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سخنی با هنرآموز

از الزامات اجرای برنامه درسی ،وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و اجتماعی
و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد .با توجه به تغییرات نظام آموزشی که حول محور سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخشهای جدیدی از وضع موجود به مطلوب
صورت پذیرفت .از جمله به نقش معلم از آموزش دهنده صرف ،به مربی ،اسوه و تسهیل کننده
یادگیری و نقش دانشآموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال ،تربیتجو و مشارکتپذیر
و نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته یادگیری
(آموزشی) نام برد .بسته یادگیری شامل رسانههای متنوعی از جمله کتاب درسی دانشآموز،
کتاب همراه دانشآموز /هنرجو ،کتاب راهنمای تدریس معلم /هنرآموز ،نرمافزارهای آموزشی،
فیلم آموزشی و پوستر و  ....میباشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا میکنند.
كتاب راهنماي هنرآموز جهت ايفاي نقش تسهيلگري ،انتقال دهنده و مرجعيت هنرآموز در
نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و تدوين شده است .در این رسانه سعی شده روش
تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات ،ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه،
نکات مربوط به ايمني و بهداشت فردي و محيطي آورده شود .همچنین نمونه طرح درس ،تبیین
پیچیدگیهای یادگیری هنرجویان ،هدایت و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان ،راهنمایی
و پاسخ فعاليتهاي يادگيري و تمرينها ،بیان شاخصهای اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و
ارائه بازخورد ،اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و
نمرهدهی ،نكات آموزشي شايستگيهاي غيرفني ،ایمنی ،بهداشت و ارگونومی ،منابع مطالعاتی،
نكات مهم در فرايند اجرا و آموزش در محيط يادگيري ،بودجه بندي زماني و صالحيتهاي
حرفهاي و تخصصي هنرآموزان و ديگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته آموزشی که
با کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.
دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش
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بخش اول
كليات فنون و روش تدريس كتاب نصب و
تنظيم تابلو هاي برق فشار ضعيف

1

1ـ آشنايي با كتاب درسي
نحوه انتخاب این واحد یادگیری مانند دیگر کتاب های درسی کارگاهی رشته
الکتروتکنیک بر مبنای نیازسنجی دنیای کار بوده است.
پودمان اول کتاب با عنوان تابلو برق ساده کارگاهی با هدف جانمایی و نصب
قطعات تابلوهای ساده کارگاهی ،سه کار عملی را دنبال می کند.
کار عملی اول ،چیدمان و سیم کشی در تابلوهای توزیع کارگاهی پالستیکی آماده
را آموزش می دهد .این تابلو ها برای توزیع موقت برق سه فاز و تک فاز ارائه
می شوند .کار عملی دوم این پودمان مراحل نصب قطعات و سیم کشی یک تابلو
فلزی کترگاهی را آموزش می دهد .در این کار عملی فضا و جانمایی به تابلوهای
فلزی در بازار بسیار نزدیک است .در کار عملی سوم هنرجویان ساخت یک تابلو
برق مخصوص کنترل روشنایی یک سالن که تعداد زیادی چراغ روشنایی دارد را
آموزش می بینند.
پودمان دوم این کتاب ،جانمایی و نصب قطعات تابلوهای برق تأسیسات کارگاهی
را آموزش می دهد .در این پودمان مدارهای راه اندازی موتورهای الکتریکی از نظر
حفاظت و کلیدزنی مورد بررسی قرار می گیرد.
پودمان سوم کتاب ،به معرفی و آموزش تابلوهای برق و دستگاه های صنعتی
می پردازد .جابه جایی و نصب قطعات الکتریکی در تابلوهای راه اندازی موتورهای
الکتریکی به صورت ستاره ـ مثلث و چپ گرد ـ راست گرد از مهم ترین اهداف این
پودمان است و همچنین طراحی طولی و عرضی چیدمان قطعات و مقایسه آنها
بررسی می شود.
پودمان چهارم کتاب ،نقشه کشی تابلوهای برق صنعتی را در محیط  CADآموزش
می دهد .انتخاب قطعات در مدارات فرمان و قدرت و ترسیم مدارات هدف این
پودمان است.
پودمان پنجم ،کتاب دارای دو واحد یادگیری است .این پودمان به دنبال
کیفیت بخشی به وضعیت شبکه برق و تجهیزات متصل به شبکه است .به همین
دلیل عنوان تابلو برق مطلوب شبکه در بر دارد .واحد اول این پودمان تابلو برق
بانک خازنی را آموزش می دهد و به اهمیت و ضرورت بانک خازنی می پردازد .واحد
یادگیری دوم کاربرد اینورتر (درایو) به عنوان یک المان بسیار مهم در صنعت برق
را دنبال می کند .در این واحد یادگیری هنرجویان راه اندازی نرم افزار را توسط
اینورتر آموزش می بینند و با مزایای بی شمار آن در صنعت آشنا می شوند.
آشنایی با دیگر اجزای بسته آموزشی
اجزای بسته آموزشی شامل کتاب درسی ،راهنمای هنرآموز ،همراه هنرجو و فیلم
آموزشی است .کتاب راهنمای هنرآموز با هدف آموزش روش ها و فنون تدريس
2
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پودمان ها و بهره گیری همزمان از اجزای بسته آموزشی همکاران تدوین شده
است .بدین منظور این کتاب در دو فصل تألیف شده است .فصل اول شامل جداول
کارهای عملی ،ارتباط افقی ـ عمودی محتوا ،طرح درس پیشنهادی ،نقشه مفهومی و
بودجه بندی ساالنه و ارزشيابي است .فصل دوم با نگاه دانش افزایی سعی در بسط
و گسترش بیشتر محتوای کتاب درسی دارد و همزمان پرسش ها و فعالیت های
داخل کتاب درسی را پاسخ می دهد.
کتاب همراه هنرجو شامل جداول ،روابط ،نمودارها و نقشه ها و واژگان تخصصی
است که هنرجو در انجام فعالیت ها و کارهای عملی و رسیدن به شایستگی به آنها
نیاز دارد .برای اجتناب از به خاطر سپردن روابط و استرس ناشی از آن همراه داشتن
این کتاب در آزمون های کارگاهی بالمانع است .فیلم های آموزشی که در محتوای
کتاب درسی آدرس دهی شده است در قالب یک لوح فشرده ارائه شده است.
در فصل دوم اين كتاب هدف از ارائه فصل به فصل محتواي كتاب درسي است.
البته در اين فصل سعي شده است تأكيد بيشتر بر محتوايي باشد كه تنوع داشته
يا از مشخصات فني بيشتري برخوردار است.

2ـ زمان آموزش پودمانها
زمان كل آموزش كتاب طراحي و نصب تابلوهاي فشار ضعيف  300ساعت در
نظر گرفته شده است .اين زمان با توجه و تناسب زمان آموزش آن بودجه بندي و
فصل بندي شده است (جدول .)1
جدول 1ـ پودمان هاي كتاب طراحي و نصب تابلوهاي برق فشار ضعيف
ردیف

جدول ارائه پودمان

زمان برحسب ساعت

1

تابلو برق ساده كارگاهي

60

2

تابلو برق تأسيسات كارگاهي

60

3

تابلو برق دستگاه هاي صنعتي

60

4

نقشه كشي تابلو برق

60

5

تابلو برق مطلوب شبكه

60

مجموع

300

3

3ـ مسیر یادگیری درس طراحي و نصب تابلوهاي

برق فشار ضعيف

مسير يادگيري ارتباط طولي و سازوار پودمان هاي آورده شده در كتاب درسي را
نشان مي دهد.
تابلو برق توزیع
آماده کارگاهی

تابلو برق توزیع روشنایی

تابلو برق راهانداز موتورهای
الکتریکی صنعتی

نقشه کشی تابلوهای
برق صنعتی

تابلو برق راه اندازی موتور
الکتریکی کارگاهی
تابلو برق راه انداز نرم
موتور الکتریکی

تابلو برق بانک خازنی

4ـ استاندارد فضا
فضای مورد نیاز برای این درس نیازمند نصب و بهره برداری از حداقل  8تابلو فلزی
با ابعاد  80×   60سانتی مترمربع برای تعداد  16هنرجو است.
نصب و جانمایی قطعات تابلوهای مختلف راه اندازی موتورهای الکتریکی نیازمند
فضایی برای ارائه محتوای تکنولوژی است تا ابتدا مفاهیم در این کالس به صورت
نظری ارائه شده و سپس در کارگاه به صورت عملی دنبال شود.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که کارهای عملی همگی در تابلو ورودی صفحه
نصب یا سینی تابلو انجام خواهد شد .برای مدیریت در فضا پیشنهاد می شود ابتدا
نصب و جانمایی روی سینی تابلو انجام و در نهایت برای تست نهایی در قاب تابلو
قرار می گیرد.

5ـ شايستگيها

4

شايستگي مجموعه اي از دانش ،مهارت و نگرش است .شايستگي ها به دو شاخه
فني و غيرفني دسته بندي مي شود .شايستگي هاي درس نصب و تنظيم تابلو هاي
برق فشار ضعيف معرفي شده است.
1ـ5ـ شایستگی های فنی:
شايستگي فني درس نصب و تنظيم تابلو هاي برق فشار ضعيف به شاخه مهارت هاي
فني مي پردازد.

بخش اول :كليات فنون و روش تدريس

 1نصب و جانمایی و سیم کشی قطعات در تابلو توزیع برق آماده (پالستیکی)
 ٢نصب و جانمایی و سیم کشی قطعات در تابلو توزیع برق فلزی
 ٣ساخت تابلو برق راه اندازی موتورهای الکتریکی کارگاهی
 ٤ساخت تابلو برق راه اندازی موتورهای الکتریکی صنعتی
 ٥نقشه کشی تابلو برق صنعتی
 ٦تابلو برق بانک خازنی
 ٧تابلو برق راه اندازی نرم موتورهای الکتریکی
2ـ5ـ شایستگی های غیر فنی:
شايستگي غيرفني درس نصب و تنظيم تابلو هاي برق فشار ضعيف به شاخه
مهارت هاي غيرفني مي پردازد.
1ـ جمع آوری اطالعات و مذاکره :جست وجوی کاتالوگ محصوالت و قطعات
کلیدزنی و حفاظتی تابلو از تارنمای شرکت های سازنده
2ـ تفکر منطقی :حل مسائل مرتبط در حین جانمایی سر سیم زنی ،شماره سیم
و نصب قطعات در تابلو راه اندازی موتور الکتریکی
3ـ مدیریت تجهیزات و مواد :برآورد فضای بهینه تابلو با جانمایی مناسب
قطعات الکتریکی در عین رعایت مقدار مجاز جریان خروجی تابلو
4ـ مدیریت کیفیت :طراحی و ساخت تابلو مناسب نوع کاربرد مورد نظر مشتری
5ـ تفکر سیستمی :ارتباط منطقی بین اجزا ،رعایت توالی نصب قطعات روی
سینی از چپ به راست و از باال به پایین
6ـ تفکر اقتصادی :عیب یابی و تشخیص قطعی مدار جریان یا عملکرد کنتاکتور
و کلیدهای حفاظتی در تابلوی برق
7ـ مستندسازی :تهیه گزارش از مراحل تهیه شابلون سینی تابلو ،جانمایی ،نصب
قطعات و تست صحت عملکرد تابلو در قالب کار پوشه
8ـ مسئولیت پذیری :تعهد در برابر انجام صحیح و کاربست ،دقت الزم در همه
مراحل نصب و جانمایی قطعات الکتریکی در مدار راه اندازی موتور الکتریکی

6ـ بودجهبندی زماني پیشنهادی ساالنه درس نصب و

تنظیم تابلو برق فشار ضعیف

بودجه بندي زماني پيشنهادي در كتاب درسي يكي از نكات مهم براي اجراي دقيق
و به موقع محتواي درسي است .اين بودجه بندي در جدول  2براي هنرآموزان
محترم ارائه شده است.در اين جدول عالوه بر تقسيم بندي زماني ساالنه ،اهداف
درس و موضوع قابل ارائه آورده شده است .در ضمن فعاليت هاي تكميلي براي
تعميق فرايند ياددهي ـ يادگيري به همكاران پيشنهاد شده است.

5

جدول2ـ بودجه بندي پيشنهادي ساالنه درس نصب و تنظیم تابلوبرق فشار ضعیف
رديف

ماه

M

واحد يادگيري

هدف

موضوع

فعاليت هاي تكميلي

1

1

تابلوهای ساده و
پرکاربرد

ساخت تابلو توزیع
موقت کارگاهی()1

استاندارد تابلوبرق ـ تابلو
موقت کارگاهی

اتصاالت صنعتی سه فاز
و کدساعت و...

2

1

تابلوهای ساده و
پرکاربرد

ساخت تابلو توزیع
موقت کارگاهی()2

اجزا و سیم کشی تابلو موقت

جدولIP

3

1

تابلوهای ساده و
پرکاربرد

تابلو برق تغذیه
کارگاهی فلزی()1

منحنی ،فیوز جداکننده،
سینی تابلو ،انواع نقشه،
جانمایی MCB

نصب المپ سیگنال
نشانگر ولتاژ و...

4

1

تابلوهای ساده و
پرکاربرد

تابلو برق تغذیه
کارگاهی فلزی()2

جانمایی و نصب قطعات و
نکات الزم

شابلون جانمایی و
مقایسه آنهاـ تست تابلو

5

1

تابلوهای ساده و
پرکاربرد

تابلو برق روشنایی()1

کنتاکتورـ کنتاکتورهای
روشنایی ـ شستی هاـ
خودنگهدار

پرچ کاری داکت ـ تسمه
بافته زمین

1

تابلوهای ساده و
پرکاربرد

تابلو برق روشنایی()2

کلیدگردان  HOAو مدار
قدرت و فرمان ـ نصب
قطعات وترمینال

شماره زنی سیم ـ
تایمر 24ساعته و
کاتالوگ ساعت

مهر

6
آبان

راه اندازی یک موتور انتخاب تجهیزات ـ نقشه های
تابلو برق های
2
تأسیسات کارگاهی الکتریکی/دومحل،پرس فرمان و قدرت ـ تکنیک ها

7
8

تابلو برق های
2
تأسیسات کارگاهی

9
10
آذر

راه اندازی یک موتور
الکتریکی لحظه ای دایم

نقش شستی دوبل ـ
نقشه های فرمان و قدرت ـ
تکنیک ها

کلید خشک ـ ساخت
Starter

تکمیل نقشه مسیر
جریان ،مونتاژ و ترمینال

تابلو برق های
2
تأسیسات کارگاهی

راه اندازی دو یا چند
موتور الکتریکی

تکمیل نقشه مسیر
دو موتور مستقل ـ یکی پس
از دیگری ،فرمان و قدرت جریان ،مونتاژ و ترمینال

تابلو برق های
2
تأسیسات کارگاهی

مدار چپ گرد
راست گرد با حفاظت
کامل

تکمیل نقشه مسیر
رله اضافه بار و رله کنترل بار،
جریان ،مونتاژ و ترمینال
نقشه های فرمان و قدرت

11

مدار راه اندازی چپ گرد
تابلو برق های
2
راست گرد سریع
تأسیسات کارگاهی

نقشه های فرمان و قدرت و
جانمایی

تکمیل نقشه مسیر
جریان ،مونتاژ و ترمینال

12

مدار چپ گرد
تابلو برق های
تأسیسات کارگاهی راست گرد توقف زمانی

تایمر ها ،نقشه های فرمان و
قدرت و جانمایی

تکمیل نقشه مسیر
جریان ،مونتاژ و ترمینال

تابلو برق های
تأسیسات صنعتی

مدار ستاره
مثلث معمولی و
دوسیمه ،پنوماتیکی

شرح نقشه های فرمان و
قدرت و جانمایی و شماره زنی
سیم

ستاره مثلث
حالت گذاری بسته و
درایو

تابلو برق های
تأسیسات صنعتی

ستاره مثلث چپ گرد
راست گرد قدرت
مشترک1

شرح نقشه مسیر جریان،
مونتاژ و ترمینال

2

13
دي
14

6

2

اندازه کنتاکتور ها

بخش اول :كليات فنون و روش تدريس

تابلو برق های
تأسیسات صنعتی

ستاره مثلث چپ گرد
راست گرد قدرت
مشترک2

نقشه مسیر جریان ،مونتاژ و
ترمینال و شماره زنی سیم

16

3

تابلو برق های
تأسیسات صنعتی

ستاره مثلث چپ گرد
راست گرد قدرت
مستقل1

شرح نقشه های فرمان و
قدرت و جانمایی

اندازه کنتاکتور ها

17

3

تابلو برق های
تأسیسات صنعتی

ستاره مثلث چپ گرد
راست گرد قدرت
مستقل2

نقشه مسیر جریان ،مونتاژ و
ترمینال و شماره زنی سیم

تأثیر شینه کشی در
این تابلو

3

تابلو برق های
تأسیسات صنعتی

مدار راه اندازی موتور
دالندر

شرح نقشه فرمان و قدرت مونتاژ
ترمینال و شمارهزنی سیم

جانمایی کار عملی

19

3

نقشه کشی تابلو
برق

ترسیم نقشه فرمان و
قدرت (بدون کارخانه)

مراحل کار ترسیم در نرم افزار

نقشه ها برای سایر
مدارها

20

3

نقشه کشی تابلو
برق

ترسیم نقشه فرمان و
قدرت (با کارخانه)

مراحل کار ترسیم در نرم افزار

نقشه ها برای سایر
مدارها

21

4

نقشه کشی تابلو
برق

ترسیم نقشه ها شامل
کانکتور و PLC

مراحل کار ترسیم در نرم افزار

نقشه ها برای سایر
مدارها

22

4

نقشه کشی تابلو
برق

جانمایی قطعات برای
نقشه های شماتیک

مراحل کار ترسیم در نرم افزار

نقشه ها برای سایر
مدارها

4

نقشه کشی تابلو
برق

نقشه ترمینال و گزارش
نقشه های شماتیک

مراحل کار ترسیم در نرم افزار

نقشه ها برای سایر
مدارها

24

4

تابلوبرق های
مطلوب شبکه

اصالح ضریب توان مؤثر و
محاسبه ـ قطعات ،نقشه و
پرکردن مقادیر جدول

قبض برق ـ برچسب
قطعات ـ کار با جدول ـ
محاسبه

25

4

تابلوبرق های
مطلوب شبکه

پله بندی رگوالتور ـ نقشه و
نحوه کار

پله بندی ـ تعیین مقادیر
هر پله ـ و تأثیر آن
و نقشه

26

4

تابلوبرق های
مطلوب شبکه

روشن و خاموش کردن
اینورتر(3روش)

 Command Sourceتنظیم
از راهنما /یا نرم افزار (ACC
و )DEC

کار با مقادیر مختلف
 ACCو DEC

27

5

تابلوبرق های
مطلوب شبکه

تغییر فرکانس خروجی
اینورتر(3روش)

Frequency Sourceتنظیم
از روی راهنما /یا نرم افزار

کار با مقادیر مختلف
فرکانس

5

تابلوبرق های
مطلوب شبکه

راه اندازی  JOGو

مفهوم  JOGو  3wireروش
تنظیم از روی راهنما /یا
نرم افزار

کار با مقادیر مختلف
فرکانس و ورودی های
مختلف

29

-

-

ارزشیابی

ارزشیابی پایان هر پودمان

30

-

-

ارزشیابی

ارزشیابی پایان هر پودمان

3

15
دي

18

23

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت
28

جبران سازی نقطه ای
یا محلی
جبران سازی مرکزی

stop/start

تأثیر شینه کشی در
این تابلو

7

7ـ جدول ارتباط افقي ـ عمودي دروس كارگاهي پایة دوازدهم
جدول ارتباط افقی ـ عمودي ارتباط منطقي موضوعات كتاب هاي درسي در يك
دوره آموزشي را بيان مي كند .به عبارت ديگر با رعايت سرفصل هاي آورده شده
در جدول ارتباط افقي ـ عمودي عالوه بر معنادار شدن توالي محتوا ،پيش نياز و
پس نياز بودن مطالب در نظر گرفته مي شود .همچنين از همپوشاني و تكرار مطالب
جلوگيري خواهد شد .جدول 3ارتباط افقي ـ عمودي مطالب ارائه شده در دو درس
كارگاهي سال دوازدهم رشته الكتروتكنيك را به تفكيك هر هفته آموزشي نشان
مي دهد.
جدول 3ـ ارتباط افقی ـ عمودی دروس کارگاهی پایه دوازدهم
تاریخ

نصب و تنظیم تابلو برق فشار ضعیف (1ـ )12طرح و اجرای رله های قابل برنامه ریزی (2ـ)12

هفته 1

ساخت تابلو توزیع موقت کارگاهی ()1

برنامه ریزی توسط دکمه PLR

هفته 2

ساخت تابلو توزیع موقت کارگاهی ()2

پیاده سازی روشنایی صلیبی و ضربه ای

هفته 3

تابلو برق تغذیه کارگاهی فلزی ()1

چند روشنایی با شستی قطع و وصل کل

هفته 4

تابلو برق تغذیه کارگاهی فلزی ()2

چندکاره کردن شستی ها در مدارات روشنایی

هفته 5

تابلو برق روشنایی()1

کار با نرم افزار رله قابل برنامه ریزی ()1

هفته 6

تابلو برق روشنایی ()2

کار با نرم افزار رله قابل برنامه ریزی ()2

هفته 7

راه اندازی یک موتور الکتریکی دومحل

راه اندازی یک موتور الکتریکی

هفته 8

راه اندازی یک موتور الکتریکی لحظه ای دایم

راه اندازی یک موتور الکتریکی با RS

هفته 9

راه اندازی دو یا چند موتور الکتریکی

راه اندازی یک موتور الکتریکی لحظه ای دایم

هفته 10

مدار چپ گرد راست گرد با حفاظت کامل

راه اندازی موتورهای الکتریکی یکی پس از دیگری

هفته11

مدار راه اندازی چپ گرد راست گرد سریع

کار با نرم افزار رله قابل برنامه ریزی ()1

هفته 12

مدار چپ گرد راست گرد توقف زمانی

کار با نرم افزار رله قابل برنامه ریزی ()2
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هفته13

مدار ستاره مثلث معمولی و دوسیمه

پیاده سازی چپ گرد راست گرد با حفاظت کامل

هفته 14

مدار ستاره مثلث با کمک تایمر پنوماتیکی

پیاده سازی چپ گرد راست گرد سریع با PLR

هفته  15ستاره مثلث چپ گرد راست گرد قدرت مشترک1

پیاده سازی مدار چپ گرد راست گرد توقف زمانی

هفته  16ستاره مثلث چپ گرد راست گرد قدرت مشترک2

پیاده سازی مدار ستاره مثلث با PLR

هفته  17ستاره مثلث چپ گرد راست گرد قدرت مستقل1

پیاده سازی مدار داالندر با PLR

هفته  18ستاره مثلث چپ گرد راست گرد قدرت مستقل2

کار با نرم افزار رله قابل برنامه ریزی و شبیه سازی

هفته 19

ترسیم نقشه فرمان و قدرت (بدون کارخانه)

شبیه سازی دو مقدار آنالوگ

هفته 20

ترسیم نقشه فرمان و قدرت (با کارخانه)

کنترل دمای آکواریوم با حسگر

هفته 21

ترسیم نقشه ها شامل کانکتور و PLC

کنترل دمای گلخانه

هفته 22

جانمایی قطعات برای نقشه های شماتیک

کنترل دمای اتاق با دو حسگر

هفته 23

نقشه ترمینال و گزارش نقشه های شماتیک

کار با نرم افزار رله قابل برنامه ریزی()1

هفته 24

جبران سازی نقطه ای یا محلی

راه اندازی موتور الکتریکی با تلفن همراه

هفته 25

جبران سازی مرکزی

راه اندازی موتور الکتریکی با Webserver

هفته  26راه اندازی و تغییر جهت توسط دکمه های اینورتر

راه اندازی با  Webserverو TD

هفته 27

تغییر فرکانس خروجی اینورتر

راه اندازی موتور الکتریکی با (SMSنیمه تجویزی)

هفته 28

راه اندازی با شستی های stop/start

کاربرد ! LOGOدر (KNXنیمه تجویزی)

هفته *

زمان ارزشیابی کتاب 1ـ12

زمان ارزشیابی کتاب 2ـ12

هفته *

زمان ارزشیابی کتاب 1ـ12

زمان ارزشیابی کتاب 1ـ12

* ارزشیابی هر پودمان در انتهای آن پودمان اجرا می شود .زمان ارزشیابی ممکن است متناسب با موقعیت کارگاهی
و تعداد هنرجویان در هر واحد آموزشی متفاوت باشد.
تعداد هفته های آموزشی طبق برنامه درسی ملی  37هفته است.
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جدول4ـ ارتباط افقی دروس کارگاهی پایه دوازدهم
ساعت(زنگ)

درس طراحی و اجرای PLR

تاریخ

درس نصب و تنظیم تابلو

هفته 1

تابلو موقت کارگاهی آماده

ساختمان ـ  FBD,LADو(....کار1با دکمهها)

هفته 2

ساخت تابلو موقت کارگاهی 1

مدارات روشنایی ،سیم کشی (کار2با دکمه)

هفته 3

ساخت تابلو موقت کارگاهی 2

کارعملی( 3روشنایی با وصل و قطع کل)

هفته  4تابلو روشنایی کنتاکتوری اتوماتیک/دستی 1

کارعملی( 4چندکاره کردن شستی)

هفته  5تابلو روشنایی کنتاکتوری اتوماتیک/دستی 2

کارهای عملی  5و6

هفته 6

تابلو راه اندازی دایم کار و دو محل

کارهای عملی  7و  8و9

هفته 7

تابلو راه اندازی دایم کار و دو محل

کارعملی( 1راه اندازی دایم)

هفته 8

تابلو راه اندازی یکی پس از دیگری

کارعملی( 2راه اندازی دایم )RS

هفته 9

تابلو راه اندازی چپ گرد راست گرد

کارعملی( 3راه اندازی دائم ـ لحظه ای)

هفته 10

تابلو راه اندازی چپ گرد راست گرد

کارعملی 5و( 8یکی پس از دیگری)

هفته 11تابلو راه اندازی چپ گرد راست گرد با توقف
زمانی
هفته 12

تابلو راه اندازی ستاره مثلث اتوماتیک

هفته 13تابلو راهاندازی ستاره مثلث با تایمر پنوماتیک

کارعملی  5و 6و7
کارعملی( 1چپ گرد راست گرد)
کارعملی( 2چپ گرد راست گرد)

هفته 14

تابلوراه اندازی ستاره مثلث و چپ گرد
راست گرد

کارعملی (3چپ گرد راست گرد)

هفته 15

تابلوراه اندازی ستاره مثلث و چپ گرد
راست گرد

کارعملی4و ( 5ستاره مثلث و داالندر)

هفته 16

تابلو راه اندازی داالندر

کارعملی  6و7

هفته  17نقشه کشی بدون انتخاب قطعات کارخانه1

کارعملی1و( 2آنالوگ)

هفته  18نقشه کشی بدون انتخاب قطعات کارخانه2

کارعملی( 3آنالوگ)

هفته 19

نقشه کشی با انتخاب قطعات کارخانه1

کارعملی ( 4آنالوگ)

هفته 20

نقشه کشی با انتخاب قطعات کارخانه2

کارعملی شبیه سازی...و 5و6

هفته 21

تابلو جبران سازی انفرادی

کارعملی1

هفته 22

تابلو جبران سازی اتوماتیک

کارعملی2

هفته 23

اینورتر کارعملی  1و 2

کارعملی3

هفته 24

اینورتر  3و 4و5

کارعملی4

هفته 25

اینورتر 6و 7و8

کارعملی5
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8ـ محل پيشنهادي تشكيل كالس يا كارگاه
محل اجرا به عنوان یکی از شرایط انجام کار ،پیشنهادی و مطابق کتاب در جدول
 4و با رنگ بندی نشان داده شده مشخص شده است.
کالس کارگاهی
اجرای کارگاهی
اجرا در سایت رایانه
کالس کارگاهی در زمانی به مراتب کمتر از یک زنگ هنرستان می تواند برگزار شود
یا با توجه به شرایط کارگاهی بخشی از آن به ساعت آخر و پس از تست مدارها
واگذار شود.

9ـ ارزشیابی پودمانهای درس نصب و تنظیم

تابلوهای برق فشار ضعیف

ارزشیابی دروس کارگاهی سال دوازدهم بر مبنای شرایط انجام کار و به بیان دیگر،
استاندارد عملکرد پودمان ها صورت می گیرد و ارزشیابی آنها ،براساس سه شاخص
فرایندی ،دروندادی و محصول ،امتیازدهی می شوند.
1ـ شاخص فرایندی :در صورتی که فرایند انجام کار مورد نظر باشد و تأکید بر
نحوه انجام کار و مراحل آن مدنظر قرار گیرد و همچنین این فعالیت ها در پایان کار
به سادگی قابل مشاهده و سنجش نباشد در این صورت شاخص فرایندی مد نظر
قرار می گیرد مثل:کلیه ریز فعالیت های عملی که در حین انجام کار عملی برای
رسیدن به محصول نهایی کار انجام می شود مانند سر سیم زدن به شماره سیم،
نصب داکت در تابلو و نصب قطعات.
2ـ شاخص دروندادی :اگردر یک جزء از فرایندکار انتخاب شده ،انتخاب و کار
با ابزار و تجهیزات و انتخاب ها و تنظیمات درست روی آنها و کیفیت آنها مد نظر
باشد ،شاخص دروندادی مدنظر قرار می گیرد مثل :انتخاب قطعات الکتریکی در
تابلوسازی ،صحت عملکرد ابزار و نظایر آن را می توان نام برد.
3ـ شاخص محصول :در صورتی که کار عملی دارای خروجی یا یک محصول
مشخص باشد شاخص مورد ارزیابی خروجی نهایی است .مثل تراز نصب شدن
قطعات تابلو و صحت خروجی تابلو با توجه به آنکه معموالً محصول کار به صورت
مشاهده ارزشیابی می شود و فرایند انجام کار دیده نمی شود ،محدودیت هایی در
این شاخص وجود دارد .توجه داشته باشید در یک کار کارگاهی کل فرایند را
می توان به بخش های فرایندی جداگانه ای تقسیم نمود که ممکن است هر بخش
محصول هم داشته باشد .مث ً
ال در مونتاژ تابلوهای برق فشار ضعیف ،نصب قطعات،
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سیم کشی و درستی کار مدار فرمان و قدرت ،هر کدام یک بخش از فرایند مونتاژ
تابلو برق هستند.
سعی شده است کارهای عملی کتاب های کارگاهی دوازدهم ،در هر جلسه هفتگی
کار کارگاهی ،محصولی داشته باشد اما در برخی موارد یک کارعملی زمانی بیش
از یک و حتی دو جلسه را به خود اختصاص می دهد ،در این حالت نمره آن جلسه
ارزشیابی از محصول نهایی کارعملی هنرجویان نخواهد بود بلکه نمره فرایندکار
و محصول بخشی از فرایند و درون دادهای آن جلسه مدنظر خواهد بود .این
ارزشیابی ها در هر جلسه ،بخش بزرگی از نمره ارزشیابی پایانی پودمان را مشخص
می کند .باید توجه داشت در کارگروهی نیز هر هنرجو نمره جداگانه ای دارد و
آزمون صحت کار مدار نیز به طور جداگانه مراحل انجام این کار را با هنرآموز
محترم دنبال می کند .در فرایند کار نیز هنرجو به صورت فردی مورد ارزشیابی
قرار می گیرد .اما پرسش و مستندسازی(گزارش کار) جلسات قبل در هر جلسه نیز
نمره ارزشیابی مستمر را تشکیل می دهند .برای مستندسازی تکالیف ،می توان در
جلسه آخر ،فرصتی به هنرجویان داد تا مستندات اصالح شده خود را ارائه دهند و
می توان نمره این مستندات را تا حدودی مورد بازنگری قرار داد .در انتهای پودمان
آخر می توان ،ارزشیابی پایانی را به صورت فردی از هر هنرجو به عمل آورد .در
مواردی که برای هنرجویان نمره ارزشیابی پایانی هر جلسه وجود ندارد فرصت
آزمون عملی در دفعات بعدی به او داده شود ،در مواردی که پودمانی قابلیت آزمون
کتبی عملکردی دارد این آزمون می تواند برگزار شده و جزء مستندات ارزشیابی
پایانی قرار گیرد.
آزمون کتبی عملکرد ،مهارت ها و شایستگی های انجام کارهای مختلف کارگاهی
را به صورت کتبی ارزیابی می کند .بدیهی است پاسخ به این سؤاالت فقط برای
هنرجویانی میسر است که در کار عملی نیز قادر به انجام مهارتی آن فعالیت باشند
و در این آزمون مراحل انجام آن را دقیقاً توصیف یا ترسیم می کنند.
ارزشیابی پودمان های درس نصب و تنظیم تابلو هاي برق فشار ضعیف
پودمان  :1کارهای عملی پودمان اول تا حدود زیادی ،منظور از استاندار ِد عملکرد
کار را «اجرای دقیق مراحل تکمیل تابلو برق مطابق نقشه» بیان کرده است .فرم
ارزشیابی آورده شده در انتهای پودمان نیز موضو ِع ارزشیابی از استاندارد عملکرد را
دنبال می کند .اما سؤال اینجاست که زمانی که هنرجو تابلو را مطابق نقشه مونتاژ
کرده است یعنی نقشه را می خواند و تابلو را مونتاژ می کند ،چگونه می توان فعالیت
او را مورد سنجش و اندازه گیری قرار داد؟ پاسخ این است که نحوه نقشه خوانی در
کار ساخت تابلوهای برق قابل آموزش است اما ارزشیابی آن در فرایند کار ،حالت
کیفی دارد .به همین دلیل معیار و متر دقیقی ندارد و فقط در محصول کار خود
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را نشان می دهد ،یعنی پس از اتمام کار
مونتاژ تابلو برق ،معلوم می شود هنرجو
چقدر به نقشه خوانی وفادار بوده است.
در کنار این موضوع که کار هنرجو
«اجرای دقیق مراحل تکمیل تابلو
مطابق نقشه است» انتظار می رود که
هنرجو طرز کار مدارهای تابلو و چرایی
برخی از موضوعاتی که به کار او مربوط
است را نیز بداند به عنوان مثال اینکه
چرا این قطعه در این قسمت جانمایی
شده است و فاصله های جانبی آن
با دیگر قطعات چقدر باید باشد و یا
اینکه در نقشه ای بتواند مسیر جریان
را دنبال کند و تشخیص دهد که مدار
بسته نشده و ایرادی در کار است .بدین صورت یادگیری کورکورانه و کوتاه مدت
نیز نداده و تفکر سیستمی  و انتقادی هنرجو تقویت می شود .این موارد را می توان
در    قالب آزمون کتبی عملکردی فارغ از موضوع نقشه ارزشیابی کرد .اجرای کارهای
عملی در تابلو این موارد را شامل می شود1 :ـ برآورد جانمایی و نصب قطعات
2ـ سیم کشی قطعات 3ـ صحت و درستی کار مدارتابلو.
1ـ نصب قطعات :برآورد قطعات صفحه نصب و تابلو ـ نصب قطعات به لحاظ تراز
بودن ـ محکم بودن و عدم ایجاد شکستگی حین نصب ،قابل ارزشیابی است .اندازه
ابعاد صفحه نصب با مشاهده فضاهای خالی قابل ارزیابی است .تراز بودن ،نصب
داکت و ریل فلزی درکارهای عملی این پودمان ،کلید عبور به مرحله بع ِد کار عملی
خواهد بود .زیرا در صورت اشکال در نصب آنها ،قطعات نصب شده نهایی (محصول)
دچار اشکال ظاهری خواهند بود که پس از نصب قطعات قابل برطرف شدن نخواهد
بود .ایجاد شکستگی ضمن نصب قطعه هم از مواردی است که زیبایی جانمایی را
در تابلو خدشه دار می کند و محصول نهایی را دچار اشکال خواهد کرد.
2ـ سیم کشی قطعات :منظور از عیب یابی سیم کشی بین قطعات ،عدم همخوانی
آن با نقشه نیست در اینجا شیوه صحیح سرسیم زدن ،قرار گرفتن درست سرسیم
زیر پیچ و محکم بسته شدن آن ،شماره سیم ،از مواردی است که باید در ارزشیابی
بدان توجه داشت.
3ـ صحت و درستی کار مدار :ارزشیابی این مرحله فرایندی نیست و آخرین
مرحله ارزیابی است که برقدار کردن تابلو را در بر می گیرد .در اینجا انتظار می رود
هنرجو ،هیچ گاه بدون حضور هنرآموز اقدام به برقدار کردن تابلو نکند (این کار
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باید با حضور هنرآموز صورت گیرد) و در صورت وجود ایراد در تابلو هنرجو اجازه
برطرفکردن عیب تابلو برقدار را ندارد .هنرآموزان محترم ،ارزیابی ایمنی را در این
مرحله باید مورد توجه قرار دهند .ممکن است به دلیل خستگی در مونتاژ تابلو،
هنرجویان دقت الزم در تست نهایی تابلو را نداشته باشند .بنابراین انجام تست صحت
نهایی حتماً باید توسط هنرآموزان محترم انجام شود .منظور از آزمون درستی مدار
با حضور هنرآموز آن است که هنرجو آگاهی کامل از روال و توالی آزمون دارد اما
درستی مدار را دنبال کند .همانطور که قب ً
ال گفته
کارآزمون
نمیتواند به تنهایی روال
ِ
ِ
شد فقط بخشی از این پودمان دارای قابلیت آزمون کتبی عملکردی یعنی «آزمون
عملی روی کاغذ» است .در این پودمان انتخاب قطعات و جانمایی آنها بهصورت
کتبی عملکردی قابل ارزشیابی است .در متن کتاب درسی فعالیتهایی برای این
منظور آورده شده و قابل ارزشیابی است .نقشه جانمایی که برخی از اندازهها روی
آن مشخص نیست یا نقشه مونتاژی که سیمکشی نداشته و میخواهیم سیمکشی
در آن ترسیم یا تکمیل شود یاطرح سؤالی که از هنرجو میخواهد ،با توجه به میزان
مصارف ،و شرایط نصب و ...اندازه و سایز قطعات را پیدا کند.
پودمان :2اجرای کار عملی پودمان دو همراه با ساخت تابلو برق فشار ضعیف قابل
قبول در بازار کار است .به همین دلیل از روز اول همه موضوعات مورد نظر با هم
مطرح می شود .خواندن نقشه ـ جانمایی ـ نصب قطعات و شماره سیم زدن و ....در
یک تابلو دیده شده است و هیچ کدام از این موارد به پودمان بعدی واگذار نشده
است .پودمان های بعدی هر چند ،مستقل اند و به تابلو با کاربری متفاوتی پرداخته
می شود و هنرجویان با تکرار و تمرین مهارت های قبلی در فضای جدید به شایستگی
می رسند اما ارتقایی بابت شیوه اجرا
در کل رخ نمی دهد .مث ً
ال شماره
سیم زدن از پودمان دوم شروع
نمی شود و یادگیری جانمایی در
پودمان بعدی بلکه همه کارها یکجا
دیده شده است ،هنرآموزان باید توجه
داشته باشند این موضوع کمی  زمان
و فرایند انجام کار را طوالنی کرده
است و از روز اول تمام موارد الزم
برای یک تابلو قابل ارائه و واقعی بازار
با هم دیده شده است .این موضوع
باعث خواهد شد یک کار عملی زمانی
بیشتر از یک جلسه کار را به خود
اختصاص دهد و تکرار تمامی این
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موارد از ابتدای یادگیری منجر به باال رفتن مهارت در پودمان های بعدی شود .در
پودمان  2آزمون درستی و صحت مدار به صورت سه فاز (با موتور الکتریکی) صورت
می گیرد و تست مدار فرمان تابلو به تنهایی مورد انتظار نیست اما با توجه به اینکه
موضوع مدارات فرمان و قدرت برای راه اندازی ها به طور جدی مطرح شده است و
تکنیک های راه اندازی اشاره شده است ،توانایی نقشه کشی مدارهای فرمان و قدرت
در دستور کار قرار دارد و باید انتظار داشت هنرجویان در پایان پودمان و در پایان هر
کارعملی توانایی ترسیم نقشه ها و تشخیص آنها و نحوه و شرایط کار آنها را بدانند.
در این پودمان هر چند نقشه های مسیرجریان و مونتاژ و نقشه خارجی در کنار هر
کار عملی ارائه شده است اما اینکه هنرجویان توانایی ترسیم آنها را داشته باشند در
هر حد انتظار نیست و به خاطر اینکه در تمامی کارهای عملی شماره زدن سیم الزم
است صرفاً برای تکمیل و تعمیق یادگیری آورده شده است .هنرجویان با مقایسه ای
که بین نقشه مونتاژ و مدارهای فرمان و قدرت انجام می دهند ،این توانایی را پیدا
می کنند که با آدرس دهی قطعات نقشه را در قالب یک فعالیت در کارگاه یا منزل
کامل کنند .انتظار دیگری بابت درک و طرح این نوع نقشه وجود ندارد عالوه براین
موضوعات همچنان توانایی انتخاب قطعات برای یک راه اندازی مطابق نقشه SLD
(تک خطی) و جانمایی تابلو برق همچنان از انتظاراتی است که در این پودمان و
شیوه ارزشیابی دنبال می شود .یکی از موارد مهمی که در ارزشیابی کارهای عملی
تابلو مدنظر است ترسیم شابلون صفحه نصب روی کاغذ قبل از چیدمان قطعات
است .این شابلون باید به تأیید هنرآموز محترم برسد.
پودمان :3با توجه به مطالبی که در مورد اجرای کار عملی پودمان ها و استاندارد
عملکرد آن گفته شد ،کارعملی در
داخل تابلو شامل نصب و سیم کشی
قطعات الکتریکی (مونتاژ قطعات در
تابلو برق) صورت می گیرد .باید
توجه داشت که در فرایند کارهای
عملی تابلوسازی ،ابتدا مدار مورد
نظر روی سینی تابلو یا صفحه نصب
مونتاژ می شود و قبل از نصب سینی
کابل برای آزمون صحت و درستی
آن صفحه نصب در داخل تابلو پیچ
شده و ثابت می شود .ارزشیابی
عیب یابی تابلو در این پودمان آورده
شده است و منظور این است که در
صورت وجود خطایی در نقشه خوانی
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و یا قرار دادن عیبی در تابلو هنرجو با دنبال کردن نقشه عیب را پیدا کرده و آن
را اعالم کند و بتواند نسبت به رفع آن اقدام کند .در ارزشیابی پایانی این پودمان
حتماً این موضوع باید در نظر گرفته شود .پس در مقایسه این پودمان با پودمان
اول و دوم باید گفت در پودمان 1و 2انتظار عیب یابی وجود ندارد اما در پودمان 3
چنین انتظاری وجود دارد .در پودمان  3نیز آزمون درستی مدار به صورت سه فاز
(با موتور الکتریکی)صورت می گیرد و تست مدار فرمان تابلو به تنهایی قابل قبول
نیست.
خالصه موارد اشاره شده در مورد ارزشیابی پودمانهای اول تا سوم در قالب جدول 5
اشاره شده است .در این جدول سه پودمان اول را با هم مقایسه کرده و ارزشیابی آنها را
از هم متمایز میکند.جدول  5یک الگوی کلی است .توصیه میشود هنرآموزان جدولی
دیگر تهیه کنند و هر ستون این جدول چند قسمت شده و بارم ارزشیابی به آن تعلق
گیرد و نوع نمرهدهی در این قسمت از دقت باالیی برخوردار است و توصیه میشود که
به شکل صفر و یک باشد ،به عبارت دیگر یا کامل نمره دریافت شده است یا نمرهای
تعلق نگرفته است .جمع این بارمها نمره کار عملی او را تشکیل میدهد.
جدول   5ـ ارزشیابی پودمان های کتاب 12ـ( 1نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف)
مشاهده
شماره
پودمان

