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 دوره سرو دلتا
  معرفی و بررسی سرو درایوA2  وB2 نورتر دلتا و بیان تفاوت های کاربردی و ساختاری آن با ای

 AC)درایو و موتورهای (

 معرفی انکدرهای صنعتی و بررسی عملکرد آن در درایو سرو 

  آشنایی با انواع ورودی ها و خروجی هایLine Drive  وOpen Collector 

  از نرم افزار معرفی و استفادهASD-SOFT جهت پروگرام  ,موزش در کلیه مراحل اجرای عملی آ

 درایو دلتا و رسم نمودارها و آشنایی با انواع پارامترهای درایو (پارامتردهی)

  شبکه مدباس درایو سرو ،انکدر ,کنترلی  ,آشنایی با کلیه ترمینال های قدرت 

  آموزش نحوه تیونینگ سرو با نرم افزارASD-Soft لترین بازدهی سروموتور برای دستیابی به باا

 به طورعملی

  معرفیDI/DO/AI/AO )سرودرایوو نحوه پارامتردهی( ورودی و خروجی های دیجیتال و آنالوگ 

 و سیمبندی آن ها

 معرفی ترمزمکانیکی و عملکرد موتورهای سرو ترمزدار 

  آشنایی با کیپد داریو سرو و پارامترP0-02 

 گشتاور و مدهای  ,موقعیت  ,سرو اعم از سرعت  معرفی مدهای مختلفDual 

  بررسی و کارعملی مد کنترل سرعت و نحوه پارامتردهیDI )و ورودی  )ورودی های دیجیتال

 آنالوگ

  بررسی نحوه تنظیمات پارامترهای زمان افزایش و کاهش شتاب(ACC-DEC)  نحنی موS Curve 
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  بررسی عملکردZ Clamp  وCMDINV های دیجیتال و آنالوگ مربوطه و کلیه ورودی 

  بررسی نمودار سرعت در نرم افزارASD-Soft  وS-Curve 

  بررسی و کارعملی مد گشتاور و نحوه پارامتردهیDI (ورودی های دیجیتال) گو ورودی آنالو 

  آموزش عملکردTorque Limit  وSpeed Limit  به طور عملی و تنظیمDI )  ورودی های

 مربوطه )دیجیتال

  آموزش نحوه برقراری ارتباط مدباس درایو سرو باHMI دلتا 

  مانیتور سرعت و گشتاور درایو درHMI  و کنترل درایو سرو با استفاده ازHMI 

  آشنایی با نحوه خواندن پارامترهای مختلف از سرو و پارامترP0-09 

  بررسی و کارعملی مد کنترل موقعیت خارجی با استفاده ازPLC تاترازیستوری دل 

  آشنایی با انواع مختلف پالس ها اعم ازCW-CCW , Pulse Direction , A/B Phase 

 بیان مفهوم گیربکس الکترونیک در درایو سرو ومشاهده تاثیر آن به طور عملی 

  آموزش عملی نحوه سیمبندی درایو و خروجی هایPLC با  به عنوان منبع تولید پالس و آشنایی

 با توجه به PLCدلتا و تنظیمات الزم در دستورات  PLCویسی دستورات مربوطه در برنامه ن

 .ضرایب گیربکس الکترونیکی سرو

  آشنایی با دستورات برنامه نویسی آن در  ,بررسی نحوه کنترل تک و دومحورهPLC  ور طدلتا به

 .عملی

  بیان نکات مربوط بهReverse inhibit limit  وINHBT , Forward inhibit limit  وTPOS 
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  معرفی قابلیتFull Close Loop برای جبران لقی 

  معرفی و بررسیHoming 

  بررسی و کار عملی مد کنترل موقعیت داخلی مختص سروA2 

  معرفی و بررسی عملی مدل هایSingle , Auto , Speed , Jump 

  سرو 2آموزش نحوه سنکرونسازی 

 
 

 

 

 


