
 

 حتوب دفتزچِ راٌّوبی آى ثِ دقت هطبلؼِ شَد. ،لطفب قجل اس استفبدُ اس دستگبُ تست

در ًصت السم است کِ ًوًَِ گیزی ٍ کبر ثب دستگبُ حتوب تَسط افزاد هتخصص ٍ آشٌب ثب دستگبُ اًدبم شَد. 

رٍی هحل ًصت آى در کیس تَخِ شَد. اتصبل اشتجبُ پزٍة  ثزچست ّبی رٍی آى ٍ ػالهتپزٍة ّبی ٍلتبص ثِ 

در ًصت پزٍة ّبی خزیبى ّب هٌدز ثِ ثزٍس اتصبل کَتبُ ٍ ٍارد آهذى خسبرات خجزاى ًبپذیز ثِ دستگبُ هی شَد. 

افشار ثِ درستی اًدبم  تب اًذاسُ گیزی ٍ ًوًَِ ثزداری تَسط ًزمًیش ثِ ػالهت هثجت یب هٌفی ّز کذام تَخِ شَد 

 شَد. 

 در صَرت خب ثِ خب کزدى دستگبُ یب تغییز هَقؼیت لَدسل ٍ غیزُ حتوب ثبیستی دستگبُ هدذدا کبلیجزُ شَد.

 ثِ صَرت شکل سیز است. ٍ ًحَُ اتصبل ثخش ّبی هختلف دستگبُشوبی کلی 

 

کِ ثب یک تسوِ ٍ کَپلیٌگ ثِ ثزای ًوًَِ گیزی ٍ تشخیص سزػت دستگبُ اس یک شفت اًکَدر استفبدُ شذُ 

هحَر هَتَر هتصل شذُ است. تَخِ داشتِ ثبشیذ در حیي کبر فبصلِ شفت اًکَدر ٍ هَتَر تغییز ًکزدُ ٍ تسوِ 

 شل یب ثیش اس حذ سفت ًشذُ ثبشذ. ایي اهز ثبػث فشبر آهذى ثِ تسوِ ٍ پبرگی آى خَاّذ شذ.



استفبدُ شذُ است کِ در سیز هحل ًصت  Single Pointثزای اًذاسُ گیزی گشتبٍر هکبًیکی اس یک لَدسل 

ػالٍُ ثز ایي ًبظز گشتبٍر ثزای تخویي گشتبٍر هَتَر ًیش استفبدُ شذُ است تب خزٍخی  هَتَر قزار گزفتِ است.

 ّبی ّز دٍ هَرد هَیذ یکذیگز ثبشذ. 

خزٍخی ّبی آًْب تزهَکَپل ثزای اًذاسُ گیزی دهبی ًقبط هختلف استفبدُ شذُ است کِ  ّن چٌیي اس تؼذادی 

 در فبیل ّبی آًالیي ٍ آفالیي قبثل رٍیت است.

 ملسومات استفاده از دستگاه:

استفبدُ شذُ است. ثزای کبر ثب دستگبُ الشاهب  3122ًسخِ  LabVIEWثزای هحیط کبرثزی دستگبُ اس ًزم افشار 

ثیتی استفبدُ شَد. ّن چٌیي تزخیحب ثزای ًصت ًزم  43( Windows XPاس سیستن ػبهل ٍیٌذٍس اکس پی )

 EPS (Electricalپس اس ًصت ًزم افشار اصلی هبصٍل ّبی دستگبُ استفبدُ شَد.  Cافشار لت ٍیَ اس درایَ 

Power System) ٍControl Design   ٍAcquisition Software .در  هزثَط ثِ آى ثبیستی ًصت شَد

ی هختلف پس اس رسیذى ثِ صفحِ سیز ثب کلیک ثز رٍی هزثغ سوت چپ، تیک ٌّگبم ًصت ّز یک اس ثخش ّب

 ایي قسوت را ثزداریذ تب اس اتصبل ثزًبهِ ثِ ایٌتزًت خلَگیزی شَد. 

