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پاسخ به فعالیت های كتاب
پودمان اول :تابلو برق ساده كارگاهی
پاسخ به فعالیت های تابلوی پالستیكی آماده
عبارت زیر چه قابلیتی از تابلو را بیان می کند.

فعالیت ص11

 voltage switchgear is designed for switching and protection ofـLow
electrical equipment

پاسخ :تابلوهای فشار ضعیف برق برای كلیدزنی و حفاظت تجهیزات الكتریكی
طراحی شده است.
چه نکات ایمنی و حتی دیگری در خصوص تابلو برق کارگاهی شکل  4به نظر
شما می رسد؟

سؤال ص 13

پاسخ :بدون حفاظت ،سیم كشی نامرتب ،دسترسی غیر ایمن به تجهیزات ،عدم
اتصال زمین ،بدون وسایل اندازه گیری
كاربرد تابلو موقت كارگاهی بدنه پالستیكی و فلزی در شكل  6نشان داده شده
است .چه موارد ایمنی در كاربرد آنها باید در نظر گرفته شود؟

فعالیت ص14

پاسخ :صحت و درستی اتصاالت ،اطمینان از تجهیزات حفاظتی و عایقی
با استفاده از نمودار تعیین ساعت شكل  11منظور از عبارت  6hروی درپوش
پریز را توضیح دهید؟ رنگ درپوش ها معرف چه تقسیم بندی است؟

فعالیت ص17

پاسخ :عالمت  6hبه معنی ساعت  6و نشان دهنده محل شاخه ارت روی درپوش
است .رنگ آبی برای برق تك فاز و رنگ قرمز برای سه فاز كاربرد دارد.
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فعالیت ص18

تصاویر نشان داده شده در شكل  13كدام نوع پریز یا اتصال دهنده صنعتی را
مشخص می کند؟

شکل 13ـ چند نمونه اتصال دهنده

پاسخ :به ترتیب از سمت راست سوكت (  OUTLETـ ،)SOCKETاتصال  plugو
 connectorو آخرین قطعه  Inletنام دارد.
فعالیت ص19

در مورد ساعت اتصال نشان داده شده در شكل  14بحث و تبادل نظر كنید.

پاسخ :ساعت هر دو اتصال  9است .زیرا مبنای ساعت بر اساس مادگی بوده و
سوكت سمت راست ،برای پریز با ساعت  9مناسب است.
فعالیت ص19

نوع اتصال دهنده و پریز را در شكل  15را به تفكیك شماره مشخص شده
بنویسید؟
پاسخ1 :ـ Receptable

فعالیت ص22

2ـ Plug

3ـ Connector

4ـ Plug

 5ـ Inlet

مشخصات فنی تابلو كارگاهی دیده شده در شكل  19را تشریح كنید .در مورد
درجه حفاظت تابلو ( )IP44تحقیق كنید.
پاسخ :محافظت شده در برابر اشیای بزرگ تر از یك میلی متر و قطرات آب از هر
جهت ـ یك پریز سه فاز  32آمپر  400ولت و دو پریز تك فاز  230ولت 16آمپرـ
دارای كلید خودكار مینیاتوری تك فاز  16آمپر و سه فاز  32آمپر كندكار ،اتصال
به كابل  5در  10میلی متر مربع
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فعالیت ص25

در مورد ساختار تابلو شكل  29بحث و تبادل نظر كنید.
2

پاسخ :یك پریز سه فاز  10آمپر و سه پریز
تكفاز  10آمپر ـ كلید خودكار مینیاتوری سه فاز
 16آمپر ـ دارای كلید خودكار مینیاتوری تكفاز
 16آمپر و كلید جریان باقیمانده سه فاز  40آمپر
با حساسیت به جریان نشتی   30میلیآمپر ،اتصال
به كابل  35میلیمتر مربع

35mm

40A
30mA

C16A

C16A

C16A
3

2x10A

10A

10A

پاسخ به فعالیت های تابلوی فلزی
در شكل  30قطعات الكتریكی و غیر الكتریكی تابلو را مشخص كنید.

فعالیت ص26

پاسخ :قطعات الكتریكی :كلید خودكار مینیاتوری ،كلید جریان باقیمانده ،ترمینال
ریلی ،قطعات غیر الكتریكی :داكت پالستیكی ،ریل فلزی ،صفحه نصب ،لوالی فلزی
چه تفاوتهایی در اتصال ستاره و مثلث المپ سیگنالهای ولتاژ دارای نمایشگر،
روی تابلو وجود دارد؟

سؤال ص 30

پاسخ :المپ سیگنال دارای نمایشگر تا ولتاژ  500ولت متناوب را اندازه گیری و
نشان می دهد .اگر در حالت مثلث به مدار سه فاز متصل شود ولتاژ خط و در صورت
اتصال ستاره ولتاژ فاز را نشان می دهد.
با استفاده از یك المپ سیگنال جدید ولتاژ و یك كلید ولت متر و یك جعبه
پالستیكی یك نمایشگر ولتاژ خط و فاز درست كنید و ولتاژ های شش گانه خط
و فاز كارگاه را در گزارش خود یادداشت نمایید.

فعالیت ص30

پاسخ :یكی از فعالیت هایی كه هنرجویان می توانند انجام
دهند ساخت تابلو نشانگر ولتاژ خط یا فاز توسط المپ
سیگنال های دارای نمایشگر است .این تابلو ساده به همراه
كلید ولت متر به سادگی ولتاژ خط و فاز را نشان می دهد.
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فعالیت ص32

با توجه به نقشه حقیقی و شمای فنی داده شده در این كار عملی نقشه
جانمایی داده شده را سیم كشی نمایید (شکل .)38
پاسخ:

پاسخ به فعالیت های تابلوی روشنایی
فعالیت ص32

برای جانمایی ساده تر ،قطعات را روی یك كاغذ یا مقوای سفید به اندازه صفحه
نصب قرار دهید و ابعاد واقعی قطعات را روی آن ترسیم كنید و یك شابلون
اولیه درست كنید .شابلون های درست شده را با یكدیگر مقایسه كنید.
پاسخ :مراحل ساخت یك شابلون ساده در شكل نشان داده شده است .درست
كردن شابلون با ابعاد و مقیاس واقعی (یك به یك) اطمینان خاطر در هنرجویان
به وجود می آورد كه طبق نقشه نهایی كشیده شده روی شابلون قادر خواهند بود،
جانمایی را بدون كمبود فضا پیاده سازی نمایند.

سؤال ص 37

چرا آخرین ترمینال توسط پوشش پالستیكی پوشانده می شود؟
پاسخ :به دلیل حفاظت در برابر تماس دست كاربران یا برخورد ابزار فلزی و
جلوگیری از برق گرفتگی از درپوش پالستیكی استفاده می شود.
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برای كنترل كیفیت تابلو قبل از تحویل به مشتری و اطمینان از عملكرد صحیح
آنچه آزمایش های الكتریكی روی تابلو انجام می شود؟

تحقیق کنید39

پاسخ :در چك لیست نشان داده شده ،آزمایش ها اشاره شده است.

كنترل خودكار یك مدار روشنایی با استفاده از چه وسایلی در این مدار صورت
می گیرد؟

سؤال ص 43

پاسخ :فتوسل ،تایمر  24ساعت و كلید خودكار نجومی.
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فعالیت ص44

با توجه به نقشه انفجاری كنتاكتور در شكل  60ـ   ب ،در مورد نقش هر یك از
قطعات كنتاكتور بحث و تبادل نظر كنید.
پاسخ :پوشش ها برای حفاظت تماس در نظر گرفته شده است .حامل های كنتاكت
به همراه هسته متحرك ،كنتاكت های متحرك را جابه جا می كند .بوبین هسته
متحرك را به سمت داخل می كشد و نیروی فنر آن را به جای قبلی بر می گرداند.

