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٢ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

ACی ماشین هاي الکتریکیموزشآست

یک موتور سه فاز آسنکرون و یک ژنراتور سنکرون با یکدیگر کوپل شده اند.ست آموزشیدر این 

این ست آموزشی توصیه می سنکرون توسط اینورتر کنترل می شود. که قبل از شروع به کار با موتور سه فاز آ
اینورتر در دفترچه پیوست ارائه شده است)توضیحات آشنا گردید .(اینورترشود ، با نحوه کار

و فیش مخصوصی براي تحریک می باشد .یژنراتور سنکرون داراي فیش هاي مخصوصی براي خروج

می توانیم آزمایشات زیر را انجام دهیم.ست آموزشیتوسط این 

آزمایش بی باري ژنراتور سنکرون-1
ژنراتور سنکرونآزمایش اتصال کوتاه -2
آزمایش بارداري-3
شبکهآزمایش موازي کردن ژنراتور با -4
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٣ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

ACتجهیزات اصلی موجود بر روي ست ماشین 

جهت کنترل دور موتور رتورقفسی سه فاز که باژنراتور سنکرون :) AC( کنترل دور موتور اینورتر-1
کوپل می باشد از این دستگاه استفاده می شود.

فاز:واریاك (اتوترانسفورماتور)تک -2

از این وسیله جهت تغذیه تحریک ژنراتور استفاده می شود.(جهت تحریک ژنراتور و ایجاد ولتاژ در سرهاي 
متغیر بر روي ست DCخروجی این منبع متغیر می باشد).DCخروجی ژنراتور سه فاز سنکرون احتیاج به ولتاژ 

ده است که به اتصاالت سرهاي سیم ) مشخص ش-بافیشهاي قرمز (+) و مشکی (DCآموزشی با خروجی ولتاژ 
وصل میشوند .پیچ تحریک ژنراتور

بایستی فیوز تک فاز تغذیه واریاك در حالت وصل قرار گیرد. DCجهت فعال شدن منبع تغذیه توجه :
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AC ۴دستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

: دستگاههاي اندازه گیري-3

: اده قرار می گیرد.این وسیله جهت اندازه گیري ولتاژهاي فاز خطوط مورد استفولتمتر دیجیتال

).نمودرا  انتخاب هاي خطی یا فازي می توانید ولتاژ(توسط کلیدهاي  

ولتمتربه صورت موازي در مدار قرار می گیرد .:1نکته

) می باشد .نولفیش 1و فازفیش 3عدد فیش (4این ولتمتر داراي :2نکته 

: ازه گیري جریان استفاده می شود.از این وسیله جهت اندآمپرمتر دیجیتال

آمپرمتر در مدار به صورت سري قرار می گیرد.:1نکته 

نکروسکوپ:س-4

سنکروسکوپ دستگاهی است که براي ایجاد زاویه فاز و نیز هماهنگ سازي فرکانس بین جریان متناوب 
(AC).این یک معیار ایمنی بسیار مهم است که شبکه هاي قدرت منابع قدرت استفاده می شودAC و یا

انیکی و الکترونیکی تولید کنکروسکوپ در دو نوع اصلی الکترومخروجی ژنراتور را به هم متصل می کند.س
می شود .ولتاژ منبع تغذیه جریان متناوب به صورت یک شکل موج سینوسی صاف متناوب بین مقادیر پیک 

مقادیر اوج به عنوان دامنه به منبع شناخته شده است .تعداد سیکل که در ثانیه رخ می . مثبت و منفی می باشد 
داراي دامنه مشابه ویا ولتاژ می باشند ACمی که دو نیرو منابع دهد به عنوان فرکانس شناخته شده است .هنگا

با هم موازي می شوند بسیار ACدر یک زمان به مقادیر پیک مثبت و منفی می رسند.زمانیکه دو منبع تغذیه 
مهم است که ازنظر ولتاژ فرکانس و نوع فاز با یکدیگر مشابه باشند در غیر این صورت به شبکه آسیب جدي 

می شود . هنگامی که ژنراتور و شبکه با هم ترکیب می شوند.سنکروسکوپ هرگونه اختالف بین این دو را وارد 
نشان می دهد.اگر اختالفی وجود داشته باشد سرعت ژنراتور می تواند تنظیم شود تا سنکروسکوپ تعادل کامل 