 

فبیل  Crackثبیستی ًزم افشار ٍ توبم درایَرّبی آى کزک شَد. ثزای ایي کبر اس پَشِ پس اس ًصت ایي ثخش ّب 

کزک را اًتخبة ًوبییذ. پس اس  Activateت کلیک ثز رٍی ّز یک درایَرّب گشیٌِ هزثَطِ را ثبس کزدُ ٍ ثب راس

  I/Oٍ هؼزفی آى ثِ دستگبُ هی رسذ. پس اس ًصت کبرت  I/Oکزدى ّز کذام ًَثت ثِ ًصت کبرت 



Advantech 1712 ثزای ایي هٌظَر فبیل ّبی  دی آى ثبیستی ًصت شَد. درایَر آى اس رٍی سیLabVIEW  

 ٍLabVIEWDAQ .ثبیستی ًصت شَد 

پس اس ًصت درایَرّب ٍ کزک کزدى ّزکذام هی تَاى ثب دریبفت سیگٌبل ّبی تست اس شٌبسبیی کبرت تَسط 

 رایبًِ هطوئي شذ.

 

 نحوه دریافت سیگنال از دستگاه

استفبدُ ًوَد. پس اس ثبس کزدى ایي فبیل  Online Analysisثزای گزفتي تست ّبی خذیذ ثبیستی اس فبیل 

 صفحِ ای هطبثق شکل سیز در پیش رٍ خَاّین داشت.

 

ًزخ دادُ ثزداری قبثل تؼییي  Samplingسوت چپ ایي صفحِ ثب کلیک ثز رٍی ًَار  درپس اس اخزای ثزًبهِ، 

ًزخ دادُ ثزداری  است. در صَرتی کِ هبیلیذ تست ّبی طَالًی هذت اس دست ثگیزیذ تَصیِ هی شَد کِ اس

هی تَاى آخزیي ثبسُ سهبًی قبثل هشبّذُ در ًوًَِ گیزی  Previewدر قسوت استفبدُ کٌیذ.  (kHz 25)پبییي

آًالیي را اًتخبة کزد. ثب کلیک کزدى رٍی تیک سجش رًگ در ٍسط صفحِ ٍ اًتخبة سهبى دلخَاُ ًوًَِ گیزی 



ًوًَِ گیزی تب سهبًی  اداهِ خَاّذ یبفت کِ ز ایي صَرت شوب ثِ ثبسُ سهبًی اًتخبة شذُ هحذٍد هی گزدد. در غی

ّز فبیل ًوًَِ گیزی ًبم در ثبالی صفحِ ًوًَِ گیزی آًالیي فشزدُ شَد. چٌبًچِ هبیلیذ ثزای  Stopدکوِ 

 ٍ تبیپ ًبم دلخَاُ اهکبى پذیز است. Custom Nameدلخَاّی در ًظز ثگیزیذ ایي کبر ثب کلیک ثز رٍی دکوِ 

پس اس پبیبى ًوًَِ گیزی  ًوًَِ گیزی آغبس خَاّذ شذ. Runپس اس اًدبم تٌظیوبت اٍلیِ ثب کلیک ثز رٍی دکوِ 

در پبییي ایي صفحِ ثِ ثخش  Offline Analysisدٍثبرُ ثِ ایي صفحِ ثبسخَاّین گشت. ثب کلیک ثز رٍی 

 هٌتقل خَاّین شذ. هشبّذُ ٍ تحلیل ًتبیح 

 

 لیمشاهده و تحلیل داده های قب

هشبّذُ ٍ تحلیل ًتبیح ًوًَِ  Offline Analysisپس اس ًوًَِ گیزی آًالیي ٍ یب ثب کلیک هستقین ثز رٍی فبیل 

 صفحِ ای هبًٌذ شکل سیز ثبس خَاّذ شذ.پس اس اخزای ایي ثزًبهِ  .خَاّذ ثَدگیزی قبثل رٍیت 

 