سؤال ص 54

چرا باید همه میخ پرچ ها قبل از پرچ كاری در محل خود قرار گیرد .شماره
میخ های استفاده شده چیست؟
پاسخ :چون قبل از نصب نهایی داكت پالستیكی باید از محل نصب دقیق آن
اطمینان حاصل كرد به همین دلیل بهتر است میخ پرچ ها با شماره  4را قبل از
محكم كردن در محل تعیین شده قرار داد.

فعالیت ص44

با توجه به ابعاد قطعات و عرض داكت محاسبه كنید آیا ابعاد صفحه نصب برای
این جانمایی مناسب است؟
پاسخ :بله مناسب است .زیرا طبق شابلون جانمایی قابل انجام بوده است.

سؤال ص 55

چرا برخالف پرچ كاری شماره مته و شماره پیچ خودكار در نصب ریل فلزی
یكی نیست؟
پاسخ :چون پیچ های خودكار با شماره بیشتر باید در بدنه فلزی تابلو محكم شود.

سؤال ص 55

چرا داكت پالستیكی با پرچ كاری روی صفحه نصب محكم می شود ولی ریل
فلزی با پیچ خودكار بسته می شود؟
پاسخ :زیرا اتصال داكت دائمی است ولی ریل فلزی ممكن است با نصب قطعات روی
آن ،تغییر شكل و جابهجایی داشته باشد .بنابراین امكان تعویض آن ممكن باشد.

سؤال ص 56

تسمه بافته مسی اتصال زمین در تابلو چه وظیفه ای به عهده دارد؟
پاسخ :نقش هم بندی بین در تابلو و بدنه تابلو را ایجاد می كند .وقتی بدنه به اتصال
زمین مناسب متصل باشد در تابلو نیز اتصال زمین دارد.
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کلید قطع اضطراری در چه مواقعی در این کار عملی می تواند کاربرد داشته
باشد؟ مناسب ترین محل نصب کلید روی تابلو کجاست؟

سؤال ص 56

پاسخ :در زمان اضطرار كه باید كل تابلو بی برق شود و فرصتی برای بازكردن در
تابلو نیست .محل نصب آن در سمت راست تابلو و روی بدنه تابلو نصب می شود.
تنظیم و نصب اجزای تابلو های برق از تجهیزات و قطعات زیادی تشكیل شده
است .برای جلوگیری از بی نظمی وكاهش سرعت عمل پیش آمده در شكل 88
چه پیشنهادی دارید؟

فعالیت ص57

پاسخ :دسته بندی سر سیم ها و شماره سیم ها در ظرف مخصوص ،دسته بندی ابزار
و قطعات در دسته بندی مرتب و قابل دسترس باشد تا از اتالف وقت و سردرگمی
افراد جلوگیری شود.
چرا مركز اتصال ستاره چراغ سیگنال باید سیم نول داشته باشد؟

سؤال ص 59

پاسخ :اگر مركز اتصال ستاره چراغ سیگنال معمولی به سیم نول متصل نباشد با
قطعی یك فاز ممكن است چراغ سیگنال مربوط به آن فاز روشن باشد و كاربران
تابلو را به خطا بیاندازد.
در مورد نحوه نصب فتوسل در شكل  97بحث و گفت وگو كنید.

فعالیت ص61

پاسخ :محل نصب فتوسل نباید در مسیر مستقیم تابش نور چراغ روشنایی
موردنظر باشد.
در شبكه توزیع برای تأمین روشنایی خیابان ها و معابر به شیوه سنتی از
نقشه ای مشابه شكل  98استفاده می شود .در مورد نحوه به كارگیری از فتوسل
بحث و گفت وگو كنید.

فعالیت ص61

پاسخ :فتوسل تغذیه یك كنتاكتور را بر عهده دارد و سه گروه روشنایی با اتصال
ستاره توسط كنتاكتور به شبكه برق متصل میشوند.
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فعالیت ص64

كاتالوگ نشان داده شده در شكل  104مربوط به یك تایمر نوع ساعتی است.
با توجه به اطالعات آن به سؤاالت داده شده پاسخ دهید.
الف) كمترین زمان قابل تنظیم با این رله چقدر است؟  37/5ثانیه كمترین
زمان قابل تنظیم است.
ب) به ازای یك ثانیه چند دندانه باید فشرده شود؟  96دندانه برای  3600ثانیه
است و كمترین زمان  37/5ثانیه است.
پ) برای تنظیم عملكرد رله برای  5دقیقه چند دندانه باید به طرف داخل
فشرده شود؟  8دندانه باید انتخاب شود.
پودمان دوم:پاسخ به فعالیتهای بخش راهانداز دائم موتور الكتریكی

فعالیت ص71

تفاوت كنتاكتور و  MPCBمطابق جدول  2چیست؟
پاسخ :با توجه به جدول هر دو وسیله می توانند کلیدزنی انجام دهند
حفاظت دارد اما کنتاکتور حفاظت ندارد.

فعالیت ص72

MPCB

چرا در راه اندازی نوع اول (شماره  )1مطابق شكل  ،2با وجودی كه
دارای رله حرارتی داخلی است ،رله حرارتی در زیر کنتاکتور حذف نشده است؟
چرا؟

MCCB

پاسخ :با توجه به راهنمایی که برای هنرجو آمده است ،اگر راه اندازی نوع دوم
را كه مربوط به  MPCBاست با آن مقایسه كنید متوجه می شوید  MPCBهم
مدار قدرت و هم مدار فرمان را قطع می كند اما در مورد  MCCBفقط مدار
موتور الكتریكی را قطع می كند .پس می توان نتیجه گرفت وجود رله اضافه بار
(بی متال) برای مدار فرمان طراحی شده است و تیغه 96ـ   95آن مدار فرمان و
راه اندازی را حفاظت می کند در صورتی که  MCCBمعموالً بدون دخالت مدار
فرمان ،موتور الكتریكی را حفاظت می کند .پس باید رله اضافه بار (بی متال) در
مدار قرار گیرد .این موضوع در مقایسه راه اندازی نوع اول و سوم هم قابل توجه
است .یعنی صرف نظر از اینکه  MCCBقسمت حرارتی داشته باشد یا نداشته باشد
رله اضافه بار در زیر کنتاکتور قرار می گیرد و مجموعه به صورت MCCB + Starter
قابل قبول است.
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در شکل  3دو کلید خودكار مینیاتوری نشان داده شده است با توجه به عالئم
به کار رفته روی آنها و مطالبی که راجع به وسایل کلید زنی گفته شد این دو
كلید چه تفاوتی با هم دارند؟

فعالیت ص73

پاسخ :قطعه سمت چپ به نام کلید خشک یا ایزوالتور معروف است که در اصل
کلید جداساز است و هیچ حفاظتی ندارد اما قطعه سمت راست که از گذشته با آن
آشنا هستید  MCBاست که یک کلید خودکار مینیاتوری با مصارف خانگی است.
اطالعات نمونه برچسب رله اضافه بار ( )Overload Relayدر شكل  7را
استخراج نمایید.

