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شــرکت تجهیــزات ابــزار آزمــا در ســال 1387، بــا تکیــه بــر ســال ها تجربــه در حــوزه فعالیت هــای دانشــگاهی و صنعتــی تأســیس گردیــد. 

ایــن شــرکت هــم اکنــون بــه یکــی از معتبرتریــن شــرکت های داخلــی مجــری پروژه هــای صنعتــی و تولید کننــده تجهیــزات آزمایشــگاهی 

تبدیــل شــده اســت. تجهیــز بیــش از چهــل دانشــگاه و مرکــز آموزشــی معتبــر کشــور و همچنیــن تولیــد تجهیــزات خــاص و سفارشــی در 

حــوزه مهندســی بــرق و الکترونیــک بــرای مراکــز تحقیقاتــی، پژوهشــکده هــا، وزارت دفــاع و شــرکت های بــرق منطقــه ای، نمایانگــر تنهــا 

بخشــی از تــوان فنــی شــرکت می باشــد. بــا گســترش مجموعــه محصــوالت آموزشــی آزمایشــگاهی، ایــن شــرکت هــم اکنــون در حوزه هــای 

مهندســی پزشــکی، مکانیــک، عمــران، فیزیولــوژی و فیزیــک نیــز فعالیــت می نمایــد. طراحــی و ســاخت منابــع تغذیــه، اتوماســیون صنعتــی 

ــزار آزمــا می باشــند. ــرای هنرســتانها نیــز از دیگــر زمینه هــای فعالیــت اب و ابزار دقیــق و تجهیــزات آموزشــی آزمایشــگاهی ب

تنــوع تخصــص، تجربــه و دانــش فنــی و همچنیــن ســاماندهی منســجم ایــن گــروه باعــث گردیــده تــا تــوان فنــی گســترده ای جهــت اجــرای 

پروژه هــای متنــوع حــوزه مهندســی در دســترس باشــد.

کلیــه تجهیــزات آموزشــی - آزمایشــگاهی شــرکت بــر اســاس ســرفصل های جدیــد مصــوب وزارت علــوم طراحــی گردیــده، دارای 

دســتورکارهای مــدون می باشــد. امــکان طراحــی و ســاخت سفارشــی، طراحــی مــاژوالر، قابلیــت کنتــرل و مانیتورینــگ از طریــق نمایشــگر 

ــند. ــزات می باش ــن تجهی ــرد ای ــر بف ــن و منحص ــای نوی ــی ه ــر ویژگ ــر از دیگ ــی و کامپیوت لمس

تجهیــزات ابــزار آزمــا، بــا ارائــه و ســاخت تجهیزاتــی بــا کیفیــت مناســب و نیــز خدمــات گســترده پــس از فــروش همــواره در تــاش اســت 

نظــر مســاعد مشــتریان را تامیــن نمایــد.

• کسب عنوان کارآفرین برتر دانشگاهی در استان خراسان رضوی، 1395 .
• تایید صاحیت و کسب عنوان دانش بنیان از کارگروه ارزشیابی و تشخیص صاحیت شرکت های دانش بنیان، 1394.

• تقدیر شده از سوی سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، 1394.
.1393 ،)PEDSTC( تقدیر شده از سوی ششمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت •

• تقدیر شده و برگزیده چهارمین جشنواره ملی علم تا عمل 1392. 
• تقدیر شده و کسب عنوان برترین واحد فناور در نمایشگاه هفته پژوهش از سوی مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد، 1390.

.1390 ،)PEDSTC( تقدیر شده از سوی سومین نمایشگاه بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت •
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آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

این مجموعه آموزشی جهت آموزش عملی مفاهیم الکترونیک صنعتی و الکترونیک قدرت طراحی و ساخته شده 

است. مبدل های توان الکتریکی در انواع 1( یکسوسازهای دیودی و تریستوری، 2( برشگرهای جریان متناوب و 

دیمر، 3( مبدل های DC به DC فرکانس باال، 4( اینورترهای تک فاز و سه فاز، 5( کنترل V/f موتور القایی سه فاز 

و 6( سیکلوکانورتر تک فاز در این مجموعه گنجانده شده است. در همه  ماژول های طراحی شده، مراحل ساخت 

پالس های فرمان، درایو کلید نیمه هادی، مدار قدرت، عناصر پسیو مبدل و تجهیزات اندازه گیری به صورت کاما 

جهت  سه فاز  القایی  موتور  و  یونیورسال  موتور  المپ،  خازنی،  سلفی،  مقاومتی،  بارهای  شده اند.  ارائه  کاربردی 

سنجش و بررسی عملکرد مبدل های توان مورد استفاده قرار می گیرند.

