که رله م

𝐼0 =
𝐼𝑎 + 𝐼𝑏 + 𝐼𝐶

3
 

𝐼𝑎
′ = 𝐼𝑎 − 𝐼0 = 𝐼𝑎 −

𝐼𝑎 + 𝐼𝑏 + 𝐼𝐶

3
= 1 −

1 + 0 + 0

3
= +

2

3
= +0.67 

𝐼𝑏
′ = 𝐼𝑏 − 𝐼0 = 𝐼𝑏 −

𝐼𝑎 + 𝐼𝑏 + 𝐼𝐶

3
= 0 −

1 + 0 + 0

3
= −

1

3
= −0.33 

𝐼𝑐
′ = 𝐼𝑐 − 𝐼0 = 𝐼𝑐 −

𝐼𝑎 + 𝐼𝑏 + 𝐼𝐶

3
= 0 −

1 + 0 + 0

3
= −

1

3
= −0.33 

با وقوع خطای تکفاز با مقادیر  Zero Sequence Eliminationکنید با فعال بودن فیلترهمانطور که از روابط باال مشاهده می

باشد. در می aدر خالف جهت فاز شود نصف مقدارخطا در فاز معیوب و رله دیده می Cو  bگفته شده، مقادیری که در فاز 
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کنیم. اعداد نشان داده ها سمت اولیه با فرض فعال بودن فیلتر حذف مؤلفه صفر را مشاهده میتصویر زیر نمایش جریان

 اند.شده فرض شده

 

 صفرها با فعال بودن فیلتر حذف مؤلفه نمایش جریان-341-5 شکل

 switchsyncتست  (5-12-1-3-7-2-4-1-1

های قدرت عموما توسط صاعقه و ها در شبکهباشد. اضافه ولتاژهای شبکه مییکی از مشکالت سیستم قدرت اضافه ولتاژ

صورت های ناشی از صاعقه تصادفی و متغیر است. بنابراین کنترل آنها تنها بهشوند. ماهیت اضافه ولتاژکلیدزنی ایجاد می

زنی بستگی به لحظه سوئیچینگ دارد. های ناشی از کلیده تا حدودی ممکن خواهد بود. اضافه ولتاژآوری شدآمارهای جمع

گیرد. در نتیجه اندازه اضافه ولتاژ یک مقدار های معمولی کنترل آن به دست کاربر نبوده و بدون کنترل انجام میدر کلید

های ی قدرت وجود دارد که مساعدتر از زمانتی در شبکهشود. لحظاتصادفی است که با یک تابع توزیع احتمال بیان می

ویم. ازجمله مند شتوانیم از مزایای آن بهرهزنی استفاده کنیم میباشد. اگر از این لحظات برای کلیدزنی میدیگر برای کلید

 توانیم زمانی که ولتاژ ازباشد. در خطوط انتقال اگر ما بهای آن کاهش اضافه ولتاژ در شبکه و کیفیت توان و ... میمزیت

کند دستور باز شدن را کند دستور بسته شدن و زمانی که جریان از نقطه صفر عبور مینقطه صفر مقدار خود عبور می

 هایی که در قسمت قبل بیان شد دست پیدا خواهیم کرد.صادر کنیم به مزیت

ردار باشد و در صورت عملکرد اشتباه این رله در هنگام تواند از اهمیت زیادی برخومی switchsyncهای بنابراین تست رله

برقدار کردن خط در صورتی کلید طرف مقابل خط بسته باشد و شما در سمت دیگر قصد بستن کلید را داشته باشید حتما 

 با تریپ ناخواسته مواجه خواهید شد.
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 شود.های خازنی استفاده مینت و بانکهای ترانسفورماتور قدرت، راکتورهای شها بیشتر بر روی کلیداز این رله

برای تست این  باشد.می ABBهای ساخت شرکت پردازیم. این رلهمی switchsyncهای در ادامه به روش تست یک نوع از رله

در رله تنظیم شده است. بعد از مشخص شدن ولتاژ مبنا تنها الزم  Referenceرله باید اول چک شود که کدام فاز به عنوان 

کنیم، فقط دوفاز دیگر را غیرفعال نمی AMT 105تزریق کنید. اما در نظر داشته باشیم که در  AMTست همان فاز را توسط ا

 کنیم.تزریق نمی

د دهد، دستور بسته شدن کلیبعد از اینکه رله زمان بسته شدن کلید اصلی را تشخیص می ،مورد بحث switchsyncی در رله

ای برای رله آمده است. برای نمایش زمان بسته شدن کلید اصلی باید اصلی کنتاکت کمکی از کلید کند.را صادر می

 شوند. استفاده Binary Inputصورت به AMT دستگاه باشند، درمی ABCکه برای هر سه فاز  بریکر کمکی هایکنتاکت

 Signalهای کمکی در پنجره ن کنتاکتبا انجام تنظیمات باال، یعنی تزریق ولتاژ در فاز رفرنس و نمایش زمان بسته شد

View توانیم عملکرد رله را مورد بررسی قرار دهیم.می 

ای که در اینجا باید توجه کنید آن است که زمان بسته شدن کنتاکت کمکی با زمان بسته شدن کلید اصلی اختالف نکته

 های کمکی بایدیابی زمان بسته شدن کنتاکتثانیه خواهد داشت. بنابراین در هنگام ارزمیلی 7الی  6جزءای در حدود 

 حتما این نکته را مورد توجه خود قرار دهید.

 این ود کهبررسی ش مد،آ دست به اصلی کنتاکت شدن بسته زمان وقتیبنابراین ازریابی شما باید بر این اساس باشد که 

در  وسیسین موج شدن صفر لحظهل در خط انتقا کنید رضرفرنس کجا بسته شده است؟ ف سینوسی موج به نسبت زمان

 در زمان اصلی کنتاکت شدن بسته اگر حاالباشد. لحظه پیک این شکل موج می 1,005 قاعدتا اتفاق بیافتد. 1,000 زمان

 باشد. همچنیندرصد می 20اتفاق افتاده است  000,1اتفاق افتاده باشد، خطای ما نسبت به نقطه صفر که در زمان  1,001

ن اتفاق شد بسته 1,0045 ولی در زمان باشد فورماتورترانسیک  شکل موج ولتاژ در پیک در کلید شدن بسته هدف راگ

باشد.می درصد 10 پیک به نسبت خطا بیافتد،



 

 

  فصل پنجم: نرم افزار

449 

 Test Time Settings/Transformer Modelقسمت  (5-12-1-3-7-2-5

 )زمان انجام تست( Test Time Setting: توضیح قسمت 001

 در این قسمت باید زمان انجام تست تعیین شود.

 Test Maxبخش  (5-12-1-3-7-2-5-1

 توان با وارد کردن عدد مناسب در این قسمت محدود کرد.حداکثر زمان تست را برای حفاظت از رله می

 Delay Timeبخش  (5-12-1-3-7-2-5-2

 .شودمیشود را در این قسمت تنظیم  resetها تا زمانی که زمان رله بین وقوع تستزمان 

 Diff Current Settingبخش  (5-12-1-3-7-2-6

 ی: توضیحات بخش جریان نام001

 .شودمییمات رله وارد ظبر اساس تن Idiffدر این قسمت جریان 

 <Idiffقسمت  (5-12-1-3-7-2-6-1

 بر اساس راهنمای تنظیمات رله در این قسمت تنظیم خواهد شد. <Idiffجریان 

 <<Idiffقسمت  (5-12-1-3-7-2-6-2

 بر اساس راهنمای تنظیمات رله در این قسمت تنظیم خواهد شد. <<Idiffجریان 

 Diff Time Settingsبخش  (5-12-1-3-7-2-7

 )زمان نامی تریپ رله( Diff Time Setting: توضیح بخش 001

 .شودمیزمان نامی تریپ رله در این قسمت وارد 

 <tdiffقسمت  (5-12-1-3-7-2-7-1

 ثانیه تنظیم شده است.میلی 30فرض این مقدار . مقدار پیششودمیدر این قسمت وارد  <tdiffهای زمان تریپ نامی جریان

 <<tdiffقسمت  (5-12-1-3-7-2-7-2

ثانیه تنظیم شده میلی 30فرض این مقدار . مقدار پیششودمیدر این قسمت وارد  <<tdiffهای زمان تریپ نامی جریان

 است.

 Current Toleranceقسمت  (5-12-1-3-7-2-8

 : توضیح بخش تلرانس جریان نامی001

 توانید مقدار تلرانسی جریانی را برای تست خود در نظر بگیرید.در این قسمت می

 Relativeقسمت  (5-12-1-3-7-2-8-1

 توانید وارد کنید.در این قسمت می Relative صورتبهمقدار تلرانس را 

 Absoluteقسمت  (5-12-1-3-7-2-8-2

 در این قسمت وارد کنید. Abs صورتبهتوانید مقدار تلرانس را می

 Time Toleranceقسمت  (5-12-1-3-7-2-9

 : توضیح تلرانس زمان نامی001

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.TestTime_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.DIffCurrentSetting_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.DiffTimeSetting_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.CurrentTolerance_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.TimeTolerance_001.mp4
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 توانید مقدار تلرانسی زمانی را برای تست خود در نظر بگیرید.در این قسمت می

 Relativeقسمت  (5-12-1-3-7-2-9-1

 را در این قسمت وارد کنید. Relative صورتبهمقدار تلرانس زمانی 

 Absoluteقسمت  (5-12-1-3-7-2-9-2

 را در این قسمت وارد کنید. Abs صورتبهمقدار تلرانس زمانی 

 

 Characteristic Definitionنه زبا (5-12-1-3-7-3

تواند از چندین ای میخواهید تست شود تعریف خواهد شد. چنین مشخصهای که میدر این قسمت منحنی مشخصه رله

اند. برای کشیدن هر خط باید نقطه های دیفرانسیل عموما از چندین خط تشکیل شدهبخش درست شده باشد. مشخصه

 باشد.می Ibiasو  Idiffکشید بر اساس ید. محوری که شما در آن مشخصه را میابتدا و انتها خط را وارد کن

 

 Protection Deviceزبانه . 342-5 شکل

 Idiffبخش  (5-12-1-3-7-3-1

 .شودمیپر  Protected Deviceاز زبانه  <<Idiffو  <Idiffهای مقدار جریان

 New Start Pointبخش  (5-12-1-3-7-3-2

وارد شود. در بار اول که به این  Ibiasو  Idiffخواهد ترسیم شود، بر اساس ی ابتدایی خطی که میدر این قسمت باید نقطه

ی آنکه باشد. برافرض در این قسمت میباشد. دلیل آن وجود یک خط پیشآیید این قسمت غیر قابل ویرایش میپنجره می

ای نباشد برای این موضوع باید تمامی خطوط موجود کنید باید در جدول هیچ نقطهبتوانید اولین نقطه را نیز خودتان وارد 

 کنید. Remove Allدر صفحه را 
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منتقل شده  New StartPointی انتهایی به محل ی انتهایی را وارد کردید، برای کشیدن خط بعدی نقطهبعد از اینکه نقطه

 .شودمیتعریف ی ابتدایی خط بعدی نقطه نو به عنوا

 New End Pointبخش  (5-12-1-3-7-3-3

شما برای کشیدن هر خطی نیاز به دو نقطه خواهید داشت. در مرحله قبل نقطه اول و در این قسمت نقطه دوم را وارد 

 کنید. تا بتوانید یک خط را رسم کنید.

 Slopبخش  (5-12-1-3-7-3-4

 محاسبه خواهد شد.در این قسمت شیب خط ترسیمی  New End Pointو  New StartPointبا توجه به نقاط وارد شده در 

 Addی دکمه (5-12-1-3-7-3-5

ی ابتدایی و انتهایی یک خط در مراحل قبل وارد شد با کلیک بر روی این گزینه نقاط وارد شده به جدول بعد از اینکه نقطه

 شدن خط به رنگ سبز نشان داده خواهد شد. Boldاضافه خواهد شد و خط هم در مشخصه جریانی کشیده، با 

 Cut From Hereی دکمه (5-12-1-3-7-3-6

توانیم بر روی یک خط در جدول کلیک کنید. وقتی بر روی یک خط در جدول چندین خط داشته باشیم، می کهر صورتید

در جدول نشان داده خواهد شد. اگر در این حالت از این گزینه استفاده کنید از خطی که انتخاب خط کنید همان کلیک می

 .شودمیشده است به بعد از جدول حذف 

 Remove Allدکمه  (5-12-1-3-7-3-7

قابل ویرایش خواهد  Start Point. در این حالت نقطه شودمیف ذاگر بر روی این گزینه کلیک کنید کلیه خطوط از جدول ح

 شد.

 Custom Drawدکمه  (5-12-1-3-7-3-8

 هایرله دیفرانسیلی مشخصه کشیدن برای الزم اطالعات گرفتن با که شودمی باز ایصفحه قسمت این روی بر کلیک با

 تست آماده و شده کشیده مشخصه کاربر توسط محاسبات انجام بدون و راحتی به Sepam series 80و  ABB، Areva زیمنس،

 .شودمی
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 Custom Drawشکل . 343-5 شکل

را وارد کنید و در نهایت بر  هایی که در این قسمت آورده شده استمورد نظر خود پارامتر در این قسمت بعد از انتخاب رله

 یمات وارد شود.ظکلیک کنید تا مشخصه کشیده شده به صفحه اصلی تن Drawروی دکمه 

است تا محل قرار گرفتن هر پارامتر در کنار مشخصه دیفرانسیلی هر رله، عکسی از مشخصه رله در کاتالوگ آن آورده شده

 برای کاربر مشخص باشد.
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 Custom Drawهای کلیه قسمت. 344-5 شکل

کنند این قسمت را طراحی کرده است تا این عزیزان استفاده نمی Rioو  XRioوبکو برای آن دسته از کاربرانی که از فایل 

 بتوانند با صرف کمترین زمان مشخصه خود را ترسیم کنند.

 Harmonicزبانه  (5-12-1-3-7-4

 Harmonic: توضیحات زبانه 001

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.Harmonic_001.mp4
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. به دلیل اینکه در شودمیی هارمونیکی تعریف در این قسمت منحنی هارمونیکی، باند تلرانس و زمان تست مشخصه

AMPro های دیفرانسیل طراحی شده است لذا این قسمت در روم کی رلهای برای تست هارمونیصفحه تست جداگانهAMT 

Differential  کاربردی نخواهد داشت و عملکرد این زبانه در رومAMT Harmonic Diff باشد.می 

ر اباشد که بالک هارمونیکی به مقدبرابر خواهد بود با مقدار ثابت.این بدان معنا می Ixfهای دیجیتالیبرای بسیاری از رله

 باشد.جریان دیفرانسیلی وابسته می

باشد که بالک هارمونیکی به مقدار جریان دیفرانسیلی وابسته بدان معنا می Ixf=f(Idiff)معمولی به هر حال  هایبرای رله

 یک Ixf=not constantباشد. یک خط راست می Ixf=Constantتوانند در این زبانه تعریف شوند. باشد. هر دو مشخصه میمی

 های مشخص درست خواهد شد. منحنی آنالوگ است که با توجه به اتصال بخش

 Harmonicبخش  (5-12-1-3-7-4-1

ابتدا باید هر هارمونیک که قصد کشیدن مشخصه آن را دارید در این قسمت مشخص کنید. اگر بر روی این قسمت کلیک 

مونیک برایش مشخصه تعریف نشده باشد قرار دارد. اگر هار 20ها تا که شماره تمامی هارمونیک شودمیکنید لیستی باز 

 . [n/a]استدر جلوی آن نوشته شده

 Toleranceبخش  (5-12-1-3-7-4-2

 ی هارمونیکی مشخص کنید.مقداری را برای تلرانس مشخصه Absoluteو  Relativeتوانید به دو صورت شما می

 New StartPointبخش  (5-12-1-3-7-4-3

آورده شده است برای کشیدن یک خط باید نقطه ابتدایی  Characteristic Definitionدر این قسمت همانند آنچه در زبانه 

نوان ی انتهایی خط به ع. قرار گرفتن نقطهشودمیآن را وارد کنید. این قسمت بعد از تشکیل اولین خط غیر قابل ویرایش 

 باشد.ی ابتدایی خط بعدی مینقطه

 New EndPointبخش  (5-12-1-3-7-4-4

 وارد را دوم نقطه قسمت این در و اول نقطه قبل مرحله در. اشتد خواهید نقطه دو به نیاز خطی هر کشیدن برای شما

 .کنید رسم را خط یک بتوانید تا. کنید

 Addدکمه  (5-12-1-3-7-4-5

ط خ بعد از مشخص کردن نوع هارمونیک و وارد کردن نقاط ابتدایی و انتهایی در مراحل قبل با کلیک بر روی این گزینه

 حاصل از نقاط به جدول اضافه خواهد شد.

 Cut From Hereدکمه  (5-12-1-3-7-4-6

 بخشی که در جدول انتخاب شده است با کلیک بر روی این قسمت از مشخصه اصلی حذف خواهد شد.

 Remove Allدکمه  (5-12-1-3-7-4-7

 های ایجاد شده از جدول حذف خواهد شد.با کلیک بر روی این قسمت تمامی بخش
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 OverCurrentبالک  (5-12-1-3-8

تعریف کنید. برای این  Amproرا برای  شودمیکه تست ای قبل از شروع تست جریان زیاد ابتدا باید منحنی مشخصه رله

توانید به این قسمت دسترسی نیز می Ctrl+ Tرا انتخاب کنید. با کلید میانبر  Parameters|Test Object منظور از منوی

 از نوار ابزار نیز برای همین منظور در نظر گرفته شده است.داشته باشید. انتخاب آیکون 

 

 Overcurrentدر ماژول  Test objectپنجره . 345-5 شکل

های ها از الگوریتمباشد. برخی از رلههای رله میمهمی که در این قسمت باید به آن توجه داشته باشید، الگوریتمنکته 

ه شما رل کهدر صورتی کنند.جدید استفاده می هاییتمها در محاسبات خود از الگورکنند و برخی از رلهقدیمی استفاده می

و در غیراینصورت  TU 2.3 Elementsرا بر روی  Compatibilityکند باید مقدار های قدیمی برای حفاظت استفاده میاز الگوریتم

 باشد.می TU 2.4 Elementsمقدار پیش فرض آن بر روی  تنظیم شود. TU 2.4 Elementsبر روی 

 

 Compatibilityتنظیم مقدار . 346-5 شکل

جدول زیر در  ضرایب نشان داده شده در، تنظیم شود TU 2.3 Elementsرا بر روی  Compatibilityمقدار  کهدر صورتی

 های تعریف شده اعمال خواهد شد.مشخصه

 TU 2.3 Elementsضرایب مربوط به  52-5 جدول

Zero Sequencer Negative Sequencer Positive Sequencer Residual Phase Element  Fault Type 

0 0 0 1 0 L1E-L2E-L3E 

0 0 0 0 1 L12-L23-L31 

0 0 0 0 1 L123 



 

 

AMT REFERENCE MANUAL 

456 

0 0 0 2 1 L1-L2-L3 

0 1 0 0 0 I2 

1 0 0 0 0 3I0 

جدول زیر در  تنظیم شود، ضرایب نشان داده شده در TU 2.4 Elementsرا بر روی  Compatibilityمقدار  کهیدر صورت

 خواهد شد.خواهد  های تعریف شده اعمالمشخصه

 TU 2.4 Elementsضرایب مربوط به  53-5 جدول

Zero Sequencer Negative Sequencer Positive Sequencer Residual Phase Element  Fault Type 

3 3 3 1 1 L1E-L2E-L3E 

0 Sqrt(3) Sqrt(3) 0 1 L12-L23-L31 

0 0 1 0 1 L123 

0 2 2 0 1 L1-L2-L3 

0 1 0 0 1 I2 

3 0 0 1 3 3I0 

اده ها برای حفاظت استفامیک از الگوریتمای که قصد تست آن را خواهید داشت از کدبنابراین بسیار مهم خواهد بود که رله

 خواهد کرد.

در آن را تست کنید  L1Eتعریف کرده باشید و بخواهید در حالت  Negative sequenceاگر شما یک المنت در  نمونهبرای 

 3های جدید با ضرب عددوجود ندارد اما همین مشخصه در الگوریتم L1Eروش قدیم امکان تست این مشخصه در حالت 

 قابل تست خواهد بود. L1Eدر  Pickupدر مقدار تنظیمی 

 ارائهاین ماتریس در ادامه  ضرایب نشان داده شده در جدول از ماتریس توالی مثبت و منفی و صفر استخراج شده است.

 شده است.

(

𝐼𝑎

𝐼𝑏

𝐼𝑐

) = (
1 1 1
1 𝑎2 𝑎
1 𝑎 𝑎2

) (
𝐼0

𝐼1

𝐼2

) 

صفحه تنظیمات مربوط به این بخش  Overcurrentدوبار کلیک بر روی گزینه  با، Compatibilityز مشخص شدن مقدار بعد ا 

 باز خواهد شد.
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 Overcurrent Protection Parametersبخش . 347-5 شکل

 باشد:رای دو زبانه میهای جریان زیاد داپنجره تنظیمات مربوط به رله

 Relay parameters 
 Elements 

 .شودمیها تنظیماتی مربوط به رله جریان زیاد انجام در هر یک از این زبانه

 Relay parameters زبانه (5-12-1-3-8-1

 باشد.ولتاژی و .... می، ی اطالعات ترانسفورماتور جریانیدر این قسمت اطالعاتی در مورد نحوه

 Relay behaviorبخش  (5-12-1-3-8-1-1

 Directional behaviorت قسم (5-12-1-3-8-1-1-1

انتخاب شود مسیر تزریق  Non Directional. اگر گزینه شودمیتنظیمات مربوط به جهتدار بودن و یا نبودن رله مشخص 

 .شودمیجریان به رله چک ن

  

 تنظیم جهتدار نبودن رله جریان زیاد. 348-5 شکل

تنظیمات مربوط جهتدار بودن رله  Elementدیگر شما قادر نخواهید بود در زبانه  NonDirectionalانتخاب گزینه در صورت 

هر مشخصه انجام دهید. همچنین با انتخاب این گزینه در پنجره اصلی جریان زیاد در پنجره  Directionرا در قسمت 

Medium Detail View نخواهد شد. نمودار جهتدار بودن رله نمایش داده 

را انتخاب کنید. در صورت انتخاب این  Directionalکند باید در این قسمت گزینه اگر رله شما مسیر جریانی را چک می

 نیز باید تنظیم شود. CT Starpoint Connectionو  VT Connectionمربوط به  هایگزینه، قسمت

 VT Connectionقسمت  (5-12-1-3-8-1-1-2

ا در مدار بعد و ی وضعیت قرار گرفتن ترانسفورماتور ولتاژی را مشخص کنید. اینکهشما باید  VT Connectionدر قسمت  

باشد. می Directionalقبل از کلید قدرت قرار گرفته است. همانطور که مشخص است این قسمت تنها مربوط به قسمت 

بعد از کلید قدرت قرار  VT. اگر باشدمختلف می هایshotدر هنگام تست  postfaultتاثیرات انتخاب این گزینه در وضعیت 

ولتاژی به رله  PostFault. در این حالت بعد از خطا و در حالت شودمیانتخاب  At Protected objectگرفته باشد گزینه 
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 AMT105توسط  Postfaultانتخاب شود بعد از انجام تست و در حالت  Not at protected objectگزینه اگر تزریق نخواهد شد. 

 ه ولتاژی نامی متقارن تزریق خواهد شد.به رل

 CT starpoint Connectionقسمت  (5-12-1-3-8-1-1-3

ترانسفورماتور جریانی به سمت باسبار و یا به  Startpoint که وضعیت شودمیمشخص  CT starpoint Connectionدر قسمت 

 باشد.می Directionalمی باشد. همانطور که مشخص است این قسمت تنها مربوط به قسمت  CT آن سمت خط

 گذارد.در تغییر فاز بین ولتاژ و جریان تاثیر می Starpointوضعیت 

 انتخاب شود. To protected Objectترانسفورماتور جریانی به سمت خط باشد آنگاه باید گزینه  Starpointاگر وضعیت 

ینه . در صورت انتخاب این گزباشدیمدر این حالت تغییر فاز بین ولتاژ و جریان متناسب با زاویه خطا در تست جریان زیاد 

چگونه  Starpointاین گزینه نشان داده خواهد شد که وضعیت قرار گرفتن  status barدر صفحه تست اصلی در قسمت 

 انتخاب شده است.

 شود.انتخاب  From protected Objectترانسفورماتور جریانی به سمت باسبار باشد آنگاه باید گزینه  Starpointاگر وضعیت 

باشد که جریان ثانویه باشد. این بدان معنا میدرجه می 180در این حالت تغییر فاز بین ولتاژ و جریان مساوی زاویه خطا + 

وضعیت انتخاب شده جدید نشان  status barتنظیم شده است. با انتخاب این گزینه در  AMT 105از سمت رله به سمت 

 داده خواهد شد.

 Tolerancesبخش  (5-12-1-3-8-1-2

 Current tolerancesبخش  (5-12-1-3-8-1-2-1

شوند برای هر نقطه تست بزرگترین مقدار وارد شده مطلق و نسبی تعریف می صورتبههای جریانی در این بخش تلرانس

 کند.نسبت به آن نقطه را انتخاب می

 Relativeقسمت  (5-12-1-3-8-1-2-1-1

 درصد. 5. مثال شودمیدرصدی از مقدار تنظیمی وارد  بصورتتلرانس  ،قسمت ایندر

 Absoluteقسمت  (5-12-1-3-8-1-2-1-2

آمپر باشد مقدار  1که اگر این جریان  Irefدرصد  5. مثال باشدمی Irefدرصدی از مقدار  صورتبهقسمت، تلرانس  این در

 میلی آمپر. 50 شودمیتلرانس 

 Time tolerancesدر بخش  (5-12-1-3-8-1-2-2

ده را دار وارد ششوند برای هر نقطه تست بزرگترین مقمطلق و نسبی تعریف می صورتبههای زمانی در این بخش تلرانس

 کند.انتخاب می

  Relativeقسمت (5-12-1-3-8-1-2-2-1

درصد زمان نامی تریپ. برای محاسبه،  5. مثال شودمیدرصدی از زمان تریپ نامی مطرح  صورتبهتلرانس  ،قسمتاین در 

مقدار زمان تریپ نامی بعالوه درصدی از زمانی که مشخص شده و مقدار زمان تریپ نامی منهای درصدی از زمانی که 

 گیرند.خص شده به عنوان مبانی ارزیابی قرار میمش
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  Absoluteقسمت (5-12-1-3-8-1-2-2-2

 .شودمیثانیه و میلی ثانیه تعریف  بصورتقسمت، تلرانس  این در

 .شودمی گرفته نظر در شده وارد مقدار دو از مقدار بزرگترین تست ارزیابی برای

 Angleبخش  (5-12-1-3-8-1-2-2-3

 .شودیم فیتعر مطلق بصورت زاویهتلرانس  ،بخش نیدر ا

 Angle Tol متقس (5-12-1-3-8-1-2-2-4

 درجه تنظیم شده است. 5این مقدار بصورت پیشفرض روی  شود.تلرانس زاویه بصورت مطلق در این قسمت وارد می

 

  Test objectاز ماژول  Elementبخش . 349-5 شکل

 Elements زبانه  (5-12-1-3-8-2

 : توضیحات کامل در مورد کارایی المنت ، زبانه های مربوط به المنت و مکان آن در نرم افزار تست001

 5را در  Tripهای توانید مشخصه. در این قسمت شما میشودمیاستفاده  Tripهای برای تعریف مشخصه Elementsاز زبانه 

 Zero Sequenceو  Phase ،Residual ،Positive Sequence ،Negative Sequenceنوع مختلف تعریف کنید. این پنج نوع 

 باشند. می

توانید مشخصه تریپ، داشته باشد. برای هر یک از المنتها شما می stageتوانند چندین هر یک از انواع گفته شده در باال می

 و اینکه مشخصه فعال باشد و یا نباشد. Pick upریست، جریان  تنسب ر،رفتار رله جهتدا

یمات ظانتخاب کرده باشید برخی از صفحات مربوط به تن Non Directionalنوع رله را  Relay Parametersاگر شما در زبانه 

 های جهتدار در این قسمت غیر فعال خواهند بود.رله

 قسمت و یا صفحه روبرو خواهید بود. بطور کلی شما در این زبانه با چندین

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element_001.mp4
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 هاالمنت لیست جدول 

 صفحه(ی تعریف مشخصه تریپDefine Element Characteristics) 

 ی تعریف رفتار رلهصفحه(ی جهتدارDefine Element Directional Behavior) 

 ی نهاییی نمایش مشخصهصفحه(view resulting characteristic) 

 

  Test objectاز ماژول  Elementبخش . 350-5 شکل

 هاانواع المنت (5-12-1-3-8-2-1

 عال و یا غیرفعال بودن هر المنت: توضیح در مورد انواع المنت ها و خصوصیات هر المنت و نحوه ف001

 قرار دارد. Elementهای تعریف شده توسط کاربر با تمام خصوصیتشان در باالترین قسمت زبانه لیست مشخصه

د توانیها مواردی هستند که شما میتوانید نوع المنت خود را انتخاب کنید. المنتشما می Selected Element Typeاز قسمت 

 ده کنید.تعریف و یا مشاه

ها بالفاصله بعد از اسم هر نوع المنت آورده خواهد شد. از آنجایی های تعریف شده برای هر یک از انواع المنتتعداد المنت

ها های فعال نیز بعد از تعداد المنتStageهای تعریف شده فعال و یا غیر فعال باشد تعداد که ممکن است تعدادی از المنت

 .Phase (3 Elements / 2 Active)خواهد شد. برای مثال  در این قسمت نشان داده

 هایی که در این قسمت مشاهده خواهید نمود در جدول زیر آمده است.المنت

 های انتخابیانواع المنت 54-5 جدول

 توضیحات نوع المنت

 دهند.پاسخ می residualخطاهای تکفاز به زمین، دو فاز، سه فاز و تکفاز بدون جریان ها به این نوع المنت (Phaseالمنت فاز)

 دهند.(پاسخ می3I0ها به خطاهای تکفاز به زمین و توالی منفی)این نوع المنت residualالمنت 

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.Table_001.mp4
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 دهند.پاسخ می residualکفاز بدون جریان ها به خطاهای تکفاز به زمین، دو فاز، سه فاز توالی مثبت و تاین نوع المنت المنت توالی مثبت

 المنت توالی منفی
( I2و توالی منفی ) residualها به خطاهای تکفاز به زمین، دو فاز، سه فاز توالی مثبت و تکفاز بدون جریان این نوع المنت

 دهند.پاسخ می

 دهند.( پاسخ می3I0)ها به خطاهای تکفاز به زمین و توالی منفی این نوع المنت المنت توالی صفر

 خصوصیات یک المنت (5-12-1-3-8-2-2

 فرض : توضیحات کامل در مورد خصوصیات هر المنت و اجزایی که در هر المنت قابل ویرایش و مقدار می باشند و با001

 مقادیر مفروضه

: توضیحات کامل در مورد خصوصیات هر المنت و اجزایی که در هر المنت قابل ویرایش و مقدار می باشند و با فرض 002

 مقادیر مفروضه

تواند دارای چندین خصوصیت باشد که با اضافه می توان در یک خط تعریف کرد. هر المنتخصوصیات هر المنت را می

 توانیم این کار را انجام دهیم.کردن یک ردیف در لیست می

 توانید موارد زیر را تعریف کنید.در هر ردیف برای هر المنت می

 موارد تنظیمی برای هر المنت 55-5 جدول

 توضیحات عنوان

  colorستون 
کند یک رنگ توسط سیستم اختصاص پیدا می شودمیای که توسط شما تعریف برای هر منحنی مشخصه

 .شودمیاتوماتیک انتخاب  صورتبهباشد و که این رنگ توسط کاربر غیر قابل تغییر می

 Activeستون 

توانید از طریق این فعال کنید. برای این منظور میی طراحی شده را غیرتوانید منحنی مشخصهشما می

را مشاهده  Yesرا انتخاب کنید. این قسمت بطور پیش فرض فعال بوده و شما گزینه  NOقسمت گزینه 

 خواهید کرد.

 Element Nameستون 
ای که تعریف خواه خود را برای هر مشخصهتوانید نام دلبا دوبل کلیک بر روی این قسمت شما می

 کنید وارد کنید. هر مشخصه باید یک اسم واحد داشته باشد.می

 Tripping characteristicsستون 
کنید. با دوبل کلیک بر روی این یم شده برای این المنت را مشاهده میظی تندر این قسمت اسم مشخصه

 ید.توانید به بخش انتخاب مشخصه بروقسمت می

 I Pick-Upستون 

 Irefخود را وارد کنید که این جریان در جریان  Pick-upتوانید جریان با دوبل کلید بر روی این قسمت می

یم ظتوانید تننیز می Define Element Characteristicرا در صفحه  Pick-upضرب خواهد شد. جریان 

 کنید.

 Absoluteستون 
مت نوشته خواهد شد. این قسمت قابل تغییر توسط کاربر نیست و در این قس Pick-up نتیجه جریان

 .شودمیتوسط سیستم محاسبه 

 Timeستون 

باشد. زمان نهایی مشخصه تریپ بر اساس ثانیه و یا میلی این قسمت شاخص زمان تریپ مشخصه می

 باشد.ثانیه می

( را در Time Trippingید. زمان تریپ)توانید مقدار تنظیمی را وارد کنبا دوبل کلیک بر روی این قسمت می

 یم کنید.ظتوانید تننیز می Time Indexبا عنوان  Define Element Characteristicصفحه 

 Reset Ratioستون 

 را برای هر المنت وارد کنید. reset ratioتوانید مقدار با دوبل کلیک بر روی این قست می

جریانی است که  pick-up. جریان شودمیتعریف  pick-upبر drop-offاز تقسیم جریان  reset ratioمقدار 

، جریانی است که به ازاء آن کنتاکت رله drop-offرود. جریان می tripبه ناحیه  no tripرله از ناحیه 

 برداشته خواهد شد.

