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6 điều bạn cần làm trước khi
tiến hành đo chất lượng điện
1

Hiểu các dấu hiệu/vấn đề

Trước khi bắt đầu công việc bảo trì điện hoặc tiến hành
các phép đo chất lượng điện,cách tốt nhất là xác định
vấn đề gì đang xảy ra, đặc biệt khi bạn đang làm việc
trong môi trường không quen thuộc. Nếu có liên quan
đến máy móc cụ thể, liên hệ với người vận hành thiết
bị để đánh giá sự cố tiềm ẩn. Việc sở hữu một nhật ký
các dấu hiệu cùng ngày và thời gian chúng xảy ra cũng
có thể rất hữu ích trong việc so sánh dữ liệu từ các
phép đo chất lượng điện.

2

Hiểu về môi trường

Nếu được, các biểu đồ phân bố thiết kế là tài liệu vô giá
để nhìn thấy cách đấu nối tải. Thỉnh thoảng các sơ đồ
đơn tuyến cho thấy một đầu tải nhạy đang trong mạch
cấp điện cho thiết là nguyên nhân gây ra một số vấn
đề đặc biệt trong chất lượng điện. Các sơ đồ đơn tuyến
giúp xác định vị trí cần đo và xác lập các thông số cơ
bản như điện áp danh định, công suất. Đi vòng quanh
để tìm hiểu các đầu tải và cách chúng được sử dụng.
Biết cách chúng vận hành/tuần hoàn sẽ giúp bạn hiểu
dữ liệu từ thiết bị đo chất lượng điện. Kiểm tra các đầu
nối điện sau đó kiểm tra nhanh trên bảng mạch để xem
có đầu nối nào lỏng hoặc bị quá nhiệt không. Ở giai
đoạn này, camera nhiệt có thể hữu ích trong việc phát
hiện nhanh các đầu nối hoặc bộ ngắt quá nhiệt. Đây
cũng là thời điểm tốt để ghi chú các định mức của bộ
ngắt. Nếu một vấn đề về tải biên xuất hiện trong quá
trình nghiên cứu chất lượng điện, bạn có thể so sánh
các định mức của bộ ngắt với các giá trị cường độ dòng
điện đã đo nhằm giúp xác định nguồn gốc của vấn đề.
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Kết nối thiết bị đo chất lượng điện

Kết nối các đầu dò điện áp với thiệt bị đo, hãy cẩn thận
so khớp nhãn trên từng đầu nối với nhãn tương ứng
trên thiết bị. Tiếp theo, kết nối các đầu dò điện áp vào
mạch, một lần nữa hãy chú ý đến các nhãn của đầu nối
và thứ tự pha. Kiểm tra kẹp đo cá sấu nằm cố định và
các đầu dò điện áp được nâng đỡ sao cho chúng không
kéo các đầu dò ra khỏi mạch. Nếu bạn kết nối vào
khối đấu dây có các vít khoét chìm, chúng tôi khuyên
bạn nên dùng các que dò có mũi nam châm. Kết nối
các que dò dòng điện vào mạch, hãy chú ý đến mũi
tên cho biết hướng dòng điện lưu thông đồng thời so
khớp cùng pha với đầu dò điện áp. Nếu cấp điện cho
thiết bị từ các đầu dò, hãy kết nối các dây cáp nối tắt từ
các phích cắm xếp chồng trên thiết bị đến các đầu vào
tương ứng trên bộ cấp điện. Nếu không, hãy kết nối
đến dây nguồn AC.
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Kiểm tra kết nối

Kiểm tra kết nối trước khi bắt đầu ghi nhật ký luôn là
không thừa. Một số thiết bị đo chất lượng điện chẳng
hạn như Fluke 1736 và 1738 Power Logger cho phép
bạn kiểm tra kết nối qua một chức năng kiểm tra thông
minh. Sử dụng chức năng này cho phép bạn kiểm tra
kỹ thuật số và xác nhận mọi thứ đều được đi dây chính
xác. Nếu có lỗi, bạn có thể chọn thực hiện thay đổi vật
lý hoặc đơn giản bấm nút "Tự động sửa" để thiết bị
thực hiện thay đổi cho bạn bên trong thiết bị. Bạn cũng
có lựa chọn sử dụng biểu đồ pha để kiểm tra thêm và
có thể ghi đè thủ công lên bất kỳ cấu hình đã tạo nào.
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Bắt đầu chạy thử

Trước khi kết thúc mọi việc, cách tốt nhất là chạy một
chu kỳ để xác nhận các thiết lập là những gì được
kiểm tra. Nếu bạn giám sát tại bảng mạch chính, thông
thường việc kiểm tra là đảm bảo các chỉ số đọc điện áp
và dòng điện theo hệ mét là những gì bạn mong muốn
nhìn thấy. Thỉnh thoảng bạn sẽ tìm thấy lỗi trên thiết
đặt điện áp danh định hoặc lỗi dòng điện vượt ngoài
phạm vi của que dò dòng điện bạn đang sử dụng. Tốt
hơn là bạn nên nán lại một chút để xác nhận mọi thứ
được đo chính xác thay vì phải lặp lại các phép đo do
dữ liệu sai hoặc không đầy đủ.

6

Bảo đảm an toàn

Xác nhận thiết bị cho thấy dòng điện AC hiện có trong
thiết bị và thiết bị không hết nguồn pin trong. Kiểm tra
chắc chắn tất cả dây nối cố định và không bị trầy xước
hoặc đang phát nhiệt cao. Đóng cửa tủ điện để đảm
bảo an toàn và cố định thiết bị đo. Tùy thuộc vào vị trí
đo, bạn có thể sử dụng một cáp khóa cho thiết bị đo để
chống trộm. Bạn để tại ghi chú cho biết thông tin liên
hệ trong trường hợp người khác đang làm việc tại cùng
địa điểm. Điều này có thể ngăn ngừa tình trạng ngắt
kết nối hoặc gián đoạn có thể xảy ra của thiết bị đo.
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