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فصل اول (ضرورت استفاده از درایو)
جلسه اول
•

ضرورت اهمیت استفاده از درایو چیست؟

•

مثال هایی از استفاده موتور در صنعت

•

انواع موتورهای پراستفاده در صنعت

•

قدیمی ترین روش راه انداختن موتور القایی

•

 Manual Startingبه چه صورت انجام می شود؟

•

 Magnet Startingچیست؟

•

تفاوت جریان راه اندازی موتور و جریان نامی موتور چیست؟

•

پیامدهای جرریان راه اندازی باال در موتورها چیست؟

•

روش های کاهش اثرات نامطلوب جریان اولیه باال چیست؟

•

اضافه بار در موتور چیست؟

•

راهکارهای جلوگیری از ایجاد اضافه بار در موتور

•

قطع فاز در موتور چه مشکالتی را پدید می آورد؟

•

نحوه تشخیص قطع فاز در موتور

•

تغییر جهت در موتور چگونه ایجاد می شود؟

•

روش های مکانیکی کنترل دور موتور القایی

•

روش الکتریکی کنترل دور موتور ()VFD

•

انواع ترمینال های درایو

•

معرفی فصل های مختلف دوره آموزشی

•

معرفی نقشه راه آموزش بر اساس برندهای مختلف

فصل دوم (تئوری های علمی و آشنایی با مفاهیم مغناطیسی)
جلسه اول
•

الکترومگنت  Electro Magnetچیست؟

•

میدان مغناطیسی اطراف یک سیم حامل جریان چگونه است؟

•

رابطه میدان مغناطیسی و جریان عبوری از سیم

•

سیم پیچ  Coilچیست؟

•

نحوه ایجاد میدان مغناطیسی در سیم پیچ

•

نحوه ایجاد جریان الکتریکی به کمک میدان مغناطیسی

•

مکانیزم تولید برق AC

•

نحوه تولید برق  ACدر ژنراتور نیروگاهی

•

تعریف فرکانس

•

مفهوم برق سه فاز چیست؟

•

نحوه وارد شدن نیرو به یک سیم در میدان مغناطیسی

•

ایجاد جریان در سیم پیچ بسته در میدان مغناطیسی

•

حرکت حلقه بسته در یک میدان مغناطیسی متغیر چگونه است؟

•

حرکت چرخشی در رتور چگونه ایجاد می شود؟

•

نحوه ایجاد میدان مغناطیسی در استاتور

•

میدان مغناطیسی در یک کالف چگونه می شود؟

•

چگونه در استاتور میدان مغناطیسی چرخشی ایجاد می شود؟

•

سرعت چرخش میدان الکترومغناطیسی دوار به چه عاملی بستگی دارد؟

•

سرعت سنکرون چیست؟

•

علت چرخش شفت موتور چیست؟

•

سرعت رتور چه ارتباطی با سرعت میدان دوار دارد؟

•

لغزش چیست؟

فصل سوم (آشنایی کامل با ساختار موتور القایی)
جلسه اول
•

موتور القایی از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

•

استاتور موتور القایی چه ساختاری دارد؟

•

نحوه قرار گرفتن سیم پیچ ها در استاتور

•

ساختار رتور چگونه است؟

•

 Bearingچیست؟

•

سیم بندی استاتور به چه شکلی انجام می شود؟

•

سیم پیچ های استاتور چگونه به هم متصل می شوند؟

•

رتور قفس سنجابی به چه شکلی است؟

•

خنک کاری سیم پیچ های استاتور چگونه صورت می گیرد؟

•

نحوه عایق کاری سیم پیچ های استاتور

•

موتور دوقطبی چگونه کار می کند؟

•

ساختار موتور چهار قطب به چه شکلی است؟

•

نحوه اتصاالت سیم پیچ های استاتور به یکدیگر

•

تخته کلمپ چیست؟

•

فرمول محاسبه سرعت سنکرون

•

ارتباط سرعت چرخش با تعداد قطب های موتور

•

گشتاور در موتور به چه معناست؟

•

گشتاور اعمالی به چه عواملی بستگی دارد؟

•

فرمول محاسبه گشتاور

•

تاثیر تعداد قطب های موتور بر گشتاور اعمالی چیست؟

•

نحوه تشخیص تعداد قطب های موتور

•

چرا سرعت موتور به سرعت سنکرون نمی رسد؟

•

پدیده القای مغناطیسی چگونه انجام می شود؟

•

آموزش نحوه کار موتور از روی ویدیوهای آموزشی

جلسه دوم
•

آشنایی با ساختار استاتور و رتور موتورالقایی به کمک کلیپ های آموزشی

•

نحوه ایجاد میدان دوار درون استاتور چگونه است؟

•

چرخش رتور در میدان ایجاد شده استاتور چگونه است؟

•

نحوه کاهش تلفات جریان گردابی در رتور چیست؟

•

سرعت میدان دوار و سرعت رتور چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