نقشه خوانی

دارای قابلیت آزمون کتبی عملکردی

فقط دارای قابلیت آزمون اجرایی (عملکردی)

مسیرجریان/
انتخاب
نقشه فرمان/
جانمایی
مونتاژ/
قطعات
قدرت
خارجی

نصب سیم کشی
درستی کار مدار عیب یابی
قطعات قطعات

1

*

*

*

ـ

ـ

*

*

*

ـ

2

*

*

*

*

ـ

*

*

*

ـ

3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

مسیر
ترسیم

ـ

ـ

*

*

*

*

محاسبه

اصالحpf

اصالحpf

*

انجام
پودمان نقشه خوانی
تنظیمات
4

*

*

نقشه کشی
پودمان نقشه  خوانی بانک
خازنی
5
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*

*

Q

*

نقطه ای
*

مرکزی

رسم مدار رسم از رسم
رسم مدار قدرت
فرمان
قطعات نقشه
ساده
ساده
کارخانه جانمایی
*

*

سیم کشی نرم افزار

تشخیص
مدکاری

VFD

VFD

*

*

*

*
کار با
دکمه
VFD

*

بخش اول :كليات فنون و روش تدريس

پودمان  :4پودمان چهارم کتاب
نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار
ضعیف ،به موضوع نقشه کشی
رایانه ای با AutoCAD Electrical
پرداخته است .کارهای عملی در این
پودمان به تدریچ تکمیل شده است.
توانایی ترسیم مدار قدرت ساده یا
فرمان ،به تنهایی دارای شایستگی
زیر حد انتظار خواهد بود .توانایی
ترسیم مدار فرمان و قدرت توأمان
حداقل انتظار است .در کارعملی 2
با انتخاب قطعات کارخانه ای این
کار صورت می گیرد و با پیش فرض
اینکه از ابتدا هدف آن بوده که یک
پروژه کامل پیش برده شود ،این شایستگی در حد انتظار خواهد بود اما در کارهای
عملی بعدی که به نقشه  Panel Layoutو  Footprintها اشاره شده است ،این ترسیم
باالتر از حد انتظار است .در این قسمت هم آزمون کتبی عملکردی دیده شده است
ولی این آزمون صرفاً به عنوان مکمل آزمون عملی و کار با AutoCAD Electrical
دیده شده است .سؤاالت آن در حد تنظیمات نرم افزار یا مسیر ترسیم از منو ها و
پنجره ها محدود می شود .توجه داشته باشید در هیچ پودمانی باالترین نمره آزمون
کتبی عملکردی هم نمی تواند منجر
به احراز نمره ای در حد انتظار برای
هنرجویان شود.
پودمان  :5پودمان پنجم کتاب
نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار
ضعیف ،شامل دو واحد یادگیری
است .واحد یادگیری اول نصب خازن
و بانک خازنی و واحد یادگیری دوم
کاربرد اینورتر را شامل می شود.
ارزشیابی واحد یادگیری اول با توجه
به اینکه اندازه توان غیرمؤثر خازن،
اصالح نقطه ای ضریب توان و اصالح
مرکزی و نقشه بانک خازنی قابلیت
خوبی برای آزمون های عملکردی
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دارند و نوشتار و متن کتاب هم مونتاژ (نصب و سیم کشی) یک تابلو خازن واقعی
به صورت واقعی (برخالف پودمان های اول) مستندسازی نشده است و انتظار اجرای
آن هم در سطح کتاب به صورت اجرای کارگاهی مد نظر می باشد .از طرفی تهیه بار
آزمون (راکتور) مناسب برای آزمون رگوالتور در صحت کار تابلو نیامده است و به
کارهای عملی محدودی منجر می شود .این شیوه کتبی عملکردی بر خالف سایر
پودمان و بر خالف واحد یادگیری دوم این پودمان است یعنی موضوع اینورتر در
قالب کار عملی و کارگاهی دیده شده است .ارزشیابی تئوری کارگاهی اینورتر که
می تواند در قالب آزمون کتبی عملکردی در کتاب دانش فنی تخصصی مورد آزمون
قرار گیرد ،پس این پودمان فقط باید به صورت اجرای دستی و کار روی اینورتر
محقق شود حتی موضوع تشخیص مد کاری اینورتر که در مورد فرایند به کارگیری
یک اینورتر است ،هم به صورت غیرکتبی و حین کارعملی معمول باید اتفاق بیفتد.
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بخش دوم :دانشافزایی واحدهای یادگیری

بخش دوم

دانشافزایی واحدهای یادگیری کتاب طراحی و نصب
تابلوهای برق فشار ضعیف به تفکیک واحدهای یادگیری
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دانش افزایی تابلو برق ساده کارگاهی

اول
فصل ّ
1ـ ايمني

ايمني در كارگاه هاي تأسيسات الكتريكي مهم ترين موضوع
در همه مراحل فرایند انجام كار است .يكي از اين موارد
نامرتب بودن كابل هاي ارتباطي و وسايل و تجهيزات در
محوطه كارگاه است.
پخش بودن سیم و كابلهاي وسایل در کف کارگاه ،باعث
گیرکردن پای افراد و ايجاد خطرات بعدي خواهد شد .همچنین
عبور از روی آنها باعث آسیب به آن سیم و کابلها خواهد
شد .برای جلوگیری از ازدیاد و پراکندگی سیمهای متحرک،
باید در نقاط مختلف کارگاه به تعداد کافی پریز در محلهای
مناسب نصب شود .1بهتر است اين كابلها از نوع ( PRCDکلید
شکل 1ـ کلید  RCDسیار
جریان باقیمانده سیار  )Portable RCDباشد (شكل . )1
سیم کشی برای كاربرد موقت در صورت امکان باید در ارتفاع  2/5متر از کف انجام
شود .این کار با سیم کشی روی دیوار توسط قالب هایی که در فواصل یکسان قرار
دارند صورت می گیرد .در غیر این صورت باید سیم ها طوری نصب شوند که از
آسیب های احتمالی محفوظ بمانند 2.این کار توسط گارد کابل در کف زمین یا
توسط استند یا پل کابل قابل پياده سازي است (شكل.)2

قالب بدون عایق

سیم غالف دار سنگین

اتصال به بار سیار
دارای محافظ جان

تغذیه مجهز به  Rcdو
کلید اضافه بار و پریز

محافظ کابل
(گارد کابل)

شکل 2ـ ایمنی سیم و کابل
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1ـ مبحث  12مقررات ملی ساختمان(ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 12ـ11ـ 4الف
2ـ مبحث  12مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 12ـ11ـ 4ب

بخش دوم :دانشافزایی واحدهای یادگیری

كابل هاي برقداري كه از تابلو موقت كارگاهي تا مصرف كننده در مسير هاي مختلف
كارگاه گسترده هستند به اين روش ها بايد مهار شوند:
 ١گارد كابل
 ٢استند كابل
 ٣قالب كابل
 ٤پل كابل
شكل  3قالب وگارد كابل را قبل و بعد از اجرا نشان مي دهد.
بعد

قبل

شکل 3ـ قالب و گارد کابل

در شكل  4قالب كابل واستند براي عبور كابل در ارتفاع نشان داده شده است.

گارد کابل

استند کابل
شکل 4ـ استند و گارد

قالب های مورد استفاده روی دیوار برای نگهداری و نصب کابل در کارگاه ها باید
از نوع غیرفلزی باشند .در شکل 5نمونه های دیگری از آنها نشان داده شده است.
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2ـ شرايط و الزامات نصب تابلو موقت كارگاهي ACS
 ١تابلوی موقت باید به وسیله محفظهای با درپوش قفل دار مسدود شود و پیرامون آن
روی زمین یا کف ،فرش و یا سکوی عایق ایجاد شود .1در شکل  6نمونهای از کفپوش
عایق و مشخصات فني دو نمونه از اين عايقها نشان داده شده است .تهیه تابلوی موقت
كارگاهي كه فقط شامل وسایل حفاظتی و پریز بر روی یک تخته و بدون کفپوش عایق
باشد به تنهايي نمیتواند شرایط ايمن تابلو موقت کارگاهی محسوب شود.
براي اطالع از انواع مختلف كف پوش هاي الكتريكي كارگاهي و دسته بندي آنها از
جدول  1مي توان استفاده كرد.

شکل   5ـ شرایط نصب
جدول 1
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1ـ مبحث  12مقررات ملی ساختمان(ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 12ـ11ـ 4پ

بخش دوم :دانشافزایی واحدهای یادگیری

 ٢در کارگاه های ساخت وساز توصیه مي شود که دو شاخه های معمولی دستگاه ها
از نوع صنعتی باشد زيرا اين نوع دو شاخه ها استحکام و ایمنی باالیی دارند.
پس دستگاه هایی با این نوع دوشاخه (تکفاز) یا چندشاخه (برای سه فاز) را باید
خریداری كرد .دستگاه های قبلی بايد توسط افراد مجرب بررسي و دوشاخه آنها
تعویض و دارای دوشاخه یا چند شاخه ای مناسب شود .پریزهای روی تابلوها نیز
باید متناسب با این دوشاخه یا چند شاخه ها تعويض شود (شكل  .)6البته قرار دادن
پریزهای شوکو درپوش دار که دوشاخه های معمولی به آنها وصل می شود در حد
محدود روی بدنه تابلو برای کاربردهای خیلی کوتاه مدت بالمانع است.

شکل  6ـ پریز ایمن

 ٣در تابلوهای موقت
کارگاهی باید از کلیدهای
جریان باقیمانده 30mA
استفاده نمود(شكل.)7

.

،

.

2

شکل 7ـ پریز صنعتی
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براي تأكيد بيشتر در استفاده از تابلو موقت كارگاهي مي توان پوستر هايي شبيه
شكل  8تهيه و در مكان و زاويه مناسب در كارگاه آن را نصب كرد تا هنرجويان
بيشتر به اهميت استفاده از آن توجه نمايند .تصاوير كامل اين پوستر ها در پيوست1
انتهاي كتاب راهنماي هنرآموز نصب و تنظيم تابلو هاي برق فشار ضعيف آورده
شده است.

شکل  8ـ کلید جریان نشتی در تابلو

 ٤استفاده از سیم سیارهای معمول و چند راهه ها برای اتصال به تابلو موقت
کارگاهی مجاز نیست .جعبه های سیار شامل کلید جریان باقیمانده  30mAو چند
پریز ( )PSOAبالمانع هستند .در صورتی که کابل ورودی  PSOAاز کف عبور کند
باید دارای محافظ(گارد) نیز باشد(شكل.)9

شکل 9ـ انشعاب ایمن

24

بخش دوم :دانشافزایی واحدهای یادگیری

 ٥تابلوهای کارگاهی باید قابلیت جداسازی ایمن را داشته باشند به همین خاطر
وسیله ای مشابه یک کلید کل بعد از برق ورودی باید تعریف شود که الزامات
جداسازی ایمن روی آن قابلیت اجرا داشته باشد تا ضمن تعمیرات احتمالی بتوان
آن را به کار گرفت.
 ٦تابلوی موقت کارگاهی باید دارای شینه یا ترمینال چند خانه جداگانه برای نول
(خنثی) و هادی حفاظتی ( )PEباشد و با توجه به این شینه باید یک الکترود زمین
احداث نمود و آن را به این شینه متصل نمود تا کلید جریان باقیمانده در سیستم
Sـ TNایجاد شده کارایی الزم را داشته باشد.
 ٧هيچ گاه براي انشعاب گرفتن براي مصارف موقت در كارگاه از ترمينال هاي ريلي
در ميانه راه استفاده نكنيد .تابلو موقت كارگاهي براي همين منظور طراحي شده
است(شكل.)10

شکل 10ـ انشعاب ایمن

 ٨موتور برق هايي سيار و بدون حفاظت زمين مناسب ،براي اتصال مصرف كننده هاي
برق متناوب با بدنه فلزي مي توانند خطرناك باشند (شكل .)11بهتر است از تابلو
برق موقت كارگاهي براي هرگونه مصرف در محل هاي دور از تابلو اصلي برق
استفاده كرد.

شکل 11ـ کاربرد ایمن تابلو برق کارگاهی
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3ـ کلیدزنی
در ابتدای پودمان دوم کتاب درسی از وسایل «کلید زنی» صحبت به میان آمده
است .هر چند این عبارت چندان مرسوم نیست و در نگاه اول می توان آن را
معادل وسایل قطع و وصل تعریف کرد اما در قسمت 1ـ Partتعاریف استاندارد
 IEC 60947وسایل «کلیدزنی» چنین تعریف می شود«:وسیله ای که قطع یا
وصل یا هر دوی این کارها را انجام می دهد» .ممکن است جایگزینی عبارت،
«وسایل قطع و وصل» به جای عبارت «کلیدزنی» مناسب نباشد .برای مثال وسیله
کلیدزنی به عنوان جداساز(جداکننده)  Disconnectorنامیده می شود که گاهی آن
را مجزاکننده( )Isolatorنیز می نامند .در کتاب درسی این وسیله آورده شده است
که فقط توانایی قطع مدار را دارد پس تعریف وسایل قطع و وصل برای آن مناسب
نیست .به همین خاطر در کتاب های درسی هنرستان برای بار اول از اصطالح
وسایل کلید زنی استفاده شد البته «وسایل قطع و وصل» هم در کتاب آورده
شده است .توصیه می شود در مورد تعاریف این قسمت از کتاب درسی پایبندی
به استاندارد 1ـIEC60947حفظ شود البته تعاریف استانداردها را نمی توان
مستقیماً در کتاب آورد زیرا مفاهیم و تعاریف این متن ها ،برای روشن کردن ذهن
متخصصین ارائه می شود و برای هنرجویان رشته برق با ابهاماتی همراه است که
ممکن است نیاز به تفسیر داشته باشد .یکی از موضوعات مهم این پودمان تعریف
کنتاکتور است .کنتاکتور در استاندارد چنین تعریف می شود«:یک وسیله کلیدزنی
که فقط یک وضعیت  Resetدارد و در سایر وضعیت ها با دست به کار انداخته
می شود و قادر به وصل و عبور و قطع جریان در شرایط عادی از جمله شرایط اضافه
بار بهره برداری است» ابتدا و انتهای تعریف مشخص می کند که کنتاکتور مشابه
کلید است .اینکه گفته شود کنتاکتور یک نوع رله است ،درست نیست .جدول 2
تفاوت رله و کنتاکتور را بیان می کند.
جدول2ـ تفاوت کنتاکتور ها و رله ها
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کنتاکتور

رله ها

برای مدار قدرت طراحی شده است

برای فرمان طراحی شده است

دارای مدار فرمان و مدار قدرت است

دارای ورودی و خروجی است
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رلهها همگی دارای ورودی و خروجی هستند .ورودی اشاره به تغذیه رله دارد .حتی
یک عامل فیزیکی (نظیر حسگر) مثل زمان ،نور ،حرارت میتواند باعث تحریک
رله شود .به همین دلیل ،رله زمانی ـ رله نوری (فتورله) و ...تعریف میشود .حتی
کنتاکتور کمکی را کنتاکتور رلهای میتوان نامگذاری کرد و رله های مشهور به Finder
هم کنتاکتور نیستند .جدول  2توجیهی است که ) SSR (Solid State Relayهم رله
است و مدار قدرت جداگانه ندارد .شرکتهای سازنده این رله ،تغذیه A1و A2را
ورودی و تغذیه اصلی متصل به موتور الکتریکی را خروجی رله مینامند .حتی زمانی
که راجع به رله اضافه بار صحبت میشود این رله را برای مدار فرمان در نظر گرفته
و آن را قابلیت قطع در مدار قدرت نمیدانند .تغذیه موتور و عامل فیزیکی حرارت،
باعث تغییر وضعیت تیغههای 95و  96رله میشود .تفاوتهای نشان داده شده در
جدول  ،2در مورد رلههای قابل برنامهریزی نیز صادق است و این وسیله را باید رله
نامید .برای درک بهتر مفهوم رله عالوه بر استاندارد اصلی در تعاریف این پودمان
میتوان به استانداردهای  IEC 61810مراجعه کرد .این استاندارد به طور خاص فقط
به رلهها و انواع آن پرداخته است .در انتها باید گفت رلهها در دسته وسایل کلید زنی
قرار نمیگیرند اما میتوانند جزئی از آن وسایل باشند .برای مثال مدار راهانداز معادل
کنتاکتور +رله اضافه باراست .رله اضافه بار در اینجا وسیله کلیدزنی نیست اما جزئی
از مدار راه انداز است که وسیله کلیدزنی دارد .تعریف راه انداز هم جزء تعاریفی است
که در این کتاب برای اولین بار در کتب هنرستان آورده شده است.

4ـ  کلیدها و جداسازها
کلیدها و جداسازها در استاندارد 3ـ IEC60947آورده شده است .جدول  3عالئم
و نام گذاری و یک نمای کلی از تمام وسایل کلیدزنی شامل جداساز و قطع و
وصل کننده جریان را نشان می دهد .این جدول در کتاب درسی نیست .در عوض
کتاب درسی بحث جداسازها به نحو دیگری اشاره شده است .موضوع جدا کردن
وسایل به لحاظ حفاظت( )Protectionو کلیدزنی( )Switchingدنبال می شود و
جدولی برای آن آورده شده است .در کتاب درسی پرسشی در رابطه با دو وسیله
که تصویری به ظاهر مشابه دارند مطرح شده است .با توجه به عالمت درج شده
روی یکی از آنها ،آن وسیله کلید جداساز نام گذاری شده است .کلید دیگر MCB
است .کلیدجداساز هیچ حفاظتی ندارد و از آن برای حفاظت مدار به هیچ عنوان
نباید استفاده کرد.
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جدول 3ـ شمای فنی انواع جداسازها

در این پودمان مقدمات اولیه و تعاریف برای رسیدن به پنج روش راه اندازی طرح
شده است .کتاب پس از مطرح کردن این پنج روش پرسشی دارد که پاسخ آن برای
هنرجو ممکن است سخت باشد .به همین دلیل او را راهنمایی کرده است.
پرسش
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چرا استاندارد در هر دو روش  1و  3استفاده از بی متال را ضروری دانسته
است در حالی که در روش اول راه اندازی MCCB ،خود دارای قسمت حرارتی
است؟  MCCBدر روش اول ،حفاظت اضافه بار برای موتور را در صورت تنظیم
داراست اما به طور معمول حفاظت آن روی مدار قدرت است در صورتی که رله
اضافه بار از طریق مدار فرمان حفاظت را به عهده دارد ،به همین دلیل استفاده
از آن با وجود قسمت حرارتی در  MCCBدر روش اول هم الزم است.
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پنج روش راه اندازی در پودمان دوم کتاب پایه ای برای آموزش جانمایی است.
هر چند این پنج روش مستقیماً به موضوعات جانمایی و اندازه گذاری ها و فواصل
که موضوع اصلی درس جانمایی است مربوط نمی شود اما جانمایی بر قالب این
 5روش تا انتهای کتاب نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف پیش می رود.
این پنج روش به صراحت استفاده از کلید فیوز به همراه کنتاکتور و رله اضافه
بار (بی متال) را ظاهرا ً قبول ندارد .در صورتی که ترکیب فیوز کلید دار به همراه
کنتاکتور و رله اضافه بار (بی متال) را می پذیرد.
در این پنج روش راه اندازی مطابق استاندارد 1ـ IEC60947اشاره ای به استفاده
از  MCBدر مدارهای راه اندازی نشده است .این ممکن است جای سؤال باشد.
 MCBها تحت استاندارد 1ـ IEC60898با عنوان قطع کننده ها (کلیدهای
خودکار) برای مصارف خانگی و تأسیسات مشابه معرفی می شوند این استاندارد
مناسب نبودن کاربرد  MCBرا برای مصارف صنعتی (که به وسایل حفاظتی با
قدرت قطع باال نیاز دارند) قوت می بخشد .هرچند این حرف درستی است اما باید
توجه کرد که تابلوهای  LVمعرفی شده در این کتاب ،صرفاً برای مصارف صنعتی
نیست .لذا در ادامه  MCBرا استثنا کرده و آن را در آموزش این بخش کتاب آورده
است .در این بخش سعی شده است تصور اشتباهی که در تعریف  MCBنوع  Bو
 Cدر ذهن برخی از برقکاران پیش آمده را اصالح کند .این تصور نوع  Bرا صرفاً
برای مصارف روشنایی و نوع  Cبرای مصارف موتوری مناسب می داند .در حالی که
باید تعریف درست نوع  Bو  Cرا براساس استاندارد و جداول و منحنی ها پیش برد.

5ـ  کنتاکتور
کنتاکتورها از نظر ساختار مکانیکی و الکتریکی متنوع هستند .ظرفیت کتاب درسی
تکافوی اشاره به این تنوع کنتاکتورها را ندارد .بنابراین برای اطالع بیشتر همکاران
در این قسمت به دانش افزایی بیشتری در مورد کنتاکتور پرداخته شده است.
1ـ ولتاژ کار نامی ) :Rated Operational Voltage (Ueولتاژ کار نامی مقدار
ولتاژی است که همراه با جریان نامی ،در شرایط کاربرد(رده بندی) تعیین می شود.
مقدار این ولتاژ به ترمینال های قدرت کنتاکتور اشاره دارد.
ـ ولتاژ عایقی ( :)Uiمقدار ولتاژی که کنتاکتور با آن تست عایقی شده است ،ولتاژ
عایقی نام دارد .در این ولتاژ شکست عایقی اتفاق نیفتاده (کنتاکتور آسیب ندیده)
است .هیچ گاه کنتاکتور نباید با ولتاژ عایقی مورد بهره برداری قرار گیرد.
ـ ولتاژ ایستادگی ضربه ای ( :)Uimpمقدار ولتاژ پیک با شکل موج مشخص گفته
می شود که کنتاکتور ،بدون آسیب می تواند آن را تحمل کند و براساس آن فاصله
هوایی بین قطعات مشخص می شود .مقدار این ولتاژ از ولتاژهای گذرهای شبکه
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که ممکن است در مدار آن ایجاد شود ،بیشتر است.
جریاننامی ) : rated operational Current( Ieجریان کار نامی کنتاکتور
توسط کارخانه سازنده تعیین می شود و ولتاژ کارنامی ،فرکانس نامی ،وظیفه نامی،
رسته(رده) بهره برداری و در صورت لزوم نوع محفظه محصور ،در آن در نظر
گرفته می شود .معموالً روی برچسب کنتاکتور جریان AC1ـ Ieبرای رده بارهای
اهمی بیان می شود .برای سایر رده ها مثل 3ـ ACبه جای جریان نامی ،توان مجاز
به صورت زیر بیان می شود.
2ـ وظیفه نامی Rated duty

الف) وظیفه هشت ساعته :وظیفه هشت ساعته زمانی است که در آن کنتاکت های
قدرت کنتاکتور وصل باقی می ماند :در این زمان (هشت ساعت) با جریان ثابت و
بدون ترمز فعال است به طوری که در خصوصیات کار کنتاکتور هیچ گونه تغییری
پیش نیاید.
ب) کار بدون وقفه :مدت زمان کاری است که در آن کنتاکت های قدرت بدون
بار ،درحالت وصل باقی می ماند و در یک بازه زمان نامحدود (هفته ها ،ماه ها یا حتی
سال ها) فعال است .به طوری که هیچ گونه تعمیر و سرویس و تمیزکاری یا تعویض
نیاز نداشته باشد .مدل های دیگر مثل کار متناوب ،موقت کنتاکتور نیز تعریف شده
است که از تعریف آنها صرف نظر می شود .برای پیگیری آنها می توان در استاندارد
1ـ IEC60947این نوع تعاریف را دنبال کرد.
3ـ جریانحرارتی فضای آزاد و محصور
( Ithو Conventional free air & enclosed thermal current )Ithe
کارخانجات سازنده کنتاکتور برای شرایط محیطی و کاربردهای خاص ،گاهی
کنتاکتورهای خود را در محفظه ای عرضه می کنند .این کنتاکتور ها با توجه به این
موضوع جریان حرارتی ( )Itheخواهند داشت .این جریان حرارتی در فضای محصور
از  Itheکنتاکتوری مشابه که در فضای آزاد قرار دارد کمتر خواهد بود و در انتخاب
کنتاکتورها به این موضوع هم باید توجه شود.
جریان هشت ساعتی ( :)Ithحداکثرجریانی که فقط تأثیر حرارتی روی تیغهها دارد.
یعنی در شرایط متعارف کاری (1ـ )ACو در یک شیفت کاری ( 8ساعت) و با یکبار
قطع و وصل از تیغههای کنتاکتور عبور کرده و کنتاکتور میتواند تحمل کند .حداکثر
جریانی که میتواند در شرایط متعارف (1ـ )ACو سایر شرایط نامی مثل ولتاژ ،فرکانس
نامیتحمل شود این جریان برابر و یا نزدیک به یکی از جریانهای گفته شده ،میتواند
باشد .با این حال ،جریان دائمیبا توجه به عدم قطع و وصل از بقیه جریانهای کنتاکتور
بزرگتر است .به سه جریان اشاره شده جریانهای بارمقاومتی نیز گفته میشود و در
برچسب برخی از کنتاکتورها با  RESنشان داده میشود.
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در ادامه رده بندی کنتاکتورها که در کتاب درسی نیز آورده شده است به واسطه
اهمیت در اینجا نیز اشاره شده است.
جدول4ـ رده بندی بهره برداری از کنتاکتورها مطابق استاندارد 1ـ4ـIEC 60947

نوع بار

کنتاکتور

نوع کاربرد

1ـAC

بارهای غیرالقایی یا اندکی القایی ـ کوره مقاومتی

2ـAC

موتور روتور سیم پیچی :راه اندازی ـ خاموش کردن

3ـAC

موتور روتور قفسی :راه اندازی ـ خاموش کردن حین کار

4ـAC

موتور روتور قفسی :راه اندازی ـ قطع ووصل زیاد در زمان کم ـ تغییرجهت ـ ترمز

5aـAC

قطع و وصل المپ های تخلیه در گاز

5bـAC

قطع و وصل المپ های رشته ای

6aـAC

قطع و وصل بانک های خازنی

6bـAC

قطع و وصل برای ترانسفورماتورها

7aـAC

القایی لوازم خانگی مثل همزن و مخلوط کن
بارهای کم
ِ

7bـAC

بارهای موتوری لوازم خانگی مثل هواکش ها و جاروبرقی مرکزی

8aـAC

فرمان موتور کمپرسورهای تبرید کام ً
ال بسته با وصل مجدد دستی رهاساز اضافه بار

8bـAC

فرمان موتور کمپرسورهای تبرید کام ً
ال بسته با وصل مجدد خودکار رهاساز اضافه بار

1ـDC

بارهای غیرالقایی یا اندکی القایی ـ کوره مقاومتی

3ـDC

موتورهای شنت :راه اندازی ـ قطع و وصل زیاد در زمان کم ـ تغییرجهت ـ ترمز
دینامیکی

5ـDC

موتورهای سری :راه اندازی ـ قطع و وصل زیاد در زمان کم ـ تغییرجهت ـ ترمز
دینامیکی

6ـDC

قطع و وصل برای المپ های رشته ای

AC

DC
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جدول ردهبندی کنتاکتورها مطابق نوع بار ،شرایط کارکرد و استاندارد 4ـIEC60947

است .البته یادآور میشود این جدول ردهبندی فراتر از کنتاکتورها بوده و همه کلیدها
و حتی کنتاکتهای کمکی را در بر میگیرد .برخی از سازندگان کنتاکتور در برچسب
یا کاتالوگ آن ،مدعی هستند که کنتاکتور آنها چند نوع رده(رسته) کاری را شامل
میشود .بنابراین جریانکار نامی کنتاکتورها معموالً شامل چند عدد است (شکل
 .)12مث ً
ال جریان  Ieهمیشه مربوط به 1ـ ACمیشود و همینطور برای راهاندازی
کنتاکتور در شرایط کاری  AC2یا  AC3معموالً جدولی داده شود تا با توجه به ولتاژ
شبکه ،توان موتور بر حسب کیلووات ( )Kwیا آمپر ( )Aدر آن بیان شود که طبعاً
میزان جریان در این حالت از  Ieکمتر است و ممکن است این کنتاکتور برای شرایط
ترمزی و تغییر جهت موتور الکتریکی یعنی 4ـ ACهم استفاده شود .در این صورت
برای آن حالت نیز جریان یا توانی اعالم میشود که مقدار آن از دو حالت قبل کمتر
خواهد بود.