ي در مدار به صورت زیر می باشد را نشان می دهد در این نقطه وسایل داراي ایمنی بیشتري است.نحوه قرارگیر
کردن ژنراتور با شبکه مراجعه نمایید .به آزمایش مواز يجهت سیم بندي و اتصاالت سنکروسکوپ .
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AC ۵دستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

ولتمتر دوبل:-5

ازاین وسیله جهت چک کردن یکی از شرایط آزمایش پارالل کردن ژنراتور با شبکه متناوب استفاده می شود 
که ولتاژ خط ژنراتور و ولتاژ خط شبکه برق متناوب را نشان می دهد. نحوه قرارگیري در مدار به صورت زیر 

می باشد.
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AC ۶دستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

فرکانس متردوبل:-6

یش از این وسیله که جهت اندازه گیري فرکانس استفاده می شود و براي چک کردن یکی از شرایط آزما
پارالل کردن ژنراتور با شبکه متناوب استفاده می شود که با قرار دادن این وسیله در مدار آزمایش می توانیم 
فرکانس شبکه و فرکانس ژنراتور را به صورت همزمان مشاهده کنیم . نحوه قرارگیري در مداربه صورت زیر 

می باشد.

نماالمپ هاي فاز -7

این المپ ها جهت بررسی توالی فازها  هنگام موازي کردن ژنراتور و شبکه مورد استفاده قرار می 
گیرد . در صورتی که همه المپ ها بایکدیگر خاموش شوند ، و سایر شرایط موازي کردن برقرار باشد 

، کاربر می تواند کلید پارالل را وصل نموده و شبکه و ژنراتور را موازي نماید .

: کلید هاي قطع و وصل بارها
) برق سه L3و L1 ،L2این  کلید ها ، کلیدهاي دستی صفر/یک سه فاز می باشند که توسط سه فیش (

فاز به ورودي این کلیدها وصل شده و خروجی هر کلید جداگانه دراختیار ما قرار می گیرند . که می 
از این طریق بارها را تغذیه نمود .توان خروجی ها را به بارهاي مورد نظر متصل نموده و 

: بارهاي اهمی
وات از نوع المپ بوده که بصورت آرایش ستاره و مثلث 15بارهاي اهمی این ست آموزشی ، بارهاي 

بسته شده اند و فیش هاي رابط هر کدام جداگانه در اختیار کاربر قرار دارد . کاربر می تواند خروجی 
این فیش ها وصل نموده و بارها را تغذیه نماید .کلیدهاي قطع و وصل باررا به 
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٧ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

: بارهاي خازنی
بارهاي خازنی این ست آموزشی بصورت آرایش ستاره و مثلث بسته شده اند و فیش هاي رابط هر 
کدام جداگانه در اختیار کاربر قرار دارد . کاربر می تواند خروجی کلیدهاي قطع و وصل باررا به این 

بارها را تغذیه نماید .فیش ها وصل نموده و 

: بارهاي سلفی
شده اند و فیش هاي رابط هر کدام بارهاي سلفی این ست آموزشی  بصورت آرایش ستاره و مثلث بسته

جداگانه در اختیار کاربر قرار دارد . کاربر می تواند خروجی کلیدهاي قطع و وصل باررا به این فیش ها 
وصل نموده و بارها را تغذیه نماید .
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٨ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

ACماشین هاي الکتریکی دستور کار آزمایشگاه

:آزمایش بی باري-1آزمایش 
در صورتی که خروجی ژنراتور به هیچ باري وصل .را می بندیم زیربراي انجام این آزمایش مدار شکل 

رده نبوده و جریان تحریک ژنراتور نیز قطع باشد (صفر است ) موتور سه فاز را توسط اینورتر راه اندازي ک
را یادداشت نموده و سپس پس ماندو آنرا به سرعت نامی ماشین سنکرون می رسانیم . در این حالت ولتاژ 

جریان تحریک را از صفر تا مقدار نامی طی چند مرحله تغییر می دهیم و در هر مرحله نیروي محرك القاء 
.  یادداشت می کنیم شده بی باري و جریان تحریک را در جدول زیر 

آمپرمتر بصورت سري در مدار قرار می گیرد .ه مهم :توج

پس از انجام آزمایش ماشین را خاموش می کنیم .

fuI
ofI

E
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٩ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

نقشه سیم بندي آزمایش اول

گزارش کار آزمایشگاه :

کار  انجام مرحله به مرحله این آزمایش را تنظیم نموده و در جلسه آینده تحویل دهید . گزارش -1

منحنی رفت و برگشت مشخصه مغناطیسی ژنراتور سنکرون را به ازاي سرعت نامی روي یک نمودار رسم-2
نمایید.