. این جلوگیری خواهد کرد chatteringمتناوب رله یا  pick-upدر این قسمت هسترزیسی وجود دارد که از 

  تواند توسط این پارامتر در ماژول تست جریان زیاد تعریف شود.می شکاف بین تریپ و ریست

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.ElementProperties_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.ElementProperties_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.ElementProperties_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.ElementProperties_002.mp4
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 Directionستون 

اگر در سمت راست این سلول کلیک کنید لیستی باز خواهد شد که با توجه به رفتار رله جهتدار خود 

 انتخاب کنید.را  Reverseو  Non-Directional ،Forwardتوانید یکی از موارد می

را انتخاب  Directionalگزینه  Relay parametersتوجه داشته باشید این گزینه فقط زمانی که در زبانه 

 باشد.کرده باشید قابل ویرایش می

شروع و پایان منطقه تریپ با توجه به زوایای نوشته  Reverseو یا  Forwardبا انتخاب هر یک از موارد 

 جمع خواهند شد. 180با عدد  Define Element Directional Behaviorشده در صفحه 

 هادکمه (5-12-1-3-8-2-3

ن تک کلیدهای ای: توضیح در مورد اضافه ، کپی ، حذف ، باال و پایین بردن هر المنت و توضیحات کامل در مورد تک 001

 بخش

 های زیر استفاده کنید.از دکمه Stageیک ... برای اضافه کردن، حذف کردن و 

 توضیحات عنوان

  Addگزینه

نت جدید به لیست اضافه کنید. این المنت جدید کپی متوانید یک البا کلیک بر روی این گزینه شما می

 باشد که بر روی آن کلیک شده است. المنتی می

ما پیش فرض تنظیماتی را برای ش صورتبهفحه ای خالی از المنت باشد و این گزینه را کلیک کنید اگر ص

 خواهد آورد.

 .…Copy Toگزینه 

کنید. برای این  Addهای ایجاد شده در لیست را کپی کنید و در انوع دیگر المنت توانید المنتشما می

کلیک کنید. در این  Copy toسپس بر روی گزینه  های مورد نظر را از لیست انتخاب کنیدکار المنت

ها وجود دارد. بر روی المنت مورد نظر کلیک حالت صفحه باز خواهد شد که در آن لیست انواع المنت

 را کلیک کنید تا موارد انتخاب شده به المنت جدید اضافه شود. okکرده و 

 ایجاد شده را از لیست حذف کنید. توانید المنتبا کلیک بر روی این گزینه می  Removeگزینه

 Move Upگزینه 
توانید المنتهای ایجاد شده در لیست را از مکانی که هستند به باالی لیست با استفاده از این گزینه می

 ببرید.

 Move Downگزینه 
لیست  نتوانید المنتهای ایجاد شده در لیست را از مکانی که هستند به پاییبا استفاده از این گزینه می

 ببرید.

 (Define Element Characteristicsی تعریف مشخصه تریپ)صفحه (5-12-1-3-8-2-4

و  فیهر المنت تعر یخود را برا ی مشخصه یمنحن یمتوانیمکه  پیمشخصه تر فیتعر یصفحه : توضیح در مورد001

 یمانتخاب کن

 توانید منحنی مشخصه ی خود را برای هر المنت تعریف و انتخاب کنید.در این صفحه شما می

 های مختلف این صفحه در جدول زیر توضیح داده خواهد شد.قسمت

 Characteristicبخش  (5-12-1-3-8-2-4-1

 باشد.جریانی می این قسمت مرتبط با تنظیمات مربوط به مشخصه

 Define Element Characteristicsهای صفحه قسمت 56-5 جدول

 توضیحات عنوان

 Browse buttonگزینه 

باز خواهد شد که در  Manage/Select Characteristicای با عنوان با کلیک بر روی این قسمت صفحه

 خود را انتخاب و یا ویرایش کنید. توانید منحنی مشخصهآن می

 باشند.های استاندارد غیر قابل ویرایش میمنحنی مشخصه

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.Btn_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.Btn_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.DefineElementChar_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.DefineElementChar_001.mp4
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 فیلد سلول

ی انتخابی نشان داده خواهد شد. این اسم توسط کاربر قابل ویرایش در این قسمت نام منحنی مشخصه

 خواهد بود.

 باشد.های استاندارد غیر قابل ویرایش مینام منحنی مشخصه

 Formula قسمت

ای انتخاب شود پارامترهایی همراه با ضرایب آن نشان در این صفحه با توجه به اینکه چه نوع مشخصه

ی انتخابی استاندارد نباشد این ضرایب امکان تغییر را توسط کاربر دارند داده خواهد شد. اگر مشخصه

 در غیر این صورت ضرایب غیر قابل ویرایش خواهند بود.

 I pick-upسلول 
باشد. این جریان عالوه بر این قسمت می Irefبه عنوان ضریبی از جریان pick-upدر این قسمت جریان 

 باشد.نیز قابل تنظیم می I pick-upها در ستون در لیست المنت

  Trip Timeیا  Time Indexسلول 
نیه و یا میلی ثانیه ین مقدار بر حسب ثااتوانید در این قسمت وارد کنید. زمان منحنی مشخصه را می

 باشد.قایل تنظیم می Timeها در ستون باشد. این مقدار در قسمت لیست المنتمی

 Manage/Select Characteristicپنجره  (5-12-1-3-8-2-4-1-1

 برای منحنی مشخصه های استاندارد و قابل تغییر Manageتوضیح در مورد پوشه های موجود در صفحه : 010

 برای منحنی مشخصه های استاندارد و قابل تغییر Manageه : توضیح در مورد کلیدهای موجود در صفح002

 اندارد و قابل تغییربرای منحنی مشخصه های است Manageادامه توضیح در مورد کلیدهای موجود در صفحه : 003

در  Browse buttonدر این قسمت شما باید منحنی مشخصه خود را انتخاب و یا آنها را مدیریت کنید. اگر بر روی گزینه 

 دوبل کلیک کنیم وارد این پنجره خواهیم شد. Tripping Characteristicو یا بر روی  Define Element Characteristicقسمت 

پیش فرض قرار دارد. عالوه بر  صورتبهاز پیش تعریف شده  هایهای استاندارد، مشخصهی مشخصهدر این قسمت منحن

 کنید. Importو  Exportو  Saveتوانید منحنی مشخصه دلخواه خود را ایجاد، آن را آن شما می

 Define ه صفحهکلیک کنید تا منحنی مشخصه انتخاب شده ب okیک منحنی مشخصه را انتخاب کنید و بر روی گزینه 

Element Characteristics .اضافه شود 

های آن را به پوشه عالقمندی As Favoriteتوانید منحنی مشخصه پرکاربرد خود را انتخاب یا کلیک بر روی گزینه شما می

 ر در دسترس شما قرار بگیرد.تخود اضافه کنید تا راحت

 استاندارد غیر قابل ویرایش هستند. هایوانید ویرایش کنید. مشخصهترا می User-Defineو  Predefinedهای تنها مشخصه

+ کنار هر گزینه عالمت ها را در خود قرار داده است. با کلیک بر روی ساختار نمودار درختی درکنار صفحه تمامی مشخصه

ی پیش فرض دارا ورتصبهتوانید آن قسمت را گسترده کنید تا زیر مجموعه پوشه اصلی را ببینید. نمودار درختی می

اضافه  sub Folderهایی با عنوان پوشه user-definedو  Favoriteتوانید در صورت نیاز به قسمت هایی است که شما میپوشه

 های موجود در این قسمت در ادامه توضیح داده خواهند شد.کنید. انواع پوشه

 های موجود در ساختار درختیپوشه 57-5 جدول

 توضیحات نام پوشه

 Favoriteپوشه 

 گیرد. برای قرار گرفتن منحنیهایی را که برای شما کاربرد بشتری دارد قرار میدر این پوشه لینکی از منحنی مشخصه

کلیک کنید تا  As Favoriteمشخصه مورد نظر در این پوشه، کافی است بر روی آن مشخصه کلیک کرده و بر روی گزینه 

 قرار بگیرد. sub Folderو یا  Favoriteلینکی از آن مشخصه در این پوشه 

 نشان داده خواهد شد. tooltip صورتبهبر روی نام منحنی مشخصه مسیر اصلی مشخصه ماوس با نگه داشتن 

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.DefineElementChar.Manage_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.DefineElementChar.Manage_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.DefineElementChar.Manage_003.mp4
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پوشه اصلی در این قسمت  های داخل این پوشه تنها یک لینک هستند تغییرات درتوجه داشته باشید از آنجا مشخصه

و فقط مسیر آن اصالح خواهد شد. مثال اگر نام مشخصه در محل اصلی تغییر کند در این پوشه تغییر  شودمیاعمال ن

 دهد.نخواهد کرد ولی فقط در آدرس نشان داده شده اسم جدید را نمایش می

 

 Standardپوشه 

 باشد مانند:شده میهای استاندارد از پیش تعریف این پوشه شامل مشخصه

 Definite Time, IEC Normal Inverse, IEC Very Inverse and IEC Extremely Inverse. 

 تواند توسط کاربر ویرایش شود.این پوشه نمی

 Predefinedپوشه 

های خاص و یا انواع رله بر اساس نوع منحنی های از پیش تعریف شده برای رلهدر این پوشه مشخصه

 بندی شده است.( گروهInverse, I²T or IACها)مشخصه

 تواند توسط کاربر ویرایش شود.این پوشه نمی

 User definedپوشه 

 باشد.های تعریف شده یا تغییر یافته توسط کاربر میاین پوشه شامل منحنی مشخصه

توانید یک پوشه در زیر و همچنین می cut، Copy ،Paste ،Move up-downها را توانید مشخصهشما در این قسمت می

 ها را تغییر دهید.وعه پوشه اصلی درست کنید و نامممج

ا اعمال ر رظخواهید یک مشخصه استاندارد را تغییر دهید آن را به این قسمت کپی کنید و سپس تغییرات مورد ناگر می

 کنید.

 Favoriteمش تغییر کرده در پوشه ای که استوجه داشته باشید که تغییر نام در این قسمت سبب تغییر نام مشخصه

 .شودمین

 در این صفحه چندین دکمه وجود دارد که هر یک کاربردی دارند. عملکرد هر یک در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 Manage/select Characteristicهای صفحه دکمه 58-5 جدول

 توضیحات دکمه

 New Folderکمه د
 توانیم از این گزینه استفاده کنیم.می User Definedو  Favoriteدر پوشه  Subfolderبرای ایجاد یک 

 یک پوشه ایجاد کنیم. Predefined و Standardهای این امکان وجود ندارد که شما بتوانید در پوشه

Set Default 

نوان پیش فرض استفاده کنید از این دکمه استفاده وقتی بخواهید یک مشخصه را در ساختار درختی به ع

 .شودمی

را داریم در صورت  Elementمختلف که قصد اضافه کردن  هایو در قسمت Elementدر این صورت در زبانه 

Add شودمیای که به عنوان پیش فرض انتخاب شده است اضافه کردن المنت مشخصه. 

As Favorite 
ایجاد خواهد  Favoriteد و این دکمه را کلیک کنید لینکی از مشخصه در پوشه ای باشیاگر بر روی مشخصه

 شد.

Cut, Copy and Paste 
. این دکمه ها به جز  Windows Exploreهای نام برده شده کاربرد عمومی دارند مانند جاهای دیگر در دکمه

 فعال هستند. user definedو  Favoriteهای تنها در پوشه Copyی دکمه

Delete 

باشید با کلیک بر روی این دکمه  user defineو  Favoriteهای بر روی مشخصه ای در پوشه کهدر صورتی

 آن مشخصه حذف خواهد شد.

لینکی وجود  Favoriteباشید و از این مشخصه در پوشه  user definedای در بر روی مشخصه کهدر صورتی

 Favoriteاتوماتیک در پوشه  صورتبهلینک آن  user definedداشته باشد. در صورت حذف مشخصه از پوشه 

 حذف خواهد شد.

Move Up and Move Down هایها را در پوشهید ترتیب مشخصهتوانمیها با استفاده از این دکمه Favorite  وuser defined .تغییر دهید 

Import 

 userویندوز به پوشه  هایایلی را از پوشهتوانید یک مشخصه را از یک فبا کلیک بر روی این گزینه می

defined .وارد کنید  

 باشد.می Xml شودمی Supportهایی که فرمت فایل

Export 
مشخصه در ساختار درختی منحنی توانید از ای باشید و این گزینه را کلیک کنید میاگر بر روی مشخصه

 داشته باشید. xmlتوانید خروجی می
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Save های موجود در پوشه ییرات در منحنی مشخصهتغ ظبرای حفuser defined .از این گزینه استفاده کنید 

های مربوط به آن با توجه به اینکه بر روی کدام مشخصه قرار دارید اطالعات و فرمول Characteristic Definitionدر ناحیه 

در زبانه  Define Element Characteristicsر د Characteristicsمشخصه نشان داده خواهد شد. این قسمت مشابه قسمت 

Element های پوشه بر روی مشخصه کهدر صورتیباشد. میUser defined توانید پارامترهای آن مشخصه را باشید می

 ویرایش کنید.

 Define Elementهمانند توضیحات بیان شده در قسمت  Reset Characteristicو قسمت  Range limitsهای قسمت

Characteristics .عمل خواهند کرد 

 Range Limitsبخش  (5-12-1-3-8-2-4-2

 که در مورد تست قسمتی از منحنی مشخصه را برای ما مورد آزمایش قرار می دهد RangeLimitsتوضیح : 001

 تیک کردن فعال با توانیدمی کنید استفاده تست برای مشخصه منحنی از قسمتی از که باشید داشته دوست شما گرا

Active و باشدمی بینهایت مثبت تا صفر از جریانی محدودیت .کنید مشخص را حداکثر و حداقل هایزمان و هاجریان 

 .باشدمی نهایتبی تبمث تا صفر از نیز زمانی محدویت

 .بنویسید سلول در inf کلمه توانیدمی بینهایت ثبت ایبر

 

  Range Limitsاستفاده از قسمت . 351-5 شکل

 Reset Characteristicبخش  (5-12-1-3-8-2-4-3

 IECو  IEEE: توضیح ریست شدن و رفتار منحنی مشخصه در استانداردهای 001

 منحنی رفتار ،IEC معادالت و IEEE معادالت استاندارد اساس بر Inverse هایمشخصه منحنی مورد در قسمت این در

 .شود یفتعر نیاز به توجه با ریست منحنی یک توسط تواندمی ریست هنگام در مشخصه

 Offقسمت  (5-12-1-3-8-2-4-3-1

 .بود نخواهد فعال reset حالت برای ایمشخصه منحنی گزینه این انتخاب صورت در

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.RangeLimits_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.ResetChar_001.mp4
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 Definite Timeقسمت  (5-12-1-3-8-2-4-3-2

 یا و ثانیه صورتبه را خود نظر مورد عدد توانیدمی شود ریست ثابتی زمان یک طی مشخصه منحنی خواهیدمی شما اگر

 .کنید فعال قسمت این در ثانیه میلی

 Inverse Timeقسمت  (5-12-1-3-8-2-4-3-3

 .کنید وارد خود نیاز اساس بر را R , T مقادیر. کنید انتخاب را گزینه این باشد مشخصه دارای شما reset خواهیدمی اگر 

 T برای شده وارد مقدار بنابراین. داشت نخواهیم جریانی Postfault حالت در هیچگاه چون باشدمی صفر همیشه M مقدار

 .شد نخواهد استفاده

 I/tدیاگرام  قسمت (5-12-1-3-8-2-4-4

 Save Userبرای منحنی مشخصه های استاندارد و قابل تغییر و توضیح Manageدر صفحه  I/t: توضیح قسمت دیاگرام 001

Defined 

 .کنید مشاهده را آن روی بر شده اعمال هایمحدودیت تمام با شده انتخاب یمشخصه منحنی توانیدمی قسمت این در

 .هستید برخوردار نیز دیاگرام روی بر زوم امکان از شما قسمت این در

 Save as User-definedدکمه  (5-12-1-3-8-2-4-5

 حنیمن یک عنوان به آن روی بر شده انجام یماتظتن تمام با جاری مشخصه منحنی کنید کلیک گزینه این روی بر اگر

 .گیردمی قرار ها User-defined هایمنحنی لیست در کاربر توسط شده تعریف مشخصه

 (Define Element Directional Behaviorی جهتدار)ی تعریف رفتار رلهصفحه (5-12-1-3-8-2-5

 ه: توضیح در مورد صفحه ی تعریف رفتار رله جهتدار و مولفه ها و مشخصه های این صفحه و حالتهای رفتار رل001

ل تنظیم انتخاب شده باشد قاب Define Element Characteristicدر زبانه  Directionalاین قسمت فقط زمانی که گزینه 

 باشد.می

 Reverseو یا  Forwardفحه اطالعات دقیقتری درباره رفتار رله جهتدار تنظیم وارد خواهد شد. تنها زمانی که رله را در این ص

 خواهد بود. Read onlyیمات را انجام دهید. در غیر اینصورت این قسمت ظتوانید این تنانتخاب کرده باشید می

 Trip Sector Definitionبخش  (5-12-1-3-8-2-5-1

 را مشخص کنید. Reverseو  Forwardی توانید محدودهمی در این بخش به دو صورت

 Endو  Startقسمت  (5-12-1-3-8-2-5-1-1

 توانید برای مشخص کردن محدوده جهتدار بودن زاویه ابتدا و انتها را وارد کنید.شما می

  Sector Opening و Maximum Torque Angleقسمت  (5-12-1-3-8-2-5-1-2

 Sectorو ناحیه عملکردی یا همان  Torque Angleه توانید برای مشخص کردن محدوده جهتدار بودن رله از زاویشما می

Opening .استفاده کنید 

 Vectorنمایش  (5-12-1-3-8-2-5-1-3

 توانید در این قسمت مشاهده کنید.ای که در مراحل قبل مشخص کردید میمحدوده

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.Diagram_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.Diagram_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.DefineElementDirectional_001.mp4
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 Blinderقسمت  (5-12-1-3-8-2-5-2

 blinderکه  ن محدوده از یک خط مستقیم محدود کنندهآتوسط برش  Trip( بخشی از ناحیه Blinderبرای کور کردن)

 استفاده خواهد شد. شودمینامیده 

به ناحیه  blinderیمات انجام شده در این قسمت استفاده شده و ظرا فعال کرده باشید از تن Activeتیک گزینه  کهدر صورتی

 تریپ اعمال خواهد شد.

 شد.توسط موارد زیر تعریف خواهد  blinderنتایج اضافه شدن ناحیه تریپ بعد از اضافه شدن 

  حرکت یک خط مستقیمBlinder  از یک نقطه در راستای محورx  یاI active  و در راستای محورY یا I reactive 

 خواهد آمد. دستبه

  مقدارCharacteristics angle  ناحیه باقیماندهTrip .را نشان خواهد داد 

 Blinderفیلدهای  59-5 جدول

 توضیحات فیلد

 I active and I reactiveفیلد 

در دیاگرام  هخواهند آمد تعریف یک نقط دستبه Irefجریان اکتیو و جریان راکتیو که هردو از ضرب در 

 از آن عبور کند. Blinderجهتدار رله هستند که خط مستقیم 

 وضیح داده خواهد شد.تعیین شده ت Characteristics angleتوسط  Blinderجهت خط مستقیم 

درجه رسم خواهد  180(: مقدار مثبت در جهت صفر درجه و مقادیر منفی در جهت I activeجریان اکتیو)

 شد.

درجه رسم  -90 در جهت + درجه تا مقادیر منفی90(: مقدار مثبت در جهت I reactiveجریان راکتیو)

 خواهد شد.

 باشد.می inf–تا  inf+مقدار قابل تنظیم از 

 Characteristics angleیلد ف
کند. این خط عمود بر خط مستقیم این مقدار مسیر خط میانی در ناحیه تریپ باقیمانده را مشخص می

blinder گیرد.قرار می 

blinder direction = characteristics angle + 90  °  
 (View Resulting Characteristicsی نهایی)ی نمایش مشخصهصفحه (5-12-1-3-8-2-6

 OverCurrent: توضیح صفحه نمایش مشخصه نهایی و نمایش تلرانس و نحوه بارگزاری در صفحه اصلی 001

 Relay Parametersمشاهده کنید. اگر از زبانه  I/tدردیاگرام  های تنظیمی راتوانید نتیجه نهایی المنتدر این صفحه شما می

 انتخاب کرده باشید دیاگرام برداری جهتی رله را مشاهده خواهید نمود. Directionalنوع رله خود را 

ایش نم Show Toleranceتوانید با فعال و غیر فعال کردند تیک گزینه این صفحات از قابلیت زوم برخوردار هستند. شما می

 فعال و یا غیر فعال کنید. I/tتلرانس را در دیاگرام 

ی تریپ آن مشخصه در ها در لیست باالی صفحه در صورت جهتدار بودن رله، جهت و ناحیهبا انتخاب هر یک از المنت

 دیاگرام برداری نمایش داده خواهد شد.

 هاکلیکراست (5-12-1-3-9

 هابالک (5-12-1-3-9-1

 لیک کنید لیست زیر را مشاهده خواهید نمود.کها راستدر ساختار درختی اگر بر روی بالک

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.ViewResultingChar_001.mp4
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  Range Limitsاستفاده از قسمت . 352-5 شکل

کنید در ادامه خواهد آمد. باید دقت داشت که برخی از این موارد با شرح هر یک از مواردی که در تصویر باال مشاهده می

 فعال باشند.روی چه بالکی راست کلیک شده است ممکن است فعال و یا غیر توجه به اینکه بر

 کلیکها، راستبالک 60-5 جدول

 توضیحات فیلد

Open 
در شدن داشته باشد این گزینه فعال خواهد بود.  Openاگر بالکی که بر روی آن راست کلیک شده است قابلیت 

 غیر اینصورت این گزینه غیر فعال خواهد بود.

Set as Active Function 
توانیم توسط این داشته باشیم. می Distanceچندین بالک تست داشته باشیم مثال دو تا بالک  RIOاگر در قسمت 

 گزینه یکی را به عنوان بالک فعال برای تست معرفی کنیم.

Add Block 

باشید و از این گزینه لیستی باز خواهد  RIOاگر بر روی بالک  استفاده خواهد شد. برای اضافه کردن یک بالک

 توانید از آن یک بالک تست دیگر انتخاب کنید.شدکه می

 

Add Parameter .برای اضافه کردن یک پارامتر در یک بالک استفاده خواهد شد 

Delete د.برای حذف یک بالک از ساختار درختی استفاده خواهد ش 
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Cut  شودمیبرای حذف موقت یک بالک از این گزینه استفاده. 

Copy  برایCopy  شودمیگرفتن از یک بالک و انتقال آن به بخش دیگری از ساختار درختی استفاده. 

Paste  فایلی را کهCopy توان به محل جدید منتقل کرد.شده است توسط این گزینه می 

Rename Block  شودمیبالک از این گزینه استفاده برای تغییر اسم. 

Details دهد.است، نشان می اطالعاتی را در مورد بالکی که انتخاب شده 

Move Up شودمیجایی بالکی که انتخاب شده است، به سمت باال، از این گزینه استفاده برای جابه. 

Move Down شودمی، از این گزینه استفاده جایی بالکی که انتخاب شده است، به سمت پایینبرای جابه. 

Expand all from here  گسترده نمایش داده خواهد شد. صورتبهساختار درختی  شودمیاز محلی که این گزینه استفاده 

Collapse all from here  جمع شده نمایش داده خواهد شد. صورتبهساختار درختی  شودمیاز محلی که این گزینه استفاده 

توانید از بر روی یک بالک قرار گرفتید می یها کلید میانبر نیز در نظر گرفته شده است که وقتیک از این گزینه برای هر

 کلیک بر روی بالک استفاده کنید.های میانبر به جای راستاین کلید

 میانبرها، کلیدبالک 61-5 جدول

 اتتوضیح فیلد
Open - 

Set as Active Function - 
Add Block Ctrl + B 
Add Parameter Ctrl + P 
Delete Ctrl + D 
Cut Ctrl + X 
Copy Ctrl + C 
Paste Ctrl + V 
Rename Block F2 
Details F11 
Move Up Ctrl + U 
Move Down Ctrl + J 
Expand all from here F7 
Collapse all from here F8 

 هاپارامتر (5-12-1-3-9-2

 کلیک کنید لیست زیر را مشاهده خواهید نمود.ها راستدر ساختار درختی اگر بر روی بالک
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  Range Limitsاستفاده از قسمت . 353-5 شکل

د آمد. باید دقت داشت که برخی از این موارد با کنید در ادامه خواهشرح هر یک از مواردی که در تصویر باال مشاهده می

 فعال باشند.توجه به اینکه بر روی چه پارمتری راست کلیک شده است ممکن است فعال و یا غیر

 کلیکها، راستبالک 62-5 جدول

 توضیحات فیلد

Details  دهد.که انتخاب شده است نشان می پارامتریاطالعاتی را در مورد 

Add Parameter .برای اضافه کردن یک پارامتر در یک بالک استفاده خواهد شد 

Cut  شودمیبرای حذف موقت یک پارامتر از این گزینه استفاده. 

Copy  برایCopy  شودمیگرفتن از یک پارامتر و انتقال آن به بالک دیگر استفاده. 

Paste ا که پارامتری رCopy توان به محل جدید منتقل کرد.شده است توسط این گزینه می 

Delete .برای حذف یک پارامتر از بالک استفاده خواهد شد 

Move Up شودمیجایی پارامتر که انتخاب شده است، به سمت باال، از این گزینه استفاده برای جابه. 

Move Down شودمیده است، به سمت پایین، از این گزینه استفاده جایی پارامتر که انتخاب شبرای جابه. 

Recalculate Formula  شودمیپارامتر استفاده برای اجرای مجدد فرمول یک. 

Remove Formula  شودمیبرای حذف فرمول یک پارامتر بدون ورود به آن استفاده. 

توانید از بر روی یک بالک قرار گرفتید می یاست که وقتها کلید میانبر نیز در نظر گرفته شده برای هر یک از این گزینه

 کلیک بر روی بالک استفاده کنید.های میانبر به جای راستاین کلید

 میانبرها، کلیدبالک 63-5 جدول

 توضیحات فیلد
Details Shift + F11 

Add Parameter Ctrl + Shift + P 
Cut Ctrl + Shift + X 
Copy Ctrl + Shift + C 
Paste Ctrl + Shift + V 
Delete Ctrl + Shift + D 
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Move Up Ctrl + Shift + U 
Move Down Ctrl + Shift + j 
Recalculate Formula - 
Remove Formula - 

 قسمت نمایش جدولی اطالعات (5-12-1-4

اطالعات در صورت ار بگیرید و این بالک حاوی اطالعاتی از رله باشد در این اگر بر روی هر بالک در ساختار درختی قر

 قالب یک جدول نمایش داده خواهند شد.

 

 نمایش جدولی اطالعات. 354-5 شکل

 قسمت نمایش اطالعات ورودی (5-12-1-5

نید در این بخش اطالعات فایل ورودی و تغییرات صورت گرفته بر روی وارد ک Load Relay Settingاگر شما فایلی از روش 

 فایل اصلی نشان داده خواهد شد.
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 قسمت نمایش اطالعات فایل. 355-5 شکل

 بروید. ay SettingLoad Relتوانیدبه بخش برای اطالعات بیشتر می

 دارد. ردر این قسمت چند زبانه قرا

 Process Logزبانه  (5-12-1-5-1-1

 روند کارهای صورت گرفته در این بخش نشان داده خواهد شد.)در دست تهیه(

 Error/Warningزبانه  (5-12-1-5-1-2

 .) در دست تهیه(شودمیهای خطا و احتیاط در این قسمت نمایش داده نمایش پیغام

 Formula Referenceزبانه  (5-12-1-5-1-3

 فایل در این قسمت نمایش داده خواهد شد.) در دست تهیه( هایرفرنس فرمول

 Relay Config Logزبانه  (5-12-1-5-1-4

 ای که اطالعات را لود کردیم در این قسمت نمایش داده خواهد شد.تنظیمات رله

 Show/Hideدکمه  (5-12-1-5-1-5

یک ی آشکار شدن این قسمت کافیست تاگر مایل باشید نمایش قسمت اطالعات پنهان شود از این گزیته استفاده کنید. برا

  این گزینه را بردارید.
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 Reportگزارش  پنجره (5-13

به . کندمیآماده  Report Viewدر  هانتایج ارزیابیاز اجرای یک تست گزارشی از  پسطور اتوماتیک ه یک ماژول تست ب

دارای  فرضنمونه پیش. ه شده استدر نظر گرفت فرضهر ماژول تست یک نمونه گزارش پیش افزار، برایهنگام نصب نرم

که در گزارش ها مشخص شده ا تعدادی از پارامترهو فرم بلند. در هر یک از این فرم کوتاه فرم: استدو نمونه فرم گزارش 

ق تواند مطابکاربر می ،باشددر گزارش نهایی ن کاربرها جوابگوی نیاز اطالعات این فرمچنانچه د. شخواهد داده  یشامنهایی ن

 ا درورد نظر خود رو تنظیمات مکند تواند یک فرم جدید ایجاد کاربر می،عالوه بر اینویرایش کند. نیاز خود این قسمت را 

 .در این قسمت را حذف کردفرم جدید ایجاد شده  توانمینیاز عدم . در صورت نمایدگزارش نهایی مشخص 

 را انتخاب کرده Report Settingsگزینه  Parametersوار ابزار و منوی نوانید از تیبرای ایجاد نمونه گزارش برای تست خود م

ر صورت د آن، تائیدپس از ایجاد فرم جدید و  نمایید. تائیدفرم ایجاد شده را تنظیمات را وارد کنید سپس  قسمت این و در

 را ویرایش کنید. هاآنوانید تیملزوم 

را انتخاب کنید. این مسیر راه دوم برای  Report Settingsمت گزینه بر روی پنجره گزارش راست کلیک کنید و ازآن قس

 باشد.می Report Settingsورود به قسمت 

 استفاده کنید. Ctrl+Rتوانید از کلید میانبر اگر مایل بودید با استفاده از کلید میانبر به این قسمت بیایید می

 ت.صفحه مربوط به تنظیمات گزارش در ادامه آورده شده اس

 

 گزارش فرم. نمایی از تنظیمات 356-5 شکل



 

 

AMT REFERENCE MANUAL 

474 

 تعریف یک فرم گزارش (5-13-1

. اگر گزارش آماده شده کندمیتهیه  تستیک گزارش برای آن  ،در آن انجام شدههر ماژول تست با توجه به تنظیمات 

یک فرم جدید  تواندهمچنین کاربر مید. مورد نیاز خود را تغییر ده ظیماتتنواند تیمطابق با نیاز کاربر نباشد، کاربر م

 ات را انجام دهد.ایجاد کرده و متناسب با خواسته خود تنظیم

 توان:در این بخش می

 کردهای گزارش از پیش تعریف شده استفاده از فرم. 

  طراحی شده استفاده کرد که با توجه به نظر کاربرهای گزارش فرماز. 

 ا توجه به ابزارهای در نظر گرفته شده در این قسمت کاربر قادر خواهد بود:ب 

o سازی کند.فرم گزارش را شخصی 

o از تنظیمات شخصی(سازی شده خروجی بگیردExport all settingو در صفحه تست دیگر ) وارد (Import all 

setting.کند ) 

o کردایجاد و یا حذف  با نام دلخواه یک فرم گزارش. 

o کردتعریف  فرضپیشرا به عنوان فرم رم گزارش یک ف. 

o د.نظیمات را به حالت اولیه برگردانت 

 Reportراست کلیک ماژول  (5-13-1-1

 شود که موارد زیردر آن قرار گرفته است.کلیک کنید لیستی باز میوقتی بر روی صفحه گزارش راست

 Export Reportگزینه  (5-13-1-1-1

 کلیک کنید Export Reportنظیمات انجام شده در این فرم بر روی گزینه برای بدست آوردن فایل گزارش نهایی با تمامی ت

 Report Settingگزینه  (5-13-1-1-2

 در نظر گرفته شده است. به همین منظور نیز Setting Report گزینه ،به صفحه تنظیمات رفتنبرای 

5-13-1-1-3) Start Auto Update 

??? 
5-13-1-1-4) Stop Auto Update 

???? 

 دهاستفاده از فرم گزارش از پیش تعریف ش (5-13-1-2

 فرضنحوه استفاده از فرم گزارش پیش 64-5 جدول

 .کندتهیه می ای مربوط به خودگزارش نمونهفرض یک پیش صورتبه تست صفحههر  1

در  دو فرم ،(Report Form)هامربوط به فرم Comboboxتا پنجره مربوط به تنظیمات گزارش باز شود. در  کردهک یکل Report Settingبر روی  2

 کلیک کنید. Okکرده سپس بر روی دکمه را انتخاب ها فرم کوتاه و فرم بلند. یکی از فرم  نظر گرفته شده است:

 .شودمیآماده مطابق با این تنظیمات  نیاز کاربر تنظیم شده و پس از تست و ارزیابی نتایج بامطابق گزارش تست  3



 

 

 رفصل پنجم: نرم افزا

475 

 موضوعات دلخواه در گزارش نهایی انتخاب (5-13-1-3

تا اینجا قدم نخست در شخصی سازی یک گزارش برداشته شده است که همان ایجاد یک فرم جدید با نام دلخواه بوده 

 است.

 خود سفارشی های مختلف در فرم آن را برایقسمتبا فعال کردن و یا غیرفعال کردن ایجاد یک فرم جدید اکنون  از بعد

 کنید.

 

 گزارش فرم. نمایی از تنظیمات 357-5 شکل

  Report View Settingقسمت  (5-13-1-4

 General Setting: توضیح تمامی پارامترهای 001

در ا رروی گزارش نهایی  ربیشتر تنظیمات مورد نظر خود ببتوانید هایی فراهم شود تا است ابزار در این قسمت سعی شده

 همین قسمت انجام دهید.

 

 Report View Settingقسمت -گزارش فرم. تنظیمات 358-5 شکل

  Include Numberگزینه  (5-13-1-4-1

بندی گزارش شما خواهد شد این کار باعث دسته موضوعات مربوط به هر بخش شماره خواهد خورد.با انتخاب این گزینه 

 در شکل زیر در گزارش نهایی این گزینه نفعال بود تاثیر .شدهای مربوط به هر موضوع کامال مشخص خواهد و زیر شاخه

 نشان داده خواهد شد.

http://dl.vebko.org/software/Tester/Report.ReportViewSettings_001.mp4
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 در گزارش Include Numberتاثیر انتخاب گزینه . 359-5 شکل

 Show Borderگزینه  (5-13-1-4-2

تمایل داشته باشید که دور برخی از اطالعات گزارش که جدول ندارند یک کادر با فرمت نقطه چین ظاهر  کهدر صورتی

 ن داده خواهد شد.انتخاب این گزینه در تصویر زیر نشا تاثیر توانید این گزینه را فعال کنید.شود می

 

 در گزارش Show Border. تاثیر انتخاب گزینه 360-5 شکل

 با مقایسه این تصویر با تصویر قبل تفاوت را مشاهده خواهید نمود.