شکل 12ـ برچسب یک کنتاکتور

در شکل  13کنتاکتور دیگری نیز که چند منظوره است دیده می شود .در شرایط
AC1/AC7aتا میزان  27/5Kwبار الکتریکی و در شرایط موتوری AC3/AC7b
مقدار  12/5Kwاعالم می شود و همینطور برای بارهای روشنایی اگر فلورسنت
باشند با توجه به 5aـ ACو ضریب توان های مختلف ،توان مناسب اعالم شده است.
برای روشنایی رشته ای یعنی 5bـ ACمقدارجریان نامی  25Aیا توان 5/7Kw
مشخص شده است.
برچسب کنتاکتور بانک خازنی و یک کنتاکتورکمپرسور تبرید در شکل  14نشان
داده شده است که رده بندی آن آمده است.
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شکل 13ـ کنتاکتور بانک خازنی و کمپرسور

شکل 14ـ کنتاکتور بانک خازنی و کمپرسور

در کنتاکتور های نشان داده شده در شکل  15جریان  FLAو  LRAو RES

مقادیری از جریان حداکثر بار ـ جریان رتور قفل شده و جریان بار مقاومتی را
نشان می دهند.

شکل 15ـ دو نمونه برچسب کنتاکتور
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کنتاکتورهای معمول بازار معموالً با یک جریان کار نامی عرضه می شوند که به
راحتی بعد از نام تجاری کنتاکتور قابل تشخیص است .ضمناً گاهی در ادامه
آن تعداد تیغه های باز و بسته کمکی روی کنتاکتور نیز آورده می شود مث ً
ال
کنتاکتور  D12 01ـ LC1بعد از نام تجاری جریان نامی (در اینجا  )12Aمربوط
به رسته کاری 3ـ ACاست و 01به این معنا است که تعداد کنتاکت های باز کمکی
صفر عدد و کنتاکت های بسته کمکی  1عدد می باشد .البته در این روش که از نام
تجاری کنتاکتور اطالعات برداشت می شود بین سازندگان مختلف ،وحدت رویه ای
وجود ندارد .در جدول  5به مقایسه جریان و ولتاژ وضریب توان  Cosφکنتاکتورها
در بهره برداری های مختلف پرداخته می شود.
جدول   5ـ شرایط کاری قطع و وصل در چند رده بندی کنتاکتورها
قطع()Break

وصل()Make
رده بهره برداری

Cosφ

Ur
Ue

Ic
Ie

Cosφ

U
Ue

I
Ie

0/95

1

1

0/95

1

1

1ـAC

0/65

1

2/5

0/65

1

2/5

2ـAC

0/35

1/7

1

0/35

1

6

3ـAC

0/35

1

6

0/35

1

6

4ـAC

همان طور که مالحظه می شود در قسمت سمت چپ جدول  ،5نسبت جریان وصل
به جریان نامی در ستون اول و ولتاژ وصل به ولتاژ نامی در ستون دوم مشخص
می شود .در قسمت سمت راست جدول نسبت جریان قطع به جریان نامی و در
ستون آخر ضریب توان  Cosφمشخص می شود.
رده بهره برداری وسایل کلیدزنی از جدول  5قابل استفاده است و در استاندارد
 5ـ IEC 60947و 3ـ IEC60947به آنها پرداخته شده است و به موضوع
کنتاکت های کمکی و رده بندی بهره برداری اشاره شده است.
رده بندی بهره برداری کنتاکتورهای کمکی (فرمان) در جدول  5بسیار مفصل تر از
کتاب درسی آورده شده است.
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جدول   6ـ رده بندی بهره برداری مدارات فرمان مطابق استاندارد IEC 60947

استاندارد

5ـ60947

3ـ60947

5ـ60947

3ـ60947

وسیله

نوع کاربرد

12ـAC

کنترل بارهای مقاومتی و بارهای حالت جامد با جداسازی اوپتوکوپلری

13ـAC

کنترل بارهای حالت جامد با ترانسفورماتور ایزوله

14ـAC

کنترل بارهای الکترومغناطیسی ()≤72VA

15ـAC

کنترل بارهای الکترومغناطیسی ()≥72VA

20ـAC

اتصال و جداسازی در شرایط بی باری

21ـAC

قطع و وصل بارهای مقاومتی شامل اضافه بارهای در حد معمول

22ـAC

قطع و وصل بارهای مقاومتی و القایی شامل اضافه بارهای در حد معمول

23ـAC

قطع و وصل بارهای موتوری یا سایر بارهای شدت القایی

12ـDC

کنترل بارهای مقاومتی و بارهای حالت جامد با جداسازی اوپتوکوپلری

13ـDC

کنترل بارهای حالت جامد با ترانسفورماتور ایزوله

14ـDC

کنترل بارهای الکترومغناطیسی و دارای مقاومت های اقتصادی در مدار

20ـDC

اتصال و جداسازی در شرایط بی باری

21ـDC

قطع و وصل بارهای مقاومتی شامل اضافه بارهای در حد معمول

22ـ DCقطع و وصل بارهای مقاومتی و القایی شامل اضافه بارهای در حد معمول(مثل موتور شنت)
23ـDC

قطع و وصل بارهای موتوری یا سایر بارهای شدت القایی(مثل موتور سری)

بار کنتاکت های کمکی به طور معمول می تواند بوبین کنتاکتورهای الکترومکانیکی
باشد که بار الکترومغناطیسی محسوب می شوند .یا کنتاکت کمکی قسمت )A2
و (A1یعنی ورودی  SSRرا تحریک می کند که این بار حالت جامد با جداسازی
اپتوکوپلری یا حالت جامد بار ترانسفورماتور ایزوله خواهد بود .این رده بندی ها روی
برچسب کنتاکت های کمکی است که جداگانه ارائه می شود (شکل.)16
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کنتاکت های
کمکی

شکل 16ـ جداسازی اپتوکوپلری

کنتاکتورها را به گونهای میسازند که در ردههای مختلف قابل استفاده باشند .در
مورد کنتاکتهای کمکی نیز این موضوع صادق است .برچسب کنتاکت کمکی شکل
 ،17آن را برای سه رده کاری مختلف و برای 12ـ ACبرابر  10Aو 13ـ DCبرابر
0/ 3 Aو برای 15ـ ACبرابر  6Aدر ولتاژ  230vمیتواند فعال باشد.
علت تفاوت مقادیر در جدول  7استاندارد و مشابه آنکه قب ً
ال برای کنتاکتهای اصلی
نشان داده شد ،قابل مالحظه است.

شکل 17ـ برچسب یک کنتاکتور کمکی

جدول 7ـ محدوده کار کنتاکتور و رده بندی آنها
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جدول  8ـ استاندارد NEMA
AC-Control Circuit Classiﬁcation-NEMA
NEMA designates Control Circuit Rating with a
code letter (for current) and a voltage code.
Ratings & Test Values for AC Cont rol Circuit Contacts at 50 or 60Hz
Voltamperes
Break

Make

720
720
720
360
360
360
180
180
180
72
72
36

7200
7200
7200
3600
3600
3600
1800
1800
1800
432
432
216

600 Volts
Break

—
—
1.2
—
—
0.6
—
—
0.3
—
—
—

Make

—
—
12
—
—
6
—
—
3
—
—
—

480 Volts
Break

—
—
1.5
—
—
0.75
—
—
0.375
—
—
—

Make

—
—
15
—
—
7.5
—
—
3.75
—
—
—

Break

Thermal
Maxi mum Current , Amperes
Contact
Conti nuous
240 Volts
Rating
Test Current, 120 Volts
Designation Amperes
Make
Break
Make

—
30
30
—
15
15
—
7.5
7.5
—
1.8
—

—
3
3
—
1.5
1.5
—
0.75
0.75
—
0.3
—

6
6
6
3
3
3
1.5
1.5
1.5
0.6
0.6
0.3

60
60
60
30
30
30
15
15
15
3.6
3.6
1.8

10
10
10
5
5
5
2.5
2.5
2.5
1
1
0.5

A150
A300
A600
B150
B300
B600
C150
C300
C600
D150
D300
E150

DC-Control Circuit Classiﬁcation-NEMA
Rating codes for DC Cont rol Circuit Contacts
Maxi mum
Make or Break
Voltamperes
at 300 Volts or Less

275
275
275
138
138
138
69
69
69
28
28

) Maxi mum Make or Break 2
Current , Amperes
301 to 600 Volt

250 Volt

125 Volt

—
—
0.4
—
—
0.2
—
—
0.1
—
—

—
1.1
1.1
—
0.55
0.55
—
0.27
0.27
—
0.11

2.2
2.2
2.2
1.1
1.1
1.1
0.55
0.55
0.55
0.22
0.22

Thermal
Conti nuous
Test Current,
Amperes

Contact
Rating
) Designation 1

10
10
10
5
5
5
2.5
2.5
2.5
1
1

N150
N300
N600
P150
P300
P600
Q150
Q300
Q600
R150
R300

طبقه بندی کنتاکت های فرمان در استاندارد NEMA

براساس رده کاری نیست و این کار براساس حروف و اعداد
دیگری مشخص می شود مث ً
ال در برچسب شکل  17در گوشه
سمت راست در کادری نوشته شده A600/Q600
قسمت اول  A600مربوط به ولتاژ  ACاست و قسمت دوم
 Q600مربوط به ولتاژ  DCاست .با توجه به جدول  8در
قسمت اول تا  10Aتحمل جریان تعریف شده است که با
12ـ ACروی برچسب از استاندارد  IECیکسان است .اما
کنتاکت های فرمان ممکن است یک المپ ،آژیر یا موتور
کوچک را قطع و وصل نماید .بر این اساس هم طبقه بندی
دیگری در استاندارد 3ـ IEC 60947صورت گرفته است.
این طبقه بندی به  صورت 20ـ ACتا  AC23در جداول قبلی
مشاهده شد .البته استفاده از این طبقه بندی به صورت رده در
استاندارد  NEMAمجاز نیست و معادلی برای آن ندارد .به
همین خاطر نوشتن آن روی کنتاکتورها نادر است  .با توجه
به اینکه 3ـ IEC 60947به کلیدها و جداسازها می پردازد
و رده بندی 20ـ ACتا  AC23محدود به کنتاکت های
کمکی نشده ،روی کلیدهای گردان ،کلید فیوزها و جداسازها
می توان این نمونه طبقه بندی را مالحظه کرد(شکل 18و.)19

شکل 18ـ کلید گردان
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رده بهره برداری  SSRها و  Soft starterها در استاندارد 4ـ IEC 60947آمده
که تقریباً مشابه جدول اصلی رده بهره برداری است اما رقم سمت چپ یک عدد 5
اضافه می شود (شکل 20و. )21
در شکل  SSR ،21در رده  AC53aجریان  A1/1و در  AC51جریان  20Aخواهد
بود .در برچسب  Soft Starterنیز عبارت  AC53bو  9Aقابل مشاهده است.

شکل 19ـ فیوز سکسیونر

شکل 20ـ برچسب یک سافت استارتر

شکل 21ـ برچسب یک SSR

رده بهره برداری سافت استارتر ها( )Soft Starterو اس اس آرها ( )SSRدر جدول9
به طور مفصل آورده شده است.
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جدول 9ـ رده بندی بهره برداری از  SSRو  soft starterمطابق استاندارد 4ـIEC 60947

استاندارد

رده

نوع کاربرد

51ـAC

بارهای غیرالقایی یا اندکی القایی ـ کوره مقاومتی

55aـAC

قطع و وصل المپ های تخلیه در گاز

1ـ4ـ55b 60947ـAC

قطع و وصل المپ های رشته ای

56aـAC

قطع و وصل بانک های خازنی

56bـAC

قطع و وصل برای ترانسفورماتورها

52aـAC

موتور روتور سیم پیچی :کار 8ساعته با جریان زیر بار برای راه اندازی ،شتاب ،کار

52bـAC

موتور روتور سیم پیچی :کار متناوب

53aـAC

موتور روتور قفسی :کار  8ساعته با جریان زیر بار برای راه اندازی ،شتاب،کار

2ـ4ـ53b 60947ـAC

موتور روتور قفسی :کار متناوب

فرمان موتور کمپرسورهای تبرید کام ً
ال بسته با وصل مجدد خودکار رهاساز اضافه بارـ کار
58aـAC
 8ساعته با جریان زیر بار برای راه اندازی ،شتاب ،کار
فرمان موتور کمپرسورهای تبرید کام ً
ال بسته با وصل مجدد خودکار رهاساز اضافه بارـ
58bـAC
کار متناوب

6ـ   عمر کنتاکتورها
در گذشته عمر کنتاکتورها با ترکیب حروف و اعداد مشخص می شد .این کد
ترکیبی از یک حرف  Aتا  Fدر کنار یک عدد A ،تا  Fاشاره به  103تا  108داشت
مث ً
ال  E3تعداد دفعات قطع و وصل مفید را  3×107بار مشخص می کرد .فاکتور عمر
را امروزه روی برچسب در نظر نمی گیرند اما به این موضوع به شکل دیگری اهمیت
داده می شود Electrical Life .یا  Electrical Durabilityدر یک کنتاکتور
تعداد دوره های عمل در شرایط تحت بار ،با توجه به رده بهره برداری و بدون
تعویض یا تعمیر محاسبه می شود و به نمودارهایی که سازندگان ارائه می دهند
بستگی دارد.در این نمودارها محور افقی جریان قطع  ICمی باشد و محور قائم
تعداد دفعات عمل کردن کنتاکتور در رده های 1ـ ACو 3ـ ACاست .این جریان
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 ICمطابق جدول  7همان جریان نامی است .این جریان در مورد رده 4ـ ACبه
مقدار 6برابر جریان نامی خواهد بود که روی محور افقی نمودار باید انتخاب شود.
محل برخورد مقدار روی محور جریان و محور قائم کنتاکتور مورد نیاز را مشخص
می کند و یا در صورت مشخص بودن کنتاکتور ،دفعات عملکرد کنتاکتور که همان
عمر کنتاکتور است را به ما خواهد داد.
توجه

مثال1

مثال2

محور عمودی از  103شروع می شود و اعداد باالی اعداد توان دار با پایه 10
ضریب عدد توان دار خواهد بود مث ً
ال عدد  2باالی  104به معنی  2×104بار
خواهد بود.
عمر (دوام) الکتریکی کنتاکتور ) 3TF48(SIEMENSکه بار آن ،موتور
الکتریکی  37کیلو وات و در بهره برداری 3ـ ACاست را محاسبه کنید؟
پاسخ :با توجه به اینکه جریان قطع در شرایط 3ـ ACبرابر  Ic=Ie=75Aاست
مطابق نمودار طول عمر کنتاکتور ،عمرکارکرد آن  1/3×106بار کلیدزنی خواهد
بود.
عمر (دوام) الکتریکی کنتاکتور ) 3TF52(SIEMENSکه بار آن ،موتور
الکتریکی 40کیلو وات و در بهره برداری 4ـ ACاست را محاسبه کنید ؟
پاسخ :با توجه به اینکه جریان قطع در شرایط 4ـ ACبرابر Ic=6Ie=460A
است مطابق منحني جدول شكل  22عمرخدمت آن  2×105عمل کلیدزنی
خواهد بود.
با توجه به اینکه کنتاکتورها در شرایط بهره برداری مختلف به کار گرفته می شوند
و اکثر مواقع در مورد موتورهای القایی در ترکیبی از شرایط کاری 3ـAC
و 4ـ (Mixed Operation) ACکار خواهند کرد ،رابطه ای به صورت زیر مطرح
می شود که در آن  :Xنماینده عمر کنتاکتور در کار ترکیبی3ـ ACو 4ـ ACاست
وحرف  :Aنشان دهنده عمر در شرایط کار 3ـ ACو حرف  Bنیز عمر در شرایط کار
4ـ ACو  ،Cدرصد 4ـ ACاز کل دوره عملکرد کنتاکتور را نشان می دهد.
A
C A
1+
)( − 1
100 B

40

=X

4000

3TF68 3TF69

600 8001000
300 400
200

3TF56/
57

3TF45 3TF48 3TF51 3TF54
3TF42
3TF43 3TF46 3TF49 3TF52
3TF55

2000 A
Ia
Ie

Pn

30 40 50 60 80 100

A

kW

20

63 75

30 3745 55 7590 110132160 200250325 450

8 10

32 38 45
1518.522

6

22
11

400475 630 820
12

5.5 7.5

110 140170205250

9
4

16
5
2.2

شکل 22ـ منحنی عمر کنتاکتور

4

107
8
6
4

2

10
8
6
4

4

2

105
8
6
4

2

10
8
6
4

6

2

3TF20/21/22
3TF28/293TK2 3TF40

3

2

1
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مثال3

عمرالکتریکی کنتاکتور ) 3TF48 (SIEMENSکه بار آن ،موتور الکتریکی
القایی 37کیلو وات است و در کل دوره بهره برداری از این کنتاکتور فقط 30
درصد آن در شرایط 4ـ ACبوده را محاسبه کنید ؟
مقدار جریان در رده 3ـ ACبرابر است با IC=Ie=75A :و مطابق نمودار
 A=1/3×106خواهد بود.
مقدار جریان در رده 4ـ ACبرابر است با IC=6Ie=450A:و مطابق نمودار
 B=5×104خواهد بود.
= 15 / 2 × 104

6

1 / 3 × 106

30 1 / 3 × 10
(
)− 1
100 5 × 104

X
=
1+

پس عمرخدمت این کنتاکتور  15/2×104عمل کلیدزنی خواهد بود.

7ـ  کنتاکت آینهای و کنتاکت رابط مکانیکی
کنتاکت آینه ای در استاندارد 1ـ4ـ IEC60947و کنتاکت رابط مکانیکی در
استاندارد 1ـ5ـ IEC60947آمده است و هر کدام صفحاتی را به خود اختصاص
داده اند .کنتاکت آینه ای  Mirror Contactکنتاکت كمكي است كه عملكرد آن
در رابطه با بسته شدن كنتاكت قدرت تعريف مي شود .ولي كنتاكت رابط مكانيكي
كنتاكت كمكي است كه بسته شدن آن در رابطه با كنتاكت كمكي ديگري
تعريف مي شود .هر دو آنها در مقابل کنتاکت های معمول  Conventionalمطرح
می شوند .خاصیتی که این کنتاکت ها دارند این است که بعد از برقدار شدن اگر
یکی از کنتاکت های مجاورشان جوش بخورد و تیغه به هم بچسبد با قطع برق،
کنتاکت های کمکی معمول هم زمان به حال اولیه خود برمی گردند اما کنتاکت های
فوق به حالت قبلی برگشت نکرده و در وضعیت عملکرد خود باقی می مانند .هرچند
برق مدار قطع شده باشد (شکل 23و.)24
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symbol

شکل 23ـ کنتاکت های آینه ای

NOT

شکل 24ـ کنتاکت رابط مکانیکی
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انتخاب و تنظیم رله اضافه بار :رله اضافه بار معموالً از روی جریان نامی موتور
الکتریکی انتخاب میشود اما با توجه به محدوده تنظیم شده و کالس قطع صورت
میگیرد .همیشه برای تنظیم رله اضافه بار به جریان واقعی موتور الکتریکی (که هیچگاه
از جریان نامی ،نباید بیشتر باشد) توجه شود .همچنین دمای محیط که در این تنظیم
بسیار حائز اهمیت است.

8ـ   تنظیم رله اضافه فاز
الف) تنظیم رله اضافه بار (زمان راهاندازی کمتر از زمان قطع رله) :تنظیم این
رله در راهاندازی موتورهایی که زمان راهاندازی آنها کمتر از زمان قطع رله اضافه بار
در جریان راهاندازی است .بهاین شکل است که اگر جریان کشیده شده به هر دلیل از
جریان نامی موتور بیشتر شده باشد ابتدا علت را باید بررسی کرد زیرا مطابق جدول
 10در صورتی که  5درصد اضافه بار وجود داشته باشد در زمان بیشتر از دو ساعت
رله حرارتی اضافه بار قطع خواهد کرد البته این موضوع و مقادیر جدول تابع سرد
بودن و گرم بودن نیز هست .بهطوری که مقدار سطر اول جدول مربوط به دمای تا
 20درجه است و در دمای  40درجه در جریان نامی هم ممکن است رله اضافه بر
بعد از  2ساعت قطع کند .بنابراین در تنظیم رله به منحنی دما ـ زمان ارائه شده
توسط سازنده باید توجه داشت.
جدول 10ـ تنظیم رله اضافه بار

همه رله های اضافه بار با کالس آنها

ضریب تنظیم جریان

زمان قطع

 %5افزایش جریان نامی 1/05

(بیشتر از دو ساعت) ≤ 2 h

 %20افزایش جریان نامی 1/2

(کمتر از دو ساعت) ≥ 2 h
30Class

20 Class

10 Class

10A Class

< 12min

< 8min

< 4min

< 2minb.

 %50افزایش جریان نامی 1/5

9-30sec

6-20sec

4-10sec

2-10sec

7/2

ب) تنظیم رله اضافه بار (زمان راه اندازی پیش از زمان قطع رله) :انتخاب و
تنظیم رله اضافه بار برای موتورهایی که زمان راهاندازی آنها بیشتر از زمان قطع رله
بی متال در جریان راهاندازی است به این شکل است که انتخاب رله مانند حالت قبل
است اما باید توجه داشت که معموالً جریان راهاندازی  5تا  7برابر جریان نامی است.
 ١برای تنظیم رله به سطر آخر جدول  10توجه شود .رله اضافه بار از روی کالس
قطع آن انتخاب شود و اطمینان حاصل شود که زمان قطع رله در جریان ماندگار
راهاندازی از زمان راهاندازی موتور بیشتر است .یعنی اگر زمان راهاندازی  2Sec.باشد
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میتوان از رله اضافه بار کالس  10Aاستفاده کرد .اگر زمان راهاندازی  6Sec.باشد
هرچند میتوان از رله اضافه بارکالس  20استفاده کرد .در این صورت  6Sec.در
بازده زمان قطع قرار ندارد ولی اگر از کالس  10استفاده میشود چون  6Sec.در
بازه کالس قبلی قرار دارد هنگام راهاندازی اضافه بار رخ داده و موتور قطع میشود.
 ٢انتخاب و تنظیم رله اضافه بار مانند حالت اول انجام شود .برای گذر از راه اندازی
زیر بار چون مانند قبل ،زمان راه اندازی موتور بیشتر از زمان قطع رله است،
یک مسیر کنار گذر ( )bypassبرای رله در نظر می گیرند و با یک کنتاکتورپل
( )Bridgeاین کار مطابق شکل  25انجام می شود.
L1
L2

F0

L3

F2

F1

S0

KM1

KM2

KM2

S1

KM2

KM1

KM1

KT1

KM1

KT1

F2

PE

KM2
N

U1 V1 W1

M
3

شکل 25ـ روش راه اندازی توسط مسیر کنار گذر

9ـ   نقشه مسیر جریان
در این نقشه با دنبال کردن جریان بینهادیهای برقدار میتوان درک بهتری از کار
مدار پیدا کرد ،در این نقشه موارد زیر در نظر گرفته میشود چرا که در نقشههای
فرمان و قدرت تمام اتصاالت الکتریکی بین قطعات موجود در طرح مشخص نمیشود.
 ١برای آنکه هنگام سیم کشی در تابلو برق مغایرتی با پنج حالت راه اندازی مطابق
1ـ4ـ IEC60947نداشته باشیم ،در نقشه مسیر جریان ابتدا تغذیه اصلی به عنوان
اولین مسیر جریان شامل یک جداساز و یا  ،MCCBدر سمت چپ رسم و نشان
داده می شود.
 ٢در ادامه از چپ به راست ابتدا مدارقدرت و بعد در کنار آن مدار فرمان رسم
می شود ،تغذیه مدار فرمان از فاز مربوط و همچنین نول در مدار قدرت مشخص
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و نشان داده می شود.
 ٣در قطعاتی مثل کنتاکتورها در مدار قدرت که زیر هم قرار دارند مسیرهای عمودی
جریان به ترتیب مشخص و پشت سرهم شمارهگذاری میشوند تا به مدار فرمان
میرسیم.
 ٤هر کدام از پله های نردبان افقی که مدار فرمان را تشکیل می دهند ،به ترتیب
شماره ای به خود اختصاص می دهد( .در ادامه به آن عدد پتانسیل نیزخواهیم
گفت) به این ترتیب تمام شماره مسیرهای جریان مشخص می شود.
 5عالوه براین در نقشه های مدار فرمان موقعیت هادی باید با شماره سیم (wire
 )Numberمشخص شود در اینجا با دو رقم (البته  90درجه چرخیده به چپ)
مشخص و نشان داده شود .رقم اول شماره پله نردبان مربوط یا عدد پتانسیل آن
است اما رقم دوم محل قرار گرفتن هادی اتصالی بین دو قطعه در آن پله نردبان
است هر مرحله که سیمی قطع می شود شماره به سیم جدید تعلق می گیرد البته
شماره ای ثبت می شود که به واسطه آن سیمی از داخل به خارج یا در تابلو رفته
باشد در این روش از پایین به باال شماره گذاری صورت گیرد.

10ـ   نقشه مونتاژ
برای مونتاژ قطعات الکتریکی در تابلو برق و سیم کشی آنها از این نقشه استفاده
میشود هرچند این نقشه شبیه نقشه جانمایی تابلو است اما عالوه بر موقعیت مکانی
برای شماره سیمها ،ترمینال و تمامی اتصاالت سیمها روی قطعات را به ترمینالها
آدرسدهی و نشان میدهند .در این نقشه سیم زمین ،اتصاالت و ترمینالهای مورد
نیاز آنکه در نقشه مسیر جریان نشان داده نشده را نیز باید حتماً نشان داد.

11ـ نقشه خارجی
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قطعاتی که روی در تابلو نصب می شوند و یا خارج از تابلو قرار می گیرند و نحوه
اتصال آنها به ترمینال های تابلو که جهت سربندی الزم است در این نقشه مشخص
می شود البته در اینجا تمام اتصاالت مربوط به قطعات خارجی مثل شستی ها،
ترمینال تعلق نمی گیرد بلکه آنها ابتدا روی در تابلو یا جعبه مربوط ،به هم
سیم کشی شده و خروجی آنها به تابلو آمده و ترمینال به آنها تعلق می گیرد .در
این نقشه باید توجه داشت که ترمینال ها از چپ به راست شماره گذاری شده و
در قسمت پایینی هر ترمینال نوشته می شود ،در قسمت باالیی هر ترمینال نیز
شماره سیم آن (برای مدارهای قدرت همان شماره های تک رقمی مسیر جریان
درج و برای نول  Nو برای هادی حفاظتی  )PEنوشته می شود و نباید تفاوتی بین
شماره ها و نوشته های روی ترمینال ها در نقشه های مونتاژ و خارجی داشته باشیم.
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دانش افزایی تابلو برق تأسیسات کارگاهی

فصل دوم

مقدمه
نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف شامل وظایفی است که مونتاژکار تابلو
برای عملکرد بخش الکتریکی تابلو باید انجام دهد.
وظیفه مونتاژ کار این است که با دراختیار داشتن نقشه قدرت ،فرمان و جانمایی
و نیز فریم (قالب) و صفحه نصب (سینی تابلو) و ارائه یک سری جزئیات ()details
که معموالً به صورت تشریحی به تابلوساز اعالم می شود ،بتواند تابلو را مطابق نقشه
مونتاژ نماید .بنابراین اولین مرحله برای مونتاژ تابلو برق ،آگاهی کامل از نقشه های
قدرت ،تک خطی و مدارات فرمان می باشد .مراحل نصب و تنظیم تابلو فشار ضعیف
به این شرح است:
ـ نقشه خوانی
ـ تهیه قطعات و تجهیزات تابلو
ـ چیدمان و جانمایی اولیه
ـ تعیین ورودی و خروجی تابلو
ـ اصالح و بازنگری
ـ چیدمان و جانمایی نهایی
ـ تست نهایی تابلو

١ـ نقشه خوانی
اولین مرحله برای شروع مونتاژ تابلو برق ،نقشه خوانی است .زیرا قبل از هر چیز
باید دانست که تجهیزات داخلی تابلو شامل چه مواردی و چه تعدادی است و با
توجه به مدار قدرت در کدام قسمت به کار گرفته می شود.
الف) تهیه لیست لوازم  PART LISTبه همراه تیپ ،نرخ جریان و تعداد قطعات
باید مشخص شود .در نقشه های تک خطی به خوبی تجهیزات ،تعداد و محدوده
عملکرد آنها مشخص شده اند.
ب) پس از اینکه لوازم و قطعات کل تابلو مشخص شد ،باید چیدمان اولیه و
جانمایی را طراحی کرد و محل تجهیزات را مشخص کرد .در مرحله اول شاید
نیازی نباشد جزئیات را کام ً
ال دقیق وارد کرد بلکه منظور نزدیک شدن طرح ذهنی،
روی کاغذ است تا سازنده تابلو را به هدف نزدیک تر نماید و در مراحل بعدی
چیدمان را دقیق تر تنظیم نماید.
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مثال

یک نمونه مدار قدرت و فرمان تابلو برق در شکل 1نشان داده شده است.

شکل 1ـ مدار فرمان و مدار تک خطی راه اندازی در موتور الکتریکی

از نقشههای تک خطی و مدار فرمان شکل 1میتوان تجهیزات جدول 1را استخراج کرد.
جدول1ـ تجهيزات مورد نياز براي مونتاژتابلو
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ردیف

تجهیزات مورد نیاز

جریان به آمپر تعداد

1

کلید مینیاتوری 3PـMCB

25AـC

1

2

کنتاکتور

9A

1

3

بی متال

6Aـ4

1

4

کنترل فاز

ـ

1

٥

شستي استارت و استوپ

ـ

1

6

کلید مینیاتوری سه فاز محافظ کنترل فاز و مدار فرمان

6AـB

1
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* حرف  Cبه عنوان تیپ موتوری و حرف  Bبه عنوان تیپ روشنایی برروی کلیدهای
مینیاتوری حک می شود.
بنابراین کلیه قطعات و تجهیزات را مشخص نموده و محل نصب آنها را نیز موردتوجه
قرار میگیرد .به عنوان مثال شستی استارت و استوپ ،بر روی در تابلو نصب میشود
ولی بقیه قطعات روی سینی تابلو قرار میگیرند.
پس از این مرحله میتوان جانمایی قطعات را داخل تابلو فرضی ترسیم کرد .همانطور
که گفته شد شمایی کلی از کار قابل مشاهده است .در کتاب درسی این مرحله تحت
عنوان ترسیم شابلون چیدمان و نصب قطعات معرفی شده است .این کار اولین مهارت
برای هنرجویان در اندازهگیری و جانمایی قطعات است .در این قسمت محاسبه ابعاد
صفحه نصب (سینی تابلو) و در ادامه محاسبه ابعاد تابلو اصلی نیز قابل بررسي است.

٢ـ چیدمان و جانمایی اولیه
منظور از چیدمان اولیه چیدمانی است که فقط نمایی از قرار گرفتن قطعات در کل
کار ارائه می شود( .شکل .)2
کنترل فاز

کنتاکتور

کلید خودکار مینیاتوری

فیوز فرمان
10*38
32A
3P

اضافه بار

ترمینال
شکل 2ـ یک نمونه چیدمان اوليه عرضی

٣ـ تعیین ورودی و خروجي تابلو
تعیین ورودی و خروجی تابلو یعنی مسیر ورود کابل های ورودی و خروجی به
داخل تابلو تعیین شود .کابل ورودی بعضی از تابلوها از پایین تابلو و بعضی از تابلوها
از باالی تابلو وارد می شود .ممکن است مسیر ورود و خروج کابل از دو طرف تابلو
و درمقابل همدیگر باشد.
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این مسئله معموالً قبل از ساخت تابلو از طرف گروه مهندسی طراحی مشخص
می شود .بنابراین تابلوساز و مونتاژ کار محل ورودی ـ خروجی کابل های مختلف را
باید با توجه به طراحی اولیه تعیین نماید .چون در برخی موارد ورودی ـ خروجی از
باال تا پایین تابلو می باشد .گاهی ورودی کابل از طرف باال و خروجی از طرف پایین
تابلو است .این موارد باعث می شود که در چیدمان و ساخت تابلو تأثیر بسزایی
داشته باشد .در شکل  3یک نمونه تابلو با ورودی از باال نشان داده شده است.

شکل 3ـ ورودی از باالی تابلو

الف) نصب شینه اتصال زمین (ارت) و شینه نول :شینه های ارت و نول معموالً
نزدیک ورودی تابلو قرار می گیرد و معموالً دو طرف ورودی و خروجی های ترمینال ها
و نزدیک ترین مسیر به کابل ها قرار می گیرند.
ب) باس بار :باس بار ،شینه ای است که بعد از کلید ورودی برای تقسیم بار و
سیم ها در تابلو قرار می گیرد انتخاب شینه به مقدار جریان بستگی دارد.
بعد از چیدمان اولیه مقدار جریان کلیدها ،مخصوصاً کلید اصلی را باید بررسی کرد.
این بررسی تکلیف سیم کشی یا شینهبندی تابلو را تعیین می کند .شینهبندی میتواند
در چیدمان و محل نصب قطعات تأثیر بگذارد و حتی ابعاد تابلو را بزرگتر نماید.
در این مثال شینه بندی نیاز نیست .البته اگر تعداد خط های خروجی زیاد باشد
باید از شینه به عنوان باس بار استفاده کرد .پس از اینکه جزئیات قطعات داخل
تابلو مشخص شد می توان مشخصات خارجی و بدنه تابلو را مورد بررسی قرار داد.
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پ) محل و موقعیت مکانی نصب تابلو :قبل
از محاسبه دقیق ابعاد تابلو و جانمایی ،ابتدا
باید بررسی اولیه محل نصب تابلو انجام گیرد
تا محدودیتهای احتمالی تعیین شود .شاید
در یک محل در عرض یا ارتفاع محدودیت
وجود داشته باشد .مث ً
ال اگر در عرض تابلو
محدودیت وجود دارد باید قطعات را بهنحوی
چیدمان کرد که تابلو از حالت عرضی بهصورت
طولی ساخته شود( .شکل .)4

شكل4ـ چیدمان عرضی و طولی

محل نصب تابلو باید از نظر ریزش آب و ورود گردو غبار و قرار گرفتن در فضای
بسته و مسقف یا فضای باز بررسی شود.
ـ اگر تابلو در فضای باز قرار دارد بدنه تابلو باید بارانی دو طرفه طراحی شود و اگر
تابلو چسبیده با دیوار باشد باید به صورت یک طرف بارانی ساخته شود( .شکل )5

دو طرف بارانی

یک طرف بارانی

شکل5ـ تابلو دو طرف بارانی و یک طرف بارانی در فضای باز

ت) محل باز و بسته شدن در تابلو ـ از چپ یا از راست :معموالً باز شدن در
تابلوها از سمت چپ به راست باز می شود این طراحی با کمی بررسی (درصورت
نیاز) به نوع از راست به چپ قابل تغییر است( .شکل . )6

در به سمت راست

در به سمت چپ

شکل6ـ باز وبسته شدن در تابلو

51

مطابق شکل  6چون بدنه کناري تابلو از یک طرف به دیوار منتهی می شود بهتر
است برای تابلو درهای متفاوت ساخته شود تا فضای کاربری در داخل تابلو با
مشکل مواجه نشود.
تذکر

همیشه باید سعی شود فضای تابلو نسبت به نیاز کمی بازتر و بزگتر درنظر گرفته
شود .بهعنوان مثال باید فضاهایی برای فرمدهی سیمها ،فضا برای کابلهای ورودی
و خروجی ،فضا برای نصب داکت روی سینی و نظایر آن درنظر گرفته شود.
ث) مشخصات داکت کشی در تابلو :انتخاب داکت و اندازه آن ،بسیار مهم است.
نباید اندازه و سایز داکت را به گونه ای انتخاب کرد که سیم ها در داخل آن فشرده
باشند .نوع داکت حتماً از نوع شیاردار باشد .برای بازدهی مناسب در عبور جریان و
تهویه دمای سیم ها ،حدودا ً  30%یا یک سوم داکت باید خالی باشد تا هوا در داخل
داکت در گردش باشد .بنابراین انتخاب داکت عریض تر می تواند بهتر باشد یا در
مواردی که برای این کار در تابلو و ابعاد آن فضای محدودی وجود دارد ،از داکت
با ارتفاع بیشتر استفاده شود .مث ً
ال اگر داکت با عرض  60و ارتفاع  40ميلي متر را
نصب کرده است به جای آن از داکت عرض  40و ارتفاع  60استفاده کند تا فضای
کافی برای عبور سیم ها در داکت وجود داشته باشد (شكل.)7

شکل7ـ داكت پالستيكي شياردار

ابعاد داکت ها بسیار متنوع است و می توان از آنها در سيم كشي تابلو استفاده کرد.
در جدول  2ابعاد برخی از آنها اشاره شده است.
جدول 2ـ ابعاد داکت
ارتفاع
mm

عرض
mm
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80 60 40 40 60 40 40 30

20

25

25

20

25

80 80 80 60 40 40 30 30 20

60

60

100 90
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ج) مونتاژ الکتریکی :برای مونتاژ قطعات الکتریکی باید به نقشه و قواعد جانمایی
قطعات دقت کرد .برای بررسی روش این کار مثال اشاره شده قبلي دنبال مي شود.
پس از چیدمان ،نوع سیم مورد مصرف باید مشخص شود این سیم برای هر قطعه
را با توجه به مقدار جریان هر قطعه مطابق نقشه تک خطی شكل 8تعیین می کنند.
دقت به مقدار توان موتور الکتریکی در تعیین جریان مصرفی و تعیین قطعات بسیار
اهمیت دارد.
چ) تعیین سطح مقطع سیم ها در
تابلو :تعیین سطح مقطع سیم در تابلوها
قبل از فیوز اصلی برای
می تواند در هر قسمت از مدار نسبت به
امنیت بیشتر بهتر است
از یک سیم باالتر از رنج
فیوز تعیین شود به عبارت دیگر نیازی
کلید استفاده کنید .مث ً
ال
نیست سیم های یک خط ،از ابتدا تا انتها
رنج  ٤میلی متر مربع
با یک مقطع سیم درنظر گرفته شود بلکه
سیم مورد نیاز 25
می توان هر قسمت پایین دست کلید یا
آمپر سایز 2/5mm
فیوز را کمتر از باال دست درنظر گرفت
(مانند شکل  )8به این روش سیم کشی،
سیم های ورودی و خروجی
اصطالحاً سیم کشی پله ای گفته می شود.
کنتاکتور نیز بایستی با فیوز
قبل از آن متناسب باشد.
یعنی در هر قسمت سطح مقطع سیم
نسبت به جریان فیوز قبل از خود تعیین
می شود که روش بسیار اقتصادی است.
2

بی متال چون دارای حفاظت
جریان است پس می توان رنج
سیم بی متال را به مقدار رنج
آن درنظر گرفت مث ً
ال 1/5mm2

شکل  8ـ نقشه تك خطي مدار الكتريكي تابلو

در نقشه تك خطي يك رله اضافه جریان (بی متال) 6ـ 4آمپر وجود دارد .طبق
جدول  3سیم شماره  1را براي رله اضافه جريان می توان در نظر گرفت ولی
به دلیل جریان حرارتی موتور و استحکام مکانیکی باالتر سیم ،بهتر است از
اندازه  1/5برای این موتور الکتریکی استفاده شود.

