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 :V1.1.0محدودیت های ورژن  .1

، که از یک PQAاز چندین کارت تشکیل شده است. کارت  PQAمدل  PR3684افزار دستگاه سخت

کی و کارت جهت نمایش گرافی mainبرد. کارت پردازنده قدرتمند جهت انجام محاسبات کیفیت توان بهره می

 دیجیتال برای ثبت رخدادهای خارجی است.

 Aمنطبق با استاندارد های کالس  transient , sag , swell, flickerمحاسبات برخی پارامترها مانند 

خارجی توسط کارت ورودی دیجیتال هر   eventsدر حال اندازه گیری است. همچنین  PQAتوسط کارت 

، رابط کاربری جهت  main، اما به دلیل محدودیت های به وجود آمده در کارت دنه ثبت میشومیلی ثانی 10

دسترسی به این پارامترها در ورژن فعلی در دسترس نیست. این محدودیت ها در ورژنی که در پایان آبان ماه 

 .شود ، رفع خواهد شدارایه می
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 دستگاه پشت اتصاالت نمای -1-1 شکل
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 عملکرد سیستم .2

 ورودی دیجیتال

ولت(  5به صورت ورودی دیجیتال)حداقل   eventگیری  سیگنال های  خارجی این بخش قادر به اندازه     

 تعیینزمان وقوع رخداد   شود،میمیلی ثانیه تشخیص داده 10از  باشد. وقوع یک رخداد جدید در کمترمی

مترهای ابه همراه پاروقوع رخداد سیکل قبل و بعد  از  10 سیگنال های جریان  و ولتاژ سه فاز ورودی ، شده و

اتصال سیگنال های ورودی به کانکتور ورودی  نحوه 1-2شکل  دستگاه ذخیره میشوند.  Historyتوان در 

 در دست تهیه و به روز رسانی است. eventsدهد. رابط کاربری دستگاه را نشان می

 

 دیجیتال ورودی اتصال نحوع -1-2 شکل

Power Quality Analyser 

 

پیاده سازی شده است. حداکثر خطای اندازه گیری در  A 1منطبق با  استانداردهای کالس  PQA واحد 

 است. FS %0.2و در سایر پارمترها  FS %0.1  ورودی های جریان و ولتاژ

ورودی( است  نحوه اتصال  4بلیت افزایش تا دارای سه ورودی جریان و سه ورودی ولتاژ )قا PQAواحد   

 مشخص شده اند. 2-2شکل ورودی ها  در

 

 

 

 انالوگ های ورودی اتصال نحوه -2-2 شکل

                                           
17-4-IEC61000,  15-4-IEC61000, 30-4-IEC61000  
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 penدهد. در ستون اندازه گیری توسط دستگاه را نمایش میقبل از کیفیت توان پارامترهای  لیست،1 جدول

name  در قسمت توانمتر های کیفیت انامی که برای دسترسی به پارpen  استشدهرکورد در نظر گرفته، 

در رکوردر به طور کامل در دفترچه راهنمای دستگاه penاطالع مربوط به نحوه کار کرد   مشخص شده است.

در یک مثال به نحوه بخش سوم  رد برای نمونه،شرح داده شده است. اما  PR3684ثبات بدون کاغذ مدل 

 .پرداخته شده است penانتساب یک پارمتر به عنوان

 توان کیفیت پارمترهای-1 جدول

Pen 

name 

Explanation 
Quantity 

 

pqa1 Active power on phase  L1 P1 W 

pqa2 Active power on phase  L2 P2 W 

pqa3 Active power on phase  L3 P3 W 

pqa4 Active power of the system P = P1 + P2 + P3 P W 

pqa5 Reactive power on phase  L1 Q1 var 

pqa6 Reactive power on phase  L2 Q2 var 

pqa7 Reactive power on phase  L3 Q3 var 

pqa8 Reactive power of the system Q = Q1 + Q2 + 

Q3 
Q 

var 

pqa9 Complex power on phase  L1 S1 VA 

pqa10 Complex power on phase  L2 S2 VA 

pqa11 Complex power on phase  L3 S3 VA 

pqa12 Complex power of the system S=S1+S2+S3 S VA 

pqa13 Power factor on phase L1    P1/S1 PF1 - 

pqa14 Power factor on phase L2     P2/S2 PF2 - 

pqa15 Power factor on phase L3    P3/S3 PF3 - 

pqa16 Average power factor on all phases L1, L2, 

L3     P/S 
PF 

- 

pqa17 Power factor on phase L1    Q1/S1 QF1 - 

pqa18 Power factor on phase L2     Q2/S2 QF2 - 
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pqa19 Power factor on phase L3    Q3/S3 QF3 - 