در ایي صفحِ ثب کلیک ثز رٍی ػکس پَشِ در ثبالی صفحِ یب تبیپ آدرس، پس اس کلیک ثز رٍی دکوِ 

Import  ًُوًَِ قجلی دلخَاُ اًتخبة خَاّذ شذ. در ایي ثزًبهِ اتصبل هَتَر در حبلت هثلث در ًظز گزفتِ شذ



 STARاست ثز رٍی دکوِ است ٍلی چٌبى چِ در تست دلخَاُ شوب اس هَتَر ثب  اتصبل ستبرُ استفبدُ شذُ 

(ON)  .ّن چٌیي در قسوت هدبٍر آى در ثخش کلیک کٌیذrs  هقبٍهت استبتَر ٍ در ثخشPole-Pair  تؼذاد

 ثزای تؼییي هقبٍهت استبتَر کبفی است اس اّن تست استفبدُ کٌیذ.  خفت قطت ّبی استبتَر قبثل تؼییي است.

ر ایي صفحِ را تؼییي کزد کِ ػجبرتٌذ اس سزػت یب در قسوت سیگٌبل هی تَاى ًَع سیگٌبل قبثل هشبّذُ د

در ٍسط صفحِ یک ًَار طَسی رًگ ٍخَد دارد کِ ثب کلیک ثز رٍی آى هی تَاى ثِ ثبسُ ای  خزیبى ّز فبس هَتَر.

ثزای تؼییي ثبسُ ت دلخَاُ ثزای تحلیل سیگٌبل در  هی خَاّین ثزای تحلیل اس آى استفبدُ کٌین دست یبثین.

 ثبیستی اس سیگٌبل ًوبیش دادُ شذُ در پبییي صفحِ استفبدُ کزد. FFT   ٍTHDثخش ّبی 

 

 

 

ثب اًتخبة ایي دکوِ  ّب اًدبم خَاّذ شذ. دادُ تحلیل Runپس اس اًدبم تٌظیوبت اٍلیِ ثب کلیک ثز رٍی دکوِ 

ًوَدارّبی حَسُ   Time. در سزثزگ Time ،Freq  ٍPerfصفحِ ای ثبس هی شَد کِ شبهل سِ سزثزگ است: 

 سهبى ثخش ّبی هختلف قبثل رٍیت است. 

شروع شبیه 

 سازی

تعیین تعداد زوج 

 قطب های استاتور

تعیین مقاومت 

 استاتور
تعیین مسیر فایل 

 دیتای ذخیره شده

انتخاب فایل 

خروج از  مورد نظر

 برنامه

نمایش 

سیگنال 

 انتخاب شده

تعیین بازه 

برای  دلخواه

 تحلیل

انتخاب بازه 

مورد نظر 

و   FFTبرای 

THD 

پیش نمایش 

بازه 

انتخاب شده 

 FFTبرای 

 THDو 



، گشتبٍر b، ٍلتبص ٍ خزیبى شیي دی سی، ٍلتبص ٍ خزیبى فبس aدر ایي ثخش شکل هَج ٍلتبص ٍ خزیبى فبس 

ّن چٌیي  تخویٌی ٍ اًذاسُ گیزی شذُ ثب لَدسل، سزػت هکبًیکی ٍ دهبی ثخش ّبی هختلف قبثل رٍیت است.

ثب تٌظین سهبى اثتذا ٍ اًتْب در قسوت ثبالی سوت چپ صفحِ ثبسُ سهبًی ثزای هشبّذُ توبهی ًوَدارّب ًشبى 

 ّن چٌیي ثب دٍثبر کلیک ثز رٍی هحَرّبی ّز ًوَدار اهکبى تغییز آى ّب را فزاّن هی سبسد. دادُ شذُ است. 