تذکر

برای تعیین نوع سیم نسبت به جریان نیز می توانید از جدول  3استفاده کنید.
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جدول3ـ تعيين شماره سیم تابلو برق
سطح مقطع سیم

جریان نامی فیوز حفاظت کننده سیم
گروه ٣

گروه ٢

گروه ١

آلومینیومی

مسی

()A

()A

()A

mm2

mm2

)١٠(١٥
)15(٢٠
)20(٢٥

)١٠(١٠
)10(١٥
)15(٢٠

ـ
)٦(١٠
)10(١٥

ـ
ـ
2/5

0/75
1
1/5

)٢٥(٣٥
)٣٥(٥٠
)٥٠(٦٠

)٢٠(٢٥
)٢٥(٣٥
)٣٥(٥٠

)١٥(٢٠
)٢٠(٢٥
)٢٥(٣٥

٤
٦
١٠

2/5
4
6

)٦٠(٨٠
)٨٠(١٠٠
)١٠٠(١٢٥

)٥٠(٦٠
)٦٠(٨٠
)٨٠(١٠٠

)٣٥(٥٠
)٥٠(٦٠
)٦٠(٨٠

١٦
٢٥
٣٥

١٠
١٦
٢٥

)١٢٥(١٦٠
)١٦٠(٢٠٠
)١٦٠(٢٠٠
)٢٠٠(٢٦٠

)١٠٠(١٢٥
)١٢٥(١٦٠
)١٢٥(١٦٠
)١٦٠(٢٢٥

)٨٠(١٠٠
)١٠٠(١٢٥
) (١٠٠
ـ

٥٠
ـ
٧٠
ـ

٣٥
٥٠
ـ
٧٠

)٢٠٠(٢٢٥
)٢٢٥(٣٠٠
)٢٢٥(٢٦٠
)٢٦٠(٣٥٠
)٢٦٠(٣٠٠
)٣٠٠(٤٣٠

)١٦٠(٢٠٠
)٢٠٠(٢٦٠
)٢٢٥(٣٠٠
)٢٢٥(٣٠٠
)٢٢٥(٢٠٠
)٢٦٠(٣٥٠

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

٩٥
ـ
١٢٠
ـ
١٥٠
ـ

ـ
٩٥
ـ
١٢٠
ـ
١٥٠

)٣٠٠(٣٥٠
)٣٥٠(٤٣٠
)٤٣٠(٥٠٠
)ـ(٤٣٠
)ـ(٥٠٠

)٢٦٠(٣٠٠
)٣٠٠(٣٥٠
)٣٥٠(٤٣٠
)ـ(٣٥٠
)ـ(٤٣٠

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

185
٢٤٠
ـ
٣٠٠
٤٠٠

ـ
١٠٥
٢٤٠
ـ
٣٠٠

)ـ(٦٠٠
)ـ(٧٠٠

ـ
ـ

ـ
ـ

٥٠٠
ـ

٤٠٠
٥٠٠

گروه  :1سیم های تک رشته تا سه سیم در یک لوله سیم های رشته ای کابل مانند در لوله.
گروه  :2سیم های رشته ای کابل مانند خارج از لوله ،سیم های متحرک.
گروه  :3سیم های تک ال در فضای آزاد (حداقل فاصلۀ سیم ها ،به اندازه قطر سیم).
* اعدادی که در داخل پرانتز نوشته شده اند ،حداکثر جریان نامی فیوز می باشند.
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انتخاب گروه  2در جدول  ،3برای سيم كشي تابلو مناسب تر است.

تذکر

برای سیم کشی تابلو مرحله به مرحله از ورودی تا خروجی تابلو سیم کشی انجام
می شود باید توجه داشت اندازه سیم انتخاب شده با محدود فعالیت فیوز قبل از
سیم همخوانی داشته باشد( .شکل .)9

سیم های قدرت

2.5 mm2

2.5
mm2

trip

10*38
32A
3P

mm2

1

سیم های فرمان

4

mm2

1.5 mm2

خروجی

ورودی

شکل 9ـ سیم کشی قطعات تابلو

بهتر است سیم های فاز ورودی مدار فرمان (قسمت باالی فیوز استوانه ای) نیز
 2/5ميلي متر مربع در نظر گرفته شود .زیرا فیوز قبل این قسمت از سيم ها،
به کلید خودکار مینیاتوری  25آمپر متصل است ،بنابراین باید سيم ها تحمل
  25آمپر را داشته باشند .ولی بعد از فیوز استوانه  6آمپر می توان برای مدار
فرمان از سیم  ١ mm2استفاده کرد.

تذکر

پس از اتمام سیم کشی و یا هم زمان ،باید سیم ها با شماره سیم شماره گذاری شوند
و فازها با رنگ بندی متمایز شوند .این کار در نگهداری تابلو و تشخیص ایراد و
تعمیر الکتریکی احتمالی تابلو بسیار مهم است.
ح) زیبایی ساختار و چیدمان قطعات تابلو :زیبایی و چشم نوازی تابلو برق از
اهمیت باالیی برخوردار است .این مورد حتی در مباحث فنی نیز خود را نشان
می دهد .زیبایی تابلو صرفاً برای ظاهر آن نیست بلکه در بسیاری از موارد فنی فرد
55

سازنده تابلو را در ساخت بهتر تابلو یاری می دهد .در این قسمت به چند نمونه از
موارد زیبایی تابلو اشاره می شود:
پس از چیدمان لوازم و نصب قطعات در مرحله بعد داکت کشی اجرا می شود .نوع
داکت شیاردار ،اندازه و تناسب آن و برش و فارسی بر شدن گوشه ها ،جلوه بسیار
خوبی به تابلو می دهد.
عبور سیمها در کوتاهترین فاصله مسیر درصورت نیاز ،به زیبایی تابلو کمک می کند.
رنگ بندی سیم های هرفاز با رنگ قرمز ـ زرد ـ مشکی یا آبی یا نول /آبی و ارت
زرد ـ سبز ـ قرمز ـ قهوه ای ـ مشکی مهم است (جدول. )4
جدول4ـ رنگ بندی سیم ها در تابلو

در شکل  10رنگ بندی سیم ها در وضع موجود و مدل جدید در تابلوهای برق
نشان داده شده است.

شکل  10ـ رنگ بندی سیم ها در وضع موجود و جدید
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سر سیم مورد نظر برای محکم کردن سیم ها زیر ترمینال قطعات الکتریکی نيز
مطابق جدول  5معرفی شده است.
جدول 5ـ رنگ بندي سرسيم ها
رنگ

آبی

قرمز

مشکی طوسی نارنجی

سبز

قهوه ای سفید مشکی بزرگ

اندازه سیم mm2

0/5

1/0

1/5

2/5

4/0

6/0

10

16

25

حدود جریان

6A

10A

16A

20A

32A

38A

45A

63A

80A

خ) شماره سیم :شماره سیم یکی از ملزوماتی است که باید روی هر سر سیم
مشخص شود و در انتهای ساخت تابلو ،با نقشه تطابق داشته باشد .رعایت و شماره
سیم گذاری در تابلو به شدت در تعمیر و نگهداری از تابلوهای برق به تعمیرکار
کمک می کند .در شکل 11چند نمونه شماره سیم نشان داده شده است

شکل ١١ـ کاربرد شماره سیم در تابلو خیلی اهمیت دارد.

د) نحوه شماره گذاری روی تجهیزات ()tag number

اصوالً برای هر قطعه در تابلو با توجه به حروف قراردادی اسم تعیین می کنند تا
ارتباط کلیدها و فیدرها با یکدیگر با نظم خاصی برقرار باشد و آنها را در نقشه بتوان
متمایز کرد .در جدول  6به چند نمونه نام گذاری قطعات پرکاربرد اشاره شده است.
جدول   6ـ نام گذاری قطعات در تابلو
نوع وسیله

حروف شناسایی

نوع وسیله

حروف شناسایی نوع وسیله حروف شناسایی

وسایل اندازه گیری

P

خازن

C

موتور

M

کلید نیرو

Q

فیوز

F

ژنراتور

G

کلید فرمان

S

هشداردهنده

H

گرمایش

E
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توجه

نحوۀ شمارهگذاری در مواردی با هم تفاوت دارند و میتواند تا حدودی سلیقهای
باشد ولی مهم این است که شمارۀ رویسیم با نقشه مطابقت داشته باشند تا بتوان
در زمان ایراد و اشکال احتمالی ،عیب یابی و تشخیص مسیرها را سادهتر انجام داد.
در نقشههای فرمان شمارهها باید با رعایت اصول و نظم باالتری تعیین شوند.
3PH/380V

برای مثال ،دیاگرام تک خطی
و شماره گذاری شده سیم های
تابلو اشاره شده قبلي ،در شکل
 12نشان داده شده است.

L1,L2,L3
1
MCB
2 C 25A

-F1

L1,L2,L3
BUSBARE

2

L1,L2,L3

1

1

1

1

-K2

SF
6A

9A

2

-F2

-K1
2

9A

2

-E2

CL1 ,CL2, CL3

-E1

4-6A
2

4-6A
1

CONTROL
PHASE

M2

شکل12ـ شماره گذاری سیم ها
در دیاگرام تک خطی تابلو

 X1, X2ترمینال ،رابط بین داخل تابلو به خارج تابلو

BUSBARE

L3

L2

CL3

CL2

L1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1
L3

L2

L1

10*38
32A
3P

CL1

CL1
CL2
CL3
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M1

L1 L2 L3

2

2 2

1

1 1

2

2 2

1

1 1

L1 L2 L3

شکل 13ـ شماره گذاری سیم های قدرت در داخل تابلو
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٤ـ شینهبندی در تابلوهای برق
شینه در تابلو زمانی استفاده می شود که جریان الکتریکی عبوری از سیم ها از
حدود  100آمپر بیشتر باشد.
شینه یا تسمه مسی استانداردهای مختلفی دارد و در ابعاد و اندازه های مختلف
ساخته می شوند که هرکدام از آنها مقدار جریان محدودی را از خود عبور می دهد.
هر شمش مس دارای طول ،عرض و قطر یا ضخامت است .معموالً در تابلوهای برق
از ضخامت  ۵ ،3و  ۱۰میلی متر استفاده می شود.
عرض شینه در تابلو برق معموالً با مقادیر ،۹۰،۸۰،۷۰،۶۰،۵۰ ،۴۰ ،۳۰،۲۵ ،۲۰ ،۱۵
 100و  120ميلي متر استفاده می شود.
به طورکلی در جریان های باالی  ۱۰۰و  ۱۲۵آمپر بهتر است از شینه مسی استفاده
شود .شینه مسی به دلیل قابلیت مکانیکی و استحکام امکان خم کردن به صورت
 ۹۰درجه در فواصل کوتاه نیز امکان پذیر است .برای استحکام بیشتر و عدم
جابه جایی و تغییر حالت ،به جای سیم می توان از شینه استفاده کرد.
بهعنوان مثال اگر کلید  ۱۶۰آمپر در تابلو وجود داشته باشد به ارتباط الکتریکی
ورودی شمشها و خروجی نیاز است و ابعاد مورد نیاز شمش  20×3ميليمتر خواهد
بود .حاال اگر قرار باشد کابل استفاده شود کابل موردنظر برای جریان  ۱۶۰آمپر سطح
مقطعی برابر با سطح مقطع  ۷۵ميلي متر مربع خواهد داشت .بهدلیل قطر زیاد این
کابل را نمیتوان در فواصل کوتاه بهراحتی خم کرد و باید حتماً دارای خمش مناسب
باشد و سپس کابلشو شود .درصورتی که شینه ،بهراحتی میتواند خمکاری شود و به
جای کابلشو ،پانچ شود و بهراحتی میتوان از پیچ و مهره استفاده کرد( .شکل . )14

کابلشو
خم نامناسب کابل
خمکاری مناسب شینه
شکل 14ـ مقایسه خمکاری شینه مسی و کابل
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در برخی از کلیدها و سوئیچها ،ترمینال مخصوصی قرار داده شده است که امکان
اتصال شینه مسی را فراهم می کند ولی امکان بستن کابل برای آن وجود ندارد.
البته در برخی از مدل های این کلیدها از هر دو مورد (شینه یا کابل) ،نسبت به
شرایط و جریان می توان استفاده کرد( .شکل. )15

شکل 15ـ محل اتصال ترمینال کنتاکتور

انتخاب سطح مقطع هادی در عبور جریان الکتریکی بسیار حائز اهمیت است،
به طوری که مقدار جریان هادی با سطح مقطع سیم یا شینه بیان می شود .ولی باید
این نکته را نیز مدنظر داشته باشید که مقدار سطح شینه هم می تواند در مقدار
جریان عبوری آن تأثیر داشته باشد.
برای مثال می توان دو نوع شینه مسی به ابعاد  30×10با جریان استاندارد 676
آمپر و دیگری ،شینه  60×5با جریان استاندارد  826آمپر را مقایسه کرد.
این دوشینه سطح مقطع یکسان دارند ولی جریان مجاز آنها با هم فرق می کند.
علت تفاوت در مقدار سطح مؤثر شینه است .سطح مقطع هر دو شینه یکسان و
برابر  300ميلي متر مربع است ولی سطح مؤثر شینه  60×5بیشتر است.
سطح مؤثر شینه برای عبور جریان برابر است با :
(٦٠×٥) ⇒ (٦٠ + ٥) ×٢ = ١٣٠mm
60

5

5
60

30
10

)30×10( ⇒ )30+10( ×٢ = 8٠mm
10

30

بنابراین به دلیل تهویه مناسب شینه  60×5مناسب تر است .برای اتصال شینه های
مسی و تعداد سوراخکاری الزم می توان مطابق شکل 16عمل نمود.
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شکل16ـ تعداد سوراخ و تعداد پیچ برای اتصال کامل دو شمش به یکدیگر با باس بار

محل قرارگیری کلید اصلی (که ورودی بار اصلی تابلو نیز هست) می تواند در نوع
شینه باس بار تأثیر بگذارد .برای مثال اگر همانند شکل  17کلید اصلی در یک
سمت تابلو قرار بگیرد ،شینۀ باس بار باید طبق کل جریان عبوری از کلید اصلی
(در شکل کلید اصلی سمت چپ قرار دارد) اگر فرض شود کلید اصلی  3200آمپر
باشد ،شینه ها نیز باید طبق این جریان انتخاب شوند زیرا بار مصرفی ،از این مسیر
عبور می کند.

شکل 17ـ نصب کلید اصلی در سمت چپ تابلو

ولی چنانچه کلید در وسط و بین تابلوها قرار گیرد ،ابعاد باس بار می تواند نسبت
به مقدار جریان عبوری از هرطرف ،انتخاب شود تا در مصرف شینه صرفه جویی
شود .یعنی مانند شکل  ،16شینه سمت راست تابلو نسبت به بار مصرفی همان
طرف یعنی  1200آمپر انتخاب شود و شینه سمت چپ کلید اصلی طبق بار آن
قسمت نسبت به مقدار  2000آمپر تعیین شود( .جمع این دو جریان برابر جریان
کلید اصلی خواهد بود).
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شکل18ـ نصب کلید اصلی در وسط تابلو
توجه

انتخاب شینه متناسب با محل کلید اصلی فقط در قسمت باس بار اصلی (شینه
افقی) صادق و قابل انجام است و شینۀ عمودی باالی کلید باید همیشه طبق
جریان کلید انتخاب شود ،زیرا در هرصورت ،کل بار مصرفی از این قسمت عبور
می کند .جریان مجاز باس بار (شینه اصلی) که برای انشعاب دادن به لوازم
دیگر انتخاب می شود ،باید حدود  1/5برابر جریان کلید اصلی باشد .علت این
است که بر روی باس بار معموالً تعداد سوراخ های زیادی برای انشعاب و اتصال
به دیگر شمش ها ،ایجاد می شود ،بنابراین سوراخ کاری باعث کم شدن سطح
مقطع شمش می شود.

  ٥ـ فاصله بین شینها
ـ فاصلۀ بین دوفاز غیرهمنام ،با مقدار ولتاژ شینه ،رابطه دارد .فاصلۀ کمتر از
حد مجاز ،باعث می شود که بین دو شینه ،آرک یا قوس الکتریکی پدید آید .البته
این موضوع در ولتاژهای باالتر ،اهمیت بیشتری دارد.
تذکر

فاصلۀ مجاز بین فازها باید با ولتاژ هر فاز تناسب داشته باشد و این فاصله،
حدودا ً به ازای هریک کیلوولت 1cm ،می باشد.
بنابراین در سیستم های فشار ضعیف ( ،)380vفاصله از لحاظ قوس الکتریکی
بسیار ناچیز خواهد بود .ولی برای ایمنی و حفاظت بیشتر در مقابل آرک و اتصال
کوتاه ،درصورت امکان ،فاصله ها به این صورت باید باشد.
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فاصله دو شمش غیر همنام با عرض 30mm
چقدر است؟ اگر شمش ها از طرف ضخيم
شمش کنار هم قرار گیرند؟ (شكل)19
پاسخ :فاصلۀ بین دو شمش غیرهمنام باید به
اندازه عرض شمش باشد .البته درصورتی که
دو شمش ،موازی و احتمال اتصال دوشمش
با یکدیگر ،صفر باشد می توانند به یکدیگر
نزدیک تر باشند.

مثال

شکل 19ـ فاصله شمس ها

6ـ تأثیر حرارت برروی شینهها
دما و حرارت هریک از شینه های سه فاز ،برروی شینه های مجاور ،تأثیر می گذارد،
مخصوصاً در مواردی مانند شکل  20که سطح قسمت عریض شینه رو به روی
یکدیگر باشند( .عرض شینه ها مجاور همدیگر باشد).
شینه های باس بار که به صورت شکل  20بسته می شوند و سطح عرض آنها
روبه روی یکدیگر است ،تأثیر دمایی و حرارتی بیشتری روی هم می گذارند .برای
مثال در نمونه نشان داده شده باس بار دوبل مشخص شده یعنی برای هرفاز ،دو
عدد شینه انتخاب شده که با یک فاصله استاندارد به هم پیچ شده اند.
بنابراین فاصله بین شینه های باس بارسه فاز به صورت عمودی باید به صورت زیر
تعیین شود:
 1معدل افزایش حرارت برابر 30درجه سانتی گراد می باشد ،مشروط بر آنکه
فاصلۀ بین مجموع شینه های دو فاز ( ،)Dاز  10برابر قطر مجموعه شینه های یکی
از فازها کمتر نباشد.
به عبارتیD ≥ 10C :
یعنی طبق شکل  ،20فاصله بین فازها (،)D
برای شینه دوبل به قطر  ،10mmبرابر با :
D ≥ 10×30 = 300mm
که در این رابطه قطر حاصل ضخامت دو شینه
شکل 20ـ شینه های دوبل
بهعالوه یک فاصله  10میلیمتری است.
بنابراین فاصله بین دو فاز نباید کمتر از  30cmباشد.
 2فاصله بین دو فاز همنام نیز باید به اندازه قطر شینه باشد یعنی B =10mm :
در شکل  21تعدادی شینه دوبل و سه تایی و حدود فاصله مجاز آن نشان داده
شده است.
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پاس بار با شینه دوبل
10×120mm2

شینه اتصال از کلید اصلی
سوبل (سه تایی)
80×10mm2

شکل21ـ شینه دو تایی و سه تایی ورودی و خروجی کلید هوایی

رعایت این نكته فني می تواند عمق تابلو را بیشتر کند .در مواردی که محدودیت
ابعاد تابلو وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه فاصله بین شینه ها را کمتر از
حدمجاز در نظر گرفت .دراین صورت باید نسبت به جریان عبوری ،سطح مقطع
شینه را بیشتر در نظر گرفته شود.
تذکر

درصورتی که فاصله  ،Dکمتر از مقدار فوق باشد ،مقادیر ظرفیت بار طبق
ضرایب جدول  5کاهش می یابد.
جدول 7ـ کاهش ظرفیت بار شینه ها
نسبت  Dبه C

 8برابر

 6برابر

 4برابر

 2برابر

ضریب کاهش

0/98

0/94

0/9

0/8

 ٣خم شینه نباید از زاویه  90درجه کمتر باشد .زیرا در قسمت خم شده ،مقاومت
باال رفته و باعث می شود ،در آن نقطه جریان مجاز ،کاهش می یابد .زاویۀ خم بهتر
است  90درجه و یا بیشتر باشد (شکل . )22
 135درجه

شکل22ـ خم شینه ها
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در شکل  23میزان حرارت ایجاد شده در قسمت های مختلف شینه که بادستگاه
اندازه گیری شده ،نشان داده شده است .حرارت ایجاد شده بر اثر عبور جریان ،روی
شینه مسی در قسمت های مختلف متفاوت و قابل مشاهده است.

شکل ٢3ـ حرارت ایجاد شده در شینه با عبور جریان الکتریکی

در قسمت خم شده ،بیشترین تراکم بار و حرارت ایجاد می شود.
رنگ قرمز بیشترین تراکم بار و به ترتیب زرد و آبی ،کمترین تراکم بار و حرارت
کمتر را نشان می دهد.
بنابراین هرچه میزان خم شینه کمتر باشد ،جریان ،بهتر از آن عبور می کند.
 ٤جلوگیری از هرگونه خراشیدگی و خط و خش روی سطح اتصال شمش و
سنباده زدن و سنگ گرفتن روی پلیسه هایی (ضایعات محیط سوراخ کاری) که در
اثر سوراخ کاری ایجاد می شود ضروری است .خراشیدگی باعث می شود تا سطح
اتصال شینه ،ناهموار شود و در نهایت جریان به خوبی عبور نمی کند و به ایجاد
حرارت زیاد در آن نقطه منتهی می شود.
 ٥محل اتصال دو شمش با مواد چربی گیر مانند تینر کام ً
ال تمیز شود و می توان
آن را با گریس های مخصوص آغشته کرد تا از سولفاته شدن و چرب شدن بین
دوشمش به مرور زمان ،جلوگیری شود.
 ٦لبه های تیز شینه ها ،که در اثر برشکاری ایجاد می شوند ،باید با سوهان،
پرداخت شوند .لبه های تیز از جمله قسمت هایی هستند که باعث ایجاد آرک یا
قوس الکتریکی خواهند شد.
 ٧ابعاد شینه ای که برروی خود کلیدها نصب شده اند نسبت به جریان عبوری
معموالً در هر نوعی از استاندارد مشابهی استفاده می شوند .برای مثال شینۀ داخل
کلید  250آمپر با ابعاد حدود  ،20×5یا شینۀ کلید  400آمپر با ابعاد 30×5
ساخته می شود که در جدول  8به برخی ابعاد اشاره شده که نسبت به جریان کلید
انتخاب می شوند.
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جدول  8ــ ابعاد شینه متناسب با جریان و ابعاد شینه ها براي کلیدهای کمپکت MCCB
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جریان نامی کلید

ابعاد شینه ()mm

100A

15×3

 250Aو 160A

20×5

400A

30×5

630A

30×10

800A

40×10 - 50×10

1000A

50×10

1250A

(60×10 - 2)60×5

1600A

(2)50×10

تذکر1

این ابعاد می تواند در برخی مدل ها متفاوت باشد یعنی ابعاد شینه روی کلید با
هم تفاوت داشته باشد.

تذکر2

اغلب شینه هایی که سازنده کلید استفاده می کند ،آبکاری می شوند مانند
آبکاری قلع ،نقره و غیره .این عمل باعث می شود که شینه جریان بیشتری
را از خود عبور دهد .جدول  ،9ابعاد و وزن شینه را بر اساس استاندارد DIN
نشان می دهد.
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جدول 9ـ جدول انتخاب شینه مسی تابلو )(DIN 43671
شمش دوبل رنگیII

شمش تک رنگی I

وزن   Kg/m

سطح مقطع مفیدmm2

ابعاد mm

300 A

170 A

0/396

44/5

15×3

380 A

220 A

0/529

59/5

20×3

560 A

319 A

0/882

99/1

20×5

600 A

350 A

1/11

124

25×5

760 A

447 A

1/33

149

30×5

1200 A

676 A

2/66

299

30×10

952 A

573 A

1/77

199

40×5

1470 A

850 A

3/55

399

40×10

1140 A

676 A

2/22

249

50×5

1720 A

1020 A

4/44

499

50×10

1330 A

826 A

2/66

299

60×5

1960 A

1180 A

5/33

599

60×10

1680 A

1070 A

3/55

399

80×5

2410 A

1500 A

7/11

799

80×10

2850 A

1810 A

8/89

999

100×10

3280 A

2110 A

10/7

1200

120×10

٧ـ تجهیزات مدرن مؤثر در مونتاژ تابلو
ـ برخی تجهیزات و قطعات وجود دارند که حجم تابلوها را کمتر می کنند و به عالوه
باعث میشوند تا در زمان مونتاژ تابلو ،در تعویض و نصب قطعات صرفهجویی شود و
سرعت بیشتری به کار بدهند.
تجهیزات باس بار سیستم از این جمله لوازم هستند که در چیدمان و مونتاژ تابلو برق
استفاده میشوند .به این صورت
که قطعات الکتریکی ،بهصورت
کشویی روی باس بار نصب و
قفل میشوند (شکل .)24
شکل 24ـ باس بار سیستم
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برای مقایسه چیدمان و فضاسازی دو روش مونتاژ سنتی و معمولی را با روش باس
بار سیستم در شکل  25مقایسه کنید.

سیم های قدرت

باس بار سیستم

چیدمان سنتی

شکل 25ـ مقایسه چیدمان باس بار و چیدمان معمولی

  ٨ـ مزایای استفاده از روش باس بار سیستم
 ١باس بار سیستم در فشرده سازی و کم حجم تر کردن تابلو بسیار مؤثر است.
بنابراین قطعات بیشتری را با این روش می توان جاسازی کرد.
 ٢نصب بسیار راحت و سریعی دارد.
 ٣به راحتی می توان قطعه ای را حذف یا اضافه کرد.
 ٤سیم کشی قدرت ،حذف خواهد شد و این مسئله باعث می شود که حجم بسیار
زیادی از سیم و هزینه ها کم شود و گرمایی که در اثر عبور جریان از سيم ها تولید
می شود حذف نشود.
 ٥تعمیرات و عیب یابی آسان و سریع دارد.
 ٦زیبایی منحصر به فرد و ایمنی باال دارد.
 ٧صرفه جویی در مدت زمان مونتاژ و نصب به همراه دارد.
 ٨از آنجا که سوراخ کردن شینه ،برای گرفتن انشعاب از آن ،امری مرسوم است.
این کار باعث می شود تا سطح مقطع شینه در نقاط سوراخ شده کاهش پیدا کند
لیکن در این روش به سوراخ کاری نیاز ندارد.
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در شکل  26یک نمونه تابلو مونتاژ شده با شیوه باس بار سیستم نشان داده شده است.

پایه فیوز بکس باس باری

کلیه قطعات روی پاس بار قرار گرفته شده اند

شکل 26ـ یک نمونه تابلو مونتاژ شده به روش باس بار سیستم

تست نهایی تابلو شامل ارزیابی و بررسی بخش های الکتریکی و مکانیکی تابلو
خواهد بود .تست های الکتریکی به شرح زیر است.

٩ـ تست نهایی
براي تست نهايي ابتدا بايد بازرسي هايي روي تابلو صورت گيرد .بازرسی مونتاژ
تابلو شامل بازرسی سیم کشی و درصورت لزوم تست عملکرد الکتریکی تابلو است.
کنتاکتورها و کابل ها باید از لحاظ قرار گیری و تجهیزات برای داشتن آرایش
مناسب بررسی شوند .بازرسی چشمی نیز برای اطمینان از درجه حفاظت تعیین
شده و حفظ شدن فاصله مجاز ضروری است .اتصاالت ،بخصوص اتصاالت پیچ دار
باید به منظور مناسب بودن اتصال به صورت تصادفی بررسی شوند .انطباق مونتاژ
تابلو با مدار فرمان قدرت و سیم کشی مطابق نقشه بررسی شود .همچنین ضروری
است که سیم کشی از نظر تست عملکرد استحکام مکانیکی بررسی شود.
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الف) تست مقاومت عايقي تابلو برق
تست مقاومت عایقی به منظور اندازهگيري مجموع مقاومت الكتريكي عايق تابلو
انجام می شود .انجام این تست معموالً به عنوان یک بررسی سریع پس از تولید،
نصب یا تعمیر تابلو است .این نیز یک تست مفید برای انجام به هنگام تعمیر و
نگهداری پیشگیرانه در مدت زمان طوالنی است .تغییرات در اندازه گیری مقاومت
عایق می تواند به پیش بینی (تعمیر یا تعویض) کمک کند.
ب) معرفی دستگاه اندازه گیری (تست مقاومت عایقی)
اندازهگیری یا تست مقاومت عایقی توسط دستگاهی به نام ميگر ( )Meggerانجام
میشود .میگر دستگاهي است كه براي اندازهگيري مقاومتهاي عايقي بسيار زياد
استفاده ميشود .روش عملكرد اين دستگاه شبيه به اهم متر بوده با اين تفاوت كه
به جاي چند ولت ،چند كيلو ولت بر روي قطعه مورد آزمايش اعمال مي کند و با
محدوده  1تا  10کيلو ولت  Dcبنابر نياز قابل استفاده و موجود است و بر اين اساس
قادر است مقاومتهاي بسيار باالتر (گيگا اهم) را با دقت بهتر نشان دهد( .شکل.)27

شکل 27ـ دستگاه میگر

اين دستگاه با تبديل ولتاژ  12ولت (باطري داخلی دستگاه) به حداقل  1و حداکثر
 10کيلوولت  Dcولتاژ تست خود را توليد مينمايد .اين ولتاژ توسط مدارهاي
كنترل جريان به سرعت كنترل ميشود به طوری كه به محض افزايش جريان از حد
مجاز و يا اتصال كوتاه به سرعت ولتاژ مورد نظر تاحد مورد اطمينان كاهش مييابد.
اين عمل براي حفاظت سيستم هاي دروني و همچنين قطعات مورد آزمايش
مي باشد.
تذکر
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دستگاه هاي قديمي به صورت دستي (هندلي) شارژ مي شدند و نياز به دشارژ
دستگاه نيز بود ولي دستگاه هاي جديد با باطري داخلي شارژ شده و به صورت
اتوماتيک بعد از انجام تست دشارژ نيز مي شوند.

بخش دوم :دانشافزایی واحدهای یادگیری

ـ كاربردها و توانمندي هاي میگر در تابلو و دیگر تجهیزات عبارت اند از:
 ١اندازه گيري مجموع مقاومت عايقي در تابلوهاي برق ،انواع تجهيزات برقي ،انواع
ترانسفورماتورها ،موتورها و کابل ها
 ٢برای تست و ارزيابي سريع يک محصول بعد از توليد ،نصب و يا نيازمند تعمير
میباشد و همچنين تجهيزاتي که از عمر مفيد آنها گذشته است که در این صورت با
نشاندادن تغيير در مقدار مقاومت عايقي از به وجود آمدن خطا جلوگيري مینمايد.
 ٣باال بردن عمر مفيد تجهيزات الکتريکي
 ٤آزمايشات مفصل بندي و سركابل ها
 ٥امکان بازبيني و تست هاي نظارتي هنگام تحويل و دريافت کاال از انبار تجهيزات
ج) دستورالعمل تعيين مقدار ترزيق ولتاژ تست مقاومت عايقي توسط
دستگاه  Meggerدر تابلوهای فشار ضعیف
در تابلوهای فشار ضعیف با اعمال ولتاژ  1 kv Dcبه مدار اصلی توسط دستگاه میگر
در مدت زمان  1دقیقه که البته با استفاده از دستگاه های با تکنولوژی جدید اپراتور
زمان را ثبت نمی کند .این خود دستگاه است که به صورت هوشمند زمان مناسب
را برای محاسبه مقاومت به صورت اتوماتیک محاسبه و نشان می دهد .براساس
استاندارد جدید  IEC 61439مقدار مقاومت عایقی برای هر مدار می بایست حداقل
1000 V/Ωو به صورت تجربی باید بیشتر از ( 5 Mohme )5MΩباشد .ضمناً
این تست باید بین خطوط فاز ،نول و ارت در  5حالت اتصال مطابق جدول 10
انجام شود.
جدول 10ـ تست های عایقی فازها در تابلو
تست عایقی
فاز

L1

L1

*

L2
L3
N
PE

L2

L3

N

PE

1)      L1 with L2, L3, N, PE
2)      L2 with L1, L3, N, PE

*

3)      L3 with L1, L2, N, PE

*

4)      N with L1, L2, L3, PE

*
*

5)      PE with L1, L2,L3, N
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فصل
سوم

دانش افزایی بانک خازنی
١ـ محاسبه هزینه برق یک مشترک دیماندی
با توجه به آنکه در کتاب درسی که نمونه قبض برق یک مشترک دیماندی آمده داریم:
بهای جریمه توان راکتیو  +بهای دیماند +بهای توان راکتیو = بهای برق مشترک دیماندی
 = Bبهای توان اکتیو مصرفی

) =C(A+Bبهای جریمه توان راکتیو و cos ϕ < 0 / 9
cos ϕ ≤ 0 / 9
 xنرخ

تعداد روز

 = Aبهای دیماند

 0/ 9
−1
 C = زبان ضریب
 cos ϕ

0

) = A+B+C(A+Bبهای کل مصرفی

دیماند  =A=Max(0.9Pd,PMax)xبهای دیماند

30
با توجه به فرمول های فوق برای ضریب توان های بیشتر از  0/9فقط هزینه توان
مصرفی و دیماند اخذ شده ( )A+Bو اگر ضریب توان کمتر از  0/9باشد ،بهای
جریمه به صورت درصدی از قیمت کل برق مصرفی ) C(A+Bدریافت می شود .این
هزینه به قدری زیاد است که مشترکان ترغیب به خازن گذاری و آزاد کردن ظرفیت
شبکه برق می شوند.
الف) خازن گذاری انفرادی برای مدار ستاره ـ مثلث
توجه داشته باشید در مدار قدرت ،خازن ،به سر اول کالف هایِ موتور یعنی  U1و
 V1و  W1متصل باشد تا در این صورت حالت ستاره ،خازن ،اتصال کوتاه نشود و
در مدار فرمان نیز با وصل شدن کنتاکتور برق رسان به موتور که پس از کنتاکتور
ستاره وارد مدار می شود کنتاکتور خازن وارد مدار شود .البته در برخی موارد از
کنتاکتور برای خازن صرف نظر می شود که در این صورت مدار فرمان همان مدار
فرمان راه اندازی ستاره ـ مثلث اتوماتیک خواهد بود (شكل.)1
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الف ـ مدار قدرت خازن گذاری

شكل1

ب ـ مدار فرمان خازن گذاری
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ب) مقایسه جریان در کنتاکتور  bـ ( AC6کنتاکتور بانک های خازنی) و AC3
مقايسه جريان در كنتاكتور مناسب براي بانك خازني و كنتاكتور  AC3مطابق

جدول  1نشان داده شده است.