•

چرا سرعت رتور نمی تواند به سرعت میدان گردان برسد؟

•

چرا موتورهای القایی به اسب صنعت معروف شده اند؟

•

مزیت موتور القایی نسبت به سایر موتورها چیست؟

•

ارتباط بین سرعت و فرکانس در موتورالقایی

•

گشتاور چیست؟

•

کاربردهای مختلف موتور القایی در صنعت

•

تفاوت گشتاورهای ثابت و متغیر چیست؟

•

مثالهایی از گشتاور ثابت و متغیر

جلسه سوم
•

مفهوم جرم یک جسم چیست؟

•

مفهوم وزن یک جسم و نیروی وزن چیست؟

•

نیرو چیست؟

•

حرکت یک جسم به چه عاملی وابسته است؟

•

ضریب اصطکاک چیست؟

•

مفهوم کار  Workچیست؟

•

عدد نیوتن متر  Nmدر پالک موتور به چه معناست؟

•

گشتاور چگونه محاسبه می شود؟

•

انواع مختلف نمایش گشتاور بر روی پالک موتور

•

مفهوم گشتاور بار و گشتاور موتور چیست؟

•

تغییرات گشتاور موتور از لحظه شروع تا سرعت نامی

•

گشتاور شروع یا راه اندازی موتور چیست؟

•

نمودار گشتاور سرعت موتور چگونه است؟

•

چرا در ابتدا موتور با گشتاور باالیی کار می کند؟

•

نمودار جریان سرعت موتور

•

چرا موتور در ابتدا حرکت جریان باالیی می کشد؟

•

مفهوم ناحیه کار موتور  operatingچیست؟

•

گشتاور شکست  Breakdown Torqueچیست؟

•

رفتار موتور در برابر افزایش بار  Loadچیست؟

•

علت جریان زیاد کشیدن موتور چیست؟

•

پدیده  Stallچه موقع اتفاق می افتد؟

•

برای جلوگیری از ایجاد پدیده  Stallدر موتور چه باید کرد؟

•

استاندارد  NEMAچیست؟

•

کالس  NEMAموتور به چه معناست؟

•

انواع مختلف کالس  NEMAدر موتور

•

ویژگی های موتور کالس NEMA A

•

ویژگی موتور کالس NEMA B

•

خصوصیات موتورهای کالس NEMA C

•

ویژگی ها و کاربرد موتورهای تیپ NEMA D

•

چه اطالعاتی روی پالک موتور نوشته می شود؟

•

قدرت Power

•

گشتاور Torque

•

سرعت نامی Speed

•

رابطه بین قدرت ،گشتاور و سرعت در موتور چیست؟

•

ولتاژنامی روی پالک موتور

•

فرکانس کارکرد روی پالک موتور

•

عدد جریان روی پالک موتور بیانگر چه جریانی است؟

•

مشخص کردن تعداد قطب ها و کالس  NEMAموتور از روی پالک

•

کالس عایقی ) Insolation Klass(INSروی پالک موتور چیست؟

•

 (SF)Sevice Factoreبر روی پالک موتور به چه معناست؟

•

) Frame Size (FSروی پالک موتور بیانگر چیست؟

جلسه چهارم
•

مروری بر مفاهیم گذشته فرکانس و ولتاژ پیک

•

نمودار گشتاور سرعت موتور

•

نمودار گشتاور سرعت یک فن و نوار نقاله به چه صورت است؟

•

گشتاور استارت موتور چه ارتباطی با گشتاور اولیه بار دارد؟

•

بررسی لغزش موتور از سرعت صفر تا سرعت نامی

•

تفاوت ولتاژ روی سیم پیچ های موتور در حالت ستاره و مثلث

•

با افزایش ولتاژ موتور جریان چه تغییری می کند؟

•

ولتاژ اشباع شده در موتور چیست؟

•

افزایش ولتاژ بیش از مقدار ثبت شده روی پالک چه تاثیری بر روی موتور دارد؟

•

تفاوت عملکرد موتور و ترانسفورماتور چیست؟

•

تغییر جهت میدان مغناطیسی در سرعت نامی چه تاثیری بر عملکرد موتور دارد؟

•

ایجاد حالت  Plugingدر موتور چه زمانی اتفاق می افتد؟

•

مد  Breakingیا ترمز ایجاد می شود؟

•

گشتاور منفی در موتور چیست؟

•

ترمز کردن موتور به کمک تغییر فرکانس به چه صورت انجام می شود؟

•

فرمول ولتاژ القا شده در سیم پیچ های موتور

•

کاهش شار چه تاثیری بر قدرت موتور دارد؟

•

کاهش ولتاژ موتور چه تاثیری بر سرعت و گشتاور موتور دارد؟

•

در چه مواردی با کاهش ولتاژ می توان سرعت موتور را زیر بار کم کرد؟

•

تاثیر افزایش فرکانس بر سرعت و گشتاور موتور چیست؟

•

عملکرد درایو چگونه است؟

•

درایو چگونه گشتاور استارت را در ماکزیمم مقدار نگه می دارد؟

•

نحوه کارکرد درایو با ثابت نگه داشتن نسبت ولتاژ به فرکانس چگونه است؟

•

نقطه کار استیبل در چه قسمتی از نمودار سرعت گشتاور اتفاق می افتد؟

فصل چهارم (راه اندازی موتور القایی)
جلسه اول
•

نمودار مختلف بار چگونه است؟

•

بررسی چند نمونه پالک موتور

•

تفاوت برق  DCو  ACچیست؟

•

ولتاژ  RMSچیست؟

•

ارتباط بین ولتاژ  RMSو ماکزیمم ولتاژ تکفاز چیست؟

•

ویژگی های برق سه فاز

•

تفاوت ولتاژ تکفاز و سه فاز چیست؟

•

بررسی برداری برق سه فاز

•

مفهوم ولتاژ فاز به فاز چیست؟

•

نحوه تولید برق سه فاز چگونه است؟

•

تخته کلمپ  Terminal Boxچیست؟

•

نحوه اتصال سیم پیچ ها در تخته کلمپ چگونه است؟

•

نحوه سیم بندی تخته کلمپ در اتصال ستاره

•

نحوه سیم بندی تخته کلمپ در اتصال مثلث

•

تفاوت ولتاژ دو سر سیم پیچ های موتور در حالت ستاره و مثلث

•

تفاوت گشتاور موتور در سیم بندی ستاره و مثلث چیست؟

•

تفاوت جریان اولیه موتور در حالت ستاره و مثلث

•

راه اندازی موتور با کلید دستی

•

معایب راه اندازی موتور با کلید دستی

•

نحوه کارکرد کلید مغناطیسی یا کنتاکتور

•

ساختار کنتاکتور چگونه است؟

•

مدار فرمان و قدرت چه تفاوتی دارند؟

•

نحوه عملکرد کنتاکتور چگونه است؟

•

کنتاکت های کمکی و اصلی چه تفاوتی دارند؟

•

شماره گذاری کنتاکت های اصلی و کمکی

•

اضافه بار  Over Loadچیست؟

•

برای تشخیص اضافه بار در موتور چه راهکاری وجود دارد؟

•

بیمتال یا کلید حرارتی چیست؟

•

پدیده اتصال کوتاه  Short Circuitدر موتور

•

نحوه جلوگیری از اتصال کوتاه در موتور

•

کلید مینیاتوری  MCCBچیست؟

•

کلید حفاظت موتوری  MPCBچیست؟

•

تفاوت انواع کلید مینیاتوری

•

منحنی قطع  Trip Curveفیوز چگونه است؟

•

مدار فرمان و قدرت یک موتور با راه اندازی کنتاکتوری

•

مدار خاموش و روشن شدن لحظه ای موتور

•

مدار خودنگه دار چگونه عمل می کند؟

•

توالی فاز چه تاثیری در جهت حرکت موتور دارد؟

•

چگونه جهت حرکت موتور را تغییر دهیم؟

•

مدار چپگرد راستگرد فرمان و قدرت موتور القایی

جلسه دوم
•

روش راه اندازی  DOLچیست؟

•

بهتر است راه اندازی ابتدایی موتور به صورت ستاره باشد یا مثلث؟

•

مزایا راه اندازی با درایو نسبت به ستاره مثلث چیست؟

•

نحوه سیم بندی مدار قدرت ستاره مثلث با سه کنتاکتور اصلی ،ستاره و مثلث

•

انواع المانهایی که در مدار ستاره مثلث استفاده می شود چیست؟

•

سیم بندی مدار فرمان ستاره مثلث

•

تفاوت رسم مدار در استاندارد  IECو  ANSIچیست؟

•

نحوه فعال کردن بوبین کنتاکتور اصلی در مدار فرمان

•

نماد تایمر در نقشه ها چگونه است؟

•

فعال کردن بوبین کنتاکتور ستاره و مثلث به کمک تایمر

•

نمونه تابلو سیم بندی شده مدار ستاره مثلث

•

آموزش تصویری سوییچ بین کنتاکتورهای ستاره و مثلث

•

مقایسه جریان و ولتاژ سیم پیچ های در حالت ستاره و مثلث

•

گشتاور اولیه باال در پمپ چه مشکالتی را ایجاد می کند؟

•

نحوه انتخاب بیمتال و کنتاکتور مدار ستاره مثلث

•

انواع گروه بندی کنتاکتورها

•

ویژگی گروه های مختلف کنتاکتور گروه چیست؟

•

از چه گروه کنتاکتوری برای موتورالقایی استفاده می شود؟

•

مثال هایی از محدوده  MPCBانتخابی موتور القایی

•

نحوه محاسبه جریان رتور قفل شده برای انتخاب کنتاکتور

•

محاسبه ماکزیمم جریان بار برای انتخاب کنتاکتور

•

محاسبه رنج جریان کنتاکتور و  MPCBبرای موتور القایی

•

نمونه ای از سمبل های مختلف المانها در استاندارد  ANSIو IEC

•

عملکرد فرمان  Remoteو  Localبه کمک کلید سه وضعیتی در تابلو برق

فصل پنجم (آشنایی با سخت افزار درایو)
جلسه اول
•

اجزای اصلی درایو چیست؟

•

تفاوت درایو و سافت استارتر چیست؟

•

ساختار داخلی سافت استارتر چگونه است؟

•

تایریستور چگونه عمل می کند؟

•

در چه مواردی از سافت استارتر استفاده می کنیم؟

•

عملکرد بخش های  Rectifierو  Inverterدرایو

•

تفاوت ولتاژ Acو  DCچیست؟

•

چگونه فرکانس و ولتاژ برق  ACدر درایو تغییر میکند؟

•

سطح ولتاژ خروجی درایو چند ولت است؟

•

در چه پروژه هایی از سافت استارتر استفاده می شود؟

•

انتخاب درایو برای چه پروژه هایی مناسب است؟

•

