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 اول  فصل
 است؟  شدهتشکیل هاییقسمت از چه  ییالقا وتورم •
 دارد؟ یچه ساختار  ییموتور القا  استاتور •
 استاتور  در هاپیچسیمقرار گرفتن  نحوه •
 رتور چگونه است؟   ساختار •
• Bearing  ست؟ یچ 
 ؟شودمیانجام  یاستاتور به چه شکل یبند میس •
 ؟شوندمیاستاتور چگونه به هم متصل   یهاپیچسیم •
 است؟ یبه چه شکل یقفس سنجاب رتور •
 ؟گیردمیاستاتور چگونه صورت  یهاپیچ سیم یکار  خنک •
 استاتور یهاپیچ سیم کاریعایق  نحوه •
 ؟کندمی چگونه کار   یدوقطب موتور •
 است؟  یموتور چهار قطب به چه شکل ساختار •
 گر یکدیاستاتور به  یهاپیچسیماتصاالت  نحوه •
 ست؟ یکلمپ چ تخته •
 سنکرون  سرعتبهمحاس فرمول •
 موتور  یسرعت چرخش با تعداد قطب ها ارتباط •
 در موتور به چه معناست؟  گشتاور •
 دارد؟  یبستگ یبه چه عوامل یاعمال گشتاور •
 محاسبه گشتاور  فرمول •
 ست؟ یچ یموتور بر گشتاور اعمال  یتعداد قطب ها تأثیر •
 موتور  یتعداد قطب ها صیتشخ نحوه •
 ؟رسد نمیسنکرون  سرعتبه سرعت موتور  چرا •
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 ؟شودمیچگونه انجام  یس یمغناط یالقا دهیپد •
 یآموزش یوهایدیو ینحوه کار موتور از رو آموزش •
 یآموزش هایکلیپبه کمک  موتور القایی با ساختار استاتور و رتور  ییآشنا •
 دوار درون استاتور چگونه است؟ دانیم جادیا نحوه •
 استاتور چگونه است؟  ایجادشده دان یرتور در م چرخش •
 ست؟یدر رتور چ  یگرداب انیکاهش تلفات جر  نحوه •
 دارند؟ گریکدیبا  یدوار و سرعت رتور چه ارتباط  دانیم سرعت •
 گردان برسد؟ دانیم سرعتبه تواندنمی سرعت رتور  چرا •
 ؟ اندشدهبه اسب صنعت معروف  ییالقا یموتورها چرا •
 ست؟یموتورها چ  رینسبت به سا ییموتور القا تیمز  •
 موتور القایی سرعت و فرکانس در  نیب ارتباط •
 ست؟ یچ گشتاور •
 در صنعت  ییمختلف موتور القا یکاربردها •
 ست؟ یچ ریثابت و متغ یگشتاورها تفاوت •
 ریاز گشتاور ثابت و متغ هاییمثال •
 ست؟ یجسم چ کیجرم  مفهوم •
 ست؟ یوزن چ یرویجسم و ن کیوزن  مفهوم •
 ست؟ یچ روین •
 وابسته است؟  یجسم به چه عامل کی حرکت •
 ست؟ یاصطکاک چ بی ضر  •
 ست؟ یچ Workکار  مفهوم •
 در پالک موتور به چه معناست؟  Nmمتر  وتنین عدد •
 ؟ شودمیچگونه محاسبه  گشتاور •
 پالک موتور  یگشتاور بر رو شیمختلف نما انواع •
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 ست؟ یگشتاور بار و گشتاور موتور چ مفهوم •
 یگشتاور موتور از لحظه شروع تا سرعت نام راتییتغ •
 ست؟ یموتور چ اندازیراه  ایشروع  گشتاور •
 گشتاور سرعت موتور چگونه است؟ نمودار •
 ؟کندمیکار  ییدر ابتدا موتور با گشتاور باال چرا •
 سرعت موتور  انی جر  نمودار •
 ؟کشدمی  ییباال انی موتور در ابتدا حرکت جر  چرا •
 ست؟ یچ operatingکار موتور  هیناح مفهوم •
 ست؟ یچ Breakdown Torqueشکست  گشتاور •
 ست؟یچ Loadبار  شیموتور در برابر افزا رفتار •
 ست؟ یچ موتور دنی کش ادیز   انیجر  علت •
 ؟ افتدمیچه موقع اتفاق  Stall دهیپد •
 کرد؟ دیدر موتور چه با Stall دهیپد جاد یاز ا یر یجلوگ یبرا •
 ست؟ یچ NEMA استاندارد •
 موتور به چه معناست؟ NEMA کالس •
 در موتور  NEMAمختلف کالس  انواع •
 NEMA Aموتور کالس  هایویژگی •
 NEMA Bموتور کالس  یژگیو •
 NEMA Cکالس   یموتورها اتیخصوص •
 NEMA D پیت یو کاربرد موتورها هاویژگی •
 ؟شودمیپالک موتور نوشته  یرو یاطالعات چه •
 Power قدرت •
 Torque گشتاور •
 Speed ینام سرعت •
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 ست؟ یقدرت، گشتاور و سرعت در موتور چ نیب رابطه •
 پالک موتور  یرو ولتاژ نامی •
 پالک موتور  یکارکرد رو فرکانس •
 است؟ یانی چه جر  انگریپالک موتور ب یرو انیجر  عدد •
 پالک  یموتور از رو NEMAکردن تعداد قطب ها و کالس  مشخص •
 ست؟ یپالک موتور چ یرو Insolation Class (INS) یقیعا کالس •
• (SF) Service Factor پالک موتور به چه معناست؟  یبر رو 
• Frame Size (FS)  ست؟ یچ انگریپالک موتور ب یرو 
 کیگذشته فرکانس و ولتاژ پ میبر مفاه یمرور  •
 گشتاور سرعت موتور  نمودار •
 فن و نوار نقاله به چه صورت است؟  کیگشتاور سرعت   نمودار •
 بار دارد؟ هیبا گشتاور اول یاستارت موتور چه ارتباط گشتاور •
 یلغزش موتور از سرعت صفر تا سرعت نام یبررس •
 موتور در حالت ستاره و مثلث  یهاپیچسیم  یولتاژ رو تفاوت •
 ؟کندمی یر یی چه تغ انی ولتاژ موتور جر  شیافزا با •
 ست؟ یدر موتور چ شدهاشباع  ولتاژ •
 موتور دارد؟   یبر رو تأثیریپالک چه  یرو شدهثبت از مقدار  شیولتاژ ب شیافزا •
 ست؟یعملکرد موتور و ترانسفورماتور چ تفاوت •
 بر عملکرد موتور دارد؟ تأثیریچه  یدر سرعت نام  یسیمغناط دانیجهت م رییتغ •
 ؟افتدمیاتفاق  یدر موتور چه زمان Pluggingحالت  جادیا •
 ؟شودمی جادیترمز ا  ای Breaking مد •
 ست؟ یدر موتور چ یمنف گشتاور •
 ؟شودمیه چه صورت انجام فرکانس ب رییکردن موتور به کمک تغ ترمز •
 موتور  یهاپیچسیمدر  القاشدهولتاژ  فرمول •
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 بر قدرت موتور دارد؟ تأثیری شار چه  کاهش •
 بر سرعت و گشتاور موتور دارد؟ تأثیریولتاژ موتور چه  کاهش •
 بار کم کرد؟  ری سرعت موتور را ز  توانمی با کاهش ولتاژ  یچه موارد در •
 ست؟ یفرکانس بر سرعت و گشتاور موتور چ شی افزا تأثیر •
 چگونه است؟ ویدرا عملکرد •
 ؟ داردمیمقدار نگه  ممی چگونه گشتاور استارت را در ماکز  ویدرا •
 نسبت ولتاژ به فرکانس چگونه است؟ داشتننگهبا ثابت  ویکارکرد درا نحوه •
 ؟افتدمیاز نمودار سرعت گشتاور اتفاق  یدر چه قسمت بلیکار است نقطه •
 مختلف بار چگونه است؟  نمودار •
 چند نمونه پالک موتور  یبررس •
 ست؟ یچ ACو  DCبرق  تفاوت •
 ست؟ یچ RMS ولتاژ •
 ست؟ یولتاژ تکفاز چ ممیو ماکز   RMSولتاژ  نیب ارتباط •
 برق سه فاز هایویژگی •
 ست؟ یولتاژ تکفاز و سه فاز چ تفاوت •
 برق سه فاز یبردار  یبررس •
 ست؟ یولتاژ فاز به فاز چ مفهوم •
 برق سه فاز چگونه است؟  دیتول نحوه •
 ست؟ یچ Terminal Boxکلمپ  تخته •
 در تخته کلمپ چگونه است؟ هاپیچسیماتصال  نحوه •
 تخته کلمپ در اتصال ستاره  یبند میس نحوه •
 تخته کلمپ در اتصال مثلث  یبند میس نحوه •
 موتور در حالت ستاره و مثلث  یهاپیچ سیمولتاژ دو سر  تفاوت •
 ست؟ یستاره و مثلث چ یبند میگشتاور موتور در س تفاوت •
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 موتور در حالت ستاره و مثلث هیاول انیجر  تفاوت •
 ی دست دیموتور با کل اندازیراه •
 ی دست دیموتور با کل اندازیراه  بیمعا •
 کنتاکتور  ای یسیمغناط دیکارکرد کل نحوه •
 کنتاکتور چگونه است؟ ساختار •
 دارند؟ یفرمان و قدرت چه تفاوت مدار •
 عملکرد کنتاکتور چگونه است؟ نحوه •
 دارند؟ یچه تفاوت یو اصل یکمک یها کنتاکت •
 یو کمک یاصل یهاکنتاکت  گذاریشماره  •
 ست؟ یچ Over Load باراضافه •
 وجود دارد؟ ی در موتور چه راهکار  باراضافه  صیتشخ یبرا •
 ست؟ یچ  یحرارت دیکل ای متالیب •
 در موتور  Short Circuitاتصال کوتاه  دهیپد •
 از اتصال کوتاه در موتور  یر یجلوگ نحوه •
 ست؟ یچ MCCB یاتور ینیم دیکل •
 ست؟ یچ MPCB یحفاظت موتور  دیکل •
 ی اتور ینیم دیانواع کل تفاوت •
 چگونه است؟ وزیف Trip Curveقطع  یمنحن •
 ی کنتاکتور  اندازیراهموتور با  کی فرمان و قدرت  مدار •
 موتور ایلحظه خاموش و روشن شدن  مدار •
 ؟کندمیدار چگونه عمل خودنگه مدار •
 در جهت حرکت موتور دارد؟ تأثیریفاز چه  یتوال •
 م؟یده ریی چگونه جهت حرکت موتور را تغ  •
 ییقافرمان و قدرت موتور ال گردراست  گردچپ  مدار •
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 ست؟ یچ DOL اندازیراه  روش •
 مثلث؟ ایستاره باشد  صورتبهموتور  ییابتدا اندازیراهاست  بهتر •
 ست؟ ینسبت به ستاره مثلث چ و یبا درا اندازیراه  ایمزا •
 ستاره و مثلث ،یمدار قدرت ستاره مثلث با سه کنتاکتور اصل یبند میس نحوه •
 ست؟یچ شودمیکه در مدار ستاره مثلث استفاده  هاییالمان انواع •
 مدار فرمان ستاره مثلث یبند میس •
 ست؟یچ ANSIو  IECرسم مدار در استاندارد  تفاوت •
 در مدار فرمان  یکنتاکتور اصل نی فعال کردن بوب نحوه •
 چگونه است؟ هانقشهدر  مریتا نماد •
 مر یکنتاکتور ستاره و مثلث به کمک تا نیکردن بوب فعال •
 شده مدار ستاره مثلث  یبند  میتابلو س نمونه •
 ستاره و مثلث یکنتاکتورها نیب چی سو یر ی تصو آموزش •
 در حالت ستاره و مثلث یهاپیچسیمو ولتاژ   انی جر  سهیمقا •
 ؟ کندمی جادیرا ا یباال در پمپ چه مشکالت هیاول گشتاور •
 و کنتاکتور مدار ستاره مثلث متالیانتخاب ب نحوه •
 کنتاکتورها  بندیگروه انواع •
 ست؟ یمختلف کنتاکتور گروه چ هایگروه  یژگیو •
 ؟ شودمیاستفاده  موتور القایی یبرا یچه گروه کنتاکتور  از •
 یی موتور القا یانتخاب MPCBاز محدوده  هاییمثال •
 انتخاب کنتاکتور  یبرا شدهقفل رتور  انی محاسبه جر  نحوه •
 انتخاب کنتاکتور یبار برا انی جر  ممی ماکز  محاسبه •
 یی موتور القا  یبرا MPCBو  کنتاکتور انیرنج جر  محاسبه •
 IECو  ANSIدر استاندارد  هاالمان مختلف  هایسمبلاز  اینمونه •
  در تابلو برق یتیسه وضع دیبه کمک کل Localو  Remoteفرمان  عملکرد •
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 دوم  فصل
 ست؟ یچ ویاستفاده از درا تیاهم رورتض •
 از استفاده موتور در صنعت  هاییمثال •
 پراستفاده در صنعت  یموتورها انواع •
 یی روش راه انداختن موتور القا  ترینقدیمی •
• Manual Starting  ؟شودمی به چه صورت انجام 
• Magnet Starting ست؟ ی چ 
 ست؟ یموتور چ ینام  انیو جر  موتور اندازیراه انیجر  تفاوت •
 ست؟ یباال در موتورها چ اندازیراه  جریان یامدهایپ •
 ست؟یباال چ هیاول  انی کاهش اثرات نامطلوب جر  هایروش  •
 ست؟ یر موتور چد باراضافه •
 در موتور  باراضافه جادیاز ا یر یجلوگ یراهکارها •
 ؟ آوردمی دیرا پد یفاز در موتور چه مشکالت قطع •
 قطع فاز در موتور  صیتشخ نحوه •
 ؟شودمی جادیجهت در موتور چگونه ا رییتغ •
 یی کنترل دور موتور القا  یکیمکان هایروش  •
 ( VFDکنترل دور موتور ) یکیالکتر  روش •
 وی درا هایترمینال انواع •
 ی مختلف دوره آموزش هایفصل یمعرف •