 Show Grid Line In Graphگزینه  (5-13-1-4-3

تمایل دارید این منحنی و دهد را نمایش می ای از رلهمشخصهکه وجود دارد  ایدر صفحه تست خود پنجره کهدر صورتی

توانید با استفاده از این گزینه خطوط قطبی و یا کارتزین موجود در آن صفحات می ،مشخصه در گزارش نهایی شما باشد

در ادامه  باشد.یمشخصه در پرینت احتمالی از گزارش م وضوح بهتراین خطوط  شدن های محودرا محو کنید. یکی از کاربر

 نشان داده خواهد شد. گزارشتاثیر غیر فعال بودن این گزینه در 
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 در گزارش Show Grid Line In Graphگزینه غیرفعال بودن  . تاثیر361-5 شکل

 حه مشخصه در گزارش نهایی شما خواهد آمد.این گزینه فعال باشد خطوط قطبی و کارتزین موجود در صف کهدر صورتی

 Show Tolerance Lineگزینه  (5-13-1-4-4

های آن آن در گزارش نهایی تلرانس ای از رله و فعال بودندر صورت فعال نبودن این گزینه در صورت وجود مشخصه

رید که تلرانس نیز مشخصه نمایش داده نخواهند شد و فقط خود مشخصه در گزارش نهایی آورده خواهد شد. اگر تمایل دا

 را فعال کنید. در مشخصه نشان داده شود این گزینه

 

 در گزارش Show Tolerance Lineگزینه  غیرفعال بودن. تاثیر 362-5 شکل

باشد ولی به علت غیر نس میمشخصه ما دارای تلرا Impedance viewهمانطور که از تصاویر باال مشخص است در پنجره 

 یمات گزارش این قسمت از شکل در گزارش آورده نشده است.ظفعال بودن گزینه نمایش تلرانس در صفحه تن

 Show Shot Point In Searchگزینه  (5-13-1-4-5

فعال خواهد بود. بطور مثال در صفحه تست  AMT Overcurrent و AMT Sequencerاین گزینه در تمامی صفحات به جز 

AMT Distance تست کرده باشید و مایل باشید که نقاط تست شده در این سرچ در گزارش نشان  ،اگر شما یک خط سرچ

ر نهایی از تصوی حالتتوانید این گزینه را فعال کنید. در غیر این صورت این گزینه را غیر فعال کنید. در این داده شوند می

 ر تصویر زیر غیر فعال بودن این گزینه نشان داد خواهد شد.د .بودریچ زون خواهد شامل ه در گزارش فقط صمشخ
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 در گزارش Show Shot Point In Search. تاثیر غیرفعال بودن گزینه 363-5 شکل

قط ریچ زون در گزارش ف Show Shot Point In Searchهمانطور که از شکل باال مشخص است با غیر فعال بودن گزینه 

 نمایش داده شده است.

 Show Zone Numberگزینه  (5-13-1-4-6

فعال خواهد بود. بطور مثال در صفحه تست  AMT Overcurrent و AMT Sequencerاین گزینه در تمامی صفحات به جز 

AMT Distance نه اگر شما یک خط سرچ تست کرده باشید و نقاط تست شده در این سرچ را با فعال کردن گزیShow shot 

point in search توانید با فعال کردن گزینه اید. اکنون میدر گزارش نمایش دادهShow Zone Number  در گزارش نشان

 تصویر آورده شده در ادامه این مطلب را نشان خواهد داد.دهید که هر نقطه در کدام زون تست شده است. 

  

 گزارش در Show Zone Number. تاثیر غیرفعال بودن گزینه 364-5 شکل

 Fontsقسمت  (5-13-1-5

نگونه که مایل هستید را تغییر دهید تا آ Searchو  Shot ،Checkمربوط به  هایولهای جدتوانید فونتدر این قسمت شما می

 در گزارش نشان داده شود.

 Headerگزینه  (5-13-1-5-1

 logoو آپدیت کردن   Header/Footer: توضیح درمورد 001

کند. با تغییر تغییر می Searchو  Shot ،Checkهای مربوط به جدول Headerباشد فونت با تغییر عددی که در این قسمت می

 مشاهده کنید. Reportتوانید بر روی مستقیم می صورتبهتاثیر تغییر عدد را کند و می Updateشروع به  Report ،این عدد

http://dl.vebko.org/software/Tester/Report.Font.Header_001.mp4
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 bodyگزینه  (5-13-1-5-2

کند. با تغییر را تغییر می Searchو  Shot ،Checkهای مربوط به جدول Bodyباشد فونت با تغییر عددی که در این قسمت می

 مشاهده کنید. Reportتوانید بر روی مستقیم می صورتبهکند و تاثیر تغییر عدد را می Updateشروع به  Reportاین عدد 

 ها در گزارشانتخاب فرمت عکس (5-13-1-6

 گیریگزارش  Image Type: انتخاب فرمت 001

یک اسب با کارت گرافتنشده است. مداده ختلف در آن قرار ها مکه فرمت شودمیبا کلیک بر روی کادر مربوطه لیستی باز 

 ها را انتخاب کنید.کامپیوتر و کیفیت مورد انتظار خود یکی از فرمت

ها قابل ایجاد نباشد بنابراین در صورت مواجه شدن ها ممکن است در برخی از ویندوزدقت داشته باشید که برخی از فرمت

 ها را در این قسمت تغییر دهید.عکس با عدم ایجاد عکس در گزارش، فرمت

 Browse Customدکمه  (5-13-1-7

 Browse Custom: توضیح درمورد دکمه 001

 Rioمواردی که در فایل  Browse Customتوانید با کلیک بر روی دکمه می را باز کرده باشید XRioیا  Rioاگر شما یک فایل 

 را به گزارش خود اضافه کنید. XRioو 

در آن قرار دارد. با فعال  XRioو یا  rioای باز خواهد شد که اطالعات فایل صفحه Browse Customبا کلیک بر روی گزینه 

وانید این موضوع را به گزارش تعات موجود در این لیست، میوکنار هر یک از موض Check Boxکردن و یا غیر فعال کردن 

 اضافه کنید.

 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Report.ImageFormating_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Report.BtnBrowseCustom_001.mp4
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 Browse Custom. گزینه 365-5 شکل

های لیست نامبرده شده در باال، در قسمت سمت برای دیدن این اطالعات در گزارش نهایی حتما باید قبل از انتخاب گزینه

 ”Test Object-“Test Room، از قسمت مربوط بهشودمیکه موضوعات مشخص  یمات گزارش، قسمتیظچپ صفحه تن

parameters  گزینهCustom Report .را فعال کرده باشید 

 Browse Excel Fileدکمه  (5-13-1-8

 راست کلیک (5-13-1-8-1

 ؟؟؟؟

 Open Fileگزینه  (5-13-1-8-1-1

 Copy Fileگزینه  (5-13-1-8-1-2

 Copy Full Pathگزینه  (5-13-1-8-1-3

 

 تستاطالعات  (5-13-1-9

خر آ، ناظر تست، شرکت پیمانکار و در Test Manتوانید نام شخص ه گزارش شما مییمات مربوط بظدر قسمتی دیگر از تن

ظر نهایی که برای این کار در فرم در یادداشتی در مورد تست را به گزارش اضافه کنید. برای این کار کافی است قسمت

نظر گرفته شده است نشان داده خواهد هایی که برای این کار در گرفته شده است را با دقت پر کنید. در ادامه تصویر محل

 شد.

 

 . اطالعات تست366-5 شکل

 انتخاب کرده باشید. Abstractرا از سرتیتر  Test Byبرای دیدن اطالعات این قسمت در گزارش نهایی باید گزینه 

  Export Report Settingقسمت  (5-13-1-10

 که نیاز است تا قبل از خروجی گرفتن از گزارش انجام شود در این قسمت آورده شده است. برخی از تنظیماتی
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 Export Typeقسمت  (5-13-1-10-1

ر روی با کلیک ب تی خروجی بگیرید.ارش خود را تمایل دارید با چه فرمتوانید مشخص کنید که گزدر این قسمت شما می

قادر است در خروجی به شما بدهد نشان داده  AMPROی که هایلیستی باز خواهد شد که فرمت Export Typeکادر جلوی 

 .Secured docو در نهایت  PDF ،RTF ،DOC ،HTML ،XML ،XPSها عبارتند از: خواهد شد. این فرمت

که به  شودباید به این مطلب اشاره  Secured docبرای شما آشنا باشد. در مورد  Secured docها به جز شاید تمام فرمت

امکان تغییرات  ،فرمتی طراحی شد که بعد از خروجی گرفتن با این فرمت ،AMTمحترم  کاربراناز واست تعدادی دلیل درخ

 گیرد که امکان این کار را از کاربر خواهد گرفت.گزارش در آن وجود نخواهد داشت. در واقع قفلی بر روی فایل قرار می

مکن بوده است سعی بر آن شده که قفل آن غیر قابل شکستن جا که منالزم به ذکر است که در طراحی این فرمت تا آ

 Validate Secured Saved Docsی توانید با استفاده از گزینهمی اصالت فایل گزارشباشد. ولی با این وجود برای تشخیص 

ن فایلی که در ای اگر قرار دارد فایل مورد نظر را باز کرده و از اصلی بودن فایل اطمینان حاصل فرمایید. Startکه در صفحه 

باشد در پیغامی اصالت فایل اعالم خواهد شد. شده خروجی گرفته  AMPROهمان فایلی باشد که از  شودمیقسمت معرفی 

 .شودمیدر غیر اینصورت غیر اصلی بودن فایل اعالم 

اشد. بعد از باز کردن فایل بامکان پذیر می AMPROافزار باز کردن فایل با مشخصات و فرمت گفته شده فقط از طریق نرم

در همان آدرس درست  Unsecured، در صورت اصل بودن فایل یک فایل با پسوند Validate Secured Saved Docsبا گزینه 

 توان محتوای آن را مطالعه نمود.باشد و با دوبل کلیک بر روی آن میکه فاقد پسورد می شودمی

 Insert Page Numberگزینه  (5-13-1-10-2

 گزارش نهایی شما دارای شماره صفحه خواهد بود.گزینه این  با فعال شدن

 Page Breakقسمت  (5-13-1-10-3

 های برای نظم بیشتر گزارش خروجی آورده شده است.در این قسمت گزینه

 Insert Page Break Before Main Headingگزینه  (5-13-1-10-3-1

هایش قسمت سمت چپ فرم تیک که در Main Headerدر صورت فعال بودن این گزینه قبل از پایان هر موضوع اصلی یا 

اصلی از ابتدای صفحه  اتیا موضوع هاکه هر سرتیتر شودمیخورد. این کار باعث آن می Page Breakاید یک را فعال نموده

 شروع شود.

 Insert Page Break Before Fault Typeگزینه  (5-13-1-10-3-2

توانید با فعال کردن این گزینه ، میدباشی های مختلف داشتهFault Typeهایی در در گزارش خود تست کهدر صورتی

این کار در نظم و زیباتر بودن  در گزارش نهایی از ابتدای صفحه شروع شود. Fault Typeمشخص کنید که اطالعات هر 

 تواند موثر باشد.گزارش نهایی می

 Header/Footerقسمت  (5-13-1-10-4

برگه تکرار کنید. برای این کار کافی است در جلوی توانید یک متن ثابت را در باال و پایین هر در این قسمت نیز شما می

 هر یک از این موارد متن مورد نظر خود را بنویسید.
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وارد کنید تا در گزارش نهایی آورده شود. برای اضافه کردن لوگوی  خود راتوانید لوگوی شرکت در همین قسمت شما می

مورد نظر روید. لوگوی شما ممکن است هر یک از دوبل کلیک کنید. به آدرس لوگوی  LOGOشرکت خود بر روی اسم 

متناسب با هر یک از این فرمتها ابتدا  کند.ا را پشتیبانی میهتتمامی این فرم AMPro باشد. Jpeg, Png, Jpg, gifهای فرمت

د. بعد وفرمت مورد نظر خود را در صفحه باز شده انتخاب کنید و سپس بر روی لوگوی خود دوبل کلیک کنید تا انتخاب ش

 را حذف کنید. آنتوانید با کلیک بر روی ضربدر کنار شکل از اضافه شدن لوگو به صفحه تنظیمات گزارش می

 

 و لوگو /Header Footer. تنظیمات 367-5 شکل

 Show Person Signقسمت  (5-13-1-11

برای این کار اگر بر روی  و ناظر را در پای هر برگه بیاورید. Test Manا توانید در صورت تمایل امضدر این قسمت می

 کلیک کنید تصویر زیر را خواهید دید. Settingی دکمه

 

 . تنظیمات مربوط به امضا گزارش368-5 شکل
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 های گزارش بیاورید.پایین صفحه تمام برگه در این بخش شما قادر خواهید بود امضا چهار نفر را در

 Add To Sign Personگزینه  (5-13-1-11-1

برای اضافه کردن امضا باید ابتدا این گزینه را انتخاب کرده باشید. در این صورت قسمتی برای اضافه کردن امضا به کاربر 

 نشان داده خواهد شد.

 Titleقسمت  (5-13-1-11-2

 در این قسمت باید سمت خود را بنویسید.

 Valueقسمت  (5-13-1-11-3

 در این قسمت باید نام خود را درج بفرمایید

 Signatureقسمت  (5-13-1-11-4

در این صورت با انتخاب تصویر  بروید که تصویر امضا در آن قسمت وجود دارد. یبا دوبل کلیک در این قسمت به آدرس

 امضا و تایید آن، امضا را در این قسمت مشاهده خواهید نمود.

 Marginقسمت  (5-13-1-12

اده توانید از این قسمت استفه متن گزارش از هر طرف با لبه کاغذ چقدر فاصله داشته باشد میبرای آنکه مشخص کنید ک

 کنید.

 

 . تنظیمات فاصل از لبه کاغذ369-5 شکل

 های آمادهTest Sheetخروجی گرفتن از گزارش با استفاده از  (5-13-1-13

 شرکت متانیر  Excel: توضیح در مورد فایل 001

را  که در نوار ابزار قرار گرفته است)آیکون  AMT Sequencerدر روم  Insert Automatic Stateدر صورت استفاده از گزینه 

های موجود در لیست موجود را شیت توان تستاجرای تست آماده است، مییکه در صورتبهانتخاب کنید( و اجرای تست 

این  هایی که درخواستهای شرکتاتوماتیک بعد از پایان تست کامل کرد. برای دسترسی به لیست تست شیت صورتبه

http://dl.vebko.org/software/Tester/Report.BtnBrowseExcelFile_001.mp4
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که در  شودمیباز  ایکلیک می کنید پنجره Report Settingsوقتی بر روی گزینه  Parametersموضوع را داشتند از منوی 

را انتخاب کنید. از لیست مشاهده شده تست شیت مورد نظر خود را انتخاب کنید. در  Browse Excelاین پنجره گزینه 

 تست شیت مورد نظر برای شما باز خواهد شد. okنهایت با کلیک بر روی گزینه 

 Export Report یدکمه (5-13-1-13-1

کلیک کنید  Export Reportیمات انجام شده در این فرم بر روی گزینه ظی تنآوردن فایل گزارش نهایی با تمام دستبهبرای 

 ایجاد کنید. (PDF,doc,rtf,html,xml,xps,secured doc)و با دادن آدرس دلخواه گزارش خود را با فرمت دلخواه

، اگر بر روی صفحه کردن و خارج شدن از این فرم okیمات در این قسمت و ظتوجه داشته باشید که شما بعد از انجام تن

برای برگشت به صفحه در آنجا نیز وجود خواهد داشت.  Export reportگزارش در صفحه تست راست کلیک کنید گزینه 

کردن و خارج شدن از  ok از بنابراین بعد است. نیز در نظر گرفته شده Setting Reportیمات در همین قسمت گزینه ظتن

 ه برای خروجی گرفتن دوباره به این صفحه برگردید.نیازی نیست ک ،یمات گزارشظفرم تن

در آن قسمت  Export Reportگزینه  Fileعالوه بر دو راه گفته شده برای ایجاد فایل گزارش نهایی از قسمت نوار ابزار منوی 

 نیز وجود خواهد داشت.

 Secured docخروجی با فرمت  (5-13-1-13-1-1

استفاده کنید. فایل  Secured docتوانید از فرمت یه گزارش نهایی میبرای جلوگیری از احتمال تغییر نتایج تست بعد از ته

 باشد.عامل میباشد که این رمز فقط در اختیار شرکت وبکو و شخص مدیردارای یک رمز می Secured docبا فرمت 

بنابراین  شده است.باشد یا فایل دچار دستکاری برای مطالعه فایل با چنین فرمتی باید ابتدا چک شود که فایل اصلی می

را انتخاب کنید و به آدرس فایل رفته و آن را انتخاب  Validated Secured Saved Docsافزار گزینه باید از صفحه اول نرم

کند و در صورت یکی بودن رمز فایل افزار رمز فایل را چک میرا کلیک کنید. بعد از این مراحل نرم Openی کنید و دکمه

یک فایل بدون پسورد در همان آدرس  شودمی. همزمان که این پیغام داده شودمیاعالم  Original Fileم با رمز اصلی پیغا

 توانید باز کنید و نتایج تست را مشاهده کنید.. این فایل را میشودمیفایل اصلی درست 

 Export Settingsدکمه  (5-13-1-14

در این قسمت را در قالب  شدهتوانید تمامی تنظیمات انجام مایل باشید می کهدر صورتیبعد از انجام تمامی مراحل باال و 

 Importو در دفعات دیگر و یا در دیگر صفحات تست آن را  (Export All Setting)خروجی بگیرید VKRSیک فایل با فرمت 

  .(Import All Setting)کرده و مورد استفاده قرار دهید

 Import Settingsی دکمه (5-13-1-15

اید، نیازی نیست برای گزارش گیری از تست جدید دوباره تنظیمات را انجام دهید. گرفته Exportرا  اگر از قبل تنظیماتی 

 Import settingکنید. برای این کار بر روی دکمه  Importاید در این قسمت گرفته Exportبلکه کافیست تنظیماتی را که 

 کلیک کنید تا فایل تنظیمات باز شود. ok ه، بر روی دکمهکلیک کنید و به آدرس فایل تنظیمات رفته و آن را انتخاب کرد
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  Reset to Defaultی دکمه (5-13-1-16

فرض برگرداند. این گزینه زمانی توان تنظیمات فرم جاری را به تنظیمات پیشمی Reset to Defaultبا کلیک بر روی دکمه 

 .فرض متفاوت باشدگزارش با تنظیمات پیش فعال خواهد بود که تنظیمات فرم

 Signal View پنجره (5-14

 AMT Sequencer ،AMT Distance ،AMT Differential ،AMTیعنی  در تمامی صفحات تست Signal View یپنجره

Overcurrent ... برای باز کردن پنجره . شودمیاستفاده  وSignal View  کلیک کرده تا این  از نوارابزار بر روی آیکون

نیز برای  Ctrl + Alt + Sبر نکلید میا توانید این پنجره را باز نمایید.نیز می View|Signal viewپنجره باز شود. شما از مسیر 

 .باشدمیسترسی سریعتر به این پنجره د

 

 Signal View. پنجره 370-5 شکل

Signal View جایی ولتاژ و جریان خروجیجابهAMT را بر حسب تابعی از زمان  باینریهای خروجیو ها ورودی و همچنین

 هستند. های این قسمت دارای یک محور زمان و یک محور دامنه سیگنالدهد. همه بخشنمایش می

مشاهده را  صحت تزریق سیگنال بتوانید شودشاید برای شما جالب باشد که قبل از آنکه ولتاژ یا جریانی به رله تزریق 

ید شما بعد از اجرای تست تر باشد که بدان. شاید برایتان جالبآوردمیپنجره این امکان را برای شما فراهم  . ایننمایید

ال را با سیگنال واقعی تزریق شده در این صفحه مشاهده و مقایسه نمایید. برای این کار باید از های ایدهتوانید سیگنالمی
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ی ای از مقایسه جریان نامی و واقعنمونه را فعال کنید. Trueگزینه   Show Actual Valueقسمتو از زبانه  Hardwareقسمت 

 ید.نمارا در تصویر زیر مشاهده می

 

 آل با سیگنال واقعینال ایده. مقایسه سیگ371-5 شکل

توان . در این تصویر به خوبی میباشدمی Loadبه یک جریان و ولتاژ  در حال تزریق AMTتصویر باال برای زمانیست که 

 را با یکدیگر مقایسه کرد. شودمیشده و جریانی که واقعا تزریق جریانی که باید تزریق می

 Select Graph to show actual binaryقسمت  (5-14-1

انتخاب  Wet صورتبهها آنالوگ نیز استفاده شود. بعد از اینکه ورودی صورتبهتواند می AMTتمامی هشت باینری ورودی 

در این قسمت شکل  Trueتوانید با فعال کردن گزینه را به آن وصل کنیم. شما می DCیا  ACتوانید شکل موج شدند می

شدن سیگنال مربوطه در این قسمت،  Trueمشاهده کنید. بعد از  signal viewرا در  AMTهای موج تزریق شده به ورودی

که با انتخاب تیک گزینه مربوطه  شودمیشده ایجاد  Trueیک گزینه در باالی پنجره به نام سیگنال  Signal Viewدر پنجره 

 ببینید. signal viewتوانید شکل موج را در می
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 Recorderو  Analogبه عنوان  AMTهای Input. استفاده از 372-5 شکل

را ها برای نمایش هر آنالوگ ورودی باید در قسمت باالی همین صفحه تیک آن را فعال کنید. اگر بخواهید تمامی سیگنال

 باز شود. Select Graph to show actual binaryکلیک کنید تا پنجره  توانید بر روی آیکون در یک دیاگرام ببینید می

 

 Select Graph to show actual binaryپنجره . 373-5 شکل

 ها، آنها را بر روی دیاگرام ببینید یا خیر.توانید با انتخاب سیگنالدر این پنجره می

انس ه بشوید. مثال وقتی به صفحه تست دیستهای متفاوتی مواجنمایش سیگنال باکنید شاید هر صفحه تست را که باز می

باشند. اما اگر به صفحه تست فرض فعال میپیش صورتبه Aو دیاگرام جریانی گروه  Aروید دیاگرام ولتاژی گروه می

توجه به ماهیت هر صفحه تست بنابراین با  فعال خواهند بود. Bو  Aفرض دو گروه جریانی پیش صورتبهدیفرانسیل بروید 

 های مرتبط با آن فعال خواهد بود.دیاگرام

تصویر های ولتاژی و جریانی فعال باشند در قسمت باالی پنجره تمامی کانال Hardwareاگر در هر صفحه تست از قسمت 

 زیر را مشاهده خواهید نمود.
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 Hardwareها در نتیجه فعال بودن تمامی کانال .374-5 شکل

 ی نمایش آن در این قسمت وجود نخواهد داشت.فعال نباشد گزینه Hardwareبنابراین اگر کانال جریانی یا ولتاژی در 

با  دارد که cursorبطور کلی در این پنجره یک جدول وجود دارد که اطالعاتی از پنجره را در خود جای داده است. دو عدد 

های مختلف این پنجره در ادامه قسمتی سیگنال مشخص شده را بخوانید. توانید مقدار دامنهحرکت آنها در محور زمان می

 توضیح داده خواهد شد.

 Data Table بخش (5-14-2

 ایدر خود ج ها،شد که اطالعاتی درباره سیگنالبا فعال کردن تیک این گزینه در باالی پنجره جدولی نمایش داده خواهد 

در محور زمان  Cursorها را بعد از مشخص کردن نوع سیگنال، با حرکت ی سیگنالتوانید اطالعات دامنهشما می داده است.

 شده است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. لآورید. این جدول از قسمتهایی تشکی دستبه

 

 Data Tableبخش . 375-5 شکل

 وضعیت تست (5-14-2-1

و اگر تست  Not Testedوضعیت تست نوشته شده است. در صورتی که تستی انجام نشده باشد عبارت  Data Tableدر باالی 

نمایش داده خواهد  Test State Failedشدن عبارت  Failو در صورت  Test State Passedشده باشد عبارت  passانجام شده و 

 شد.
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 Cursorستون  (5-14-2-2

ها با یک شماره مشخص شده است. همانطور که از شکل مشخص است در این پنجره Cursorدر این ستون نام هر یک از 

 وجود دارد. Cursorدو 

 

 Data Tableبخش  Cursorنمایش ستون . 376-5 شکل

 Timeستون  (5-14-2-3

مربوط به این زمان، بر روی دیاگرام بر روی زمانی که شما  Cursorزمان وارد کنید،  اگر در این ستون عددی را به عنوان

 اتفاق خواهد افتاد. زها در راستای محور زمان نیCursorاید خواهد ایستاد. تغییر زمان این قسمت با حرکت دادن وارد کرده

 

 Data Tableبخش  Timeستون نمایش . 377-5 شکل

 Signalستون  (5-14-2-4

 سلول روی بر کلیک با. کند مشاهده ستون این لیست در را هاState در فعال هایسیگنال تواندمی کاربر: Signal ستون

 .نماید انتخاب را خود نظر مورد سیگنال تواندمی کاربر و شده باز فعال هایسیگنال لیست جاری
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 Data Tableبخش  Valueنمایش ستون . 378-5 شکل

 Value ستون (5-14-2-5

 .شد خواهد نوشته ستون این در Cursor زمانی موقعیت به توجه با انتخابی سیگنال دامنه مقدار 

 .شد خواهد محاسبه انتخابی هایسیگنال مقداری و زمانی تفاضل ،Cursor اطالعات جدول، انتهایی ردیف در

 Cursorبخش  (5-14-3

توانید موجود در این پنجره را مشاهده خواهید نمود. شما می Cursorشما دو  ،هااگر تیک این گزینه فعال باشد باالی دیاگرام

 افقی حرکت دهید. صورتبهگرفته و در راستای محور زمان ماوس ها را با Cursorاین 

 Cursorبا رنگ نارنجی و  1شماره  Cursorا مشاهده خواهید نمود. هCursorدرجه در امتداد حرکت  90خطی رنگی با زاویه 

 با رنگ آبی نشان داده خواهد شد. 2شماره 

دارند. در نتیجه وقتی به قسمتی مانند لبه باالرونده و یا پایین رونده یک باینری در  Snap To Lineاین خطوط خاصیت 

 گردد.ه آنها متصل میاتوماتیک ب صورتبه شودمیها نزدیک اگرام باینریید
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 Signal View. پنجره 379-5 شکل

فعال باشد مشاهده خواهید نمود که ستون زمان، مقادیرش  Data Tableدهید اگر جدول را حرکت می Cursorوقتی که 

در ستون د مقدار سیگنال را در هر زمانی که مایل باشید توانیها شما میCursorبا حرکت دادن این  تغییر خواهند کرد.

Value .همین جدول مشاهده کنید 

. این شودمیکسر  2شماره  Cursorدهد از نشان می 1شماره  Cursorدر ردیف آخر مقداری که  Data Tableدر قسمت 

 .شودمیو هم در دامنه سیگنال انجام عملیات هم در زمان 

 Voltage Group(A)بخش  (5-14-4

نمایش داده خواهد  در این قسمت آن را تولید کند AMTکه قرار است ولتاژی  Aهای گروه اگر این گزینه فعال باشد سیگنال

 شد. در دیاگرام ولتاژی یک قسمت به عنوان راهنما وجود دارد که نام هر سیگنال را با یک رنگ نمایش داده است.
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 Aدیاگرام ولتاژ گروه . 380-5 شکل

بر روی  Shiftکلید وجود دارد که اگر  ک مشکی رنگاگرام ولتاژی کنار نام هر سیگنال یک مربع کوچیدر قسمت راهنما د

بر روی آن چپ کلیک کنید سیگنالی که این مربع در کنار آن واقع شده است صفحه کلید کامپیوتر خود را نگه دارید و 

توانید و کلیک بر روی سیگنال مورد نظر در همین قسمت می Ctrlهمچنین با نگه داشتن کلید  پنهان خواهد شد. در صفحه

 مشاهده کنید. Bold صورتبهآن را 

 

 A. دیاگرام ولتاژ گروه 381-5 شکل

از صفحه پنهان شده  VA2ولتاژ  ،ک بر روی مربع نشان داده شده در شکلکنید با کلیهمانطور که در شکل باال مشاهده می

 شکار خواهد شد.آسیگنال پنهان شده دوباره  ار دیگر بر روی همان مربع کلیک شوداگر یک ب است.

فرض غیرفعال پیش صورتبه AMT Diff Harmonicsو  AMT Differential ،AMT Overcurrentاین قسمت در صفحات تست 

  های ولتاژی انتخاب شوند.سیگنال Hardware Configیمات ظد بود. برای فعال شدن آن باید از قسمت تنخواه

 Voltage Group(B)بخش  (5-14-5

 Hardware Configتنظیمات  بخشفرض در تمامی صفحات تست غیر فعال خواهد بود. تنها اگر از پیش صورتبهاین گزینه 

ده شو تیک آن نیز فعال  انتخابافزار سخت بخشنمایش داده خواهد شد. اگر این گزینه در  قسمتفعال شده باشد در این 

دانید یهمانطور که منمایش داده خواهد شد. در این قسمت آن را تولید کند  AMTکه قرار است  Bهای گروه سیگنال باشد،

گرام در این دیاباشد. بنابراین شما در شکل تنها یک شکل موج خواهید دید. یک ولتاژ تکفاز می AMTدستگاه  Bولتاژ گروه 

 نمایش داده است.این قسمت را با رنگ قرمز سیگنال تنها ولتاژی یک قسمت به عنوان راهنما وجود دارد که نام 

 

 A. دیاگرام ولتاژ گروه 382-5 شکل
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وجود دارد که اگر بر روی آن چپ کلیک  ک مشکی رنگاگرام ولتاژی کنار نام سیگنال یک مربع کوچیدر قسمت راهنما د 

 صفحه پنهان خواهد شد. ازکنید سیگنالی که این مربع در کنار آن واقع شده است 

 Voltage All(v)بخش  (5-14-6

دهد. این بخش در را با هم بر روی یک نمودار نمایش می Bو  Aهای گروه ن این گزینه تمامی ولتاژدر صورت فعال بود

 باشد.دست تهیه می

 Vx(V)بخش  (5-14-7

جداگانه بر روی یک نمودار مشاهده کنید. برای این کار تنها کافیست کانال ولتاژی  صورتبهتوانید ها را میتمامی ولتاژ

 ید.مورد نظر خود را انتخاب کن

 Current Group(A)بخش  (5-14-8

آن را تولید کند نمایش داده خواهد شد.  AMTجریانی که قرار است  Aهای گروه باشد سیگنال انتخاب شدهاگر این گزینه 

 یک قسمت به عنوان راهنما وجود دارد که نام هر سیگنال را با یک رنگ نمایش داده است. جریانیدر این دیاگرام 

 

 Aگروه  جریان. دیاگرام 383-5 شکل

بر  Shiftاگر کلید وجود دارد که  ک مشکی رنگیک مربع کوچ جریانی دیاگرام کنار نام هر سیگنال یدر قسمت راهنما

ع شده آن واقروی صفحه کلید کامپیوتر خود را نگه دارید و بر روی آن چپ کلیک کنید سیگنالی که این مربع در کنار 

و کلیک بر روی سیگنال مورد نظر در همین قسمت  Ctrlاست در صفحه پنهان خواهد شد. همچنین با نگه داشتن کلید 

 مشاهده کنید. Bold صورتبهتوانید آن را می
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 A. دیاگرام ولتاژ گروه 384-5 شکل

در صفحه پنهان  IA3 جریانکنید با کلیک بر روی مربع نشان داده شده در شکل  مشاهده میهمانطور که در شکل باال

 شکار خواهد شد.آنید سیگنال پنهان شده دوباره ار دیگر بر روی همان مربع کلیک کشده است. اگر یک ب

 Current Group(B)بخش  (5-14-9

در  باشد و در مابقی صفحات تست بایدفعال می فرضپیش صورتبهاین گروه جریانی تنها در صفحات تست دیفرانسیلی 

جریانی که  Bهای گروه فعال شده باشد. اگر این گزینه انتخاب شده باشد سیگنال Hardware configصورت نیاز از قسمت 

م جریانی یک قسمت به عنوان راهنما وجود دارد که آن را تولید کند نمایش داده خواهد شد. در این دیاگرا AMTقرار است 

 نام هر سیگنال را با یک رنگ نمایش داده است.

 

 B. دیاگرام جریان گروه 385-5 شکل

بر روی  Shiftکلید  اگرمشکی رنگ وجود دارد که  کدر قسمت راهنما دیاگرام جریانی کنار نام هر سیگنال یک مربع کوچ

صفحه کلید کامپیوتر خود را نگه دارید و بر روی آن چپ کلیک کنید سیگنالی که این مربع در کنار آن واقع شده است 

توانید و کلیک بر روی سیگنال مورد نظر در همین قسمت می Ctrlدر صفحه پنهان خواهد شد. همچنین با نگه داشتن کلید 

  کنید. مشاهده Bold صورتبهآن را 

 

 Bگروه  جریانی. دیاگرام 386-5 شکل

از صفحه پنهان شده  IA3 جریانکنید با کلیک بر روی مربع نشان داده شده در شکل همانطور که در شکل باال مشاهده می

 شکار خواهد شد.آشده دوباره  نید سیگنال پنهانار دیگر بر روی همان مربع کلیک کاست. اگر یک ب
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 Current All(v)بخش  (5-14-10

دهد. این بخش در را با هم بر روی یک نمودار نمایش می Bو  Aهای گروه در صورت فعال بودن این گزینه تمامی جریان

 باشد.دست تهیه می

 Ix(A)بخش  (5-14-11

برای این کار تنها کافیست کانال جریانی  جداگانه بر روی یک نمودار مشاهده کنید. صورتبهتوانید ها را میتمامی جریان

 مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 Harmonic Voltage Group(A)بخش  (5-14-12

باشد و در نوار ابزار گزینه  Transientانتخابی  Stateو زمانی که نوع  AMT Sequencerاین گزینه تنها در صفحه تست 

Current State باشد.انتخاب شده باشد قابل رویت می 

 .شودمینمودار ستونی نمایش داده  صورتبههای ولتاژی فایل حالت گذرای لود شده ا انتخاب این گزینه هارمونیکب

 

 نمایش هارمونیک ولتاژی .387-5 شکل

 قسمت نمایش هارمونیکی قابلیت بزرگنمایی و کوچکنمایی نخواهد داشت.