در کنترل سطح مخزن از سافت استارتر استفاده کنیم یا درایو؟

•

کنترل هیسترزیس چیست؟

•

برای کنترل یک فن از سافت استارتر استفاده کنیم یا درایو؟

•

جهت عبور جریان در ولتاژ  ACو  DCچگونه است؟

•

جهت پالریته در ولتاژ  ACو  DCچگونه تعیین می شود؟

•

مفهوم  Cycleدر برق  ACچیست؟

•

تبدیل ولتاژ  ACتکفاز به  DCدر پل تکفاز چگونه است؟

•

نحوه تبدیل ولتاژ  ACسه فاز به ولتاژ DC

•

نحوه تبدیل ولتاژ  DCبه ولتاژ  ACبه کمک پل تکفاز

•

کلید  IGBTچیست و چگونه کار می کند؟

•

مفهوم فرکانس سوییچینگ

•

نحوه خاموش روشن کردن  IGBTدر درایو چگونه است؟

•

تفاوت ولتاژ سینوسی و مربعی چیست؟

•

نحوه عملکرد موتور با ولتاژ ورودی مربعی چگونه است؟

•

کلید زنی به روش  SPWMچگونه است؟

•

چگونه به کمک موج مربعی یک موج سینوسی تولید میکنیم؟

•

باز کردن سه نوع درایو و بررسی قسمت های سخت افزاری هر کدام

•

بخش کنترل و قدرت درایو چه تفاوتی دارند؟

•

نحوه تشخیص بخش قدرت و فرمان درایو

•

بخش فیلتر در درایو به چه علت قرار می گیرد؟

•

پدیده سرج در موتور چه زمانی اتفاق می افتد؟

•

ترانسفورماتور جریان در چه قسمتی از درایو قرار می گیرد؟

•

وظیفه  CTدر درایو چیست؟

•

باس ولتاژ در درایو چیست؟

•

بررسی باس خازنی در درایو توشیبا و درایو زیما

•

 IGBTاضافی در درایو به چه علت قرار میگیرد؟

•

محل قرارگیری هیت سینگ در درایوهای مختلف

•

کاربرد هیت سینگ در درایو چیست؟

•

به چه علت بین  IGBTو هیت سینگ از خمیر سیلیکونی استفاده می شود؟

•

عملکرد وریستور در درایو چیست؟

•

تفاوت چوک  DCو چوک  ACدر درایو چیست؟

•

عملکرد چوک در درایو چیست؟

•

مزایا و معایب چوک  ACو  DCچیست؟

•

برای کاهش هارمونیک در درایو چه باید کرد؟

•

مقاومت تلف کننده انرژی و رله موازی چه کاربردی در درایو دارد؟

•

بررسی دو نوع مختلف طراحی در بخش اینورتری درایو

•

دلیل استفاده از خازن های  MKPدر درایو چیست؟

•

مشخص کردن سنسورهای  CTخروجی بر روی درایو

•

نحوه تشخیص خطا در ولتاژ خروجی درایو چگونه است؟

•

نحوه تولید ولتاژ  DCداخلی در درایو برای تغذیه المان های داخلی

•

ترانس فالی بک چیست و در چه قسمتی از درایو قرار دارد؟

•

مدار اسنابر چیست و چه کاربردی در درایو دارد؟

•

ترمینال  Breakچیست و در چه قسمتی از درایو قرار دارد؟

•

چه سطح ولتاژهایی در درایو وجود دارد؟

•

مشخص کردن محل مدار کنترل  IGBTهای درایو

•

مفهوم بوت استرپ در درایو چیست؟

جلسه دوم
•

انواع ترمینال های درایو

•

ترمینال های قدرت درایو

•

چوک دی سی در قسمت قدرت درایو چه وظیفه ای دارد؟

•

ترمینال دی سی چوک چگونه استفاده می شود؟

•

وظیفه مقاومت ترمز چیست؟

•

ترمینال  Breacking Resistanceدر درایو

•

ترمینال  DC Power Suplyدر درایو چه کاربردی دارد؟

•

انواع ترمینال های کنترلی درایو چیست؟

•

ترمینال های کنترلی  DIچگونه سیم بندی می شوند؟

•

ترمینال های  DIچگونه فعال می شوند؟

•

اتصال  Sinkیا  Sourceدر ترمینال های  DIبه چه معناست؟

•

مرجع ورودی های آنالوگ ( )AIدر درایو چیست؟

•

از ورودی های آنالوگ برای چه کاربردی استفاده می شود؟

•

کنترل سرعت موتور به کمک ورودی های آنالوگ چگونه انجام می شود؟

•

ترمینال های کنترلی خروجی دیجیتال  DOچگونه عمل می کنند؟

•

ترمینال های  DOچه کاربردی دارند؟

•

نحوه استفاده از ترمینال های خروجی دیجیتال برای هشدار

•

مصادیق استفاده از ترمینال های خروجی آنالوگ  AOچیست؟

•

ترمینال سریال در درایو چه کاربردی دارند؟

•

روش های فرمان دادن به ورودی های دیجیتال درایو

•

نحوه تغییر پارامترهای داخلی درایو

فصل ششم (هفتاد مفهوم اصلی در تمامی درایوها)
جلسه اول
•

بررسی مفاهیم اولیه در همه درایوها

•

مفهوم شتاب مثبت  Accelerationچیست؟

•

محاسبه ولتاژ مورد نیاز موتور در سرعت های مختلف

•

تفاوت جریان کشی موتور در حالت راه اندازی  DOLو همراه با درایو

•

شتاب منفی  Decelerationچیست؟

•

گشتاور منفی و ایجاد ترمز چگونه انجام می شود؟

•

مقاومت ترمز به چه دلیل در درایو قرار می گیرد؟

•

مفهوم تضعیف میدان  Field Weakeningدر درایو چیست؟

•

افزایش زمان شتاب مثبت چه تاثی ری بر جریان موتور دارد؟

•

موتور بدون بار  No Loadچیست؟

•

شتاب مثبت دو شیبه  Doul Slopeچیست؟

•

بوست در فرکانس پایین به چه معناست؟

•

شتاب مثبت و منفی  Sشکل چیست؟

•

کاربردهای استفاده از شتاب مثبت و منفی  Sشکل

•

علت ضربه زدن شروع حرکت در آسانسورها چیست؟

•

جریان اولیه موتور در شتاب مثبت  Sشکل چگونه است؟

•

انواع روش های استاپ کردن موتور

•

روش  Ramp to Stopبرای نگه داشتن موتور چگونه است؟

•

روش  Coast to Stopبرای توقف موتور

•

روش  DC Brakeبرای توقف موتور

•

قفل شدن شفت موتور در روش DC Brake

•

پارامتر  Phase Orderچیست؟

•

مروری بر نحوه ایجاد میدان مغناطیسی دوار

•

مفهوم  Jogدر درایو چیست؟

•

مفهوم  Overloadچیست؟

•

اورلود برای چه مدت زمانی تعریف می شود؟

•

اورلود به چه میزان می تواند از حالت شرایط نامی بیشتر باشد؟

•

درایوهای  Heavy Dutyبه چه درایوهایی گفته می شود؟

•

انتخاب رنج توان درایو بر اساس گشتاور ثابت یا متغیر چگونه است؟

•

مفهوم  PID Controlچیست؟

•

روش کنترل  On/Offچگونه است؟

•

باند هیستریزس در کنترلOn/Off

•

بررسی ضرایب کنترل PID

•

مزایا کنترل  PIDنسبت به کنترلOn/Off

•

تغییرات ضریب  Pدر کنترلر  PIDچه تاثی ری دارد؟

•

ضریب  Iچگونه خطای ماندگار را از بین می برد؟

•

برای کاهش اورشوت در کنترل سیستم چه کاری می توان کرد؟

•

ضریب مشتق گیر  Dچگونه به کنترل سیستم کمک میکند؟

•

پارامتر مشتق گیر  Dچگونه حالت بعدی سیستم را پیش بینی می کند؟

•

بررسی افزایش ضریب  Pدر حالت دائمی سیستم

•

بررسی افزایش ضریب  Iو  Dدر کنترل سیستم

•

مفهوم مرجع فرکانس  Frequency Refrenceچیست؟

•

روش های تعیین دور موتور از طریق درایو چیست؟

•

پنج روش تعیین رفرنس فرکانس در درایو چیست؟

•

چیست؟ Run Command

•

فرکانس و تایم  Dwellچیست؟

•

مفهوم  Energy Savingدر سرعت نامی چیست؟

•

پدیده رزونانس چیست؟

•

پارامتر فرکانس جامپ  Jump Frequencyدر درایو

•

مفهوم  Speed Searchچیست؟

•

مفهوم سنکرون کردن موتور و درایو به چه معناست؟

•

شبکه مدباس  Modbusدر بین چند درایو چه مزیتی دارد؟

•

مدار معادل در مهندسی برق به چه معناست؟

•

بررسی مدار معادل موتور القایی

•

نحوه اندازه گی ری مقاومت هر فاز استاتور

•

جریان مغناطیس کنندگی چیست؟

•

فرکانس حامل  Carrier Frequencyچیست؟

•

افزایش فرکانس حامل چه تاثی ری بر ولتاژ خروجی دارد؟

•

مزایا و معایب افزایش فرکانس حامل

•

برای کاهش صدای سوت کشیدن موتور القایی چه راهکاری وجود دارد؟

•

نوع کالس عایقی موتور چه تاثی ری در انتخاب درایو دارد؟

•

در فواصل باال بین درایو و موتور از چه فرکانس حاملی باید استفاده کرد؟

•

برای خرید یک درایو به چه پارامترهایی باید توجه کنیم؟

•

نحوه محاسبه ضرایب کنترلرPID

•

توضیح پارامترهایSet Point , Presene Value

•

نحوه محاسبه ثابت زمانی در سیستم های مختلف

•

محاسبه نسبت سیگنال ورودی به خروجی برای طراحی کنترلرPID

•

سه فرم نمایش کنترلر PID

•

سیستم  Open Loopو  Close Loopچیست؟

•

نحوه محاسبه زمان پاسخ سیستم

•

نحوه محاسبه ضرایبPID

جلسه دوم
•

گروه پارامتری در درایو چیست؟

•

پارامترهای موتوری در درایو چیست؟

•

مهم ترین پارامتر موتوری که باید در درایو تعریف شود چیست؟

•

چه پارامترهایی از موتور باید به درایو معرفی شوند؟

•

نحوه تغییر پارامترهای موتوری در درایو چگونه است؟

•

اتوتیون چیست؟

•

انواع اتوتیون و نحوه اجرای آن چگونه است؟

•

در چه پروژه هایی از اتوتیون استاتیک و در چه مواردی از اتوتیون چرخشی استفاده می کنیم؟