Industrial Electronics 
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معرفی:



 1 -6

این ماژول پالس های فرمان برای سه ساق یک اینورتر سه فاز را 
 SPWM تولید می نماید. روش مدوالسیون مورد استفاده از نوع
بوده و سیگنال مرجع مدوالسیون به روش V/f تولید می شود. 
مورد  سه فاز  القایی  موتورهای  اسکالر  کنترل  V/f جهت  روش 

استفاده قرار می گیرد.

درایو  جهت  باید  فرمان  پالس های  کننده  تولید  ماژول  فرمان 

کلیدهای نیمه هادی ایزوله و تقویت گردد. این دو کار توسط 

این  در  ایزوالسیون  روش  می گیرد.  صورت  اپتوکوپلر  ماژول 

از  فرمان  پالس های  تقویت  جهت  و  بوده  نوری  نوع  از  ماژول 

تراشه های صنعتی استفاده شده است. 

ترایــاک  و  تریســتور  آتــش  فرمان هــای  ســاخت  جهــت 
ــی  ــه سینوس ــع تغذی ــا منب ــازی ب ــنکرون س ــرورت دارد س ض
ــای  ــش مداره ــای آت ــاژول، پالس ه ــن م ــرد. در ای ــورت گی ص
ــم  ــل تنظی ــنکرون و قاب ــورت س ــه ص ــه فاز، ب ــتوری س تریس

ــت.  ــده اس ــا ش مهی
نمایشــگر دیجیتالــی مــاژول، تغییــرات زاویــه آتش و اســتراتژی 

تولیــد پالس هــای فرمــان را نمایــش می دهــد.
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قابلیت ها:
• آشــنایی بــا کلیدهــای نیمــه هــادی دیــود، تریســتور، ترایــاک، دیــاک، 

IGBT ماســفت و
• بررسی عملی یکسوسازهای دیودی تک فاز و سه فاز 

• بررســی آزمایشــگاهی یکسوســازهای تریســتوری تک فــاز نیــم مــوج 
و تمــام مــوج 

ــه  ــه فاز سه پالس ــتوری س ــازهای تریس ــگاهی یکسوس ــی آزمایش • بررس
و شش پالســه

• برشگرهای AC تک فاز و سه فاز 
• دیمر و کنترل روشنایی المپ

• طراحی ماژوالر و طبقه به طبقه برای مبدل ها 
• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 

• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان
 SPWM بررسی اینورتر تک فاز و نحوه ی تولید •

• آشنایی با نحوه ی درایو و ایزوالسیون کلیدهای نیمه هادی
 V/F بررسی اینورتر سه فاز با روش کنترل •

• کنترل دور موتور القایی سه فاز 
• کنترل دور موتور یونیورسال 

• فیلترهــای پســیو ســلفی-خازنی جهــت ســاختن شــکل مــوج 
سینوســی 

مشخصات:
1( منبــع تغذیــه AC بــا ولتاژهــای 12 و 24 ولــت همــراه بــا فیوزهــای 

محافــظ شیشــه ای و LED هــای نشــانگر 
2( مــدار فرمــان ســنکرون شــده بــرای مبدل هــای تریســتوری ســه فاز 

و تک فــاز 
3( 12 عدد ترانس پالس جهت درایو و ایزوالسیون کلیدهای نیمه هادی

4( مدار قدرت آرایش پل دیودی
12V 5( مدار دیمر به همراه 9 عدد المپ

 ،1mH 1، ســلفیkΩ 470 وΩ ،220Ω بــا مقادیراهمــی RLC 6(بــار
 ،100µF بــا مقادیــر1، 10و AC 100 و خازنــیmH 10 وmH

7( مدار قدرت آرایش های پل تریستوری
ــاژ  ــوان 100W و ولت ــا ت ــه فاز ب ــاز و س ــی تک ف ــای الکتریک 8( موتوره

 48V

9( کنترل فرکانس و دامنه در مدوالتور SPWM تک فاز 
10( کنترل سرعت، شتاب و جهت دوران موتور القایی سه فاز 

11( 6 عدد اپتوکوپلر همراه با تراشه مجتمع تقویت کننده جریان 
12(مدار قدرت آرایش های پل ماسفتی