 Harmonic Voltage Group(B)بخش  (5-14-13

باشد و در نوار ابزار گزینه  Transientانتخابی  Stateو زمانی که نوع  AMT Sequencerاین گزینه تنها در صفحه تست 

Current State باشد.انتخاب شده باشد قابل رویت می 

 .شودمیستونی نمایش داده  نمودار صورتبههای ولتاژی فایل حالت گذرای لود شده با انتخاب این گزینه هارمونیک

 قسمت نمایش هارمونیکی قابلیت بزرگنمایی و کوچکنمایی نخواهد داشت.

 Harmonic Voltage All(v)بخش  (5-14-14

دهد. را با هم بر روی یک نمودار نمایش می Bو  Aهای گروه های ولتاژدر صورت فعال بودن این گزینه تمامی هارمونیک

 باشد.این بخش در دست تهیه می
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 Harmonic Current Group(A)خش ب (5-14-15

باشد و در نوار ابزار گزینه  Transientانتخابی  Stateو زمانی که نوع  AMT Sequencerاین گزینه تنها در صفحه تست 

Current State باشد.انتخاب شده باشد قابل رویت می 

 .شودمینمودار ستونی نمایش داده  تصوربههای ولتاژی فایل حالت گذرای لود شده با انتخاب این گزینه هارمونیک

 

 نمایش هارمونیک جریانی .388-5 شکل

 قسمت نمایش هارمونیکی قابلیت بزرگنمایی و کوچکنمایی نخواهد داشت.

 Harmonic Current Group(B)بخش  (5-14-16

باشد و در نوار ابزار گزینه  Transientانتخابی  Stateی که نوع و زمان AMT Sequencerاین گزینه تنها در صفحه تست 

Current State باشد.انتخاب شده باشد قابل رویت می 

 .شودمینمودار ستونی نمایش داده  صورتبههای ولتاژی فایل حالت گذرای لود شده با انتخاب این گزینه هارمونیک

 

 نمایش هارمونیک جریانی .389-5 شکل

 قسمت نمایش هارمونیکی قابلیت بزرگنمایی و کوچکنمایی نخواهد داشت.
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 Harmonic Current All(v)بخش  (5-14-17

دهد. این را با هم بر روی یک نمودار نمایش می Bو  Aهای جریانی گروه در صورت فعال بودن این گزینه تمامی هارمونیک

 باشد.یبخش در دست تهیه م

 Digitalبخش  (5-14-18

 Binaryو زبانه  Hardware Config بخشهای ورودی و خروجی که در توانید در این بخش باینریبا فعال کردن این گزینه می

Input  وBinary Output اند، مشاهده نمایید.انتخاب شده 

اید در کنار آن نوشته شده است. قبل از شروع تست در این قسمت چیزی ثبت نامی که شما برای باینری انتخاب کرده

 شده باشند، متصل AMTهای رله به ورودی و خروجی رله تریپ داشته باشند کهدر صورتینشده است. بعد از اجرای تست 

 توانیم زمان وقوع این رخداد را مشاهده کنیم.در این قسمت می

 فعال باشد، قبل از تست و بعد از تست در این قسمت نمایش داده خواهد شد. AMTاگر باینری خروجی 

باال رونده ها را به لبه Cursorبعد از زوم مناسب یکی از  شودمیبرای دانستن زمان دقیق یک شدن یک باینری پیشنهاد 

دارند در نتیجه وقتی این خط به قسمت یک باینری  Snapهستند خاصیت  Cursorباینری بچسبانید. خطوطی که همراه 

 .شودمیی باالرونده آن متصل اتوماتیک به لبه صورتبه شودمینزدیک 

 

 ها. دیاگرام باینری390-5 شکل
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ثانیه رخ داده میلی 33وصل شده است که این رخداد در زمان  Tripی باالرونده باینری به لبه 1شماره  Cursorشکل باال  در

 ثانیه طول کشیده است.میلی 146ثانیه به پایان رسیده است. این مدت مجموعا میلی 179و در زمان 

 Digital Allبخش  (5-14-19

باشد و در نوار ابزار گزینه  Transientانتخابی  Stateو زمانی که نوع  AMT Sequencerاین گزینه تنها در صفحه تست 

Current State باشد.انتخاب شده باشد قابل رویت می 

های رله را که در فایل حالت گذرا موجود باشد در این قسمت نمایش در صورت فعال بودن تیک این گزینه تمامی باینری

 دهد.می

 

 ها. دیاگرام باینری391-5 شکل

 Actual Pre Test Current Voltageبخش  (5-14-20

دهد. این بخش در دست کند را نمایش میهای ولتاژی عبور میهایی که از فازدر صورت فعال بودن این قسمت جریان

 .باشدیتهیه م

  Actual Pre Test Currentبخش  (5-14-21

دهد. این های واقعی فاز جریانی در هنگام شروع تزریق جریان را نشان میفعال بودن جریان در این قسمت در صورت

 باشد.قسمت در دست تهیه می

 Diff Bias All(In)بخش  (5-14-22

 باشد.دهد. این بخش در دست تهیه میرله را در این قسمت نمایش می Ibiasدر صورت فعال بودن این گزینه جریان 
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 I1x(In)بخش  (5-14-23

 د.باشجداگانه بر روی یک نمودار مشاهده کنید. این بخش در دست تهیه می صورتبهتوانید زمین را می هایانتمامی جر

 Rampبخش  (5-14-24

 باشد.های یک موج سینوسی را ببینید. این بخش در دست تهیه میrampتوانید با انتخاب این گزینه می

 Export Comtradeی دکمه (5-14-25

 تهیه کنید. Comtradeیک فایل  Signal Viewهای موجود در پنجره انید از شکل موجتوبا استفاده از این گزینه می

 باشد.این بخش در دست تهیه می

 سیگنال Instantaneousنمایش  (5-14-26

 صورتبهها باشد. در این وضعیت شکل موجمی .Inst صورتبهفرض های ولتاژی و جریانی در حالت پیشنمایش سیگنال

 اهند شد.ش داده خویسینوسی نما

 سیگنال RMSنمایش  (5-14-27

 نمایش داده خواهند شد. Root mean square(RMS) صورتبهها اگر این گزینه انتخاب شود شکل موج

 

 یک شکل موج RMSقدار م. 392-5 شکل

در کنار یکدیگر نشان  RMSدار یک موج سینوسی و در شکل نشان داده شده است. در شکل زیر مق RMSدر شکل باال مقدار 

 داده شده است.
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 آن RMS. نمایش یک موج سینوسی و مقدار 393-5 شکل

های شما مفید باشد. بخصوص وقتی در صفحه تواند در برخی از تحلیلیک شکل موج سینوسی می RMSنمایش مقدار 

دو  RMSدر ادامه نمایش شکل موج سینوسی و  باشید. Rampباشید و در حال ایجاد یک شکل موج  AMT Sequencerتست 

Ramp State .را مشاهده خواهید نمود 

 

 Ramp Stateدر  RMS. نمایش یک موج سینوسی و مقدار 394-5 شکل
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 Snap To Special Valueگزینه  (5-14-28

یک  Rmsی ی یک باینری یا مقدار دامنهبه خطوط ویژه مانند لبه باالرونده Cursorاگر مایل نیستید که خطوط متصل به 

 فعال کنید.اتوماتیک متصل شود این گزینه را غیر صورتبهسیگنال و ... 

کنید حتما با را به آن متصل می Cursorوقتی خطوط رنگی متصل به اگر این گزینه غیر فعال باشد توجه داشته باشید که 

در ادامه با ذکر یک مثال  توجه به بزرگنمایی شما از صفحه احتماال دچار خطا در خواندن مقادیر مورد نظر خواهید بود.

 .شودمیخطایی که ممکن است با غیر فعال بودن این گزینه در خواندن مقادیر داشته باشید بیان 

 Snap Toرا درحالی که تیک گزینه  1شماره  Cursorاست که زمان وقوع تریپ دیده شود. در شکل زیر سعی بر آن بوده 

Special Value در ایم. زمانی که فعال است را به لبه باالرونده باینری متصل کردهData Table  ثانیه میلی33,4 شودمیخوانده

 باشد.می

 

 Snap. فعال بودن 395-5 شکل

فعال است و بزرگنمایی تصویر هم مانند قبل غیر Snap To Special Valueخواهیم همین مقدار را زمانی که گزینه حاال می

 است، بخوانیم. در این صورت تصویر زیر را خواهیم داشت.
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 Snap فعال بودنغیر. 396-5 شکل

توانیم با مقدار این خطا را می خطا. 0,88باشد. یعنی با ثانیه میمیلی32,52 شودمیخوانده  Data Tableزمانی که در 

 بزرگنمایی همان قسمت بهتر مشاهده کنیم.

 percentو  Valueگزینه  (5-14-29

ی فوق هاانتخاب هر یک از گزینه با .شودمیهای هارمونیک فعال باشد این گزینه نمایش داده اگر دیاگرام نمایش سیگنال

 یا درصدی مشاهده کنید. Abs مقدار صورتبهتوانید مقادیر هارمونیک را می

 Dynamic Zoomگزینه  (5-14-30

های این گزینه نیز با فعال بودن دیاگرام هارمونیکی فعال خواهد بود. با انتخاب این گزینه نمودار هارمونیکی با انتخاب گزینه

Percent  وValue اتوماتیک  صورتبهOptimize شودمی. 

 Num. Of Precگزینه  (5-14-31

شود در واقع ارقام این گزینه نیز با فعال بودن دیاگرام هارمونیکی فعال خواهد بود. عددی که در این قسمت نوشته می

 اعشاری نمایش داده شده خواهد بود.

 State Makerقسمت  (5-14-32

 .شودمیمت پایین نشان داده به س ط مشکی رنگ کشیده شدهو یک خ Stateبا نام آن  Stateدر ابتدای شروع هر 
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 Snapفعال بودن غیر. 397-5 شکل

 هاها در تمامی پنجرهاست. این نشانگردر شکل نشان داده شده  Prefault ،Fault ،PostFaultهای با نام Stateدر شکل باال سه 

مواجه خواهیم بود بسیار  Stateزیادی  دکه با تعدا AMT Sequencerها بخصوص در صفحه تست Stateا نمودن برای جد

 مفید خواهند بود.

 Signal Viewها در راست کلیک (5-14-33

 Signal Viewمنوهای راست کلیک در  65-5 جدول

 توضیحات عنوان

Zoom 

آید. این ابزار خود دارای به کار می Signal Viewهای موجود در نمایی قسمت خاصی از سیگنالو کوچک نماییزرگببرای 

 باشد.سه زیرمجموعه می

 Zoom mode : ترنزدیکو  ترواضحبا انتخاب این گزینه و انتخاب ناحیه مورد نظر، قسمت انتخابی 

ها را توانید منحنیمی Alt+left clickفاده از گزینه از استفاده از این گزینه با است پس خواهد شد.

 د.جا کنیتوانید نمودارها را جابهجا کنید و با پایین نگه داشتن آن میجابهدر راستای افقی و عمودی 

توانیم عملیات بزرگنمایی و کوچکنمایی دارد. با حرکت دادن آن می Mouse Whileشما ماوس اگر 

پنجره در راستای  Mouse wheelدر حالت عادی با حرکت دادن  دهید.صفحه را به راحتی انجام 

را نگه دارید در راستای عمودی نیز تغییرات صفحه را مشاهده  Ctrlافقی تغییر خواهد کرد و اگر کلید 

 باشد.و کلید مثبت و منفی می Ctrlکلید میانبر این قسمت  خواهید نمود.

 Zoom In (+)ها به اندازه مشخص نی: با انتخاب این گزینه منحZoom In شوند. کلید میانبر می

را انتخاب کنید مشخصه  دکلید مثبت کیبور Ctrlاگر با کلید  باشد.این گزینه عالمت جمع )+( می

 بزرگ خواهد شد. yدر راستای محور 

 Zoom Out (-)ها به اندازه مشخص : با انتخاب این گزینه منحنیZoom Out شوند. کلید می

را انتخاب کنید  دکلید مثبت کیبور Ctrlاگر با کلید  باشد.( می-ر این گزینه عالمت منفی )میانب

 کوچک خواهد شد. yمشخصه در راستای محور 

Optimize 
داشته باشند، تمام منحنی در مدت زمان نامی، نشان داده خواهد شد.  رها در هر حالتی که قرابا انتخاب این گزینه، منحنی

 ود دارای زیر منوهای زیر است:این گزینه خ
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 Allکند.: هر دو محور عمودی و افقی را بهینه می 

 X-Axisمحور زمان( دیده خواهند شد.) توجه به رنج محور افقی ها با: با انتخاب این گزینه منحنی 

 Y-Axisها با توجه به رنج محور عمودی دیده خواهند شد. : با انتخاب این گزینه منحنی 

view 

ها تری مشاهده کنیم. با توجه به انتخاب کاربر منحنیتوانیم در درصدهای بزرگها را میتخاب این گزینه محور منحنیبا ان

 4و1،2،3ها به ترتیب اعداددرصد به نمایش درآیند. کلید میانبر این گزینه 400و  200، 150، 100توانند در سایزهای می

 باشند.می

Signals 
ها را به تواند از این لیست هر یک از سیگنالباشد. کاربر میدر لیست این گزینه موجود می ،الهای فعتمامی سیگنال

 دلخواه خود انتخاب کند تا در صفحه نمایش نشان داده نشود.

Bold  توانید با انتخاب سیگنال مورد نظر آن سیگنال را در صفحه نمایش شما میBold .نمایید 

diagram ها را فعال و یا غیرفعال کند.مایش هر یک از دیاگرامتواند نکاربر می 

 که در ادامه توضیح داده خواهد شد. Signal Propertiesای وجود دارد با عنوان در راست کلیک این قسمت گزینه

 Signal Propertiesگزینه  (5-14-33-1

ار هم برای این ک تغییر دهید.ها شاید الزم باشد نمایش یا رنگ یک سیگنال را برای تحلیل و بررسی برخی از سیگنال

ای بروید هها به پنجرها این گزینه را انتخاب کنید یا با دوبل کلیک بر روی دیاگرامتوانید از راست کلید بر روی دیاگراممی

 ها اعمال کرد.که بتوان تغییرات دلخواه را بر روی سیگنال

 

 Signal Propertiesپنجره . 398-5 شکل

 این پنجره از سه زبانه تشکیل شده است.

 Analog Signalزبانه  (5-14-33-1-1

 Signalقسمت  (5-14-33-1-1-1

 در ابتدا باید سیگنالی که قصد تغییر رنگ یا خط آن دارید انتخاب کنید.

 Nameقسمت  (5-14-33-1-1-2

 .شودمیی قبل انتخاب شده است در این قسمت نوشته نام سیگنالی که در مرحله
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 Line Styleقسمت  (5-14-33-1-1-3

 انتخاب کنید. Styleتوانید از لیست باز شده یک با کلیک بر روی این قسمت یک لیست باز خواهد شد که می

 Styleانواع  66-5 جدول

Style Name 
 Solid 

 Dash 
 Dot 
 Dash-Dot 
 Dash-Dot-Dot 

 Line Widthقسمت  (5-14-33-1-1-4

 توانید ضخامت خط را تغییر دهید.ر این قسمت مید

 Colorقسمت  (5-14-33-1-1-5

 توانید رنگ سیگنال انتخابی را تغییر دهید.در این قسمت می

 Marker Typeقسمت  (5-14-33-1-1-6

 توانید از لیستی که در این قسمت بازاگر بخواهید در طول مسیر سیگنال شکل هندسی خاصی بر روی آن قرار بگیرد می

 ا انتخاب کنید.یکی از آنها ر شودمی

 Previewقسمت  (5-14-33-1-1-7

گیرد قبل از آنکه از این صفحه خارج شوید در این قسمت نمایش داده خواهد هرگونه تغییری که در این قسمت صورت می

 شد.

 Binary Signalsزبانه  (5-14-33-1-2

 ها را تغییر دهید.توانید خصوصیات ظاهری باینریدر این قسمت می

 Signalقسمت  (5-14-33-1-2-1

 که قصد تغییر رنگ یا خط آن دارید انتخاب کنید.در ابتدا باید سیگنالی 

 Nameقسمت  (5-14-33-1-2-2

 .شودمیی قبل انتخاب شده است در این قسمت نوشته نام سیگنالی که در مرحله

 Colorقسمت  (5-14-33-1-2-3

 توانید رنگ سیگنال انتخابی را تغییر دهید.در این قسمت می

 Previewقسمت  (5-14-33-1-2-4

ز آنکه از این صفحه خارج شوید در این قسمت نمایش داده خواهد گیرد قبل اهرگونه تغییری که در این قسمت صورت می

 شد.

 State Signalsزبانه  (5-14-33-1-3

 توانید تغییر دهید.را می Cursorدر این قسمت خصوصیات ظاهری خطوط 
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 Signalقسمت  (5-14-33-1-3-1

 در ابتدا باید سیگنالی که قصد تغییر رنگ یا خط آن دارید انتخاب کنید.

 Nameقسمت  (5-14-33-1-3-2

 .شودمیی قبل انتخاب شده است در این قسمت نوشته رحلهنام سیگنالی که در م

 Line Styleقسمت  (5-14-33-1-3-3

 انتخاب کنید. Styleتوانید از لیست باز شده یک با کلیک بر روی این قسمت یک لیست باز خواهد شد که می

 Styleانواع  67-5 جدول

Style Name 
 Solid 

 Dash 
 Dot 
 Dash-Dot 
 Dash-Dot-Dot 

 Line Widthقسمت  (5-14-33-1-3-4

 توانید ضخامت خط را تغییر دهید.در این قسمت می

 Colorقسمت  (5-14-33-1-3-5

 توانید رنگ سیگنال انتخابی را تغییر دهید.در این قسمت می

 Marker Typeقسمت  (5-14-33-1-3-6

 توانید از لیستی که در این قسمت بازد میاگر بخواهید در طول مسیر سیگنال شکل هندسی خاصی بر روی آن قرار بگیر

 یکی از آنها را انتخاب کنید. شودمی

 Previewقسمت  (5-14-33-1-3-7

گیرد قبل از آنکه از این صفحه خارج شوید در این قسمت نمایش داده خواهد هرگونه تغییری که در این قسمت صورت می

 شد.

 های میانبر کلید (5-14-33-2

برای  ،Signal Viewهایی قرار گرفته در راست کلیک بر رویعالوه بر ابزار Signal viewبرای افزایش سرعت در کار با پنجره 

 برخی از آنها کلید میانبر در نظر گرفته شده است که لیست آنها در جدول زیر آورده خواهد شد.

 Signal Viewهای میانبر استفاده شده در کلید 68-5 جدول

 توضیحات کلید میانبر

“+” key  با فشردن کلیک مثبت بر روی صفحه کلید همانZoom In  شودمیانجام. 

“-: key  با فشردن کلیک منفی بر روی صفحه کلید همانZoom Out  شودمیانجام. 

X key  با فشردن کلیکX ها در راستای محور بر روی صفحه کلید سیگنالx ند شد.برای نمایش بهینه خواه 

Y key  با فشردن کلیکy ها در راستای محور بر روی صفحه کلید سیگنالy .برای نمایش بهینه خواهند شد 

 درصد نمایش داده خواهند شد. 100ها با حداکثر اندازه خود یعنی بر روی صفحه کلید سیگنال 1با فشردن عدد   1

 درصد نمایش داده خواهند شد. 200برابر اندازه خود یعنی  ها با دوبر روی صفحه کلید سیگنال 2با فشردن عدد   2

 درصد نمایش داده خواهند شد. 300ها با سه برابر اندازه خود یعنی بر روی صفحه کلید سیگنال 3با فشردن عدد   3
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 واهند شد.درصد نمایش داده خ 400ها با چهار برابر اندازه خود یعنی بر روی صفحه کلید سیگنال 4با فشردن عدد   4

  All Stateو  Current stateاستفاده از گزینه  (5-14-34

توانید از نوار ابزار با باشد در این حالت شما می Transientشما از نوع حالت گذرا یا  stateاگر نوع  AMT Sequencerدر روم 

ین حالت عالوه بر تک تک اختصاصی مشاهده کنید. در ا صورتبههای حالت گذرا را سیگنال Current Stateانتخاب گزینه 

 های گذرا قابل مشاهده خواهد بود.های خروجی رله و هارمونیک موجود در سیگنالگذرا، تمامی باینری هایسیگنال

. در این شودمیها را نمایش داده stateهای تمامی را انتخاب کنید سیگنال All Stateاز نوار ابزار باال گزینه  کهدر صورتی

های دیگر خواهید دید. در این حالت stateآن را مانند  هایگذرا داشته باشید سیگنال stateیک  کهدر صورتیحالت 

  گذرا قابل مشاهده نخواهد بود. stateهای خروجی و هارمونیک باینری
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 Vector Viewپنجره  (5-15

 صورتبههر سیگنال را  توان مقدار و زاویهاین پنجره را در خود دارند. در این پنجره می AMProتمامی صفحات تست 

 باشد.های دیگر این پنجره استفاده در تست کنتور میاز کاربرد برداری مشاهده نمود.

 استفاده کنید. Ctrl + Alt + Vکلیک کنید و یا از کلید میانبر  انید از نوار ابزار بر روی آیکونتوبرای مشاهده این صفحه می

د. از بسیار کمک کن ،تواند شما را در تحلیلها میید ولی در برخی از تستآر میاین پنجره با توجه به اینکه ساده به نظ

های موجود در هر صفحه تست اطالعات مربوط به آن نقطه را تمامی پنجره شودمیهر نقطه که تست  AMProآنجا که در 

و .... همگی جریان ولتاژ  Signal Viewو  Vector View شودمیدهند در نتیجه وقتی در دیستانس یک نقطه تست نمایش می

 باشد. ی نمایش میدهند. فرق این صفحات در نحوههمان نقطه تست را نمایش می

با صفحات تست دیگر کمی فرق خواهد داشت. علت آن هم انجام  AMT Sequencerی تست نمایش این پنجره در صفحه

باشد که مقدار پارامترهای ارای یک قسمت جدول مانند میدکلی این پنجره  صورتبهاست.  AMT Sequencerتست کنتور در 

 باشد.ها می. قسمت دیگر این پنجره نمایش برداری سیگنالشودمیمختلف در این قسمت نشان داده 

 

  Vector Viewنمایش ماژول . 399-5 شکل
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 زیر نمایش داده شود. صورتبهواند تمی AMT Sequencerهمین پنجره در 

 

 AMT Sequencerدر  Vector Viewنمایش ماژول . 400-5 شکل

 Vector Viewجدول اطالعات  (5-15-1

کند. رق میفدید با یکدیگر  پیش فرض خواهید صورتبهبا توجه به اینکه در کدام صفحه تست قرار دارید پارامترهایی که 

مثال در صفحه دیستانس شما سه فاز ولتاژ و سه فاز جریان را خواهید دید ولی در صفحه جریان زیاد تنها سه فاز بطور 

 جریان را خواهید دید.

 شده پارامترهایی که در طراحیبرای دیدن پارامترهای بیشتر در این قسمت باید در راست کلیکی که برای این قسمت 

 فعال کنید.رفته شده است را فعال یا غیرنجا در نظر گآ

باشد. این مورد قابل ویرایش میباشند و برخی هم غیربرخی از پارامترهایی که در این قسمت خواهید دید قابل ویرایش می

 ی تستی که در آن قرار گرفتید دارد.بستگی به صفحه

 Vectorصفحه نمایش  (5-15-2

باشد که برای در اطراف این صفحه چهار باکس می .نمود مشاهده خواهید برداری صورتبهها را این قسمت سیگنال در

باشند که در راست کلیک گزینه ها تنها زمانی قابل ویرایش میاین باکس .شودمیبهینه کردن صفحه برداری استفاده 

Optimize .انتخاب نشده باشد 
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 چک باکس آمپر (5-15-2-1

 صورتبهبخواهیم بردارهای جریانی را در صفحه  کهدر صورتیاست.  ی پایین، سمت راست قرار گرفتهاین سلول در گوشه

Manual .توانیم عدد مورد نظر را در این قسمت وارد کنیم.می بهینه کنیم 

 

 بهینه کردن آمپر. 401-5 شکل

 چک باکس ولتاژ (5-15-2-2

 رتصوبهبخواهیم بردارهای ولتاژی را در صفحه  کهدر صورتیگرفته است.  ی پایین، سمت چپ قراراین سلول در گوشه

Manual توانیم عدد مورد نظر را در این قسمت وارد کنیم.بهینه کنیم. می 

 

 Vبهینه کردن . 402-5 شکل

 چک باکس اهم (5-15-2-3

 صورتبهبخواهیم بردارهای اهمی را در صفحه  کهدر صورتیار گرفته است. ی باال، سمت راست قراین سلول در گوشه

Manual .توانیم عدد مورد نظر را در این قسمت وارد کنیم.می بهینه کنیم 
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 بهینه کردن اهم. 403-5 شکل

 VAچک باکس  (5-15-2-4

 Manual صورتبهرا در صفحه  VAبخواهیم بردارهای  کهدر صورتیر گرفته است. قرا چپی باال، سمت این سلول در گوشه

 توانیم عدد مورد نظر را در این قسمت وارد کنیم.می بهینه کنیم.

 

 VAبهینه کردن . 404-5 شکل

 راست کلیک (5-15-2-5

باید بر روی آن راست کلیک کنید. راست کلیک بر روی جدول فقط بر روی برای دسترسی به برخی از امکانات این پنجره 

 های غیرقابل ویرایش راست کلیک غیر فعال خواهد بود. ی که قابل ویرایش باشند فعال هستند و بر روی سلولهایسلول

رخی ب شودمیستفاده ی تستی از آن اراست کلیک بر روی نمودار همیشه فعال خواهد بود و بسته به اینکه در چه صفحه

 فعال و برخی هم غیرفعال هستند.
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 Vector Viewراست کلیک بر روی . 405-5 شکل

 در ادامه هر یک از موارد زیر توضیح داده خواهد شد.

 Optimizeگزینه  (5-15-2-5-1

 رتصوبهداری که در این قسمت وجود دارد صفحه برداری اگر تیک این گزینه انتخاب شود با توجه به حداکثر مقدار بر

چک باکسی که در  4با توجه به  Manual صورتبهتوانیم اتوماتیک بهینه خواهد شد. اگر تیک این گزینه برداشته شود می

 اطراف صفحه برداری قرار دارد بردارها را بهینه کنید.

 Showگزینه  (5-15-2-5-2

 ها در برخی از صفحاتتوانیم در وقت مناسب از آن استفاده کنیم. این گزینهه میاین گزینه دارای ابزارهای زیادی است ک

در جدول زیر موارد راست کلیک آورده خواهد شد و فعال بود و نبودن آن تست فعال و در برخی دیگر غیر فعال هستند. 

 نشان داده خواهد شد.

 .ی تست خواهد بودن وابسته به تغییری در آن صفحهبرخی از موارد هم در صفحات تست فعال هستند ولی فعال بودنشا

 Z صورتبه Stateغیرفعال خواهد بود ولی با انتخاب نوع  V faultدر ظاهر  AMT Sequencerی تست برای مثال در صفحه

fault .این قسمت فعال خواهد شد 

 Vector Viewت کلیک جدول عملکردی راس 69-5 جدول
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Overcurrent Diff Harmonic Differential Distance Sequencer Subject 
     All 

     None 

     Default 

     Output Value 

     Line-Neutral 

     Symmetrical 

     Power(Sv) 

     Power(Sa) 

     Power(Sc) 

     Fault Value 

     Fault Impedance 

     Voltages 

     Currents 

     Powers 

     Z 

     Residuals 

     Text of Circule 

     Text Of Vectors 

 دهد.گ سبز نشان داده شده است فعال بودن گزینه را نشان میکه با رنمواردی 

 Allگزینه  (5-15-2-5-2-1

 دهد.یکجا نشان می صورتبه هایی که در هر صفحه تست فعال است رااین گزینه تمامی آپشن

 Noneگزینه  (5-15-2-5-2-2

 کند.ود در صفحه را پنهان میجگزینه کلیه موارد مو نای

 Defaultگزینه  (5-15-2-5-2-3

 فرض باشد را نشان خواهد داد.اگر از این گزینه استفاده کنید مواردی در هر صفحه تست پیش

5-15-2-5-2-4) Output Value 

توسط این گزینه ، شودمیستور ساخت آن داده د AMTی تست به در هر صفحه تست خروجی واقعی که از آن صفحه

سه فاز ولتاژی  AMT Distanceباشد و در جریان میفاز خروجی ما شش  AMT Differentialمثال در  نمایش داده خواهد شد.

 باشد.و سه فاز جریانی می

ین قسمت نمایش داده نخواهند غیرفعال شده باشند در ا Hardware Cofigها از قسمت البته باید توجه داشت که این گزینه

 شد.

5-15-2-5-2-5) Line Neutral 

مواردی که در این قسمت خواهید  .شودمیپارامترهای فاز به زمین جریانی و ولتاژی با استفاده از این گزینه نمایش داده 

 .VL1-E, VL2-E, VL3-E, IL1, IL2, IL3, INدید عبارتند از 
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5-15-2-5-2-6) Line Line 

مواردی که در این قسمت مشاهده خواهید  ی توسط این گزینه نمایش داده خواهد شد.پارامترهای فاز به فاز ولتاژی و جریان

 ..VL1-L2, VL2-L3, VL3-L1, VN, IL1, IL2, IL3نمود عبارتند از: 

5-15-2-5-2-7) Symmetrical 

در این قسمت پارامترهای توالی مثبت، منفی و صفر را نشان خواهد داد. مواردی که در این قسمت مشاهده خواهید 

 .V1, V2, V0, I1, I2, I0تند از: نمودعبار

5-15-2-5-2-8) Power(Sv) 

در این قسمت مقدار توان با روش برداری  با توجه به جریان و ولتاژ تست محاسبه خواهد شد. در این قسمت مقدار توان

 .شودمیمحاسبه 

ا با فرمول و در نهایت توان ظاهری ر Q=Q1+Q2+Q3راکتیو را با فرمول توان ، P=P1+P2+P3توان اکتیو را با فرمول 

Sv=√(P^2+Q^2 ) آوریم.می دستبه 

5-15-2-5-2-9) Power(Sa) 

در این قسمت مقدار توان با روش محاسباتی  در این قسمت مقدار توان با توجه به جریان و ولتاژ تست محاسبه خواهد شد.

 خواهد آمد. دستبه

 Sa = S1هایت توان ظاهری را با فرمول و در ن Q=Q1+Q2+Q3راکتیو را با فرمول توان ، P=P1+P2+P3توان اکتیو را با فرمول 

+ S2 + S3 آوریم.می دستبه 

5-15-2-5-2-10) Power(Sc) 

در این قسمت مقدار توان با روش جبری  در این قسمت مقدار توان با توجه به جریان و ولتاژ تست محاسبه خواهد شد.

 خواهد آمد. دستبه

حالتی که شبکه سینوسی نامتعادل باشد این روش  . درشودمیاین روش برای تعیین کمیت توان ظاهری سه فاز استفاده 

 را مطابق فرمول  Scتوان ظاهری برداری  Fault Calculatedدهد. در این روش بهتر از دو روش قبلی جواب می

Sc=V∑+I∑ کند.محاسبه می ZIgmaVها و جبری ولتاژ جمع𝐼∑ ها برای محاسبه توان ظاهری جبری جمع جبری جریانSc ت. اس

V و I  شودمیزیر محاسبه  صورتبهسیمه  4معادل جریان و ولتاژ سیستم است که در یک سیستم. 

𝐼∑ = ∑ √𝐼𝑎2 + 𝐼𝑏2 + 𝐼𝑐2 

𝑉∑ = ∑ √𝑉𝑎2 + 𝑉𝑏2 + 𝑉𝑐2  

 شوند.محاسبه می PFc=P/Scهمچنین ضریب قدرت برای یک شبکه نامتعادل از فرمول 

5-15-2-5-2-11) Voltage 

 دهد.ها را با هم نشان میتمامی ولتاژ تنها

5-15-2-5-2-12) Current 

 دهد.ها را با هم نشان میتنها تمامی جریان

5-15-2-5-2-13) Power 

 دهد.یکجا کنار یکدیگر نشان می صورتبهها را توانمیتنها تما
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 Zمقدار  (5-15-2-5-2-14

 دهد.ها را نشان میتنها تمامی امپدانس

5-15-2-5-2-15) Residuals 

 دهد.و ولتاژ باقیمانده را با هم نشان می تنها جریان

5-15-2-5-3) Zoom 

 توانید از ابزار بزرگنمایی و کوچکنمایی صفحه استفاده کنید.غیرفعال باشد با استفاده از این گزینه می Optimizeاگر گزینه 

5-15-2-5-4) Colors 

 های دلخواه خودتنظیمات ظاهری صفحه را با رنگتوانید با استفاده از ابزارهایی که در این قسمت قرار داده شده است می

 تغییر دهید.

5-15-2-5-5) Copy To Clipboard 

با انتخاب  را مشاهده خواهید نمود. Copy To Clipboardاگر بر روی ردیف اول جدول این قسمت راست کلیک کنید گزینه 

توانید این اطالعات را بر شما می این گزینه کلیه اطالعات جریان و ولتاژ نشان داده شده در این قسمت کپی خواهد شد.