فعالیت ص75

پاسخ :روی برچسب رله های اضافه بار به استاندارد  IE60974و شماره سایر
استانداردها ( VDEآلمان) و ( BSبریتانیا) و  JEMیا ( JISژاپن) جریان نامی و
جریان قابل تحمل کنتاکت های کمکی 95ـ 96و همچنین 97ـ   98رله اضافه بار و
فیوز متناسب با رله اضافه که از نوع  aMو یا  gLخواهد بود در برچسب ها مشهود
است مقادیر دیگر مثل جریان حرارتی  -Ithولتاژ عایقی  -Uiکالس بی متال-class
ولتاژ ایستادگی ضربه  Uimpنیز بر روی بی متال ها مشهود است.
در راه اندازی و کار موتورهای الکتریکی معموالً از رله اضافه بار یا بی متال که
معموالً دارای سه شاخک استفاده می شود اما نوع دیگری از آن در بازار متداول
شده که چهار شاخک دارد این شاخک چهار زیر ترمینال  14کنتاکتور بسته
می شود به نظر شما کار شاخک چهارم چیست؟ (شکل )9

تحقیق کنید76

پاسخ :این پایه در مدار حرارتی بیمتال قرار ندارد و اضافه است که با استفاده از آن
کار کردن با کنتاکتهای کمکی با وجود رله اضافه بار (بیمتال) راحت خواهد بود.
سازندگان آسانسور های نسل جدید از چه تجهیزاتی برای راه اندازی نرم استفاده
می كنند؟

تحقیق کنید

پاسخ :اینورتر ( )Soft Starterکه در پودمان آخر هنرجویان با آن کار خواهند کرد.
با توجه به شماره قطعات حفاظتی و كنترلی در تابلو های موتوری نشان داده
شده در شكل  5جدول  3را تكمیل نمایید.

فعالیت ص78
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راهنمایی :بهعنوان مثال کلید خودكار مینیاتوری ،نقش کلید ( )CBو محافظ جریان
اتصال کوتاه را دارد.

پاسخ :هنرجو راهنمایی شده :به عنوان مثال كلید خودكار مینیاتوری ،نقش كلید
( )CBو محافظ جریان اتصال كوتاه را دارد .باید توجه داشت در مورد ستون اول
منظور از کلید ،وسیله کلیدزنی است که فیوز ذوب شونده کلید نیست همچنین
رله اضافه بار هم کلید نیست بلكه رله ای است که از طریق مدار فرمان موتور را در
حالت اضافه بار قطع می کند ولی کلید فیوز ،وسیله کلیدزنی است و بقیه وسایل
هم مشخص است که کلید هستند .در ستون دوم مربوط به حفاظت در برابر اتصال
کوتاه وجود قسمت مغناطیسی و یا سیم رابط فیوزی در قطعه است که بی متال ـ
کنتاکتور ـ کلید گردان فاقد آن است .ستون سوم وسیله کنترل و قطع و وصل
مکرر است که در این بین فقط کنتاکتور است که چنین خاصیتی را دارد البته
در تکنولوژی های جدید و با لوازم جانبی در آمپرهای باال مدل هایی از MCCB
چنین توانایی را دارند اما در اینجا و در حد دانش هنرجویان به این موضوع ورود
پیدا نمی کنیم .در ستون آخر وسیله حفاظت در برابر اضافه بار موتور منظور بوده با
توجه به آنکه خود کتاب  MCCBرا حذف کرده منظور نوع فقط با قطع مغناطیسی
آن مدنظر بوده است .در مورد کلید خودکار مینیاتوری و نوع  Bو  Cآن قب ً
ال
صحبت شد با وجود قسمت حرارتی و در  MCBها در مدارات راه اندازی موتورها از
آنها فقط به عنوان وسیله حفاظت در برابر اتصال کوتاه استفاده می شود و کار اصلی
حفاظت در برابر اضافه جریان در این ستون فقط به عهده رله اضافه بار و MPCB
است و بقیه چنین توانایی را ندارند.

ردیف قطعات كنترلی و حفاظتی

1
کلید یا CB
√

1

کلید خودكار مینیاتوری

2

فیوز ذوب شونده

3

کلید MCCB

√

4

کلید MPCB

√

5

کلید گردان

6

بی متال

7

کنتاکتور

8

کلید فیوز
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√

2

3

4

حفاظت جریان کنترل و قطع و محافظ جریان
اضافه بار
وصل موتور
اتصال کوتاه
√

*
*
√

√

*
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چرا در روش دوم از رله اضافه جریان استفاده نشده است؟

سؤال ص 79

پاسخ :در تابلوهای  MCCآنچه در بازار مونتاژ می شود در کتاب آمده است یعنی
برخی سازندگان  MCCBمدعی هستند که  MCCBآنها نیاز به بی متال ندارد و
حتی در برخی مواقع  MCCBهایی عرضه کرده اند و مدعی هستند که به تنهایی
برای راه اندازی موتور به کار می آید استفاده از رله  Under Voltageو  Shuntدر
آنها و به کار بردن در مدار فرمان نقیصه وجود بی متال (رله اضافه بار) را برطرف
میکند .اما به طور معمول آنچه برابر استاندارد بوده و در قالب پنج شکل آمده بر
روش های دیگر ارجحیت دارد.
با توجه به آنچه تا به حال آموختید به نظر شما برای آزمایش سالم بودن وسایل
راه اندازی ،چه کارهایی باید انجام داد؟

فعالیت ص83

پاسخ :با استفاده از مولتی متر سالم می توان شستی ها را در حالت قطع و وصل
آزمود ،همچنین کنتاکت های کنتاکتور و بوبین آن را می توان از هم تمیز داد.
اگر كنتاكت بسته كنتاكتوری در مسیر تغذیه بوبین همان كنتاكتور قرار داده
شود چه اتفاقی می افتد؟

فعالیت ص90

پاسخ :کنتاکتور با روشن شدن شروع به قطع و وصل به صورت متناوب یا اصطالحاً
رگباری می کند.
پاسخ به فعالیت های بخش راه انداز یكی پس از دیگری موتور الكتریكی
در مدار فرمان كار عملی به جای كنتاكت باز  KM1در مسیر بوبین كنتاكتور،
 KM2كنتاكت بسته  KM1را قرار دهید و مدار جدید را بررسی كنید .مورد
استفاده مدار جدید را شرح دهید.

فعالیت ص9٥

پاسخ :در این صورت روشن شدن  KM2وابسته به خاموش بودن  KM1خواهد بود
درصورتیکه در مدار یکی پس از دیگری روشن شدن  KM2وابسته به روشن بودن
 KM1بود .در مواقعیکه ابتدا باید کنتاکتور  KM2روشن شود و خاموش یا روشن
بودن آن در کارکردن  KM1تأثیری نداشته باشد از این مدار میتوان استفاده کرد.
173

پاسخ به فعالیت های بخش راه انداز چپ گرد ـ راست گرد حفاظت سریع
موتور الكتریكی
فعالیت ص115

عملكرد لیمیت سوییچ ها در جك هیدرولیكی شكل  48را تفسیر كنید.
پاسخ :برای محدود کردن حرکت جک بین دو سطح لیمیت سوئیچ  1و  2تعبیه
شده است.

فعالیت ص117

در راه اندازی یك موتور الكتریكی الزم است كه با فشار به شستی  S1موتور
راست گرد و بدون خاموش كردن موتور مدار ،با فشار به شستی  S2موتور
چپ گرد شود .چنانچه مجددا ً شستی  S1فشار داده شود موتور به وضعیت
راست گرد بر نگردد ،مدار فرمان چپ گرد ـ راست گرد چه تغییری نیاز دارد؟
پاسخ :برای این منظور خود نگهدار سمت چپ مانند مدار سریع (کوتاه) و
خودنگهدار سمت راست مانند مدار با حفاظت کامل (بلند) باشد.