 مختلف ینقشه راه آموزش بر اساس برندها یمعرف •
 ست؟ ی چ ویدرا یاصل یاجزا •
 ست؟ یو سافت استارتر چ ویدرا تفاوت •
 سافت استارتر چگونه است؟ یداخل ساختار •
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 ؟کندمیچگونه عمل   ستوریر ت •
 ؟کنیممیاز سافت استارتر استفاده  یچه موارد در •
 وی درا Inverterو  Rectifier هایبخش  عملکرد •
 ست؟ یچ DC و Acولتاژ  تفاوت •
 ؟ کندمی رییتغ ویدر درا ACفرکانس و ولتاژ برق  چگونه •
 چند ولت است؟  ویدرا یولتاژ خروج سطح •
 ؟شودمیاز سافت استارتر استفاده  هاییپروژهچه  در •
 مناسب است؟  هاییپروژهچه  یبرا ویدرا انتخاب •
 و؟یدرا ای میکنترل سطح مخزن از سافت استارتر استفاده کن در •
 ست؟ ی چ سیسترز یه کنترل •
 و؟یدرا ای میفن از سافت استارتر استفاده کن کیکنترل  یبرا •
 چگونه است؟ DCو  ACدر ولتاژ  انی عبور جر  جهت •
 ؟شودمی نییچگونه تع DCو  ACدر ولتاژ   تهیپالر  جهت •
 ست؟ یچ ACدر برق  Cycle مفهوم •
 در پل تکفاز چگونه است؟  DCتکفاز به  AC ولتاژ لیتبد •
 DCسه فاز به ولتاژ   ACولتاژ  لیتبد نحوه •
 به کمک پل تکفاز  ACبه ولتاژ  DCولتاژ   لیتبد نحوه •
 ؟کندمیو چگونه کار  ستیچ IGBT دیکل •
 نگیچ یفرکانس سو مفهوم •
 چگونه است؟  ویدر درا IGBTخاموش روشن کردن  نحوه •
 ست؟ یچ یو مربع یسنویولتاژ س تفاوت •
 چگونه است؟  یمربع یعملکرد موتور با ولتاژ ورود نحوه •
 چگونه است؟ SPWMبه روش  یزن دیکل •
 ؟کنیممی دیتول ینوسیموج س کی یبه کمک موج مربع چگونه •
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 هرکدام افزاریسخت  هایقسمت  یو بررس ویکردن سه نوع درا باز •
 دارند؟ یچه تفاوت ویکنترل و قدرت درا بخش •
 و یبخش قدرت و فرمان درا صیتشخ نحوه •
 ؟گیرد میبه چه علت قرار  ویدر درا لتریف بخش •
 ؟افتدمیاتفاق  یسرج در موتور چه زمان دهیپد •
 ؟گیردمی قرار  ویاز درا یدر چه قسمت انی جر   ترانسفورماتور •
 ست؟ یچ ویدر درا CT فهیوظ •
 ست؟ یچ  ویولتاژ در درا باس •
 ما ی ز  ویو درا بایتوش ویدر درا یباس خازن یبررس •
• IGBT ؟گیردمیبه چه علت قرار   ویدر درا یاضاف 
 مختلف یوهایدر درا نگیس تیه یر یقرارگ محل •
 ست؟ یچ ویدر درا نگیس تیه کاربرد •
 ؟شودمیاستفاده  یکونیلیس ریاز خم نگیس تیو ه IGBT نیچه علت ب به •
 ست؟ یچ ویدر درا  ستوری ور  عملکرد •
 ست؟ یچ ویدر درا ACو چوک  DCچوک   تفاوت •
 ست؟ یچ  ویچوک در درا عملکرد •
 ست؟ یچ DCو  ACچوک  بی و معا ایمزا •
 کرد؟ دیچه با ویدر درا کیکاهش هارمون یبرا •
 دارد؟ ویدر درا یچه کاربرد یو رله مواز  یتلف کننده انرژ  مقاومت •
 و یدرا ینورتر یدر بخش ا یدو نوع مختلف طراح یبررس •
 ست؟یچ  ویدر درا MKP هایخازن استفاده از  لیدل •
 ویدرا یبر رو  یخروج CT یکردن سنسورها مشخص •
 چگونه است؟  ویدرا یخطا در ولتاژ خروج صیتشخ نحوه •
 ی داخل هایالمان هیتغذ یبرا ویدر درا یداخل DCولتاژ  دیتول نحوه •
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 قرار دارد؟  ویاز درا یو در چه قسمت ستیبک چ یفال ترانس •
 دارد؟ ویدر درا یو چه کاربرد ستیاسنابر چ مدار •
 قرار دارد؟  ویاز درا یو در چه قسمت ستیچ Break نالیترم •
 وجود دارد؟ ویدر درا ییسطح ولتاژها چه •
 ویدرا یها IGBTکردن محل مدار کنترل  مشخص •
 ست؟ یچ ویبوت استرپ در درا مفهوم •
 وی درا هایترمینال انواع •
 ویقدرت درا هایترمینال  •
 دارد؟  ایوظیفهچه  ویدر قسمت قدرت درا یس ید چوک •
 ؟شودمیچوک چگونه استفاده   یس ید نالیترم •
 ست؟ یمقاومت ترمز چ فهیوظ •
 و یدر درا Breaking Resistance نالیترم •
 دارد؟ یچه کاربرد ویدر درا DC Power Supply نالیترم •
 ست؟ یچ ویدرا یکنترل  هایترمینال انواع •
 ؟شوندمی یبند م یچگونه س DI یکنترل هایترمینال  •
 ؟ شوندمیچگونه فعال  DI هایترمینال  •
 به چه معناست؟ DI هایترمینال در  Source ای Sink اتصال •
 ست؟ یچ وی( در دراAI) آنالوگ هایورودی  مرجع •
 ؟ شودمیاستفاده  یچه کاربرد یبرا آنالوگ هایورودی  از •
 ؟شودمیچگونه انجام  آنالوگ هایورودی سرعت موتور به کمک  کنترل •
 ؟کنندمیچگونه عمل  DO تالیجید یخروج یکنترل هایترمینال  •
 دارند؟ یچه کاربرد DO هایترمینال  •
 هشدار یبرا تالیجید یخروج هایترمینالاستفاده از  نحوه •
 ست؟یچ AO آنالوگ یخروج هایترمینالاستفاده از  قیمصاد •
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 دارند؟ یچه کاربرد ویدر درا الی سر  نالیترم •
 ویدرا تالیجید هایورودیفرمان دادن به  هایروش  •
 ویدرا یداخل ی پارامترها رییتغ نحوه •
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 سوم  فصل
 ست؟ یچ Electro Magnet لکترومگنتا •
 چگونه است؟ انی حامل جر  میس کیاطراف  یسیمغناط دانیم •
 میاز س یعبور  انیو جر  یسیمغناط دانیم رابطه •
 ست؟یچ Coil پیچسیم •
 پیچسیمدر  یسیمغناط دانیم جادیا نحوه •
 یسیمغناط  دانیبه کمک م یکیالکتر  انی جر  جادیا نحوه •
 ACبرق  دیتول زمیمکان •
 ی روگاهیدر ژنراتور ن ACبرق  دیتول نحوه •
 فرکانس  فیتعر  •
 ست؟ یبرق سه فاز چ مفهوم •
 یسیمغناط دانیدر م میس کیبه  رویوارد شدن ن نحوه •
 یسیمغناط دانیبسته در م پیچسیم در  انیجر  جادیا •
 چگونه است؟  ریمتغ یسیمغناط دانیم کیحلقه بسته در  حرکت •
 ؟شودمی جادیدر رتور چگونه ا یچرخش حرکت •
 در استاتور  یسیمغناط دانیم جادیا نحوه •
 ؟شودمیکالف چگونه  کیدر  یسیمغناط دانیم •
 ؟شودمی جادیا یچرخش  یسیمغناط دانیدر استاتور م چگونه •
 دارد؟  یبستگ یدوار به چه عامل یسیالکترومغناط دان یچرخش م سرعت •
 ست؟ یسنکرون چ سرعت •
 ست؟ یچرخش شفت موتور چ علت •
 دوار دارد؟ دانیبا سرعت م یرتور چه ارتباط  سرعت •
 ست؟ یچ لغزش •
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 وهایدر همه درا هیاول میمفاه یررسب •
 ست؟ یچ Accelerationشتاب مثبت  مفهوم •
 مختلف هایسرعت موتور در  موردنیازولتاژ  محاسبه •
 ویو همراه با درا DOL اندازیراه موتور در حالت  یکش انیجر  تفاوت •
 ست؟ یچ Deceleration یمنف شتاب •
 ؟شودمیترمز چگونه انجام  جادیو ا یمنف گشتاور •
 ؟گیردمیقرار  ویدر درا لیترمز به چه دل مقاومت •
 ست؟ یچ ویدر درا Field Weakening دانیم فیتضع مفهوم •
 موتور دارد؟  انیبر جر  تأثیریزمان شتاب مثبت چه  شیافزا •
 ست؟ یچ No Loadبدون بار  موتور •
 ست؟ یچ Dual Slope  بهیمثبت دو ش شتاب •
 به چه معناست؟ نی در فرکانس پا بوست •
 ست؟یشکل چ S یمثبت و منف شتاب •
 شکل S یاستفاده از شتاب مثبت و منف یکاربردها •
 ست؟ یضربه زدن شروع حرکت در آسانسورها چ علت •
 شکل چگونه است؟ Sموتور در شتاب مثبت  هیاول انی جر  •
 استاپ کردن موتور  هایروش  انواع •
 موتور چگونه است؟ داشتننگه یبرا  Ramp to Stop روش •
 توقف موتور  یبرا  Coast to Stop روش •
 توقف موتور  یبرا DC Brake روش •
 DC Brakeشدن شفت موتور در روش  قفل •
 ست؟ یچ  Phase Order پارامتر •
 دوار یسیمغناط دانیم جادیبر نحوه ا یمرور  •
 ست؟یچ  وی در درا Jog مفهوم •
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 ست؟ یچ Overload مفهوم •
 ؟شودمی فیتعر  زمانیمدتچه  یبرا اورلود •
 باشد؟  شتریب ینام طی د از حالت شراتوانمی زانیبه چه م اورلود •
 ؟ شودمیگفته  ییوهایبه چه درا Heavy Duty یوهایدرا •
 چگونه است؟  ریمتغ ایبر اساس گشتاور ثابت  و یرنج توان درا انتخاب •
 ست؟ یچ PID Control مفهوم •
 چگونه است؟  On/Offکنترل  روش •
 On/Offدر کنترل  زسیستر یه باند •
 PIDکنترل  بیضرا یبررس •
 On/Offنسبت به کنترل  PIDکنترل  ایمزا •
 دارد؟  تأثیریچه  PIDدر کنترلر   P  بیضر  راتییتغ •
 برد؟ یم نیماندگار را از ب ی چگونه خطا  I بی ضر  •
 کرد؟  توانمی یچه کار  ستمیکاهش اورشوت در کنترل س یبرا •
 ؟ کندمیکمک   ستم یچگونه به کنترل س D ریمشتق گ بی ضر  •
 ؟کندمی بینیپیشرا  ستمی س یچگونه حالت بعد  D ریمشتق گ پارامتر •
 ستمی س یدر حالت دائم P ب ی ضر  شیافزا یبررس •
 ستمیدر کنترل س Dو  I ب ی ضر  شیافزا یبررس •
 ست؟ یچ Frequency Referenceمرجع فرکانس  مفهوم •
 ست؟ ی چ ویدرا قی دور موتور از طر  نییتع هایروش  •
 ست؟ یچ ویرفرنس فرکانس در درا نیی روش تع پنج •
• Run Command ست؟ یچ 
 ست؟ یچ Dwell میو تا فرکانس •
 ست؟ یچ یدر سرعت نام Energy Saving مفهوم •
 ست؟ یرزونانس چ دهیپد •
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 و یدر درا Jump Frequencyفرکانس جامپ  پارامتر •
 ست؟یچ Speed Search مفهوم •
 به چه معناست؟  ویسنکرون کردن موتور و درا مفهوم •
 دارد؟ یتیچه مز  ویچند درا نیدر ب Modbusمدباس  شبکه •
 برق به چه معناست؟ یمعادل در مهندس مدار •
 یی مدار معادل موتور القا یبررس •
 مقاومت هر فاز استاتور  گیریاندازه نحوه •
 ست؟ یچ یکنندگ سیمغناط انی جر  •
 ست؟ یچ Carrier Frequencyحامل  فرکانس •
 دارد؟  یبر ولتاژ خروج تأثیریفرکانس حامل چه  شیافزا •
 فرکانس حامل ش یافزا بی و معا ایمزا •
 وجود دارد؟ یچه راهکار  ییموتور القا دنیسوت کش یکاهش صدا یبرا •
 دارد؟ ویدر انتخاب درا تأثیریموتور چه  یقیکالس عا نوع •
 استفاده کرد؟ دیبا یو موتور از چه فرکانس حامل ویدرا نیفواصل باال ب در •
 م؟یتوجه کن د یبا ییبه چه پارامترها وی درا کی دیخر  یبرا •
 PIDکنترلر   بی محاسبه ضرا نحوه •
 Set Point, Presence Value یپارامترها حیتوض •
 مختلف هایسیستمدر  یمحاسبه ثابت زمان نحوه •
 PIDکنترلر  یطراح یبرا یبه خروج یورود گنالینسبت س محاسبه •
 PIDکنترلر  شیفرم نما سه •
 ست؟یچ Close Loopو  Open Loop ستمیس •
 ستمیمحاسبه زمان پاسخ س نحوه •
 PID بی محاسبه ضرا نحوه •
 ست؟ یچ و یدر درا یپارامتر  گروه •
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 ست؟ یچ ویدر درا یموتور  یپارامترها •
 ست؟ یشود چ فیتعر  ویدر درا دیکه با یپارامتر موتور  ترینمهم •
 شوند؟  یمعرف ویبه درا دیاز موتور با ییپارامترها چه •
 چگونه است؟  ویدر درا یموتور  ی پارامترها رییتغ نحوه •
 ست؟ یچ ونیاتوت •
 آن چگونه است؟ یو نحوه اجرا ونیاتوت انواع •
استفاده  یچرخش ونیاز اتوت یو در چه موارد کیاستات ونیاز اتوت هاییپروژهچه  در •