 Paste fromراست کلیک کنید و گزینه  Stateانتقال دهید. برای این کار هم بر روی هر  Table viewدلخواه در  Stateروی 

Vector view .را انتخاب کنید 

 Show Measure Dataگزینه  (5-15-2-6

 متدو قس شودمیتیک این گزینه را فعال کنید عالوه بر بخشی که در تمامی صفحات تست نمایش داده  کهدر صورتی

 شده است. برای تست کنتور اضافه خواهد شد. این دو قسمت در شکل زیر نمایش داده Vector Viewجره به پن دیگر نیز
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 برای تست کنتور AMT Sequencerدر  Vector Viewنمایش ماژول . 406-5 شکل

 1کاربر باید مقادیر مورد نظر برای تزریق را در قسمت شماره ،تصویر باال به سه قسمت تقسیم شده است. برای انجام تست

 باشد.نیز قابل تنظیم می Detail Viewو  Table Viewهای باشد که این قسمت از طریق پنجرهوارد کند. الزم به ذکر می

پر کردن قسمت دوم در  وارد کنید. بعد از 2بخوانید و در قسمت  Meterبعد از انجام تزریق مقادیر را از روی کنتور یا 

 در تصویر باال مقدار خطا یا محاسبه خواهد شد. 3قسمت 

 Reference Signalگزینه  (5-15-2-7

باید  CSVگذرا با فرمت  هایآمده است برای تست فایل AMT Sequencerهمانطورکه در توضیحات مربوط به صفحه تست 

State Type از نوع Transient  ها از نوار ابزار این صفحه گزینه یگنالو برای نمایش تمام س شودانتخابCurrent State  انتخاب

 مشاهده کنید. Signal Viewیتوانید تمام مشخصات فایل خطای گرفته شده از رله را در پنجرهدر این شرایط شما می شود.

 Referenceت ابزار مشاهده کنید. در این قسم Vector viewرا باید در پنجره  Vector صورتبههای خطا نمایش سیگنال

Signal های ولتاژی یا جریانی را به عنوان برای آن در نظر گرفته شده است تا در صورت نیاز بتوانید هر یک از سیگنال

 تا ودشمیبه مقداری که دارد کم یا زیاد  زاویه آن شودمیهر سیگنال که به عنوان رفرنس انتخاب  رفرنس انتخاب کنید.

 ها به اندازه تغییرات صورت گرفته بر روی سیگنال انتخاب شده برای رفرنس تغییر خواهند کرد.لبقیه سیگناصفر شده و 

 

 Reference Signalابزار . 407-5 شکل
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درجه 145به اندازه  VL1-Eتاژ نوان رفرنس در نظر گرفته شده است. در نتیجه ولبه ع VL1-Eدر شکل باال فاز اول ولتاژی یعنی 

توانید در صورت نیاز شما می درجه کم شده است. 145ساعتگرد چرخیده تا صفر شود. از مابقی زوایا نیز به اندازه  صورتبه

VL2-E ،VL3-E  و همچنینIL1 ،IL2  وIL3 .را به عنوان رفرنس انتخاب کنید و باقی زوایا را نسبت با رفرنس مشاهده کنید  
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 Start Condition and Repetition پنجره (5-16

ی شروع تست و تکرار تست به دفعات دلخواه را مشخص کنید. این پنجره دو زبانه دارد توانید نحوهدر این پنجره شما می

 جام خواهد شد.نکه در هر زبانه تنظیماتی برای کارهای گفته شده ا

 Start Conditionزبانه  (5-16-1

 برایش مشخص شود که تست خود را چگونه آغاز کند. AMProتوان توسط ه میآن است ک AMTهای یکی از قابلیت

 سه روش برای شروع تست در نظر گرفته شده است.

 Immediatelyآنی یا  صورتبهشروع تست  (5-16-1-1

فه منظور از آنی، شروع بی وق باشد.فرض آنی میپیش صورتبهشروع تست  شودمیبرای اولین بار که هر صفحه تست باز 

 نیز بدون وقفه دستورات را اجرا خواهد کرد. AMTرا صادر کند،  RUNباشد. به محض اینکه کاربر دستور میتست 

 On Binary Input های ورودیشروع تست توسط باینری (5-16-1-2

وقتی شروع خواهد شد که باینری که برای شروع تست تعریف شده است انتخاب شود، تست  On Binary Inputگزینه اگر 

فعال شده است مشاهده  Hardware Configهایی که در قسمت ر بر روی این گزینه کلیک کنید لیست باینرییک شود. اگ

 توانید باینری مورد نظر خود را انتخاب کنید.از لیست باز شده می خواهد شد.

 ON GPSشروع تست با  (5-16-1-3

سوکت آنتن  تنها کافیست AMT،ین قابلیت. برای استفاده از اباشدمی END TO ENDانجام تست  AMTقابلیت منحصر به فرد 

GPS  را به پشت دستگاهAMT 105 حتما قسمت سیاه رنگ آنتن به سمت  .متصل نموده و آنتن را در فضای باز قرار دهید

 در شکل زیر این موقعیت نشان داده شده است. سانتی متر از لبه دیوار دور باشد. 50الی  40آسمان و حدودا 

 

 موقعیت آنتن. 408-5 شکل

 باشد.افزاری مینوبت تنظیمات نرمبعد از نصب آنتن در جای مناسب، 
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 Start Syncدکمه  (5-16-1-3-1

بعد از کیک بر روی این دکمه، باالی آن وضعیت  کلیک کنید. Start Syncی شدن باید بر روی دکمه Sync فرآیندبرای شروع 

GPS دهد.ن سپری شده را نشان میو مدت زما  

 

 شدن ماهواره و دستگاه Sync. 409-5 شکل

ها و قدرت تعداد ماهواره کهدر صورتی. شودمیها و قدرت سیگنال هر یک، نمایش داده ی باز شده تعداد ماهوارهدر پنجره

این بدین  .شودمیبا رنگ سبز رنگ نشان داده  Detectedگزینه  Time Pulseقسمت  Dataبخش  مناسب باشد، در سیگنال

باید بتواند با استفاده از  AMTکند. اما این پایان کار نخواهد بود. را دریافت می GPSهای سیگنال AMTباشد که معنا می

 Data and Time Testerو در قسمت  Data بعد از اینکه در بخش نیز یکی کند. GPSهای ارسالی زمان خود را با سیگنال

که در باالی همان قسمت نوشته شده است یکی باشد یعنی همه چیز برای  GPSزمان تستر نوشته شود و آن زمان با زمان 

 بخش آماده است.شروع یک تست لذت

دقت سنکرون شدن در این . شودمیسنکرون  GPSدستگاه با  Timeثانیه  2به دستگاه وصل باشد هر  GPSمادامی که آنتن 

 باشد.نانوثانیه می 50شرایط کمتر از 
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 Nextبنابراین اگر از روش  رسد.می GPSباشد که از ماهواره به آنتن هایی مینانوثانیه مربوط به دقت پالس 50مقدار دقت

Full  برای تست استفاده شود، تست با دقت گفته شده انجام خواهد شد. اگر از روشStart Time ستفاه شود باید ساعت ا

 توانید تست خود را با دقت باال انجام دهید.ماهواره با ساعت دستگاه چک شود. در صورت هماهنگ بودن این دو زمان می

 Set Windows Time With GPS(Win x86)ی دکمه (5-16-1-3-2

 Set Windowsنید از گزینه توازمان تستر با زمان کامپیوتر شخصی شما یکی نبود می کهدر صورتیبیتی  32های در ویندوز

time with GPS (Win 32X)  استفاده کنید تا زمان کامپیوتر شما با زمانGPS .یکی شود 

 ورتصبهنوار وضعیت پایین صفحه زمان سپری شده و زمان باقیمانده تا تست را شروع کنید، در  ON GPSوقتی تست را با 

 دهد.چشمک زن نشان می

 توانید در این قسمت مشخص کنید که نحوه و زمان تست چگونه باشد.ن شدید میئمطم GPSبعد از اینکه از تنظیمات 

 Next Fullگزینه  (5-16-1-3-3

که به  Second 05هایی مشخص شده است مثال با کلیک بر روی این قسمت لیستی باز خواهد شد. در این لیست زمان

ی پنجم ثانیه برداشت کنند ولی درستش ثانیه 5 باشد. ممکن است برخی عزیزان این عبارت رای پنجم میمعنای ثانیه

بین های کنید وقفه. زمانی که شما در این قسمت انتخاب میGPSبا  AMTگردد به تنظیمات باشد که این مورد بر میمی

ام 10نقطه برای تست داشته باشید و اگر ثانیه  3یا  2هد. برای مثال اگر شما در دیستانس دهای متوالی را نشان میتست

 .شودمیام هر سیکل زمانی یک نقطه تست اجرا 10های را انتخاب کرده باشید. در ثانیه

 Start Timeگزینه  (5-16-1-3-4

 AMTزمانیست که  ،کنیدتوانید زمان شروع تست را مشخص کنید. زمانی که در این قسمت مشخص میدر این قسمت می

 32و  XP یکی نباشد. اگر ویندوز کامپیوتر شما GPSشما با  تنظیم کرده است. بنابراین ممکن است زمان کامپیوتر GPSبا 

 شودمیمان را یکی کنید. در این صورت زمانی که در این مکان مشخص توانید این زمی GPSبیتی باشد در همان تنظیمات 

 باشد.می GPSهمان زمان کامپیوتر یا 

ده دانید خط سرچ تشکیل شباشد. همانطور که میمیتوجه داشته باشید که استفاده از این گزینه فقط برای شروع تست 

ن انجام سنکرو صورتبهاست از چندین نقطه و اگر از این گزینه استفاده شود تنها نقطه اول تست خواهد شد و مابقی سرچ 

و  شودمیین صورت نقطه اول با ساعت شروع اانتخاب شود. در  Next Fullهایی حتما باید تیک . برای چنین تستشودمین

 .شودمیانجام  Next Fullنقاط بعدی با 

 Dataبخش  (5-16-1-3-5

 ، محل تست و ... نمایش داده خواهد شد.GPSعاتی در مورد زمان الدر این قسمت اط
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 شدن ماهواره و دستگاه Sync. 410-5 شکل

 Data and Time GPSقسمت  (5-16-1-3-5-1

 .شودمیدریافت  GPSان و تاریخی است که از این قسمت مربوط به زم

 Data and Time Testerقسمت  (5-16-1-3-5-2

 Data andکه در قسمت  باید با زمانی زمان تستر در این قسمت نشان داده خواهد شد. این زمان Sync فرآیندبعد از اتمام 

Time GPS  یکی باشد. شودمینوشته 

 Latitudeقسمت  (5-16-1-3-5-3

 ست نشان داده خواهد شد. این قسمت در گزارش تست نشان داده خواهد شد. در این قسمت عرض جغرافیایی محل ت

 Longitudeقسمت  (5-16-1-3-5-4

این قسمت در گزارش تست نشان داده خواهد شد. واضح  در این قسمت طول جغرافیایی محل تست نشان داده خواهد شد.

 پیدا کرد.تست را بر روی نقشه توان محل انجام است که با داشتن عرض و طول جغرافیایی می

 Altitudeقسمت  (5-16-1-3-5-5

 طحس به نسبت اسپیجی ارتفاع. کندمی فرق هااطلس و هانقشه در موجود ارتفاع با دهدمی ما به اسپیجی که ارتفاعی

 اسبهمح آزاد دریاهای سطح از که است اورتومتریک ارتفاع هانقشه در موجود ارتفاع که حالی در است بیضوی بنام مبنایی

 .است متر 100 حدود در حالت ترینبیش در اختالف این ارمقد. گرددمی

 Fix Modeقسمت  (5-16-1-3-5-6

 باشد.سازی موقعیت مکانی میشبیهمختلف  هایمدل

 PDOPقسمت  (5-16-1-3-5-7

 دهد.در این قسمت دقت موقعیت مکانی را به شما نشان می

 HDOPقسمت  (5-16-1-3-5-8

 دهد.در این قسمت دقت ارتفاعی را به شما نشان می
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 Satellitesقسمت  (5-16-1-3-5-9

 .شودمینشان داده  گردندمیهایی که برای تنظیمات استفاده ن قسمت تعداد ماهوارهدر ای

 

 شدن ماهواره و دستگاه Sync. 411-5 شکل

 Time Pulseقسمت  (5-16-1-3-5-10

را مشاهده خواهید نمود. در صورت  Detectedهای دریافتی از ماهواره دریافت شود در این قسمت کلمه پالس کهدر صورتی

 باشد.می GPSهای نمایش کلمات دیگر در این قسمت، دریافت نشدن پالس

 Satellite Signal Levelبخش  (5-16-1-3-6

 .شودمیدر این قسمت نمایش داده  GPSها از نمایش سطح دریافت سیگنال

 

 های دریافتیسیگنال نمایش سطح. 412-5 شکل
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 Satellite Signal Level Historyبخش  (5-16-1-3-7

 .شودمیها از ماهواره در این قسمت نمایش داده ی دریافت سیگنالتاریخچه

 

 های دریافتینمایش سطح سیگنال. 413-5 شکل

 Repetitionزبانه  (5-16-2

 باشد.فعال میفعال است و در مابقی صفحات تست غیر AMT Sequencer این قسمت تنها در صفحه تست

 Test Repetitionبخش  (5-16-2-1

 توانید تعداد دفعاتی که مایل هستید تست شما تکرار شود را مشخص کنید.در این قسمت می

 Number Of Repetitionقسمت  (5-16-2-1-1

 دفعات تکرار تست را در این قسمت وارد کنید.تعداد 

 Time Between Repetitionقسمت  (5-16-2-1-2

 .توانید زمان استراحت بین هر بار تکرار را در این قست بنویسیدای باشد، میاگر مایل باشید که بین هر بار تکرار تست وقفه
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 AMTمراحل کالیبراسیون  (5-17

کلیک  Calibrationبر روی  Hardwareرفته و از منوی  Sequencerبرای انجام کالیبراسیون توسط کاربر، ابتدا باید به روم 

، 2، 1های مختلفی از این شکل با شماره ، برای شما ظاهر شود. قسمت414-5 شکلکالیبراسیون مشابه  نمایید تا پنجره

 ها ارائه خواهد شد.مشخص شده است که در ادامه توضیحاتی در مورد این بخش 3و 

 گذاری شده است.در شکل شماره 1ره شوند با شماره کالیب AMTهایی که باید برای دستگاه سیگنال

 

 AMT. پنجره کالیبراسیون دستگاه 414-5 شکل

اعدادی  Downloadکلیک کنید. با کلیک بر روی دکمه  Defaultتوانید بر روی دکمه فرض جدول میبرای دیدن مقادیر پیش

شوند. اگر در فرآیند کالیبراسیون اعدادی که در نمایش نشان داده مین کالیبره شده است بر روی صفحهکه دستگاه با آ

 Compareهای باال نوشته شده با اعدادی که در دستگاه ثبت شده است مغایرت داشته باشد با کلیک بر روی گزینه سلول

ها با این سلول ،مغایرتمقایسه شده و در صورت وجود اعداد مشاهده شده بر روی صفحه با اعداد ثبت شده در دستگاه 

 شود.رنگ نارنجی نشان داده می

 

 شودها با رنگ نارنجی مشخص میها کالیبره شده، این سلولبا آن AMTفرض با اعدادی که . در صورت مغایرت اعداد پیش415-5 شکل

عدد  8و  Dcعدد کالیبره  13های مختلف است. برای هر سیگنال ولتاژی و جریانی باید سیون دارای قسمتپنجره کالیبرا

توانید عدد کالیبره شده را در قسمت هایی در نظر گرفته شده که شما میانجام شود. روبروی هر سیگنال، سلول ACکالیبره 

 مربوطه وارد کنید.

نمایش داده شده است را برای هر  2که با شماره  414-5 شکلکه در باالی جدول  برای کالیبره کردن کافی است اعداد ی

در پایین صفحه را بزنید آن  Startکانال ولتاژی و یا جریانی کالیبره کنید. برای این کار بر روی هر سلول که باشید و دکمه 

دهد قرائت کرده و در همان سلولی که بر متر نشان میمقداری که مولتیشود. در این حالت مقدار به دستگاه تزریق می
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کلیک کنید و بدون  Stopقرار دارید وارد کنید. برای راحتی کار بعد از قرائت مقدار از مولتی متر بر روی دکمه  روی آن

مربوط به هر فاز ولتاژی و یا  DCانتخاب سلول فقط عدد خوانده شده را بنویسید. در این روش کالیبره ابتدا باید کالیبره 

پایین صفحه باید کلیک  Uploadکرده)برای این کار بر روی دکمه  Uploadآمده را  دستبهجریانی را انجام داده، مقادیر 

کلیک کرد. بدین ترتیب کالیبره یک فاز را  Uploadهمان فاز را انجام داد و نهایتا بر روی دکمه  ACکرد(، در ادامه کالیبره 

 ایم انجام دهیم.وانستهت

های نمایش داده ها را کپی کرده و در سلولتوان آنذخیره شده باشد میText اگر اعداد کالیبره دستگاه از قبل در یک فایل

توان همچنین می اعداد را در جدول وارد نمایید. Load Dataکرده و با زدن دکمه  Paste ،414-5 شکلدر  3شده با شماره 

 نگهداری نمایید. Textکپی کرده و در یک فایل  Save To Clipboardاعداد نهایی کالیبره را به کمک دکمه 

 در پایین صفحه کالیبراسیون دمای هر فاز جریانی نیز نوشته شده است.

متر  کار در شرکت وبکو با مولتیمتر با دقت باال استفاده شود. این دقت شود برای کالیبره کردن دستگاه باید از مولتی

با  AC، ولتاژ %0.025با دقت  DCگیرد. این مولتی متر در ولتاژ انجام میFLUKE 289 True-rms با مدل FLUKE ساخت شرکت

مجموعا از دقت خوب و قابل قبولی  (true-rms)% 0.61با قت  ACو جریان  % 0.06با دقت  DC، جریان (true-rms)% 0.4دقت 

 .باشدمی برخوردار

 شود.شود در ادامه مشاهده میبا آن کالیبره می AMT105متری که دستگاه تصویری از مولتی

 

 FLUKE 289 True RMSمتر . مولتی416-5 شکل

 روال تست نرم افزار در گروه تست (5-18

 

 :افزار نرم دیجد هاینحوه تست ورژن فیرد
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 نرم افزار  طیها در مح ییکردن تمام غلط امال دایپ تثاب

 ینسخه جار
 

 تست

 فلش صورتبه افتیدر ایدانلود نرم افزار از گروه 

 مجدد نصب و حذف تاپها، لپ و ستمهاینصب کردن چند باره نرم افزار در همه س

 انجام شود(IPو الیه سر)عوض کردن شمارWIFIبا -2و LANبا -1مختلف: یمتصل شدن به دستگاه به روشها

 یدستگاه با دو روش دانگل و دست firmware تیآپد

 یظاهر مشکالت دنینرم افزار و د یکل بخشها یچک ظاهر

 (دنپرس یسوال گونه چیه میباش نداشته یرییتغ اگر که یمعن نیا)به دیجد پروژه بازکردن درباره دنیسوال نپرس

 :ریز هاینهیبعنوان مثال در زم

1-hardware configuration 

2-without hardware configuration 

3-test object 

4-without test object 

 ... و

 hardware configurationچک کردن 

 Test Objectچک کردن 

 ها Roomباره در تمام  نیچند صورتبه لیباز و بسته کردن فا openو  save asو  saveگرفتن 

 ها room یدر تمام یمیقد یتست ورژنها یلهایبا فا چک کردن نرم افزار

 F12مطابق  انبرهایم یچک کردن تمام

 windowها در زبانه  themeعوض کردن 

 ها Roomدر تمام  انیچند باره ولتاژ و جر قیتزر

shot  وcheck  وsearch و اورکارنت  لیفرانسید ،ستانسیدر د 

show actual ها تماما چک شود .از v1 دیرا چک کن شانهایینریها و با انی. جردیچک کن ،دیها ولتاژ بده ینریبه با . 

 مختلف ریمقاد در شود چک متر یمولت با یانیجر و یولتاژ یهایحتما تمام خروج

 ... quickدر روم  پورتیر addو پاک کردن  شیرایو ،اضافه

 م مراحل باالدوباره دانلود کردن نرم افزار از کانال وبکو و انجا

 

 افزار از ابتدا تا به امروزتغییرات نرم (5-19

 تکنیکBoot Loader اضافه شد. افزارو تغییرات مرتبط با آن به نرم در نرم افزار استفاده 

 مجهز شد. اسیلوسکوپافزاربه نرم 

  در هر بخش میتوان به سرعت به آن بخشبا کلیک بر روی (راهنمای فارسیHelp) .دسترسی پیدا کرد 

 امکان ذخیره خودکار افزار به رمن(Auto Save) شد. مجهز 
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  قابلیتCtrl+Z .قرار داده شد تا تمامی تغییرات در محیط تست، برای کاربر قابل بازگشت باشند 

  Layoutکاربران قرار داده شد. هایافزار متناسب با سلیقهمتنوعی در نرم های 

 گیریگزارش (Test Report)  کامال سفاز تست ها(ارشیcustom )تعبیه شد. 

  در پنجرهHardware Config جریانی و ولتاژی را کنترل کرد. هایمیتوان تمامی باینری ها و ورودی 

  قابلیتimport  هایفایلو استفاده از XRio افزار افزوده شد.به نرم 

  تست امکانPower Swing گرفته شد. دز نرم افزار فراهم گردید. و قسمتی اختصاصی برای آن در نظر 

  تست امکانTransient .در نرم افزار فراهم گردید 

  تستEnd-To-End  و همگام سازی باGPS .اضافه شد 

 فیلم های قدیمی (5-20

 نسرئسکو در روم  power swingتوضیحات : Power Swing Blocking Test: فیلم قدیمی 100

  ioXRکردن فرمول های  enableو io XRادامه توضیحات:  Enable and Formula Of XRio Parametersفیلم قدیمی : 002

  ioXRو  rioمفهوم : Concept Of Rio XRioفیلم قدیمی : 003

 در تست حالت گذرا  primary secondaryمفهوم : Transient Primary Secondaryفیلم قدیمی : 004

 گذاری در آنتوضیحات درباره ی جعبه ی دستگاه و نحوه ی جای : Caseفیلم قدیمی : 005

  s1 studioاز نرم افزار  p441رله ی io XRی لود کردن فایلتوضیحات نحوه:  XRio From S1فیلم قدیمی : 006

  xrioتوضیحات رنگی شدن بالک ها در:  Pink Color in XRioفیلم قدیمی : 007

 توضیحات انواع لود کردن فایل های رله به دستگاه تست:  XRio and Relay Configفیلم قدیمی : 008

  rioتوضیحات یکی کردن پارامترهای رله با فایل:  XRio Parameters From Relayفیلم قدیمی : 009

 نسرئدر روم سکو  reportتوضیحات:  Selective Report and Excelفیلم قدیمی : 010

 در روم دیستانس  %ofمفهوم:  Concept of in Distance Roomفیلم قدیمی  :110

 روم دیستانس  reportتوضیحات کامل درباره ی:  Report Settingsفیلم قدیمی  :120

 setting generalبه رله در   dcژنحوه ی دادن ولتا:  V DCفیلم قدیمی : 130

در تست حالت   comtradeتوضیحات درباره ی تست حالت گذرا ـ لود کردن فایل:  Transient Simpleفیلم قدیمی  :140

 گذرا

 measurement viewی ماژولتوضیحات در باره:  View Measurement فیلم قدیمی :150

 توضیحات تکمیلی درباره ی تست حالت گذرا:  Transient Advanced 1فیلم قدیمی : 160

  assessmenttransient توضیحات درباره ی تست حالت گذرا بخش:  Transient Assessmentفیلم قدیمی  :170

  overcurrentدر روم t test objecتوضیحات:  Overcurrent TestObject فیلم قدیمی :180
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  overcurrent در روم  shot testتوضیحات:  ercurrent Shots فیلم قدیمی: 019

 (صفحه بندی ماژول ها) er csequenدر روم  layoutتوضیحات:  Layoutفیلم قدیمی  :200

  ZIVدر رله ی  xrioتوضیحات فرمول نویسی:  XRio Formula and Enable For ZIVفیلم قدیمی  :210

 (در روم دیستانس )صفحه بندی ماژول ها  layoutتوضیحات:  Layout Hide Showفیلم قدیمی  :220

 P632تست رله دیفرانسیل:  P632 Curveفیلم قدیمی  :230

 گرفته شده  Xrioپیدا کردن مرجع و پارامترهای : Find Refrences Of Xrio Parametersفیلم قدیمی  :240

 نصب نرم افزار در کامپیوتر نحوه:   InstallationFujitsu Laptopفیلم قدیمی  :250

  Distance در روم  search testتوضیح درباره ی:  Debug Failed Search In Distanceفیلم قدیمی : 260

 توضیح درباره صفحه استارت:  MainPage-95.06.09)-(Ahvazفیلم قدیمی : 270

 (قسمت اول)  preferenceتوضیح درباره:  Conect&GPS_Sync-95.06.09)-(Ahvazفیلم قدیمی  :280

 (قسمت دوم)  preferenceتوضیح درباره:  General Setting-95.06.09)-(Ahvazفیلم قدیمی  :290

 (قسمت سوم) reference pتوضیح درباره:  Earth Error-95.06.09)-(Ahvazفیلم قدیمی : 300

 روم دیفرانسیل  Xmlتوضیح درباره ی فایل های:  Test Object-95.06.09)-(Ahvazفیلم قدیمی : 310

  Hardware configurationتوضیح درباره:  HardwareConfig-95.06.09)-(Ahvazم قدیمی فیل :320

 در تست دیفرانسیل  Reportتنظیم:  Report-95.06.09)-(Ahvazفیلم قدیمی  :330

 تست حالت گذرا : Transient-95.06.09)-(Ahvazفیلم قدیمی : 340

 توضیح کلی تمامی روم ها و ماژول هایش : Distance & Diff-95.06.09)-(Ahvazفیلم قدیمی : 350

 Switch Off at Zero Crossing در زبانه   Settingتوضیح : crossing-Switch off at zero-95.06.09)-(Ahvazفیلم قدیمی : 360

 توضیح  Link to XRio_01-95.06.09)-(Ahvaz :link to xrioیمی فیلم قد: 370

  ergtrigو  link to xrioتوضیح : Link to XRio_02-95.06.09)-(Ahvazفیلم قدیمی : 380

  harmonicتست : Harmonic-95.06.09)-(Ahvazفیلم قدیمی : 390

نها و تحلیل آو بررسی نقاط   searchو  checkو  shotتوضیح درباره ی  : p443 Test-95.06.09)-(ahvazفیلم قدیمی : 400

  signal viewقاط درن

و بررسی   DiagramZTو  l view aium detimedو ماژول eignor توضیح : p443 Test 02-95.06.09)-(ahvazفیلم قدیمی : 410

 نقاط ایجاد شده

  export reportتوضیح درباره ی : export Report To Secured Word-95.06.09)-(ahvazفیلم قدیمی : 420

 و بررسی نقاط dropp UickP و rentruCverO توضیح روم : overcurrent-95.06.09)-(ahvazفیلم قدیمی : 430

 بر اساس تست  State Sequencerتوضیح کلی در مورد : State Sequencer-95.06.09)-(ahvazفیلم قدیمی : 440
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 زمان عملکرد تریپ : State Sequencer_02-95.06.09)-(ahvazفیلم قدیمی : 450

 XRioو  Rioمفهوم : Match Case-XRioفیلم قدیمی : 460

  Quickبرای تست  Reportو تنظیمات  Reportفعال کردن : Quickفیلم قدیمی : 470

  tCB Tesدر  Time Testمفهوم : Breaker Timeفیلم قدیمی: 480

  Quickونکات دیگر در تست  Manual Stepتوضیح در مورد : Quick ShortKeyفیلم قدیمی : 490

 نظیمات دلخواه خودکردن فایل ها بر اساس روم مورد نظر و ت  PDFتوضیح برای:  Mass Reportفیلم قدیمی : 500

چهارم براساس  توضیح در مورد لود کردن فایل خطایی ودرست کردن سیگنال ولتاژ : Comtrade Edit 01فیلم قدیمی : 510

 (قسمت اول) Excelدرنرم افزار  DATفایل با پسوند

توضیح در مورد لود کردن فایل خطایی ودرست کردن سیگنال ولتاژچهارم براساس  : Comtrade Edit 02فیلم قدیمی : 520

 (قسمت دوم) Excelدرنرم افزار  DATفایل با پسوند

ها برای جلو گیری از  Trip Timeدقت درباره تلرانس های زمانی هر زون و خود:  Distance Toleranceفیلم قدیمی : 530

  Impedance Viewتغییرات کلی شکل

 ZT Diagramآشنایی کلی از مفهوم :  ine Respect to ZT DiagramDistance Search Lفیلم قدیمی : 540

  XRioطریقه نوشتن:  How To Write The Xrio Fileفیلم قدیمی  :550

  Sequencerدر روم  Harmonicتوضیح قسمت : Harmonicsفیلم قدیمی : 560

  Xrioبررسی و ساختار فایل : Sample XRio Explain(Mohammadi(فیلم قدیمی : 570

 (1)برای یک رله جریان زیاد   Xrioساخت : How To Write Part 1(Mohammadi(فیلم قدیمی : 580

 (2) زیادبرای یک رله جریان   Xrioساخت : How To Write Part 2(Mohammadi(فیلم قدیمی : 590

 (3) برای یک رله جریان زیاد  Xrioساخت : How To Write Part 3(Mohammadi(فیلم قدیمی : 600

 (4)برای یک رله جریان زیاد   Xrioساخت :  Write Part 4(MohammadiHow To(فیلم قدیمی : 610

  transientنحوه جمع کردن دو سیگنال در فایل : Mix Signals-Transientفیلم قدیمی : 620

  Sequencerدر روم  step rampنحوه چسباندن فازها در رله های فرکانسی و : Ramp Frequencyفیلم قدیمی : 630

 سنکرون زاویه و ولتاژ : Synchronizerفیلم قدیمی : 640

  توضیحاتی درباره خارج کردن دستگاه از جعبه و قرار دادن مجدد آن:  Synchronizerفیلم قدیمی : 065

 کلیدهای میانبر (5-21

 بندی کلیدهای میانبر بر اساس ماژولدسته (5-21-1

تی که در آن در حال تست قرار دارید وابسته نبوده و در تمامی ی تستعدادی از کلیدهای میانبر تعریف شده به صفحه

 باشد. این کلیدهای میانبر در ادامه آورده خواهد شد.ها یکی میروم
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 عمومیهای میانبر کلید 70-5 جدول

 عملکرد عنوان کلید میانبر

Ctrl+N New ر ایجاد روم با مقادیDefault 

Ctrl+S Save Save کردن فایل 

Ctrl+Shift+S Save As Save As کردن فایل 

Ctrl+P Print پرینت گرفتن از فایل گزارش 

F4 Clear پاک کردن نتایج تست 

F5 Run شروع تست 

F6 Stop/Puse متوقف کردن تست 

F9 Single Test تست تنها یک نقطه تست 

F8 -  افزاریسختپاک کردن پیغام خطای 

Ctrl + R Report Settings باز کردن تنظیمات گزارش 

Ctrl + H Hardware 
setting 

 افزاریباز کردن تنظیمات سخت

Ctrl + T Test Object  باز کردن تنظیماتTest object 

Ctrl+Alt+T Table View  باز کردن پنجرهTable View  در صفحه تستAMT Sequencer 

Ctrl+Alt+T Test View  باز کردن پنجرهTest View ها به غیر از در تمام رومAMT Sequencer 

Ctrl+Alt+M Measurement 
View  باز کردن پنجرهMeasurement View 

Ctrl+Alt+D Detail View   باز کردن پنجرهDetail View 

Ctrl+Alt+V Vector View  باز کردن پنجرهVector View 

Ctrl+Alt+I Impedance View  باز کردن پنجرهImpedance View 

Ctrl+Alt+S Time-Signal View  باز کردن پنجرهTime-Signal View 

Ctrl+Alt+Z Z/t Diagram  باز کردن پنجرهZ/t Diagram 

Ctrl+Alt+R Report  باز کردن پنجرهReport 

Alt+M,N - 
ب شده باشد حرکت بین تقاط خطوط چک و باشیم و یکی از خطوط انتخا Test viewبه شرط آنکه در پنجره 

 های دیستانس و دیفرانسیل کاربر خواهد داشت.سرچ خواهد بود که در روم

Ctrl + D Aux DC  فعال و غیرفعال کردن ولتاژAUX DC 

 ها در صفحات تست مختلف اشاره خواهد شد.های میانبر هر یک از ماژولدر ادامه به کلید

 های میانبر آورده شده در جدول استفاده خواهد شد.یدکل signal viewدر ماژول 

 signal viewماژول های میانبر کلید 71-5 جدول

 عملکرد کلید میانبر

X ها در راستای محور بهینه شدن نمایش سیگنالx 

Y ها در راستای محور بهینه شدن نمایش سیگنالy 

 Xزرگنمایی در راستای محور ب +

 Xدر راستای محور  کوچکنمایی -

Ctrl + +  بزرگنمایی در راستای محورY 

Ctrl + - در راستای محور  کوچکنماییY 

Ctrl + Left Click ها در با کلیک بر روی نام سیگنالLegend  هر مشخصه، سیگنالBold شود. می 

Shift + Left Click ها در م سیگنالبا کلیک بر روی ناLegend  هر مشخصه، سیگنالShow, Hide شود. می 
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 درصد صفحه 100ها در سایز بزرگنمایی سیگنال 1

 درصد صفحه 200ها در سایز بزرگنمایی سیگنال 2

 درصد صفحه 300ها در سایز بزرگنمایی سیگنال 3

 درصد صفحه 400ها در سایز بزرگنمایی سیگنال 4

 های میانبرمشابه هستند که در زیر آورده شده است.دارای کلید Z/t Diagramو ماژول  Impedance viewماژول  

 Impedance viewماژول های میانبر کلید 72-5 جدول

 عملکرد کلید میانبر

 بزرگنمایی +

 کوچکنمایی -

Alt+Left click پدانسیجایی صفحه امجابه 
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تست تجهیزاتفصل ششم:  (6
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 CTتست اشباع  (6-1

 در حالت متداول مراحل زیر را انجام می دهیم: CTبرای تست اشباع 

استانداردهای مختلف حساب می با استفاده از فرمولدستی  صورتبهنقطه زانویی را ولتاژ حدود برای تسریع در کار ابتدا 

 .درصد شود 50گیری شده بیش از ازهی بریم که اختالف بین دو جریان اندباال م، ده درصد ولتاژ را ه درصددسپس  ،کنیم

-تزریق کنم و مقادیر ولتاژ CTولتاژی را به ر خودکار مقادی صورتبهم شده که بتوان این امکان فراه AMTدر دستگاه تستر

 داشته باشیم. signal viewجریان را در نقطه زانویی به همراه منحنی اشباع در 

 :به ترتیب زیر است CTاشباع یک  مراحل انجام تستمثال بعنوان 

 ی ابتدا وارد پنجرهHardware configuration باکسکنیم و چکیک فاز ولتاژی را فعال میشویم و میshow actual 

value  را می زنیم 

 سپس از پنجرهdetail view ،continuous ramp قدار پایان برای ولتاژ کنیم .و یک مقدار شروع و یک مرا انتخاب می

 گیریم.در نظرمی

 از پنجرهsignal view ،operation سپس برایکنیم را فعال میsignal1 وsignal2  ریان و ولتاژ را انتخاب میجمقادیر

 کنیم.را انتخاب می operation، Rms Lissajousاز قسمت کنیم و 

  نقطه زانویی اشباع محاسبهبرای ،calculate knee point کنیم.ا انتخاب میر 

 (1-6) شکل
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 توانیم منحنی اشباع را مشاهده کنیم.ا اجرا کرده و مطابق شکل زیر میتست ر 

.