فعالیت ص126

بلوك دیاگرام عملكرد دستگاه را ترسیم و از روی آن مدار را طراحی كنید.
پاسخ :شکل مدار در کتاب درسی آمده بلوک دیاگرام آن را در شكل صفحه بعد
می بینید.
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پودمان سوم:پاسخ به فعالیتهای بخش راهانداز موتور
الكتریكی ستاره مثلث معمولی

فعالیت ص139

در صورتی که بوبین تایمر و  KM1موازی بسته شوند چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ :منظور از موازی بسته شدن آن است که که یک سر بوبین تایمر به
کنتاکتور وصل شود ،چون از تیغه تایمر به جای شستی قطع استفاده می کنیم در
زمان اتصال موتور به صورت ستاره باید شمارش معکوس تایمر نیز شروع شود و
قطع تایمر به دنبال قطع کنتاکتور ستاره رخ دهد لذا برای آنکه ابتدا کنتاکتور
 KM1قطع شود و بعد تایمر  KT1چنین طرحی داده شده بدیهی است اگر موازی
بسته شوند و کنتاکت بسته  KT1در باالی این دو قرار گیرد هم زمان قطع خواهند
شد که خواسته ما نیست.
A1
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فعالیت ص145

چه نكات ایمنی باید در سیم كشی چیدمان عرضی و طولی قطعات شكل 13
مد نظر قرار گیرد؟
پاسخ :به لحاظ ایمنی فرم دهی سیم های قطور و با جریان الکتریکی باال چیدمان
طولی را تأیید می کند.

فعالیت ص148

با توجه به شکل  ،15این دو روش را از نظر چیدمان و فضاسازی با یکدیگر
مقایسه نمایید.
پاسخ :جانمایی در شكل  16نسبت به نوع قبلی راحت تر و بهتر است.

فعالیت ص151

با توجه به نقشه داده شده سیم کشی مدار این راه اندازی مشابه کدام یک از
مدارات فرمان ستاره مثلثی است که در این پودمان با آنها آشنا شده اید؟ در این
مدار چرا تیغه های تایمر هم نام تیغه های کنتاکتور  KM2نام گذاری شده اند؟
پاسخ :در این مدار چرا تیغه های تایمر هم نام تیغه های کنتاکتور  KM2نام گذاری
شده اند؟ همان طور که از ظاهر دیده می شود مدار ستاره مثلث نوع اول است و
نه نوع دو سیمه ،در قسمت دوم تیغه های تایمر هم نام تیغه های کنتاکتور KM2
نام گذاری شده است چرا که تایمر پنوماتیکی بوبینی ندارد و با بوبین کنتاکتور
 KM2و کشیده شدن آن به حرکت در می آید پس عالوه بر نام گذاری در عمل نیز
تایمر پنوماتیک روی هر کنتاکتوری سوار شود برای آن کنتاکت تایمری می سازد.

تحقیقکنید154

در تولیدات جدید ،رله کنترل فاز و کنترل بار الکترونیکی به نظر یکی شده
است؟
پاسخ Phase Failure Relay :و  static Overload Relayدو اصطالحی است که
در استاندارد  IECبرای این وسایل به کار رفته اما با توجه به تنوع قطعات در بازار
 Single Phase Preventerو Phase Monitor Relayو نیز برای کنترل فاز به کار
می رود و  Electronic overload Relayبرای کنترل بار به کار گرفته می شود .البته
در برخی موارد سازندگان مدعی می شوند امکانات بیشتری روی قطعات ساخته
شده خود قرار داده اند .که هر دو کار را انجام می دهد اما باز به این معنی نیست
که این دو قطعه یکی شده اند.
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پودمان چهارم
در صورتی که پنجره  PROJECT MANAGERبسته شده باشد چگونه می توان
آن را مجدد ظاهر کرد؟

فعالیت ص187

پاسخ :با نوشتن  PROJECTدر خط فرمان فشردن دکمه  Enterپنجره PROJECT
 MANAGERظاهر می شود .در مورد  Catalog Browserنیز از سربرگ ()tab
شماتیک منوی  Icon Menuرا باز کنید و روی گزینه دوم Catalog Browser

کلیک کنید تا ظاهر شود.

سایر قسمت های پنجره  Create New Drawingبرای چه منظوری است و چه
کاری انجام می دهد؟

تحقیقکنید188

پاسخ :عالوه بر نام ( )Nameـ الگو ( )Templateـ محل ذخیره ( )Locationفایل ـ
توضیحات پروژه ()Description
برای موتور الکتریکی ترسیم شده در شکل  25ترمینال گذاری کنید و عالمت
زمین را ایجاد نمایید؟

فعالیت ص195

پاسخ :برای ایجاد ترمینال ،ترمینال را از  Insert Componentانتخاب کنید.
نقشه مدار راه اندازی چپ گرد ـ راست گرد را با توجه به مراحل شکل ترسیم
نمایید؟

فعالیت ص195

پاسخ :با توجه به آنکه در مدار فرمن چپ گرد راست گرد احتیاج به شستی دوبل
داریم بـرای ایجـاد شستی دوبل پس از رسم یک شستی قطع و یـا وصل و
در سمت  Pushاز منوی  2nd+NC Contactو یا  2nd +NO Contactدیگر
کنتاکت های  Buttonرا درج کرده و برای ارتبـاط مکانیکی خط چین بـین آنها
دکمه  Line Dashed Linkرا مطابق شکل  27فعال کنید و یک بار روی کنتاکت
اول و بار دیگر روی کنتاکت دوم کلیک کنید تا ارتباط مکانیکی شستی دوبل
ایجاد شود.
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فعالیت ص198

تحقیق کنید تفاوت ( )Scootسرخوردن و نیز ( )Surferموج سواری در
AutoCAD Electricalچیست؟
پاسخ Scoot :از منو  Transform Componentانتخاب می شود و انتقال یک قطعه،
برچسب آن ،شماره گذاری سیم و ...به همراه سیم متصل به آن است در صورتی که
 Surferمربوط به ارجاع متقابل بین نقشه یا نقشه ها است.

تحقیقکنید199

سایر امکانات  AutoCAD Electricalکه با کلیک راست کردن هر قطعه ظاهر
می شود کدام هستند؟
پاسخ :در شکل کتاب آمده است  Editـ  Deleteـ  Surferـ  Retagـ  Copyـ Scoot
ـ  Alignـ  Moveرا برای یک  Componentمشخص میکند.

فعالیت ص200

سیم های ابتدا و انتهای خط تغذیه سه فاز قدرت به صورت جهت دار نشان
دهید و مشخصات آن را درج کنید از ابزار کناری  WireNumberبه نام Source
 Arrowکمک بگیرید و سعی کنید این کار را انجام دهید.
پاسخ :با توجه به توضیحات داده شده و شکل موجود در کتاب دستور را اجرا کنید
و نتیجه را ببینید.

فعالیت ص200

برچسبی در وسط سیم و با رنگ بندی برای آن ایجاد کنید  Wire Numberاز
منوی   Line Wire Labelsـ  Inبرای این کار از  Leaderکمک بگیرید و سعی
کنید این کار را انجام دهید.
پاسخ :با توجه به توضیحات داده شده و شکل موجود در کتاب دستور را اجرا کنید
و نتیجه را ببینید.