13(مولتی متر با فیوزهای محافظ
14(منبع تغذیه DC متغیر 30 ولت-2 آمپر،2 عدد

)IE-101( آموزنده الکترونیک صنعتی،  مدل تکمیلی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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مشخصات:
1( منبــع تغذیــه AC بــا ولتاژهــای 12 و 24 ولــت همــراه بــا فیوزهــای 

محافــظ شیشــه ای و LED هــای نشــانگر 
ــای تریســتوری ســه فاز  ــرای مبدل ه ــان ســنکرون شــده ب ــدار فرم 2( م

و تک فــاز 
3( 12 عدد ترانس پالس جهت درایو و ایزوالسیون کلیدهای نیمه هادی

4(  مدار قدرت آرایش های پل ماسفتی
 12V 5( مدار دیمر به همراه 9 عدد المپ

 ،1mH 1،ســلفیkΩ 470 وΩ ،220Ω بــا مقادیراهمــی RLC 6(بــار
100µF 10 وµF ،1µF بــا مقادیــر AC 100 و خازنــیmH 10 وmH

7( مدار قدرت آرایش های پل تریستوری
 48V 100 و ولتاژW 8( موتورهای الکتریکی تک فاز و سه فاز با توان

9( کنترل فرکانس و دامنه در مدوالتور SPWM تک فاز 
10( کنترل سرعت، شتاب و جهت دوران موتور القایی سه فاز 

11( 6 عدد اپتوکوپلر با تراشه مجتمع تقویت کننده جریان 
 PWM 12( کنترل فرکانس و عرض پالس مدوالتور

ــادی در  ــه ه ــد نیم ــت 8 کلی ــده جه ــنکرون ش ــان س ــدار فرم 13( م
ســیکلوکانورتر تک فــاز بــا ضریــب تغییــر فرکانــس 0/1 تــا 1

14(  مدار قدرت آرایش های پل دیودی
 DC 15( مدار قدرت آرایش های برشگر

IGBT 16( مدار قدرت آرایش های پل
17( مولتی متر با فیوزهای محافظ

18(منبع تغذیه DC متغیر 30 ولت-2 آمپر،2 عدد

قابلیت ها:
• آشــنایی بــا کلیدهــای نیمــه هــادی دیــود، تریســتور، ترایــاک، دیاک، 

IGBT و  ماسفت 
• بررسی عملی یکسوسازهای دیودی تک فاز و سه فاز 

• بررســی آزمایشــگاهی یکسوســازهای تریســتوری تک فــاز نیــم مــوج 
و تمــام مــوج 

ــه فاز سه پالســه  ــازهای تریســتوری س • بررســی آزمایشــگاهی یکسوس
و شش پالســه

• برشگرهای AC تک فاز و سه فاز 
• دیمر و کنترل روشنایی المپ

• طراحی ماژوالر و طبقه به طبقه برای مبدل ها 
• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 

• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان
 SPWM بررسی اینورتر تک فاز و نحوه  تولید •

• آشنایی با نحوه ی درایو و ایزوالسیون کلیدهای نیمه هادی
 V/F بررسی اینورتر سه فاز با روش کنترل •

• کنترل دور موتور القایی سه فاز 
• کنترل دور موتور یونیورسال 

• فیلترهــای پســیو ســلفی-خازنی جهــت ســاختن شــکل مــوج 
سینوســی

ــه چــون  ــر ایزول ــه ســوییچینگ غی ــع تغذی ــکان پیاده ســازی مناب • ام
ــاک، بوســت، باک-بوســت، چــوک، ســپیک و زیتــا. ب

• بررسی عملکرد سیکلوکانورتر تک فاز  

)IE-102( آموزنده الکترونیک صنعتی،  مدل پیشرفته
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قابلیت ها:
• طراحی ماژوالر و طبقه به طبقه برای مبدل ها 

• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 
• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان

• آشنایی با نحوه  درایو و ایزوالسیون کلیدهای نیمه هادی
 V/f بررسی اینورتر سه فاز با روش کنترل •

• کنترل دور موتور القایی سه فاز 
• فیلترهای پسیو سلفی- خازنی جهت ساختن شکل موج سینوسی 

 PID کنترل حلقه بسته دور موتور الکتریکی با استفاده از ماژول •
و  اینورتر  پارامترهای  اندازه گیری  جریان جهت  و  ولتاژ  ایزوالتورهای   •