60947-4-1 C IEC : 2009 + A1 : 2012

جریان بهره برداری تعیین شده برای رده های بهره برداری  AC-6aو AC-6bوقتی که از
مقادیر اسمی رده بهره برداری  AC-3به دست آمده باشد.
جدول ١ـ مقایسه دو نوع کنتاکتور
محاسبه براساس جریان وصل مربوط به رده
بهره برداری AC-3

جریان بهره برداری اسمی

)0/45/e (AC-٣

 Ieمربوط به رده بهره برداری ( )AC-6aبرای
قطع و وصل ترانسفورماتورهای دارای قله
جریان هجومی که از  ٣٠برابر قله جریان
اسمی بیشتر نباشد

x2
(x − 1)2
with
)Ie (AC − 3
jk

ik

=
× X 13 / 3

 Ieمربوط به رده برداری ( )AC-6aبرای قطع
و وصل بانک های خازنی منفرد در مدارهای
دارای جریان اتصال کوتاه محتمل  Jkدر
وضعیت بانک خازنی

andfor
)jk > 205le (AC − 3

جریان بهره برداری  Ieمربوط به رده بهره برداری ( )AC-6aبا استفاده از فرمول برای بیشترین
مقدار قله جریان هجومی عبارت است از:
XC
XL
×
X L − XC
1+

Ue × 2

که
 Ueولتاژ بهره برداری اسمی
 XLامپدانس اتصال کوتاه مدار
 XCراکتانس بانک خازنی
این فرمول در شرایطی که کاپاسیتانس (ظرفیت خازنی) طرف منبع تغذیه کنتاکتور یا راه انداز
قابل صرف نظر کردن باشد و شارژ اولیه در خازن وجود نداشته باشد ،معتبر است.
3

=
lp max
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ج) نمونه مثال طراحی بانک خازنی
مصرف كننده اي توسط شبكه  20KVشهري تغذيه مي شود .اين تغذيه توسط
مبدل  20/0,4كيلوولت تأمين مي شود .مقدار قدرت مورد نياز در اين پروژه
 1000KWمي باشد (ولتاژ در سمت مصرف كننده با درنظر گرفتن  5درصد افت
ولتاژ  380Vاست) .مقدار خازن مورد نياز براي تأمين توان راكتيو را برآورد نماييد.
حل :مراحل برآورد بانك خازني موردنظر در  7مرحله ارائه مي شود.
 ١با چشم پوشي از ضرايب مربوط به كاهش قدرت ترانسفورماتور ،اگر قرار باشد
دو ترانسفورماتور هم ظرفيت موازي براي اين پروژه در نظر گرفته شود ظرفيت آنها
برابر خواهد بود با (با فرض :)Cosφ=0/8
P
1000
=
= 1250KVA ≈ 2 × 630KVA
cos ϕ 0 / 8

=
S

 ٢با فرض آنكه  Cosφسيستم برابر با  0/7باشد حداقل خازن موردنياز جهت
اينكه ضريب توان به  0/9برسد برابر است با:
)0/4843ـ10/9)]=1000(1/0202ـtan(cosـ)tanφ2)=1000[tan(cos 0/7ـQ=P(tanφ1
1ـ

Q=1000(0/539) =539 Kvar

 ٣اگر براي هر ترانسفورماتور يك مجموعه بانك خازني پيش بيني شود ،ظرفيت
آن برابر است با( :با فرض اينكه بانك خازن پله ثابت ندارد و ديگر اينكه توالي
رگوالتور به صورت  1:2:2:2:2:2مي باشد).
حل :اگر فرض كنيم بار به نسبت مساوي بين ترانسفورماتورها تقسيم شده است
مطابق جدول  2داريم:
539
=269 / 5  275 =1× 25 + 5 × 50K Var
2
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= Q bank
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جدول 2ـ ظرفيت خازن گذاري در هر مرحله

50Kvar

50Kvar

50Kvar

50Kvar

50Kvar

25Kvar

ظرفيت هر
مرحله کار

Step6

Step5

Step4

Step3

Step2

Step1

ردیف

25

1

50

2

75

3

100

4

125

5

150

6

175

7

200

8

225

9

250

10

275

11

 ٤نسبت ( C/Kرگوالتور) هر مجموعه بانك خازني به اين صورت به دست مي آيد.
این نسبت در واقع تعیین کننده دقت و خطای رگوالتور است .معموالً میزان خطا
 0/65کوچک ترین پله خازنی است که در ادامه آورده شده است:
630
1000
= = 957 ⇒ K
= 200
5
3 ×0 / 38
Q
25
Q 25
C K = 0 / 65
× = 0 / 65
= ≈
= 0 / 125
K
200
3 .U.K
3 ×0 / 38 × 200
= IN
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 ٥رگوالتور استفاده شده براي اين بانك براي افزايش يا كاهش خازن داراي شش
پله است كه در  11مرحله مي توانند وارد مدار شوند و برابر 25Kvarاست.
 ٦مرحله كاهش يا افزايش خازن در هر بانك خازني به دست آمده شامل سه خازن
مثلثي بسته شده است .ظرفيت هر كدام از آن خازن ها به ميكروفاراد برابر است با:
25
37 / 9
== 37 / 9A ⇒ I
= 21 / 9A
p
3 ×0 / 38
3

Q
=
3 V1

V1 380
=
= 17 / 37Ω
I P 21 / 9

106
106
=
= 183 / 5µF
ω.X C 314 × 17 / 35

=I
1

=X
C
=
C

 ٧حداقل اندازه فيوز و كنتاكتور پله اول بانك خازني چقدر است؟ (با فرض
استفاده از كنتاكتور AC6b؛ كنتاكتورهاي مورد استفاده در مدار موتوري) و شين
تابلو برابر خواهد بود با:
 : I1 = 37/9 × 1/3 = 49/27 ≈ 50Aبا توجه به آمپر استاندارد فیوزها
شین باید تحمل ٤٥ A :با توجه به آمپر استاندارد کنتاکتورها
 ٨تنظيم رله پريمر نصب شده براي ترانسفورماتور برابر با محاسبه گفته شده
است.رله پرایمر ،براساس جریان اولیه ترانسفورماتور تنظیم می شود در صورتی
که جریان اولیه ترانسفورماتور بیش از مقدار مجاز باشد این رله به ترانسفورماتور
فرمان قطع می دهد.
630k
= 18 / 18A
3 × 20k
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Sn
=
3 × Vn

=
I1
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دانش افزایی درایو فرکانس متغیر 1اینورتر

فصل
چهارم

مقدمه
یکی از موارد مهمی که در یک فرایند صنعتی مطرح و مورد ارزیابی مستمر قرار
میگیرد ،باال بردن بهرهوری است.
از یک دیدگاه و به زبان ساده ،برای اینکه بهرهوری باال رود ،باید کیفیت محصول
تولیدی افزایش یابد و هزینه تمام شده پایین بیاید برای اینکه افزایش کیفیت و
کاهش هزینه تمام شده اتفاق بیفتد بهتر است:
 ١سرعت تولید افزایش یابد.
 ٢ضایعات به حداقل برسد.
 ٣انرژی مصرف شده به حداقل برسد.
 ٤تا حد امکان سیستمها و فرایندهای تولیدی به صورت خودکار درآیند.
برای محقق شدن موارد گفته شده ناگزیر به استفاده از فناوری جدید هستیم.
کاربرد اینورتریکی از مواردی است که میتواند در تحقق موارد گفته شده
نقش بسیار مهمی داشته باشد.

1ـ تعریف اینورتر
اینورتر به دستگاهی اطالق میشود که بتواند ولتاژ  DCرابه  ACتبدیل نماید .آنچه
در صنعت به عنوان اینورتر مطرح میشود منظور مبدل برق  DCبه  ACسه فازه
با فرکانس متغیر معموالً  0/01هرتز الی  400هرتز است .شکل ( )1تبدیل ولتاژ
 DCرابه  ACنشان می دهد.
جریان خروجی

اینورتر

شکل 1ـ بالک دیاگرام یک اینورتر به زبان ساده
 Variable Frequency Driveـ1
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برای تأمین برق  DCورودی اینورترها ،معموالً از برق شهر استفاده میکنند .بدین
منظور برق شهر را (  50Hzـ  )ACیکسو نموده و به ورودی مدارات الکترونیکی
اینورتر اعمال میکنند شکل (.)2
جریان خروجی
اینورتر

ولتاژ ورودی AC

(یکفازه و یا سه فازه)

شکل 2ـ برای تأمین برق  DCورودی اینورترها معموالً از برق شهر استفاده می شود
توجه

هنرآموزان گرامی توجه داشته باشند که در صنعت بخش یکسو ساز نیز به
همراه اینورتر ارائه می شود.
چنانچه اشاره شد اینورتر بخشی از سخت افزار است که ولتاژ  DCرا به AC
تبدیل می کند.
حدود  3/7 Kwمعموالً به صورت ورودی  220ولت ساخته میشود و از توان 100
وات الی ( 10 MWده مگاوات) با ورودی برق سه فاز ساخته میشوند .ولتاژ ورودی
سه فاز اینورترها معموالً  380ولت (در بعضی صنایع سه فاز  220ولت نیز وجود
دارد) و در توانهای باالتر مقدار ولتاژ بیشتر است.

نکته مهم

اینورتر هیچگاه ولتاژ ورودی را افزایش نمیدهد یعنی در خروجی اینورتر
حداکثر دامنه ولتاژ خروجی ،برابر دامنه ولتاژ ورودی است .اگر ولتاژ ورودی
اینورتر220ولت (مث ً
ال برق یکفاز خانگی)باشد در خروجی آن برق سه فازبا
فرکانس متغیر و با دامنه صفر ولت الی حداکثر220ولت ظاهرخواهد شد .اگر
ولتاژ ورودی اینورتر سه فاز 380ولت باشد در خروجی آن سه فاز با فرکانس
متغیر با دامنه صفر ولت الی حداکثر  380ولت ظاهرخواهد شد.

2ـ اصول کار اولیه اینورترها به زبان ساده و واقعی
ابتدا نحوه وچگونگی تبدیل ولتاژ  DCبه ولتاژ  ACدر اینورتربررسی می شود .برای
این منظوراز مدارنشان داده شده درشکل ( )3استفاده شده است.
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شکل 3ـ مدار پایه تولید برق  ACدر اینورترها

در شکل  3اگر سوئیچهای  S1و  S4بسته شوند ،ولتاژ  DCبین نقاط  Bو  ،Aدر
دو سر مقاومت قرار میگیرد (در حقیقت مقاومت با منبع موازی میشود (شکل )4
این شکل موج خروجی به شکل مربعی است.

شکل 4ـ نحوه تولید نیم سیکل مثبت برق  ACتولیدی

اگر در حالیکه کلیدهای  S1و  S4باز هستند کلیدهای  S2و  S3بسته شوند شکل
ولتاژ دو سر مقاومت اهمی به صورت شکل  5خواهد شد.

شکل  5ـ نحوه تولید نیم سیکل منفی برق  ACتولیدی
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چنانچه به تناوب کلیدهای  S1و  S4و همچنین کلیدهای  S2و  S3باز و بسته
شود ،شکل ولتاژ دو سر مقاومت اهمی به صورت شکل  6خواهد شد.

 S1و S4

بسته

 S2و S3

بسته

شکل   6ـ نحوه تولید ولتاژ AC

در اینورترها ولتاژ متناوب  ACرا عم ً
ال به صورت شکل  6تولید میکنند.
اکنون با تنظیم مدت زمان وصل و قطع بودن کلیدهای  S1تا  S4به سادگی
میتوان فرکانس ولتاژ خروجی متناوب را تغییر داد .در شکل  7با تغییرات زمان
تناوب کلیدزنی ،فرکانس ولتاژ خروجی تغییر کرده است.

شکل 7ـ نحوه تغییر فرکانس تولیدی در خروجی اینورتر

همچنین میتوان با تنظیم مدت زمان وصل و قطع بودن کلیدهای  S1الی ،S4
ولتاژ مؤثر خروجی را نیز تغییر داد بنابراین با تنظیم مدت زمان وصل بودن و قطع
بودن کلیدها میتوان ولتاژ را تغییر داد (شکل .)8
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مقدار مؤثر ولتاژ زیاد است

مقدار مؤثر ولتاژ کم است

شکل 8ـ نحوه تغییر ولتاژ مؤثر خروجی

شکل ولتاژ و فرکانس دو سر خروجی اینورتر ( )VFDعم ً
ال مربعی است فقط یک
تفاوت خیلی کوچک با شکلهای نشان داده شده دارد و آن اینکه عرض مربع شکل
موج ها با یکدیگر ممکن است متفاوت باشد (شکل.)9

شکل 9ـ ولتاژ خروجی اینورتر

دلیل این امر این است که اگر ولتاژ شکل  9به یک بار اهمیالقایی اعمال شود .شکل
موج جریان گذرنده از بار اهمی ـ القایی (مث ً
ال موتور) الکتریکی تقریباً سینوسی
خواهد بود.

شکل 10ـ با باز و بسته شدن مناسب کلیدهای  S1الی  ،S6ولتاژ سه فاز در خروجی اینورتر تولید میشود
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برای تولید ولتاژ سه فازه در خروجی اینورتر ،از  6کلید به صورت شکل 10استفاده
میکنند.
توجه

در خروجی اینورتر علی رغم داشتن ولتاژ سه فاز شکل ولتاژ همچنان به صورت
پالسهای مربعی است .با ولت متر معمولی نمیتوان ولتاژ خروجی اینورتر
را اندازه گرفت ،زیرا ولت مترهای معمولی برای شکل ولتاژ سینوسی ساخته
شدهاند.
فرکانس سوئیچزنی در اینورترها معموالً بین  1/5کیلوهرتز الی  16کیلوهرتز است
و در اکثر اینورترهای ساخته شده کاربر میتواند آن را تغییر دهد.
سوئیچهای به کار برده شده در تبدیل ولتاژ  DCبه  ،ACهمگی از نوع الکترونیکی
هستند .در حقیقت یک سوئیچ الکترونیکی یک مقاومت اهمی است که هنگام باز
چ مقاومت اهمی آن
بودن سوئیچ مقاومت آن زیاد است و هنگام بسته بودن سوئی 
بسیار کم است (شکل .)11

شکل11ـ مفهوم سوئیچ الکترونیکی و مقایسه آن با سوئیچ مکانیکی

سوئیچهای الکترونیکی برای نوع ولتاژ  AC, DCمتفاوت هستند .سوئیچهایی که
برای ولتاژ  ACمورد استفاده قرار میگیرد همان تریستورها ( )SCRهستند و
سوئیچهایی که برای ولتاژ  DCمورد استفاده قرار میگیرند  IGBTنام دارند .در
شکل  12سمبل تریستور و ترانزیستور  IGBTنشان داده شده است.

شکل 12ـ سمبل  SCRو IGBT
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3ـ مزایای استفاده از اینورتر
سوئیچهای الکترونیکی دارای مزایای زیر هستند:
 ١سرعت قطع و وصل باال در جریان های زیاد
 ٢هنگام قطع و وصل ایجاد جرقه نمیکنند.
 ٣ابعاد کوچک
 ٤طول عمر بسیار باال (چون قطعه مکانیکی متحرک ندارند)
 ٥عدم ایجاد نویز
 ٦عدم ایجاد لرزش
 ٧عدم حساسیت به گرد و خاک محیط
استفاده از اینورتر برای راهاندازی موتورهای الکتریکی دارای مزایای زیر است:
 ١صرفهجویی در مصرف انرژی به طوری که ظرف مدت یک الی یک و نیم سال،
هزینه تهیه اینورتر از محل بابت صرفه جویی در مصرف انرژی جبران میشود.
 ٢کاهش توان راکتیو مصرفی (به دلیل داشتن بانک خازنی در اینورتر)
 ٣حذف جریان راه اندازی زیاد
 ٤رفع ناهنجاریهای مکانیکی (عدم ایجاد ضربه و به دنبال آن عدم خرابی
فونداسیون نصب موتورهای الکتریکی)
 ٥عدم خرابی تکیهگاهها (مانند یاتاقانها ،بیرینگها ،بلبرینگها و)...
 ٦عدم خرابی سیستم انتقال نیرو از موتور به بار مکانیکی (مانند تسمهها ،چرخ
زنجیرها و)...
 ٧عدم خرابی گیربکسهای تبدیل دور
 ٨محدود کردن جریان راه اندازی
 ٩عدم نیاز به خازنهای اصالح کسینوس فی
 10عدم نیاز به حالت ستاره و مثلث هنگام راهاندازی موتورالکتریکی
 11امکان قطع و وصل اضطراری از راه دور
 12عدم نیاز به کلیدهای قطع و وصل قدرت
 13امکان تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در زمان کوتاه
 14امکان داشتن دور ثابت و مستقل از بار (شبیه موتور سنکرون)
 15به سادگی و بدون هیچ گونه تجهیزاتی اینورتر میتواند جهت گردش محور
موتور را عوض کند.
 16امکان غیر فعال یک جهت گردش موتور در اینورتر وجود دارد.
 17در اینورتر میتوان محدوده فرکانسی را به صورت حد پایین و حد باال تنظیم
کرد (مث ً
ال تنظیمی صورت گیرد که هیچگاه دور موتور از  1250دور در دقیقه کمتر
نشود و از  1850دور در دقیقه نیز بیشتر نشود).
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بهطور کلی میتوان در اینورتر تمامی پارامترهای نامی و واقعی موتور را وارد کرد .اینورتر
هنگام کار موتور ،به طور مستمر تمامی پارامترها را کنترل میکند .فرض کنید در
اینورتر جریان نامیموتور  20 Aتعریف شود و همچنین در اینورتر مشخص شود که اگر
جریان موتور الکتریکی از مقدار تعریف شده  %30بیشتر شد و این اضافه جریان بیش
از  60ثانیه طول کشید اینورتر ،موتورالکتریکی را خاموش کند .یا اگر یکی از فازهای
ورودی موتور الکتریکی قطع شد (به هر دلیلی) موتور را خاموش کند و یا اگر اختالف
دامنه جریانهای سه فاز موتور از مقدار مشخصی بیشتر شد موتور را خاموش کند.
بنابراین اینورتر می تواند یک عملکرد حفاظتی بسیارخوب برای مصرف کننده های
موتوری باشد .یکی از نکاتی که ممکن است هنرجویان در مورد آن سؤال داشته
باشند ،مقایسه اصالح ضریب قدرت توسط اینورتر و بانک خازنی است .اشاره به
این نکته اهمیت دارد که کنتاکت های بانک خازنی در اثر گذشت زمان و جرقه زنی
دچار استهالک می شود در حالی که این استهالک در اینورتر رخ نمی دهد.
بهطور کلی میتوان گفت:
وقتی یک موتور الکتریکی از طریق اینورتر راهاندازی میشود اگر پارامترهای
اینورتر درست تنظیم شده باشند ،سیمپیچهای موتور هرگز نمی سوزد.
یعنی اینورتر ضمن داشتن مزایای زیاد در راهاندازی و توقف موتور الکتریکی
و سایر موارد ذکر شده ،محافظ بسیار خوب و مطمئن موتور الکتریکی است.
ضمن اینکه اینورتر تا حدود زیادی خود مواظبتی نیز دارد .مث ً
ال اگر از خروجی
اینورتر جریانی بیش از حد تحمل اینورتر عبور کند بالفاصله اینورتر انتقال
توان به موتور را قطع میکند و پیغام جریان اضافی اینورتر را صادر میکند.
برای اینکه بتوانیم از مزایای اینورتر در
راهاندازی موتورهای الکتریکی بهره ببریم،
اولین مرحله شناخت دقیق پارامترهای
اینورتر است .تعداد پارامترهای یک اینورتر،
در بعضی از اینورترهای ساخته شده ،شاید
به مراتب بیش از  200پارامتر باشد .بررسی
و نحوه تنظیم و کاربرد همه پارامترها در
اینجا ممکن نیست لذا تعدادی از پارامترهای
عمومی و پرکاربرد همراه با تعریف و نحوه
تنظیم و کاربرد آنها اشاره می شود.
شکل  13نحوه اتصال یک موتور الکتریکی
به یک اینورتر و شبکه برق سه فاز را نشان
میدهد.
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شکل 13ـ نحوه اتصال اینورتر به یک
موتور الکتریکی و شبکه برق سه فاز

بخش دوم :دانشافزایی واحدهای یادگیری

4ـ روشهای روشن و خاموش کردن موتورالکتریکی متصل به اینورتر
برای روشن و خاموش کردن موتور الکتریکی متصل به اینورتر از سه روش متداول
در تمامی اینورترها استفاده میشود.
 ١از طریق صفحه کلید ( )Keypadروی اینورتر
 ٢از طریق ترمینالهای ورودی دیجیتال
 ٣از طریق کارت شبکه
در ادامه هر یک از روشهای راهاندازی به طور خالصه بررسی می شود.
1ـ راهاندازی موتورالکتریکی متصل به اینورتر از طریق صفحه کلید
تمامیاینورترها دارای یک صفحه کلید ،همراه با یک نمایشگر هستند .نمایشگرهای
روی صفحه کلید اینورتر ممکن است بهصورت چند عدد سون سگمنت باشند یا به
صورت صفحه نمایش  LCDچند سطری باشد که توانایی نمایش اعداد و حروف را
دارند .مث ً
ال وقتی یک خطایی در اینورتر رخ میدهد ،این نوع  LCDقادر است نوع خطا
یا در حالت عادی تعدادی از پارامترهای اینورتر و یا موتور را (هر کدام در یک سطر
جداگانه) بهصورت متن روی صفحه نمایش نشان دهد .از جمله این موارد میتوان
به جریان خروجی اینورتر (جریان موتور) و یا گشتاور موتور و یا ولتاژ دو سر موتور
اشاره کرد .البته خیلی از اینورترهایی که دارای صفحه نمایش Segmentـ 7هستند
نیز قادرند حداقل یک پارامتر را نشان دهند ولی عموماً مقدار فرکانس خروجی
اینورتر را با دقت  0/01 Hzنمایش میدهند .روی صفحه کلید اینورترها عالوه بر
صفحه نمایش ،تعدادی شستی نیز وجود دارد .طراحی تعداد شستیها و کاربرد آنها
به مدل اینورتر و کارخانه سازنده بستگی دارد .معموالً وقتی توان اینورتر کم باشد
امکانات صفحه کلید آن نیز محدود میشود و هر قدر توان اینورتر بیشتر باشد صفحه
کلیدهای بزرگتر و متنی همراه با تعداد بیشتری شستی برای آن در نظر میگیرند.
معموالً روی همه صفحه کلیدها (اعم از اینورترهای توان کم و یا زیاد) یک شستی
برای روشن کردن موتور متصل به اینورتر ( )RUN/FWDو شستی دیگری برای
خاموش کردن موتور متصل به اینورتر ( )STOPحتماً وجود دارد و در بسیاری
اینورترها ،عالوه بر دو شستی فوق ،شستی سومی نیز برای معکوس کردن جهت
گردش دور موتور به نام ( )RUN/REVنیز وجود دارد.
جهت گردش دور موتور در اینورتر را بهصورت
 FORWARDو  Reverseتعریف میکنند (نه
چپگرد /راستگرد) .جهت گردش  Forwardبه
صورت زیر است:
اگر ناظر به شفت موتور نگاه کند موتور در
جهت عکس عقربههای ساعت میچرخد.

توجه

شکل 14ـ جهت گردش forward
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بنابراین اگر ترمینالهای  U,V,Wاینورتر به ترمینالهای  U,V,Wموتور به
صورت نظیر به نظیر وصل شود ) Uبه  Uو  Vبه  Vو  Wبه  )Wو از روی
صفحه کلید ،شستی  )FWD/RUN( FWDفشار داده شود و مقابل شفت
موتور ایستاده باشد مشاهده میکنید که موتور در جهت عکس عقربههای
ساعت میچرخد و اگر شستی  (REV/RUN) REVرا فشار دهد ،مشاهده
میکنید که شفت موتور در جهت عقربههای ساعت میچرخد.
چند نمونه صفحه کلید مربوط به اینورترهای مختلف در شکل  15نشان داده شده است.
روی صفحه کلید این مدل اینورتر ،کلید مجزا  Reverse , Forwardوجود ندارد.
اگر جهت گردش روتور موتور  REVباشد  LEDمربوط به  REVدر قسمت باالی
این صفحه کلید روشن میشود.
این امر باعث میشود که کاربر قبل از روشن کردن موتور ،از جهت گردش آن
آگاهی داشته باشد.

با فشار دادن روی این
شستی جهت گردش
موتور عوض می شود
و چراغ  LEDقسمت
زیر  REVروشن
می شود

با فشار دادن روی
این شستی اگر موتور
خاموش باشد روشن
می شود
با فشار دادن روی این
شستی اگر موتور خاموش
باشد روشن می شود

با فشاردادن روی این شستی اگر موتور روشن باشد خاموش می شود

روی صفحه کلید این مدل اینورتر کلید مجزا برای حالت  Forwardو
 Reverseوجود ندارد.

با فشاردادن روی این شستی اگر موتور روشن باشد خاموش می شود

با فشار دادن روی این
شستی جهت گردش
موتور عوض می شود
و چراغ  LEDقسمت
زیر  REVروشن
می شود

با فشار دادن روی این
شستی اگر موتور خاموش
باشد روشن می شود

با فشار دادن روی
این شستی اگر موتور
خاموش باشد در جهت
روشن
Forward
می شود .البته اگر موتور
در جهت Reverse
هم در حال کار باشد
با فشردن روی این
شستی ابتدا موتور
متوقف شده و سپس
در جهت Forward
روشن می شود.

با فشار دادن روی
این شستی اگر موتور
خاموش باشد در جهت
 Reverseروشن می شود
البته اگر موتور در جهت
 Forwardهم در حال
کار باشد با فشردن روی
این شستی ابتدا موتور
متوقف شده و سپس در
جهت  Reverseروشن
می شود.

با فشاردادن روی این شستی اگر موتور روشن باشد خاموش می شود
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با فشاردادن روی این شستی اگر موتور روشن باشد خاموش می شود
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در همه صفحه کلیدهایی که شستی های مربوط به راه اندازی موتورالکتریکی
درجهت  Forwardو  Reverseوجود دارد ،اگرموتور الکتریکی در یک جهت در
حال کار باشد وکاربر شستی جهت دیگر را فشار دهد ،ابتدا موتور متوقف می شود
و سپس در جهت دیگر شروع به دوران می کند و هیچ اتفاق خاص دیگری
نمی افتد.
برای اینکه بتوان از روی صفحه کلید موتورالکتریکی را خاموش و یا روشن کرد.
باید در نرم افزار اینورتر آن ،حتم ًا روشن و خاموش کردن موتور الکتریکی را از
طریق صفحه کلید ،تنظیم کنیم.

توجه

2ـ راهاندازی موتور متصل به اینورتر از طریق ترمینالهای ورودی
گاهی الزم میشود که در یک فرایند صنعتی ،مث ً
ال با وصل یک لیمیت سوئیچ،
موتور الکتریکی متصل به اینورتر روشن شود و با قطع آن موتور خاموش شود یعنی
با یک قطع و وصل یک کلید ساده بتوان موتور الکتریکی متصل به اینورتر را روشن
و خاموش کرد یا حتی ممکن است نیاز باشد جهت گردش موتور را نیز به کمک
یک لیمیت سوئیچ عوض کنیم .در اینورترهر دو امکان فوق پیشبینی شده است
یعنی میتوان با قطع و وصل یک کلید ساده یا وسایل مشابه دیگر ،به راحتی موتور
را روشن یا خاموش کرد یا جهت گردش آن را نیز تغییر داد.
در اینورترها معموالً تعدادی ترمینال به عنوان ورودی دیجیتال در نظر میگیرند.
در اینورترها عموماً بین  4الی  8ورودی دیجیتال در نظر میگیرند و اگر کاربر به
ورودیهای دیجیتال بیشتری نیز نیاز داشته باشد ،در بعضی از مدلهای اینورتر
1
یک کارت اضافی ( )Expansionدر آن قرار میدهند تا تعداد ورودیهای دیجیتال
آن اضافه شود.
ً
ورودیهای دیجیتال در اینورترها را معموال با حروف و اعداد  P1الی  P8و یا M1
الی  M8و یا  S1الی  S8نشان میدهند .البته ممکن است سازندهای از حروف
دیگری نیز استفاده کند در این مورد ،قاعده خاصی برای نامگذاری ورودیهای
دیجیتال وجود ندارد .در شکل  16که مربوط به نقشه ترمینالی یک مدل اینورتر
است ،پایههای  P1الی  P8و پایه مشترک  (Common) CMمربوط به ورودیهای
دیجیتال نشان داده شده است.

1ـ منظور از ورودیهای دیجیتال ،ورودیهایی هستند که فقط قطع و وصل ولتاژ را تشخیص میدهند (وجود
و یا عدم وجود ولتاژ مث ً
ال  24ولت)
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شکل 16ـ ورودیهای دیجیتال

هر پایه دیجیتال ورودی به طور مجزا و مستقل از سایر ورودیها باید در نرم افزار
اینورتر برنامهریزی شود (در حقیقت باید تعریف شود که وقتی کلید متصل
به ورودی دیجیتال وصل شد ،اینورتر چه عملی باید انجام دهد .در این مورد،
سازندگان یک لیست از عملکرد پایهها را به کاربر اعالم میکنند و کاربر متناسب
با نیاز یک مورد را در نرم افزار اینوتر انتخاب میکند).
اگر قرار باشد با وصل کلید متصل به ترمینال  ،S1موتورالکتریکی متصل به
اینورتر روشن و رتور آن در جهت  Forwardبچرخد ،برای ترمینال  S1باید
( Forward Runـ  )FXانتخاب شود و همچنین اگر قرار است با وصل کلید متصل
به ترمینال  ،S2موتور الکتریکی متصل به اینورتر روشن و رتور آن در جهت
 Reverseبچرخد ،برای ترمینال  S2باید ( Reverse Runـ  )RXرا انتخاب کرد.
ورودیهای دیجیتال  NPN, PNPدر اینورتر :ورودیهای دیجیتال اینورتر
برای تحریک شدن نیاز به ولتاژ دارند (معموالً  24ولت) .این ولتاژ یا باید از داخل
اینورتر تأمین شود یا اینکه کاربر اینورتر از بیرون به آن اعمال کند.
اگر این ولتاژ از داخل اینورتر
تأمین شود به ورودیهای
اینورتر نوع  NPNمیگویند
در این صورت کاربر فقط دو
پایه را به هم وصل میکند تا
عمل مورد نظر آن پایه که قب ً
ال
در نرم افزار اینورتر مشخص
شده است را اینورتر انجام دهد
(شکل .)17
شکل17ـ ورودیهای نوع NPN
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اگر ولتاژ ورودیهای دیجیتال از بیرون توسط کاربر تأمین شود ،به ورودیهای
دیجیتال اینورتر نوع  PNPمینامند .شکل  18عملکرد ورودیهای دیجیتال نوع
 PNPرا نشان میدهد.

شکل 18ـ ورودیهای نوع PNP

برای انتخاب نوع ورودی ( PNPیا  )NPNیک کلید معموالً کوچک روی اینورتر
وجود دارد که کاربر میتواند به کمک آن نوع  PNPیا  NPNبودن ورودیها را
مشخص کند (شکل .)19

شکل19ـ نحوه تعیین  PNPو یا  NPNبودن ورودیهای دیجیتال اینورتر

توجه داشته باشید که همه ورودیهای دیجیتال اینورتر همیشه باید از یک نوع
باشند (همه  PNPیا همه  )NPNهر چند که به نظر میرسد کار با ورودیهای
دیجیتال اینورتر از نوع  NPNسادهتر است( .فقط اتصال دو پایه به یکدیگر بدون
ولتاژ) و نیازی به منبع تغذیه  24ولت خارجی ندارد .اما گاهی فرمان به ورودیهای
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دیجیتال اینورتر ممکن است از طریق حسگرها (سنسورها) باشد .مث ً
ال حسگرهای
سه سیمه القایی ،وقتی فلزی را حس میکنند (بدون تماس فیزیکی) در خروجی
خود یک ولتاژ  ۲۴ولت (در سیم برگشتی خود) را برمیگردانند و اگر قرار باشد
این حسگر به ورودی دیجیتال اینورتر وصل شود در چنین حالتی باید ورودیهای
دیجیتال اینورتر در حالت  PNPقرار گیرند .پس در عمل هم به ورودیهای
دیجیتال اینورتر از نوع ( NPNوصل لیمیت سوئیچها یا وسایل مشابه دیگر) و هم
از نوع ( PNPعمل کردن سنسورهای القایی سه سیمه یا موارد مشابه دیگر) نیاز
است .تعیین ورودی دیجیتال از نوع  PNPیا  NPNنیاز به تنظیم نرمافزاری ندارد
و فقط تنظیم کلید  NPN/PNPروی حالت دلخواه کافی است و فقط عملکرد هر
ورودی را باید در نرم افزار اینورتر تعیین کرد.
اگر در شکل  20کلید  S1بسته شود جهت گردش روتور موتور به صورت Forward
خواهد بود و اگر کلید  S 2بسته شود جهت گردش موتور به صورت Reverse
خواهد بود (فرض کنید قب ً
ال در نرم افزار اینورتر تنظیمات الزم انجام شده است).

شکل  20ـ نحوه راهاندازی موتور در کلید ساده به صورت ) Forward (FWDو )Reverse (REV

نمونه ای از کاربرد حالت ورودی  PNPدر شکل 21نشان داده شده است .اگر
حسگر شماره  1عمل کند (مث ً
ال فلزی را حس کند) در خروجی خود یک ولتاژ 24
ولت تحویل می دهد و در نتیجه روتور موتور متصل به اینورتر در جهت Forward
میچرخد و اگر سنسور شماره ( )۲عمل کند مانند حسگرشماره  1در خروجی یک
ولتاژ 24ولت تحویل می دهد و در نتیجه محور موتور متصل به اینورتر در جهت
 Reverseمیچرخد.
توجه
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اگر هر دو کلید مربوط به  REV, FWDدر حالت  NPNبسته شوند و یا درحالت
 PNPبه هر دو ورودی  FWDو  REVولتاژ وصل شود اینورتر هیچ عکسالعملی
از خود نشان نمیدهد و هیچ اتفاقی هم نمیافتد.
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شکل  21ـ نمونه ای از کاربرد حالت  PNPورودیهای دیجیتالی اینورتر

اگر هر دو حسگر به طور هم زمان عمل کنند ،اینورتر هیچ عکسالعملی از
خود نشان نمیدهد و موتورالکتریکی متصل به اینورتر روشن نمیشود و
هیچ اتفاقی هم نمیافتد (مث ً
ال اینورتر خراب نمیشود)

توجه

3ـ روشن و خاموش کردن موتورالکتریکی متصل به اینورتر از طریق کارت
شبکه
تقریباً امروزه اکثر سازندگان اینورتر در دنیا ،یک کارت شبکه ارتباطی در اینورتر
قرار میدهند تا کاربر بتواند از طریق سایر وسایل مانند  PLCو یا مانیتورهای
صنعتی ( )HMIو یا کارتهای  GSMو یا اینترنت همراه با تجهیزات مورد نیاز و...
با اینورتر ارتباط برقرار کند و عملیات مورد نظر را انجام دهد .یکی از این عملیاتها،
روشن و خاموش کردن اینورتر است بنابراین از راه دور و نزدیک میتوان به کمک
کارت شبکه عملکرد اینورتر را تحت نظر داشت.
بسترسختافزاری مناسب در اینورترها ،عموماً 485ـ RSواز پروتکل ارتباطی
 Modbus RTUاستفاده میشود.
بسترسخت افزاری 422ـ RSدر بعضی از اینورترها استفاده می شود .در ضمن
میتوان تعدادی اینورتر را با یکدیگر از همین بستر سختافزاری و پروتکل ارتباطی
شبکه کرد.
همچنین میتوان از همین بستر اینورتر را به یک رایانه شخصی ( )PCنیز متصل
و تنظیمات را از طریق رایانه انجام داد .شکل  22نحوه ارتباط چند اینورتر را به
یک  PLCنشان میدهد.
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شکل22ـ نحوه شبکه کردن اینورترها با PLC

شکل  23نیز نحوه ارتباط یک رایانه ( )PCولپ تاپ را به یک اینورتر نشان میدهد.