 (2-6) شکل
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و سواالت متداول )ارور ها(یابیبیعفصل هفتم:  (7
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 عیب یابی (7-1

اهای تر بتواند به رفع خطهای خطای ظاهر شده در صفحه تست ارائه شده تا کاربر راحتدر این بخش، توضیحاتی برای پیغام

. جدول زیر لیستی شودمیافزاری تقسیم افزاری و خطاهای نرمی خطاهای سختها به دو دستهاین خطا .احتمالی بپردازد

 افزار مشاهده نمایید گردآوری شده است.ی نرمهای خطا که ممکن است در صفحهاز پیغام

  افزاری:عیوب سخت (7-1-1

 Error_Earth_Connection: 2309#پیغام  (7-1-1-1

 خود مطمئن شوید. اتصال سیم ارت به دستگاه را چک کنید. از سیستم ارت

 Error_Thermal_Switching: 0628#پیغام  (7-1-1-2

 خواهد متوقف را تست ادامه AMT پیغام، این مشاهده صورت در لذا و است کرده پیدا افزایش Switching برد حرارت درجه

 .شد نخواهد صادر تست اجازه مجاز، مقدار به دستگاه حرارت درجه برگشت تا و کرد

 Error_Thermal_Amplifier: 0628#پیغام  (7-1-1-3

 خواهد متوقف را تست ادامه AMT پیغام، این مشاهده صورت در لذا و است کرده پیدا افزایش Amplifier برد حرارت درجه

 .شد نخواهد صادر تست اجازه مجاز، مقدار به دستگاه حرارت درجه برگشت تا و کرد

 erCurrent_Board_1Error_Ov: 0550#پیغام  (7-1-1-4

این پیغام و ایجاد مجدد آن باید  Clearدر صورت افزایش جریان بیش از حد مجاز، این پیغام ظاهر خواهد شد. در صورت 

 با پشتیبانی تماس بگیرید.

 _2Error_OverCurrent_Board: 0612#پیغام  (7-1-1-5

 باید آن مجدد ایجاد و پیغام این Clear صورت در. شد خواهد ظاهر پیغام این مجاز، حد از بیش جریان افزایش صورت در

 .بگیرید تماس پشتیبانی با

 Main_Timer_Error: 3079#پیغام  (7-1-1-6

اختالل ایجاد شده است.. این پیغام عموما با زدن دکمه  AMTاز نظر زمانی برای تولید ولتاژ و جریان مورد نظر برای دستگاه 

Clear .مرتفع خواهد شد 

 Error_CanNot_Write_Default_Time_Calib_To_EEProm: 1327#پیغام  (7-1-1-7

……… 

 Error_VA1_OverCurrent: 0492#پیغام  (7-1-1-8

 اتصالی دلیل به است ممکن پیغام این. شد خواهد ظاهر پیغام این کند عبور زیادی جریان ،VA1 ولتاژ کانال از کهدر صورتی

 .نمایید چک را ولتاژی هایکانال مسیر لطفا. باشد داده رخ ولتاژی هایکانال در
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 Error_VA1_Other: 0262#پیغام  (7-1-1-9

 .شودمی داده نمایش VA1 کانال ولتاژ ساختن توانایی عدم دلیل به پیغام این

 OverCurrentA2Error_V_: 0511#پیغام  (7-1-1-10

 تصالی، جریان زیادی عبور کند این پیغام ظاهر خواهد شد. این پیغام ممکن است به دلیل اVA2ولتاژ  از کانال کهدر صورتی

 های ولتاژی را چک نمایید.مسیر کانال های ولتاژی رخ داده باشد. لطفادر کانال

 OtherA2Error_V_: 0282#پیغام  (7-1-1-11

 شود.نمایش داده می VA2این پیغام به دلیل عدم توانایی ساختن ولتاژ کانال 

 OverCurrentA3Error_V_: 0530#پیغام  (7-1-1-12

زیادی عبور کند این پیغام ظاهر خواهد شد. این پیغام ممکن است به دلیل اتصالی  ، جریانVA3ولتاژ  از کانال کهدر صورتی

 های ولتاژی را چک نمایید.مسیر کانال های ولتاژی رخ داده باشد. لطفادر کانال

 OtherA3Error_V_: 0302#پیغام  (7-1-1-13

 شود.نمایش داده می VA3این پیغام به دلیل عدم توانایی ساختن ولتاژ کانال 

 OverCurrentB1Error_V_: 0572# پیغام (7-1-1-14

، جریان زیادی عبور کند این پیغام ظاهر خواهد شد. این پیغام ممکن است به دلیل اتصالی VB1ولتاژ  از کانال کهدر صورتی

 های ولتاژی را چک نمایید.مسیر کانال های ولتاژی رخ داده باشد. لطفادر کانال

 OtherB1Error_V_: 0322#پیغام  (7-1-1-15

 شود.نمایش داده می VB1ام به دلیل عدم توانایی ساختن ولتاژ کانال این پیغ

 Error_IA1_Other: 0348#پیغام  (7-1-1-16

 شود.نمایش داده می IA1این پیغام به دلیل عدم توانایی ساختن جریان کانال 

 Other2Error_IA_: 0369#پیغام  (7-1-1-17

 شود.ه مینمایش داد IA2این پیغام به دلیل عدم توانایی ساختن جریان کانال 

 Other3Error_IA_: 0389#پیغام  (7-1-1-18

 شود.نمایش داده می IA3این پیغام به دلیل عدم توانایی ساختن جریان کانال 

 OtherB1Error_I_: 0409#پیغام  (7-1-1-19

 شود.نمایش داده می IB1این پیغام به دلیل عدم توانایی ساختن جریان کانال 
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 OtherB2Error_I_: 0429#پیغام  (7-1-1-20

 شود.نمایش داده می IB2لیل عدم توانایی ساختن جریان کانال این پیغام به د

 OtherB3Error_I_: 0449#پیغام  (7-1-1-21

 شود.نمایش داده می IB3این پیغام به دلیل عدم توانایی ساختن جریان کانال 

 Error_VDC_OverCurrent: 0592#پیغام  (7-1-1-22

 دلیل به است ممکن پیغام این. شد خواهد داده نشان پیغام این کند عبور زیاد جریان ،VDC ولتاژ کانال از کهدر صورتی

 .کنید چک را ولتاژی هایکانال مسیر لطفا. باشد داده رخ ولتاژی هایکانال در اتصالی

 _Other Error_VDC: 0469#پیغام  (7-1-1-23

 .باشدمی VDC کانال ولتاژ ساختن توانایی عدم دلیل به پیغام این نمایش

 t_1Error_Null_Curren: 2836#پیغام  (7-1-1-24

 مقدار لطفا صورت این در. شد خواهد ظاهر پیغام این باشد مجاز حد از بیش A گروه هایجریان نول جریان که صورتی در

 .کنید چک را خود جریانی فاز زاویه و

 _2Error_Null_Current: 2844#پیغام  (7-1-1-25

خواهد شد. در این صورت لطفا مقدار بیش از حد مجاز باشد این پیغام ظاهر  Bهای گروه جریان نول جریان کهدر صورتی

 و زاویه فاز جریانی خود را چک کنید.

 Error_ResultIsFull: 0010#پیغام  (7-1-1-26

دهد که به طور مثال شود بیش از حد مجاز است. این حالت زمانی رخ میارسال می AMTافزار به تعداد اطالعاتی که از نرم

 شود.افزار تبادل میو نرم بار اطالعات تریپ بین دستگاه 1000در یک ثانیه 

 Error_DC_Value_Is_Big: 3307#پیغام  (7-1-1-27

....... 

 Error_EEPorm_SerilaNumber_IP: 1335#پیغام  (7-1-1-28

پاک شده است. برای رفع این مشکل باید سریال دستگاه را دوباره در  EEPromاطالعات مربوط به سریال دستگاه از حافظه 

AMT .وارد کنید 

 _EEPorm_CalibDataError: 1317#پیغام  (7-1-1-29

پاک شده است. برای رفع این عیب باید کالیبراسیون  EEPromاطالعات مربوط به کالیبراسیون و یا سریال دستگاه از حافظه 

 وارد کنید. AMTرا دوباره در 
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 Error_DA_Time_Error: 1770#پیغام  (7-1-1-30

 ، مرتفع خواهد شد.Clearه بندی محاسبات دستگاه دچار اختالل شده است. این پیغام با زدن دکمزمان

 Error_VA1_Other_In_Seft_Calibration: 8182#پیغام  (7-1-1-31

 مشکل دارد. VA1افزاری کانال مدار سخت

 Error_VA2_Other_In_Seft_Calibration: 8183#پیغام  (7-1-1-32

 .دارد مشکل VA2 کانال افزاریسخت مدار

 Error_VA3_Other_In_Seft_Calibration: 8184#پیغام  (7-1-1-33

 .دارد مشکل VA3 کانال افزاریتسخ مدار

 Error_IA1_Other_In_Seft_Calibration: 8185#پیغام  (7-1-1-34

 مشکل دارد. IA1افزاری کانال مدار سخت

 Error_IA2_Other_In_Seft_Calibration: 8186#پیغام  (7-1-1-35

 مشکل دارد. IA2افزاری کانال مدار سخت

 Error_IA3_Other_In_Seft_Calibration: 8187#پیغام  (7-1-1-36

 .دارد مشکل IA3 کانال افزاریسخت ارمد

 Error_IB1_Other_In_Seft_Calibration: 8188#پیغام  (7-1-1-37

 مشکل دارد. IB1افزاری کانال مدار سخت

 Error_IB2_Other_In_Seft_Calibration: 8189#پیغام  (7-1-1-38

 مشکل دارد. IB2افزاری کانال مدار سخت

 Error_IB3_Other_In_Seft_Calibration: 8191#پیغام  (7-1-1-39

 .دارد مشکل IB3 کانال افزاریسخت مدار

 Error_VDC_Other_In_Seft_Calibration: 8192#پیغام  (7-1-1-40

 مشکل دارد. VDCافزاری کانال مدار سخت

 Error_VA1_Other_Value_Exceeded: 2772#پیغام  (7-1-1-41

 شود.، ادامه تست متوقف میولت برسد. برای حفاظت از دستگاه 220به مقدار  VA1ای ولتاژ کانال گاه مقدار پیک لحظههر
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 Error_VA2_Other_Value_Exceeded: 2776#پیغام  (7-1-1-42

 شود.ولت برسد. برای حفاظت از دستگاه، ادامه تست متوقف می 220به مقدار  VA2ای ولتاژ کانال گاه مقدار پیک لحظههر

 Error_VA3_Other_Value_Exceeded: 2780#پیغام  (7-1-1-43

 شود.ولت برسد. برای حفاظت از دستگاه، ادامه تست متوقف می 220به مقدار  VA3کانال  ای ولتاژگاه مقدار پیک لحظههر

 Error_VB1_Other_Value_Exceeded: 2784#پیغام  (7-1-1-44

 شود.ولت برسد. برای حفاظت از دستگاه، ادامه تست متوقف می 220به مقدار  VB1ای ولتاژ کانال گاه مقدار پیک لحظههر

 Other_Value_ExceededError_IA_1: 2792#پیغام  (7-1-1-45

 شود.آمپر برسد. برای حفاظت از دستگاه، ادامه تست متوقف می 45به مقدار  IA1ای جریان کانال گاه مقدار پیک لحظههر

 Other_Value_Exceeded2Error_IA_: 2796#پیغام  (7-1-1-46

 شود.دستگاه، ادامه تست متوقف می آمپر برسد. برای حفاظت از 45به مقدار  IA2ای جریان کانال گاه مقدار پیک لحظههر

 Other_Value_Exceeded3Error_IA_: 2800#پیغام  (7-1-1-47

 شود.آمپر برسد. برای حفاظت از دستگاه، ادامه تست متوقف می 45به مقدار  IA3ای جریان کانال گاه مقدار پیک لحظههر

 Other_Value_ExceededBError_I_1: 2804#پیغام  (7-1-1-48

 شود.آمپر برسد. برای حفاظت از دستگاه، ادامه تست متوقف می 45به مقدار  IB1ی جریان کانال اگاه مقدار پیک لحظههر

 Other_Value_ExceededB2Error_I_: 2808#پیغام  (7-1-1-49

 شود.آمپر برسد. برای حفاظت از دستگاه، ادامه تست متوقف می 45به مقدار  IB2ای جریان کانال گاه مقدار پیک لحظههر

 Other_Value_ExceededB3rror_IE_: 8192#پیغام  (7-1-1-50

 شود.آمپر برسد. برای حفاظت از دستگاه، ادامه تست متوقف می 45به مقدار  IB3ای جریان کانال گاه مقدار پیک لحظههر

 Error_Communication_Start: 3264#پیغام  (7-1-1-51

 ی برقراری ارتباط با دستگاه مشکلی ایجاد شده است.در لحظه

 _Communication_DCError: 3283#پیغام  (7-1-1-52

 افزار و دستگاه قطع شده است.ارتباط بین نرم DCدر ارسال اطالعات ولتاژ 

 Error_Communication_Sync: 3358#پیغام  (7-1-1-53

 افزار و دستگاه قطع شده است.سازی اطالعات ارتباط بین نرمدر هنگام یکسان
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 Error_Communication_ReadIpConfig: 3395#پیغام  (7-1-1-54

 قطع شده است. AMTافزار و ارتباط بین نرم AMTاز IPاطالعات هنگام خواندن

 Error_Communication_WriteIpConfig: 3420#پیغام  (7-1-1-55

 قطع شده است. AMTافزار و ارتباط بین نرم AMTبه IPهنگام ارسال اطالعات

 Error_Communication_WriteIpConfig: 3462#پیغام  (7-1-1-56

 قطع شده است. AMTافزار و بین نرمارتباط  AMTبه IPهنگام ارسال اطالعات

 Error_Communication_GetActualValue: 3515#پیغام  (7-1-1-57

قطع  AMTافزار و ارتباط بین نرم Signal Viewهنگام دریافت اطالعات شکل موج واقعی تزریق شده به رله، برای نمایش در 

 شده است.

 Error_Communication_DC_GetActualValue: 3568#پیغام  (7-1-1-58

ارتباط  Signal Viewتزریق شده به رله، برای نمایش در  VDCام دریافت اطالعات شکل موج واقعی ولتاژ و جریان کانال هنگ

 قطع شده است. AMTافزار و بین نرم

 Error_Communication_HardwareConfig: 3807#پیغام  (7-1-1-59

 افزار و دستگاه قطع شده است.ین نرمارتباط ب AMTافزار به افزاری از نرمهنگام ارسال اطالعات تنظیمات سخت

 Error_Communication_FragInf: 3814#پیغام  (7-1-1-60

 قطع شده است. AMTافزار و شناسد ارتباط بین نرممی FargInfوبکو آن را  که Stateهنگام ارسال اطالعات یک 

 Error_Communication_FrameInfo: 4098#پیغام  (7-1-1-61

 قطع شده است. AMTافزار و شناسد ارتباط بین نرممی FrameInfبکو آن را و که FragInfهنگام ارسال اطالعات یک 

 Error_Communication_StopTestWihoutGetData: 4123#پیغام  (7-1-1-62

موجود در نوار ابزار استفاده کند در این حالت  Stopبه همراه کلید  Ctrlنگامی که کاربر برای توقف تست خود از کلید ه

 شود. در این حالت اگر ارتباطشود و بعد تست متوقف میافزار، برای نمایش ارسال میستگاه به نرماطالعات باقیمانده از د

 شود.قطع شده است، این پیغام نمایش داده می AMTافزار و بین نرم

 Error_Communication_ClearError: 4150#پیغام  (7-1-1-63

کلیک  Clear Errorای پاک کردن خطا باید بر روی دکمه افزار در حال نشان دادن یک پیغام خطا باشد، برهنگامی که نرم

 کنید.قطع شده باشد این پیغام را مشاهده می AMTافزار و کنیم در این حالت اگر ارتباط بین نرم
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 Error_Communication_ResetHardware: 4181#پیغام  (7-1-1-64

 کنید.قطع شود این پیغام را مشاهده می AMTافزار و افزاری ارتباط بین نرمسخت Resetاگر در هنگام ارسال دستور 

 Error_Communication_KeyTrigger: 4196#پیغام  (7-1-1-65

…….. 

 Error_Communication_UploadCalibration: 4124#پیغام  (7-1-1-66

 .کنیدافزار قطع شود این پیغام را مشاهده میاگر ارتباط بین دستگاه و نرم AMTهنگام دریافت اطالعات کالیبره دستگاه از 

 Error_Communication_DownloadCalibration: 4257#غام پی (7-1-1-67

 کنید.افزار قطع شود این پیغام را مشاهده میاگر ارتباط بین دستگاه و نرم AMTهنگام ارسال اطالعات کالیبره به 

 Error_Communication_FlasInProgramMode: 4281#پیغام  (7-1-1-68

………. 

 CalibrationSetError_Communication_GPSClock: 4304#پیغام  (7-1-1-69

 شود.قطع شده است، این پیغام نمایش داده می AMTافزار و اگر ارتباط بین نرم GPSدر هنگام تنظیم اطالعات 

 Error_Communication_GPSClockCalibrationTimeGet: 4583#پیغام  (7-1-1-70

 شود.یغام نمایش داده میقطع شده است، این پ AMTافزار و اگر ارتباط بین نرم GPSهنگام ارسال اطالعات زمانی 

 Error_Send_Sync: 0181#پیغام  (7-1-1-71

قطع شده است، این پیغام نمایش داده  AMTافزار و افزار اگر ارتباط بین نرمهنگام همسان سازی اطالعات از دستگاه به نرم

 شود.می

 Error_Send_Start: 3275#پیغام  (7-1-1-72

قطع شده است، این پیغام نمایش داده  AMTافزار و ارتباط بین نرمافزار اگر هنگام ارسال دستور شروع از دستگاه به نرم

 شود.می

 Error_Send_DC: 3350#پیغام  (7-1-1-73

قطع شده است، این پیغام نمایش داده  AMTافزار و افزار اگر ارتباط بین نرماز دستگاه به نرم VDCهنگام ارسال اطالعات 

 شود.می

 Error_Send_ReadIpConfig: 3414#پیغام  (7-1-1-74

قطع شده است، این پیغام  AMTافزار و کند اگر ارتباط بین نرمافزار دریافت میرا از نرمIPنگامی که دستگاه اطالعاته

 شود.نمایش داده می
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 Error_Send_WriteIpConfig: 3453#پیغام  (7-1-1-75

طع شده است، این پیغام ق AMTافزار و کند اگر ارتباط بین نرمافزار ارسال میرا به نرمIPهنگامی که دستگاه ازاطالعات

 شود.نمایش داده می

 Error_Send_GetActualValue: 3507#پیغام  (7-1-1-76

قطع شده است، این  AMTافزار و اگر ارتباط بین نرم افزارهای فعال به نرمهنگام ارسال اطالعات شکل موج واقعی کانال

 شود.پیغام نمایش داده می

 Error_Send_DC_GetActualValue: 3542#پیغام  (7-1-1-77

قطع شده است، این  AMTافزار و افزار اگر ارتباط بین نرمبه نرم VDCهای هنگام ارسال اطالعات شکل موج واقعی کانال

 شود.پیغام نمایش داده می

 Error_Send_HardwareConfig: 3762#پیغام  (7-1-1-78

قطع شده است، این  AMTافزار و افزار اگر ارتباط بین نرمافزاری به نرمهنگام ارسال اطالعات مربوط به تنظیمات سخت

 شودپیغام نمایش داده می

 Error_Send_Quick_Accept: 3940#پیغام  (7-1-1-79

فرستند که اگر افزار میپاسخی مبنی بر قبول اطالعات را به نرم Quickدستگاه در جواب دریافت اطالعات مربوط به تست 

 شود.داده می قطع شده است، این پیغام نمایش AMTافزار و ارتباط بین نرم

 Error_Send_Quick_Reject: 3940#پیغام  (7-1-1-80

فرستند که اگر افزار میپاسخی مبنی بر رد اطالعات را به نرم Quickدستگاه در جواب دریافت اطالعات مربوط به تست 

 شود.قطع شده است، این پیغام نمایش داده می AMTافزار و ارتباط بین نرم

 TestWihGetDataError_Send_Stop: 4095#پیغام  (7-1-1-81

تا زمان صدور را دستگاه باید اطالعات مورد نیاز  ،صادر کرده باشد Ctrlاستفاده از کلید با اگر کاربر دستور توقف تست را 

افزار ارتباط این دو قطع شود این پیغام دستور توقف تست به نرم افزار ارسال کند. اگر در هنگام ارسال این اطالعات به نرم

 واهید نمود.را مشاهده خ

 Error_Send_StopTestWihoutGetData: 3507#پیغام  (7-1-1-82

ل این مطلب را بگیرد. وقتی دستگاه در حال ارسا یهیاگر دستور توقف تست توسط کاربر صادر شود باید از دستگاه تایید

 کنید.این پیغام را مشاهده می ،ارتباط بین این دو قطع شودو اشد بافزار توقف تست به نرم یهیتایید

 Error_Send_ClearError: 3507#پیغام  (7-1-1-83

 افزارهنگام ارسال اطالعات پاک شدن خطای ایجاد شده در دستگاه به نرم
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 Error_Send_ResetHardware: 4164#پیغام  (7-1-1-84

قطع شده است، این پیغام نمایش  AMTافزار و هنگام ارسال اطالعات ریست شدن دستگاه به نرم افزار اگر ارتباط بین نرم

 شود.داده می

 Error_Send_KeyTrigger: 4202#پیغام  (7-1-1-85

بر افزار برای نمایش آن به کارشود هنگام ارسال اطالعات تریگر به نرمها برای اجرای تست استفاده میهنگامی که از تریگر

 شود.قطع شده است، این پیغام نمایش داده می AMTافزار و ارتباط بین نرم اگر

 end_UploadCalibrationError_S: 4239#پیغام  (7-1-1-86

قطع شده است، این پیغام نمایش  AMTافزار و افزار اگر ارتباط بین نرمافزار به نرمهنگام ارسال اطالعات کالیبره از سخت

 شود.داده می

 Error_Send_DownloadCalibration: 4276#پیغام  (7-1-1-87

 شود.قطع شده است، این پیغام نمایش داده می AMTافزار و افزار اگر ارتباط بین نرمهنگام دریافت اطالعات کالیبره از نرم

 Error_Send_FlasInProgramMode: 4290#پیغام  (7-1-1-88

 Error_Send_GPSClockCalibrationSet: 4312#پیغام  (7-1-1-89

 .شودقطع شده است، این پیغام نمایش داده می AMTافزار و اگر ارتباط بین نرم GPSافزار در هنگام تنظیم اطالعات به نرم

 Error_Send_GPSClockCalibrationTimeGet: 4590#پیغام  (7-1-1-90

 شود.قطع شده است، این پیغام نمایش داده می AMTافزار و افزار اگر ارتباط بین نرمبه نرم GPSهنگام ارسال اطالعات زمانی 

 Error_No_Suitable_Answer: 4583#پیغام  (7-1-1-91

  پیغام نشان داده خواهد شد. افزار پاسخ مورد انتظار خود را نگیرد ایناگر سخت
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 افزاریعیوب نرم (7-1-2

 ثانیه نمایش داده خواهد شد. 5زن به مدت چشمک صورتبهافزاری در پایین صفحه تست با رنگ قرمز و عیوب نرم

 In this condition of room status, shot or check or search can not be added: to see details double click here: 1253#پیغام  (7-1-2-1

 نمایش پیغام این دارد، را مربوطه جداول به خط یا و نقطه کردن اضافه قصد تست اجرای هنگام در کاربر که صورتی در

 .شودمی داده

 During test, tab can not be changed: to see details double click here: 1254#پیغام  (7-1-2-2

را تغییر دهد. در  TestView( Tab) هایتواند زبانه، کاربر نمیستاجراکه تست در حال  هنگامیتا  Distance Roomدر 

 ( را داشته باشد این پیغام را مشاهده خواهد نمود.Tabکه کاربر قصد تغییر زبانه ) صورتی

 In this condition of room status, shot or check or search can not be added: to see details double click here: 1255#پیغام  (7-1-2-3

 باشد.انجام دهد. این کار همراه با پیغام خطا می Singleتواند تست کاربر در هنگام اجرای تست نمی

 In this condition, magnetic cursor, magnetic check and magnetic search can not move: to see details double: 1256#پیغام  (7-1-2-4

click here 

 .نمایدحرکت  ,Impedance, Z/tرا بر روی صفحات  magnetic cursorتواند تست کاربر نمیدر هنگام اجرای 

 No test added: to see details double click here: to see details double click here: 1257#پیغام  (7-1-2-5

تست اجرا شود. حداقل  ودشمیزده  Runدکمه  در صورتی کهحداقل شرایط برای اجرای تست باید وجود داشته باشد تا 

 ند از:ا شرایط عبارت

  حداقل یک نقطهAdd  شده درShot داشته باشد که این نقطه  وجودOut Of Range .نباشد 

  درCheck .خطی داشته باشیم که نقاط آن تست نشده باشند 

برای اجرای تست وجود  شده داشته باشیم شرایط الزم Addخطی داشته باشیم که نقاط آن تست نشده باشند.  Searchدر 

 .استیک منحنی مشخصه 

 Zoom is very small: to see details double click here: 1258#پیغام  (7-1-2-6

 خواهد شد. ظاهراین پیغام  هنگامی که بزرگنمایی به مقدار حداکثر خود برسد

 Zoom is very large: to see details double click here: 1259#پیغام  (7-1-2-7

 خواهد شد. ظاهراین پیغام  وچکنمایی به مقدار حداکثر خود برسدهنگامی که ک

 One or more voltages and/or currents will exceed its maximum limit or will fall below its minimum limit and it: 1260#پیغام  (7-1-2-8

changed to last value: to see details double click here 

 .شودمیاز مقادیر ولتاژی و جریانی بیشتر و یا کمتر از حد مجاز باشد این پیام مشاهده که یکی  در صورتی
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 No suitable answer from connection: to see details double click here: 1261#پیغام  (7-1-2-9

 شود.افزار دچار اختالل شود این پیغام ظاهر میافزار و سختوقتی ارتباط بین نرم

 In shot mode, can not click in this area: to see details double click here: 1262#پیغام  (7-1-2-10

این پیغام نمایش داده  Z/tهست، در صورت کلیک در ناحیه خارج از تست در دیاگرام  shotدستگاه در حال تست  وقتی

 خواهد شد.

 Comtrade Load Failed!: to see details double click here: 1263#پیغام  (7-1-2-11

 اشکالی وجود داشته باشد این پیغام داده خواهد شد. comtradeاگر در فایل 

 Test freez, because it has error!: to see details double click here: 1264#پیغام  (7-1-2-12

واهد وقتی اعداد ایجاد شده بیش از حد مجاز باشد دستگاه با آخرین مقدار مجاز به کار خود ادامه خ Quickدر حین تست 

خورده و  Holdگزینه  Checkboxمدل تست مقدار غیر مجاز وارد تست شود تیک  و Fault Typeداد. اگر چنانچه با تغییر 

 مقدار مجاز ثابت مانده و پیغام مربوطه نشان داده خواهد شد و تست ادامه خواهد یافت.

و یا از کانال تلگرام به  Vebko.irه را از سایت شود ابتدا جدیدترین نسخافزاری پیشنهاد میدر صورت مشاهده اشکال نرم

 دانلود کرده و سپس برنامه را نصب و دوباره آن را اجرا نمایید. telegram.me/Vebko@آدرس 

 باشد؟روشن می Errorدستگاه روشن شده و چراغ  (7-2

ت پیغام ظاهر شده را برای دانستن علت خطای پیش آمده ابتدا صفحه تست مورد نظر را باز کرده و در گوشه سمت راس

 نماییم. پیغام ظاهر شده ممکن است یکی از موارد زیر باشد:بررسی می

 پیغام ارت 

o .سیم ارت خود را دوباره چک کنید و از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید 

  پیغامMain Error  

o پیغام با کلیک بر روی  این مورد ممکن است بر اثر یک خطای داخلی تستر رخ داده باشد. در صورت رؤیت این

 شود.، اشکال برطرف میClear Errorدکمه 

  پیغامConnected  

o افزار وجود دارد. لطفاً کابل دهد مشکلی در ارتباط دستگاه با نرماین پیغام نشان میLAN  خود را چک نمایید و از

 اتصال صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.

o  از  کهدر صورتیWireless برای اتصال با AMT کنید تنظیمات مودم واستفاده میIP تنظیم شده برای دستگاه خود

 را چک نمایید.

 با دستگاه ارتباط برقرار کنید؟ Wi-Fiتوانید با نمی (7-3

را به یکدیگر اتصال  LANدو پورت  Shorterمی باشد، چک شود که سیم  LANاگر پنل پشت دستگاه شما دارای دو پورت  

شود یا کامپیوتر خود، مودم وبکو دیده می Networkباشد یا خیر. در لیست متصل می Wi-Fi داده است یا خیر. سیم آنتن
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تمامی مراحل فوق در وضعیت صحیح باشند به مودم متصل شوید. پسورد مودم شماره سریال دستگاه  کهدر صورتیخیر. 

دستگاه را وارد کنید تا به IPگاه شمارهپسورد را درست وارد کرده باشید در صفحه اتصال به دست کهدر صورتیباشد. می

 دستگاه متصل شوید.

قرار گرفته  Wi-Fiپشت دستگاه بر روی  سوئیچمی باشد، چک شود که آیا  LANاگر پنل پشت دستگاه دارای یک پورت 

 است یا خیر.

 IPگرفتن از pingد باشتوانید انجام دهید تا متوجه شوید اشکال در ارتباط از چه قسمتی میهایی که مییکی از تست

از دستگاه پاسخ دریافت کردید یعنی  کهدر صورتیآن را بگیرد.  pingتوانید با وارد کردن شماره دستگاه باشد. شما میمی

 دستگاه اشتباهی رخ داده باشد.IPباشد و ممکن است در وارد کردن شمارهتمام مراحل درست می

 

 . نمایش روم متصل شده به دستگاه1-7 شکل

 باشند؟از حد انتظار می ترکوچکتر از معمول و یا بعضی از صفحات تست بزرگ (7-4

 آید. ممکن است با اید به وجود میافزار را نصب نمودهاین مشکل از کارت گرافیک سیستمی که بر روی آن نرم

آن مشکل برطرف شود. در غیر این صورت باید کارت  کوچک کردن سایز صفحه تست و دوباره بزرگ کردن

 گرافیک خود را چک نمایید.