 ؟کنیممی
 به چه صورت است؟ ویدر درا ونیاتوت یاجرا نحوه •
 و یدرا یداخل افزارسخت با  ییآشنا •
 و یدرا کسوسازی بخش •
 ویدر درا یس یباس د ولتاژ •
 دارند؟ گری کدیبا  یچه ارتباط کیو ولتاژ پ RMS ولتاژ •
 است؟  هاییصورتبه چه  ویدرا  یولتاژ زمان در خروج نمودار •
 ؟شودمی لیتشک ویچگونه توسط درا V/F نمودار •
 م؟یانجام ده دیبا یچه کار   ویگشتاور در درا  داشتننگهثابت  یبرا •
 ست؟ یچ Field Weakening مفهوم •
 و یدر درا  یاختصاص V/Fمربوط به نمودار  یپارامترها •
 و یفرکانس و ولتاژ درا نیمحدوده باال و پا نییتع •
 ست؟ یچ و یدر درا Boost مفهوم •
 ست؟ یچ وینوع بار به درا نییتع نحوه •
 ست؟ یچ Heavy/Normal Duty یبارها تفاوت •
 ست؟ ی چ ویدر درا یکنترل مد •
 ست؟ یچ هرکدام بی و معا ایو مزا ویدر درا یمتد کنترل 4 •
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 مناسب است؟  هاییپروژهدر چه   V/Fکنترل  متد •
 ست؟ یچ یبار ناگهان ریینسبت به تغ V/F یدر مدکنترل  ویدرا رفتار •
 چگونه است؟ V/Fپاسخ روش  سرعت •
 V/Fدر مد  یفرکانس کنترل ممینیو م ممیماکز  •
 ست؟یچ انکودر •
 به همراه انکودر چگونه است؟  V/F یکنترل مد •
 چگونه است؟ Vector یکنترل تمیالگور  •
 وکتور  یکنترل تمیالگور  هایویژگی •
 مختلف چگونه است؟  یوهایدر درا یروش کنترل رییتغ •
 و یدرا یکنترل افزاریسخت  هایبخش  یمعرف •
 ویآن در درا  یو کاربردها KeyPad ای کلیدصفحه  •
 ست؟ یچ یو قدرت یکنترل هایترمینال  •
 ی کنترل هایخروجیو  هاورودی انواع •
 و یدر درا یارتباط هایترمینال  •
 چگونه است؟ ویبه درا هاکارتاتصال آپشن  نحوه •
 ست؟یفرکانس چ مرجع •
 و یمرجع فرکانس در درا نیی روش تع 4 •
 آنالوگو  تالیجید هایورودی فرکانس به کمک  رییتغ نحوه •
 آنالوگ یورود وسیله بهمرجع فرکانس  ریی تغ یعمل تست •
 ؟شودمیبه چه صورت انجام  ویمرجع فرکانس در درا نییتع •
 ؟ شودمیمرجع فرکانس به کمک قطار پالس چگونه انجام  رییتغ •
 و یفرکانس زمان در درا نمودار •
 ست؟ یچ Run Command مفهوم •
 و یدر درا Runمرجع  نییتع •
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 ویدر درا یفرکانس خروج  مفهوم •
 ست؟ ی چ یفرکانس مرجع و فرکانس خروج تفاوت •
 ست؟ یچ Accel/Decel Time مفهوم •
 و یدر درا Accel/Decel Timeچند  جادیا •
 Accel/Decelنوع نمودار  نییتع •
 ست؟ یچ  DC Brake مفهوم •
 ست؟یچ یس یمربوط به ترمز د ماتیتنظ •
 است؟ هاییپروژه در چه  یس یترمز د کاربرد •
 موتور  یبر رو DC Brake یعمل تست •
 تال یجید یبا ورود یس یترمز د جادیا •
 ست؟یچ هرکدام ب یمعا  و ایمزااستاپ موتور و  یمتدها انواع •
 مختلف یوهایمتد استاپ موتور در درا رییتغ  یپارامترها •
 دارد؟ یچه کاربرد ویدر درا تالیجی د یورود هایترمینال  •
 ست؟ یچ ویدرا  تالیجید یفانکشن در ورود یمولت مفهوم •
 ست؟ یچ  تالیجید هایورودی اتصال  هایروش  انواع •
 با هم دارند؟ یچه تفاوت Wetو  Dry کانتکت •
 ست؟یچ مه یسه س ی در سنسورها NPNو   PNP تیوضع تفاوت •
 ست؟ یچ Sinkو  Source مفهوم •
 Sinkدر حالت  ویدرا تالیجید هایورودی  نگیر یوا نحوه •
 Sourceدر حالت  ویدرا تالیجید هایورودی  نگیر یوا نحوه •
 و یدر درا Up/Down عملگر •
 ویدرا تالی جید هایورودیدر  UP/Down فیتعر  نحوه •
 ست؟ یچ هاپروژه در  Up/Downعملگر  کاربرد •
 کاربرد دارد؟  هاییپروژهدر چه  Multi Step Frequency فانکشن •
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 Multi Step Frequencyفانکشن  میتنظ نحوه •
 Reverseو  Forward یجهت حرکت موتور به کمک ورود رییتغ نحوه •
 ست؟ یچرخش معکوس چ تیممنوع ای Reverse Prohibit مفهوم •
 با هم دارند؟ یچه تفاوت مهیو سه س دوسیمه اتصال •
 ست؟ ی چ Push bottom, Selector Switch تفاوت •
 م؟ یاستفاده کن دوسیمهاز اتصال  یککدامو در  مه یاز اتصال سه س هاییپروژهچه  در •
 دوسیمه حالت عملکرد متداول در حالت  دو •
 ست؟ یچ jog عملگر •
 ست؟یچ  Jogفرکانس  کاربرد •
 و یدرا یخروج هایترمینال انواع •
 ست؟ یچ ویدرا ایرله  یخروج هایوضعیت  انواع •
 چگونه است؟ ویدرا ایرله  یخروج کشیسیم •
 با هم دارند؟  یچه تفاوت یستور یترانز  یو خروج  ایرله  یخروج •
 ی ستور یترانز  یخروج  کشیسیم نحوه •
 م؟ یانجام بده دیبا  یچه اقدام و یدرا یستور یترانز  یمحافظت از خروج یبرا •
 ست؟ یچ  Zero Speed مفهوم •
 ست؟ یچ Speed Agree مفهوم •
 هرکدام و موارد استفاده  Speed Agree میروش تنظ دو •
 ست؟ یچ Dwell فرکانس •
 Dwellاستفاده از فرکانس  موارد •
 ست؟ یچ Jump/Skip Frequency مفهوم •
 Skipاستفاده از فرکانس  موارد •
 ست؟ یچ KEB مفهوم •
 چگونه است؟ ویاتصال انکودر به درا نحوه •
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 ؟ کنندمیچگونه عمل  ویدرا یپالس یسرعت باال  هایورودی  •
 ست؟یچ  Base Block مفهوم •
 ست؟یچ Speed Search مفهوم •
 ست؟ یچ Carrier Frequency مفهوم •
 ست؟ یفرکانس حامل چ رییتغ بی و معا ایمزا •
 دارد؟  یبستگ  یبه چه عوامل یزن چ یفرکانس سو نییتع •
 م؟یکن ادیرا کم و در چه مواقع ز  Carrier Frequency یچه مواقع در •
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 فصل چهارم
 اسکاوا یبرند  نورتریآموزش ا روعش •
 اسکاوای ویدر کاتالوگ درا شدهاستفادهبا اصطالحات پرکاربرد  ییآشنا •
 م؟ یاستفاده کن یاز راکتور خارج د یبا ییچه کاربردها در •
 زمانهم صورتبهچند موتور  یاستفاده از برا یبرا ویانتخاب رنج توان درا نحوه •
 م؟ یاستفاده کن ویدرا یبرا یکیاز ترمز مکان دیبا یچه مواقع در •
 اسکاوای ویدرا اندازیراهمهم قبل از  هیچند توص یبررس •
 ؟زندمی بیآس وی به درا یکاهش زمان شتاب مثبت و منف آیا •
 ن ی پا هایسرعت کردن محدوده مجاز گشتاور موتور در  مشخص •
 ارد؟ وجود د ویدرا کی چند موتور سنکرون با  اندازیراهامکان  آیا •
 اسکاوای ویموتور سنکرون با استفاده از درا اندازیراهمهم در  اقدامات •
 است؟ یسنکرون به چه شکل  یترمز در موتورها  نحوه •
 ست؟ یچ ویبا استفاده از درا دندهچرخ  یدارا یموتورها اندازیراهمهم قبل از  اقدام •
 باشد؟ ویدرا هیجدا از منبع تغذ یخارج Brake هیمنبع تغذ دیبا چرا •
 اسکاوا ی ویدرا Nameplateخواندن  نحوه •
 اسکاوا ی وینصب و مکان نصب درا نکات •
 کنار هم مختلف در  یبا رنج توان وینصب دو درا نحوه •
 اسکاوا ی ویدرا اگرامید نگیر یوا •
 اسکاوا ی ویدرا یچوک بر رو یس ینصب مقاومت ترمز و د نحوه •
 آن  نگیر یو نحوه وا یو خروج ورودی هایترمینال یبررس •
  پید قیاز طر  اسکاوای ویدرا آنالوگ یورود یولتاژ  ای یانی مشخص کردن نوع جر  نحوه •