مقدار متوسط مشخصه مغناطیسی ژنراتور سنکرون را به ازاي سرعت نامی رسم نمایید .منحنی-3

بصورت تحقیقاتی  از کتب و منابع ، بررسی نمایید تغییرات جریان تحریک چه اثري بر عملکرد ماشین سنکرون-4
دارد . نتایج را در گزارش کار خود ارائه نمایید .
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١٠ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

ه :آزمایش اتصال کوتا- 2آزمایش 

.مدار شکل زیر را می بندیم

پس از اینکه موتور را روشن کردید حتما اطمینان حاصل کنید که جریان تحریک ژنراتور قطع توجه :
باشد.

حال جریان . نیم و دور آنرا به دور نامی ژنراتور می رسانیم سپس موتور را توسط اینورتر راه اندازي می ک
خروجی ژنراتور از صفر تاتحریک ژنراتور را با احتیاط کامل به طریقی افزایش دهید که جریان 

افزایش پیدا کند. و در هر مرحله جریان تحریک و جریان خروجی را در جدول زیر یادداشت مقدار نامی
باشد.ثابتددور بایه باشید که در تمام طول آزمایش کنید توجه داشت

پس از پایان آزمایش ماشین را خاموش کنید.

مقدار مقاومت اهمی هر فاز ژنراتور را با اهم متر اندازه بگیرید.

fI

`SCI
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١١ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

نقشه سیم بندي آزمایش دوم

گزارش کار آزمایشگاه :

کار  انجام مرحله به مرحله این آزمایش را تنظیم نموده و در جلسه آینده تحویل دهید . گزارش-1

مشخصه اتصال کوتاه ژنراتور را رسم نمایید .-2

با استفاده از مشخصه هاي اتصال کوتاه و بی باري ( نتایج جلسه اول آزمایشگاه )  ، منحنی مقادیر راکتانس-3
ون را به ازاي جریانهاي تحریک مختلف محاسبه و رسم نمایید .سنکر

با مطالعه منابع و مراجع تحقیق نمایید ، در آزمایش اتصال کوتاه در حالتی که جریان برابر جریان نامی می-4
باشد، با تغییر سرعت چه تغییري در مقدار جریان اتصال کوتاه رخ می دهد .
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١٢ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

:نراتور سنکرون توسط بار اهمی ژآزمایش بارداري-3آزمایش 

را ببندید.زیرمدار شکل 

را در مدار قرار دهیم . موتور سه فاز را توسط اینورتر راه یمی توانیم چند پله بار مقاومتدر این آزمایش 
اندازي کرده ودور آنرا به دور نامی ژنراتور سنکرون می رسانیم سپس جریان تحریک ژنراتور را آنقدر

سپس کلید هاي بار را یکی یکی وصل . تا ولتاژ ژنراتور در مقدار نامی خود تنظیم گردد دهیدافزایش 
.نماییدجریان را در جدول زیر یادداشت و و در هر مرحله ولتاژ نموده

I

U

را در هرمرحله یادداشت  نمایید.COSȹمقادیر
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١٣ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

سومشآزمایبنديسیمنقشه
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١۴ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

گزارش کار :

گزارش کار  انجام مرحله به مرحله این آزمایش را تنظیم نموده و در جلسه آینده تحویل دهید . -1

منحنی مشخصه خارجی ژنراتور را رسم نمایید .-2

مقدار توان بارهاي اهمی را اندازه گیري نموده و نتایج را در یک جدول یادداشتتوسط ترانسمیتر توان -3
نمایید . 

شکل ماشین سنکرون تحقیق نمایید.Vا مطالعه در منابع و مراجع موجود ، در خصوص منحنی هاي ب-4
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١۵ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

:ژنراتور سنکرون توسط بار سلفی آزمایش بارداري -4آزمایش 

مدار شکل زیر را ببندید.