فعالیت ص201

موقعیت شماره سیم را به سمت دیگر سیم منتقل کنید برای این کار از
 Wire numberاستفاده کرده و این کار را انجام دهید .برای نوشتن شماره سیم
در وسط سیم ها مطابق از شکل    Line 37ـ  Toggle Wire Number Inچگونه
باید استفاده کرد؟
Flip

پاسخ :با توجه به توضیحات داده شده و شکل موجود در کتاب دستور را اجرا کنید
و نتیجه را ببینید.
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قطعات کارخانه ای  SIEMENSرا به  AutoCAD Electricalاضافه کرده و با
یکی از انواع ! LOGOکار عملی (ب) را انجام دهید.

فعالیت ص20٤

پاسخ :در   Catalog Browserمیتوان ! LOGOرا پیدا کرد و در پروژه استفاده نمود.
در مورد ویرایش Footprintها چه ابزارهایی در  AutoCAD Electricalوجود
دارد؟ آنها را برای سایر هنرجویان ارائه دهید.

تحقیقکنید204

پاسخ :ابزار  Edit footprintو  Copy footprintو  Delete footprintرا می توان
نام برد.
پودمان پنجم:پاسخ به فعالیتهای بخش بانك خازنی
بسیاری از كارگاه های صنعتی به دلیل تعداد زیاد موتور های الكتریكی در شبكه
مصرف توان غیر مؤثر باالیی نیاز دارند .قبض نشان داده شده در شكل  3مربوط
به یك کارگاه صنعتی است .مبلغ قابل پرداخت آن چقدر است؟ چه راهكاری
برای كاهش هزینه برق این قبض پیشنهاد می كنید؟

فعالیت ص20٤

پاسخ :با توجه به قبض نشان داده شده در یک دوره  26روزه میزان میان باری:
126000کیلو وات مبلغ  29484000ریال ،اوج بار :برای  44000کیلووات
مبلغ  20592000ریال و در کم باری  84000به مبلغ  9828000در مورد
مصرف راکتیو  144000است که بابت آن مبلغ  2973364محاسبه شده است که
مجموع برابر  627876264ریال .البته در ستون زیرین موارد دیگری وجود دارد که
مبلغ قابل پرداخت را  3398582000ریال می رساند شامل آبونمان ،بهای قدرت
قراردادی ،بدهی قبلی و ...است با توجه به هزینه توان راکتیو گزینه نصب بانک
خارنی برای کاهش هزینه برق می تواند راهکار مناسبی باشد.
اگرخازن ها مستقیم وارد مدار شود چه پیامدی خواهد داشت؟
پاسخ :اگر خازن ها بدون مقاومت محدودکننده (پیش گذار) وارد مدار شوند جریان
زیادی کشیده خواهد شد که مخرب کنتاکتور است به همین خاطر تیغه های
مقاومت های موازی با تیغه های قدرت کنتاکتور از نوع ( Early Closingزود
بسته شو) بوده و ابتدا جریان هجومی از آنها گذشته و بعد تیغه های قدرت کنتاکتور

سؤال ص 217
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وارد مدار می شوند تا آسیب نبینند.
فعالیت ص219

در نقشه شكل  13محل نصب رگوالتور را مشخص كنید و عملكرد مدار را
تفسیر و به كالس ارائه نمایید.
پاسخ :رگوالتور در جای مناسب خود نصب شده است یعنی خروجیهای آن برای
کنتاکتوره رفته است این مدار هر چند در قسمت جبرانسازی انفرادی آمده است اما
در اصل جبرانسازی مرکزی با دو پله است که کار عملی بعدی است اما ،در حالتی که
کلید  AOHمیداشت و کلید در وضعیت  Hقرار داشت میتوانست برای کار عملی 1
آن را بهکار گرفته شود یعنی بهصورت دستی خازنها را وارد مدار کرد و رگوالتور صرفاً
نقش اندازهگیری را داشته و میزان ضریب توان را در حالتهای مختلف نشان دهد که
خواسته کار عملی  1میباشد .در مورد رگوالتور و ورودی آن یعنی  CTباید دقت کرد
که از تغذیه اصلی نمونهگیری کند که در کار عملی  2راجع به آن صحبت شده است .با
این حال در کار عملی  1وجود یک کلید اصلی برای مدار الزم است.

سؤال ص 222

بیشترین كاربرد جبران سازی نقطه ای در كجاست؟
پاسخ :این روش بیشتر برای حالت بی باری ترانسفورماتورها ،دستگاه های با کابل
طوالنی و موتورهای دائم کار استفاده می شود که
در آن برای هر مصرف کننده به صورت مجزا خازن
محاسبه و نصب می شود.
از مزایای این روش این است که رگوالتور نیاز ندارد،
جبران دقیق ،کامل میتواند توان راکتیو را جبران
کند.
مهم ترین ایراد این روش استفاده تعداد زیاد خازن
و هزینه باالی اجرای آن است.
m3

سؤال ص 225

m2

m1

مزایا و معایب روش جبران سازی گروهی را بررسی كنید.
پاسخ :در این روش برای چند مصرف کننده که هم زمان و کنار یکدیگر کار
می کنند ،یک خازن با توان باال نصب می شود .در این روش تعداد خازن ها کم
می شود مزایای روش انفرادی را دارا است عالوه بر اینکه به خاطر کاهش تعداد
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خازن ها و مراحل نصب ،هزینه آن اقتصادی تر
است .بزرگ ترین ایراد این روش در مواردی
است که مصرف کننده ها با هم و گروهی در
مدار نباشند و باعث می شود در جبران سازی
اشتباه صورت گرفته و بار راکتیو به صورت
خازنی در مدار ظاهر شده و به شبکه وارد شود.
پاسخ به فعالیت های بخش اینورتر
استفاده از اینورتر و بانك خازنی برای اصالح ضریب توان را با یكدیگر مقایسه نمایید.

تحقیقکنید228

پاسخ :اصالح ضریب قدرت با اینورتر مانند بانك خازنی استهالك مكانیكی در
كنتاكتور خازنی به همراه ندارد.
برچسب مشخصات نشان داده شده در
شكل  4مربوط به اینورتر نشان داده
شده در شكل  1است .مشخصات فنی
آن را استخراج كنید.

فعالیت ص229

پاسخ :توان اینورتر مناسب برای موتور الكتریكی  3/5یا  5/5كیلو وات است.
ورودی اینورتر سه فاز 50 ،هرتز و خروجی سه فاز تا  400هرتز است.
با توجه به فركانس های نشان داده شده در شكل  5در كدام حالت سرعت
چرخش محور موتور الكتریكی چهار قطب بیشتر خواهد بود؟

سؤال ص 229

پاسخ :با توجه به نوشته فرکانس در دو اینورتر و اینکه فرکانس با سرعت نسبت
مستقیم دارد پس سرعت در  60هرتز بیشتر می باشد.
شرح مختصری از نحوه تنظیم اینورتر موجود در كارگاه را بنویسید.