•

نحوه اجرای اتوتیون در درایو به چه صورت است؟

•

آشنایی با سخت افزار داخلی درایو

•

بخش یکسوساز درایو

•

ولتاژ باس دی سی در درایو

•

ولتاژ  RMSو ولتاژ پیک چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

•

نمودار ولتاژ زمان در خروجی درایو به چه صورت هایی است؟

•

نمودار  V/Fچگونه توسط درایو تشکیل می شود؟

•

برای ثابت نگه داشتن گشتاور در درایو چه کاری باید انجام دهیم؟

•

مفهوم  Field Weakeningچیست؟

•

پارامترهای مربوط به نمودار  V/Fاختصاصی در درایو

•

تعیین محدوده باال و پایین فرکانس و ولتاژ درایو

•

مفهوم  Boostدر درایو چیست؟

•

نحوه تعیین نوع بار به درایو چیست؟

•

تفاوت بارهای  Heavy/Normal Dutyچیست؟

•

مد کنترلی در درایو چیست؟

•

 4متد کنترلی در درایو و مزایا و معایب هر کدام چیست؟

•

متد کنترل  V/Fدر چه پروژه هایی مناسب است؟

•

رفتار درایو در مدکنترلی  V/Fنسبت به تغییر بار ناگهانی چیست؟

•

سرعت پاسخ روش  V/Fچگونه است؟

•

ماکزیمم و مینیمم فرکانس کنترلی در مد V/F

•

انکودر چیست؟

•

مد کنترلی  V/Fبه همراه انکودر چگونه است؟

•

الگوریتم کنترلی  Vectorچگونه است؟

•

ویژگی های الگوریتم کنترلی وکتور

•

تغییر روش کنترلی در درایوهای مختلف چگونه است؟

•

معرفی بخش های سخت افزاری کنترلی درایو

•

صفحه کلید یا  KeyPadو کاربردهای آن در درایو

•

ترمینالهای کنترلی و قدرتی چیست؟

•

انواع ورودی ها و خروجی های کنترلی

•

ترمینال های ارتباطی در درایو

•

نحوه اتصال آپشن کارتها به درایو چگونه است؟

•

مرجع فرکانس چیست؟

•

 4روش تعیین مرجع فرکانس در درایو

•

نحوه تغییر فرکانس به کمک ورودی های دیجیتال و آنالوگ

•

تست عملی تغییر مرجع فرکانس به وسیله ورودی آنالوگ

•

تعیین مرجع فرکانس در درایو به چه صورت انجام می شود؟

•

تغییر مرجع فرکانس به کمک قطار پالس چگونه انجام می شود؟

•

نمودار فرکانس زمان در درایو

•

مفهوم  Run Commandچیست؟

•

تعیین مرجع  Runدر درایو

•

مفهوم فرکانس خروجی در درایو

•

تفاوت فرکانس مرجع و فرکانس خروجی چیست؟

•

مفهوم  Accel/Decel Timeچیست؟

•

ایجاد چند  Accel/Decel Timeدر درایو

•

تعیین نوع نمودار Accel/Decel

جلسه سوم
•

مفهوم  DC Brakeچیست؟

•

تنظیمات مربوط به ترمز دی سی چیست؟

•

کاربرد ترمز دی سی در چه پروژه هایی است؟

•

تست عملی  DC Brakeبر روی موتور

•

ایجاد ترمز دی سی با ورودی دیجیتال

•

انواع متدهای استاپ موتور و مزایاو معایب هر کدام چیست؟

•

پارامترهای تغییر متد استاپ موتور در درایوهای مختلف

•

ترمینال های ورودی دیجیتال در درایو چه کاربردی دارد؟

•

مفهوم مولتی فانکشن در ورودی دیجیتال درایو چیست؟

•

انواع روش های اتصال وروردی های دیجیتال چیست؟

•

کانتکت  Dryو  Wetچه تفاوتی با هم دارند؟

•

تفاوت وضعیت  PNPو  NPNدر سنسورهای سه سیمه چیست؟

•

مفهوم  Sourceو  Sinkچیست؟

•

نحوه وایرینگ ورودی های دیجیتال درایو در حالتSink

•

نحوه وایرینگ ورودی های دیجیتال درایو در حالتSource

•

عملگر  Up/Downدر درایو

•

نحوه تعریف  UP/Downدر ورودی های دیجیتال درایو

•

کاربرد عملگر  Up/Downدر پروژه ها چیست؟

•

فانکشن  Multi Step Frequencyدر چه پروژه هایی کاربرد دارد؟

•

نحوه تنظیم فانکشنMulti Step Frequency

•

نحوه تغییر جهت حرکت موتور به کمک ورودی  ForwardوReverse

•

مفهوم  Reverse Prohibitیا ممنوعیت چرخش معکوس چیست؟

•

اتصال دو سیمه و سه سیمه چه تفاوتی با هم دارند؟

•

تفاوت  Push bottom , Selector Switchچیست؟

•

در چه پروژه هایی از اتصال سه سیمه و در کدام یک از اتصال دو سیمه استفاده کنیم؟

•

دو حالت عملکرد متداول در حالت دو سیمه

•

عملگر  jogچیست؟

•

کاربرد فرکانس  Jogچیست؟

•

انواع ترمینال های خروجی درایو

•

انو اع وضعیت های خروجی رله ای درایو چیست؟

•

سیم کشی خروجی رله ای درایو چگونه است؟

•

خروجی رله ای و خروجی ترانزیستوری چه تفاوتی با هم دارند؟

•

نحوه سیم کشی خروجی ترانزیستوری

•

برای محافظت از خروجی ترانزیستوری درایو چه اقدامی باید انجام بدهیم؟

•

مفهوم  Zero Speedچیست؟

•

مفهوم  Speed Agreeچیست؟

•

دو روش تنظیم  Speed Agreeو موارد استفاده هر کدام

•

فرکانس  Dwellچیست؟

•

موارد استفاده از فرکانس Dwell

•

مفهوم  Jump/Skip Frequencyچیست؟

•

موارد استفاده از فرکانسSkip

•

مفهوم  KEBچیست؟

•

نحوه اتصال انکودر به درایو چگونه است؟

•

ورودی های سرعت باالی پالسی درایو چگونه عمل میکنند؟

•

مفهوم  Base Blockچیست؟

•

مفهوم  Speed Searchچیست؟

•

مفهوم  Carrier Frequencyچیست؟

•

مزایا و معایب تغییر فرکانس حامل چیست؟

•

تعیین فرکانس سوییچ زنی به چه عواملی بستگی دارد؟

•

در چه مواقعی  Carrier Frequencyرا کم و در چه مواقع زیاد کنیم؟

فصل هفتم (درایو ایرانی زیما)
جلسه اول
•

آموزش نحوه دیتاشیت خوانی درایو

•

آیا الزم است همه دیتاشیت را بخوانیم؟

•

بررسی دیتا شیت درایو زیما

•

بررسی فهرست کلی درایو زیما

•

انواع پارامترهای یک درایو چیست؟

•

بررسی انواع گروه های مختلف درایو براساس کاربرد

•

بررسی جدول مشخصات درایو

•

 PWMچیست؟

•

مشخص کردن ابعاد درایو به چه منظوری صورت می گیرد؟

•

شماتیک کلی درایو زیما چگونه است؟

•

بررسی انواع ترمینال های درایو زیما

•

نحوه استفاده از پتانسیومتر چگونه است؟

•

رله جتهت دار و رله  Dry Contactچه تفاوتی دارند؟

•

نحوه استفاده از رله های جهت دار و  Dry Contactدرایو چگونه است؟

•

بررسی سطح مقطع سیم های ورودی و خروجی درایو

•

نکات ایمنی سیم بندی درایو زیما چیست؟

•

انواع کلیدها و چراغ های هشدار بر روی درایو زیما

•

نحوه ورود به پارامترهای درایو چگونه است؟

•

چگونه متوجه شویم سیم کشی درایو به درستی انجام شده است؟

•

نحوه ورود به گروه پارامترهای اصلی درایو

•

نحوه جابجا شدن بین گروه های مختلف پارامتر درایو

•

نحوه تغییر پارامترهای یک گروه اصلی در درایو زیما

•

توضیح  8گروه پارامترهای اصلی درایو زیما

•

انواع پارمترهای اولیه Primary

•

تنظیم مینیمم و ماکزیمم فرکانس در درایو زیما

•

نحوه تنظیم زمان شتاب مثبت و منفی در درایو زیما

•

مفهوم بوست ولتاژ در سرعت های پایین چیست؟

•

نحوه تغییر پارامتر بوست ولتاژ

•

مفهوم پارامترهای  R/Wچیست؟

•

تغییر فرکانس  Jogبه چه صورت انجام می شود؟

•

تغییر زمان شتاب مثبت و منفی در حالت Jog

•

نحوه تغییر جهت حرکت موتور از طریق درایو

•

تنظیم دور موتور در  5سرعت مختلف از طریق ورودی های دیجیتال

•

نحوه مشخص کردن مدکاری درایو در لحظه روشن شدن

•

تنظیم پارامتر Up/Down Setting Time

•

تعیین الگوی شتابگیری و توقف

•

تنظیم پارامتر  Frequency Stepچگونه انجام می شود؟

•

نحوه تعیین سطح دسترسی به پارامترها

•

نحوه وارد کردن اطالعات نامی موتور به درایو

•

نحوه وارد کردن جریان نامی و سرعت نامی موتور به درایو

•

وارد کردن ضریب توان و ولتاژ نامی موتور

•

وارد کردن فرکانس نامی و مقاومت استاتور

•

تنظیم جهت  Forward , Reverseبر روی درایو

•

نحوه  Auto Tuneکردن موتور و پیداکردن پارامترهای اصلی موتور از طریق درایو

•

نحوه تعریف مقدار مقاومت ترمز خارجی به درایو

•

تنظیم ورودی ها و خروجی های درایو

•

تعیین الگوهای مختلف حرکت موتور از طریق ورودی های مختلف

•

به چه طریقی از روی درایو فرمان استارت و استاپ موتور را بدهیم؟

•

تنظیم عملکرد هر ورودی متناسب با پروژه

•

نحوه ایجاد اکسترنال فالت در درایو برای امنیت و حفاظت بیشتر

•

ورودی  HSIچه عملکردی دارد؟

•

برای خارج شدن از اکسترنال فالت چه کاری باید کرد؟

•

نحوه تنظیم ورودی آنالوگ در درایو زیما

•

نحوه سیم بندی مقاومت متغیر و اتصال آن به درایو

•

نحوه تغییر سرعت موتور از طریق ورودی آنالوگ

•

اولویت بین ورودی های دیجیتال و آنالوگ چگونه است؟

•

نحوه تنظیم رنج جریان آنالوگ ورودی در درایو

•

نحوه تنظیم رنج ولتاژ آنالوگ

•

نحوه مانیتور کردن جریان ،ولتاژ موتور و توان موتور بر روی درایو در هنگام کار درایو