در این آزمایش می توانیم چند پله بار سلفی را در مدار قرار دهیم . موتور سه فاز را توسط اینورتر راه 
اندازي کرده ودور آنرا به دور نامی ژنراتور سنکرون می رسانیم سپس جریان تحریک ژنراتور را آنقدر 

د هاي بار را یکی یکی وصل افزایش دهید تا ولتاژ ژنراتور در مقدار نامی خود تنظیم گردد . سپس کلی
نموده و در هر مرحله ولتاژ و جریان را در جدول زیر یادداشت نمایید .

I

U

را در هرمرحله یادداشت  نمایید.COSȹمقادیرتوسط ترانسمیتر توان در این آزمایش 
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١۶ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

چهارمآزمایشبنديسیمنقشه

گزارش کار :

ر  انجام مرحله به مرحله این آزمایش را تنظیم نموده و در جلسه آینده تحویل دهید . گزارش کا-1

منحنی مشخصه خارجی ژنراتور را رسم نمایید .-2
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١٧ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

:ژنراتور سنکرون توسط بار خازنی آزمایش بارداري -5آزمایش 

مدار شکل زیر را ببندید.

ازنی را در مدار قرار دهیم . موتور سه فاز را توسط اینورتر راه در این آزمایش می توانیم چند پله بار خ
اندازي کرده ودور آنرا به دور نامی ژنراتور سنکرون می رسانیم سپس جریان تحریک ژنراتور را آنقدر 
افزایش دهید تا ولتاژ ژنراتور در مقدار نامی خود تنظیم گردد . سپس کلید هاي بار را یکی یکی وصل 

هر مرحله ولتاژ و جریان را در جدول زیر یادداشت نمایید .نموده و در 

I

U

را در هرمرحله یادداشت  نمایید.COSȹدر این آزمایش توسط ترانسمیتر توان  مقادیر
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١٨ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

پنجمآزمایشبنديسیمنقشه

گزارش کار :

را تنظیم نموده و در جلسه آینده تحویل دهید . گزارش کار  انجام مرحله به مرحله این آزمایش -1

منحنی مشخصه خارجی ژنراتور را رسم نمایید .-2

، اثربارهاي( سه آزمایش قبل ) با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایش هاي بارداري ژنراتور سنکرون -3
مختلف بر ضریب قدرت را بررسی نمایید .
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١٩ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

شبکهبا موازي کردن ژنراتورآزمایش-6آزمایش 

به دالیل زیر ژنراتورها موازي می شوند:

باالبردن قابلیت اطمینان سیستم -
امکان برنامه ریزي براي تعمیرات دوره اي -
افزایش راندمان -
نیاز به واحدهاي رزرو کوچک-

شرایط الزم براي موازي کردن ژنراتورها:

دامنه ولتاژ فازها یکی باشد-
توالی فازها یکی باشد -
هم فاز باشندولتاژ ها-
برابري فرکانس ژنراتور-

: ژنراتور باید در لحظه اي با شبکه موازي شود که ولتاژ ژنراتور با ولتاژ شبکه در لحظه اتصال برابر توجه
باشد و هر دو ولتاژ همزمان با هم به ماکزیمم یا صفر و مینیمم خود برسد. براي کنترل این حالت معموال در 

ش خاص استفاده می شود که ساده ترین آن استفاده از سه  المپ رشته اي هر آزمایشگاه از یک رو
از دو المپ ،که با هم سري شده استفاده می 220Vاست(در این ست آموزشی به دلیل استفاده از المپهاي 

المپ داریم).که هر کدام از این المپها بین هر دوفاز هم نام از شبکه و ژنراتور6شود بنابراین در مجموع 
می توان بسته شوند که روش اتصال خاموش (تاریک) می باشد .(در این ست آموزشی از روش اتصال 

شبکه بایکدیگر برابر باشند ولی فرکانس آنها با یکدیگر و اگر ولتاژ ژنراتور . خاموش استفاده شده است)
ه دو ولتاژ به علت برابر نباشند المپها شروع به چشمک زدن می کنند علت چشمک زدن المپها این است ک

در لحظاتی تفریق می شوند. هر چه فرکانس و دارند در لحظاتی با یکدیگر جمع کهیاختالف فرکانس
چشمک زدن المپها آهسته تر ، ژنراتور به فرکانس شبکه نزدیک شود یعنی اختالف دو فرکانس کمتر شود 

که در حالتی،خاموش خواهند بود ، در اتصال تاریک المپها همه سنکرونانجام می گیرد و در حالت 
اتصال المپها به صورت تاریک بسته شده است باید هنگامیکه المپها خاموش هستند کلید پارالل را وصل 