 چ یسو
 تالیجید هایورودی کردن  Sourceو  Sink رییتغ نحوه •
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 اسکاوا ی ویقدرت درا هایترمینالاتصال برق تکفاز به  نحوه •
 اسکاوای  ویدرا یورود عنوانبه DCاتصال منبع  نحوه •
 ویدرا هایترمینالدر  شدهاستفاده هایسیم زیسا •
  Carrier Frequencyبه موتور و فرکانس حامل  ویدرا کنندهمتصلکابل  نیب رابطه •

 ست؟ یچ
 در کنار هم  ویکردن چند درا نیزم نحوه •
استفاده   ویدرا یستور یترانز  یمتصل به خروج ییهرزگرد در بار القا ودیاز د دیبا چرا •

 م؟یکن
 Sourceو  Sinkدر حالت  ویدرا هایورودیفعال کردن  نحوه •
• Internal Termination Resistor ست؟ یچ 
 مدباس  قیاز طر  ویدر شبکه کردن چند درا نگیر یمهم وا نکته •
 اسکاوا ی  ویدرا Keypad کلیدصفحه یبررس •
 Local/Remoteچراغ اعالن  یبررس •
 به لب تاپ اسکاوای ویاتصال درا نحوه •
 و یدرا نمایشصفحه  یمختلف بر رو  یکاراکترها شینحوه نما یبررس •
 وی مختلف چراغ اعالن درا هایوضعیت  حیتوض •
 و یدرا یپارامترها نیجابجا شدن ب نحوه •
 م؟ ینیرا بب شدهداده رییتغ یپارامترها توانیممی یقیبه چه طر  اسکاوای ویدرا در •
 Programing modeو  Drive mode پارامترهای یبررس •
 باهم دارند؟ یچه تفاوت Programing modeو  Drive mode  یپارامترها •
 Keypad قی جهت حرکت موتور از طر  رییتغ •
 ست؟ یچ اسکاوای  ویدرا شدهآمادهاز قبل  یها شنیکیاپل ستیل •
 ست؟ یچ اسکاوای ویدر درا یاصل یمد کنترل 3 •
 اسکاوای ویموتور به کمک درا اندازیراه هایگام  •
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 م؟ یاستفاده کن دیبا یموتور وجود نداشته باشد از کدام مد کنترل ونیامکان اتو ت اگر •
 وجود دارد چگونه است؟ اسکاوای ویدر درا ونیاتو ت یکه برا یتیوضع دو •
 کاربرد دارد؟ هاییپروژهدر چه  Open Loop Vectorکنترل  مد •
 ست؟یچ Application Presetپارامتر آماده در  یها شنیکیاپل انواع •
 آن رهیپروژه خاص و ذخ کی یبرا ریاز مقاد ایمجموعه فیتعر  نحوه •
 اسکاوا یدر برند  Brakeعملکرد فرکانس  نحوه •
 اسکاوا ی ویمختلف درا یها ونیاتو ت انواع •
 ونیانواع اتو ت بیو معا  ایمزا یبررس •
 ست؟ یچ می ر یدر نظر بگ دیبا ونیکه قبل از اتو ت یاقدامات •
 ویموتور به کمک درا ونیاتو ت یها دم •
 ونیاتو ت ندیفرآ  یعمل تست •
 م؟یکن نییتع دیبا ونیرا قبل از اتو ت  ییپارامترها چه •
 م؟یانجام ده No Loadتست  دیقبل از وصل بار به موتور با چرا •
 چگونه است؟  No Loadتست  نحوه •
 بک آپ گرفتن از پارامترها  نحوه •
 م؟ یعمل کن دیهمه پارامترها چگونه با ر یپاک کردن مقاد یبرا •
 و یدر درا Access Level نییتع نحوه •
 ست؟یچ هرکدام هایمحدودیت و  یمختلف سطح دسترس انواع •
 نورتر یا یپسورد گذاشتن بر رو نحوه •
 و یزبان درا انتخاب •
 نورتر یروش کنترل ا میتنظ •
 شدهتعیین از قبل  یکردن پارامترها ستیر  روش •
 دارد؟  یچه کاربرد DriveWorksEZ تابع •
 و یدر درا ترسریع یدسترس یپرکاربرد برا یپارامترها نییتع •
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 پارامتر رفرنس فرکانس میتنظ •
 رفرنس فرکانس نییتع هایروش  انواع •
 Run Command ینحوه اجرا نییتع •
 کردن موتور  Stopنحوه  نییتع •
 اسکاوا ی ویموتور به کمک درا هیاول اندازیراه •
 Keypad یرفرنس فرکانس از رو نییتع نحوه •
 آنالوگ  یورود یفرکانس مرجع از رو  ریی موتور و تغ اندازیراه •
 Reverseدر حالت  ویعدم عملکرد درا ایعملکرد  انتخاب •
 Programingدر حالت  Runعملکرد فرمان  میتنظ •
 ویدرا ی به کمک پارامترها یفاز خروج  یتوال رییتغ •
 مختلف هایفرکانس مرجع  نیب چیسو میتنظ نحوه •
 ی بعد از قطع برق ورود ویعملکرد درا نییتع •
 PMو موتور  موتور القاییترمز کردن در  نحوه •
 ترمز موتور  یبرا DC انی جر   قیفرکانس تزر  نییتع •
 DC انی جر  قیزمان تزر  میتنظ •
 مربوطه یپارامترها میو تنظ ویترمز در موتور به کمک درا یعمل تست •
 ست؟ یچ دهدمیسرعت چرخش موتور انجام  نییتع  یبرا ویروش که درا 2 •
 اسکاوای ویدر درا Speed Search سازیفعال نحوه •
 سرعت موتور  نیمختلف تخم یپارامترها میتنظ •
 ویدرا تالیجید یو خروج یورود نیب Delay Time نییتع •
• PID  کاربرد دارد؟  هاییپروژهکنترلر در چه 
 اسکاوا ی ویدرا یدر پارامترها PIDکنترلر  Setpoint میتنظ نحوه •
 شناسانده شود؟  وید به دراتوانمی دبکی که ف هاییحالت  انواع •
 اسکاوای ویدر درا PIDکنترلر  هایتوپولوژی  انواع •



 