7-5) IP .دستگاه فراموش شده است 

 کهدر صورتیIPدانگل سریال را به پشت دستگاه متصل نمایید. اید. دستگاه خود را فراموش کرده 

 دستگاه را یک بار روشن و خاموش نمایید(.کردن کافی است بعد از اتصال دانگل سریال  Resetکنید )برای  Resetدستگاه را 

 4های زمانی با فاصله Errorکردن دستگاه، همان طور که در پاراگراف قبل، روش آن توضیح داده شد، چراغ  Resetپس از 

 شود. بار روشن و خاموش می 3ثانیه به تعداد 

تنظیم 192,168,1,199فرض خود یعنی یشدستگاه بر روی شماره پIPمراحل باال با موفقیت انجام شود، کهدر صورتی

شود.می
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 تست توابع حفاظتیفصل هشتم:  (8
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 Over Voltage (59) ولتاژی تابع (8-1

 59و فانکشن  UNDER VOLTAGEبرای  27د که فانکشن نشونشان داده می 27-59کدهای  ANSIفانکشن های ولتاژی با 

 شود.نمایش داده می Over Voltageبرای 

 دهیم:نوع تست انجام می OVER VOLTAGE  2و UNDER VOLTAGEتهای برای هر کدام از تس

1-PICK UP-DROP OFF 

2-TIME TEST  

 تست تابع اضافه ولتاژ (8-1-1

 های ولتاژیافزاری برای تست فانکشنسازی شرایط سختآماده (8-1-1-1

تزریقی  ولتاژطمینان از سربندی و توالی فازها، مقدار انجام دهید. برای ا 1-8 شکلبرای انجام این تست، سربندی را مطابق 

 .مقایسه گردد شودسه فاز، با آنچه از روی رله قرائت می

نید. در رله را چک ک Measurementاستفاده نمایید. مقادیر خوانده شده در منوی  Sequencerبرای انجام تست از روم 

 مقادیر تزریقی باشد ) دامنه و زاویه(. نمایید باید مطابق بامقادیری که در رله قرائت می

 

 1-8 شکل

 رله برای ارزیابی Tripو  Startهای خروجی به یک مجموعه ولتاژ سه فاز به همراه کنتاکت ولتاژاضافه برای تست فانکشن

، Tripباشد. در این تست کنتاکت ورودی فاز مییک مجموعه ولتاژ سه VCو  VB,VAعبارت  1-8 شکلباشد. در نیاز می

های رله برای ارزیابی تست 2، خروجی Startو کنتاکت ورودی  باشدهای زمانی میخروجی اول رله برای ارزیابی تست

Pickup/Drop-Off باشد.می 
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 AMT Sequencerولتاژ در روم فاکشن اضافه های تست  (8-1-1-2

 شود.انجام می AMT Sequencerهای این فانکشن در روم کلیه تست

 ولتاژفانکشن اضافه Pickup/Dropتست  (8-1-1-2-1

شوید. در این روم از  Sequencerافزار دستگاه تست رله، ابتدا باید وارد روم در نرم Pickup/Dropبرای انجام تست 

اینپوت  جریانی را غیرفعال نمایید. همچنین با توجه بههای ولتاژی را فعال و خروجی  Hardware Configurationقسمت

 تعریف کنید. Starو Trip tبه ترتیب  Binary Input تب را در دستگاه تسترهای ورودی1-8 های

 

 برای تست اضافه ولتاژ Hardware Configتنظیمات  2-8 شکل

 

 ها برای تست اضافه ولتاژ Binary Inputتنظیم  3-8 شکل
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  روی ولتاژ فازa  درstate  اول یکramp  ولت و در  0,5ولت با گام  80تا  60افزایشیstate  دوم یکramp  کاهشی

 ولت ایجاد نمایید.  -0,5لت با گام و 55تا  80

  روی ولتاژ فازb  درstate ک سوم یramp  ولت و در  0,5ولت با گام  80تا  60افزایشیstate  چهارم یکramp 

 ولت ایجاد نمایید.  -0,5لت با گام و 55تا  80کاهشی 

  روی ولتاژ فازc  درstate  پنجم یکRamp  ولت و در  0,5ولت با گام  80تا  60افزایشیstate  ششم یکramp 

 نمایید. ولت ایجاد  -0,5لت با گام و 55تا  80کاهشی 

 Step Time  ثانیه درنظر بگیرید.  0,2را برای همه 

  در هرstate  ماند.ولت ثابت می 60ولتاژ فازهای سالم روی 

 Stateتنظیمات مربوط به  4-8 شکلو  ( فاز اولPickupاول برای تست اضافه ولتاژ ) Stateتنظیمات مربوط به  4-8 شکل در

 قابل مشاهده است. 2و  1های Stateتنظیمات مرتبط با ولتاژ فاز اول در  ( فاز اولPickupاول برای تست اضافه ولتاژ )

 

 ( فاز اولPickupاول برای تست اضافه ولتاژ ) Stateتنظیمات مربوط به  4-8 شکل

 

 ( فاز اولDropتست اضافه ولتاژ ) یبرا دوم Stateمربوط به  ماتیتنظ 5-8 شکل

نشان  Signal Viewشکل موج نهایی در  6-8 شکلباشد. در تنظیمات مرتبط به ولتاژ فازهای دیگر نیز بصورت مشابه می

 .داده شده است



 

 

AMT REFERENCE MANUAL 

552 

 

 شکل موج و تنظیمات ولتاژ اعمالی به رله اضافه ولتاژ. 6-8 شکل

 Rampدر قسمت  Measurement View، در های مختلفStateدر  عملکرد رله با توجه به ولتاژ اعمالی ارزیابیبرای 

Assessment انجام دهید. با اجرای تست ولتاژهای  7-8 شکل تنظیمات را بر اساسPickup  وDrop  هر فاز مشخص میدر

 گردد.

 

 Measurement Viewدر قسمت  Ramp Assessmentنظیمات ت 7-8 شکل

 (59( تابع افزایش ولتاژ)Trip Timeتست زمان عملکرد) (8-1-1-2-2

 باز کرده و مطابق با روند زیر تست را انجام دهید. AMT Sequencerک فایل جدید برای این تست ی

ولت به هر یک از فازها  75ولتاژ ، تنظیمات داده شده در بخش قبل توجه به ولتاژ باحفاظت اضافهبرای تست زمان عملکرد 

 تا زمان تریپ برای هر سه فاز بدست بیاید.شود به ترتیپ اعمال 

 63,5ولتاژ نامی )برای فازهای سالم و ثانیه(  1تاژ به هر فاز زمانی را برای ریست شدن تابع در نظر می گیریم)بین اعمال ول 

 .اعمال می شود (ولت

اید بصورت باشد. و برای بقیه فازها هم بمی فاز اول Trip Timeولتاژ اعمالی برای  8-8 شکلولتاژ اعمالی برای فاز اول بصورت 

 مشابه عمل نمایید.
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 فاز اول Trip Timeولتاژ اعمالی برای  8-8 شکل

 Trip Timeدر واقع 1به  0زمان تغییر وضعیت سیگنال تریپ از Time Assessment، در قسمت Measurement Viewدر  

 شود. برای فاز اول در مشاهده می Time Assessmentنه از یک نمو .باشدولتاژ میفانکشن اضافه

 

 ولتاژبرای زمان عملکرد فانکشن اضافه Time Assessment 9-8 شکل

 گردد.ولتاژ مشاهده مینمای کلی صفحه تست برای ارزیابی زمان عملکرد فانکشن اضافه  9-8 شکلدر 
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 Under Voltage (27)تابع ولتاژی  (8-2

 Under Voltageتست تابع  (8-2-1

  پاشی ولتاژ در خطوط انتقال و ماشینهای الکتریکی را تشخیص داده و از عملکرد غیر مجاز فرو Under Voltageحفاظت 

 کند.در این شرایط و از دست دادن شرایط ناپایداری در شبکه جلو گیری می

 شوند.بینند مانند الکتروموتورها بکار برده میسیب میآبرای حفاظت تجهیزاتی که در اثر افت ولتاژ   Under Voltage رله

این رله معموال دارای یک تنظیم ولتاژی و یک تنظیم زمانی است و در صورت افت ولتاژ شبکه تا حد تنظیم شده و پس 

 از طی زمان تنظیم شده عمل می کند. 

 های ولتاژیافزاری برای تست فانکشنی شرایط سختسازآماده (8-2-1-1

انجام دهید. برای اطمینان  کاهش ولتاژ اتصاالت برای تست فانکشن 10-8 شکلبرای انجام این تست، سربندی را مطابق 

 مقایسه گردد. شودیتزریقی سه فاز، با آنچه از روی رله قرائت م ولتاژاز سربندی و توالی فازها، مقدار 

نید. در رله را چک ک Measurementاستفاده نمایید. مقادیر خوانده شده در منوی  Sequencerبرای انجام تست از روم 

 نمایید باید مطابق با مقادیر تزریقی باشد ) دامنه و زاویه(.مقادیری که در رله قرائت می

 

 

 کاهش ولتاژ اتصاالت برای تست فانکشن 10-8 شکل

های خروجی به همراه کنتاکتفاز و یک مجموعه جریان سه به یک مجموعه ولتاژ سه فاز ولتاژاضافه برای تست فانکشن

Start  وTrip باشد. در این تست کنتاکت ورودی نیاز می رله برای ارزیابیTripهای ، خروجی اول رله برای ارزیابی تست

 باشد.می Pickup/Drop-Offرله برای ارزیابی تست های  2، خروجی Startو کنتاکت ورودی  باشدزمانی می
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 AMT Sequencerفانکشن کاهش ولتاژ در روم های تست  (8-2-1-2

 Pickup/Dropتست  (8-2-1-2-1

این روم از  شوید. در Sequencerافزار دستگاه تست رله، ابتدا باید وارد روم در نرم Pickup/Dropبرای انجام تست 

ورودی 11-8 شکلهای ولتاژی و جریانی را فعال نمایید. همچنین با توجه به خروجی  Hardware Configurationقسمت

 تعریف کنید. Startو  Tripبه ترتیب  Binary Inputهای دستگاه تستر را در تب 

 

 ولتاژبرای تست کاهش  .Hardware Configتنظیمات  11-8 شکل

 

 تست کاهش ولتاژ یبرا Binary Input یمتنظ 12-8 شکل

  روی ولتاژ فازa  درstate ولت و در  -0,5ولت با گام 45تا  63,5 اول یک رمپ کاهشی ازstate  دوم یک رمپ

 ولت ایجاد نمایید.  0,5ولت با گام  63,5تا  45 زایشی ازاف

  روی ولتاژ فازb  درstate ولت و در  -0,5ولت با گام 45تا  63,5 سوم یک رمپ کاهشی ازstate  چهارم یک رمپ

 ولت ایجاد نمایید.  0,5ولت با گام  63,5تا  45 افزایشی از

  روی ولتاژ فازc  درstate ولت و در  -0,5ولت با گام 45تا  63,5 پنجم یک رمپ کاهشی ازstate  ششم یک رمپ

 ولت ایجاد نمایید.  0,5ولت با گام  63,5تا  45 افزایشی از

 Step Time  ثانیه درنظر بگیرید.  0,2را برای همه 

  در هرstate  ماند.ولت ثابت می 63,5ولتاژ فازهای سالم روی 
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  در هرstate  ثابت لحاظ کنید.آمپر را بصورت  0,5جریان با دامنه 

 قابل مشاهده است. 2و  1های Stateتنظیمات مرتبط با ولتاژ فاز اول در  14-8 شکلو  13-8 شکلدر 

 

 ( فاز اولPickupولتاژ ) اول برای تست کاهش Stateبه تنظیمات مربوط  13-8 شکل

 

 ( فاز اولDropولتاژ )دوم برای تست کاهش  Stateتنظیمات مربوط به  14-8 شکل

را نشان  Signal Viewی در شکل موج نهای 15-8 شکلباشد. در تنظیمات مرتبط به ولتاژ فازهای دیگر نیز بصورت مشابه می

 داده شده است.
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 Pickup/Drop تست یبرا ییشکل موج نها 15-8 شکل

 Rampدر قسمت  Measurement Viewهای مختلف، در Stateبرای ارزیابی عملکرد رله با توجه به ولتاژ اعمالی در 

Assessment  انجام دهید. با اجرای تست ولتاژهای  16-8 شکل اساستنظیمات را برPickup  وDrop  در هر فاز مشخص

 گردد.می

 

 Measurement Viewدر قسمت  Ramp Assessmentتنظیمات  16-8 شکل

 ولتاژ کاهش ( تابع Trip Timeتست زمان عملکرد) (8-2-1-2-2

 باز کرده و مطابق با روند زیر تست را انجام دهید. AMT Sequencerبرای این تست یک فایل جدید 

به هر یک از  ولت 45ولتاژ  ولتاژ با توجه به تنظیمات داده شده در بخش قبل،برای تست زمان عملکرد حفاظت کاهش

 بیاید.فازها به ترتیپ اعمال شود تا زمان تریپ برای هر سه فاز بدست 

 63,5ثانیه( و برای فازهای سالم ولتاژ نامی ) 1بین اعمال ولتاژ به هر فاز زمانی را برای ریست شدن تابع در نظر می گیریم) 

تنظیم شده است برای عملکرد فانکشن  ONروی  در رله Current Supervisionولت( اعمال می شود )توجه شود چون تنظیم 

 دد.(.حتما باید جریان نیز تزریق گر

 باشد. و برای بقیه فازها هم باید بصورت مشابه عمل نمایید.می 17-8 شکلولتاژ اعمالی برای فاز اول بصورت 
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 فاز اول Trip Time یبرا یولتاژ اعمال 17-8 شکل

 Trip Time در واقع1به  0زمان تغییر وضعیت سیگنال تریپ از Time Assessment، در قسمت Measurement Viewدر 

 19-8 شکل شود. درمشاهده می 18-8 شکلبرای فاز اول در  Time Assessmentباشد. یک نمونه از ولتاژ میفانکشن کاهش

 گردد.زیابی زمان عملکرد فانکشن کاهش ولتاژ مشاهده میمای کلی صفحه تست برای ارن

 

 

 ولتاژزمان عملکرد فانکشن کاهش  یبرا Time Assessment 18-8 شکل

 

 تست زمان عملکرد فانکشن کاهش ولتاژ 19-8 شکل
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 (87ت فانکشن دیفرانسیل)تس (8-3

 مفهوم حفاظت دیفرانسیل (8-3-1

دیفرانسیل به معنای اختالف می باشد و حفاظت دیفرانسیل براساس مقایسه دو جریان از یک فاز عمل می کند که در 

حالت عادی جریان ها برابر هستند. اگر جریان ورودی به زون حفاظتی با جریان خروجی از زون با همدیگر برابر نباشد 

 .ان دیفرانسیل بوجود میاد که نشان می دهد یک خطا داخل زون وجود داردجری

های قدرت است که نسبت به خطاهای فاز به زمین، فاز به فاز و  های سیستم حفاظت دیفرانسیل از مهمترین حفاظت

، (L87)، خطوط(T87) باشد. از این تابع برای حفاظت تجهیزاتی همانند ترانسفورماتورهاحلقه دارای حساسیت مناسبی می

. در این باشندکه اساس عملکرد همه ی این حفاظت ها یکی می شودو ... استفاده می (G87) و ژنراتورها(M87) موتور

 .دشوآزمایش به تست حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور پرداخته می

 (T87) سازی شرایط سخت افزاری برای تست دیفرانسیل آماده (8-3-1-1

انجام شود. در این قسمت باید سه مقدار مختلف  باید 20-8شکل  مطابقربوط به این تابع، سربندی های م برای انجام تست

آمپر( و سه 0,7آمپر و  0,6آمپر،  0,5 های یک سمت )مثالای برای ورودی جریاندرجه 120با دامنه کم و زوایای متعادل 

آمپر( برای ورودی جریانی سمت دوم در نظر  1و  0,9،  0,8ای ) مثال  درجه 120دل جریان متفاوت دیگر با زوایای متعا

رله بررسی  بندی پشتها از دستگاه تست به سیم بندی و توالی فاز گرفته شود تا عالوه بر تست واحد اندازه گیری رله، سیم

 .شود

 

 برای تست فانکشن دیفرلنسیلسربندی  20-8شکل 

 AMT Differentialتست فانکشن دیفرانسیل در روم  (8-3-1-2

وه توان به دو شی. این کار را مینمودافزار تست معرفی  ابتدا باید تنظیماتی که در رله انجام داده شد را به نحوی به نرم

صورت دستی. در این آزمایش تنظیمات ه بو وارد کردن تنظیمات  Xrioانجام داد، وارد کردن تنظیمات رله از طریق فایل 

 صورت دستی وارد نرم افزار تستر نمایید.ه رله را ب
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 AMTپس از وارد شدن به روم، Test Objectدر   Differentialوارد شدن به قسمت 21-8شکل برای این منظور مطابق با 

Differential وارد محیطTest Object   قسمت مربوط به شده وDifferential را باز نمایید. 

 

 Test Objectدر   Differentialوارد شدن به قسمت 21-8شکل 

 تنظیمات مربوطه را طبق روند زیر انجام دهید:

جریان را مطابق با تنظیم  فورماتورقدرت و ترانس فورماتوراطالعات ترانس Protcted Objectدر تب ، 22-8شکل با توجه به 

 رله انجام دهید.

 

 تنظیمات مربوط به ترانسفورماتور قدرت و ترانسفورماتور جریان در نرم افزار تست 22-8شکل 
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گردد. خیرهای زمانی تنظیم میأو ت  Pickupهای جریانی و زمانی، جریانرانساطالعاتی نظیر تل Protection Deviceدر تب 

 .انجام دهید 23-8شکل تنظیمات را مطابق با 

 

 Protection Deviceتنظیمات مربوط به تب  23-8شکل 

را انتخاب کنید. اطالعات مربوط  Custom Drawشده و  Characteristic Definitionنسیل وارد تب برای ترسیم منحنی دیفرا

 .انجام دهید 24-8شکل به رسم منحنی را مطابق با 

 

 رسم منحنی دیفرانسیل 24-8شکل 
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 (Shot Testتست زمانی ) (8-3-1-2-1

 نیانتخاب کرد. در ا I biasو  I diffمختلف  یها انیبا جر Trippingو  Blocking یرا در داخل نواح ینقاط دیتست با نیدر ا

عملکرد داشته باشد. در  لیفرانسی، فانکشن دTrippingو در قسمت  یمنحن یبا اعمال نقاط انتخاب شده در باال دیمرحله با

 با دیقرار داد. زمان عملکرد با یابیرا مورد ارز لیفرانسیزمان عملکرد فانکشن د توانیتست م نیصورت، به واسطه ا نیا

نواع نقاط مختلف و ا یتست به ازا نیدر ا یزمان یمطابقت داشته باشد و حداکثر خطا لیفرانسیشده در رله د میزمان تنظ

 باشد. لیفرانسیرله د یکمتر از حداکثر خطا دیمختلف با یخطاها

دو فاز خطاهای شود اضافه نمایید. و برای مشاهده می 25-8شکل نچه درآنقطه مشابه با  6فاز به زمین،  تک برای خطای

 صورت مشابه عمل کنید.ه و سه فاز نیز ب

 

 برای تست زمانی Shotایجاد  25-8شکل 

 Searchتست  (8-3-1-2-2

توان منحنی واقعی عملکرد فانکشن دیفرانسیل را مشخص نمود. در این تست باید در راستای می Searchا استفاده از تست ب

Ibias  های مختلف خط جستجو انتخاب نمود تا به ازای هر جریانIbias های مختلف، منحنی واقعی عملکرد  در شیب

و انتخاب نمود که یکی از خطوط بهتر است جحداقل دو خط جستفانکشن دیفرانسیل بدست آید. در هر شیب منحنی باید 

 در ناحیه شکست مشخصه باشد.

واقعی منحنی  اضافه نمایید. اگر مرزانوع خطا  رسم کنید و به 26-8شکل 8را همانند  Searchخطوط  Search Testدر تب 

 خواهد شد. Failصورت تست شود و در غیر اینمی Passسی باشد تست دیفرانسیل در باند تلران
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 در منحنی دیفرانسیل Searchایجاد خطوط  26-8شکل 

 تابع ولتاژی جریان زیاد جهت دار (8-4

 مفهوم تابع جریان زیاد (8-4-1

قرار میگیرد که جریان های خطا بتوانند در هر دو جهت در سیستم حفاظت جریان زیاد جهت دار در شرایطی مورد استفاده 

مورد حفاظت ،جریان یابند و درآنها بهره گیری از حفاظت جریان زیاد غیر جهتی امکان قطع ناخواسته مدارها را به دنبال 

ی آید. چگونگ داشته باشد .این شرایط در سیستم های حلقوی و نیز در سیستم هایی با چند تغذیه ممکن است پدید

دار در این دو وضعیت در شکل زیر نشان داده شده است.ی جریان زیاد جهتاستفاده از رله

 
 27-8 شکل

 ساختار :
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د معمولی شوند. یکی از این دو واحد،یک رله ی جریان زیارله های جریان زیاد جهت دار از ترکیب دو واحد ساخته می

است و واحد دوم واحدی است که می تواند جهت گذر توان در عنصر سیستم توزیع را تعیین کند عالوه بر جریان،واحد 

ی خطا نیز نیازمند است تا از این طریق بتواند دستور عمل رله را دوم رله معموال به یک سیگنال مرجع برای تعیین زاویه

یزه یا مرجع از نوع ولتاژاست، هر چند این سیگنال می تواند یک وروردی جریانی صادر کند. در حالت کلی سیگنال پالر

 نیز باشد.

برای بدست آوردن جهت عبور توان، اساسا دو روش وجود دارد: سیستم سوپر ویژن )نظارت( و کنترل، که هر دو حالت در 

 زیاد است واحد جریان  OCواحد جهت یاب و Dشکل زیر نشان داده شده است. در این شکل 

 
 28-8 شکل

بهره گیری از سیستم کنترل برای تعیین جهت عبور توان بهتر است ،زیرا در این سیستم واحد جریان زیاد فقط در صورتی 

تواند به هنگام عبور میشود که جهت عبور توان ،جهت درست باشد. با روش سوپرویژن ،واحد جریان زیاد وارد عمل می

توان در جهت نادرست نیز عمل کند. عالوه بر این پس از باز شدن یکی از کلیدها در سیستم حلقوی ،جهت عبور جریان 

 کند و این امر،احتماال باعث ناهماهنگی خواهد شد .تغییر می

 دارجهت جریان اضافه فانکشن تست (8-4-2

توانند تجهیزات را در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه می 50N/(50زمان ثابت )( و 51N/51فانکشن های اضافه جریان تاخیری )

حفاظت کنند اما شرایطی در شبکه وجود دارد که توانایی این توابع حفاظتی پاسخگوی نیاز شبکه نخواهد بود در شبکه ی 

شوند .در این شرایط یه میقدرت همیشه جریان در یک مسیر جاری نخواهد شد مانند خطوط موازی که از دو سمت تغذ

فقط در جهت جریان که از قبل برای  (67/67N)ی جهتدار جریانی توان از حفاظت جریانی ساده استفاده کرد. رلهدیگر نمی

 آن تعریف خواهد شد از تجهیزات حفاظت خواهد کرد.

 است.  Cross polarizeکنند متد دار متدی که برای تعیین جهت استفاده میدر رله های های جهت

جهت از ولتاژ داشته باشیم رله از جریان خطای همان فاز استفاده می کند و برای تعیین  Aبطور مثال اگر خطایی روی فاز 

کند چون ممکن است حین خطا ولتاژ فاز خطا دار به حدی افت کند که رله نتواند دار استفاده میهای دو فاز غیر خطا

 تعیین جهت را انجام دهد.
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 فرض کنید بردار ولتاژ و جریان قبل از خطا به این صورت باشد :  Cross polarizeدر متد : 1مرحله 

 

 29-8 شکل

 

 کند:افت می Aدهد و ولتاژ فاز رخ می A:فرض یک خطا روی فاز  2مرحله 

 

 30-8 شکل

 های فاز غیر خطا دارسراغ ولتاژ :به همین دلیل میرویم 3مرحله 
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 31-8 شکل

 

 خواهیم از چه ولتاژی استفاده کنیم.:در این قسمت باید ولتاژ رفرنس را مشخص کنیم که می 4مرحله 

گر امتداد دهیم با ولتاژ فاز به فازی که تقاطع داشته باشد به عنوان ولتاژ رفرنس فاز خطا دار را ا cross polarizeدر متد 

 .شودانتخاب می

 

 32-8 شکل

تخاب ان V ref rotateدرجه به صورت پاد ساعتگرد بچرخد که به نام 45:.بعد از آنکه ولتاژ رفرنس انتخاب شد باید  5مرحله 

 شود می
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 33-8 شکل

 شود.چرخانده میدرجه حول ولتاژ رفرنس  86مثبت و منفی  reverseو  forwardبرای بدست آوردن ناحیه ی:  6مرحله 

کیل تش را reverseناحیه   mirrorوجود دارد و قسمت  Forwardدرجه هیسترزیس روی ناحیه ی 2که  Forwardناحیه 

 nonتوانایی تشخیص جهت خطا را ندارد و بصورت  ای است که رله عملکرد ندارد،دهد و ناحیه ی ما بین ناحیهمی

directional کند.عمل می 

 

 34-8 شکل
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 REFتابع  (8-5

 REFانجام تست تابع  مراحل (8-5-1

کیلوولت برای تست انتخاب شده است. در این  20/63و با سطح ولتاژ  YnD11ی با گروه برداری فرض کنید ترانسقورماتور

 قوی تعریف شده است. در سمت فشار REFترانسفوماتور تابع 

 

 REFی حفاظتی تابع محدوده -35-8 شکل

قوی و ترانس جریان زمین ست به مقادیر ولتاژ و ترانس جریانی سمت فشارهمانطور که از شکل مشخص است در این ت

 باشد. از طرف دیگر گروه برداری در این تست نقشی ندارد.احتیاج می

مت افزار وارد کنیم. برای این کار به قسبا توجه به مطالب گفته شده در قسمت باال باید تنظیمات مورد نیاز را در قسمت نرم

Test Object کنیم.رفته و تنظیمات مورد نیاز را وارد می 
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 Protected Objectتنظیمات زبانه  -36-8 شکل

همانطور که قبال گفته شد در این تست گروه برداری تاثیر نخواهد داشت. بنابراین باید اثر گروه برداری را در این صفحه 

کنیم یا اینکه گروه برداری را را انتخاب می Generatorگزینه  Protected Objectبرای این کار در قسمت غیرفعال کنیم. 

yy0 .انتخاب کنید 

در قسمت  Neutralباید مشخصات مربوط به سمت فشار قوی ترانسفورماتور را وارد کنیم. در سمت  primaryدر سمت 

Voltage م. چون تابع ما در سمت فشار قوی تعریف شده است. در قسمت قوی را وارد کنیباید ولتاژ سمت فشارCT Nominal 

Value  نیز باید مشخصاتCT .زمین را وارد کنیم 

 Secondary، با توجه به اینکه Ibiasرا تعریف کنید. بعد از مشخص شدن فرمول  Ibiasباید فرمول  Protection Deviceدر زبانه 

CT  اید باید وصل کردهرا به کدام سمت جریانی دستگاهReference Winding  را نیز در همان سمت انتخاب کنیم. در مثالی

متصل خواهیم  Bهای جریانی را به کانال Neutral CTباشد و ما کیلوولت می 63که در باال ذکر شد چون تست ما سمت 

 تنظیم شود. Secondaryکرد، بنایراین این گزینه باید بر روی 

را ترسیم کنیم. در این مرحله با مراجعه به کاتالوگ باید مشخصه رله را در این  REFل فوق باید مشخصه بعد از انجام مراح

 آورده شده است. P632قسمت وارد کنیم. در ابتدای همین بخش توضیحاتی در مورد رله 

 از این بخش خارج شویم.توانیم با تایید تنظیمات بعد از ترسیم مشخصه کار وارد کردن اطالعات به پایان رسیده و می

 Neutralتواند انجام شود. در واقع از می Fault Typeای که باید در نظر گرفته شود آن است که تست شما تنها در یک نکته

CT  ،را به هر فازی از دستگاهL1E ،L2E ،L3E  وصل کرده باشید باید خطا را در همان فاز قرار دهید و تست خود را انجام

دهید.
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ها حفاظتینکات مربوط به برخی از رلهم: فصل نه (9
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 P632 ،P633رله  (9-1

کنید باید به یک نکته توجه داشته باشید. از آنجایی که این رله در  استفاده می XRioدر هنگام تست این رله وقتی از فایل 

یل خروجی با فرمت گیرد، در نتیجه در فامی Connection Numberگیرد و فقط یک تنظیماتش از شما گروه برداری نمی

XRio دهد.نیز این پارامتر را به شما نمی 

Additional Information   دیتایی است که باXRio Setting .نمی آید و باید بصورت دستی پر شود 

راین رد بنابگیشود از کاربر گروه برداری می دادهدیفرانسیل  یافزار وبکو در قسمتی که باید تنظیمات رلهاز آنجایی که نرم

 باید این قسمت اصالح شود. Load Relay Settingافزار از طریق بعد از وارد کردن تنظیمات رله در نرم

 رویم.برای اصالح گروه برداری به آدرس زیر می

 

 اصالح گروه برداری  -1-9 شکل

 و می شویم و تنظیمات زیر را وارد می کنیم : Transformer Dataاز نمودار درختی وارد 

Number of winding . را بصورت دو سیم پیچه انتخاب می کنیم  

 گروه برداری را سیم پیچ مثلث انتخاب می کنیم. Winding type side2در 

اشتباه نشان  Rioاین قسمت نیز در قسمت  کهدر صورتی باشد.می Connection numberی دیگری که باید چک شود نکته

 را درست کنید. Connection Numberبه آدرسی که در تصویر زیر نشان داده شده است بروید و عدد  شودمیداده 



 

 

AMT REFERENCE MANUAL 

572 

 
  Connection Numberاصالح  -2-9 شکل

کلیک کنید تا تمامی روابط دوباره  Calc All Formulaن بر روی آیکوابزار  م اصالحات گفته شده، از قسمت نواربعد از انجا

 نوشته باشد. Finishمحاسبه شوند. بعد از کلیک بر روی این آیکون منتظر بمانید تا کادری باز شود که در آن عبارت 

از  Ibiasریان فرمول ج P632های این رله است. در رله Ibiasمورد دیگری که درباره تست این رله باید در نظر بگیرد فرمول 

 باشد.می 2در هر دو رابطه مقدار  kکه  شودمیاستفاده  Ip+Is/Kاز رابطه  P633های و در رله Ip-Is/Kرابطه 

این رله نیز نکاتی وجود دارد که در هنگام تست باید آن را در نظر بگیرید. در شکل زیر قسمت مربوط به  REFبرای تست 

 .شودمیدیده  افزار رلهتنظیمات این تابع در نرم

 

 REFتابع -3-9 شکل

ای . منحنیدارد وجود m1,m2,IRm2 تنظیم برای مقادیری Diff تابع همانند تنظیمات این در کنید می مشاهده که همانطور

انتخاب  Low imped. / sum(IP) دی حالتاگر مد عملکر بستگی دارد. Operating modeبه  شودمیکه برای تست استفاده 

 که در شکل زیر نشان داده شده است. 1,005خطی خواهد بود با شیب  REFشود منحنی 
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 Low imped. / sum(IP)برای حالت  REFتابع -4-9 شکل

و ... تاثیری در تست نخواهند  m1 ،m2مانند  REFتنظیمات تابع  در این حالت دیگر پارامترهای نشان داده شده در تصویر

 داشت.

استفاده خواهد شد و  REFانتخاب شود منحنی با دو شیب برای تست تابع  Low imped. / IP,maxاگر مد عملکردی را 

 خواهد بود.باشد. در این صورت مشخصه همانند تصویر زیر و ... مورد استفاده می m1، m2تنظیمات پارامترهای 

 

 Low imped. / IP,maxبرای حالت  REFتابع -5-9 شکل
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 (:Filmsهم: جدول فیلمها)دفصل  (10
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  :(FILMS)لمهایفصل دهم: جدول ف

Heading Description 

 sequencerصفحه تست  یعرف: مSequencer 001( صفحه تست 5-4

 table viewماژول  یکل حی: توضTable View 001( ماژول 5-4-1

( قسمت مربوط به شماره 5-4-1-1
State 

 ستون نیا کیراست کل حیوتوض State ی: قسمت مربوط به شماره 001

 Insert Z Shot ی پنجره حی: توضInsert Z Shot 001 نهی( گز5-4-1-1-1-9

 حاالت یستون فاز در همه یرو کیراست کل حاتی: توض001 ستون فاز کی( راست کل5-4-1-3-2

 binary out ،Trigger ،Type ،comment یهاقسمت حاتی: توضBinary Out 001( قسمت 5-4-1-4

 analog outputو بخش  set Mode and fault type، بخش state type، بخشAnalog outیانه ، زبdetail viewماژول ی: معرفDetail View 001( ماژول 5-4-2

channel 

5-4-2-1-5 )State Quick 001نیی: تع (نوعstate type : quick) مربوط به آن حاتیو توض 

 Quickدر  Step: کار با بخش Step Value 001( قسمت 5-4-2-1-5-2

 باشد quickاز نوع  state type یوقت quick settingبخش  حاتی: توضQuick Setting 001( بخش 5-4-2-1-5-6

 شده باشد میتنظ quick یروstate typeکه  یزمان delta Tبخش  detail viewماژول  حاتیتوض ی: ادامه Delta T 001 نهی( گز5-4-2-1-5-8-4

5-4-2-1-6 )Step Ramp 001یقسمت ها حی: توض Start Value ،Step Value  وFinal Value نیو همچن Con in Freq Step درStep Ramp 

5-4-2-1-6 )Step Ramp 002یقسمت ها حی: توضReset Value ,RampDescription ,Step Ramp Setting   وSimple Mode  درStep Ramp 

5-4-2-1-7 )Continuous Ramp 001یمت هاقس حی: توض Start Value ،Continuous Ramp Setting ،Final Values وOffset Value   درContinuous Ramp 

5-4-2-1-8 )Harmonic 001یقسمت ها حی: توض put ChannelsAnalog Out ،.#2 وFree_Order Harmonic #1 در.Harmonic 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.TableView_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.TableView.StateNumber_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.TableView.StateNumberRightClick.InsertZShot_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.TableView.PhaseColumnRightClick_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.TableView.Binaryout_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.Quick_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.Quick.Step_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.QuickSetting_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.Quick.Ramp.DeltaT_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.StepRamp_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.StepRamp_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.ContinuousRamp_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.Harmonic_001.mp4


 

 
576 

AMT REFERENCE MANUAL 

5-4-2-1-9 )Transient 001زبانه  حی: توضAnalog Out  در حالت  یوقتTransient  . باشد 

 باشد.  Transientازنوع  State Type یوقت ریقسمت جدول مقاد حی: توض001 ری( جدول مقاد5-4-2-1-9-5

5-4-2-1-10 )Tracking  001بخش  حی: توضZtracking  در ماژولDetail View 

 Detail View، ماژول  Ztrackingها ،در  بخش   bInary outputقسمت  حی: توضBinary Output 001( بخش 5-4-2-1-11

 Triggerزبانه  حی، توضDetail Viewدر ماژول   Binary Outزبانه  حی: توضBinary Out 001( زبانه 5-4-2-2

بخش  و  Time out   ،Space Key Press  ،Condition as Specified Below یها نهی، گز  State Terminationبخش  حی: توضTrigger 001( زبانه 5-4-2-3
Binary Trigger Condition  

 Trigger( بخش 5-4-2-3-2-4-3

Logic Minimum Time 
 Reportبخش  حیو توض Delay After Binary Triggerو  mum TimeTrigger Logic Mini، یقسمت ها حی، توض Trigger: بخش 001

Setting 

 Measurement Viewماژول  ی: معرفMeasurement View 001( ماژول 5-4-3

 Stopو  Name  ،Ignore Before ،Ignore After  ،Start1و موارد استفاده شده در جدول:  Time Assessmentزبانه  حی: توضTime Assessment 001( زبانه 5-4-3-1

 Tnom  ،Tdev+ ، ،  -Tdev ،T Act  ،Tdev  ،Assessment   ،,User Commentقسمت  Time Assessmentزبانه  حی: توضT Nom 001( قسمت 5-4-3-1-1-6

5-4-3-1-3-1 )Copy 001فعال در زبانه  یها کیراست کل حی: توضTime Assessment: Copy  ،Paste  ،Insert  ،Add  ،Delete  ،Link to XRio  ،Remove 

Link 

 Level Assessmentو موارد استفاده شده در جدول .و نکات مربوط به  level Assessmentزبانه  حی: توضLevel Assessment 001( زبانه 5-4-3-2

 View  Measurementدر ماژول Ramp Assessmentزبانه  حاتی: توضRamp Assessment 001( زبانه 5-4-3-3

 View  Measurementدر ماژول  AssessmentRampزبانه  حاتی: ادامه توضRamp Assessment 002( زبانه 5-4-3-3