شکل23ـ الف) نحوه ارتباط یک دستگاه رایانه شخصی به یک عدد اینورتر

شکل 23ـ ب) نحوه ارتباط یک لپ تاپ به چندین اینورتر

کارخانجات سازنده اینورترها معموالً یک نرمافزار برای نصب در رایانه های شخصی
تولید و به کاربران ارائه مینمایند .با استفاده از این نرم افزار میتوان تنظیمات الزم
نرمافزاری در اینورتر را انجام داد و همچنین اینورتر را روشن و یا خاموش کرد یا
فرکانس آن را تغییر داد یا موارد مشابه دیگر و در ضمن تنظیمات را می توان در
یک فایل ذخیره کرد.
92

بخش دوم :دانشافزایی واحدهای یادگیری

نمونه هایی از این نرم افزارها مانند (VFDSOFTشرکت دلتا)،
(شرکت ال اس ) و ( DRIVE WIZARDشرکت یاسکاوا ) است.
در ضمن به کمک  PLCو سیستمهای مانیتورینگ نیز میتوان از راه دور،
موتورالکتریکی متصل به اینورتر را روشن یا خاموش کرد و تمامی پارامترهای
الکتریکی موتور و اینورتر مانند دامنه ولتاژ خروجی ،جریان خروجی ،توان خروجی،
گشتاور خروجی و سایر پارامترها را قرائت کرد (اینورتر همه پارامترهایالکتریکی
را اندازه گرفته و در اختیار کاربر قرار میدهد یعنی نیازی نیست که کاربر مث ً
ال یک
آمپرمتر در خروجی اینورتر قرار دهد و جریان خروجی را اندازه بگیرد)
در شکل  24تعداد  10عدد اینورتر به کمک  PLCشبکه شدهاند و کاربر قادر است
از طریق  H.M.Iهر اینورتر دلخواه را روشن یا خاموش کند.
DRIVE VIEW

شکل 24ـ از طریق مونیتور میتوان تک تک اینورترها را روشن و یا خاموش کرد.

  5ـ روشهای تغییر فرکانس خروجی اینورتر
برای تغییر فرکانس خروجی اینورتر معموالً از  ۵روش استفاده میشود.
 ١از طریق صفحه کلید ( )Keypadروی خود اینورتر
 2از طریق ولتاژ یا جریان آنالوگ که به ترمینالهای ورودی آنالوگ اعمال میشود.
 3از طریق پایههای ورودی دیجیتال اینورتر
 4از طریق کارت شبکه
 5از طریق پالسهای ورودی به اینورتر
در ادامه به طور خالصه هر یک از روشهای گفته شده شرح داده می شود.
 ١تغییر فرکانس از طریق صفحه کلید اینورتر :بر روی صفحه کلید
تمامی اینورترهای ساخته شده ،امکان تغییر فرکانس وجود دارد .در بعضی از
اینورترها ،روی صفحه کلید آن ولومی به همین منظور نصب شده است که به کمک
آن میتوان فرکانس را تغییر داد .در شکل  25دو نمونه صفحه کلید نشان داده
شدهاند که روی آنها ولومی نصب است که به کمک آن میتوان فرکانس را تغییر
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داد (البته ولومها ممکن است عالوه بر تغییر فرکانس عمل دیگری نیز انجام دهند)
نحوه تغییر فرکانس به این صورت است که در هر لحظه فقط یک رقم در حال
چشمک زدن است و با چرخاندن ولوم مقدار آن تغییر میکند و با زدن کلید دیگری
روی صفحه کلید رقم چشمکزن جابه جا شده و قابل تغییر خواهد بود.
به کمک این
ولوم می توان
فرکانس را
تغییر کرد.

نحوه تغییر فرکانس به این صورت است که هر لحظه فقط یک رقم در حال
چشمک زدن است و با چرخاندن ولوم مقدار آن تغییر می کند و با فشردن کلید
دیگری روی صفحه کلید رقم چشمک زن جابه جا شده و قابل تغییر خواهد بود.
به کمک این ولوم
میتوان فرکانس
را تغییر داد

شکل 25ـ نمونههایی از صفحه کلید اینورترها که به کمک
ولوم نصب شده روی آنها ،میتوان فرکانس را تغییر داد.

در شکل 26صفحه کلیدی نشان داده شده است که ولوم ندارد ولی دو عدد کلید
روی آن نصب شده است که به کمک آنها میتوان فرکانس دلخواه را تنظیم کرد.

به کمک این چهار
عدد کلید می توان
فرکانس را به مقدار
دلخواه تنظیم کرد.

شکل 26ـ دو نمونه صفحه کلید که از
روی آنها میتوان فرکانس را تغییر داد.

94

به کمک دو چهار
UP
عدد کلید می توان
فرکانس را به مقدار
 DOWNدلخواه تنظیم کرد.

UP
DOWN

نحوه تغییر فرکانس به این صورت است که هر لحظه فقط یک رقم
در حال چشمک زدن است رقمی که در حال چشمک زدن است با
کلیدهای  UPو  DOWNمی توان مقدار آن را تغییر داد و سپس
برای تنظیم رقم بعدی روی کی پدها یک کلید به عنوان شیفت
وجود دارد که به کمک آن می توان رقم هایی که باید تنظیم شوند
را جابه جا کرد.
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 2تغییر فرکانس خروجی اینورتر از طریق ولتاژ یا جریان آنالوگ ورودی:
یکی دیگر از روشهای تغییر فرکانس خروجی اینورتر و به دنبال آن تغییر دور
روتور موتور الکتریکی متصل به آن ،استفاده از ولتاژ ( DCمعموالً ۱۰Vـ  ۰یا
۱۰V ~ ۱۰Vـ) و یا جریان ( DCمعموالً ۲۰mAـ )۴است.
به عنوان مثال میتوان در اینورتر تعریف کرد که به ازای اعمال ولتاژ صفر الی ۱۰
ولت ورودی ،فرکانس خروجی اینورتر از صفر الی  ۶۰هرتز تغییر کند (شکل .)27

شکل 27ـ نحوه تغییر فرکانس به کمک ولتاژ ورودی آنالوگ

یا به ازای اعمال جریان  ۴الی  ۲۰mAورودی ،فرکانس خروجی اینورتر از  ۱۰الی
 ۳۰هرتز تغییر کند (شکل .)28

شکل28ـ نحوه تغییر فرکانس به کمک جریان ورودی آنالوگ

ولتاژ یا جریان برای کنترل فرکانس خروجی به ترمینالهایی که به همین منظور
در اینورتر پیشبینی شدهاند اعمال میشود.
در بعضی از اینورترها ترمینالهای ورودی برای ولتاژ و جریان به طور مجزا در نظر
گرفته شدهاند و در بعضی دیگر از اینورترها ترمینالهای ورودی ولتاژ و جریان یکی
است و برای تعیین جریان یا ولتاژ از یک کلید کوچک و ساده استفاده میکنند .در
شکل 29نمونهای از ترمینالهای این مدل اینورترها نشان داده شده است.
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شکل  29ـ ترمینال ورودی ولتاژ و جریان و نحوه انتخاب ورودی ولتاژ یا ورودی جریان

در اکثر اینورترهایی که ترمینالهای ولتاژ و جریان به صورت مجزا در نظر گرفته
شدهاند .کاربر میتواند هم زمان جریان و ولتاژ را به ترمینالها اعمال کند فرمول
فرکانس خروجی برای اعمال هم زمان ولتاژ و جریان را کارخانجات سازنده اینورتر
در دفترچههای راهنمای اینورتر قید میکنند .الزم به یادآوری است که اعمال
هم زمان جریان و ولتاژ کاربردهای ویژه دارد.
اگر کاربر بخواهد با یک پتانسیومتر خارجی (غیر از پتانسیومتر موجود در روی
صفحه کلید) مقدار فرکانس را تغییر دهد ،میتواند از ورودی آنالوگ اینورتر استفاده
کند .برای این منظور همه اینورترها حداقل یک ولتاژ  ۱۰Vثابت را در اختیار کاربر
قرار میدهند .اگر کاربر این ولتاژ را به دو سر یک پتانسیومتر اعمال کند میتواند از
یک سر و سر وسط پتانسیومتر ولتاژ صفر تا  ۱۰ولت را دریافت و به ترمینال ولتاژ
ورودی آنالوگ اینورتر اعمال کند و فرکانس را تغییر دهد ( شکل .)30
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شکل 30ـ با استفاده از یک پتانسیومتر خارجی میتوان فرکانس خروجی اینورتر را تغییر داد.
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در بعضی از اینورترها ،عالوه بر ولتاژ ثابت  ،+۱۰Vیک ولتاژ ثابت  -۱۰Vنیز وجود
دارد .اگر کاربر دو سر پتانسیومتر را بین  +V۱۰و  -۱۰Vقرار دهد میتواند به
صورت شکل  ،30ولتاژ متغیر از  -۱۰Vالی  +V۱۰داشته باشد.

شکل 31ـ نحوه دریافت ولتاژ متغیر از  -۱۰ولت الی  +۱۰ولت

اگر ولتاژ نقاط  B, Aدر شکل  31به ورودی اینورتر اعمال شود و محدوده تغییرات
 +۱۰Vتا  0 Vباشد فرکانس متغیر و روتور موتور متصل به اینورتر در جهت
 Forwardمیچرخد و اگر رنج تغییرات ولتاژ از  -۱۰Vتا  ۰Vباشد ضمن تغییر
فرکانس ،روتور موتور متصل به اینورتر در جهت  Reserveمیچرخد.

بعضی از سازندگان اینورتر برای تغییر فرکانس خروجی به ازای اعمال ولتاژ
آنالوگ ورودی ،از یک فرمول خاص استفاده میکنند .در این مورد حتماً به
کاتالوگ سازنده مراجعه نمایید.

توجه

تغییر فرکانس به ازای اعمال ولتاژ و جریان آنالوگ در اینورترها به صورت شکل های
 32و  33صورت میپذیرد.
فرکانس خروجی

ولتاژ آنالوگ ورودی

10V

O

ولتاژ آنالوگ ورودی

10V

P

فرکانس خروجی

شکل 32ـ نحوه امکان تغییر فرکانس خروجی به ازای تغییر ولتاژ آنالوگ ورودی
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همچنین تغییر فرکانس به ازای اعمال جریان  ۴الی  ۲۰mAدر اینورترها به صورت
فرکانس خروجی
شکل  33نیز امکانپذیر است.

جریان آنالوگ ورودی

جریان آنالوگ ورودی

20mA

4mA

20mA

4mA

فرکانس خروجی

شکل  33ــ نحوه امکان تغییر فرکانس خروجی به ازای تغییر جریان آنالوگ ورودی

 3تغییر فرکانس خروجی اینورتر از طریق ورودیهای دیجیتال :به کمک
ورودیهای دیجیتال نیز میتوان فرکانس خروجی اینورتر را تغییر داد .برای این
منظورسازندگان اینورتر معموالً حداکثر تا  4ورودی را به این امر اختصاص میدهند.
چهار ورودی دیجیتال اینورتر ،میتوانند 16حالت مختلف به شرح جدول 1داشته باشند.
جدول 1ـ حالت های مختلف ورودی دیجیتال
ورودی  1ورودی  2ورودی  3ورودی 4
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0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1
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1
0
0
0
0
1
1
1
1
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0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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16حالت برای  4عدد کلیدی که به ورودیهای  P1الی  P4وصل شدهاند مطابق
شکل  34میتواند به وجود آید.

شکل 34ـ با  4کلید ،میتوان  16حالت مختلف باز و بسته بودن را به وجود آورد.

در نرم افزار اینورتر ،پانزده فرکانس (به جز حالتی که همه ورودیها صفراند
همان برای حالت همه ورودیها صفر لحاظ میشود) تعریف می شود .و در ضمن
ورودیهای  P1الی  P4هم در نرم افزار تعریف می شود که برای تغییر فرکانس
از آنها استفاده میشود ،اکنون کاربر هر یک از  16حالت را (با باز و بسته کردن
کلیدها) در ورودی ایجاد می کند .فرکانس تعریف شده در آن حالت در نرمافزار ،در
خروجی اینورتر ایجاد و به موتور الکتریکی متصل و به آن اعمال می شود.
الزم به ذکر است که  4کلید ،حداکثر تعداد کلیدها است که برای تغییر فرکانس
از آن استفاده میشود لذا کاربر میتواند از تعداد کمتری از ورودیها برای تغییر
فرکانس استفاده کند.
بنابراین اگر کاربر از  3کلید استفاده کند در این صورت حداکثر فقط  8حالت
مختلف میتواند داشته باشد و اگر از  2کلید برای این منظور استفاده کند حداکثر
فقط چهار حالت مختلف میتواند به وجود آورد و اگر فقط از یک کلید استفاده کند
فقط دو حالت میتواند داشته باشد .بنابراین کاربر متناسب با نیاز تعداد پایههای
ورودی را برای تغییر فرکانس خروجی اینورتر و به تبع آن تغییر دور روتور موتور
متصل به اینورتر را انتخاب میکند .روش تغییر فرکانس به کمک پایههای ورودی
دیجیتال در صنعت کاربردهای زیادی دارد .به عنوان مثال اگر قرار باشد در یک
خط تولید ،سرعت در نقاط مختلف خط متغیر باشد ،با نصب حسگرهای مناسب
این کار به سادگی امکان پذیر است.
 ٤تغییر فرکانس از طریق کارت شبکه :امروزه تقریباً تمامی اینورترهایی
که ساخته میشود ،دارای بستر سختافزاری 485Sـ RSو پروتکل ارتباطی
 MUdbus RTUهستند .این کانال ارتباطی قادر است اطالعات ( )Dataرا بین
اینورتر و سایر وسایلی که دارای کانال ارتباطی و پروتکل باشند تبادل کندPLC .
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یا مانیتور صنعتی ( )H.M.Iو یا سایر وسایل دیگر مجهز به این نوع کانال ارتباطی
وپروتوکالز این دسته وسایل است .یکی از موارد تبادل اطالعات بین اینورتر و سایر
وسایل جانبی میتواند فرکانس باشد ،یعنی به کمک مث ً
ال  PLCو یا مانیتور صنعتی
( )H.M.Iمیتوان مقدار فرکانس اینورتر را تغییر داد و یا هر لحظه مقدار فرکانس
خروجی اینورتر را قرائت کرد( .شکل )35
مانیتور صنعتی

شکل 35ـ از روی مانیتور میتوان فرکانس هر یک از اینورترها را تغییر داد.

با روش گفته شده ،میتوان فرکانس خروجی اینورتر را (و به دنبال آن دور روتور
موتورالکتریکی متصل به اینورتر) از راه دور تغییر داد یا کنترل کرد .حتی امکان
تغییر فرکانس خروجی اینورتر با یک  PCمعمولی نیز امکانپذیر است و فقط نیاز
به مبدل 485ـ USB to RSو یا 485ـ232 to RSـ RSاست.
تمامی سازندگان اینورتر نرم افزاری برای موارد فوق تهیه و معموالً به صورت رایگان
در اختیار کاربر میگذارند تا کاربر بتواند موتور متصل به اینورتر را روشن یا
خاموش کند یا فرکانس و یا سایر تنظیمات مورد نیاز را انجام دهد شکل (.)36

شکل36ـ به کمک یک لپتاپ و یک مبدل 455ـUSB to RS

میتوان فرکانس و سایر پارامترهای اینورتر را تنظیم کرد.
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همچنین در شکل  36میتوان به جای مبدل 455ـ USB to RSاز دو عدد مبدل
232ـ USB to RSو مبدل 232 to RS485ـ RSنیز استفاده کرد.
 ٥تغییر فرکانس خروجی اینورتر از طریق پالسهای ورودی :امکان
تغییر فرکانس به کمک پالسهای ورودی در بعضی از اینورترها وجود دارد.مث ً
ال
میتوان در این گونه اینورترها تنظیمات را به گونه ای انجام داد که به ازای فرکانس
پالسهای ورودی از  2KHzالی  17KHZفرکانس خروجی اینورتر از  25HZالی
 40HZتغییر کند( .شکل.)37

شکل 37ـ به کمک پالسهای ورودی میتوان فرکانس خروجی اینورتر را تغییر داد.

البته باید در اینورتر تنظیمات مربوط به این قسمت را انجام داد یعنی در اینورتر
تعریف شود که فرکانس خروجی ،تابعی از فرکانس پالسهای ورودی است .در
ضمن ورودیهای پالسها ،به طور جداگانه در اینورتر در نظر گرفته میشود.
(شکل )38
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شکل 38ـ ورودیهای پالس اینورتر

  6ـ انواع فرکانسهای قابل تعریف در اینورتر
در اینورتر تعدادی فرکانس قابل تعریف است ،اگر کاربر ،همه آنها را خوب بشناسد،
میتواند اینورتر را متناسب با نیاز تنظیم کند.
فرکانسهایی که در تنظیمات اینورتر کاربرد داشته و قابل تعریف هستند عبارتاند از:
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 ١ماکزیمم فرکانس ( :)Max. Frequencyدر اینورتر ماکزیمم فرکانس،
فرکانسی است که تحت هیچ شرایطی در اینورتر ،بیشتر از آن در خروجی اینورتر
تولید نمیشود ،حتی اگر به روشهای مختلفی که برای تغییر فرکانس گفته شد
فرمان تولید فرکانس بیشتر به اینورتر داده شود .فرض کنید قراراست یک موتور
دو قطب آسنکرون از طریق یک اینورتر راهاندازی شود ،در ضمن نباید دور روتور
موتور الکتریکی تحت هیچ شرایطی از  2740RPMتجاوز کند.
برای این منظور باید در اینورتر مقدار فرکانس ماکزیمم برابر fmax = 45/66Hz
تنظیم شود.
 ٢فرکانس پایه ( :)Base Frequencyفرکانس پایه فرکانسی است که در آن
فرکانس و بیشتر از آن ،اینورتر ولتاژ نامی را به موتورالکتریکی متصل به اینورتر
خود اعمال می کند .شکل ( )39نمودار ولتاژ خروجی بر حسب فرکانس خروجی را
به صورت خطی نشان میدهد .در این نمودار فرکانس پایه شده است.
ولتاژ خروجی اینورتر

شکل 39ـ نمودار ولتاژ خروجی بر حسب فرکانس خروجی

اگر در یک اینورتر ،فرکانس پایه  60Hzتعیین شود با فرض خطی بودن ولتاژ
خروجی بر حسب فرکانس خروجی اینورتر ،در فرکانس خروجی ،30Hz
اینورتر %50ولتاژ نامی در خروجی خود را مطابق شکل  40تولید میکند.

شکل 40ـ ولتاژ نامی خروجی موتورالکتریکی تابع فرکانس خروجی اینورتر
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اگر فرکانس پایه برابر  30Hzدر نظر گرفته شود ،در فرکانس  30Hzولتاژ
نامی توسط اینورتر تولید و به موتور اعمال میشود ( .شکل )41

شکل 41ـ در فرکانس  30هرتز اینورتر ولتاژ نامی به موتور اعمال می کند

 3فرکانس شروع  :Start Frequencyفرکانس شروع ،فرکانسی است که
از این فرکانس و باالتر ،اینورتر ولتاژ در دو سر موتور قرار میدهد و کمتر از این
فرکانس هیچ ولتاژی دو سر موتور قرار نمیگیرد .نمودار شکل  42فرکانس شروع
رانشان میدهد.

شکل 42ـ در نمودار فوق ،فرکانس شروع ،فرکانس پایه و فرکانس ماکزیمم نشان داده شده است.

7ـ محدود کردن حد باال و پایین فرکانس خروجی اینورتر
گاهی در یک پروسه صنعتی الزم میشود که دور یک موتور الکتریکی از مقدار
مشخصی کمتر و از یک مقدار مشخصی دیگر بیشتر نشود .فرض کنید دور بر
دقیقه یک موتور الکتریکی  2قطب نباید از  1000دور بر دقیقه کمتر نشود (حتی
اگر کاربر فرمان کمتر را برای اینورتر صادر کند) و از  2000دور بر دقیقه بیشتر
نشود (حتی اگر کاربر فرمان تولید فرکانس بیشتر را برای اینورتر صادر کند) .به
عبارت دیگر فرکانس خروجی بین  16/67Hzالی  33/33Hzتغییر کند و اگر
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فرمان فرکانس کمتر از  16/67Hzتوسط کاربر داده شد .اینورتر همان 16/67Hz
را تولید کند و اگر فرمان فرکانسی بیشتر از  33/33Hzداده شد اینورتر همان
 33/33Hzرا تولید کند .این امکان در اینورتر پیشبینی شده است .کاربر باید ابتدا
این امکان را فعال کند .اکثر تولیدکنندگان این امکان را به صورت Frequency
 Limit Selectionو به صورت  Yes/Noاز کاربر سؤال میکنند .اگر کاربر پاسخ
 Yesرا انتخاب کند:
 ١برای فرکانس حد پایین عبارت )Limit LoـLow Limit Frequency (F
 ٢برای فرکانس حد باال عبارت )Limit HiـHigh Limit Frequency (F
در نرم افزار اینورتر ظاهر میشوند که میتوان مقدار فرکانس حد پایین را به پارامتر
(Limit Loـ )Fاختصاص داد و مقدار فرکانس حد باال را به پارامتر (HiـLimitـ)F
واگذار کرد .نمودار شکل ( )43فرکانس حد باال و پایین را نشان میدهد.

شکل 43ـ فرکانس خروجی اینورتر بین دو حد پایین و باال تغییر میکند.

  8ـ شیب افزایشی فرکانس ( )ACC1 Timeو شیب کاهشی
فرکانسی ()DEC2 Time

یکی از مزایای اینورتر در راهاندازی موتورهای الکتریکی این است که مدت زمان
رسیدن دور موتور الکـتریکی به مقدار مشخص ،توسط کاربر تعیین میشود .فرض
کنید زمان رسیدن سرعت یک موتور الکتریکی چهار قطب به  ،1000rpmبه مدت
 120ثانیه طول بکشد این کار با اینورتر امکانپذیر است.
توجه داشته باشید اگر بخواهیم روتور موتور الکتریکی چهار قطب  1000دور
بردقیقه بچرخد باید فرکانس اعمالی به موتور برابر  33/33Hzباشد .در اینورتر
شیب افزایش فرکانس توسط پارامتر  ACC Timeمشخص می شود.
 ACC Timeمدت زمانی است که فرکانس خروجی اینورتر از صفر به ماکزیمم
 Acceleration Timeـ1
 Deceleration Timeـ2
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برسد ( .شکل )44

شکل 44ـ نمودار نمایش ACC Time

فرض کنید در یک اینورتر  fmax = 50Hzو ثانیه  ACC Time = 25تنظیم شده
باشد .در این صورت هنگام روشن کردن موتور توسط اینورتر به ازای هر  0/5ثانیه،
یک هرتز به فرکانس خروجی اینورتر اضافه میشود.
اگر در یک اینورتر  fmax = 60Hzو  ACC Time =10 sتنظیم شده باشد ،مدت
زمانی که طول میکشد تا فرکانس خروجی اینورتر از صفر به  40Hzبرسد
برابر است با :
60 Hz
10 s
40 Hz
x
40Hz × 10s
ثانیه = 6 / 67
60Hz

=
x

در اینورتر  ،DEC Timeمدت زمانی است که فرکانس خروجی اینورتر از  Fmaxبه
صفر برسد( .شکل )45

شکل45ـ نمایش نموداری DEC Time
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فرض کنید در یک اینورتر  fmax = 50Hzو ثانیه  DEC Time = 30و موتور
متصل به آن با فرکانس  40Hzدر حال کار است .میخواهیم ببینیم اگر موتور را
خاموش کنیم ،چند ثانیه بعد موتور کام ً
ال میایستد (فرکانس خروجی اینورتر به
صفر میرسد)
		

		

30 s
x

40Hz × 30s
		ثانیه = 24
50Hz

50 Hz
40 Hz
=
x

از مثالهای ارائه شده دریافت میشود که در اینورتر با تنظیم مناسب ACC Time
و  DEC Timeمیتوان فرمان رسیدن دور روتور موتور الکتریکی متصل به آن به

مقدار دلخواه را دقیقاً تعیین کرد .همچنین بعد از خاموش کردن موتور توسط
اینورتر (بعد از صدور فرمان خاموش شدن) میتوان تعیین کرد که چه مدت
زمان طول بکشد تا دور موتور به صفر برسد( .فرکانس خروجی اینورتر به صفر
برسد).

9ـ جلوگیری از گردش روتور موتور متصل به اینورتر

در یک جهت مشخص

به کمک اینورتر میتوان از گردش روتور متصل به آن در یک جهت مشخصی
( Forwardیا  )Reverseجلوگیری کرد.
در اینورتر این امکان به صورت زیر مطرح است.
“” Prevention of Forward or Reverse Rotation: Run Prevent
سه حالت برای این امکان در نرم افزار اینورتر لحاظ شده است.

1 None

اگر کاربر این گزینه را انتخاب کند ،اینورتر هم فرمان چرخش  Forwardو هم
 Reverseرا اجرا میکند .بنابراین کاربر با فرمان به اینورتر میتواند روتور موتور
متصل به آن را در هر دو جهت ( )Forward , Reverseبه چرخش درآورد.

2 Forward Prev
اگر کاربر در نرم افزار اینورتر ،گزینه فوق را انتخاب کند ،اینورتر فرمان Forward Run
را اجرا نمیکند ،یعنی روتور موتور متصل به اینورتر در جهت  Forwardنمیچرخد.
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3 Reverse Prev
اگر کاربر در نرم افزار اینورتر ،گزینه فوق را انتخاب کند ،اینورتر فرمان Reverse Run
را اجرا نمیکند ،یعنی روتور موتور متصل به اینورتر در جهت  Reverseنمیچرخد.

امکان فوق در پروسههای صنعتی در جایی استفاده میشود که جهت گردش روتور
موتور در یک جهت مجاز نباشد و ممکن است کاربر به اشتباه فرمان غیرمجاز را
صادر کند .از این رو اینورتر با این امکان حتی در صورت اشتباه کاربر ،محافظت
الزم را لحاظ میکند.

 JOG Frequencyـ
در بعضی از پروسههای صنعتی گاهی اتفاق میافتد که دریک سیستم نیاز به یک
موتور با دو دور (دور کند و دور تند) است .دور کند موتور به معنی اعمال فرکانس
کم به موتور الکتریکی و دور تند موتور هم یعنی اعمال فرکانس بیشتر به موتور
است.یکی از موارد کاربرد موتوردو دور (دور کند و دور تند) در جرثقیلهای سقفی
است که دو سرعته هستند.
تغییر سرعت (دور بر دقیقه) یا باید به صورت اتوماتیک انجام پذیرد و یا توسط
اپراتور به صورت دستی انجام شود .در اینورتر امکانی به این منظور پیشبینی
شده است؛ به این صورت که یکی از ورودیهای دیجیتال اینورتر به عنوان
 JOG Frequencyدر نرم افزار اینورتر تعریف میشود .در ضمن در نرم افزار اینورتر
هم ،فرکانسی به نام  JOG Frequencyنیز تعریف میشود.
عملکرد اینورتر در ارتباط با  JOG Frequencyبه این صورت است که تا مادامی که
پایه ورودی دیجیتال با عملکرد ( JOG Frequencyکه قب ً
ال تعریف شده است) فعال
نیست (قطع است) اینورتر با فرکانس تعریفی و به صورت عادی به کار خود ادامه
میدهد .به محض اینکه پایه ورودی دیجیتال با عملکرد  JOG Frequencyفعال
شد ،بالفاصله فرکانسی که قب ً
ال در نرم افزار اینورتر تحت عنوان JOG Frequency
تعریف کردهایم در خروجی اینورتر تولید و به موتور اعمال میشود.
الزم به یادآوری است که همراه  JOG FrequencyبایدACC Time JOG Frequency ،
و  DEC Time JOG Frequencyنیز در نرم افزار اینورتر تعریف شود.
هنگامیکه پایه ورودی دیجیتال با عملکرد  JOG Frequencyفعال میشود ،فرکانس
 JOG Frequencyبا لحاظ شدن  ACC Time JOG Frequencyدر خروجی اینورتر
تولید و به موتور متصل به آن اعمال میشود( .شکل )46
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کلید در حالت
 NPNاست

کلید در حالت
 NPNاست

شکل 46ـ عملکرد JOG Frequency

10ـ راهاندازی موتور متصل به اینورتر
به روش START/STOP
گاهی درفرایندهای صنعتی الزم میشود که با فشردن یک لحظه کوتاه شستی
( )STARTموتورالکتریکی متصل به اینورتر روشن شود و با قطع نیروی دست از
روی شستی ،روشن بودن موتورالکتریکی تداوم داشته باشد و برای خاموش کردن،
با فشردن شستی دیگر ( )STOPـ با کنتاکت در حالت عادی بسته ـ موتورالکتریکی
خاموش شود .این امکان در اینورتر پیشبینی شده است و به سیستم Wireـ 3مشهور
است.
برای تحقیق این فرایند ،ابتدا باید سه ورودی دیجیتال را با عملکرد زیر تعریف کرد.
پایه های ورودی دیجیتال به این صورت تعریف می شود:
)S1: FX (Forward Operation
)S2: RX (Reverse Operation
S3 :3 Wire
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در بعضی از مدل های اینورتر مدار سخت افزاری را به صورت شکل  47در نظر
می گیرند.

شکل 47ـ مدار سخت افزاری  START/STOPدر بعضی از مدل های اینورتر

ولی در بعضی از اینورترهای دیگر مدار سخت افزاری به صورت شکل  48در نظر
می گیرند.

شکل 48ـ مدار سخت افزاری  START/STOPدر بعضی از مدل های اینورتر

ممکن است بعضی از سازندگان اینورتر مدار سخت افزاری دیگری غیر از شکل های
 47و  48برای این منظور در نظر بگیرند .در صورت نیاز به این عملکرد بهتر است
به دفترچه راهنمای استفاده از اینورترمراجعه شود که همراه اینورتر به کاربر
تحویل داده می شود.

11ـ روش تغییر دور پیوسته موتور متصل به اینورتر
به روش UP/DOWN
گاهی در فرایندهای صنعتی و کارگاهی ،کاربر باید دور موتور را تغییر دهد و از قبل
مشخص نیست که دور موتور الکتریکی چقدر باشد .مثال ً در یک ماشین خراطی،کاربر
ابتدا موتور را روشن میکند و با مشاهده میخواهد دور مناسب را تنظیم کند و بعد
میخواهد دور بر دقیقه اندکی کمتر یا بیشتر شود مثال ً برای صیقل دادن چوب دور
بر دقیقه بیشتری الزم دارد و مواردی مشابه که این اتفاق میافتد.
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در اینورتر این امر پیش بینی شده است به این صورت که ابتدا با یک کلید موتور
را روشن می کند و با فشردن یک شستی ساده ،فرکانسی خروجی اینورتر را زیاد
می کند و مادامی که کاربر دست از روی شستی برنداشته است فرکانس افزایش
می یابد و به محض اینکه شستی را رها کند ،فرکانس ثابت می ماند (دور ثابت
می ماند) و با شستی دیگر می تواند فرکانس را به صورت پیوسته کم کند و هر
لحظه که دست از روی شستی بردارد ،فرکانس ثابت می ماند (دور بر دقیقه ثابت
می ماند) .مدار سخت افزاری و تنظیمات اینورتر به صورت شکل  49خواهد بود.

شکل 49ـ مدار سخت افزاری UP/Down

در شکل  49کاربر ابتدا موتور را در جهت دلخواه روشن می کند (در لحظه روشن
شدن فرکانس خروجی اینورتر برابر صفر است) ،کاربر با نگه داشتن شستی ،Up
فرکانس خروجی اینورتر به صورت پیوسته و با دقت  ،0/01 Hzشروع به زیاد شدن
می کند هر لحظه که کاربر دست از روی شستی  Upبردارد ،فرکانس ثابت می ماند
(دور موتور ثابت می ماند)
اکنون اگر دوباره شستی  Upرا فشار دهد فرکانس مجددا ً افزایش می یابد و هر
لحظه که دست از شستی بردارد آخرین مقدار فرکانس ثابت می ماند.
توجه به این نکته مهم است که حداکثر فرکانس خروجی اینورتر با نگه داشتن
شستی  Upبرابر ( Fmaxماکزیمم فرکانس تعریف شده در نرم افزار اینورتر) می شود
هر گاه فرکانس خروجی اینورتر به  Fmaxرسید اگر باز هم کاربر شستی  Upرا فشار
دهد ،دیگر فرکانس افزایش نمی یابد و اگر شستی  Downرا فشار دهد ،فرکانس
کم می شود و اگر شستی  Downرا همچنان نگه دارد ،فرکانس به صفر می رسد و
در این لحظه شستی  Downبی اثر می شود .پس فرکانس خروجی با شستی Up
اضافه می شود و حداکثر  Fmaxو شستی  Downفرکانس کاهش می یابد و حداقل
صفر می شود.
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12ـ روش راهاندازی موتور متصل به اینورتر با جریان DC

در خروجی اینورتر فرکانس همیشه از صفر شروع و با مقداری که روی اینورتر
تنظیم می شود و با توجه به مقدار  ACC Timeطی زمان ،زیاد می شود و نهایتاً به
مقدار تنظیم شده می رسد.
ولتاژ خروجی اینورتر نیز از صفر شروع و با توجه به مقدار فرکانس و Base Frequency
نهایتاً به مقدار مشخصی میرسد .نسبت تغییرات ولتاژ خروجی به فرکانس خروجی
بهصورت خطی و غیرخطی مورد استفاده قرار میگیرد( .شکل )50

شکل   50ـ تغییرات خطی و غیرخطی ولتاژ خروجی نسبت به فرکانس خروجی

در لحظه فرمان روشن شدن اینورتر ،فرکانس خروجی اینورتر صفر است و به دنبال
آن ولتاژ خروجی آن نیز صفر است و طی زمان تعیین شده توسط کاربر ،ولتاژ
خروجی و فرکانس افزایش می یابند.
این حالت برای بعضی از پروسه های صنعتی جالب نیست .فرض کنید یک جرثقیل
سقفی باری را از زمین بلند کرده است و در فاصله یک متری از زمین کاربر فرمان
خاموش شدن موتور را صادر می کند .بنابراین جرثقیل بار را در فاصله یک متری
ثابت نگه می دارد (در این حالت ترمز مکانیکی موتور عمل کرده و محور موتور را
قفل می کند)
اکنون به محض فرمان جدید برای باال بردن بار ،ابتدا ترمز مکانیکی ،روتور را رها
می کند چون در لحظه استارت ولتاژ خروجی اینورتر صفر است لذا ابتدا کمی بار
به سمت پایین می آید و سپس به سمت باال کشیده می شود این امر مطلوب
نیست و ممکن است خطرناک هم باشد .لذا در اینورتر پیش بینی شده است که در
هنگام استارت ،ابتدا یک جریان  DCبه موتور تزریق می شود (نوعی ترمز محسوب
می شود) حاال اگر ترمز مکانیکی ،محور موتور را رها کند ترمز  DCنمی گذارد که بار
به سمت پایین بیاید و بعد از زمان قابل تنظیم( ،که دامنه ولتاژ خروجی تا حدودی
زیاد شده است) در یک لحظه کوتاه جریان  DCاعمالی به موتور را قطع و جریان
 ACبه موتور اعمال می شود.
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این فرایند تنها در جرثقیل سقفی کاربرد ندارد بلکه تعدادی زیادی از فرایندهای
صنعتی وضعیتی مشابه جرثقیل سقفی دارند.
نمودار راه اندازی موتور متصل به اینورتر با جریان  DCدر شکل  51نشان داده
شده است.