•

مشخص کردن سرعت چرخش شفت موتور بر روی درایو در هنگام استفاده از گیربکس

•

عملکردهای متفاوت رله خروجی درایو

•

عملکرد متفاوت خروجی دیجیتالی ترانزیستوری

•

 HIS Max Frequencyچیست؟

•

نحوه کاهش نویز ورودی های انالوگ از طریق پارامتر Analog Filter

•

تنظیم چراغ هشدار درایو برای محدوده توان خاص خروجی موتور

جلسه دوم
•

تنظیم پارامترهای سیستمی درایو زیما

•

نحوه تنظیم پسورد درایو

•

نحوه بک اپ گیری از پارامترهای تنظیمی در درایو

•

چگونه درایو را به تنظیمات کارخانه برگردانیم؟

•

نحوه آپدیت کردن نرم افزار داخلی درایو

•

نحوه تعیین مد توقف در درایو

•

ترمز  DCدر فرکانسهای پایین چگونه عمل می کند؟

•

نحوه تنظیم پارامترهای DC Brake

•

عملکرد  AVR Functionدر درایو چگونه است؟

•

نحوه جلوگیری از نوسان برق ورودی

•

مشخص کردن عمل کرد درایو پس از قطع و وصل برق ورودی

•

تنظیم زمان روشن خاموش شدن فن داخلی درایو

•

نحوه کنترل سرعت موتور متناسب با توان خروجی

•

کنترل سرعت موتور با توان موتور در چه پروژه هایی استفاده می شود؟

•

نحوه پیداکردن سرعت موتور قبل از استارت درایو

•

تنظیم مد استارت درایو متناسب با سرعت چرخش موتور

•

نحوه فعال کردن کنترلر  PIDدر درایو

•

تعیین عالمت فدیبک خروجی در درایو

•

نحوه تعریف چندین زمان شتاب مثبت و منفی در پارامترهای درایو

•

نحوه تنظیم مقدار مرجع در کنترلر  PIDدر درایو زیما

•

نحوه تنظیم مینیمم فرکانس PWM

•

تنظیم پارامترهای ارتباط سریال در درایو

•

تعیین سریال آدرس در درایو

•

تعیین زمان ارتباط گیری  Communication Time Outدر درایو

•

نحوه خواندن ورژن درایو و مدل درایو از طریق پارامتر سیستمی

•

نحوه تنظیم الگوی نمودار  V/Fدر درایو

•

در راه اندازی فن و پمپ از چه نمودار  V/Fبهتر است استفاده شود؟

•

نحوه تعریف الگوی اختصاصی نمودار  V/Fمتناسب با پروژه های خاص در درایو

•

نحوه تنظیم محدوده هیسترزیس در کنترل  ON/Offدر درایو

•

نحوه فعال کردن محدوده هیسترزیس در کنترلر PID

•

تنظیم پارامترهای پیشرفته درایو زیما

•

افزایش قدرت درایو در حالت فروارد و ریورس

•

تنظیم تعداد ریست درایو در حالت خطا

•

نحوه فعال کردن عملگر صرفه جویی انرژی

•

نحوه تنظیم Dwell Frequency

•

نحوه تنظیم  Skip Frequencyدر درایو

•

مفهوم  Jerkبه چه معناست؟

•

تنظیم پارامترهای نمودار  Jerkچگونه است؟

•

تنظیم پارامترهای حفاظتی درایو زیما

•

نحوه فعال کردن حفاظت گرمایی الکتریکی درایو

•

درایو چگونه هشدار اضافه بار را نشان می دهد؟

•

عملکرد درایو در هنگام اضافه بار چگونه است؟

•

نحوه فعال کردن هشدار اضافه بار در درایو

•

فعال کردن تریپ خروجی در درایو

•

مفهوم  Stallچیست؟

•

نحوه فعال کردن عملگر Stall Prevention

•

نحوه فعال کردن هشدار قطع فاز

•

تعریف External Trip

•

نحوه گرفتن خروجی از درایو در زمان اضافه بار

•

پارامترهای نمایش تاریخچه درایو

•

نمایش تعداد خطاها ،زمان کارکرد درایو و  ...از طریق پارامترهای تاریخچه درایو

•

خواندن پارامترهای مانیتورینگ درایو

•

نحوه مانیتورینگ ترمینال های درایو چگونه است؟

•

مانیتورینگ سرعت موتور ،توان موتور ،جریان موتور و ولتاژ باس در صفحه درایو

•

تابع تشخیص فرکانس چگونه کار می کند؟

•

نحوه تنظیم تابع تشخیص فرکانس

•

جمع بندی و تعریف یک مسئله و تنظیم پارامترهای درایو متناسب با آن

•

تنظیم پارامترهای ورودی دیجیتال متناسب با پروژه تعریف شده

•

تست سرعت موتور در سه فرکانس مختلف

•

تنظیم فن درایو

•

تنظیم خروجی پتانسیومتر به عنوان مرجع فرکانسی در درایو زیما

•

تنظیم ماکزیمم و مینیمم باند فرکانس مرجع

•

تنظیم زمان شتاب مثبت و منفی پروژه

•

تنظیم رله خروجی درایو متناسب با شتاب مثبت و منفی

•

نحوه معکوس کردن خروجی رله ای درایو چگونه است؟

•

تنظیم تاخیر بین جهت حرکت موتور

•

مانیتورینگ  RPMموتور بر روی صفحه نمایش درایو

•

تنظیم عملکرد درایو در هنگام قطع و وصل برق

•

تنظیم محدوده فرکانس تشدید متناسب با پروژه تعریف شده

•

تنظیم فرکانس  Dwellو مدت زمان آن

فصل هشتم (درایو دلتا)
جلسه اول
•

شروع آموزش درایو دلتا

•

توضیح برد آموزشی استفاده شده در آموزش

•

توضیحات نحوه نصب و هشدارهای حفاظتی درایو دلتا

•

بررسی کلیات فهرست کاتالوگ درایو

•

توضیح  Nameplateدرایو دلتا

•

بررسی ترمینال های ورودی و خروجی درایو دلتا

•

بررسی حداقل فاصله نصب درایو از المان های دیگر

•

شرایط نصب چند درایو در یک تابلو برق

•

بررسی  Basic Wiring Diagramدرایو دلتا

•

نحوه نصب مقاومت ترمز در درایو دلتا

•

چه زمانی الزم است از مقاومت ترمز استفاده کنیم؟

•

نحوه سیم کشی ترمینال های ورودی درایو

•

ترمینال های ورودی درایو دلتا چگونه فعال می شوند؟

•

نحوه سیم کشی ورودی های آنالوگ درایو

•

بررسی رله خروجی درایو و نحوه وایرینگ آن

•

محدوده ولتاژ و جریان رله Dry Contactخروجی درایو

•

خروجی ترانزیستوری درایو چگونه کار می کند؟

•

سیگنال خروجی آنالوگ درایو دلتا به چه شکلی است؟

•

از طریق خروجی آنالوگ دلتا چه پارامترهایی رو می توان مانیتور کرد؟

•

سیم بندی ترمینال سریال درایو دلتا

•

تفاوت ترمینال زمین در ورودی های دیجیتال و آنالوگ چیست؟

•

استاندارد فاصله سیم بندی بین درایو و موتور چقدر است؟

•

چگونه باید سیم بندی در فواصل باال بین درایو و موتور انجام دهیم؟

•

نحوه ایج اد گراندینگ بین چند درایو در یک تابلو برق

•

از چه المان های حفاظتی باید در ورودی درایو استفاده کنیم؟

•

بررسی سطح مقطع کابل استفاده شده در حالت قدرت و فرمان درایو

•

بررسی فرمان های پیش فرض بر روی ورودی دیجیتال

•

مدار داخلی ترمینال های آنالوگ درایو چگونه است؟

•

راهکار کاهش نویز سیگنال های آنالوگ ورودی

•

نحوه جابجا شدن در گروه های پارامتری درایو از طریق صفحه کلید

•

توضیح کلی در مورد صفحه کلید و صفحه نمایش درایو دلتا

•

نحوه نمایش کاراکترها بر روی صفحه نمایش

•

چه پارامترهایی در زمان کارکرد درایو می توان تغییر داد؟

•

تنظیم پارامتر مرجع فرکانسی درایو

•

مشخص کردن مرجع استارت درایو از طریق پارامتر مربوطه

•

تست درایو دلتا در فرکانس های مختلف

•

نمایش منحنی فرکانس بر حسب زمان درایو بر روی HMI

•

نحوه تغییر مرجع فرکانس درایو از طریق پتانسیومتر روی صفحه کلید

•

نحوه اتصال پتانسومتر به درایو برای تعیین ورودی آنالوگ

•

نحوه تعیین مرجع فرکانسی از طریق ورودی آنالوگ

•

تغییر وضعیت چرخش موتور از طریق ورودی های دیجیتال

•

تعیین نحوه استاپ موتور از طریق پارامتر درایو

•

دو متد  Ramp Stopو  Coast Stopچه تفاوتی با هم دارند؟

•

تنظیم پارامتر ماکزیمم و مینمم فرکانس در درایو

•

چگونه نمودار  V/Fدرایو را به صورت اختصاصی تنظیم کنیم؟

•

تنظیم تایم شتاب مثبت و منفی Acceleration/Deceleration Time

•

تنظیم پارامتر Acceleration S-Curve

•

تنظیم پارامتر  Jogدردرایو دلتا

•

نحوه ایجاد  7مرجع فرکانسی مختلف در ورودی های دیجیتال

•

نحوه ممنوع کردن فرمان  Reverseدر موتور

•

نحوه فعال کردن حفاظت اضافه ولتاژ در زمان شتاب منفی

•

نحوه فعال کردن پارامتر Stall Prevention

•

مفهوم  DC Brakeچیست؟

•

نحوه تغییر پارامتر DC Brake Current Level

•

چگونه با برق  DCدر موتور ترمز ایجاد می شود؟

•

تنظیم پارامترهای ترمز DC

•

 Speed Searchبه چه معناست؟

•

تنظیم نحوه کارکرد درایو پس از قطع و وصل برق ورودی

•

تنظیم پارامترهای Speed Search

•

تنظیم باند فرکانسی در درایو

•