pqa20 Average power factor on all phases L1, L2, 

L3     Q/S 
QF 

- 

pqa21 LF1 = sgnQ x (1 –|PF1|) LF1 - 

pqa22 LF2 = sgnQ x (1 –|PF2|) LF2 - 

pqa23 LF3 = sgnQ x (1 –|PF3|) LF3 - 

pqa24 LF = sgnQ x (1 –|PF|) LF - 

pqa25 cosφ on phase L1 Φ1 degree 

pqa26 cosφ on phase L2 Φ2 degree 

pqa27 cosφ on phase L3 Φ3 degree 

pqa28 L1 Phase-N voltage U1N V 

pqa29 L2 Phase-N voltage U2N V 

pqa30 L3 Phase-N voltage U3N V 

pqa31 L1-L2 Phase-phase voltage U12 V 

pqa32 L2-L3 Phase-phase voltage U23 V 

pqa33 L3-L1 Phase-phase voltage U31 V 

pqa34 L1 current I1 A 

pqa35 L2 current I2 A 

pqa36 L3 current I3 A 

pqa37 Frequency f Hz 

pqa38 Voltage unbalance factor Vunb % 

pqa39 Current unbalance factor Iunb % 

pqa40 Average System Voltage U=(U1+U2+U3)/3 U V 

pqa41 Average System Voltage I=(I1+I2+I3)/3 I A 

pqa42 L1 Phase-N voltage U1N V 

pqa43 L2 Phase-N voltage U2N V 

pqa44 L3 Phase-N voltage U3N V 
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pqa45 Phase angle voltage (Rad) PAU1 degree 

pqa46 Phase angle voltage (Rad) PAU2 degree 

pqa47 Phase angle voltage (Rad) PAU3 degree 

pqa48 Peak voltage of phase1 UP1N V 

pqa49 Peak voltage of phase2 UP2N V 

pqa50 Peak voltage of phase3 UP3N V 

pqa51 voltage Crest factor L1 CFU1 - 

pqa52 voltage Crest factor  L2 CFU2 - 

pqa53 voltage Crest factor  L3 CFU3 - 

pqa54 L1 current I1 A 

pqa55 L2 current I2 A 

pqa56 L3 current I3 A 

pqa57 Phase angle current (Rad) PAI1 degree 

pqa58 Phase angle current (Rad) PAI2 degree 

pqa59 Phase angle current (Rad) PAI3 degree 

pqa60 Peak voltage of phase1 IP1N A 

pqa61 Peak voltage of phase2 IP2N A 

pqa62 Peak voltage of phase3 IP3N A 

pqa63 Current Crest factor  L1 CFI1 - 

pqa64 Current Crest factor  L2 CFI2 - 

pqa65 Current Crest factor  L3 CFI3 - 

pqa66 THD_f L1-N voltage THDU1_F % 

pqa67 THD_f L2-N voltage THDU2_F % 

pqa68 THD_f L3-N voltage THDU3_F % 

pqa69 THD_r L1-N voltage THDU1_R % 

pqa70 THD_r L2-N voltage THDU2_R % 

pqa71 THD_r L3-N voltage THDU3_R % 
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pqa72 interharmonic THD_F L1-N voltage iTHDU1_F % 