شکل  51ـ نمودار راه اندازی موتور متصل به اینورتر با جریان DC

اگر مقدار پارامتر  DC Start Timeبرابر صفر در نظر گرفته شود ،راه اندازی به صورت
معمولی (بدون تزریق جریان  )DCدر اینورتر لحاظ می شود.

13ـ روش های توقف موتور الکتریکی متصل
به اینورتر ()Stop Mode
در اینورتر ،توقف موتور متصل به اینورتر به سه روش زیر انجام می شود:
ـ مد توقف )Free Run (Coast to stop
ـ مد Deceleration Stop
ـ مد توقف brakeـDc
 ١مد توقف )Free Run (Coast to stop

در این مد ،به محض فرمان به اینورتر برای خاموش کردن موتور ،اینورتر بالفاصله
ولتاژ خروجی خود را صفر می کند .مانند یک پنکه روشن که دو شاخه آن از پریز
جدا شود ،بعد از جدا کردن دو شاخه از پریز ،پروانه پنکه مقداری می چرخد و
سپس متوقف می شود .شکل  52نمودار این توقف را نشان می دهد.
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شکل 52ـ نمودار توقف در مد Free Run

 ٢مد Deceleration Stop

در این مد بعد از فرمان خاموش کردن موتورالکتریکی متصل به اینورتر ،فرکانس
خروجی اینورتر شروع به کم شدن می کند (با شیب  Deceleration Timeکم
می شود) تا فرکانس به صفر برسد به دنبال کم شدن فرکانس ،دامنه خروجی نیز
کم می شود.
ً
در این مد تقریبا می توان تعیین کرد که بعد از فرمان قطع به اینورتر ،چه مدت
زمان طول بکشد تا محور موتور کام ً
ال توقف کند .نمودار مد  DECELبا فرض
خطی بودن کاهش فرکانس به صورت شکل  53خواهد بود.

در این لحظه موتور
کام ً
ال متوقف می شود

شکل53ـ نمودار مد توقف Decel
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فرض کنید در یک اینورتر  fmax =Hz 60و  DEC Time = 40 sتنظیم شده باشد.
اگر موتور با فرکانس  Hz 45در حال کار باشد و فرمان توقف صادر شده باشد ،چند
ثانیه طول می کشد تا محور موتور متوقف شود.
60 Hz
40 S
45 Hz
x
45Hz × 40s
ثانیه = 30
60Hz

=x

تغییرات این فرایند مطابق شکل  54خواهد بود.

شکل 54ـ زمان توقف کامل موتور الکتریکی به ازای فرکانس و  DEC Timeمشخص

الزم به یادآوری است که شکل کاهش فرکانس خروجی ممکن است خطی نباشد
(کاربر می تواند تعیین کند عملکرد توقف خطی یا غیرخطی باشد) در شکل  55دو
نمونه کاهش غیرخطی فرکانس نشان داده شده است.

شکل 55ـ دو نمونه ( )Patternکاهش فرکانس غیرخطی نسبت به زمان

 3مد توقف  brakeـ Dc

در این مد توقف بعد از فرمان به اینورتر برای خاموش کردن موتور متصل به آن،
ابتدا فرکانس خروجی با شیب  DEC Timeکاهش می یابد .وقتی مقدار فرکانس
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به اندازه Br Freqـ( .Dcاین مقدار توسط کاربر قابل تنظیم است) رسید ،اینورتر
بالفاصله ولتاژ خروجی را صفر می کند و سپس به اندازه  DC Block Timeصبر
می کند (مقدار  DC Block Timeتوسط کاربر قابل تنظیم است) و سپس به مدت
زمان ( DC Brake Timeاین زمان نیز توسط کاربر قابل تنظیم است) جریان DC
به اندازه ( Dc Brake Levelاین مقدار جریان توسط کاربر قابل تنظیم است) به
موتور تزریق می شود تا موتور کام ً
ال متوقف شود( .اینورترهایی که در آسانسورها
مورد استفاده قرار می گیرند برای توقف کابین از این مد توقف استفاده می کنند)
نمودار شکل ( )56مد توقف  Brakeـ  DCرا نشان می دهد.

شکل 56ـ نمودار مد توقف DC Brake

توجه

کاربر باید در نرم افزار اینورتر ،نوع مد توقف را متناسب با بار مکانیکی متصل
به موتور تنظیم کند.

14ـ برنامهریزی رلههای خروجی
اکثر اینورترهای ساخته شده توسط سازندگان مختلف دارای تعدادی رله های
الکترومغناطیسی و سوئیچ های الکترونیکی است.
معموالً تعداد یک یا دو و یا حتی چهار رله الکترومغناطیسی و یک یا دو سوئیچ
الکترونیکی در اینورتر وجود دارد.
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رلهها و سوئیچهای الکترونیکی همه باید برنامهریزی شوند ،منظور از برنامهریزی
این است که مث ً
ال رله شماره  ۱چه موقع عمل کند .فرض کنید میخواهیم زمانیکه
اینورتر در حالت توقف کامل است ( )stopرله شماره  ۱عمل کند و رله شماره ۲
هنگامیعمل کندکه یک خطایی در اینورتر رخ میدهد.
با عمل کردن رله ،کنتاکت بازآن بسته می شود و از این کنتاکت برای آالرم دادن
یا موارد دیگر می توان استفاده کرد.
رله هایی که در اینورترها مورد استفاده قرار می گیرند معموالْ دارای دو یا سه
کنتاکت هستند.
شکل  57کنتاکت های رله های مورد استفاده در اینورتر را نشان می دهد.

شکل   57ـ تیغه های رله های دو و سه کنتاکت مورد استفاده در اینورتر

فرض کنید رله شماره  ۲برای حالتی عمل کندکه در اینورتر خطایی رخ دهد و
این حالت برای رله برنامه ریزی می شود .حال اگر خطایی در اینورتر رخ داد مدار
الکتریکی یک آژیر را وصل کند تا آژیر ( )alarmبه صدا در آید .نقشه سخت افزاری
این عملکرد به صورت شکل  58است.

شکل   58ـ نحوه اتصال الکتریکی یک آژیر به رله شماره  2یک مدل اینورتر

همچنین فرض کنید زمانی که اینورتر آماده به کار است ،رله (سوئیچ) الکترونیکی
یک اینورتر عمل کند و با وصل سوئیچ به دیگر وسایلی که با این اینورتر در ارتباط
هستند آماده به کار را اعالم کند( .شکل )59
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اینورتر
داخلی
اینورتر
داخلی
مدارمدار
در سوئیچ های الکترونیکی اینورتر
معموالً این پایه را با  Qو یا  Dنشان
می دهند.
E

بار
(مث ً
ال رله)

Q

حداکثر ولتاژ  30ولت
 24Vحداکثر جریان  50میلی آمپر
(محدودیت در مقدار ولتاژ و جریان)

شکل   59ـ نحوه اتصال الکتریکی رله (سوئیچ) الکترونیکی با یک بار

برای برنامهریزی عملکرد رلهها در اینورتر ،کارخانجات سازنده لیستی از وضعیتهایی
که میتوانند منجر به عملکرد رلهها شوند در اختیار کاربر قرار میدهند و کاربر
یک عملکرد (وضعیت) از بین دهها عملکرد پیشبینی شده برای هر رله در نرمافزار
اینورتر انتخاب میکند .در دفتر راهنمای ضمیمه هر اینورتر ،کاربر میتواند لیست
عملکردهای رله خروجی را مشاهده کند.

15ـ سیگنال آنالوگ خروجی
تقریباً همه اینورترهایی که ساخته می شوند ،حداقل یک سیگنال آنالوگ خروجی
متناسب با یک کمیت (معموالً اندازه گیری شده) در اختیار کاربر قرار می دهند.
سیگنال های آنالوگ از نوع ولتاژ و یا جریان و با رنج های زیر است:
0 → 107
رنج تغییرات سیگنال از جنس ولتاژ
10 → 107ـ
20 mAـ4
(خیلی کم متداول است) 20 mAـ0

رنج تغییرات سیگنال از جنس جریان

کمیت هایی که متناسب با مقدار آنها ،اینورتر سیگنال ولتاژ یا جریان در رنج های
داده شده فوق ،تولید می کند در دفترچه راهنمای اینورترها مشخص می کنند
مانند (فرکانس خروجی ،ولتاژ خروجی ،توان خروجی ،گشتاور خروجی ،جریان
خروجی و RPMموتور و موارد مشابه دیگر)
کاربر از این سیگنال خروجی می تواند برای مشاهده مقدار کمیت توسط یک ولت
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متر یا آمپرمتر قابل مقیاس بندی 1مشاهده کند و یا برای کنترل به ورودی یک
دستگاه دیگر مورد استفاده قرار دهدگاهی الزم است دو عدد اینورتر تقریباً دور
بر دقیقه برابر داشته باشند ولی فقط کنترل فرکانس روی یکی از آنها انجام شود.
شکل ()60
برای این کار اینورتر شماره  2طوری تنظیم می شود که به ازای ورودی ولتاژ ،۰ ۱۰ V
فرکانس خروجی آن از صفر الی  50 Hzتغییر کند.فرض کنید تغییرات پتانسیومتر
منجر به تغییر فرکانس از صفر الی  50 Hzخواهد شد.

این اینورتر را طوری تنظیم می کنیم
که اوالً تغییر فرکانس به وسیله سیگنال
آنالوگ ورودی باشد و ثانی ًا به ازای ورودی
صفر تا  10ولت فرکانس خروجی آن از
صفر تا  50هرتز تغییر کند.

این اینورتر را طوری تنظیم می کنیم
که اوالً تغییر فرکانس به وسیله سیگنال
آنالوگ ورودی باشد و ثانی ًا به ازای ورودی
صفر تا  10ولت فرکانس خروجی آن از
صفر تا  50هرتز تغییر کند.

شکل   60ـ موتورهای متصل به هر دو اینورتر تقریب ًا دور بر دقیقه های برابری دارند.
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در شکل  61نمونهای دیگری از کاربرد سیگنال آنالوگ خروجی نشان داده شده است.

این آمپرمتر که با تنظیمات انجام گرفته روی آن می تواند
دور بر دقیقه را نشان دهد می توان در فاصله دورتری از
اینورتر نصب کرد

این اینورتر را طوری تنظیم می کنیم که اوالً تغییر
فرکانس به وسیله سیگنال آنالوگ ورودی باشد و
ثانی ًا به ازای ورودی صفر تا  10ولت فرکانس خروجی
آن از صفر تا  50هرتز تغییر کند.
ولتاژ آنالوگ ورودی توسط پتانسیومتر تغییر می کند.
شکل   61ـ کاربر می تواند هر کمیت دلخواه قابل دسترسی را روی آمپرمتر در یک نقطه دیگر مشاهده کند.

16ـ جبرانسازی لغزش
همه موتورهای آسنکرون دارای لغزش هستند ،یعنی دور روتور آنها اندکی کمتر
از دور سنکرون است .مث ً
ال دور سنکرون یک موتور آسنکرون دو قطب با اعمال
ً
فرکانس  50 Hzبه آن ۳۰۰۰ RPM ،است ولی دور روتور آن عمال اندکی کمتر
است (به عنوان مثال  2880دور بر دقیقه یا لغزش  )٪4از طرفی می توان گفت دور
 2880 RPMیعنی دور سنکرون و با فرکانس اعمالی  48 Hzبه دست آمده است.
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برای جبران سازی دور  120 RPMافت (به خاطر لغزش) در اینورتر امکانی برای
جبران سازی لغزش پیش بینی شده است ،یعنی اگر کاربر بخواهد تقریباً دور
سنکرون در موتور متصل به اینورتر خود داشته باشد ،باید مقدار لغزش (روی پالک
موتور می نویسند) را تبدیل به فرکانس کرده و در نرم افزار اینورتر وارد کند .مث ً
ال
در مثال اشاره شده لغزش  %4برابر  2 Hzفرکانس خواهد بود ،کاربر باید در قسمت
جبران سازی فرکانسی ،مقدار  2 Hzرا وارد کند و اینورتر با این تنظیم به جای
اعمال فرکانس  50 Hzبه موتور ،فرکانس  52 Hzرا اعمال می کند تا کاربر تقریباً
 3000 RPMرا از شفت موتور دریافت کند.

17ـ فرمان قطع اضطراری خارجی ()Emergency Stop
در اینورتر امکانی به نام فرمان قطع (حالت اورژانسی) انتقال انرژی از اینورتر به
موتور وجود دارد این امکان  External Tripنام دارد.
عملکرد آن به این صورت است که یکی از پایه های ورودی دیجیتال را به همین
منظور در نظر می گیرند ،هرگاه این پایه فعال شود ،بالفاصله موتور متصل به اینورتر
خاموش می شود.
همان طور که قب ً
ال نیز توضیح داده شد ،برای هر ورودی دیجیتال در اینورتر باید
یک عملکرد تعریف کرد .لذا برای پایه ورودی دیجیتال که قرار است با فعال شدن
آن ،موتور بالفاصله خاموش شود ،باید عملکرد  External Tripو یا  BXرا انتخاب
کنیم .شکل ()62

شکل   62ـ نقشه سخت افزاری شستی Emergency Stop

ایراد مدار شکل  62این است که اگر سیم رابط بین  S4و  CMقطع شود کاربر
متوجه نمی شود و موقع اضطرار وقتی شستی  Emergency stopرا فشار می دهد.
چون سیم رابط بین  S4و  CMقطع است اینورتر هیچ عکس العملی از خود نشان
نمی دهد لذا باید (حتماً) از شستی با کنتاکت در حالت عادی بسته ( )NCمطابق
شکل  63استفاده شود.
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شکل 63ـ استفاده از شستی های با کنتاکت در حالت
عادی بسته برای این منظور امری اجتناب ناپذیر است.

فقط باید ورودی  S4را در نرم افزار اینورتر تعریف کرد که حالت فعال آن ،حالت
قطع است (برای هر ورودی می توان حالت فعال را قطع و یا وصل تعریف کرد).
در شکل  63اگر سیم رابط بین  S4و  CMبه هر دلیلی قطع شود بالفاصله اینورتر
از خود عکس العمل نشان داده و موتور را قطع می کند و کاربر چون شستی
 Emergency Stopرا فشار نداده است پس متوجه قطع بودن سیم رابط می شود.
پس با این روش تا مادامی که اینورتر از خود عکس العمل نشان نداده است یعنی
اینکه سیستم  Emergency stopسالم است.
البته این روش قطع اضطراری ،میتواند بهطور همزمان در تعداد بیش از یک عدد
اینورتر را نیز دربرگیرد .یعنی با یک شستی اضطراری ،میتوان تعدادی اینورتر را
همزمان خاموش کرد( .شکل )64

همه کنتاکنت ها مربوط به یک رله هستند
شکل   64ـ قطع هم زمان تعدادی از اینورترها

توجه داشته باشید که در بسیاری از اینورترها ،وقتی به صورت Emergency stop
موتور متصل به اینورتر را خاموش می کنند ،اوالً با وصل مجدد شستی Emergency
 stopموتور مجددا ً روشن نمی شود و ثانیاً حتماً باید اینورتر  Resetشود.
روی صفحه کلید تمامی اینورترها شستی  Resetوجود دارد لذا برای  Resetکردن
می توانید از آن استفاده کرد یا اینکه یکی از ورودی های دیجیتال را  Resetانتخاب

کرد این شستی می تواند در فاصله دورتری از اینورتر نیز قرار گیرد( .شکل )65
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شکل   65ـ مدار سخت افزاری قطع اضطراری و پایه Reset

وقتی موتور متصل به اینورتر را با شستی  Emergency stopخاموش می شود.
اینورتر این مدل خاموش کردن را یک خطا تلقی می کند و با پیغام مناسب روی
صفحه نمایش (به صورت متنی در اینورترهایی که صفحه نمایش متنی دارند و
به صورت کد در اینورترهایی که صفحه نمایش آنها به صورت  Segmentـ 7است).
خطا را اعالم می کند.

18ـ عملکرد حفاظتی اینورتر
حفاظت اینورتر از دو بخش اصلی تشکیل شده است:
الف) حفاظت اینورتر
ب) حفاظت موتور توسط اینورتر
الف) حفاظت اینورتر
اینورتر تا حدودی خودحفاظتی در برابر عواملی چون گرم شدن قطعات الکترونیک
یا وصل شدن موتور با توان بیشتر از توان تحمل اینورتر (در حقیقت در برابر جریان
خروجی بیشتر از حد مجاز اینورتر) و موارد مشابه دیگر دارد .مث ً
ال اگر جریان
خروجی آن از حد مجاز بیشتر شود بالفاصله موتور متصل به خود را قطع می کند
و پیغام مناسبی مانند  Inverter Over Loadو یا  IOLروی صفحه نمایش نشان
می دهد .اگر دمای قطعات الکترونیک قدرت آن از حد مجاز بیشتر شود بالفاصله
موتور متصل به خود را خاموش می کند و معموالً پیغام  Thermalـ  Eو یا  Ethصادر
می کند .اگر فن خنک کن آن بسوزد یا قطع شود بالفاصله موتور متصل به خود را
خاموش می کند و با پیغام مناسب کاربر را از خطای به وجود آمده مطلع می کند.
در دفترچه راهنمای هر اینورتر لیست خطاها و پیغامهای صادره را بهطور کامل
مینویسند تا کاربر با مشاهده هر پیغام روی صفحه نمایش بتواند خطای بهوجود آمده
را تحلیل و نسبت به رفع آن اقدام کند.
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توجه

اینورتر در برابر اتصال کوتاه خروجی معموالً محافظت نمیشود و چنانچه اتصال
کوتاهی در خروجی آن رخ دهد ،به احتمال خیلی زیاد قطعات قدرت آن
میسوزند .لذا ابتدا موتور را بهطور صحیح و با رعایت اصول فنی به اینورتر وصل
کنید (از اتصال کوتاه نبودن خروجی مطمئن شوید) سپس برق اصلی را وصل
کنید.
عالوه بر موارد فوق اگر ولتاژ ورودی اینورتر از مقدار مشخصی کمتر یا از مقدار
مشخصی بیشتر شود موتور متصل به خود را بالفاصله خاموش می کند و پیغام هایی
مانند  Overvoltage Tripبرای ولتاژ بیشتر از حد مجاز و  Low Voltage Tripبرای
ولتاژ کمتر از حد مجاز صادر می کند.
ب) حفاظت موتور توسط اینورتر
اگر هواکش اینورتر دارای مشکل شود مث ً
ال اتصاالت آن از جای خود خارج شده
باشند و یا هم بسوزد (وقتی هواکش می سوزد یا جریان دریافت نمی کند ـ سیم های
ارتباط الکتریکی آن قطع شده اند ـ یا جریان بیش از حد نامی دریافت می کند)
بالفاصله اینورتر موتور متصل به خود را خاموش می کند تا عناصر نیمه هادی قدرت
آن که قب ً
ال به طور غیرمستقیم و یا مستقیم توسط هواکش خنک می شوند ،بیش
از اندازه گرم نشوند .زیرا در اثر گرم شدن بیش از حد ،معموالً معیوب می شوند.
توجه داشته باشید در اینورتر وقتی هواکش کار نمی کند لزوماً به معنای سوختن
آن نیست! بلکه در آن لحظه نیازی نبوده است که هواکش کار کند.
تنظیمات هواکش اینورتر
 1تا مادامی که اینورتر روشن است (به برق اصلی وصل است) هواکش نیز همراه با
اینورتر روشن می ماند این حالت در اینورتر معموالً با عبارت  Always ONمشخص
می کنند.
 ٢تا مادامی که موتور متصل به اینورتر روشن است ،هواکش نیز روشن است و
به محض اینکه موتور متصل به اینورتر خاموش شد هواکش نیز خاموش می شود.
این حالت در اینورتر معموالً با عبارت  During Runمشخص می کنند .در بعضی از
مدل های اینورتر و در این مدکاری هواکش ،یک تایمر نیز تعریف می کنند با تنظیم
این تایمر ،هواکش بعد از خاموش شدن موتور ،مدت زمان تنظیم شده تایمر ،کار
می کند و بعد خاموش می شود( .نمودار شکل )66
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شکل   66ـ نمودار روشن شدن فن در حالت روشن شدن فن همراه با موتور اینورتر

 3اینورتر دمای قطعات قدرت را حس میکند و چنانچه الزم باشد هواکش را روشن
میکند و به محض اینکه قطعات خنک شوند هواکش را خاموش میکند در این
مدکاری هواکش ،روشن و یا خاموش بودن موتور متصل به اینورتر تأثیری درروشن و
یا خاموش بودن هواکش نمیگذارد و روشن شدن هواکش فقط به دما بستگی دارد.
این حالت در اینورتر را معموالً با عبارت  Temperature Controlمشخص می کند.
پ) حفاظت اینورتر از موتور متصل به آن
سیم پیچ های یک موتور الکتریکی زمانی می سوزد (معیوب می شود) که دمای آنها
از مقدار مشخصی بیشتر شود (دمای طبیعی سیم پیچ ها در حالت کار عادی معموالً
 43درجه سانتی گراد در نظر می گیرند)
گرم شدن سیم پیچ ها به دو عامل اصلی بستگی دارد:
الف) عبور جریان بیش از حد مجاز
ب) خنک نشدن بدنه و هسته موتور
هر کدام از دو مورد فوق به تنهایی میتواند باعث معیوب شدن سیمپیچهای
موتورالکتریکی شود .بدنه و هسته اغلب موتورها ،توسط پروانه  هایی که روی شفت روتور
نصب میشوند خنک میشوند و در تعدادی از موتورها ،یک هواکش جداگانه وظیفه
خنک کردن بدنه و هسته استاتور را به عهده دارد.
توجه داشته باشید که موتورهایی به کمک پروانههای نصب شده روی شفت خنک
میشوند که روتور موتور ،با دور نامیبچرخد.
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اگر روتور موتور با دور کمتر از دور نامی بچرخد ،میزان جابهجایی هوا برای خنک
کردن هسته موتور ،ممکن است کافی نباشد و به تدریج هسته و بدنه گرم شده و
باعث آسیب رساندن به سیمپیچهای موتور شوند .از اینرو در بعضی از اینورترهای
ساخته شده ،در نرمافزار آن ،از کاربر نوع خنک کردن موتور معموالً با عبارت Motor
 Coolingسؤال میکنند ،کاربر باید یا خنک کردن با پروانههای نصب شده روی
شفت موتور را پاسخ دهد ( )self Coolو یا باید خنک کردن موتور با موتور دیگر
( )Forced Coolرا انتخاب کند.
اگر پاسخ کاربر Self Cool ،باشد اینورتر در فرکانس های کم ،جریان خروجی را
محدود می کند تا سیم پیچ ها گرم نشوند (چون دور موتور کم است لذا پروانه های
نصب شده روی شفت روتور به میزان کافی هوا را جابه جا نمی کنند) ولی اگر
پاسخ کاربر Forced Cool ،باشد ،حتی در فرکانس خیلی کم نیز جریان خروجی
را محدود نمی کند .در شکل  67نمودار محدودیت جریان نسبت به فرکانس دردو
حالت  self Coolو  Forced Coolنشان داده شده است.
جریان خروجی اینورتر

اعداد در اینجا جنبه مثال دارند
شکل   67ـ نمودار جریان خروجی اینورتر بر حسب فرکانس برای حالت  Forced Coolو Self Cool

جریان خروجی اینورتر (جریان موتورالکتریکی) که باعث گرم شدن سیم پیچ های
استاتور می شوند را می توان به صورت زیر در اینورتر تعریف کرد تا سیم پیچ های
موتور آسیب نبینند.
الف) تنظیم حداکثر جریان خروجی اینورتر به مدت یک دقیقه ،به این صورت که اگر
جریان خروجی اینورتر به مدت یک دقیقه از این مقدار بیشتر بود بالفاصله اینورتر موتور
متصل به خود را خاموش میکند .معموالً این مقدار بر حسب درصد بیان میشود و
مقدار آن نیز 200ـ 120درصد جریان نامیموتور است که برای اینورتر تعریف میشود
(در ادامه توضیح بیشتری در ارتباط با جریان نامیداده خواهد شد) .این عملکرد معموالً
با عبارت  ETH 1minیا عبارت مشابه دیگر در اینورتر بیان میشود.
ب) تنظیم حداکثر جریان خروجی اینورتر بهطور مداوم ،اگر مقدار جریان خروجی
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اینورتر (جریان موتور) در هر لحظه از این مقدار بیشتر شد بالفاصله اینورتر موتور
متصل به خود را خاموش میکند .مقدار این پارامتر نیز بر حسب درصد بیان میشود
و مقدار نیز معموالً بین  50تا  180درصد جریان نامیموتور خواهد بود .این عملکرد
معموالً با عبارت  ETH contیا به عبارت مشابه دیگر در اینورتر بیان میشود .نمودار
شکل  68جریان خروجی اینورتر برحسب درصد را بر حسب زمان نشان میدهد.

شکل  68ـ نمودار جریان خروجی اینورتر بر حسب زمان

یکی دیگر از روش های حس کردن گرمای بیش از حد سیم پیچ های استاتور
موتور متصل به اینورتر استفاده از سوئیچ های حرارتی ( )Thermoswitchاست.
سوئیچ های حرارتی به این صورت عمل می کنند که در حالت عادی کنتاکت آنها
بسته است و وقتی دمای حس شده توسط آنها زیاد شد ،سوئیچ را باز می کنند.
(روی اکثر جاروبرقی ها نیز این سوئیچ نصب می شود و وقتی موتور جاروبرقی
اندکی داغ می شود این کلید عمل کرده و مسیر اصلی برق سیم پیچ ها را قطع
می کند و جارو برقی خاموش می شود).
تا مادامی که سوئیچ به اندازه کافی خنک نشده باشد مجددا ً وصل نمی شود و وقتی
دمای حس شده آن از مقدار مشخصی کمتر شد مجددا ً وصل می شود)
روی هر سه گروه کالف های سیم پیچ یک عدد سوئیچ حرارتی نصب می کنند و هر
سه سوئیچ را با هم سری می کنند (شکل .)69

سوئیچ حرارتی

شکل   69ـ نحوه نصب سوئیچ  های حرارتی به سیم پیچ های موتور
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در ارتباط با این نوع حفاظت ،در اکثر اینورترها میتوان یک پایه ورودی دیجیتال را با
عملکرد  Thermal Inانتخاب کرد و این پایه را به لحاظ عملکردی از نظر Normally
 openیا  Normally Closeباید  Normally Closeتعریف کرد ،در حالت عادی همه
سوئیچهای حرارتی بسته هستند (در دمای طبیعی) به محض اینکه دما در همه
کالفها و یا یک گروه کالف افزایش یافت همه و یا یک سوئیچ که باز شوند ،مطابق
شکل  70ورودی اینورتر قطع میشود و اینورتر پیغام مناسبی در همین ارتباط میتواند
صادر میکند.

سوئیچ حرارتی

شکل 70ـ نحوه اتصال سوئیچ های حرارتی به ورودی دیجیتال اینورتر

همچنین روش دیگری نیز برای حس کردن گرمای سیم پیچ های موتور متصل
به اینورتر وجود دارد ،در این روش یک مقاومت تابع حرارت یا همان  PTC1یا
 PT1002معموالً روی هر گروه کالف موتور نصب می کنند و سپس این PTCها را
با یکدیگر سری کرده و با یک مقاومت ثابت نیز سری و آن گاه به دو سر آنها ولتاژ
وصل می کنند (شکل .)71
1ـ  PTCیک مقاومت تابع حرارت است .یعنی مقدار آن با افزایش دمای حس شده افزایش می یابد .فقط
افزایش مقدارمقاومت آن نسبت به دمای حس شده خطی نیست!
2ـ  PT 100یک مقاومت تابع حرارت است فرق آن با  PTCدر خطی بودن آن است .یعنی به ازای افزایش
یک درجه سانتی گراد دمای حس شده توسط  385 mΩ PT100مقاومت اهمی آن زیاد می شود.
در ضمن مقدار این مقاومت در صفر درجه سانتی گراد برابر  100 Ωاست .از این مقاومت معموالً در مواردی
استفاده می شود که بخواهیم هر لحظه مقدار دما را اندازه بگیریم.
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شکل 71ـ نحوه نصب PTCها روی سیم پیچ های استاتور

فرض کنید جمع مقاومت اهمیسه عدد  PTCدر دمای  35درجه سانتیگراد برابر
 2/8 kΩباشد .بنابراین با توجه به مدار شکل  72ولتاژ دو سر آن مقاومت معادل سه
عدد  PTCبرابر خواهد بود با:
5V
=
× 2 / 8 kΩ 2 / 8 V
2 / 8kΩ + 2 / 2kΩ

=
V PTC

شکل 72ـ ولتاژ دو سر PTC

حال اگر دما افزایش یابد مقدار مقاومت اهمی  PTCها ،افزایش می یابد فرض کنید
دما به  55درجه سانتی گراد رسیده باشد و مقاومت PTCها از  2/8 kΩبه 6/8 kΩ
تغییر یافته باشد لذا ولتاژ دو سر PTCها برابر خواهد شد با:
5V
=
× 6 / 8kΩ 3 / 78V
6 / 8kΩ + 2 / 2kΩ

=
V PTC
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با توجه به مثال فوق ،مشخص است که با افزایش دما ،ولتاژ دو سر PTCها افزایش و
با کاهش دما نیز کاهش می یابد .برای حفاظت سیم پیچ ها در صورت افزایش دمای
آنها ،ولتاژ دو سر PTCها را به اینورتر اعمال می کنند و در نرم افزار اینور مشخص
می کنند که مقدار ولتاژ به عنوان مثال (با توجه به مثال صفحۀ قبل) تا  3/5 Vدمای
سیم پیچ ها در حد قابل قبول است و اگر ولتاژ ورودی از  3/5ولت بیشتر شد اینورتر
فرمان قطع انتقال انرژی به موتور متصل به خود را صادر کند (موتور را خاموش
می کند) .این روش حفاظت از سیم پیچ های موتور بسیار رایج است.

19ـ موارد دیگر حفاظت در اینورتر
با توجه به امکانات متعددی که در اینورتر برای حفاظت پیش بینی شده است.
امکان بررسی همه آنها در این کتاب میسر نیست و لذا در ادامه فقط به بعضی از
موارد اشاره خواهد شد.
 1قطع فاز بین اینورتر و موتور
نرم افزار اینورتر را به گونه ای می توان تنظیم کرد که اگر یکی از فازهای موتور
( )U,V,Wقطع شدند ،اینورتر بالفاصله موتور متصل به خود را خاموش کند.
 2قطع فاز ورودی (قطع فاز برق ورودی اینورتر)
با قطع یکی از فازهای ورودی ،در صورتیکه موتور متصل به اینورتر خاموش باشد
هیچ اتفاقی نمیافتد و حتی اگر موتور متصل به اینورتر روشن باشد ،ولی موتور بیبار
کار کند ،نیز هیچ اتفاقی نمیافتد .اگر موتور زیر بار باشد (تقریباً باالی  %50جریان
نامیدریافت کند) بالفاصله اینورتر موتور متصل به خود را خاموش میکند .در این
مورد اینورتر معموالً پیغام  Low Voltageصادر میکند .در اینورتر وقتی یکی از فازهای
ورودی قطع میشود شکل ولتاژ یکسو شده تقریباً بهصورت شکل  73خواهد بود.

شکل 73ـ شکل تقریبی ولتاژ دو سر بانک خازنی در اینورتر در صورت قطع شدن یکی از فازهای ورودی
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در اینورترها ولتاژ  Input Phase Open V Bandقابل تنظیم است (معموالً 1
الی  100ولت).
توجه داشته باشید که مقدار  IPO V Bandرا کاربر تعیین نمیکند بلکه مقدار آن
به باری که به موتور کوپل شده است بستگی دارد .در حالت بیباری موتور یا خاموش
بودن موتور ،مقدار  IPO V Bandبهسمت صفر میرود .کاربر فقط تعیین میکند که
مقدار  IPO V BANDاز چه مقداری بیشتر شد اینورتر مبادرت به خاموش کردن
موتور متصل به خود میکند.
حتی در بسیاری موارد می توان مطابق شکل ،74اینورتر را با برق تک فاز خانگی
(برق شهر) مورد آزمایش قرار داد.

برق ورودی

به ترمینال  R/L1وصل شود
به ترمینال  S/L2وصل شود
به ترمینال  T/L3وصل شود

شکل 74ـ مدار آزمایش تنظیمات اینورتر به کمک برق یک فاز خانگی با موتور بدون بار

 3سرعت (دور بر دقیقه) روتور بیش از سرعت سنکرون
اگر سرعت روتور موتور متصل به اینورتر ،به هر دلیلی بیش از سرعت سنکرون
روتور شود (مانند وصل به یک بار مکانیکی که بار مکانیکی باعث شود سرعت روتور
بیشتر از سرعت سنکرون موتور شود مث ً
ال سقوط بار از یک جرثقیل سقفی و یا
موارد مشابه دیگر) اینورتر می تواند بالفاصله موتور متصل به خود را خاموش کند.
در اینورتر این عملکرد را معموالً  Over Speedمی نامند.
برای امکان فوق دو پارامتر را باید در اینورتر تنظیم کرد:
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)A: Over Speed Level (Hz
)B: Over Speed Time (Sec
اگر چرخش روتور سریعتر از  Over Speed Levelشد و مدت زمان این عمل از Over
 ،Speed Timeبیشتر شد اینورتر بالفاصله موتور متصل به خود را خاموش میکند.
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امکان فوق ممکن است در بعضی از اینورترها نباشد.
 4نوسان سرعت
در بعضی از اینورترها ،این امکان وجود دارد که اگر دور محور موتور الکتریکی متصل
به اینورتر ،دچار نوسان شود ،با فعال کردن این امکان در اینورتر ،موتورالکتریکی
متصل به آن را خاموش کرد.
این امکان در اینورترها معموالً تحت عنوان  Speed Variation Failureمطرح
می شود و در قسمت نرم افزار آن باید سه گزینه به شرح زیر را تنظیم کرد:
A: Speed Dev. Trip
yes/No
B: Speed Dev. Band
20/00 Hz
C: Speed Dev. Time
1/0 Sec
اگر بخواهیم این امکان در اینورتر فعال شود باید در تنظیمات گزینه Speed Dve.
 Tripرا  Yesانتخاب کرد و مقدار نوسان مجاز را (بر حسب هرتز) را باید به پارامتر
 Speed Dev. Bandواگذار کرد و مدت زمان مجاز نوسان را نیز باید در پارامتر
 Speed Dev Timeتنظیم کرد.
 5حفاظت در برابرگم شدن صفحه کلید ()key pad
صفحه کلید اغلب اینورترها قابل جدا شدن از بدنه اصلی است .فرض کنید قرار
است روشن و خاموش کردن اینورتر از روی صفحه کلید باشد .همچنین فرض
کنید که فردی از روی صفحه کلید ،موتور متصل به اینورتر را روشن کرده است.
اکنون اگر فرد دیگری صفحه کلید را از بدنه جدا کند ،نفر اول ،دیگر نمی تواند
موتور را خاموش کند و ناچار است برق اصلی اینورتر را قطع کند.
در اینورتر یک امکان برای این منظور پیش بینی شده است این امکان Lost
 Keypad Modeنام دارد.
زیر مجموعه این عنوان سه حالت پیش بینی شده است که با حروف  Aو Bو C
نشان داده می شود.
الف) A: None
در این حالت در صورت جدا شدن صفحه کلید ،اینورتر از خود هیچ عکس العملی
نشان نمی دهد.
ب( B: Free Run
در این حالت به محض جدا شدن صفحه کلید ،موتور با مد  Free Runخاموش
می شود (این مد در صفحات قبل توضیح داده شده است).
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ج( C: Dec

در این مد به محض جدا شدن صفحه کلید ،موتور با مد  rationـ Deceleخاموش
می شود (این مد در صفحات قبل توضیح داده شده است).
 6قطع موتور از اینورتر
این امکان در اینورتر به نام  No Motor Tripمطرح می شود .به محض اینکه فرمان
روشن شدن موتور متصل به اینورتر ،به اینورتر داده می شود اگر جریان موتور از
مقدار مشخصی کمتر باشد و در مدت زمان تعریف شده به این منظور جریان
موتور به مقدار مشخصی نرسد ،اینورتر انتقال توان به موتور را متوقف می کند .این
پارامترها در نرم افزار اینورترها معموالً به این صورت تعریف می شوند.
A: No Motor Level
B: No Motor Time
 7سایر موارد
تعداد موارد حفاظت در اینورتر خیلی زیاد هستند و بررسی همه آنها در اینجا
ممکن نیست.