فعالیت ص240

پاسخ :انواع اینورتر ها با توجه به نوع قابلیت ها ،تعداد ورودی و خروجی در جدول
صفحة بعد آمده است.
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OMRON

LS

DELTA

SIEMENS

V1000

MX2

IG5A

VFD-M

Micro Master420

تعداد ورودی دیجیتال

6

7

8

6

3

تعداد خروجی دیجیتال

3
2
1
1
1

3
2
1
2
1

2
2
1
ندارد
ندارد

2
2
1
ندارد
ندارد

1
1
1
ندارد
ندارد

شبکه مودپاس ـ پیش فرض

دارد

دارد

دارد

دارد

USS Protocol

قابلیت اتصال  PTCموتور

دارد
دارد
دارد

دارد
دارد
دارد

ندارد
دارد
ندارد

ندارد
دارد
ندارد

دارد
ندارد
ندارد

نامشخص

نامشخص

نامشخص

تعداد ورودی آنالوگ
تعداد خروجی آنالوگ
تعداد ورودی پالس
تعداد خروجی پالس

واحد ترمز پیشفرض
قابلیت برنامه نویسی
استاندارد ایمنی

پشتیبانی از سایر شبکه ها

قابلیت اتصال کارت
ورودی  /خروجی
روش های کنترلی

EN954-1Cat.3
EN6158 SIL II
EN60204-1 category 0

ISO 13849-1
& (Two Inputs
)One Output

Modbus
Profibus
CANopen
DeviceNet
LONworks
Component
ML II
PROFINET
Ethernet
EtherCAT

Modbus
Profibus
DeviceNet
Component
ML II
Ethernet
EtherCAT

ندارد

دارد

DeviceNet
Profibus
CANopen
Ethernet

ندارد
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ندارد

Profibus
DeviceNet
CANopen

ندارد

V/F Constant
V/F Constant
V/F Constant
V/F Constant
V/F Constant
Sensoriess Vector Sensoriess Vector
Sensoriess Vector Control
Sensoriess Vector Control Sensoriess Vector Control
Control
Control

 0تا  400هرتز
 0تا  400هرتز
 0تا  400هرتز
رنج فرکانس خروجی
بار سبک  120درصد برای بار سبک  120درصد برای بار سبک  120درصد
برای یک دقیقه
یک دقیقه
یک دقیقه
ظرفیت اضافه بار
بار سنگین  150درصد برای بار سنگین  150درصد برای بار سنگین 150
درصد برای یک دقیقه
یک دقیقه
یک دقیقه
 200درصد گشتاور نامی در  200درصد گشتاور نامی در
گشتاور راه اندازی
نامشخص
 0/5هرتز
 0/5هرتز
ندارد
دارد
دارد
قابلیت درایو موتور PM
اضافه بار
اضافه بار
اضافه بار
اضافه جریان لحظه ای
اضافه جریان لحظه ای
اضافه جریان لحظه ای
اضافه ولتاژ
اضافه ولتاژ
اضافه ولتاژ
کاهش ولتاژ
کاهش ولتاژ
کاهش ولتاژ
توابع حفاظتی مهم
قطعی لحظه ای برق
قطعی لحظه ای برق
قطعی لحظه ای برق
اضافه حرارت
اضافه حرارت
اضافه حرارت
زیر بار ماندن
زیر بار ماندن
زیر بار ماندن
اتصال بدنه
اتصال بدنه
اتصال بدنه

فعالیت ص249

ندارد

دارد

 0تا  650هرتز
 0تا  400هرتز
بار سبک  120درصد بار سبک  120درصد برای
یک دقیقه
برای یک دقیقه
بار سنگین  150درصد بار سنگین  150درصد برای
یک دقیقه
برای یک دقیقه
 150درصد گشتاور
نامشخص
نامی در  0/5هرتز
ندارد
ندارد
اضافه بار
اضافه بار
اضافه جریان لحظه ای
اضافه جریان لحظه ای
اضافه ولتاژ
اضافه ولتاژ
کاهش ولتاژ
کاهش ولتاژ
قطعی لحظه ای برق
اضافه حرارت
اضافه حرارت
زیر بار ماندن
زیر بار ماندن
اتصال بدنه
اتصال بدنه

با مراجعه به دفترچه راهنمای استفاده اینورتر ،این مورد را مشخص و یادداشت
كنید .سپس اینورتر را روشن و تنظیمات مربوط به تغییر فركانس خروجی به
كمك صفحه كلید را انجام دهید و سپس از روی صفحه كلید ،موتور متصل
به اینورتر را روشن كنید و فركانس خروجی اینورتر را تغییر دهید .گزارش
ساده ای از اقداماتی كه انجام داده اید تهیه و به مربی آزمایشگاه تحویل نمایید.
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: مرحله اول تا چهارم:پاسخ
OV E R V IE W
T he following
procedure is a
s upplement to other
documentation
s upplied with this
equipment and will
guide the us er in
properly wiring the
V 1000 and motor. It
will als o allow the
ins taller to check
motor direction,
correct if neces s ary
and perform a motor
Auto-T une.
DA NG E R : Improper
wiring c an and will
c aus e bodily harm
as well as damage
to the equipment.
When ins talling the
s ys tem be s ure to
follow good wiring
practices and all
applicable codes .
E ns ure that the
mounting of the
various components
are s ecure and that
the environment,
s uch as extreme
dampnes s , poor
ventilation etc. will
not caus e s ys tem
degradation.
P leas e read this
c heat s heet and
other doc umentation
provided with the
V 1000 thoroughly
before attempting
any ins tallation.

1

S tep

V1000 Model Identification and
Mounting

T o make s ure you rec eived the c orrec t model it is
es s ential to verify the V 1000 nameplate with your order;
and make s ure that the drive has the c orrec t rating s o it
c an be us ed with your motor. P leas e c hec k the nameplate
information as s hown in the ex ample below.

1012(13)

E ns ure that the output power from the V F D is
compatible with the motor requirements .

C heck that the available power meets the input power
requirements .

In the cas e of s ys tems with multiple V F Ds , follow the
above procedure for each V F D and motor.

Mounting the V 1000
T he mounting of the V 1000 is extremely important regarding
environment and acces s ibility. Depending on your s ys tem,
there are various models available and the mounting
dimens ions (footprint) may be different. B ecaus e the
mounting procedure is fairly extens ive, it is beyond the s cope
of this document, the us er is referred to the V 1000 Quick
S tart G uide (Manual No. T OE P C 71060614) received with the
V 1000, S ec tion 1 P hys ic al Ins tallation. Match the model
that you received and follow the procedure des cribed in the
manual to ens ure a s afe and functional ins tallation. In cas es
where the s ys tem has more than one V 1000, refer to the
proper clearances required for adequate ventilation. P leas e
pay particular attention to:
T he clearances to be maintained around the enclos ure
for adequate ventilation.
T he environmental s pecifications s uch as avoiding
exces s ive dampnes s , extreme temperatures , chemical
expos ure, corros ive areas etc. to avoid damage to the
equipment and to maintain s afety.

R emoving P rotec tive C overs

NE MA 1

Improper removal of the V 1000 protective covers , as well as
the conduit bracket (NE MA 1) can caus e extens ive damage
to the V 1000. T o avoid damage to thes e items , pleas e pay
particular attention to the V 1000 Quick S tart G uide,
S ection 3, P rotec tive C overs .

Open C has s is

2

S tep

B2

-

+

T o change direction of
motor rotation, s wap any
two of the three motor
leads (S ee S tep 2)

+1

+2

C onnect
frame to
ground

(W/T 3)

(V /T 2)

U/T 1 V /T 2 W/T 3

(U/T 1)

3Ø Induction
motor

S ING LE P HAS E
INP UT V 1000

C onnect to
chas s is
ground

Input
P rotection
(F us e or C .B .)