pqa73 interharmonic THD_F L2-N voltage iTHDU2_F % 

pqa74 interharmonic THD_F L3-N voltage iTHDU3_F % 

pqa75 interharmonic THD_R L1-N voltage iTHDU1_R % 

pqa76 interharmonic THD_R L2-N voltage iTHDU2_R % 

pqa77 interharmonic THD_R L3-N voltage iTHDU3_R % 

pqa78 THD_f L1-N current THDI1_F % 

pqa79 THD_f L2-N current THDI2_F % 

pqa80 THD_f L3-N current THDI3_F % 

pqa81 THD_r L1-N current THDI1_R % 

pqa82 THD_r L2-N current THDI2_R % 

pqa83 THD_r L3-N current THDI3_R % 

pqa84 interharmonic THD_F L1-N current iTHDI1_F % 

pqa85 interharmonic THD_F L2-N current iTHDI2_F % 

pqa86 interharmonic THD_F L3-N current iTHDI3_F % 

pqa87 interharmonic THD_R L1-N current iTHDI1_R % 

pqa88 interharmonic THD_R L2-N current iTHDI2_R % 

pqa89 interharmonic THD_R L3-N current iTHDI3_R % 

pqa90 voltage L1  fundamental V1 fund V 

pqa91 voltage L2  fundamental V2 fund V 

pqa92 voltage L3  fundamental V3 fund V 

pqa93 L1 current  fundamental I1 fund A 

pqa94 L2 current  fundamental I2 fund A 

pqa95 L3 current  fundamental I3 fund A 
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 PQAراهنمای استفاده از رابط کاربری دستگاه  .3

 PQAنحوه استفاده از  بخش 

 مراجعه کنید. PR3684جهت اطالع از نحوه ورود به دستگاه به قسمت دسترسی کاربر در راهنمای 

را انتخاب  از نوار باالی صفحه  PQAجهت دسترسی به منوی  2در سطح سرویس پس از وارد شدن

 را انتخاب میکنیم. باالی صفحه باز میشود. حال گزینه  در1-3شکل میکنیم. با اینکار نوار 

 

 دستگاه منوی به ورود-1-3 شکل

میتوان به شکل Pg1در  زبانه   را انتخاب میکنیم.   Power Paraباز شده گزینه   screen selectاز پنجره 

 (2-3شکل پیدا کرد )موج سیگنال های ورودی در حوزه زمان و فرکانس دسترسی 

 

 وفرکانس زمان حوزه در ورودی های سیگنال موج شکل نمایش -2-3 شکل

                                           
 باشدمی 𝑆𝑅𝑉 و 𝑆𝑅𝑉فرض دستگاه برای این مدکاربری عبور پیشکاربری و رمزنام 2
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و زاویه  RMS Fundamentalورودی های جریان ولتاژ به صورت فازوری به همراه مقدار  Pg2 در  زبانه 

برای دسترسی به جریان میتوان در پایین صفحه .  (3-3شکل فاز هر یک از ورودی ها نمایش داده شده است )

 را انتخاب کرد. currentسمت چپ گزینه 

 

 ولتاژ و جریان سیگنالهای فازوری نمایش-3-3 شکل

 .  (4-3شکل پارامترهای توان  نمایش داده شده است ) Pg3 در  زبانه 

 

 4-3 شکل
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های ورودی  RMSجریان و ولتاژ ورودی فرکانس خط و مقدار میانگین  RMSپارامترهای Pg4 در  زبانه 

   .(5-3شکل جریان و ولتاژ ورودی نمایش داده شده است)  3جریان و ولتاژ و درصد عدم توازن

 

 -5-3 شکل

ورودی های جریان و ولتاژ را به همراه زاویه فاز، مقدار حداکثر ورودی  RMSمیتوان مقادیر  Pg5 در  زبانه 

 .  (6-3شکل مشاهده کرد ) crest factor و

 

 6-3 شکل

 

                                           
3unbalancing  
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 .  (6-3شکل ) را مشاهده کرد    THD(total harmonic distortion)میتوان مقادیر  Pg6 در  زبانه 

 

 7-3 شکل

 ردردر دستگاه رکو pen اختصاص یک پارامتر به یکنحوه  

را تعریف کرد.  (pen)قلم  4گروه در نظر گرفته شده که در هر گروه میتوان  PR3684 ،4در دستگاه رکوردر 

و گرفتن  Historyتعریف قلم برای استفاده از امکانات کامل رکورد از جمله رسم نمودارها ، استفاده از بخش 

 شویم.اشنا می PQAدر ادامه با ذکر یک مثال با نحوه اختصاص قلم به پارامترهای  خروجی ضروری است.

باالی صفحه باز میشود. حال گزینه  در1-3شکل را انتخاب میکنیم. با اینکار نوار  از نوار باالی صفحه 

 را انتخاب میکنیم. 