 

www.namatek.com 
 27 

 PIDکنترلر  بیضرا  میتنظ نحوه •
 PIDدر کنترلر  Direct/Reverse  بیضر  میتنظ •
 ست؟یچ Feedback Loss مفهوم •
 ست؟ یچ در درایو Feedback Loss یمختلف اعالم هشدار برا انواع •
• PID Sleep ست؟ یچ 
 PIDدر کنترلر  یشتاب مثبت و منف میتنظ •
 عدد ثابت  کی عنوانبه Setpointکردن  فعال •
 دبک یسنسور ف یکردن خروج Scale نحوه •
 PIDکنترلر  ریمقاد  نگیتور یمان نحوه •
 Dwell Function میتنظ •
 Energy Saving  بیضرا میتنظ •
 موتور  ع یاستاپ سر  یبرا Fast Stop Time میتنظ •
 و یدرا کیکنترل دو موتور توسط  یبرا یشتاب مثبت و منف  میدو جفت تا میتنظ •
 ؟شودمیمختلف چگونه انجام   ی موتورها نیب چیسو •
 Accel/Decel Timeدو  نیب چ یفرکانس سو میتنظ •
 Accel/Decel Frequencyمبنا  رییتغ •
 Accel/Decel یمنحن رییتغ •
 هاپروژه و کاربرد آن در  Slip Compensationپارامتر  میتنظ •
 م؟ یگشتاور دار  جبران سازیبه   ازین یچه مواقع در •
 Torque Compensation بیضرا میتنظ •
• (ASR) Automatic Speed Regulator  ؟ ستیچ 
 ASRتابع  یپارامترها میتنظ •
 ASRدر تابع کنترل سرعت  PIDکنترلر  بیضرا  میتنظ نحوه •
 Drive duty selection میتنظ •
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 Normal/Heavy Duty نیب تفاوت •
 Carrier Frequency میتنظ •
 م؟ یاور یباال ب ای نیرا پا Carrier Frequencyمقدار  دیبا یچه موارد در •
 دارد؟ یبیو معا  ای چه مزا Carrier Frequency شیافزا •
 اسکاوای ویمختلف رفرنس فرکانس در درا انواع •
 اسکاوای ویمرجع فرکانس در درا 16 جادیا نحوه •
 فرکانس هایمرجع از   یکیفعال کردن  نحوه •
 jogفعال کردن فرکانس  نحوه •
 مربوطه یپارامترها قی از طر  نیحد فرکانس باال و پا نییتع •
 Jump Frequency میتنظ نحوه •
 ست؟ یچ Hold Frequencyپارامتر  کاربرد •
 چگونه است؟  Hold Frequencyدر هنگام فعال شدن پارامتر  ویدرا رفتار •
 ست؟ یچ Hold Frequencyو  Hold Accel/Decel Frequency تفاوت •
 ست؟ یچ Reference Frequency Hold مفهوم •
 Frequency Up/Down Functionفرکانس مرجع در صورت فعال شدن  رییتغ نحوه •
 رفرنس فرکانس اسیبا یهاپله میتنظ نحوه •
 رفرنس فرکانس  اسیحد باال با میتنظ •
 ست؟ یچ Offset Frequency مفهوم •
 Offset Frequency میتنظ نحوه •
 چند رفرنس فرکانس جادیموتور و ا یبر رو یعمل تست •
 Jogفرکانس  تست •
 Jump Frequency تست •
 Up/Down Frequency میو تنظ یعمل تست •
 ویمشخصات موتور به درا واردکردن •
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 موتور یولتاژ نام واردکردن نحوه •
 V/Fکردن الگو نمودار  مشخص •
 کاربرد خاص  یبرا V/Fاز نمودار  یالگو اختصاص جادیا نحوه •
 اسکاوای ویموتور به درا یمشخصات نام واردکردن •
 اسکاوای ویموتور دوم به درا یمشخصات نام واردکردن نحوه •
 PMمشخصات موتور  واردکردن •
 کار انکودر چگونه است؟ نحوه •
 ست؟ یمختلف در هنگام اتصال انکودر به موتور چ یخطاها •
 ویو نحوه اعالم آن توسط درا Overspeed یخطا •
 اضافه ولتاژ  یاعالم خطا یسطح سرعت برا میتنظ •
 در انکودر الیارتباط سر  یخطا انواع •
 ال یارتباط سر  یکردن پارامترها ستیر  نحوه •
 و یدرا هایورودی عملکرد  میتنظ •
 تالیجید هایورودی در  موتیتابع لوکال ر  عملکرد •
 ست؟یچ ویدرا تالیجید یمختلف ورود یعملکردها •
 Accel/Decel Hold میتنظ •
 ویدر درا یآالرم اضافه گرما  میتنظ •
 آنالوگ هایورودیفعال کردن  نحوه •
 تال یجید یورود کی کردن  غیرفعال نحوه •
 Up/Down Command عنوانبه  ویدرا یورود میتنظ •
 Fault Reset عنوانبه تالیجید یورود میتنظ •
 تالیجید یبه کمک ورود Fast Stopکردن  فعال •
 موتور دوم  نیب چیسو نحوه •
 تالیجید یبا ورود PIDکردن کنترلر  غیرفعال نحوه •
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 Program Lockoutپارامتر  میتنظ •
 Analog Frequency Reference Sample میتنظ نحوه •
 اکسترنال فالت چگونه است؟  کیعملکرد  نحوه •
 تال یجید یورود قی از طر  Forward/Reverseکردن فرمان  فعال •
 DC Injection Brake میتنظ نحوه •
 High Slip Brakeاستاپ موتور در سرعت باال با فعال کردن پارامتر  نحوه •
 Enable drive عنوانبه یورود کی میتنظ •
 چگونه است؟  وی درا قیاز طر  PM یترمز موتورها وهنح •
 اسکاوا ی ویدرا آنالوگ هایخروجی  میتنظ •
 و یدرا یخروج هایرله یبند میس نحوه •
 مختلف یدر عملکردها  ویدرا یعملکرد رله خروج میتنظ •
 ی عملکرد رله خروج یبرا یفرکانس مشخص  میتنظ •
 و یدر زمان کاهش ولتاژ درا یفعال شدن رله خروج میتنظ •
 ی رله خروج وسیلهبهرفرنس فرکانس  تی کردن وضع مشخص •
 در زمان قطع فرکانس مرجع  ایرله  یفعال شدن خروج میتنظ •
 Forward/Reverseمشخص کردن حالت  یبرا ایرله   یخروج میتنظ •
 Overloadمشخص کردن  یبرا ایرله   یخروج میتنظ •
 PIDکنترلر  دبکیدر زمان قطع ف ویدرا ی شدن رله خروج فعال •
 ویدر درا ایرله  یکردن خروج NOT نحوه •
 اسکاوا ی ویدرا آنالوگ یورود انواع •
 اسکاوا ی ویدر درا یو ولتاژ  یانیبه حالت جر  یورود نالیترم رییتغ •
 به رفرنس فرکانس  آنالوگ یمپ کردن ورود نحوه •
 آنالوگ  یمقدار ورود Limitمحدود کردن  نحوه •
 وی درا آنالوگ یورود Biasو  Gain میتنظ نحوه •



 

 