 Calculated( زبانه 5-4-3-5

Assessment  
 culatedCal ریو موارد استفاده شده در جدول مقاد Calculated Assessmentزبانه  حاتی: توض001

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.Transient_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.Transient.TableValues_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.StateType.Tracking_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.AnalogOutTab.BinaryOutput_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.BinaryOutputTab_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.TriggerTab_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.TriggerTab_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.TriggerTab.StateTermination.TriggerLogicMin_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.DetailView.TriggerTab.StateTermination.TriggerLogicMin_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.TimeAssessment_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.TimeAssessment.Table.Tnom_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.RightClick.Copy_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.RightClick.Copy_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.LevelAssessment_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.RampAssessment_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.RampAssessment_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.CalcAssessment_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.CalcAssessment_001.mp4
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  Measurement Viewدر ماژول Transient Assessmentزبانه  حاتی: توضTransient Assessment 001( زبانه 5-4-3-6

  Measurement Viewدر ماژول Transient Assessmentزبانه  حاتی: ادامه توضTransient Assessment 002( زبانه 5-4-3-6

  Measurement Viewدر ماژول Transient Assessmentزبانه  حاتی: ادامه توضTransient Assessment 003( زبانه 5-4-3-6

 Over/Under نهی( گز5-4-5-1-1-1

Voltage 
 Template Stateدر زبانه  Over/Under Voltage نهیگز حاتی: توض001

 Template Stateدر زبانه  OverCurrent نهیگز حاتی: توضOverCurrent  001نهی( گز5-4-5-1-1-2

 CB Testدر زبانه  Test Object حاتی: توضTest Object 001( زبانه : 5-4-5-2-1

 ستانسی: مفهوم زمان در روم د001 ستانسی( صفحه تست د5-5

 ستانسیبا روم د یکل یی: آشنا002 ستانسی( صفحه تست د5-5

 ستانسیدر روم د Search Testو  check Testو  Shot Test فی: تعرTest View 001( ماژول 5-5-1

 Shot Testزبانه   ViewTestماژول  حاتی: توضShot Test 001(  زبانه 5-5-1-1

 Test pointبخش   shot Testزبانه  حی: توضTest Point 001( بخش 5-5-1-1-1

  Z Relative: مفهوم001 ( قسمت 5-5-1-1-1-6%

 detailبخش shot Testزبانه   حی: توضDetail 001( بخش 5-5-1-1-2

 ستانسیهر زون در روم د ی: زمان عملکردt nom 001( قسمت 5-5-1-1-2-1

 fault loop حی: توضFault Type 001( بخش 5-5-1-1-3

 ستانسیدر روم د shot جادی: نحوه ا001 ( تعداد نقاط تست5-5-1-1-5

http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.TransientAssessment_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.TransientAssessment_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Sequencer.MeasurementView.TransientAssessment_003.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/InstrumentTest.TemplateStateTab.RelayTypes.OverUnderVoltage_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/InstrumentTest.TemplateStateTab.RelayTypes.OverCurrent_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/InstrumentTest.CBTestTab.TestObject_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/distance_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/distance_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.TestPoint_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.TestPoint.Percent_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.Detail_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.Detail.Tnom_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.FaultType_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.btnAdd.NumberOfShot_001.mp4
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 ستانسیدر روم د Test Viewدر ماژول  Shot Testدر زبانه  Sequenceدر مورد دکمه  حی: توضSequence 001( دکمه 5-5-1-1-10

 shotجدول  حی: توضShot 001( جدول 5-5-1-1-12

 نهی( گز5-5-1-1-12-2-1-1
Show/Hide 

 shotپنهان کردن جدول  ای: آشکار 001

 Apply( قسمت 5-5-1-1-12-2-2-2

& Start Test 
 shotجدول  ی: پارامترها001

 Check Test یزبانه  حی: توضCheck Test 001 ( زبانه5-5-1-2

 search test ی زبانهیدرباره  حی: توضSearch Line 001( بخش 5-5-1-3-1

 Constantبخش ( 5-5-1-4-1-1-1

Test Current 
 (1)قسمت  یکل حیثابت و توض انیروش جر حی: توض001

( بخش 5-5-1-4-1-1-1-3
Maximum Fault Impedance 

 setting یدر زبانه max fault impedanceبخش  حی: توض001

 Constant( بخش 5-5-1-4-1-1-2

Test Voltage 
 (1)قسمت یکل حیروش ولتاژ ثابت توض حی: توض001

 Constant( بخش 5-5-1-4-1-1-2

Test Voltage 
 (2روش)قسمت نیا راتیو تاث یجزئ حیروش ولتاژ ثابت وتوض حی: توض002

 fault inception ایخطا  ی هیدر مورد زاو حی: توضFault Inception 001( بخش 5-5-1-4-2

 fault inception یمد ها یدرباره یکل حی: توضFault Inception 002( بخش 5-5-1-4-2

 Ignore Nominal نهی( گز5-5-1-4-6

Characteristics 
 setting یدر زبانه  ignore حی: توض001

 gramZT Diaبا ماژول  یی: آشناZT Diagram 001( ماژول 5-5-3

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.btnSequence_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.TableShot_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.TableShot.RCSHowHide_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.ShotTestTab.TableShot.RCApplyStartTest_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.CheckTestTab_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SearchTab.SearchLine_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.Fault.TestModel.Current_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.Fault.TestModel.Current.Current.MaximumFault_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.Fault.TestModel.Voltage_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.Fault.TestModel.Voltage_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.FaultInception_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.FaultInception_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.TestView.SettingTab.SearchSetting.IgnoreNominalChar_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.ZT_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.ZT_001.mp4
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 مختلف ینواح یکردن زمان تلرانس ها دای: پZT Diagram 002( ماژول 5-5-3

 ZTشکست تلرانس در نمودار  یها یژگیاز و ی: برخZT Diagram 003( ماژول 5-5-3

 ZT Diagramماژول  یکل حی: توضZT Diagram 004( ماژول 5-5-3

 لیفرانسیروم د یکل حی: توض001 لیفرانسی( صفحه تست د5-6

 و اضافه کردن نقاط تست Shot Testزبانه  حی: توضShot Test  001( زبانه 5-6-1-1

 Detailقسمت  حی: توضDetail 001( بخش 5-6-1-1-2

 Shot Test (  ِDifferential Room)زبانه در  Fault Typeقسمت  حی: توضFault Type 001( بخش 5-6-1-1-3

  مشخص هیزاو ای رینقاط در مس جادیو ا Sequenceدکمه  حی: توضSequence 001( دکمه 5-6-1-1-10

 Check Testزبانه  یاجزا حی: توضCheck Test  001( زبانه 5-6-1-2

 خط سرچ دنیو نحوه کش  Search Testزبانه  حیتوض :Search Test 001( زبانه 5-6-1-3

 Search Testزبانه  یدکمه ها حی: توضSearch Test 002( زبانه 5-6-1-3

 لیفرانسیدر روم د  Searchجدول  حی: توضSearch 001( جدول 5-6-1-3-3

 لیفرانسید روم د Searchمختلف جدول  یقسمت ها کیراست کل حی: توضSearch 002( جدول 5-6-1-3-3

 ترانس( یداری)پا Stabilityزبانه  حی: توضStability 001 ( زبانه5-6-1-4

  Add  ،Remove  ،Add to یها نهی، گز  Stability: جدول Stability 002 ( زبانه5-6-1-4

5-6-1-5-4-1 )Prefault Time 001قسمت  حی: توضPrefault  زبانه ،Setting لیفرانسی، روم د 

5-6-1-5-4-2 )Max Fault Time 001قسمت حی: توضMax Fault Time (Abs)  

http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.ZT_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.ZT_003.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Distance.ZT_004.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.ShotTestTab_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.ShotTestTab.Detail_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.ShotTestTab.FaultType_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.ShotTestTab.BtnSequence_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.CheckTestTab_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SearchTab_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SearchTab_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SearchTab.SearchTable_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SearchTab.SearchTable_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.StabilityTab_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.StabilityTab_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.Time.PrefaultTime_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.Time.MaxFaultTime_001.mp4
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5-6-1-5-4-2 )Max Fault Time 002 ادامه  :Max Fault Time حیو توض Max Fault Time (Rel)  

5-6-1-5-4-3 )PostFault Time 001قسمت حی: توضPost Faut  

5-6-1-5-4-4 )Delay after Trigger 001زمان  حی: توضDelay After Trigger 

5-6-1-5-4-5 )Time Reference 001حی: توض Time Reference  ،Fault Inception  وStarting 

 لیفرانسیروم د Settingاز زبانه   Load Currentقسمت  حی: توضLoad Current 001( قسمت  5-6-1-5-5

5-6-1-6 )Trigger 001زبانه  حاتی: توضTrigger تست یبرا یمنطق نی،و استفاده از قوان 

 رله یرجهتیجهتدار و غدر مورد  حیو توض ادیز انیتست جر ییکامل در مورد کارا حاتی: توض001 ادیز انی( صفحه تست جر5-8

 آن یهاتمیتست و الگور یمشخصه مورد استفاده برا یدر مورد منحن حی: توض002 ادیز انی( صفحه تست جر5-8

 آن در نرم افزار گاهیو جا  PT Connectionو  CT Connectionکامل در مورد   حی: توض003 ادیز انی( صفحه تست جر5-8

 OverCurrentروم  ShotTestاستاندارد در  یخطا ها حاتی: توضFault Type 001( بخش 5-8-1-1-3

 مفروضه ریو با مثال مقاد TESTPOINTو قسمت  DROPOFFو  PICKUPکامل در مورد  حی: توضTest Point 001( بخش 5-8-1-2-1

 ANGLE حیو توض MODELمجموعه ها در قسمت  ریدر مورد ز حیو توض FaultInceptionدر قسمت  حی: توضFault Inception 001بخش ( 5-8-1-3-1

 یساز هیرله شب یو قبل از آن برا میکنیخطا به رله را مشخص م قیو بعد از تزر نیزمان قبل ، ح Timeسربرگ  حی: توضTime 001( بخش 5-8-1-3-4

 میکنیم

 خطا هیدامنه و زاو میبا تنظ SETTINGو سربرگ  LoadCurrentدر قسمت  حی: توضLoad Current 001( بخش 5-8-1-3-5

 .میینما میتنظHardwareConfigurationاستفاده و در قسمت  Triggerاز سربرگ  میتوانیسرعت تست م شیافزا ی: براTrigger 001( زبانه 5-8-1-1

5-8-1-1-1 )Binary Output 001قسمت  حی: توضyOutputBinar در بخش  حیتوضPrefault مفروضه و نحوه اجرا کردن در  ریبا دادن مقادTrigger 

http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.Time.MaxFaultTime_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.Time.PostFaultTime_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.Time.DelayAfterTrigger_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.Time.TimeReference_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.SettingTab.LoadCurrent_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Differential.TestView.TriggerTab_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent_003.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.TestView.ShotTestTab.FaultType_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.PDTab.Testpoint_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.TestView.SettingTab.FaultInception_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.TestView.SettingTab.Time_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.TestView.SettingTab.Time_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.TestView.SettingTab.LoadCurrent_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.TestView.TriggerTab_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OverCurrent.TestView.BinaryOutputTab_001.mp4
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 ها IPجدول  حی: توضAMT 001( زبانه 5-11-1

 دستگاه IPدر مورد وارد کردن  حی: توضAMT 002( زبانه 5-11-1

 یروز رساندر مورد نحوه اتصال به دستگاه و به حی: توضAMT 003( زبانه 5-11-1

 Set to ی( دکمه5-11-1-2-1-14

AMT 
 دستگاه IP رییتغ قهی: طر001

 یمحدوده دما برا نییو نحوه چک کردن آن و تع Vebkoدر مورد رم دستگاه  حیوضمربوط به فن دستگاه و ت ماتی: تنظHardware 001( زبانه 5-11-1-3

 دستگاه

 دستگاه یاژولت انیجر یهادستگاه و ارت دستگاه و کانال یدر مورد حداکثر دما حی: توضHardware 002( زبانه 5-11-1-3

 دستگاه( یها  Binary Inputباز بودن  ایاتصال کوتاه  تی)مشخص شدن وضع Binary Input Statusقسمت  حی: توضHardware 003( زبانه 5-11-1-3

 دستگاه DCدر مورد بخش  حی: توضHardware 004( زبانه 5-11-1-3

 متصل شده یدستگاهها IPکردن  دایو نحوه پ le DeviceAvailabزبانه  حی: توضAvailable Device 001( زبانه 5-11-1-4

 Preferences: شروع کار با Room 001( زبانه 5-11-2

 Report( قسمت 5-11-2-3-1

Package 
 روم ها یدر تمام  Reportمربوط به بخش  یکل ماتی: تنظ001

 Report نهی(  گز5-11-2-3-2-1

Generator 
 Report Generatorها و فولدرها در پنجره  لیفا : انتخاب کردن001

 Report نهی(  گز5-11-2-3-2-1

Generator 
 Report Generatorدر پنجره  یتکرار یها لیفا  Overwrite ماتی: تنظ002

 Report نهی(  گز5-11-2-3-2-1

Generator 
 Report Generatorدر پنجره  ماتیتنظ ی: بارگذار003

http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.AMT_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.AMT_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.AMT_003.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.AMT.Com.SetToAMT_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Hardware_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Hardware_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Hardware_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Hardware_003.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Hardware_004.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Hardware.AvailableDevice_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Report.ReportPackage_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Extera.ReportGenerator_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Extera.ReportGenerator_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Extera.ReportGenerator_003.mp4
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 Deviceقسمت  حاتی: توضDevice 001 نهی( گز5-11-2-5-1

 (ینام انیو جر یدر مورد مشخصات ولتاژ نام یحاتی)توض Nominal Valueقسمت  حاتی: توضDevice 002 نهی( گز5-11-2-5-1

 انیجر ممیولتاژ و ماکز ممیدرباره ماکز حی: توضDevice 003 نهی( گز5-11-2-5-1

 (Templateاز  ماتی)اضافه کردن تنظ Manage Room Templateبخش  حاتی: توضRoom 001 نهی( گز5-11-2-5-2

 ارمدل نوشتن در جداول نرم افز حی: توضStyle of Tables 001( بخش 5-11-2-5-4

 و نحوه پاک کردن آنها Cacheدرباره جدول  حی: توضCache 001( زبانه 5-11-4

 Test Object یلک حی: توض001 ( منوها5-12-1-1

 Test Object یکل حی: توض002 ( منوها5-12-1-1

 Test Object یکل حی: توض003 ( منوها5-12-1-1

 مختلف یزونها حی: توضZones 001( قسمت 5-12-1-3-6-2-1

 Nominal( بخش 5-12-1-3-7-1-4

Value 
 مورد تست( یحفاظت object  یبرا هیاول ریمقاد می)تنظ Nominal Valuesبخش  حی: توض001

 CT(  بخش 5-12-1-3-7-1-5

Nominal Value 
 (هیو ثانو هیها در اول CT لینسبت تبد می)تنظ CT Nominal Valuesقسمت  حی: توض001

 Ibias( بخش 5-12-1-3-7-2-1

Calculation 
 (یلیفرانسید ی)مشخصه خطاk بیو ضر ibiasمربوط به  ی: محاسبات فرمول ها001

 No( قسمت 5-12-1-3-7-2-1-2

combined characteristics 
 No combined characteristicsبخش  حی: توض001

 Reference( بخش 5-12-1-3-7-2-2

Winding 
 e WindingReferencبخش  حی: توض001

http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Report.Device_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Report.Device_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Report.Device_003.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.Report.Room_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Room.StyleOfTable_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Preference.Cache_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.Menu_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.Menu_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.Menu_003.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Distance.ZoneSetting.Zones_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectedObject.NominalValue_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectedObject.CTNominalValue_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.Ibias_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.NoCombinedCharacteristics_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.ReferenceWinding_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.ReferenceWinding_001.mp4
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 Reference( بخش 5-12-1-3-7-2-3

Current 
 TCگذرنده از  انیبر اساس جر ایگذرنده از ترانس باشه  انیرفرنس بر اساس جر انی: جر001

 Zero( بخش 5-12-1-3-7-2-4

Sequence Elimination 
 دایاختالف پ گرید CT انیبا جر CT انیجر گردد و ینوترال ترانس بر م قیاز طر انیرخ بدهد جر CTخارج از  یی: اگر خطا001

 دهدیم پیو رله تر کندیم

 Test( قسمت 5-12-1-3-7-2-5

Time Settings/Transformer Model 
 )زمان انجام تست( Test Time Settingت قسم حی: توض001

 Diff( بخش 5-12-1-3-7-2-6

Current Setting 
 ینام انیبخش جر حاتی: توض001

 Diff Timeش ( بخ5-12-1-3-7-2-7

Settings 
 رله( پیتر ی)زمان نام Diff Time Settingبخش  حی: توض001

 Current( قسمت 5-12-1-3-7-2-8

Tolerance 
 ینام انیبخش تلرانس جر حی: توض001

 Time( قسمت 5-12-1-3-7-2-9

Tolerance 
 یتلرانس زمان نام حی: توض001

 Harmonicزبانه  حاتی: توضHarmonic 001( زبانه 5-12-1-3-7-4

 مربوط به المنت و مکان آن در نرم افزار تست یالمنت ، زبانه ها ییکامل در مورد کارا حاتی: توضElements 001انه (  زب5-12-1-3-8-2

 بودن هر المنت رفعالیغ ایهر المنت و نحوه فعال و  اتیدر مورد انواع المنت ها و خصوص حی: توض001 ها( انواع المنت5-12-1-3-8-2-1

 کی اتی( خصوص5-12-1-3-8-2-2

 المنت

باشند و با فرض  یو مقدار م شیرایکه در هر المنت قابل و ییهر المنت و اجزا اتیکامل در مورد خصوص حاتی: توض001

 مفروضه ریمقاد

 کی اتی( خصوص5-12-1-3-8-2-2

 المنت

باشند و با فرض  یو مقدار م شیرایکه در هر المنت قابل و ییهر المنت و اجزا اتیکامل در مورد خصوص حاتی: توض002

 مفروضه ریمقاد

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.ReferenceCurrent_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.ReferenceCurrent_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.ZeroSequenceElimination_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.ZeroSequenceElimination_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.TestTime_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.DIffCurrentSetting_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.DiffTimeSetting_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.CurrentTolerance_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.ProtectionDevice.TimeTolerance_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.Differential.Harmonic_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.Table_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.ElementProperties_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.ElementProperties_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.ElementProperties_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.ElementProperties_002.mp4


 

 
584 

AMT REFERENCE MANUAL 

 نیا یدهایکامل در مورد تک تک کل حاتیبردن هر المنت و توض نیی، حذف ، باال و پا یدر مورد اضافه ، کپ حی: توض001 ها( دکمه5-12-1-3-8-2-3

 بخش

 فیتعر ی( صفحه5-12-1-3-8-2-4

 Define Element)پیمشخصه تر

Characteristics) 

و انتخاب  فیهر المنت تعر یخود را برا یمشخصه  یمنحن میتوانیکه م پیمشخصه تر فیتعر یدر مورد صفحه حی: توض001

 میکن

( پنجره 5-12-1-3-8-2-4-1-1
Manage/Select Characteristic 

 رییاستاندارد و قابل تغ یمشخصه ها یمنحن یبرا Manageموجود در صفحه  یدر مورد پوشه ها حی: توض001

( پنجره 5-12-1-3-8-2-4-1-1
Manage/Select Characteristic 

 رییدارد و قابل تغاستان یمشخصه ها یمنحن یبرا Manageموجود در صفحه  یدهایدر مورد کل حی: توض002

( پنجره 5-12-1-3-8-2-4-1-1
Manage/Select Characteristic 

 رییاستاندارد و قابل تغ یمشخصه ها یمنحن یبرا Manageموجود در صفحه  یدهایدر مورد کل حی: ادامه توض003

 Range( بخش 5-12-1-3-8-2-4-2

Limits 
 دهد یقرار م شیما مورد آزما یمشخصه را برا یاز منحن یکه در مورد تست قسمت RangeLimits حی: توض001

 Reset( بخش 5-12-1-3-8-2-4-3

Characteristic 
 IECو  IEEE یمشخصه در استانداردها یشدن و رفتار منحن ستیر حی: توض001

 اگرامی( قسمت د5-12-1-3-8-2-4-4
I/t 

 Save Userحیو توض رییاستاندارد و قابل تغ یمشخصه ها یمنحن یبرا Manageدر صفحه  I/t اگرامیقسمت د حی: توض001

Defined 

 فیتعر ی( صفحه5-12-1-3-8-2-5

 Define Elementجهتدار) یرفتار رله

Directional Behavior) 

 رفتار رله یصفحه و حالتها نیا یلفه ها و مشخصه هارفتار رله جهتدار و مو فیتعر یدر مورد صفحه  حی: توض001

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.Btn_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.Btn_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.DefineElementChar_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.DefineElementChar_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.DefineElementChar.Manage_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.DefineElementChar.Manage_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.DefineElementChar.Manage_003.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.RangeLimits_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.ResetChar_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.Diagram_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.Diagram_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.DefineElementDirectional_001.mp4
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 شینما ی( صفحه5-12-1-3-8-2-6

 View Resulting)یینها یمشخصه

Characteristics) 

 OverCurrent یدر صفحه اصل یتلرانس و نحوه بارگزار شیو نما ییمشخصه نها شیه نماصفح حی: توض001

 Report View( قسمت 5-13-1-4

Setting  
 General Setting یپارامترها یتمام حی: توض001

 logoکردن  تیو آپد  Header/Footerدرمورد  حی: توضHeader 001 نهیگز (5-13-1-5-1

ها در ( انتخاب فرمت عکس5-13-1-6

 گزارش

 یریگگزارش  Image Type: انتخاب فرمت 001

 Browse Customدرمورد دکمه  حی: توضBrowse Custom 001( دکمه 5-13-1-7

گرفتن از  ی( خروج5-13-1-13

 یهاTest Sheetگزارش با استفاده از 

 آماده

 ریشرکت متان  Excel لیدر مورد فا حی: توض001

 در روم سکوئنسر power swing حاتی: توض Blocking Test Power Swing یمیقد لمی: ف001 یمیقد یها لمی( ف5-20

 XRio یکردن فرمول ها enableو  XRio حاتی: ادامه توض Enable and Formula Of XRio Parameters یمیقد لمی: ف002 یمیقد یها لمی( ف5-20

 XRioو  rio: مفهوم  Concept Of Rio XRio یمیقد لمی: ف003 یمیقد یها لمی( ف5-20

 در تست حالت گذرا primary secondary: مفهوم  imary SecondaryTransient Pr یمیقد لمی: ف004 یمیقد یها لمی( ف5-20

 در آن یگذاریجا یدستگاه و نحوه  یجعبه  یدرباره  حاتی: توض Case یمیقد لمی: ف005 یمیقد یها لمی( ف5-20

 s1 studioاز نرم افزار  p441 یرله  XRio لیلود کردن فا ینحوه حاتی: توض XRio From S1 یمیقد لمی: ف006 یمیقد یها لمی( ف5-20

 xrioشدن بالک ها در  یرنگ حاتی: توض Pink Color in XRio یمیقد لمی: ف700 یمیقد یها لمی( ف5-20

http://dl.vebko.org/software/Tester/TestObject.XRio.Rio.OverCurrent.Element.ViewResultingChar_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Report.ReportViewSettings_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Report.Font.Header_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Report.ImageFormating_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Report.BtnBrowseCustom_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/Report.BtnBrowseExcelFile_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_001.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_002.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_003.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_004.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_005.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_006.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_007.mp4
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 رله به دستگاه تست یها لیانواع لود کردن فا حاتی: توض XRio and Relay Config یمیقد لمی: ف008 یمیقد یها لمی( ف5-20

 rio لیرله با فا یکردن پارامترها یکی حاتی: توض XRio Parameters From Relay یمیقد لمی: ف009 یمیقد یها لمیف (5-20

 در روم سکوئنسر report حاتی: توض Selective Report and Excel یمیقد لمی: ف010 یمیقد یها لمی( ف5-20

 ستانسیدر روم د %of: مفهوم  Concept of in Distance Room یمیقد لمی: ف011 یمیقد یها لمی( ف5-20

 ستانسیروم د report یکامل درباره  حاتی: توض Report Settings یمیقد لمی: ف012 یمیقد یها ملی( ف5-20

 general settingبه رله در  dcدادن ولتاژ  ی: نحوه  V DC یمیقد لمی: ف013 یمیقد یها لمی( ف5-20

 رادر تست حالت گذ  comtradeلیتست حالت گذرا ـ لود کردن فا یدرباره  حاتی: توضTransient Simple  یمیقد لمی: ف014 یمیقد یها لمی( ف5-20

 measurement viewماژول یدر باره حاتی: توض  Measurement Viewیمیقد لمی: ف015 یمیقد یها لمی( ف5-20

 تست حالت گذرا یدرباره  یلیتکم حاتی: توض Transient Advanced 1 یمیقد لمی: ف016 یمیقد یها لمی( ف5-20

  assessmenttransientتست حالت گذرا بخش  یدرباره  حاتی: توضTransient Assessment  یمیقد لمی: ف017 یمیقد یها لمی( ف5-20

 overcurrentدر روم  test object حاتی: توض  Overcurrent TestObjectیمیقد لمی: ف018 یمیقد یها لمی( ف5-20

 overcurrentدر روم   shot test حاتی: توض  ercurrent Shotsیمیقد لمی: ف019 یمیقد یها لمی( ف5-20

 (ماژول ها ی)صفحه بند  sequencerدر روم layout حاتی: توضLayout  یمیقد لمی: ف020 یمیقد یها لمی( ف5-20

 ZIV یدر رله  xrio یسیفرمول نو حاتی: توضXRio Formula and Enable For ZIV  یمیقد لمی: ف021 یمیقد یها لمی( ف5-20

 ماژول ها( ی)صفحه بند ستانسیدر روم د layout حاتی: توضLayout Hide Show  یمیقد لمی: ف022 یمیقد یها لمی( ف5-20

 P632لیفرانسی: تست رله دP632 Curve  یمیقد لمی: ف023 یمیقد یها لمی( ف5-20

 گرفته شده Xrio یکردن مرجع و پارامترها دای: پ Find Refrences Of Xrio Parameters یمیقد لمی: ف024 یمیقد یها لمی( ف5-20

http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_008.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_009.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_010.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_011.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_012.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_013.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_014.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_015.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_016.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_017.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_017.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_018.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_019.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_020.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_021.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_022.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_023.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_024.mp4
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 وتری: نحوه نصب نرم افزار در کامپFujitsu Laptop Installation  یمیقد لمی: ف025 یمیقد یها لمی( ف5-20

 Distanceروم   در search test یدرباره  حی: توض Debug Failed Search In Distance یمیقد لمی: ف026 یمیقد یها لمی( ف5-20

 درباره صفحه استارت حی: توض MainPage-95.06.09)-(Ahvaz یمیقد لمی: ف027 یمیقد یها لمی( ف5-20

 )قسمت اول( preferenceدرباره  حی: توضAhvaz)-(Conect&GPS_Sync-95.06.09  یمیقد لمی: ف028 یمیقد یها لمی( ف5-20

 )قسمت دوم( renceprefeدرباره  حی: توضAhvaz)-(General Setting-95.06.09  یمیقد لمی: ف029 یمیقد یها لمی( ف5-20

 )قسمت سوم( preferenceدرباره  حی: توض Ahvaz)-(Earth Error-95.06.09 یمیقد لمی: ف030 یمیقد یها لمی( ف5-20

 لیفرانسیروم د Xml یها لیفا یدرباره  حی: توضTest Object-95.06.09)-(Ahvaz  یمیقد لمی: ف031 یمیقد یها لمی( ف5-20

 Hardware configurationدرباره  حیوض: ت HardwareConfig-95.06.09)-(Ahvaz یمیقد لمی: ف032 یمیقد یها لمی( ف5-20

 لیفرانسیدر تست د Report می: تنظReport-95.06.09)-(Ahvaz  یمیقد لمی: ف033 یمیقد یها لمی( ف5-20

 : تست حالت گذرا Transient-95.06.09)-(Ahvaz یمیقد لمی: ف034 یمیقد یها لمی( ف5-20

 شیو ماژول ها روم ها یتمام یکل حی: توض Distance & Diff-95.06.09)-(Ahvaz یمیقد لمی: ف035 یمیقد یها لمی( ف5-20

  Switch Off at Zero Crossingدر زبانه   Settingحی: توض crossing-Switch off at zero-95.06.09)-(Ahvaz یمیقد لمی: ف036 یمیقد یها لمی( ف5-20

 حیتوض Link to XRio_01 : link to xrio-95.06.09)-(Ahvaz یمیقد لمی: ف037 یمیقد یها لمی( ف5-20

 triggerو   link to xrioحی: توض XRio_02 Link to-95.06.09)-(Ahvaz یمیقد لمی: ف038 یمیقد یها لمی( ف5-20

 harmonic: تست  Harmonic-95.06.09)-(Ahvaz یمیقد لمی: ف039 یمیقد یها لمی( ف5-20

نقاط  لینقاط آنها و تحل یو بررس searchو  checkو   shot یدرباره  حی: توض p443 Test-95.06.09)-(ahvaz یمیقد لمی: ف040 یمیقد یها لمی( ف5-20

 signal viewدر 

http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_025.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_026.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_027.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_028.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_029.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_030.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_031.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_032.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_033.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_034.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_035.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_036.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_037.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_038.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_039.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_040.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_040.mp4
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نقاط  یو بررس ZT Diagramو  medium detail viewو ماژول  ignore حی: توض p443 Test 02-95.06.09)-(ahvaz یمیقد لمی: ف041 یمیقد یها لمی( ف5-20

 شده جادیا

 export report یدرباره  حی: توض red Wordexport Report To Secu-95.06.09)-(ahvaz یمیقد لمی: ف042 یمیقد یها لمی( ف5-20

 نقاط یو بررس PickUp dropو  OverCurrentروم  حی: توض overcurrent-95.06.09)-(ahvaz یمیقد لمی: ف043 یمیقد یها لمی( ف5-20

 بر اساس تست State Sequencerدر مورد  یکل حی: توض State Sequencer-95.06.09)-(ahvaz یمیقد لمی: ف044 یمیقد یها لمی( ف5-20

 پی: زمان عملکرد تر State Sequencer_02-95.06.09)-(ahvaz یمیقد لمی: ف045 یمیقد یها لمی( ف5-20

 XRioو Rio: مفهوم  Match Case-XRio یمیقد لمی: ف046 یمیقد یها لمی( ف5-20

 Quickتست  یبرا Report ماتیو تنظ Report: فعال کردن  Quick یمیقد لمی: ف047 یمیقد یها لمی( ف5-20

 Test CBدر  Time Test: مفهوم  Breaker Timeیمیقد لمی: ف048 یمیقد یها لمی( ف5-20

 Quickدر تست  گریونکات د Manual Stepدر مورد  حی: توض Quick ShortKey یمیقد لمی: ف049 یمیقد یها لمی( ف5-20

 دلخواه خود ماتیها بر اساس روم مورد نظر و تنظ لیکردن فا PDF یبرا حی: توض Mass Report یمیقد لمی: ف050 یمیقد یها لمی( ف5-20

ولتاژ چهارم براساس  گنالیودرست کردن س ییخطا لیود کردن فادر مورد ل حی: توض Comtrade Edit 01 یمیقد لمی: ف051 یمیقد یها لمی( ف5-20

 )قسمت اول( Excelدرنرم افزار DATبا پسوند  لیفا

 لیولتاژچهارم براساس فا گنالیودرست کردن س ییخطا لیدر مورد لود کردن فا حی: توض Comtrade Edit 02 یمیقد لمی: ف052 یمیقد یها لمی( ف5-20

 )قسمت دوم( Excelدرنرم افزار DATبا پسوند 

 راتییاز تغ یریجلو گ یها براTrip Time هر زون و خود یزمان ی: دقت درباره تلرانس ها Distance Tolerance یمیقد لمی: ف053 یمیقد یها لمی( ف5-20

 Impedance Viewشکل  یکل

 ZT Diagramاز مفهوم  یکل یی: آشنا Distance Search Line Respect to ZT Diagram یمیقد لمی: ف054 یمیقد یها لمی( ف5-20

http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_041.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_041.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_042.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_043.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_044.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_045.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_046.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_047.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_048.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_048.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_049.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_050.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_051.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_051.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_052.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_052.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_053.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_053.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_054.mp4
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 XRioنوشتن  قهی: طرHow To Write The Xrio File  یمیقد لمی: ف055 یمیقد یها لمی( ف5-20

 Sequencerدر روم   Harmonicقسمت حی: توض sHarmonic یمیقد لمی: ف056 یمیقد یها لمی( ف5-20

 Xrio لیو ساختار فا ی: بررس Sample XRio Explain(Mohammadi) یمیقد لمی: ف057 یمیقد یها لمی( ف5-20

 (1) ادیز انیرله جر کی یبرا Xrio: ساخت  How To Write Part 1(Mohammadi) یمیقد لمی: ف058 یمیقد یها لمی( ف5-20

 (2) ادیز انیرله جر کی یبرا Xrio: ساخت  hammadi)How To Write Part 2(Mo یمیقد لمی: ف059 یمیقد یها لمی( ف5-20

 (3) ادیز انیرله جر کی یبرا Xrio: ساخت  How To Write Part 3(Mohammadi) یمیقد لمی: ف060 یمیقد یها لمی( ف5-20

 (4) ادیز انیرله جر کی یبرا Xrio: ساخت  How To Write Part 4(Mohammadi) یمیقد لمی: ف061 یمیقد یها لمی( ف5-20

 transient لیدر فا گنالی: نحوه جمع کردن دو س Mix Signals-nsientTra یمیقد لمی: ف062 یمیقد یها لمی( ف5-20

 Sequencerدر روم  step rampو  یفرکانس ی: نحوه چسباندن فازها در رله ها Ramp Frequency یمیقد لمی: ف063 یمیقد یها لمی( ف5-20

  درباره خارج کردن دستگاه از جعبه و قرار دادن مجدد آن یحاتی: توض Synchronizer یمیقد لمی: ف065 یمیقد یها لمی( ف5-20

 

http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_055.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_056.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_057.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_058.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_059.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_060.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_061.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_062.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_063.mp4
http://dl.vebko.org/software/Tester/OldFilms_065.mp4
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