20ـ شروع دوباره اتوماتیک Automatic Restart
وقتی اینورتر خطایی را احساس کرد (مطابق با تنظیمات انجام شده توسط کاربر)
مث ً
ال جریان خروجی آن از مقدار تنظیم شده جریان و زمان بیشتر شد) ،بالفاصله
انتقال انرژی به موتور متصل به خود را قطع می کند و برای راه اندازی مجدد موتور،
ابتدا باید خطا را در اینورتر  Resetکرد و سپس فرمان  RUNرا اجرا کرد در غیر
این صورت فرمان  RUNاجرا نمی شود .در اینورتر امکانی (عملکردی) وجود دارد
که کاربر در صورت انتخاب آن وقتی اینورتر خطایی را احساس کرد و موتور را
خاموش کرد اینورتر مدتی (قابل تنظیم) صبر کند و ضمن  Resetکردن خطا،
موتور را نیز روشن کند .اگر بعد از روشن کردن مجددا ً خطا تکرار شد عمل Reset
کردن و  RUNمجدد دوباره اجرا می  شود .کاربر می تواند تعیین کند که اینورتر
چند بار این عمل را انجام دهد اگر به تعداد دفعات تعریف شده ،اینورتر نتوانست
موتور را روشن کند .عملیات روشن کردن متوقف می شود و کاربر باید اینورتر را
 Resetو سپس فرمان  RUNرا اجرا کند .این عملکرد در اینورتر با عبارت Restarts
 by reset after tripمشخص می کنند و شامل سه گزینه به این شرح است:
A: RST Restart Yes/No
اگر کاربر گزینه  Yesرا انتخاب کند ،یعنی عمل شروع دوباره اتوماتیک را فعال
کرده است و دو پارامتر زیر نیز فعال خواهند شد:
B: Retry Number
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چند بار این عمل  Restartرا پشت سر هم انجام دهد (معموالً )0~ 10
بین دو  Restartمتوالی ،چقدر صبر کند( .معموالً  0~ 60ثانیه).
توجه

C: Retry Delay

فرض کنید کاربر مقدار پارامتر  Retry Numberرا برابر عدد  8در نظر گرفته
است و اینورتر بعد از  6بار موفق شده است که موتور متصل به خود را بدون
خطا راه اندازی کند .بعد از راه اندازی کامل 6 ،بار راه اندازی از حافظه پاک
می شود و اگر چنانچه اینورتر مواجهه با خطایی شود ،بار دیگر تا  8بار سعی
می کند موتور متصل خود را راه اندازی کند.
21ـ تنظیمات کارخانهای Factory Default
وقتی یک اینورتر نو خریداری میشود ،کارخانه سازنده پارامترهای آن را در حد
کاربرد عمومی تنظیم میکند این تنظیمات به تنظیمات کارخانهای معروف است
مقدار هر پارامتر تنظیم شده ،توسط سازنده در دفترچه راهنمای همراه اینورتر
مشخص شده است .معموالً در اینورترها به کاربر نیز اجازه میدهند تنظیمات موجود
را به تنظیمات کارخانهای برگرداند .این عملکرد را معموالً با  Parameter Initدر
اینورترها را مشخص میکنند.
ً
برای دسترسی سریعتر کاربر به پارامتر خاصی در اینورتر ،معموال پارامترها را بهصورت
دستهبندی درمیآورند ،در بسیاری از اینورترها به کاربر اجازه میدهند فقط یک یا
چند گروه پارامتر را بهصورت تنظیم کارخانهای درآورد و یا همه گروه پارامترها را
بهصورت یکجا به تنظیم کارخانهای برگرداند.
ـ وارد کردن اطالعات موتور در اینورتر :در بعضی از مدهای کاری اینورتر
(مانند مد  )Vectorبرای اینکه اینورتر بهتر بتواند دور موتور را کنترل کند و انتقال
توان به آن را بهتر انجام دهد باید مشخصات کامل موتور (پارامترهای موتور) را
در اینورتر وارد کرد .عمومی ترین پارامترهای موتور که باید در اینورتر وارد شوند
عبارت اند از:
الف) توان موتور Motor Capacity
ب) تعداد قطب های موتور Pole Number
ج) لغزش نامی Rated Slip
د) جریان نامی Rated Current
ه) جریان بی باری No load Carrent
و) راندمان Efficiency
پارامترهای ذکر شده را باید از روی پالک موتور قرائت کرد و سپس در اینورتر وارد
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نمود .البته اینورتر به پارامترهای دیگری نیز نیاز دارد مانند مقاومت اهمی سیم
پیچ های موتور یا ضریب خودالقایی سیم پیچ ها و نظایر آن.
این پارامترها را با اجرای  Auto Tuningدر اینورتر ،در صورتی که موتور مورد نظر
به آن وصل باشد ،اینورتر آنها را اندازه گرفته و وارد می کند.
ـ راه اندازی موتورهای ترمزدار به کمک اینورتر :تعدادی از موتورهای مورد
استفاده در صنعت ،دارای ترمز مکانیکی هستند .در حالت عادی زمانی که موتور
به برق وصل نشده است ترمز عمل می کند و شفت موتور را قفل می کند .به
محض وصل برق به موتور ،ترمز عمل کرده و شفت را رها می کند .در مواردی که
به محض قطع برق اصلی ،روتور موتور باید در جا متوقف شود از موتورهای دارای
ترمز مکانیکی استفاده می کنند.
مدار الکتریکی معمول یک ترمز مکانیکی به صورت شکل  75است:

شکل 75ـ مدار الکتریکی ترمز مکانیکی

اگر بخواهیم موتور با ترمز مکانیکی را با کمک اینورتر راه اندازی کنیم ،باید به
سیستم ترمز از مسیر دیگری ولتاژ بدهیم .زیرا سیستم ترمز مکانیکی برای عملکرد
نیاز به ولتاژ  220ولت و یا  380ولت دارد .در صورتی که اینورتر ولتاژ را متناسب
با فرکانس از صفر تا مقدار تنظیم شده در طی زمان زیاد می کند .در صورتی که
(ترمز مکانیکی در لحظه اول نیاز به ولتاژ  220ولت و یا  380ولت دارد.
شکل  76نحوه تغییر فرکانس و ولتاژ خروجی اینورتر را طی زمان نشان می دهد.

شکل 76ـ نمودار تغییرات فرکانس و ولتاژ دو سر موتور طی زمان
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برای فعال کردن ترمز مکانیکی از رله موجود در اینورتر استفاده میکنیم ،رله
خروجی اینورتر را با عملکرد ( RUNو یا در بعضی از اینورترها  )Duration Runباید
برنامهریزی کرد .یعنی به محض اینکه فرمان  RUNاز طرف کاربر به اینورتر داده شد
(از طریق کیپد و یا ترمینالهای ورودی و یا RSـ )485بالفاصله عمل میکند .و به
کمک این رله ولتاژ  220ولت و یا  380ولت را به ترمز موتور اعمال میکنیم (البته
سیمهای ترمز باید از ترمینالهای اصلی موتور جدا شوند( .شکل)77
رلههای

به ترمینال  R/L1وصل شود

بوبین  های

به ترمینال  S/L2وصل شود
به ترمینال  T/L3وصل شود

شکل 77ـ نحوه راه اندازی موتورها با ترمز مکانیکی

اگر موتوری که قب ً
ال به صورت «ستاره ـ مثلث» و با ولتاژ  380ولت راه اندازی
می شده است ،اکنون قرار است با اینورتر راه اندازی شود باید اتصال سیم پیچ های
موتور از ابتدا به صورت مثلث بسته شود .راه اندازی موتور به صورت ستاره ـ مثلث
با اینورتر بی معنی است.
اگر روی پالک موتور عبارت زیر را مشاهده کردید:
∆/Y 220/380 V
و ولتاژ ورودی اینورتر  380ولت باشد ،باید از ابتدا و دائم سیم پیچ های موتور
به صورت ستاره سربندی شوند و اگر ولتاژ سه فاز ورودی  220ولت است از ابتدا و
دائم سیم پیچ های موتور باید به صورت مثلث سربندی شوند.
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اگر روی پالک موتورالکتریکی این عبارت زیر را مشاهده شود:

∆/Y 380/220 V

این حالت با حالت  ∆/Y 220/380 Vفرقی ندارد.
باید توجه داشت که سازندگان موتورهای الکتریکی معموالً به نوع راه اندازی کاری
ندارند و هدف ∆ Y/و یا موارد مشابه دیگر فقط ولتاژ سیم پیچ هر گروه کالف را
مشخص می کنند( .در حقیقت نوع سربندی کالف ها را مشخص می کنند)

22ـ ساخت مجموعه آموزشی اینورتر
براي آموزش اينورتر بهتر است سخت افزار موجود را در قالب يك مجموعه آموزشی
به هنرجويان ارائه دهيد .اين كار عالوه بر نگهداري بيشتر و افزايش طول عمر
اينورتر ،نگاه آموزشي هنرجويان در كاربست اينورتر راتقويت می كند .مراحل گفته
شده را براي تهيه اين مجموعه آموزشی دنبال نماييد.
 1ساخت صفحه نصب :متناسب با ابعاد اینورتر می تواند تخته چوب از جنس
 MDFو یا از پالستیکی محکم باشد.
 2کلید کوچک صفر ويك  :Mini Rocker Switchاین نوع کلید قابلیت
نصب و سیم کشی راحتی روی ترمینال بلوکی  12تایی دارد و تعداد  5عدد آن
برای ساخت این مجموعه آموزشی کافی است در صورتی که پایه های این کلیدها
به فواصل سوراخ (خانه) ترمینال یکسان نیست به کمک یک تکه سیم ،طول پایه
را بلندتر کنيد .هر کلید باید دو خانه مجاور را اشغال كند و به آن سیم کشی شود.

شكل 78ـ كليد صفر ويك

 3ولوم مولتی ترن Turn Volumeـ  :Multiاین ولوم يك پتانسیومتراز نوع
خطی است ( 10دور)و مقاومتاً  5تا2کیلواهم است .معموالً بدنه آن به رنگ آبی
است ودر بازاربه سادگي یافت می شود .با این حال به مشخصات فنی این وسیله
که در پشت آن درج می شود و به صورت شكل صفحه بعد خواهد بود توجه کنید.
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شكل 79ـ ولوم مولتي ترن (ده دور)

در تصویر کوچک سمت راست سر ولوم مدرج این پتانسیومتر مالحظه می شود.
در نوع فلزی و پالستیکی در بازار موجود است و میزان دقیق دور را نشان می دهد
البته می توانید از سرولوم های ساده نیز استفاده کنید.
توجه :استفاده از ولوم چند دور (مولتی ترن) به اين دلیل است که با چرخش
ولوم های یک دور معمولي تغییرات شدیدی در فرکانس خروجی اینورتر ایجاد
خواهد شد که باعث آسیب دیدن این مجموعه آموزشی خواهد شد .بنابراين توصيه
می شود به هیچ عنوان از آنها استفاده نكنيد.
 4ترمینال پیچی  12تایی :سه
عدد از این ترمینالها برای ساخت
مجموعه کافی است سعی کنید اندازه
ترمینال را متناسب به کلیدها در نظر
بگیرید.
 5سیم كشي با رنگهای مختلف:
در صورت استفاده از سیم افشان حتماً
سرسیم مناسب نیز استفاده شود
بهواسطه ترمینالهای ظریف روی
اینورتر از سیمهای با مقطع پایین
برای کلیدها و ولوم استفاده کنید .در
انتها گروه سیمهای مختلف را توسط
کمربندکابل (بست کمربندی) مرتب
نموده و باهم در یک دسته قرار داده
و ببندید.
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P1
P2
P3
P4
P5

L N U1 V1 W2

شكل  81ـ سيم كشي اينورتر

23ـ روش پیشنهادی دیگر برای اجرای کارهای عملی اینورتر
کتاب درسی کارعملی یک را تهيه و ساخت مجموعه آموزشی در نظر گرفته است.
در کارهای عملی بعدی ابتدا روشن و خاموش کردن موتور متصل به اینورتر را به
عنوان کار عملی  2آورده است و در ادامه کار عملی  3تنظیم فرکانس مرجع و در
کار عملی  4برای اولین بار هنرجو با زمان شتاب و زمان توقف آشنا می شود .با توجه
به آنکه اینورترها تنظیمات اولیه (کارخانه ای) دارند و از ابتدا پیش فرضی برای این
زمان ها (غیر از صفر) وجود دارد و نیز آنکه روشن کردن اینورتر با یک فرکانس
ثابت اولیه بدون زمان شتاب و توقف درست نیست .لذا همکاران محترم می توانند
آموزش را بر مبنای « کل به جزء» پیش برده و از همان کار عملی اول موضوع زمان
شتاب و زمان توقف را به عنوان ساختار کلی راه اندازی به روش اینورتر مطرح كنند
و کارهای عملی چگال تری را در یک جلسه  8ساعتی کارگاهی برای هنرجویان
فراهم نمایند .حتی موکول کردن موضوع زمان شتاب و زمان توقف به جلسه چهارم
با توجه به محدودیتی هایی که به لحاظ تعداد جلسات پیش خواهد آمد ممکن است
باعث نپرداختن به این موضوع مهم شود .از طرفی در کارهای عملی مقادیر عددی
پارامترها به هنرآموز محول کرده است و همچنین موضوع راه اندازی ها و کار با
139

اینورتر با جزئیات و دکمه های اینورتر خاصی پیش نرفته است با توجه به مطالب باال
در کتاب هنرآموز سعی شده دو اینورتر S100ـ LSو V1000ـ  Yaskawaبیشتر
تمرکز شود و کارهای عملی همان طور که گفته باال آمد با مقادیر عددی و از ابتدا با
زمان شتاب و توقف ارائه شود .همان طور که در کتاب درسی آمده ،سه روش زیر در
تمامی اینورترها پیش بینی شده است استفاده می شود:
 1از طریق صفحه کلید روی اینورتر
 2از طریق ترمینال های ورودی دیجیتال
 3از طریق کارت شبکه
ـ معموالً روی هم صفحه کلیدها یک دکمه برای روشن کردن موتور متصل به
اینورتر ( )RUNو دکمه دیگری برای خاموش کردن موتور متصل به اینورتر
( )STOPحتماً وجود دارد در زیرصفحه کلید و اصطالحات برای « روشن و خاموش
شدن» و نیز سه روش در باال به ترتیب برای دو نمونه اینورتر استفاده شده در
کتاب زیر آمده است.

شكل    82ـ صفحه كليداينورتر
()Keypad
Fx/Rx
)(Int485

			
)(Command Source

)(Digital Operator
)(Circuit terminal

)(Operation Method

)(Option Card

نمودار درختی تنظیمات دو نمونه اینورتر در کتاب درسی آمده که در شكل 83
آن را مجدد می بینید.
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الف) می خواهیم راه اندازی مطابق شکل زیر داشته باشیم و این کار را با
دکمه های روی اینورتر انجام دهیم.
فرض های اولیه تنظیم و مقادیر تنظیمی خواسته شده عبارت اند از:
 1فرکانس مرجع صفر باشد بخواهیم مطابق نمودار  30/05 Hzشود.
 2زمان شتاب و زمان توقف  .5Secباشد .مطابق نمودار تغییر پیدا کند به
.16Sec
 3راه اندازی ازطریق ترمینال های ورودی است به دکمه های روی اینورتر
تغییر یابد.
ابتدا برای S100ـ LSو از راهنمای آن به زبان انگلیسی داریم:

کارعملی1

30/05 Hz

ENT

ENT

ENT

1
2
3
4
5
6

7
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ENT
ENT

input

ENT

ENT

ENT

ENT

ENT
ENT
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ENT

ENT

ENT

third
ENT

ENT
ENT

برای  yaskawaـ  1000vو از راهنمای آن به زبان انگلیسی داریم:

3

3

5
30.05
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شكل 84

24ـ کار با نرمافزار ارتباطی اینورتر(درایو اینورتر فرکانسی) و PC
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یکی از امتیازات که ،کار با نرمافزار درایو (به جای كار با دکمهها) این است که
پارامترهای تنظیمی یک داریو را میتوان دانلود کرده ،مورد بررسی قرار داد و به
راحتی به دستگاه درایو مشابه انتقال داد ،همچنین در تنظیمات پارامتری زمان بر و
پیچیده از فایل آماده آن میتوان کمک گرفت .جدول  1انواع درايو و نرمافزار مرتبط
را معرفي كرده است.
در سال گذشته مفهوم پروتکل و انواع آن ،تا حدودی ارائه شده است .یک
پروتکل باز ارتباط شبکه  ModBusنام دارد در شبکه های صنعتی به دلیل نیاز به
سخت افزار ارزان راحتی کار ،نویز پذیری پایین و البته سرعت مناسب استفاده از
 ModBusکاربرد عمومی و فراوانی پیدا کرده است .در این بخش به برقراری ارتباط
محرک های الکترونیکی (درایوها) از طریق این پروتکل پرداخته می شود.
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جدول1ـ درايو و نرم افزار مرتبط
ردیف

نام سازنده درایو

نرم افزار رابط با PC

1

LS

DriveView7

2

DELTA

VFD soft

3

Yaskawa

DriveWizard Plus

4

INVT

INVT Studio

5

SIEMENS

STARTER/driveMonitor

6

Schneider

Somove

ارتباط درایو ها با وسایل دیگر مانند رایانه ،کنترل کننده های منطقی مانند PLR
و یا مانیتور صنعتی ( ،)HMIاز طریق پروتکل  ModBusو درگاه RS485

انجام می گیرد (البته با نصب مدارات جانبی می توان به پروتکل های دیگر مانند
 CANopenدسترسی داشت که از اين بحث خارج است).
با توجه به استفاده از درگاه  RS485شیوه ارسال داده ها در این حالت از نوع RTU
است .هرچند روش هایی مثل  TCP/IPو  Plusنیز وجود دارد.
کار با دکمه های روی دستگاه درایو در شرکت های مختلف با هم تفاوت هایی داشت
نرم افزارهایی که برای ارتباط درایو با  Laptopو ...توسط شرکت های مختلف ارائه
می شوند نیز نام و ظاهری متفاوت دارد .در جدول باال تعدادی از آنها نام برده شده،
نسخه بروز هر کدام از این نرم افزارها را می توانید از وب گاه شرکت سازنده درایو
بارگذاری کرده و مورد استفاده قرار داد در این کتاب سعی شده روی یکی از این
نرم افزارها تمرکز شود البته نحوه ارتباط با سخت افزار در همه آن یکسان است در
ادامه نیز به نرم افزار  DriveView7که برای درایوهای  LSتهیه شده می پردازیم.
الف) ارتباط سخت افزاری
برای این منظور دو ارتباط درگاه ارتباطي تا رايانه و درايو مورد بررسي قرار می گيرد.
ـ درگاه تا رایانه :براي اين كار به درگاه  RS485احتیاج است تا به درایو اتصال
داده شود .درگاه متداول در همه لپ تاپ یا  PCها درگاه  USBاست پس یک
قطعه به عنوان مبدل  USBبه  RS485برای این منظور کافی است اما می توان
آن را به صورت دو مرحله ای یعنی درگاه  USBبه  RS232و بعد درگاه RS232
به  RS485استفاده کرد .چون درگاه  RS232یک درگاه صنعتی بوده و برای
کاربرد های ارتباطی دیگری که در  PLRها وجود دارد از آن می توان استفاده کرد.
147

پس پیشنهاد می شود درگاه  USBدر  PCیا  Laptopابتدا به  RS232تبدیل
شود که احتیاج به نرم افزاری جهت نصب دارد .البته اتصال درست درگاه  USBبه
 RS485نیز به نرم افزار براي نصب احتیاج دارد فقط درگاه  RS232به RS485
است که به هیچ نرم افزاری جهت نصب احتیاج ندارد (شكل .)85

نمونه تبدیل  RS232به RS485

نمونه تبدیل  USBبه RS485
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شكل   85ـ ارتباط سخت افزاري اينورتر

نمونه تبدیل  USBبه RS232
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ـ درگاه تا درایو :برای این منظور راهنمای کاربری  User Manualدرایو را
می توان بررسي كرد .نقشه ای برای هر درایو ارائه شده و همچنین بخشی مربوط به
ارتباط با  ،RS485نقشه سمت چپ در زیر از راهنمای کاربری درایو  S100ديده
می شود .پایه های  +Sو  -Sنشان داده شده درپوش درایو را باز کنید همین پایه ها
را روی دستگاه هم پیدا کنید ضمناً بقیه سیم کشی برای موتور الكتريكي و تغذیه
برق را نیز روی سیم کشی کنید و سیم آنها را به بیرون هدایت کنید.
برای سیم کشی به خروجی درگاه  RS485ترمینال های مثبت و منفی نام برده در
باال را به پایه های هم قطب  T/Rیادر برخی موارد ( )Dآن وصل کنید (شكل .)86

شکل 86

خروجی درگاه  RS485دو ترمینال دیگر برای تغذیه دارد که معموالً  5تا  12ولت
 DCاحتیاج دارند در انواع صنعتی تر آن ولتاژ 24ولت الزم است این ولتاژ را از
ترمینال  24ولت داخل درایو نیز می توانید تهیه کنید اما برای ولتاژ  5تا  12ولت
احتیاج به یک منبع تغذیه جداگانه پیدا می کنید که در شکل  87ديده می شود.

شکل 87

در برخی موارد خروجی درگاه ها به صورت  RS422/RS485در بازار عرضه می شوند
که شش ترمینال خروجی دارند در این صورت همچنان دو ترمینال آن برای تغذیه
149

است اما دوترمینال  Tو دو ترمینال  Rجداگانه هستند و باید بهم متصل و مانند باال
به صورت  +T/Rو T/Rـ به ترمینال های  RS485مثبت و منفی روی داریو متصل
شوند (شكل .)88

ب) ارتباط نرم افزاری

شکل 88

ـ تنظیم درگاه  USBنصب شده روی مشترك ( )COMمشخص :درگاه USB
در  PCیا  Laptopبراي تبدیل به  RS232یا  RS485احتیاج به نرمافزاری دارد که

نصب شود پس از نصب این سخت افزار و شناخته شدن آن توسط سیستم عامل
ویندوز آن بهطور دلخواه روی  COMمجازی مث ً
ال  COM3تنظیم میشود و الزم
است این  COMتنظیم شده با  COMانتخابی در نرمافزار ارتباطی درایو یکسان باشد.
فرض کنید قرار باشد آن را تغییر دهید مث ً
ال در ویندوز آن را از  COM3به COM1
تغییر دهید.براي اين تغيير مراحل کار مطابق شكل  89خواهد بود.
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شکل 89

در پنجره سمت راست از بین  COMها  COM1را انتخاب کرده و دکمه  OKرا
انتخاب كنيد.
ـ تنظیم درگاه در نرمافزار ارتباطی  :DriveViewاكنون که ارتباط سختافزاری
برقرار شده است و نرمافزار قطعه ارتباطی را نصب کردید و  COMمشخص شد ارتباط
را از طریق  DriveViewکه قب ً
ال آن را نصب کردهاید دنبال كنيد با اجرای این برنامه
صفحهاي مطابق شكل  90باز میشود .در اين مرحله دکمه  ommunicationرا
انتخاب كنيد.

شکل 90
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پنجره اي مطابق شكل  91سمت چپ باز می شود اينك  COMمورد نظر خود را
که باید با سخت افزار یکسان باشد ،انتخاب کرده و دکمه  OKرا فشار دهيد .یا
دکمه  Auto scanning portرا انتخاب كرده تا پنجره سمت راست ظاهر شود و با
انتخاب Modbusـ RTUو فشار روي دکمه  Scanاین کار به صورت خودکار انجام
می شود (شكل .)91

شکل 91

حاال به صفحه اصلی برگشته و روی  Connectionکلیک راست کرده ومطابق شکل 92
ModBusـ RTUرا انتخاب نماييد.
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شکل 92
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با انتخاب دکمه  Addدر صورتی که اشکالی در ارتباطات وجود نداشته باشد صفحه
اصلی برنامه به صورت شكل  93در آمده و فعال می شود و می توان کار با داریو را
شروع کرد.

شکل 93

پ) شروع به کار روی درایو
براي انجام كار با درايو از طريق نرم افزار
مراحل زير را دنبال نماييد.
Time
مطابق
اندازی
ـ فرض كنيد قرار است راه
Acc=5.0 sec.
Dec=5.0 sec.
نمودار شكل 101باشد و با نرمافزار اینورتر
موتور الكتريكي را کنترل نماييد .برای تغییر فرکانس اینورتر در Parameter group
اولین تنظیم  DRVمقدار پارامتر Cmd Frequencyآن را به  51Hzویرایش کرده و
دکمه  Writeرا مطابق شكل  94انتخاب نماييد.
مورد  2و  3در  DRVمقادیر  Acc Timeو  Dec Timeرا نیز به مقدار  5ثانیه تغییر
دهید مورد 6در DRVپارامتر  Cmd Sourceباید روی  Int485باشد با زدن دکمه
 Forwardدر گوشه سمت راست برنامه ،درایو را راهاندازی کنید اتفاقاتی که روی
موتور و نمایشگر درایو میافتد را مشاهده خواهید کرد برای مشاهده صفحه مانیتور
 DriveViewروی نام داریو یعنی در اینجا روی  S100کلیک کنید .و در ادامه دکمه
 Stopرا نیز زده و زمان توقف و حرکت عقربه برای فرکانس خروجی را مشاهده کنید.
51 Hz

Frequency
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شکل 94
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ـ فرض كنيد قرار است راه اندازی مطابق نمودار شكل  95باشد .یعنی چرخش
محور با دکمه های خارجی و به صورت راست گرد باشد.
دوباره به قسمت  Parameter groupمراجعه نماييد .اگر دو بار کلیک روی هر گروه
پارامتر یا کل آنها نماييد .تمامی آنها از درایو فراخوانده می شود و پارامترهایی که
نوشته آنها به رنگ آبی است حتی حین کار قابل ویرایش بوده و مقدار ویرایشی را
روی درایو می توان  Writeکرد.
L1
L2
L3

60
3

Frequency
10sec.

5sec.

P1(FX)-CM

)P1(FX
CM

شکل 95

اكنون مانند قسمت قبل مقادیر فرکانس و زمان شتاب و زمان توقف را وارد نمایید
برای آنکه بتوان با دکمه های خارجی مثل لیمیت سوئیچ فرمان داد باید مورد 6
در DRVیعنی پارامتر  ،Cmd Sourceمطابق شکل  96روی 1ـ  Fx/Rxقرار گیرد.

شکل 96

این مقدار را روی درایو  Writeکنید.
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ـ فرض كنيد قرار است راه اندازی مطابق نمودار شكل  96یعنی با دکمه های روی
اینورتر و چرخش محور به صورت راست گرد باشد و همچنین با پتانسیومتر هم
بتوان کنترل را روی فرکانس اینورتر انجام داد.
60

3

L1
L2
L3

Frequency
15sec.

6sec.

[RUN] key
[STOP/RESET] key

شکل 97

براي انجام اين كار مانند قسمت قبل مقادیر فرکانس و زمان شتاب و زمان توقف را
مانند قسمت قبل وارد نمایید .برای آنکه بتوان با دکمههای روی اینورتر فرمان داد
باید مورد  6در DRVیعنی پارامتر  ،Cmd Sourceبه روش قسمت قبل عمل کرد
اما به جای 1ـ  Fx/Rxتنظیم باید روی 1ـ KeyPadقرار گیرد .برای تنظیم توسط
پتانسیومتر مورد  7یعنی  Freq ref Srcرا روی  V1مطابق شکل  98تنظیم نمود.

شکل 98

156

ـ فرض كنيد قرار است راه اندازی مطابق نمودار شكل  99داشته باشید .با فعال
شدن لیمیت سوئیچ Fxموتور با زمان شتاب  3ثانیه به صورت راست گرد حرکت
و زمانی که لیمیت سوئیچ  Rxفعال شد .موتور با زمان توقف  6ثانیه ایست کامل
کرده و مجدد با زمان شتاب  3ثانیه این بار به صورت چپ گرد شروع به کار کند
این فرایند به صورت رفت و برگشت تکرار شود همچنین در حین کار با تغییر
پتانسیومتر بتوان فرکانس کاری موتور را بین  30تا  60هرتز تغییر داد.
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براي اين كارمانند قسمت قبل مقادیر فرکانس و زمان شتاب و زمان توقف را وارد نمایید
60
L1
L2
L3

3

Frequency
6sec.

)P1(FX

3sec.

)P2(RX
CM

PNP
NPN

FX
RX

شکل 99

ـ برای آنکه بتوان با دکمههای خارجی مثل لیمیت سوئیچ فرمان داد باید مورد  6در
 DRVیعنی پارامتر  Cmd Sourceباید بر خالف قبل روی 2ـ  Fx/Rxقرار گیرد چرا
که در اینجا با توجه به نمودار و توضیحات داده شده ،لیمیت سوئیچ  Rxفقط برای
تغییر جهت تعریف شده و در حین تغییر جهت  Fxنیز در مدار قرار دارد (شكل )100
برای تنظیم توسط پتانسیومتر مورد  7یعنی  Freq ref Srcرا روی  V1باید تنظیم نمود.
برای آنکه فرکانس کاری موتور را بین  30تا  60هرتز قابل تغییر باشد مطابق
شکل Freq Limitرا روی Yesانتخاب كنيدو محدوده  Loو  Hiرا هم از سطر 25و
26مقادیر  30تا  60هرتز را  Writeمی کنیم.

شکل 100
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ـ فرض كنيد در ادامه کارهای عملی قبل قرار است فرکانس کار موتور الكتريكي به
 75هرتز تغییر داده و دستور روشن شدن هواكش اینورتر را حین کار به آن صادر
كند و اين كارمشاهده باشد.
براي اين كار مانند قسمت قبل مقادیر فرکانس و زمان شتاب و زمان توقف را مانند
قسمت قبل وارد نمایید و در ادامه تنظیمات را از پنجرههای شكلهاي  101و 102
وارد نمایید.

شکل 101

شکل 102
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ـ فرض كنيد قرار است راه اندازی مطابق نمودار شكل  103داشته باشید ،همانطور
که میبینید یکی از ورودیهای اینورتر  P5بهعنوان  JOG Frequencyتعریف شده
و موتور را بهصورت دوسرعته میتوانیم بهکار بگیریم با توجه به نمودار یک فرکانس
 15Hzو  AccTime=2Sec.و  DecTime=10Sec.در ضمن در اینورتر فرکانسی به
نام  JOG Frequency=45Hzکه  Acc Time JOG Frequency=10Sec.و DEC
 Time JOG Frequency=5Sec.نیز تعریف شده این مقادیر را باید وارد نماییم مطابق
شکل زیر در گروه پارامتری  INورودی  P5را  JOGتعریف میکنیم (شكل )104
45
3

15
Frequency
10sec.

5sec.

10sec.

L1
L2
L3
)P1(FX

2sec.

)P2(RX

PNP
NPN

FX
JOG

)P5(JOG
CM

شکل 103

شکل 104
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ــ فرض كنيد قرار است راهاندازی مطابق نمودار شكل  105داشته باشيد .همانطور
که میبینید اینورتر به روش  UP/DOWNیعنی تغییرات پیوسته دور کار میکند
ابتدا با زدن کلید  Fxموتور روشن شده و با فشردن شستی  UPفرکانسی خروجی
اینورتر را زیاد کرده تا زمانی که دست از روی شستی برنداشته نشده ،فرکانس افزایش
مییابد به محض اینکه شستی رها شود .فرکانس ثابت میماند (دور ثابت میماند)
و با شستی دیگر  DOWNمیتوان فرکانس را بهصورت پیوسته کم کرد و هر لحظه
که دست از روی شستی برداشته شود ،فرکانس ثابت میماند (دور بر دقیقه ثابت
میماند).در این بین زمانی که دو شستی با هم فشرده شود نیز دور ثابت میماند.
L1
L2
L3

3

Frequency
2sec.

3sec.

)P4(UP

)P1(FX
)P4(UP

PNP
NPN

)P5(Down
)P5(Down

)Run Cmd(FX

CM

شکل 105

برای این منظور مقادیر پارامتری را باید به صورت زیر وارد کنیم.
ـ مانند قسمت های قبل مقادیر فرکانس و زمان شتاب و زمان توقف را وارد نمایید.
ـ مطابق شکل در گروه پارامتری  ،INورودی  P4را  Upو ورودی  P5را Down
تعریف کنید( .شكل )106
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ــ فرض كنيد قرار است راه اندازی مطابق نمودار شكل  107داشته باشيد
همان طور که می بینید اینورتر به روش ( 3Wireسه سیمه) کار می کند یعنی
توسط شستی های وصل و قطع به صورت لحظه ای فعال شده و موتور دائم کار،
به صورت راست گرد ( )Forwardو چپ گرد ( )Reverseمی تواند بچرخد.

Frequency
5sec.

L1
L2
L3

3

8sec.

)P1(FX
)P2(Rx

PNP
NPN

)P5(3Wire
CM

شکل 107

ـ مانند قسمت های قبل مقادیر فرکانس و زمان شتاب و زمان توقف را وارد نمایید
ـ مطابق شکل در گروه پارامتری  ،INورودی  P5را Wireـ 3تعریف کنید
(شكل .)108

شکل 108
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کارهای عملی بیشتری در تنظیمات اینورتر آمده که هنرآموزان محترم می توانند
براي مهارت های بیشتر و دانش افزایی آنها را دنبال کنند.
ـ شرايط گفته شده در ادامه را براي اينورتر برقرار كنيد:
 1فرض كنيد قرار است با اجباری کردن جهت چرخش از امکان  Forwardشدن
موتور جلوگیری شود.
 ٢همچنين قرار است که اینورتر در صورت وصل مجدد برق و بدون فشار دکمۀ
روشن ،شروع به چرخش موتور کند.
 ٣فرض كنيد قرار است در ادامه مقدار گشتاور موتور را  2%افزایش دهید.
 ٤ضمناً با زدن دکمه  Stopمانند پنکه ای که از برق جدا می شود موتور بچرخد
و سپس توقف کند.
 ٥این موتور با ولتاژ سه فاز  170ولت کار می کند تنظیمات را در این مورد نیز
انجام دهید.
ـ موتور متصل به اینورتر کارگاه با سرعت  2880 rpmدر فرکانس  50Hzکار
می کند می خواهیم تقریباً مانند موتور سنکرون کار کند چگونه این کار انجام دهیم؟
پاسخ :باید مقدار لغزش به فرکانس تبدیل شود به این کار جبران سازی لغزش(Slip
RPM × P
 )Compensationگفته می شود و از رابطه
120

= fکه از این
slip f roter −

رابطه عدد  2Hzبه دست می آید یعنی اگر فرکانس  52Hzبه موتور داده شود با

سرعت سنکرون خواهد چرخید این کار در تنظیمات اینورتر بدون محاسبه با دادن
مقادیر روی پالک به سادگی انجام می شود.
ـ جرثقیلی باری را از سطح زمين بلند می کند و آن را با ترمز کردن در ارتفاع نگاه
داشته است .اما بار حین اندازی کمی به پایین کشیده شده و سپس باال می رود
(بار كج شده وتراز نيست) می خواهیم با اعمال ولتاژ  DC Inj Level=  50%و
 Start Time=1sec.ـ  DCاز این اتفاق جلوگیری کنیم Start After DC Breaking
چگونه این کار را انجام می دهد؟
ـ آسانسوری برای توقف بهتر از مد  Stop After DC Breakingاستفاده می کند با
تنظیمات نرم افزار اینورتر این کار را چگونه انجام دهیم ؟
مقادير:
Block time=0/1sec.ـDCو Brake time=1sec.ـ DCو Brake level=50%ـ DCو Block Freq.=0/1HzـDC
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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.
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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

182

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

187

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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