www.namatek.com 
 31 

 پروژه  کیدر  آنالوگ یمتناسب با ورود  Biasو   Gainمحاسبه  نحوه •
 به فرکانس نگیدر هنگام مپ آنالوگ یکردن ورود Inverse نحوه •
 آمپرمیلی 20تا  4 ای 20تا  0در حالت  ویدرا یانیجر  آنالوگ یورود میتنظ نحوه •
 و یدرا آنالوگ یورود یبر رو لتریاعمال ف نحوه •
 آنالوگ  هایورودی ( Functionنوع عملکرد ) نییتع •
 رفرنس فرکانس عنوانبه آنالوگ یورود نییتع •
 آنالوگ هایورودی  قیاز طر  V/Fمقدار ولتاژ نمودار  رییتغ •
 آنالوگ یورود قی از طر  PIDکنترلر  دبکیف نییتع •
 آنالوگ یورود قی از طر  PIDکنترلر  Setpoint نییتع •
 آنالوگ  یورود قیگشتاور از طر  یحد باال برا نییتع •
 آنالوگ هایترمینال Disableکردن  غیرفعال نحوه •
 آنالوگ یبه ورود Offsetکم کردن آفست  ایاضافه  نحوه •
 اسکاوا ی ویدرا آنالوگ یعملکرد خروج نحوه •
 ویدرا آنالوگ یخروج یعملکرد Function نییتع نحوه •
 ویدرا آنالوگ یمپ کردن خروج  نحوه •
 آنالوگ  یخروج Biasو  Gain میتنظ نحوه •
 ست؟یدر دو دستگاه چ الیارتباط سر  میتنظ  یبرا یقدم اصل 3 •
 باشد؟  دیچگونه با الیکابل در ارتباط سر  نوع •
 ست؟ یچ Half/Full Duplex مفهوم •
 HMIو  ویدرا الیارتباط سر  جادیو ا یبند میس نحوه •
 و یدرا الیمربوط به ارتباط سر  یکردن پارامترها گیکانف نحوه •
 ست؟ یچ Modbus ASCIIو  Modbus RTUپروتکل  تفاوت •
 HMI یآن رو میو تنظ ویدرا یسترهایاز رج یکیخواندن  نحوه •
 چگونه است؟  ویدرا  یپالس در خروج دیتول نحوه •
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 و یپالس درا تولیدکننده یخروج یبند میس •
 یقطار پالس خروج  یعملکرد Function نییتع •
 یقطار پالس خروج  Biasو  Gainمقدار  نییتع •
 ی مپ کردن قطار پالس خروج نحوه •
 Overloadحفاظت  یپارامترها میتنظ •
 شدن موتور  Stallمربوط به   یپارامترها میتنظ •
 ؟شودمیموتور(  دنیبار خواب ری)ز  Stallموتور دچار  یچه مواقع در •
 مربوطه  یدر پارامترها Fault Reset هایزمان  میتنظ •
 سطوح مجاز گشتاور  نییتع •
 و یدرا یبر رو نگیتور یمان یگروه پارامترها میتنظ نحوه •
 و یدرا نمایشصفحه یبر رو تالیجید هایخروجی و  هاورودی نگیتور یمان نحوه •
 ویدرا یمربوط به فالت ها یتاهایکردن د توریمان نحوه •
 ی و قطعات داخل ویمربوط به عمر درا یتاهاید نگیتور یمان •
 PIDمربوط به کنترلر  یپارامترها  نگیتور یمان •
 ویدرا نمایش صفحه   یبر رو ریمتغ کی شینما نحوه •
 و یدرا یبر رو یدها یکل کردنقفل نحوه •
 و یکردن جهت حرکت موتور در لحظه وصل کردن برق درا مشخص •
 و یزمان شروع تعداد ساعات کارکرد درا میتنظ •
 .شودمی ظاهر  ویدرا نمایشصفحه  یکه بر رو ییارورها و خطاها انواع •
 و راهکار برطرف کردن آن  ویدرا یارورها علت •
 با انکودر و کنترل سرعت موتور   یپروژه عمل کی انجام •
 موتور  ینصب انکودر بر رو نحوه •
 عملکرد انکودر چگونه است؟  نحوه •
 ست؟ یانکودر چ کیانتخاب  هایویژگی  ترینمهم •
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 کردن انکودر داربرقو   یبند میس وهنح •
 ست؟ یانکودر چ وسیلهبهپالس  دیتول نحوه •
 ویاتصال انکودر به درا نحوه •
 ویپالس درا یمربوط به ورود یپارامترها میتنظ •
 چرخش موتور  سرعت بهمپ کردن تعداد پالس انکودر  نحوه •
 و یدرا نمایشصفحه یقطار پالس انکودر بر رو شینما نحوه •
 در قطار پالس انکودر  زیکاهش نو نحوه •
 قطار پالس انکودر  دبکیو ف PIDکنترلر  وسیلهبهسرعت موتور  کنترل •
 پروژه نیمتناسب با ا PIDکنترلر  یپارامترها میتنظ •
 PIDکنترلر  Set Pointپارامتر  میتنظ •
 و فرکانس چرخش موتور  ویدرا ی, فرکانس خروجSet Point هایسیگنال شینما •
 پروژه نیمتناسب با ا PIDنحوه عملکرد کنترلر  حیتوض •
 دبکیدر صورت قطع ف ویعملکرد درا میتنظ •
 اثرات آن شیو نما PIDکنترلر  بی ضرا رییتغ •
 اثرات آن شی و نما PIDکنترلر  I بی ضر  حذف •
 P بی اثر اضافه کردن ضر  شینما •
 i بی اضافه کردن ضر  تأثیر •
 ست؟ یچ PID یشدن خروج ینوسان علت •
 ب ی ضرا نیبه بهتر  دنیو رس PID بیضرا رییتغ نحوه •
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 فصل پنجم 
 دلتا ویآموزش درا روعش •
 در آموزش شدهاستفاده یبرد آموزش حیتوض •
 دلتا ویدرا یحفاظت  ینحوه نصب و هشدارها حاتیتوض •
 و ی فهرست کاتالوگ درا اتیکل یبررس •
 دلتا ویدرا Nameplate حیتوض •
 دلتا ویدرا یو خروج یورود هایترمینال یبررس •
 گرید هایالمان از  ویحداقل فاصله نصب درا یبررس •
 تابلو برق کیدر  وی نصب چند درا طیشرا •
 دلتا  ویدرا Basic Wiring Diagram یبررس •
 دلتا  وینصب مقاومت ترمز در درا نحوه •
 م؟یالزم است از مقاومت ترمز استفاده کن یزمان چه •
 و یدرا یورود هایترمینال کشیسیم نحوه •
 ؟شوندمیدلتا چگونه فعال  ویدرا  یورود هایترمینال  •
 و یدرا آنالوگ هایورودی کشیسیم نحوه •
 آن  نگیر یو نحوه وا وی درا یرله خروج یبررس •
 و یدرا یخروج Dry Contactرله  ان یولتاژ و جر  محدوده •
 ؟کندمیچگونه کار  ویدرا  یستور یترانز  یخروج •
 است؟ یدلتا به چه شکل ویدرا آنالوگ یخروج گنالیس •
 کرد؟  توریمان توانمیرو  ییدلتا چه پارامترها آنالوگ یخروج قیطر  از •
 دلتا ویدرا الیسر  نالیترم یبند میس •
 ست؟ یچ آنالوگو  تالیجید هایورودی در  نیزم نالیترم تفاوت •
 و موتور چقدر است؟  ویدرا نیب یبند میفاصله س استاندارد •
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 م؟یو موتور انجام ده ویدرا نیدر فواصل باال ب  یبند  میس دیبا چگونه •
 تابلو برق کیدر  ویچند درا نیب  نگیگراند جادیا نحوه •
 م؟ یاستفاده کن و یدرا یدر ورود دیبا یحفاظت  هایالمان چه  از •
 وی در حالت قدرت و فرمان درا شدهاستفادهسطح مقطع کابل  یبررس •
 تالیجید یورود  یبر رو فرضپیش هایفرمان  یبررس •
 چگونه است؟ ویدرا آنالوگ هایترمینال  یداخل مدار •
 یورود  آنالوگ هایسیگنال زیکاهش نو راهکار •
 کلید صفحه  قیاز طر  و یدرا یپارامتر  هایگروه جابجا شدن در  نحوه •
 دلتا  ویدرا نمایشصفحه و  کلیدصفحه در مورد   یکل حیتوض •
 نمایش صفحه یکاراکترها بر رو شینما نحوه •
 داد؟ رییتغ توانمی ویدر زمان کارکرد درا ییپارامترها چه •
 ویدرا یپارامتر مرجع فرکانس میتنظ •
 پارامتر مربوطه  قیاز طر  ویکردن مرجع استارت درا مشخص •
 مختلف هایفرکانس دلتا در  ویدرا تست •
 HMI یبر رو وی زمان درا برحسبفرکانس  یمنحن شینما •
 کلیدصفحه یرو ومتریپتانس قی از طر  ویمرجع فرکانس درا رییتغ نحوه •
 آنالوگ  یورود نییتع یبرا ویاتصال پتانسومتر به درا نحوه •
 آنالوگ یورود قیاز طر  یمرجع فرکانس نییتع نحوه •
 تالیجید هایورودی  قیچرخش موتور از طر  تیوضع رییتغ •
 ویپارامتر درا قی نحوه استاپ موتور از طر  نییتع •
 با هم دارند؟  یچه تفاوت Coast Stopو  Ramp Stopمتد  دو •
 و یفرکانس در درا ممینیو م ممیپارامتر ماکز  میتنظ •
 م؟یکن میتنظ یاختصاص  صورتبهرا  ویدرا V/Fنمودار  چگونه •
 Acceleration/Deceleration Time یشتاب مثبت و منف میتا میتنظ •
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 Acceleration S-Curveپارامتر  میتنظ •
 دلتا در درایو Jogپارامتر  میتنظ •
 تالیجید هایورودیمختلف در  یمرجع فرکانس 7 جادیا نحوه •
 در موتور  Reverseممنوع کردن فرمان  نحوه •
 یفعال کردن حفاظت اضافه ولتاژ در زمان شتاب منف نحوه •
 Stall Preventionفعال کردن پارامتر  نحوه •
 ست؟ یچ  DC Brake مفهوم •
 DC Brake Current Levelپارامتر  رییتغ نحوه •
 ؟شودمی جادیدر موتور ترمز ا DCبا برق  چگونه •
 DCترمز  یپارامترها میتنظ •
• Speed Search  به چه معناست؟ 
 یپس از قطع و وصل برق ورود وینحوه کارکرد درا  میتنظ •
 Speed Search یپارامترها میتنظ •
 ویدر درا یباند فرکانس میتنظ •
 تالیجید هایورودی یمختلف بر رو یفانکشن ها جادیا نحوه •
 ؟شودمیچگونه انجام  یدر ورود مه یسه س اتصال •
 ی شاس قیجهت حرکت موتور از طر   رییو تغ یدر ورود مهیاتصال سه س عملکرد •
 تالیجید یورود  قیعملکرد مختلف از طر  32 جادیا نحوه •
 و یدر درا External Fault میتنظ نحوه •
 External Faultبرطرف کردن  نحوه •
 تالیجید هایورودی قیمختلف از طر  هایسرعت مرجع  جادیا •
 ؟کندمیچگونه عمل  یممنوع کردن شتاب مثبت و منف تابع •
 و یدرا  یپارامترها قی از طر  یچند زمان شتاب مثبت و منف جادیا •
 چگونه است؟  تالیجید هایورودی  قیدر فرکانس موتور از طر  و کاهش شیافزا •
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 دلتا  ویدر درا PLCتابع  ای ندیاجرا فرآ نحوه •
 کردن شمارنده دلتا چگونه است؟ ستیو ر فعال کردن  نحوه •
 ویدر درا  تالیجید یورود  کیکردن  زولهیا نحوه •
 دارد؟ یچه کاربرد تالیجی د یکردن ورود زولهیا •
 آن  یتست بر رو کیدلتا و انجام  ویکانتر درا میتنظ •
 کنترل و هر دو موتیر  ،کلیدصفحه از  وی کنترل درا نییتع نحوه •
 به چه معناست؟ وی در درا Local Remote موتیلوکال ر  کنترل •
 PIDکردن کنترلر  ستیکردن و ر  فعال •
 است؟  یبه چه شکل تالیجید هایورودی  یجهت حرکت از رو رییتغ •
 چگونه است؟  ویدرا آنالوگ یکارکرد خروج نحوه •
 ست؟ یچ  ویدرا یفعال شدن رله خروج یحالت برا 24 •
 مم یماکز  ای ممینیدر فرکانس م ویفعال شدن رله درا نحوه •
 شدهتعیین شدن رله در گشتاور  فعال •
 یبا افت ولتاژ ورود یفعال شدن رله خروج نحوه •
 PID Supervisionدر حالت  ی شدن رله خروج فعال •
 دلتا چگونه است؟ ویدرا یرله خروج نگیر یوا •
 نیفرکانس مع کیفعال شدن در   یبرا یرله خروج  میتنظ نحوه •
 ویدرا آنالوگ یکردن ورود Scale نحوه •
 آنالوگ   یورود مبدأخط و عرض از  بیش رییتغ نحوه •
 ویاتصال به درا یبرا آنالوگ یسنسورها  ونیبراسیکال •
 آنالوگ سنسور  نیپا یلیخ یولتاژها ونیبراسیکال نحوه •
 ویموتور به درا ینام ان یجر  واردکردن نحوه •
 چگونه است؟ Torque Compensationپارامتر  میتنظ •
 و یدرا یپارامترها یاز رو ویدرا ینام  انیمشاهده جر  نحوه •
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 Thermal Overloadمختلف  یدر دما یعملکرد رله خروج میتنظ •
 ست؟ یچ باراضافه یبرا ویدرا صیتشخ نحوه •
 مختلف  باراضافهدر   ویهشدار درا میتنظ •
 و یدرا نمایشصفحه   یبر رو یشیکردن پارامتر نما مشخص •
 و یچند درا نیارتباط ب یبرا Communication Frequency میتنظ •
 Skip Frequency ا یفرکانس پرش  میتنظ •
 و یدرا یها IGBTسرعت قطع و وصل  میتنظ •
 ست؟یچ   IGBTسرعت قطع و وصل  شیافزا یایمزا •
 بعد از آمدن خطا  ویدرا  ستارتیتعداد ر  میتنظ •
 ست؟ید داشته باشد چتوانمی ویکه درا یمختلف  یخطاها انواع •
 چگونه است؟ ویگذشته درا یبه تعداد و انواع خطاها یدسترس نحوه •
 شده تنظیم  یپارامترها کردنقفل نحوه •
 بعد از آمدن خطا  ستارتی هر ر  نیزمان ب میتنظ •
 بعد از آمدن خطا  ویشدن درا  ستیر  میتنظ •
 دلتا چگونه است؟ ویدرا یداخل PLCعملکرد  نحوه •
 دلتا  ویدر درا PLCعملکرد  یمدها انواع •
 دلتا  ویدرا یداخل PLCفعال کردن تابع  نحوه •
 دلتا ویدرا یداخل PLC یپارامترها میتنظ •
 PLCجهت حرکت موتور در تابع  میتنظ •
 م؟ یببر  یآن پ یساخت و توان نام  یدلتا به سر  ویدرا یپارامترها یاز رو چگونه •
 دلتا ویدرا الیارتباط سر  یپارامترها میتنظ •
 دلتا ویدرا الیارتباط سر  یبند میس •
 حرکت موتور  یدر ابتدا و انتها یشتاب مثبت و منف بیش رییتغ •
 ی عملکرد رله خروج یبرا ویشمارنده درا ممیماکز  میتنظ •
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  یاز رو ویدرا افزارنرم کارکرد و ورژن  قیدقا و،یکارکرد درا یکردن تعداد روزها مشخص •
 پارامترها 