 

 

 

 

 

در ایي صفحِ هحبسجبت  ثِ صفحِ هحبسجبت حَسُ فزکبًس خَاّین رفت. freqثب کلیک ثز رٍی سز ثزگ دٍم 

گیزی را  FFTّن چٌیي هی تَاى ًَع  اًدبم خَاّذ شذ. aخزیبى ٍ ٍلتبص ٍرٍدی ٍ فبس  FFT  ٍTHDهزثَط 

 اًتخبة ًوَد. در ایي ثزگِ داهٌِ کلی ّز یک اس ایي هَارد ثِ صَرت ًوَدار هیلِ ای قبثل ًوبیش است.

تنظیم زمان 

مشاهده 

 نمودارها
گشتاورهای 

تخمینی و 

اندازه گیری 

 شده

سرعت 

مکانیکی 

 روتور

دمای بخش 

های 

 مختلف

ولتاژ تغذیه 

 ورودی

جریان تغذیه 

 ورودی

 DCجریان شین  DCولتاژ شین 

ولتاژ فاز 

a 

جریان 

 aفاز 

 bولتاژ فاز 
 bجریان فاز 



 

 

 

 

 

 

ًوبیش دادُ شذُ است هٌحٌی ّبی خزٍخی تحلیل ّب هزثَط ثِ راًذهبى  Perfدر صفحِ سَم کِ ثب سزثزگ 

ثخش ّبی هختلف هدوَػِ، تَاى قسوت ّبی هختلف، تَاى تلفبتی ٍ اًزصی کل هصزفی قبثل ًوبیش است. ثبالی 

 ّز ًوَدار ًبم ایي ثخش ّب درج شذُ است.

. چٌبًچِ ثخَاّین ًوًَِ دیگزی را اس تحلیل ایي ًوًَِ خبرج خَاّین شذ Stopدر ًْبیت ثب کلیک ثز رٍی 

اس هحیط کبری خبرج  Exitثب سدى دکوِ هشبّذُ یب تحلیل کٌین هزاحل قجلی را ثبیستی قذم ثِ قذم تکزار کٌین. 

 خَاّین شذ.

 ًصت دستگبُ

باالترین مرتبه 

 فرکانسی

انتخاب نوع پنجره 

 FFTسازی برای گرفتن 

تعیین بازه 

 فرکانسی

نمودار 

FFT 

ولتاژ 

 تغذیه

نمودار 

FFT 

جریان 

 تغذیه

دامنه 

 FFTکلی

 aولتاژ فاز 

دامنه 

 FFTکلی

جریان 

نمودار  تغذیه

FFT 

ولتاژ فاز 

a 
نمودار 

FFT 

جریان 

 aفاز 

 FFTنه کلیدام

 aجریان فاز 

دامنه 

 FFTکلی

 ولتاژ تغذیه



ثزای کبر ثب دستگبُ ثبیستی اس صحیح ثَدى اتصبالت الکتزیکی ٍ هکبًیکی اطویٌبى حبصل کزد. ثز رٍی ّز سین 

 ثزچست ّبیی ًصت شذُ کِ هشخص کٌٌذُ هحل اتصبل آى ثِ کیس دستگبُ است. 

کت ثزای ًصت ٍ تغییز هَتَر فبصلِ هزغک ّب ثِ صَرت هٌبست تٌظین شَد طَری کِ هَتَر ثتَاًذ آساداًِ حز

ای ًصت شَد کِ پیچ تؼجیِ شذُ رٍی آى ثز رٍی لَدسل فشبر ٍارد کٌذ.  هَتَر ثبیستی ثِ گًَِکٌذ. صفحِ سیز 

ّن چٌیي ثب تٌظین پیچ ػوَدی رٍی صفحِ فبصلِ صفحِ ٍ لَدسل ثِ گًَِ ای تٌظین شَد کِ اس ٍارد آهذى 

 یچ ثزًبهِ هدذدا کبلیجزُ شَد.ضزثبت شذیذ ثِ لَدسل خلَگیزی شَد. دقت کٌیذ کِ در صَرت تغییز در پ

 دقت کٌیذ در حیي کبر سین ارت دستگبُ ثِ ثذًِ آسهبیشگبُ هتصل ثبشذ.

 