نحوه ایجاد فانکشن های مختلف بر روی ورودی های دیجیتال

•

اتصال سه سیمه در ورودی چگونه انجام می شود؟

•

عملکرد اتصال سه سیمه در ورودی و تغییر جهت حرکت موتور از طریق شاسی

•

نحوه ایجاد  32عملکرد مختلف از طریق ورودی دیجیتال

•

نحوه تنظیم  External Faultدر درایو

•

نحوه برطرف کردن External Fault

•

ایجاد مرجع سرعت های مختلف از طریق ورودی های دیجیتال

•

تابع ممنوع کردن شتاب مثبت و منفی چگونه عمل میکند؟

•

ایجاد چند زمان شتاب مثبت و منفی از طریق پارامترهای درایو

•

افزایش و کاهش در فرکانس موتور از طریق ورودی های دیجیتال چگونه است؟

جلسه دوم
•

نحوه اجرا فرآیند یا تابع  PLCدر درایو دلتا

•

نحوه فعال کردن وریست کردن شمارنده دلتا چگونه است؟

•

نحوه ایزوله کردن یک ورودی دیجیتال در درایو

•

ایزوله کردن ورودی دیجیتال چه کاربردی دارد؟

•

تنظیم کانتر درایو دلتا و انجام یک تست بر روی آن

•

نحوه تعیین کنترل درایو از صفحه کلید ،ریموت کنترل و هر دو

•

کنترل لوکال ریموت  Local Remoteدر درایو به چه معناست؟

•

فعال کردن و ریست کردن کنترلر PID

•

تغییر جهت حرکت از روی ورودی های دیجیتال به چه شکلی است؟

•

نحوه کارکرد خروجی آنالوگ درایو چگونه است؟

•

 24حالت برای فعال شدن رله خروجی درایو چیست؟

•

نحوه فعال شدن رله درایو در فرکانس مینیمم یا ماکزیمم

•

فعال شدن رله در گشتاور تعیین شده

•

نحوه فعال شدن رله خروجی با افت ولتاژ ورودی

•

فعال شدن رله خروجی در حالت PID Supervision

•

وایرینگ رله خروجی درایو دلتا چگونه است؟

•

نحوه تنظیم رله خروجی برای فعال شدن در یک فرکانس معین

•

نحوه  Scaleکردن ورودی آنالوگ درایو

•

نحوه تغییر شیب خط و عرض از مبدا ورودی آنالوگ

•

کالیبراسیون سنسورهای آنالوگ برای اتصال به درایو

•

نحوه کالیبراسیون ولتاژهای خیلی پایین سنسور آنالوگ

•

نحوه وارد کردن جریان نامی موتور به درایو

•

تنظیم پارامتر  Torque Compensationچگونه است؟

•

نحوه مشاهده جریان نامی درایو از روی پارامترهای درایو

•

تنظیم عملکرد رله خروجی در دمای مختلف Termal Overload

•

نحوه تشخیص درایو برای اضافه بار چیست؟

•

تنظیم هشدار درایو در اضافه بار مختلف

•

مشخص کردن پارامتر نمایشی بر روی صفحه نمایش درایو

•

تنظیم  Communication Frequencyبرای ارتباط بین چند درایو

•

تنظیم فرکانس پرش یا Skip Frequency

•

تنظیم سرعت قطع و وصل  IGBTهای درایو

•

مزایای افزایش سرعت قطع و وصل  IGBTچیست؟

•

تنظیم تعداد ریستارت درایو بعد از آمدن خطا

•

انواع خطاهای مختلفی که درایو می تواند داشته باشد چیست؟

•

نحوه دسترسی به تعداد و انواع خطاهای گذشته درایو چگونه است؟

•

نحوه قفل کردن پارامترهای تنظیم شده

•

تنظیم زمان بین هر ریستارت بعد از آمدن خطا

•

تنظیم ریست شدن درایو بعد از آمدن خطا

•

نحوه عملکرد  PLCداخلی درایو دلتا چگونه است؟

•

انواع مدهای عملکرد  PLCدر درایو دلتا

•

نحوه فعال کردن تابع  PLCداخلی درایو دلتا

•

تنظیم پارامترهای  PLCداخلی درایو دلتا

•

تنظیم جهت حرکت موتور در تابع PLC

•

چگونه از روی پارامترهای درایو دلتا به سری ساخت و توان نامی آن پی ببریم؟

•

تنظیم پارامترهای ارتباط سریال درایو دلتا

•

سیم بندی ارتباط سریال درایو دلتا

•

تغییر شیب شتاب مثبت و منفی در ابتدا و انتهای حرکت موتور

•

تنظیم ماکزیمم ش مارنده درایو برای عملکرد رله خروجی

•

مشخص کردن تعداد روزهای کارکرد درایو ،دقایق کارکرد و ورژن نرم افزار درایو از روی پارامترها

•

تنظیم پارامتر Auto Acceleration/Deceleration

•

تنظیم اتوماتیک ولتاژ باس درایو Auto Voltage Regulation

•

سیم بندی ارتباط سریال درایو دلتا

•

تنظیم مد کنترلی سرعت در درایو دلتا

•

فلسفه قرارد دادن فیلتر در اپلیکیشن های مختلف چیست؟

•

تنظیم پارامتر Vector Voltage Filter

•

افزایش یا کاهش تاخیر فیلتر چخ تاثیری بر ولتاژ خروجی دارد؟

•

تنظیم پارامترهای Zero Speed Control

•

تغییر نمودار شتاب مثبت و منفی به از حالت خطی به حالت  Sشکل

•

تنظیم متد ریستارت کردن درایو بعد از خطا

•

تنظیم نحوه روشن و خاموش شدن فن درایو

•

نحوه تعیین مرجع کنترل PID

•

نحوه عملکرد لوپ کنترل  PIDدر درایو دلتا چگونه است؟

•

نحوه تنظیم ضرایب PID

•

تنظیم ضرایب  PIDدر پروژه های صنعتی به چه شکلی انجام می شود؟

•

تنظیم عملکرد درایو بعد از قطع شدن سیگنال فیدبک کنترل PID

•

تنظیم ماکزیمم و مینیمم مرجع سیگنال PID

•

پارامتر  Sleep/Wake up Frequencyچیست؟

•

تنظیم رفتار درایو در زمان رسیدن به ماکزیمم شمارنده داخلی

•

نحوه ذخیره کرد مرجع فرکانس بعد از خاموش کردن درایو

•

نحوه تنظیم دو مرجع فرکانسی مختلف بر روی درایو

•

تنظیم سطح ولتاژ وارد شدن مقاومت ترمز به مدار درایو برای تلف کردن انرژی

•

مشخص کردن زمان کارکردن موتور از روی درایو

•

تنظیم راه اندازی درایو بعد از قطع برق ورودی

•

نحوه وارد کردن تعداد قطب های موتور به درایو

•

تابع  Simple indexچه کاربردی دارد؟

•

کنترل پوزیشن شفت موتور در درایو دلتا

•

اصطالح  Homingبه چه معناست؟

•

نحوه ایجاد نوسان در فرکانس مرجع درایو

•

تنظیم مد ارتباط سریال درایو

•

 DC Brakingدر چه مواقعی استفاده می شود؟

•

 Multi Step Functionچه کارایی در پروژه ها دارد؟

•

چگونه از یک درایو برای راه اندازی دو موتور استفاده کنیم؟

•

تنظیم هشدار درایو در Overheat

•

عملکرد تابع  Over Torqueدر اپلیکیشن های پمپ های دائم کار

•

عملکرد تابع  Upper/Lower Limit Frequencyچگونه است؟

•

تابع  Skip Frequencyچگونه کار می کند و در چه پروژه هایی کاربرد دارد؟

فصل نهم (درایو یاسکاوا)
جلسه اول
•

شروع آموزش اینورتر برند یاسکاوا

•

آشنایی با اصطالحات پرکاربرد استفاده شده در کاتالوگ درایو یاسکاوا

•

در چه کاربردهایی باید از راکتور خارجی استفاده کنیم؟

•

نحوه انتخاب رنج توان درایو برای استفاده از برای چند موتور به صورت همزمان

•

در چه مواقعی باید از ترمز مکانیکی برای درایو استفاده کنیم؟

•

بررسی چند توصیه مهم قبل از راه اندازی درایو یاسکاوا

•

آیا کاهش زمان شتاب مثبت و منفی به درایو آسیب می زند؟

•

مشخص کردن محدوده مجاز گشتاور موتور در سرعت های پایین

•

ایا امکان راه اندازی چند موتور سنکرون با یک درایو وجود دارد؟

•

اقدامات مهم در راه اندازی موتور سنکرون با استفاده از درایو یاسکاوا

•

نحوه ترمز در موتورهای سنکرون به چه شکلی است؟

•

اقدام مهم قبل از راه اندازی موتورهای دارای چرخ دنده با استفاده از درایو چیست؟

•

چرا باید منبع تغذیه  Brakeخارجی جدا از منبع تغذیه درایو باشد؟

•

نحوه خواندن  Nameplateدرایو یاسکاوا

•

نکات نصب و مکان نصب درایو یاسکاوا

•

نحوه نصب دو درایو با رنج توانی مختلف در کنارهم

•

وایرینگ دیاگرام درایو یاسکاوا

•

نحوه نصب مقاومت ترمز و دی سی چوک بر روی درایو یاسکاوا

•

بررسی ترمینال های وروردی و خروجی و نحوه وایرینگ آن

•

نحوه مشخص کردن نوع جریانی یا ولتاژی ورودی آنالوگ درایو یاسکاوا از طریق دیپ سوییچ

•

نحوه تغییر  Sinkو  Sourceکردن ورودی های دیجیتال

•

نحوه اتصال برق تکفاز به ترمینال های قدرت درایو یاسکاوا

•

نحوه اتصال منبع  DCبه عنوان ورودی درایو یاسکاوا

•

سایز سیم های استفاده شده در ترمینال های درایو

•

رابطه بین کابل متصل کننده درایو به موتور و فرکانس حامل  Carrier Frequencyچیست؟

•

نحوه زمین کردن چند درایو در کنار هم

•

چرا باید از دیود هرزگرد در بار القایی متصل به خروجی ترانزیستوری درایو استفاده کنیم؟