T o change direction of
motor rotation, s wap any
two of the three motor
leads (S ee S tep 2)

(W/T 3)

(V /T 2)

U/T 1 V /T 2 W/T 3

(U/T 1)

C onnect
frame to
ground

3

DA NG E R

Check Motor Direction

R E V LE D
OF F

on the Digital Operator; the green LE D

F ig. 3 Digital Operator

on the Digital Operator once, then press

on the Digital Operator. T he motor

on the Digital Operator.

4

S tep

Page 1 of 2

Auto -tuning

three times until the Digital Operator

In this step the V 1000 is setup for use with the
motor. Make sure all protective covers have been
re-attached then apply power to the V 1000.
DO NOT R UN T HE MOT OR .

P ress

.

.

to s ave the value.

F or standard AC motors us e
the default s etting for motor
bas e frequency (60Hz), motor
poles (4) and motor rated
speed.

to go to select the next parameter and follow the

to adjust the value, then press the

to select the digit you would like to change and use the

Digit F las hing
Motor HP to kW = HP x 0.746
E xample: 10HP = 10 x 0.746 = 7.46 kW

two times until the Digital Operator shows

shows the Auto-T uning menu (A.T un) then press

P ress

and

E nter Motor P ower in kW (K ilowatt)

parameter T 1-02 then press

P ress

P ress

Motor R ated V oltage (e.g. 230 V , 460 V )

s ame procedure described above to adjust its value.

Motor B ase F requency (e.g. 60.0 Hz)

Motor R ated current (e.g. 11.0 A, 22.0 A)

Motor P oles (e.g. 4 P oles)

to select

Motor R ated S peed (e.g. 1750 rpm)

Warning! S udden movement hazard. T he V 1000 and motor may s tart
unexpectedly during Auto-T uning.

the Auto-T uning start command.

After setting parameter T 1-07 press

!

Warning! E lectric S hock Hazard. High voltage will be s upplied to the motor when
s tationary Auto-T uning is performed. Do not touch the motor during auto-tuning.

when the Auto-T uning procedure has been successfully

on the Digital Operator; T he V 1000 will now start the

Notice: Auto-T uning will not function properly when a brake is engaged on the
load. E nsure the motor s haft can freely rotate. Never perform an Auto-T une with
motor connected to a load.

Next, press

Auto-T uning procedure.

T he display will show

completed. P lease reference the V 1000 Quick S tart G uide or repeat the Auto-T uning procedure

www.yas kawa.com

again if the display shows an error message.

F ax (847) 887-7310 Drives HelpDes k@ yas kawa.com

Use precaution, and refer to F ig.1 or 2, swap any two of the three
output leads to the motor (U/T 1, V /T 2 and W/T 3). After the wiring
change, repeat S tep 3 and recheck motor direction.

Digital Operator
turned off.

A fter the power has been turned OF F , wait at leas t five
minutes until the c harge indic ator extinguis hes c ompletely
before touc hing any wiring, c irc uit boards or c omponents .

!

If motor rotation is not c orrec t, then power down the V 1000 Drive.

Next, press

should now be operating at low speed running in the correct forward
(clockwise) direction.

Next, press

F irst Digit F lashing

.

Next, press

F irst Digit F lashing

should turn on.

Next, press

In this step the motor is checked for proper direction and
operation. T his test is to be performed solely from the
digital operator. Apply power to the V 1000 after all the
electrical connections have been made and protective
covers have been re-attached. At this point, DO NOT R UN
T HE MOT OR , the Digital Operator should display as
shown below in F ig. 3.

S tep

V1000 CHEAT SHEET
Connect Motor and
Line Power

F ig.1 & 2 below s how the electrical connections for the
input power and motor terminals for various V 1000 Drive
Models . S elect the proper diagram for the s ingle or three

phas e model you are ins talling (see S tep 1) and WIT H
P OWE R OF F , make the appropriate connections .
Make sure to follow good wiring practices and all applicable
codes. E nsure that the equipment is grounded properly as
shown.

! DANG E R : LE T HAL V OLT AG E S AR E P R E S E NT . B efore
applying power to the V 1000, ensure that all protective
covers are fastened and all wiring connections are secure.
After the power has been turned OF F , wait at least five
minutes until the charge indicator extinguishes completely
before touching any wiring, circuit boards or components.

B1

WAR NING ! DO NOT C ONNE C T ANY OF T HE
F OLLOWING T E R MINALS T O E AR T H G R OUND

(S /L2)

R /L1 S /L2

(R /L1)

L1 L2

1Ø Input P ower

(T /L3)

C onnect to
chas s is
ground

Input
P rotection
(F us e or C .B .)

3Ø Induction
motor

T HR E E P HAS E
INP UT V 1000

C onnections for S ingle P has e Input V 1000

F ig. 1: Input P ower and Output Motor E lectrical

(S /L2)

R /L1 S /L2 T /L3

(R /L1)

L1 L2 L3

3Ø Input P ower

F ig. 2: Input P ower and Output Motor E lectrical
C onnections for T hree P has e Input V 1000

Y E A Document Number: T M.V 1000.01 5/15/2008 © Y as kawa E lectric America, Inc. - (800) Y AS K AW A (927-5292)
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:مرحله پنجم تا هفتم

OVE R VIE W
T he following
procedure is a
supplement to other
documentation
supplied with this
equipment and will
guide the user in
properly wiring the
V1000 and motor. It
will also allow the
installer to check
motor direction,
correct if necessary
and perform a motor
Auto-T une.
DA NG E R : Improper
wiring can and will
caus e bodily harm
as well as damage
to the equipment.
When installing the
system be sure to
follow good wiring
practices and all
applicable codes.
E nsure that the
mounting of the
various components
are secure and that
the environment,
such as extreme
dampness, poor
ventilation etc. will
not cause system
degradation.
P leas e read this
cheat s heet and
other documentation
provided with the
V1000 thoroughly
before attempting
any ins tallation.

1

S tep

V1000 Model Identification and
Mounting

T o make s ure you rec eived the c orrec t model it is
es s ential to verify the V 1000 nameplate with your order;
and make s ure that the drive has the c orrec t rating s o it
c an be us ed with your motor. P leas e c hec k the nameplate
information as s hown in the example below.

1012(13)

C heck that the available power meets the input power
requirements .
E ns ure that the output power from the V F D is
compatible with the motor requirements .
In the cas e of s ys tems with multiple V F Ds , follow the
above procedure for each V F D and motor.

Mounting the V 1000
T he mounting of the V 1000 is extremely important regarding
environment and acces s ibility. Depending on your s ys tem,
there are various models available and the mounting
dimens ions (footprint) may be different. B ecaus e the
mounting procedure is fairly extens ive, it is beyond the s cope
of this document, the us er is referred to the V 1000 Quick
S tart G uide (Manual No. T OE P C 71060614) received with the
V 1000, S ec tion 1 P hys ic al Ins tallation. Match the model
that you received and follow the procedure des cribed in the
manual to ens ure a s afe and functional ins tallation. In cas es
where the s ys tem has more than one V 1000, refer to the
proper clearances required for adequate ventilation. P leas e
pay particular attention to:
T he clearances to be maintained around the enclos ure
for adequate ventilation.
T he environmental s pecifications s uch as avoiding
exces s ive dampnes s , extreme temperatures , chemical
expos ure, corros ive areas etc. to avoid damage to the
equipment and to maintain s afety.

R emoving P rotec tive C overs

NE MA 1

Improper removal of the V 1000 protective covers , as well as
the conduit bracket (NE MA 1) can caus e extens ive damage
to the V 1000. T o avoid damage to thes e items , pleas e pay
particular attention to the V 1000 Quick S tart G uide,
S ection 3, P rotec tive C overs .