 کنیم.را انتخاب می Group( گزینه 8-3شکل باز شده) System Setting Menuاز پنجره 

 

 دستگاه تنظمیات پنجره 8-3 شکل
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قلم تعریف کرد . برای  16قلم را برای چهارگروه متفاوت ، در مجموع  4میتوان  (9-3شکل در پنجره باز شده )

 کنیم.می تایید OKو تغییرات خود را با گزینه  گیریم.در نظر می 1را به عنوان عضو اول از گروه  1مثال ما قلم 

 گروه انتخاب پنجره 9-3 شکل

 System Setting Menuدر پنجره دهیم. اختصاص 1را به قلم  1کانال   RMSخواهیم ولتاژ حال می

 Penنوار زیرین گزینه   ( در10-3شکل در پنجره تنظیمات قلم ) کنیم.را انتخاب می Pen( گزینه 8-3شکل )

 Decimal digitsکنیم. در نوار زیرین گزینهرا انتخاب می 1میتوان شماره قلم را انتخاب کرد که ما قلم 

نیز   pen sizeاعشار( گزینه رقم 3میتوان تعداد رقم اعشار الزم برای نمایش در قلم را مشخص کرد)حداکثر 

 کند.قطر قلم در گراف ها رامشخص می

 1فاز Rmsبرای ولتاژ   unit و  Nameتنظیمات مربوط به نام و واحد پارامتر مورد نظر خود را در قسمت 

-pen01، زبانه  10-3شکل فاز اول به قلم یک در نوار باالی  RMSدهیم. جهت اختصاص ولتاژ انجام می

equation کنیم.را انتخاب می 

 

 قلم تنظیمات پنجره 10-3 شکل
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 (باید پارامتر مورد نظر خود را به این قلم تخصیص دهیم. برای11-3شکل ) Pen01 equationدر پنجره 

در این جدول    pen nameکنیم. ستون مراجعه می 1 جدولبه  PQAپارامترهای  اطالع از نام مرتبط با

برای نمونه نام اختصاصی به پارامتر ولتاژ میکند مشخص  PQAرا برای پارامترهای penنام اختصاصی به  

rms  فاز اولpqa28 است .با اختصاصpqa28  اول  عضو های نمایشی گراف ها و قسمت، در تمام  1به قلم

 شود.فاز اول انتخاب می rmsبه عنوان ولتاژ (اختصاص داده بودیم  1که در بخش قبل به قلم )1از گروه 

 

  PEN EQUATION  پنجره 11-3 شکل
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 از داده ها در حافظه فلش مموری نحوه گرفتن خروجی

باالی صفحه باز میشود. حال گزینه   در1-3شکل را انتخاب میکنیم. با اینکار نوار  از نوار باالی صفحه 

  کنیم.را انتخاب می

 

 HISTORY  پنجره 12-3 شکل

 13-3شکل ر کنیم. با اینکار نوارا انتخاب می ( گزینه 12-3شکل  ) Historyدر نوار باالی پنجره 

کنیم. در اینجا ، گروه مورد نظر خود را انتخاب میGROUPقسمت  ازشود. ابتدا در باالی صفحه ظاهر می

  کنیم.را انتخاب می 1ایم بنابراین گروه ما قلم یک را به عضو اول گروه اول اختصاص داده

 

  13-3 شکل

دارد را به از طریق  FAT32را که فرمت خروجی ها در فلش مموری  ابتدا یک فلش مموری exportبرای 

 کنیم.در قسمت جلوی پنل ، به دستگاه متصل می USBپورت 

مانیم تا کنیم و منتظر مینتخاب میرا ا اگر هدف  گرفتن خروجی از داده های امروز است گزینه 

  فرایند انتقال کامل شود.
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 خیو تار  نهیگز13-3شکل ، در نوار  میرا دار گرید یمربوط به روزها یها داده exportقصد  اگر

شکل در نوار  ،اطالعات یبازخوان ندیپس از کامل شدن فرا .(14-3شکل )میکنیمورد نظر خود را وارد م

  .شود کامل انتقال ندیفرا تا میمانیم منتظر و میکنیرا انتخاب م  نهیگز 3-13

 

 HISTORY  پنجره 14-3 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 