 Auto Acceleration/Decelerationپارامتر  میتنظ •
 Auto Voltage Regulation ویولتاژ باس درا کیاتومات میتنظ •
 دلتا ویدرا الیارتباط سر  یبند میس •
 دلتا  ویسرعت در درا یمد کنترل میتنظ •
 ست؟ یمختلف چ یها شنیکیدر اپل  لتریقرار دادن ف فلسفه •
 Vector Voltage Filterپارامتر  میتنظ •
 دارد؟ یبر ولتاژ خروج تأثیریچخ  لتریف تأخیرکاهش  ای شیافزا •
 Zero Speed Control یپارامترها میتنظ •
 شکل Sبه حالت  یبه از حالت خط ینمودار شتاب مثبت و منف رییتغ •
 بعد از خطا  ویکردن درا ستارتیمتد ر  میتنظ •
 وی نحوه روشن و خاموش شدن فن درا میتنظ •
 PIDمرجع کنترل  نییتع نحوه •
 دلتا چگونه است؟  ویدر درا PIDعملکرد لوپ کنترل  نحوه •
 PID بیضرا  میتنظ نحوه •
 ؟شودمیانجام  یبه چه شکل یصنعت یهاپروژهدر   PID بیضرا میتنظ •
 PIDکنترل  دبکیف گنالیبعد از قطع شدن س ویعملکرد درا میتنظ •
 PID گنالیمرجع س ممینیو م ممیماکز  میتنظ •
 ست؟ یچ Sleep/Wake up Frequency پارامتر •
 یشمارنده داخل  ممیبه ماکز  دنیدر زمان رس ویرفتار درا  میتنظ •
 و یکرد مرجع فرکانس بعد از خاموش کردن درا رهیذخ نحوه •
 ویدرا یمختلف بر رو یدو مرجع فرکانس میتنظ نحوه •
 ی تلف کردن انرژ  یبرا ویسطح ولتاژ وارد شدن مقاومت ترمز به مدار درا میتنظ •
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 و یدرا یموتور از رو کار کردنکردن زمان  مشخص •
 یبعد از قطع برق ورود  ویدرا اندازیراه  میتنظ •
 ویموتور به درا یتعداد قطب ها واردکردن نحوه •
 دارد؟ یچه کاربرد  Simple index تابع •
 دلتا  ویدرا شفت موتور در شنیپوز  کنترل •
 به چه معناست؟  Homing اصطالح •
 و ینوسان در فرکانس مرجع درا جادیا نحوه •
 ویدرا الی مد ارتباط سر  میتنظ •
• DC Braking ؟شودمیاستفاده  یدر چه مواقع 
• Multi Step Function دارد؟ هاپروژه در  ییچه کارا 
 م؟یدو موتور استفاده کن اندازیراه یبرا ویدرا کیاز  چگونه •
 Overheatدر   ویهشدار درا میتنظ •
 دائم کار هایپمپ  یها شنیکیدر اپل Over Torque تابع عملکرد •
 چگونه است؟  Upper/Lower Limit Frequencyتابع  عملکرد •
 کاربرد دارد؟ هاییپروژهو در چه  کندمیچگونه کار  Skip Frequency تابع •
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 فصل ششم
 ال اس  ویدرا ت یتاشیمختلف فهرست د هایقسمت  یررسب •
 ال اس ویدرا Nameplateبا نحوه خواندن  ییآشنا •
 ال اس ویمختلف درا انواع •
 ال اس  ویدرا کلیدصفحه کار با  نحوه •
 ویکنترل و قدرت درا هایترمینال یبررس •
 و ینصب درا یاستانداردها •
 ی و خروج یورود هایترمینال یبررس •
 ویدرا ی خروج هایرله  یبررس •
 وینصب مقاومت ترمز به درا نحوه •
 چگونه است؟  ویبه درا DCاتصال برق  نحوه •
 ی و قدرت یکنترل هایترمینالدر  شدهاستفاده میس زی سا یبررس •
 دارند؟ گریکدیبا  یچه تفاوت NPNو  PNPکارکرد  مد •
 NPNو  PNPمد کارکرد  نیب چیسو نحوه •
 متصل شوند؟ ویبه درا دی با یحفاظت لیوسا چه •
 ویدرا  نمایشصفحه یرو یکاراکترها  شینما نحوه •
 ال اس  ویدرا یپارامتر  هایگروه انواع •
 ال اس ویدرا یپارامتر  هایگروه  نیجابجا شدن ب نحوه •
 فرکانس مرجع  میتنظ نحوه •
 ال اس  ویدرا هایترمینال یبند میس نحوه •
 میتا Accel/Decel میتنظ •
 وی درا Runمرجع  میتنظ •
 پتانسومتر  قیفرکانس مرجع از طر  نییتع •
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 ها آن نیب چی چند فرکانس مرجع و سو نییتع نحوه •
 و یدرا شگرینما یموتور و سرعت موتور بر رو انیجر  شینما •
 در زمان خطا   ویدرا تیوضع شینما •
 جهت حرکت موتور  نییتع •
 Accel/Decelنمودار  نییتع •
 نحوه استاپ شدن موتور  میتنظ •
 زمان قفل شدن شفت موتور در هنگام استارت میتنظ •
 jogفرکانس  میتنظ •
 فرکانس  نیمحدوده باال و پا میتنظ •
 پارامتر مربوط به بوست گشتاور میتنظ •
 خاص یهاپروژه متناسب با  V/Fنمودار  میتنظ •
 ویدرا Overheatسطح  میتنظ •
 Overloadمربوط به سطح  یهشدارها میتنظ •
 Stall Prevention ندیفرآ میتنظ •
 تالیجید هایورودی  قی از طر  Up/Down Frequency میتنظ نحوه •
 Up/Down Frequency ندیمد کارکرد فرآ میتنظ •
 کاربرد دارد؟ هاییپروژه در چه  Drawکارکرد  مد •
 Drawمد  میتنظ نحوه •
 ویدرا یقبل یها Faultبه اطالعات   یدسترس •
 Dwellفرکانس و زمان   میتنظ •
 Skip Frequency میتنظ •
 شکل  Sبه حالت  Accel/Decelنمودار  رییتغ •
 Accel/Decel یمنحن ریی و تغ یعمل تست •
 ویدرا یبعد از قطع و وصل برق ورود ویرفتار درا  نییتع •
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 Faultبعد از برطرف شدن  ویرفتار درا  نییتع •
 ال اس ویدرا  Speed Searchمربوط به   یپارامترها میتنظ •
 Faultبعد از هر  هاریست تعداد  نییتع •
 ویموتور به درا یاطالعات نام واردکردن •
 و یدرا یمدکنترل نییتع •
 Auto tune یپارامترها  میتنظ نحوه •
 کنترلر  PIDو خاموش کردن  روشن •
 کنترلر  PID یپارامترها گر یو د setpointو  دبکیف یپارامترها میتنظ •
 ست؟ ی چ PIDدر کنترلر  Wake up و Sleep مفهوم •
 ال اس ویدرا نمایشصفحه در  یشی نما یپارامترها رییتغ •
 ربکس یدر هنگام وجود گ یخروج RPM شی نما یبرا Gain نییتع •
 ویدرا  Fanعملکرد   میتنظ •
 مربوط به موتور دوم یپارامترها میتنظ •
 و یدرا یکردن پارامترها ستیر  نحوه •
 ویپسورد درا  میتنظ نحوه •
 و یدرا هایخروجیو  هاورودی  میتنظ •
 ی ورود آنالوگ انیولتاژ و جر  ممیو ماکز  ممینیم میتنظ •
 آنالوگ  یفرکانس متناظر ورود یو باال نی سطح پا میتنظ •
 ال اس  ویدرا یعملکرد هر ورود  نییتع •
 ست؟ یال اس چ ویدرا یورود یها Functionمختلف  انواع •
 موتور دوم  یبه گروه پارامترها چیسو نحوه •
 Up/Down یمد کنترل میتنظ •
 چگونه است؟  ویدرا هایورودی بودن  غیرفعال ایفعال  صیتشخ نحوه •
 آنالوگ ی خروج شی نما میتنظ •
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 ویدرا یستورور یو ترانز  ایرله ی عملکرد خروج میتنظ •
 Faultدر هنگام  یعملکرد رله خروج میتنظ •
 ویدرا الیمربوط به ارتباط سر  یپارامترها میتنظ •
 DCمربوط به ترمز  یپارامترها میتنظ •
 ویو نحوه کارکرد درا ویعملکرد درا هایبلوک  حیتوض •
 چگونه است؟  ویفرکانس مرجع در درا نییتع نحوه •
 jogفرکانس  یعمل تست •
 آنالوگ هایورودی عملکرد  بلوک •
 فصل جداگانه کی صورتبه هاآن م یو نحوه تنظ ویدرا یکامل پارامترها  حیتوض •
 خاص یهاپروژه نمودار دلخواه متناسب با  جادیو ا میتا Accel/Decelچند  نییتع •
 چگونه است؟ ویدر درا مهیسه س عملکرد •
ال اس   ویمشخص در درا Function کیمربوط به  یبه پارامترها یدسترس نحوه •