Open C has s is

2

S tep

B2

-

+

T o change direction of
motor rotation, swap any
two of the three motor
leads (S ee S tep 2)

+1

+2

C onnect
frame to
ground

(W/T 3)

(V /T 2)

U/T 1 V /T 2 W/T 3

(U/T 1)

3Ø Induction
motor

S ING LE P HAS E
INP UT V 1000

C onnect to
chassis
ground

Input
P rotection
(F use or C .B .)

T o change direction of
motor rotation, swap any
two of the three motor
leads (S ee S tep 2)

(W/T 3)

(V /T 2)

U/T 1 V /T 2 W/T 3

(U/T 1)

C onnect
frame to
ground

3

DANG E R

Check Motor Direction

F ig. 3 Digital Operator

R E V LE D
OF F

on the Digital Operator; the green LE D

on the Digital Operator once, then press

on the Digital Operator. The motor

on the Digital Operator.

4

S tep

Page 1 of 2

Auto -tuning

three times until the Digital Operator

In this step the V1000 is setup for use with the
motor. Make sure all protective covers have been
re-attached then apply power to the V1000.
DO NOT R UN T HE MOT OR .

P ress

.

.

to save the value.

F or standard AC motors use
the default setting for motor
base frequency (60Hz), motor
poles (4) and motor rated
speed.

to go to select the next parameter and follow the

to adjust the value, then press the

to select the digit you would like to change and use the

Digit F lashing
Motor HP to kW = HP x 0.746
E xample: 10HP = 10 x 0.746 = 7.46 kW

two times until the Digital Operator shows

shows the Auto-T uning menu (A.T un) then press

P ress

and

E nter Motor P ower in kW (K ilowatt)

parameter T 1-02 then press

P ress

P ress

Motor R ated Voltage (e.g. 230 V, 460 V)

same procedure described above to adjust its value.

Motor R ated current (e.g. 11.0 A, 22.0 A)

Motor B ase F requency (e.g. 60.0 Hz)

Motor P oles (e.g. 4 P oles)

to select

Motor R ated S peed (e.g. 1750 rpm)

Warning! S udden movement hazard. T he V1000 and motor may start
unexpectedly during Auto-T uning.

the Auto-T uning start command.

After setting parameter T 1-07 press

!

Warning! E lectric S hock Hazard. High voltage will be supplied to the motor when
stationary Auto-T uning is performed. Do not touch the motor during auto-tuning.

when the Auto-T uning procedure has been successfully

on the Digital Operator; T he V1000 will now start the

Notice: Auto-T uning will not function properly when a brake is engaged on the
load. E nsure the motor shaft can freely rotate. Never perform an Auto-T une with
motor connected to a load.

Next, press
Auto-T uning procedure.
T he display will show

completed. P lease reference the V1000 Quick S tart G uide or repeat the Auto-T uning procedure

www.yas kawa.com

again if the display shows an error message.

F ax (847) 887-7310 Drives HelpDes k@ yas kawa.com

Use precaution, and refer to F ig.1 or 2, swap any two of the three
output leads to the motor (U/T1, V/T2 and W/T3). After the wiring
change, repeat S tep 3 and recheck motor direction.

Digital Operator
turned off.

After the power has been turned OF F , wait at leas t five
minutes until the charge indicator extinguis hes completely
before touching any wiring, circuit boards or components .

!

If motor rotation is not correct, then power down the V1000 Drive.

Next, press

should now be operating at low speed running in the correct forward
(clockwise) direction.

Next, press

F irst Digit F lashing

.

Next, press

F irst Digit F lashing

should turn on.

Next, press

In this step the motor is checked for proper direction and
operation. This test is to be performed solely from the
digital operator. Apply power to the V1000 after all the
electrical connections have been made and protective
covers have been re-attached. At this point, DO NOT R UN
THE MOTOR , the Digital Operator should display as
shown below in F ig. 3.

S tep

V1000 CHEAT SHEET
Connect Motor and
Line Power

F ig.1 & 2 below show the electrical connections for the
input power and motor terminals for various V 1000 Drive
Models. S elect the proper diagram for the single or three
phase model you are installing (see S tep 1) and WIT H
P OWE R OF F , make the appropriate connections.
Make sure to follow good wiring practices and all applicable
codes. E nsure that the equipment is grounded properly as
shown.

! DANG E R : LE T HAL VOLT AG E S AR E P R E S E NT . B efore
applying power to the V1000, ensure that all protective
covers are fastened and all wiring connections are secure.
After the power has been turned OF F , wait at least five
minutes until the charge indicator extinguishes completely
before touching any wiring, circuit boards or components.

B1

WAR NING ! DO NOT C ONNE C T ANY OF T HE
F OLLOWING T E R MINALS T O E AR T H G R OUND

(S /L2)

R /L1 S /L2

(R /L1)

L1 L2

1Ø Input P ower

(T /L3)

C onnect to
chassis
ground

Input
P rotection
(F use or C .B .)

3Ø Induction
motor

T HR E E P HAS E
INP UT V 1000

C onnections for S ingle P hase Input V 1000

F ig. 1: Input P ower and Output Motor E lectrical

(S /L2)

R /L1 S /L2 T /L3

(R /L1)

L1 L2 L3

3Ø Input P ower

F ig. 2: Input P ower and Output Motor E lectrical
C onnections for T hree P hase Input V 1000

Y E A Document Number: T M.V 1000.01 5/15/2008 © Y as kawa E lectric America, Inc. - (800) Y AS K AWA (927-5292)

250فعالیت ص

نحوه تنظیمات و نتیجه مشاهدات خود را در یك گزارش نوشته و به مربی
.آزمایشگاه تحویل نمایید
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نحوه تنظیم پارامتر و آزمایشی را كه انجام داده اید به صورت یك گزارش تهیه
و در اختیار مربی قرار دهید.

فعالیت ص255

پیوست 1
برای اشاعه ایمنی در كارگاه ها با استفاده از پوستر های متنوع و تأثیرگذار می توان
مفاهیم ایمنی را برای هنرجویان تفهیم كرد .در این پیوست تعدادی پوستر
آموزشی ایمنی در كارگاه پیشنهاد شده است.

.

.

.
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از ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﺮﯾﺰ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ دﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﭘﺮﯾﺰﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﺮﯾﺰ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰﻫﺎي
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﻤﻦ و آﺳﺎن
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺖ.

2
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ﮐﻠﯿﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه )(RCD
ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را از ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺒﺎﯾﺪ
 RCDرا از ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي  RCDﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن  30ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

3
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ﻧﺒﺎﯾﺪاﺑﺰار ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ دﺳﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺳﯿﺎر وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ از ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﺮﯾﺰ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .

ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﯾﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺳﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وﺻﻞ ﺷﺪ.

ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل از ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

4
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(DB)

(DB)

Electrical Safety At Construction Worksites
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5

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰا ت ﺑﺮﻗﯽ دﺳﺘﯽ درﮐﺎرﮔﺎه ازاﻧﺸﻌﺎب ﭼﻨﺪراﻫﻪ )راﺑﻂ ﻫﺎﯾﯽ

ب اﺗﺼﺎل ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﯾﮏ ﭘﺮﯾﺰ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﻧﺸﻌﺎ ِ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر و ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﺷﻮد.

ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﻧﺸﻌﺎب ﭼﻨﺪ راه ﺑﺮاي
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

از ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﺮﯾﺰ آﻣﺎده ﺳﯿﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽRCDاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

6
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