نمود. 
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٢٠ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

ببندید .را زیرشکل مدار حتما دقت شود که در ابتدا کلید پارالل قطع باشد.در این آزمایش توجه :

ژنراتور را باال برده تا به ولتاژ نامی توسط اینورتر راه اندازي می کنیم و جریان تحریک موتور سه فاز را 
باید شرایط موازي کردن برقرار باشد دقت در این آزمایش قبل از اینکه کلید پارالل را وصل کنید.برسد

) اتور را تنظیم کنید.ید ولتاژ ژنرشود که ولتاژ شبکه با ژنراتور یکسان باشد (توسط جریان تحریک می توان
توانیم فرکانس یکی باشد (توسط دور موتور می فرکانس شبکه با فرکانس ژنراتورهمچنین می بایست

شما با هم توالی فازها نیز باید یکی باشد( اگر چراغهاي فاز،جهت موازي نمودنژنراتور را تنظیم کنیم)
ی صحیح نمی باشد باید چراغها با هم روشن روشن و خاموش نشوند و حالت چشمک زن داشته باشند توال

وخاموش شوند) اگر توالی فاز ها یکی نبود برق را قطع کرده و جاي دو فاز را بایکدیگر عوض کنید ) پس 
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٢١ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

زمانیکه تمام المپها با هم خاموش شدند می توانید کلید پارالل ،و اطمینان از شرایط موازي کردنحصول از 
شدن ژنراتور با شبکه اگر موتور سه فاز را قطع کنیم مشاهده می شود که را وصل کنید.پس از موازي 

ژنراتور سنکرون بصورت موتور سنکرون راه اندازي می شود. 

گزارش کار :

گزارش کار  انجام مرحله به مرحله این آزمایش را تنظیم نموده و در جلسه آینده تحویل دهید . -1

با مطالعه در منابع تحقیق نمایید  که نحوه آرایش المپ هاي روشن به چه نحوي می باشد.-2

هد ؟ توضیح دهید.تحقیق نمایید آیا ژنراتور سنکرون می تواند هر مقدار توان اکتیو  را به شبکه تحویل د-3
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٢٢ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

نقشه سیم بندي آزمایش ششم
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٢٣ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

پیوست

راه اندازي اینورتر دانفوس
ACجهت راه اندازي و کنترل دور موتور ACنصب شده بر روي ست آموزشی ماشین danfossاینورتر 

نورتر به دفترچه راهنماي فارسی یا جهت مطالعه دقیق پارامترهاي این ایکوپل شده با ژنراتور سنکرون می باشد .
همراه ، مراجعه نمایید. در ادامه این مطلب نکاتی به اختصار جهت راه اندازي سریع CDانگلیسی ارائه شده در 
اینورتر ذکر می گردد.

ولت سه فاز متناوب می باشد که به 220ولت تکفاز متناوب و خروجی 220این اینورتر داراي تغذیه
اتصال می باشد :2تابلوي آموزشی داراي ACموتور اتصال داده می شود.ACموتورترمینالهاي

ولت سه فاز متناوب380ستاره با ولتاژ کاري -1

ولت سه فاز متناوب220مثلث با ولتاژ کاري -2

ابتدا در درت.ولت اینورتر اتصال موتور به صورت مثلث انجام شده اس220در این تابلو به دلیل خروجی سه فاز 
توضیح می  دهیم:     LCPمورد کلیدهاي روي 
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٢۴ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

شماره تنظیمات :

تنظیمات انجاممی باشد . در مورد این ست آزمایشگاهیمربوط به پارامترهاصفحه تنظیمات2اینورتر شامل 
کافی می باشد.setup 1مربوط به

فرکانس خروجی اینورتر :

) می HZنمایش خروجی اینورتر می باشد. که به صورت پیش فرض بر حسب واحد هرتز( این گزینه جهت 
باشد.

شماره پارامترها:

این گزینه جهت تنظیمات پارامترهاي مورد نیازمیباشد.عدد سمت چپ نشانگر گروه و سمت راست خود پارامتر 
می باشد .

ورود به تنظیمات :

جهت تغییر و OK ,BACK,UP.DOWNمی باشد .کلیدهاي این کلید جهت ورود به برگه هاي تنظیمی
برگشت و تایید در منوها ي تنظیمات می باشد.