 چگونه است؟
 ال اس ویدرا نگیتور یمان یپارامترها میتنظ •
 FDTدر حالت  ویدرا ایرله  یخروج عملکرد •
 خاص یفرکانس  یدر باندها ایرله  یفعال کردن خروج نحوه •
 ویدرا یحفاظت یپارامترها میتنظ •
 HMI ی از رو ویدرا یپارامترها ریخواندن مقاد نحوه •
 نمایش صفحه  یبر رو هاآن شیال اس و نحوه نما ویدرا یخطاها انواع •
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 هفتم  فصل
 و یدرا یخوان تیتاشینحوه د موزشآ •
 م؟ یرا بخوان تیتاشیالزم است همه د آیا •
 ما یز  وی درا تیش تاید یبررس •
 ما یز  ویدرا یفهرست کل یبررس •
 ست؟ یچ ویدرا  کی یپارامترها انواع •
 کاربرد  بر اساس  ویمختلف درا هایگروه انواع  یبررس •
 ویجدول مشخصات درا یبررس •
• PWM ست؟ یچ 
 ؟گیردمیصورت  یبه چه منظور  ویکردن ابعاد درا مشخص •
 چگونه است؟ مایز  ویدرا یکل کیشمات •
 ما یز  ویدرا هایترمینال انواع  یبررس •
 چگونه است؟ ومتریاستفاده از پتانس  نحوه •
 دارند؟ یچه تفاوت Dry Contactو رله  دارجهت  رله •
 چگونه است؟  ویدرا Dry Contactو  دارجهت  هایرلهاستفاده از  نحوه •
 ویدرا یو خروج  یورود هایسیمسطح مقطع  یبررس •
 ست؟ یچ مایز  ویدرا ی بند میس یمنیا نکات •
 ما یز  و یدرا یهشدار بر رو هایچراغو  دهایکل انواع •
 چگونه است؟ ویدرا یورود به پارامترها  نحوه •
 است؟ شدهانجام درستیبه ویدرا کشیسیم میمتوجه شو چگونه •
 و یدرا یاصل یورود به گروه پارامترها نحوه •
 ویمختلف پارامتر درا هایگروه  نیجابجا شدن ب نحوه •
 ما یز  ویدر درا  یگروه اصل کی ی پارامترها رییتغ نحوه •
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 ما یز  ویدرا یاصل یگروه پارامترها 8  حیتوض •
 Primary هیاول یپارمترها انواع •
 مایز  ویفرکانس در درا ممیو ماکز  ممینیم میتنظ •
 ما یز  ویدر درا یزمان شتاب مثبت و منف میتنظ نحوه •
 ست؟ یچ  نیپا هایسرعت بوست ولتاژ در  مفهوم •
 پارامتر بوست ولتاژ  رییتغ نحوه •
 ست؟ یچ R/W یپارامترها مفهوم •
 ؟شودمی به چه صورت انجام  Jogفرکانس  رییتغ •
 Jogدر حالت  یزمان شتاب مثبت و منف رییتغ •
 وی درا قیجهت حرکت موتور از طر  رییتغ نحوه •
 تالیجید هایورودی  قی سرعت مختلف از طر  5دور موتور در  میتنظ •
 در لحظه روشن شدن ویدرا یمشخص کردن مدکار  نحوه •
 Up/Down Setting Timeپارامتر  میتنظ •
 و توقف شتابگری یالگو نییتع •
 ؟شودمیچگونه انجام  Frequency Stepپارامتر  میتنظ •
 به پارامترها یسطح دسترس نییتع نحوه •
 و یموتور به درا یاطالعات نام واردکردن نحوه •
 ویموتور به درا یو سرعت نام ینام ان یجر  واردکردن نحوه •
 موتور  یتوان و ولتاژ نام بی ضر   واردکردن •
 و مقاومت استاتور  یفرکانس نام  واردکردن •
 وی درا یبر رو Forward, Reverseجهت  میتنظ •
 و یدرا قیموتور از طر  یاصل یپارامترها پیدا کردنکردن موتور و  Auto Tune نحوه •
 و یبه درا یمقدار مقاومت ترمز خارج فیتعر  نحوه •
 و یدرا هایخروجیو  هاورودی  میتنظ •
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 مختلف هایورودی  قی مختلف حرکت موتور از طر  یالگوها نییتع •
 م؟ یفرمان استارت و استاپ موتور را بده ویدرا یاز رو یقیچه طر  به •
 متناسب با پروژه  یعملکرد هر ورود  میتنظ •
 شتر یو حفاظت ب تی امن یبرا ویاکسترنال فالت در درا جادیا نحوه •
 دارد؟ یچه عملکرد HSI یورود •
 کرد؟ دیبا ی خارج شدن از اکسترنال فالت چه کار  یبرا •
 ما یز  ویدر درا آنالوگ یورود میتنظ نحوه •
 ویو اتصال آن به درا ریمقاومت متغ یبند میس نحوه •
 آنالوگ  یورود قیسرعت موتور از طر  رییتغ نحوه •
 چگونه است؟ آنالوگو  تالیجید هایورودی  نیب تیاولو •
 ویدر درا یورود آنالوگ انیرنج جر  میتنظ نحوه •
 آنالوگرنج ولتاژ  میتنظ نحوه •
 و یدر هنگام کار درا ویدرا  یولتاژ موتور و توان موتور بر رو ان،یکردن جر  توریمان نحوه •
 ربکسیدر هنگام استفاده از گ ویدرا یکردن سرعت چرخش شفت موتور بر رو مشخص •
 و یدرا یمتفاوت رله خروج یعملکردها •
 یستور یترانز  یتالیجید یمتفاوت خروج  عملکرد •
• HIS Max Frequency ست؟ یچ 
 Analog Filterپارامتر  ق یاز طر  آنالوگ هایورودی زیکاهش نو نحوه •
 موتور  یمحدوده توان خاص خروج یبرا ویچراغ هشدار درا میتنظ •
 ما یز  ویدرا یستمیس یپارامترها میتنظ •
 ویپسورد درا  میتنظ نحوه •
 ویدر درا یمیتنظ یاز پارامترها یر یبک اپ گ نحوه •
 م؟یکارخانه برگردان ماتیرا به تنظ ویدرا چگونه •
 و یدرا یداخل افزارنرم کردن  تیآپد نحوه •
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 و یمد توقف در درا نییتع نحوه •
 ؟کندمیچگونه عمل   نیپا هایفرکانس در  DCترمز   •
 DC Brake یپارامترها  میتنظ نحوه •
 چگونه است؟  ویدر درا AVR Function عملکرد •
 ی از نوسان برق ورود یر یجلوگ نحوه •
 ی پس از قطع و وصل برق ورود ویکردن عملکرد درا مشخص •
 ویدرا یزمان روشن خاموش شدن فن داخل میتنظ •
 ی کنترل سرعت موتور متناسب با توان خروج نحوه •
 ؟شودمیاستفاده  هاییپروژهسرعت موتور با توان موتور در چه  کنترل •
 ویسرعت موتور قبل از استارت درا پیدا کردن نحوه •
 متناسب با سرعت چرخش موتور  ویمد استارت درا میتنظ •
 و یدر درا PIDفعال کردن کنترلر  نحوه •
 و یدر درا یخروج بکدیعالمت ف نییتع •
 وی درا یدر پارامترها یزمان شتاب مثبت و منف نیچند  فیتعر  نحوه •
 ما یز  ویدر درا  PIDمقدار مرجع در کنترلر  میتنظ نحوه •
 PWMفرکانس  ممینیم میتنظ نحوه •
 و یدر درا الیارتباط سر  یپارامترها میتنظ •
 و یآدرس در درا الی سر  نییتع •
 و یدر درا Communication Time Out گیریارتباط زمان  نییتع •
 ی ستمیپارامتر س قیاز طر  ویو مدل درا ویخواندن ورژن درا  نحوه •
 ویدر درا V/Fنمودار  یالگو میتنظ نحوه •
 بهتر است استفاده شود؟ V/Fفن و پمپ از چه نمودار  اندازیراه در •
 ویخاص در درا یهاپروژه متناسب با  V/Fنمودار  یاختصاص یالگو فیتعر  نحوه •
 و یدر درا ON/Offدر کنترل  سیسترز یمحدوده ه میتنظ نحوه •
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 PIDدر کنترلر  سیسترز یفعال کردن محدوده ه نحوه •
 ما یز  ویدرا شرفتهیپ یپارامترها میتنظ •
 ورسیدر حالت فروارد و ر  ویقدرت درا شیافزا •
 در حالت خطا  ویدرا ستیتعداد ر  میتنظ •
 ی انرژ  جوییصرفهفعال کردن عملگر  نحوه •
 Dwell Frequency میتنظ نحوه •
 و یدر درا Skip Frequency میتنظ نحوه •
 به چه معناست؟  Jerk مفهوم •
 چگونه است؟ Jerkنمودار  یپارامترها میتنظ •
 ما یز  ویدرا یحفاظت یپارامترها میتنظ •
 و یدرا یکیالکتر  ییفعال کردن حفاظت گرما نحوه •
 ؟دهدمی را نشان  باراضافهچگونه هشدار  ویدرا •
 چگونه است؟ باراضافهدر هنگام  ویدرا عملکرد •
 و یدر درا باراضافهفعال کردن هشدار  نحوه •
 و یدر درا یخروج پی کردن تر  فعال •
 ست؟ یچ Stall مفهوم •
 Stall Preventionفعال کردن عملگر  نحوه •
 فعال کردن هشدار قطع فاز  نحوه •
 External Trip  فیتعر  •
 بار اضافهدر زمان  ویاز درا ینحوه گرفتن خروج  •
 و یدرا خچهیتار  شینما  یپارامترها •
 ویدرا خچهیتار  یپارامترها قیو ... از طر  ویاد خطاها، زمان کارکرد دراتعد شینما •
 و یدرا نگیتور یمان یپارامترها خواندن •
 چگونه است؟ ویدرا هایترمینال نگیتور یمان نحوه •
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 و یموتور و ولتاژ باس در صفحه درا انیسرعت موتور، توان موتور، جر  نگیتور یمان •
 ؟کندمیفرکانس چگونه کار  صیتشخ تابع •
 فرکانس صیتابع تشخ  میتنظ نحوه •
 متناسب با آن ویدرا یپارامترها میمسئله و تنظ کی  فیو تعر  بندیجمع  •
 شدهتعریف متناسب با پروژه  تالیجید یورود  یپارامترها میتنظ •
 سرعت موتور در سه فرکانس مختلف تست •
 و یفن درا میتنظ •
 ما یز  ویدر درا یمرجع فرکانس عنوانبه ومتریپتانس یخروج میتنظ •
 باند فرکانس مرجع  ممینیو م ممیماکز  میتنظ •
 پروژه  یزمان شتاب مثبت و منف میتنظ •
 ی متناسب با شتاب مثبت و منف وی درا یرله خروج میتنظ •
 چگونه است؟  ویدرا ایرله  یمعکوس کردن خروج نحوه •
 جهت حرکت موتور  نیب تأخیر میتنظ •
 و یدرا نمایشصفحه   یموتور بر رو RPM نگیتور یمان •
 در هنگام قطع و وصل برق ویعملکرد درا میتنظ •
 شدهتعریف متناسب با پروژه  دیمحدوده فرکانس تشد میتنظ •

 آن  زمانمدتو  Dwellفرکانس  میتنظ
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 فصل هشتم 

 شرکت ایمن تابلوگزارش  •
 ویدرا یندگیتابلو )نما منیشرکت ا راتیو تعم دیموجود در انبار تول زاتیتجه یبررس •

LS رانیدر ا ) 
 ها ویانواع درا ریتعم یدرباره روش ها راتیبخش تعم نیبا متخصص مصاحبه •
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 فصل نهم
 Industrial Networks  اصلی در شبکه های صنعتی سرفصل 7 •
 سه نوع سیگنال الکتریکی رایج  •
 به مقصد مبدأانتقال مفهوم پیوسته از  •
 تغییر ماهیت سیگنال یبراADC  استفاده از •
 آن بر دقت  تأثیر وADC  رزولوشن یک مبدل •
  Industrial Networks  استفاده ازفلسفه نیاز به  •
 یک مثال از معماری قدیمی آنالوگ  •
 خطا در انتقال داده های آنالوگ •
 جایگزینی معماری سریال بجای آنالوگ  •
 چه وسایلی در جایگاه انتقال سریال قرار می گیرند؟ •
 Wiring  مزیت کم کردن حجم سیم کشی یا •
 ذکر یک مثال  وRemote IO  معرفی نحوه کار •
 یک ها چگونه تولید و منتقل می شوند؟ صفر و •
• Encoding یک به چه معناست؟ و های صفر رشته 
 HMI  تر ها بارکاربردی از شبکه کردن اینو کامالا یک مثال  •
 شبکه درBus  تعریف •
 افتد؟  یمSlave  بهMaster  چه اتفاقی در فرمان دادن •
 خط سریال   درRead  عملیات •
 Baud Rate  سرعت انتقال یا •
 خط سریال  درWrite  عملیات •
 Serial   باال بردن سرعت اینورتر به کمک انتقال داده •
 کار می کند؟ چگونهCRC  مکانیزم کد خطا یا •
 اساسی ارتباط سریال چیست؟  مزیت 6 •
 شبکه صنعتی چیست و چرا از آن استفاده می کنیم؟ •
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 Protocol یک اشتباه رایج در تعریف پروتکل •
 Morse  به کمک کد شبکهLanguage  تعریف •
 انواع توپولوژی ها  •
 از ارکان یک پروتکل  یکیMedia  رسانه یا •
 یک کابل  درCapacitance  عامل •
 شبکه ایجاد می کنیم؟   درTermination  چرا •
 مزیت کابل شیلد دار  •
 Fiber Optic  انتقال داده با نور •
 مزایا و معایب فیبر نوری •
• DeviceNet و Profibus باسی پروفشبکه  در Media 
 چند تعریف مهم در شبکه های صنعتی که حتما باید بدانیم  •
 Master/Slave  شبکه های تک مستری و چند مستری •
 Industrial Network  پروتکل های در OSI ای هیال 7بررسی مدل  •
 OSI  درک بهتر مدل پیچیده ییک مثال ساده برا •
• Duplex و Simplex  تفاوت ارتباط 
• Bit Rate و Baud Rate  تفاوت مهم 
 RS232  تعریف دقیق و کامل •
 ؟ ستیچRS232  ایراد اساسی انتقال توسط •
 RS232  اصالح یبراRS485  راه حل •
 و چهارسیمه  مهیدوسRS485  تفاوت •
 Termination الیسر در شبکه  •
• RS422 و RS485 کاربرد آن ها و  تفاوتGateway  وRemote IO 
 Remote IOستفاده یک مثال بسیار کاربردی از ا •
 عامل کلیدی در انتخاب یک شبکه صنعتی 9 •
 BM  فضای در KNX پروتکل •