•

نحوه فعال کردن ورودی های درایو در حالت  Sinkو Source

•

 Internal Termination Resistorچیست؟

•

نکته مهم وایرینگ در شبکه کردن چند درایو از طریق مدباس

جلسه دوم
•

بررسی صفحه کلید  Keypadدرایو یاسکاوا

•

بررسی چراغ اعالن Local/Remot

•

نحوه اتصال درایو یاسکاوا به لب تاپ

•

بررسی نحوه نمایش کاراکترهای مختلف بر روی صفحه نمایش درایو

•

توضیح وضعیت های مختلف چراغ اعالن درایو

•

نحوه جابجا شدن بین پارامترهای درایو

•

در درایو یاسکاوا به چه طریقی میتوانیم پارامترهای تغییر داده شده را ببینیم؟

•

بررسی پارامتر های  Drive modeو Programing mode

•

پارامترهای  Drive modeو  Programing modeچه تفاوتی باهم دارند؟

•

تغییر جهت حرکت موتور از طریق Keypad

•

لیست اپلیکیشن های از قبل آماده شده درایو یاسکاوا چیست؟

•

 3مد کنترلی اصلی در درایو یاسکاوا چیست؟

•

گام های راه اندازی موتور به کمک درایو یاسکاوا

•

اگر امکان اتو تیون موتور وجود نداشته باشد از کدام مد کنترلی باید استفاده کنیم؟

•

دو وضعیتی که برای اتو تیون در درایو یاسکاوا وجود دارد چگونه است؟

•

مد کنترل  Open Loop Vectorدر چه پروژه هایی کاربرد دارد؟

•

انواع اپلیکیشن های آماده در پارامتر  Application Presetچیست؟

•

نحوه تعریف مجموعه ای از مقادیر برای یک پروژه خاص و ذخیره آن

•

نحوه عملکرد فرکانس  Brakeدر برند یاسکاوا

•

انواع اتو تیون های مختلف درایو یاسکاوا

•

بررسی مزایا و معایب انواع اتو تیون

•

اقداماتی که قبل از اتو تیون باید در نظر بگیریم چیست؟

•

دم های اتو تیون موتور به کمک درایو

•

تست عملی فرآیند اتو تیون

•

چه پارامترهایی را قبل از اتو تیون باید تعیین کنیم؟

•

چرا قبل از وصل بار به موتور باید تست  No Loadانجام دهیم؟

•

نحوه تست  No Loadچگونه است؟

•

نحوه بک آپ گرفتن از پارامترها

•

برای پاک کردن مقادیر همه پارامترها چگونه باید عمل کنیم؟

•

نحوه تعیین  Access Levelدر درایو

•

انواع مختلف سطح دسترسی و محدودیت های هر کدام چیست؟

•

نحوه پسورد گذاشتن بر روی اینورتر

•

انتخاب زبان درایو

•

تنظیم روش کنترل اینورتر

•

روش ریست کردن پارامترهای از قبل تعیین شده

•

تابع  DriveWorksEZچه کاربردی دارد؟

•

تعیین پارامترهای پرکاربرد برای دسترسی سریع تر در درایو

•

تنظیم پارامتر رفرنس فرکانس

•

انواع روشهای تعیین رفرنس فرکانس

•

تعیین نحوه اجرای Run Command

•

تعیین نحوه  Stopکردن موتور

•

راه اندازی اولیه موتور به کمک درایو یاسکاوا

•

نحوه تعیین رفرنس فرکانس از روی Keypad

•

راه اندازی موتور و تغییر فرکانس مرجع از روی ورودی آنالوگ

•

انتخاب عملکرد یا عدم عملکرد درایو در حالت Reverse

•

تنظیم عملکرد فرمان  Runدر حالت Programing

•

تغییر توالی فاز خروجی به کمک پارامترهای درایو

•

نحوه تنظیم سوییچ بین مرجع فرکانس های مختلف

•

تعیین عملکرد درایو بعد از قطع برق ورودی

•

نحوه ترمز کردن در موتورالقایی و موتور PM

•

تعیین فرکانس تزریق جریان  DCبرای ترمز موتور

•

تنظیم زمان تزریق جریان DC

•

تست عملی ترمز در موتور به کمک درایو و تنظیم پارامترهای مربوطه

•

 2روش که درایو برای تعیین سرعت چرخش موتور انجام می دهد چیست؟

•

نحوه فعالسازی  Speed Searchدر درایو یاسکاوا

•

تنظیم پارامترهای مختلف تخمین سرعت موتور

•

تعیین  Delay Timeبین ورودی و خروجی دیجیتال درایو

•

 PIDکنترلر در چه پروژه هایی کاربرد دارد؟

•

نحوه تنظیم  Setpointکنترلر  PIDدر پارامترهای درایو یاسکاوا

•

انواع حالت هایی که فیدبک می تواند به درایو شناسانده شود؟

•

انواع توپولوژی های کنترلر  PIDدر درایو یاسکاوا

•

نحوه تنظیم ضرایب کنترلر PID

•

تنظیم ضریب  Direct/Reverseدر کنترلر PID

•

مفهوم  Feedback Lossچیست؟

•

انواع مختلف اعالم هشدار برای  Feedback Lossدردرایو چیست؟

•

 PID Sleepچیست؟

•

تنظیم شتاب مثبت و منفی در کنترلر PID

•

فعال کردن  Setpointبه عنوان یک عدد ثابت

•

نحوه  Scaleکردن خروجی سنسور فیدبک

•

نحوه مانیتورینگ مقادیر کنترلر PID

•

تنظیم Dwell Function

•

تنظیم ضرایب Energy Saving

•

تنظیم  Fast Stop Timeبرای استاپ سریع موتور

•

تنظیم دو جفت تایم شتاب مثبت و منفی برای کنترل دو موتور توسط یک درایو

•

سوییچ بین موتورهای مختلف چگونه انجام می شود؟

•

تنظیم فرکانس سوییچ بین دو Accel/Decel Time

•

تغییر مبنا Accel/Dscsl Frequency

•

تغییر منحنی Accel/Decel

•

تنظیم پارامتر  Slip Compensationو کاربرد آن در پروژه ها

•

در چه مواقعی نیاز به جبرانسازی گشتاور داریم؟

•

تنظیم ضرایب Torque Compensation

•

(ASR)Automatic Speed Regulatorچیست؟

•

تنظیم پارامترهای تابع ASR

•

نحوه تنظیم ضرایب کنترلر  PIDدر تابع کنترل سرعت ASR

•

تنظیم Drive duty selection

•

تفاوت بین Normal/Heavy Duty

•

تنظیم Carrier Frequency

•

در چه مواردی باید مقدار  Carrier Frequencyرا پایین یا باال بیاوریم؟

•

افزایش  Carrier Frequencyچه مزایا و معایبی دارد؟

جلسه سوم
•

انواع مختلف رفرنس فرکانس در درایو یاسکاوا

•

نحوه ایجاد  16مرجع فرکانس در درایو یاسکاوا

•

نحوه فعال کردن یکی از مرجع های فرکانس

•

نحوه فعال کردن فرکانس jog

•

تعیین حد فرکانس باال و پایین از طریق پارامترهای مربوطه

•

نحوه تنظیم Jump Freqency

•

کاربرد پارامتر  Hold Frequencyچیست؟

•

رفتار درایو در هنگام فعال شدن پارامتر  Hold Frequencyچگونه است؟

•

تفاوت  Hold Accel/Decel Frequencyو  Hold Frequencyچیست؟

•

مفهوم  Refrence Frequency Holdچیست؟

•

نحوه تغییر فرکانس مرجع در صورت فعال شدن Frequency Up/Down Function

•

نحوه تنظیم پله های بایاس رفرنس فرکانس

•

تنظیم حد باال بایاس رفرنس فرکانس

•

مفهوم  Offset Frequencyچیست؟

•

نحوه تنظیم Offset Frequency

•

تست عملی بر روی موتور و ایجاد چند رفرنس فرکانس

•

تست فرکانس Jog

•

تست Jump Freqency

•

تست عملی و تنظیم Up/Down Frequency

•

وارد کردن مشخصات موتور به درایو

•

نحوه وارد کردن ولتاژ نامی موتور

•

مشخص کردن الگو نمودار V/F

•

نحوه ایجاد الگو اختصاصی از نمودار  V/Fبرای کاربرد خاص

•

وارد کردن مشخصات نامی موتور به درایو یاسکاوا

•

نحوه وارد کردن مشخصات نامی موتور دوم به درایو یاسکاوا

•

وارد کردن مشخصات موتور PM

•

نحوه کار انکودر چگونه است؟

•

خطاهای مختلف در هنگام اتصال انکودر به موتور چیست؟

•

خطای  OverSpeedو نحوه اعالم آن توسط درایو

•

تنظیم سطح سرعت برای اعالم خطای اضافه ولتاژ

•

انواع خطای ارتباط سریال در انکودر

•

نحوه ریست کردن پارامترهای ارتباط سریال

•

تنظیم عملکرد ورودی های درایو

•

عملکرد تابع لوکال ریموت در ورودی های دیجیتال

•

عملکردهای مختلف ورودی دیجیتال درایو چیست؟

•

تنظیم Accel/Decel Hold

•

تنظیم آالرم اضافه گرمای در درایو

•

نحوه فعال کردن ورودی های آنالوگ

•

نحوه غیر فعال کردن یک ورودی دیجیتال

•

تنظیم ورودی درایو به عنوا Up/Down Command

•

تنظیم ورودی دیجیتال به عنوان Fault Reset

•

فعال کردن  Fast Stopبه کمک ورودی دیجیتال

•

نحوه سوییچ بین موتور دوم

•

نحوه غیر فعال کردن کنترلر  PIDبا ورودی دیجیتال

•

تنظیم پارامتر Program Lockout

•

نحوه تنظیم Analog Frequency Refrence Sample

•

نحوه عملکرد یک اکسترنال فالت چگونه است؟

•

فعال کردن فرمان  Forward/Reverseاز طریق ورودی دیجیتال

•

نحوه تنظیم DC Injection Brake

•

نحوه استاپ موتور در سرعت باال با فعال کردن پارامتر High Slip Brake

•

تنظیم یک ورودی به عنوان Enable drive

•

نحوه ترمز موتورهای  PMاز طریق درایو چگونه است؟

•

تنظیم خروجی های انالوگ درایو یاسکاوا

•

نحوه سیم بندی رله های خروجی درایو

•

تنظیم عملکرد رله خروجی درایو در عملکردهای مختلف

•

تنظیم فرکانس مشخصی برای عملکرد رله خروجی

•

تنظیم فعال شدن رله خروجی در زمان کاهش ولتاژ درایو

•

مشخص کردن وضعیت رفرنس فرکانس به وسیله رله خروجی

•

تنظیم فعال شدن خروجی رله ای در زمان قطع فرکانس مرجع

•

تنظیم خروجی رله ای برای مشخص کردن حالت Forward/Reverse

•

تنظیم خروجی رله ای برای مشخص کردن OverLoad

•

فعال شدن رله خروجی درایو در زمان قطع فیدبک کنترلر PID

•

نحوه  NOTکردن خروجی رله ای در درایو

جلسه چهارم
•

انواع ورودی آنالوگ درایو یاسکاوا

•

تغییر ترمینال ورودی به حالت جریانی و ولتاژی در درایو یاسکاوا