مدهاي کاري اینورتر:

Hand on کار با اینورتر به صورت دستی که با :LCP. میباشد

Off reset جهت غیر فعال کردن و :reset.کردن اینورتر استفاده می شود

Auto onر به صورت اتومات می باشد یعنی اینورتر فرامین را از ترمینالهاي فرمان خود : جهت کار اینورت
دریافت می کند.

پتانسیومتر :

استفاده می شود.Hand onفقط در حالت 
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٢۵ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

بر روي ) on/offجهت انجام آزمایشات این تابلو براي اینورتر یک عدد ولوم با دقت باال و یک کلید چکشی(
دقت مورد نظر جهت LCPدر نظر گرفته شده است .پتانسیومتر روي ی لمینت طراحی شده ست آموزش

) on/offآزمایش سنکرون را ندارد به همین منظور از ولومی با دقت باال استفاده می شود .از کلید چکشی(
جهت آزمایش حالت موتوري سنکرون  استفاده می شود .ACجهت قطع کامل تغذیه موتور 

د نیاز :تنظیمات پارامترهاي مور

باشد .off resetجهت این منظور ابتدا بایستی اینورتر در مد 

(که در باال در تصویر نشان داده شده )شوید.main menuبایستی وارد محیط  menuکلید حال با  زدن 

ید از گروه را وارد کنید که جهت تعیین شماره گروه می توانمی بایستدر اینجا براي تنظیم پارامترها ابتدا 
را بزنید .حال براي تعیین شماره پارامتري از گروه خاص می okاستفاده کنید و سپس up,downکلیدهاي 

را بزنید .okاستفاده کنید و سپس up,downتوانید از کلیدهاي 

:03-0پارامتر

مختفنقاطدرکهفرضپیشتنظیماتمشاهدهمنظوراین پارامتر از گروه صفر و شماره سه می باشد . به
با مقدار صفر تنظیم شود.می بایست.که استمتفاوتدنیا

:2x-1پارامترهاي گروه 

تنظیم شود.می بایستشامل مشخصات پالك موتور می باشد که 

:02-03,3-3پارامتر 

هاي داخلی و خارجی)به موتورمیباشد .referenceجهت مینیمم و ماکزیمم  فرکانس اعمال شده (مجموع 

هرتز تنظیم کنیم .55را بروي 03-3و 0را بروي 02-3بایستی که

:17-16,3-15,3-3پارامتر 

کند.میبیانراواقعیمرجعهايسیگنالاینمجموع.کندمیرابیانمتفاوتمرجعسیگنالسه
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٢۶ ACدستور کار آزمایشگاه ماشین هاي الکتریکی 

مشخص گردد,16-15,3-3تعیین و تنظیم پارامترهاي با می بایست براي آزمایش مورد نیاز ما دو مرجع 
ستفاده از سیگنال آنالوگ تنظیم می کنیم . در این حالت ایک عددرا بروي15-3پارامتردین صورت کهب.

استفاده می گردد که مربوط به  ولوم دقت باالي نصب شده بر روي ست آموزشی می جهت کنترل دور موتور
را بروي16-3پارامترانجام شده است.وتر از اینور55و53و50اتصاالت ولوم دقت باال به ترمینالهاي باشد .

مینال دیجیتال می باشد .فعال شدن اینورتر توسط ترمربوط به که تنظیم می نماییم ) 11یازده (عدد

اینورتر فعال Auto onبدین منظور بهم اتصال داده شده تا با قرار گرفتن اینورتر در مد 18و12ترمینال 
تنظیم کنید)8را برروي 10-5باشد (و بایستی پارامتر 

:11-5پارامتر 

در نظر گرفته شده است .on/offتنظیم  این پارامتر جهت  کلید چکشی 

2برروي  مقدار 11-5اتصال داده شده است و فقط بایستی  پارامتر 19و 12پایه هاي این کلید به ترمینالهاي 

تنظیم شود.

:14-4 , 12-4پارامترهاي 

د باال و پایین سرعت موتور میباشد .جهت تنظیم ح

هرتز تنظیم می کنید .55را برروي 14-4و 0را برروي  12-4که 

و با غیر ACبرده و با ولوم دقت باال کنترل دور موتور Auto onدر انتها کافیست  مد کاري اینورتر را به 
کرون آزاد می شود.محور موتور جهت آزمایش موتور سنon/offفعال کردن  کلید چکشی 
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