•

نحوه مپ کردن ورودی آنالوگ به رفرنس فرکانس

•

نحوه محدود کردن  Limitمقدار ورودی آنالوگ

•

نحوه تنظیم  Gainو  Baisورودی آنالوگ درایو

•

نحوه محاسبه  Gainو  Baisمتناسب با ورودی آنالوگ در یک پروژه

•

نحوه  Inverseکردن ورودی آنالوگ در هنگام مپینگ به فرکانس

•

نحوه تنظیم ورودی آنالوگ جریانی درایو در حالت 0تا 20یا 4تا 20میلی آمپر

•

نحوه اعمال فیلتر بر روی ورودی آنالوگ درایو

•

تعیین نوع عملکرد ) (Functionورودی های آنالوگ

•

تعیین ورودی آنالوگ به عنوان رفرنس فرکانس

•

تغییر مقدار ولتاژ نمودار  V/Fاز طریق ورودی های آنالوگ

•

تعیین فیدبک کنترلر  PIDاز طریق ورودی آنالوگ

•

تعیین  SetPointکنترلر  PIDاز طریق ورودی آنالوگ

•

تعیین حد باال برای گشتاور از طریق ورودی آنالوگ

•

نحوه غیر فعال کردن  Disableترمینال های آنالوگ

•

نحوه اضافه یا کم کردن آفست  Offsetبه ورودی آنالوگ

•

نحوه عملکرد خروجی آنالوگ درایو یاسکاوا

•

نحوه تعیین  Functionعملکردی خروجی آنالوگ درایو

•

نحوه مپ کردن خروجی آنالوگ درایو

•

نحوه تنظیم  Gainو  Baisخروجی آنالوگ

•

 3قدم اصلی برای تنظیم ارتباط سریال در دو دستگاه چیست؟

•

نوع کابل در ارتباط سریال چگونه باید باشد؟

•

مفهوم  Half/Full Duplexچیست؟

•

نحوه سیم بندی و ایجاد ارتباط سریال درایو وHMI

•

نحوه کانفیگ کردن پارامترهای مربوط به ارتباط سریال درایو

•

تفاوت پروتکل  Modbus RTUو  Modbus ASCIIچیست؟

•

نحوه خواندن یکی از رجیسترهای درایو و تنظیم آن رویHMI

•

نحوه تولید پالس در خروجی درایو چگونه است؟

•

سیم بندی خروجی تولید کننده پالس درایو

•

تعیین  Functionعملکردی قطار پالس خروجی

•

تعیین مقدار  Gainو  Biasقطار پالس خروجی

•

نحوه مپ کردن قطار پالس خروجی

•

تنظیم پارامترهای حفاظت OverLoad

•

تنظیم پارامترهای مربوط به  Stallشدن موتور

•

در چه مواقعی موتور دچار ( Stallزیر بار خوابیدن موتور) می شود؟

•

تنظیم زمان های  Fault Resetدر پارامترهای مربوطه

•

تعیین سطوح مجاز گشتاور

•

نحوه تنظیم گروه پارامترهای مانیتورینگ بر روی درایو

•

نحوه مانیتورینگ ورودی ها و خروجی های دیجیتال بر روی صفحه نمایش درایو

•

نحوه مانیتور کردن دیتاهای مربوط به فالت های درایو

•

مانیتورینگ دیتاهای مربوط به عمر درایو و قطعات داخلی

•

مانیتورینگ پارامترهای مربوط به کنترلرPID

•

نحوه نمایش یک متغیر بر روی صفحه نمایش درایو

•

نحوه قفل کردن کلیدهای بر روی درایو

•

مشخص کردن جهت حرکت موتور در لحظه وصل کردن برق درایو

•

تنظیم زمان شروع تعداد ساعات کارکرد درایو

•

انواع ارورها و خطاهایی که بر روی صفحه نمایش درایو ظاهر می شود.

•

علت ارور های درایو و راهکار برطرف کردن آن

جلسه پنجم
•

انجام یک پروژه عملی با انکودر و کنترل سرعت موتور

•

نحوه نصب انکودر بر روی موتور

•

نحوه عملکرد انکودر چگونه است؟

•

مهمترین ویژگی های انتخاب یک انکودر چیست؟

•

نحوه سیم بندی و برق دار کردن انکودر

•

نحوه تولید پالس به وسیله انکودر چیست؟

•

نحوه اتصال انکودر به درایو

•

تنظیم پارامترهای مربوط به ورودی پالس درایو

•

نحوه مپ کردن تعداد پالس انکودر به سرعت چرخش موتور

•

نحوه نمایش قطار پالس انکودر بر روی صفحه نمایش درایو

•

نحوه کاهش نویز در قطار پالس انکودر

•

کنترل سرعت موتور به وسیه کنترلر  PIDو فیدبک قطار پالس انکودر

•

تنظیم پارامترهای کنترلر  PIDمتناسب با این پروژه

•

تنظیم پارامتر  Set PointکنترلرPID

•

نمایش سیگنال های  Set Point ,فرکانس خروجی درایو و فرکانس چرخش موتور

•

توضیح نحوه عملکرد کنترلر  PIDمتناسب با این پروژه

•

تنظیم عملکرد درایو در صورت قطع فیدبک

•

تغییر ضرایب کنترلر  PIDو نمایش اثرات آن

•

حذف ضریب  Iکنترلر  PIDو نمایش اثرات آن

•

نمایش اثر اضافه کردن ضریبP

•

تاثیر اضافه کردن ضریب i

•

علت نوسانی شدن خروجی  PIDچیست؟

•

نحوه تغییر ضرایب  PIDو رسیدن به بهترین ضرایب

فصل دهم (درایو ال اس)
جلسه اول
•

بررسی قسمت های مختلف فهرست دیتاشیت درایو ال اس

•

آشنایی با نحوه خواندن  Nameplateدرایو ال اس

•

انواع مختلف درایو ال اس

•

نحوه کار با صفحه کلید درایو ال اس

•

بررسی ترمینال های کنترل و قدرت درایو

•

استانداردهای نصب درایو

•

بررسی ترمینال های ورودی و خروجی

•

بررسی رله های خروجی درایو

•

نحوه نصب مقاومت ترمز به درایو

•

نحوه اتصال برق  DCبه درایو چگونه است؟

•

بررسی سایز سیم استفاده شده در ترمینال های کنترلی و قدرتی

•

مد کارکرد  PNPو  NPNچه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

•

نحوه سوییچ بین مد کارکرد  PNPوNPN

•

چه وسایل حفاظتی باید به درایو متصل شوند؟

•

نحوه نمایش کاراکترهای روی صفحه نمایش درایو

•

انواع گروه های پارامت ری درایو ال اس

•

نحوه جابجا شدن بین گروه های پارامتری درایو ال اس

•

نحوه تنظیم فرکانس مرجع

•

نحوه سیم بندی ترمینال های درایو ال اس

•

تنظیم  Accel/Decelتایم

•

تنظیم مرجع  Runدرایو

•

تعیین فرکانس مرجع از طریق پتانسومتر

•

نحوه تعیین چند فرکانس مرجع و سوییچ بین آنها

•

نمایش جریان موتور و سرعت موتور بر روی نمایشگر درایو

•

نمایش وضعیت درایو در زمان خطا

•

تعیین جهت حرکت موتور

•

تعیین نمودار Accel/Decel

•

تنظیم نحوه استاپ شدن موتور

•

تنظیم زمان قفل شدن شفت موتور در هنگام استارت

•

تنظیم فرکانسjog

•

تنظیم محدوده باال و پایین فرکانس

•

تنظیم پارامتر مربوط به بوست گشتاور

•

تنظیم نمودار  V/Fمتناسب با پروژه های خاص

•

تنظیم سطح  Overheatدرایو

•

تنظیم هشدارهای مربوط به سطحOverload

•

تنظیم فرآیندStall Prevention

•

نحوه تنظیم  Up/Down Frequencyاز طریق ورودی های دیجیتال

•

تنظیم مد کارکرد فرآیندUp/Down Frequency

•

مد کارکرد  Drawدر چه پروژه هایی کاربرد دارد؟

•

نحوه تنظیم مد Draw

جلسه دوم
•

دسترسی به اطالعات  Faultهای قبلی درایو

•

تنظیم فرکانس و زمان Dwell

•

تنظیمSkip Frequency

•

تغییر نمودار  Accel/Decelبه حالت  Sشکل

•

تست عملی و تغییر منحنی Accel/Decel

•

تعیین رفتار درایو بعد از قطع و وصل برق ورودی درایو

•

تعیین رفتار درایو بعد از برطرف شدنFault

•

تنظیم پارامترهای مربوط به  Speed Searchدرایو ال اس

•

تعیین تعداد ریست ها بعد از هرFault

•

واردکردن اطالعات نامی موتور به درایو

•

تعیین مدکنترلی درایو

•

نحوه تنظیم پارامترهایAuto tune

•

روشن و خاموش کردن  PIDکنترلر

•

تنظیم پارامترهای فیدبک و  setpointو دیگر پارامترهای  PIDکنترلر

•

مفهوم  Sleepو  Wake upدر کنترلر  PIDچیست؟

•

تغییر پارامترهای نمایشی در صفحه نمایش درایو ال اس

•

تعیین  Gainبرای نمایش  RPMخروجی در هنگام وجود گیربکس

•

تنظیم عملکرد  Fanدرایو

•

تنظیم پارامترهای مربوط به موتور دوم

•

نحوه ریست کردن پارامترهای درایو

•

نحوه تنظیم پسورد درایو

•

تنظیم ورودی ها و خروجی های درایو

•

تنظیم مینیمم و ماکزیمم ولتاژ و جریان آنالوگ ورودی

•

تنظیم سطح پایین و باالی فرکانس متناظر ورودی آنالوگ

•

تعیین عملکرد هر ورودی درایو ال اس

•

انواع مختلف Functionهای ورودی درایو ال اس چیست؟

•

نحوه سوییچ به گروه پارامترهای موتور دوم

•

تنظیم مد کنترلی Up/Down

•

نحوه تشخیص فعال یا غیر فعال بودن ورودی های درایو چگونه است؟

•

تنظیم نمایش خروجی آنالوگ

•

تنظیم عملکرد خروجی رله ای و ترانزیستوروری درایو

•

تنظیم عملکرد رله خروجی در هنگامFault

•

تنظیم پارامترهای مربوط به ارتباط سریال درایو

•

تنظیم پارامترهای مربوط به ترمزDC

•

توضیح بلوک های عملکرد درایو و نحوه کارکرد درایو

•

نحوه تعیین فرکانس مرجع در درایو چگونه است؟

•

تست عملی فرکانسjog

•

بلوک عملکرد ورودی های آنالوگ

•

توضیح کامل پارامترهای درایو و نحوه تنظیم آنها به صورت یک فصل جداگانه

•

تعیین چند  Accel/Decelتایم و ایجاد نمودار دلخواه متناسب با پروژه های خاص

•

عملکرد سه سیمه در درایو چگونه است؟

•

نحوه دسترسی به پارامترهای مربوط به یک  Functionمشخص در درایو ال اس چگونه است؟

•

تنظیم پارامترهای مانیتورینگ درایو ال اس

•

عملکرد خروجی رله ای درایو در حالتFDT

•

نحوه فعال کردن خروجی رله ای در باندهای فرکانسی خاص

•

تنظیم پارامترهای حفاظتی درایو

•

نحوه خواندن مقادیر پارامترهای درایو از روی HMI

•

انواع خطاهای درایو ال اس و نحوه نمایش آنها بر روی صفحه نمایش