موتور
• بورد DSP جهت پیاده سازی تکنیک های پیشرفته مدوالسیون و کنترل 

• امکان تغییر بار موتور تحت کنترل حلقه بسته

مشخصات:
1( منبع تغذیه AC با ولتاژهای 12 و 24 ولت همراه با فیوزهای محافظ 

شیشه ای و LED های نشانگر 
2( مدار قدرت با امکان پیاده سازی آرایش های مختلف اینورتر

3( مدار قدرت آرایش های پل ماسفتی 
 10mH ،1mH 1،سلفیkΩ 470 وΩ ،220Ω با مقادیراهمی RLC 4( بار

100µF 10 وµF ،1µF با مقادیر AC 100 و خازنیmH و
5( منبع تغذیه DC متغیر 30 ولت-2 آمپر،2 عدد

6( مدار قدرت آرایش های پل دیودی سه فاز با خازن
 48V 100 و ولتاژW 7( موتور الکتریکی سه فاز با توان

8( ایزوالتورهای ولتاژ و جریان برای اندازه گیری کمیت های سه فاز 
9( کنترل سرعت، شتاب و جهت دوران موتور القایی سه فاز 

10( 6 عدد اپتوکوپلر همراه با تراشه مجتمع تقویت کننده جریان 
بهره  )0.2تا20(،   تناسبی  بهره  ضرایب   با   PID کنترل  ماژول   )11
انتگرالی)0/1 تا 20(، بهره مشتقی ) 0/05 تا10( و بهره ثابت )0/2 تا 20(

12( سنسور القایی جهت اندازه گیری دور موتور 
13(مولتی متر با فیوزهای محافظ

IGBT 14( مدار قدرت آرایش های پل

)IE-103( آموزنده کنترل پیشرفته موتور

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیت ها :
• آشنایی با کلیدهای نیمه هادی دیود، تریستور، ترایاک و دیاک

• بررسی عملی یکسوسازهای دیودی تک فاز و سه فاز 
• بررسی آزمایشگاهی یکسوسازهای تریستوری تک فاز نیم موج و تمام 

موج 
• بررسی آزمایشگاهی یکسوسازهای تریستوری سه فاز سه پالسه و شش پالسه

• برشگرهای AC تک فاز و سه فاز 
• طراحی ماژوالر و طبقه به طبقه برای مبدل ها 

• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 
• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان

مشخصات:
ــا  ــراه ب ــت هم ــای 12 و 24 ول ــا ولتاژه ــه AC ب ــع تغذی 1( منب

فیوزهــای محافــظ شیشــه ای و LED هــای نشــانگر 
ــتوری  ــای تریس ــرای مبدل ه ــده ب ــنکرون ش ــان س ــدار فرم 2( م

تک فــاز  و  ســه فاز 
3( 12 عــدد ترانــس پالــس جهــت درایــو و ایزوالســیون کلیدهــای 

نیمــه هــادی
4( مدار قدرت آرایش های پل دیودی

 ،1mH 1، ســلفیkΩ 470 وΩ ،220Ω بــا مقادیراهمــی RLC 5(بــار
100µF 10 وµF ،1µF بــا مقادیــر AC 100 و خازنــیmH 10 وmH

6( مدار قدرت آرایش های پل تریستوری

)IE-104( آموزنده یکسوساز
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مشخصات:
1(منبع تغذیه DC متغیر 30 ولت-2 آمپر،2 عدد

 ،1mH 1،ســلفیkΩ 470 وΩ ،220Ω ــا مقادیراهمــی ــار RLC ب 2(ب
100µF 10 وµF ،1µF ــر ــا مقادی ــی AC ب 10mH و 100mH و خازن

ــده  ــت کنن ــع تقوی ــه مجتم ــا تراش ــراه ب ــر هم ــدد اپتوکوپل 3( 6 ع
ــان  جری

PWM 4( کنترل فرکانس و عرض پالس مدوالتور
 DC 5( مدار قدرت آرایش های برشگر

 قابلیت ها:
IGBT آشنایی با کلیدهای نیمه هادی دیود، ماسفت و •

• طراحی ماژوالر و طبقه به طبقه برای مبدل ها 
• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 

• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان
• آشنایی با نحوه ی درایو و ایزوالسیون کلیدهای نیمه هادی

باک،  چون  ایزوله  غیر  سوییچینگ  تغذیه  منابع  پیاده سازی  امکان   •
بوست، باک-بوست، چوک، سپیک و زیتا.

)IE-105( DC به DC آموزنده مبدل

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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مشخصات:
1( منبع تغذیه DC متغیر 30 ولت-2 آمپر،2 عدد

 100mH 10 وmH ،1mH 1،سلفیkΩ 470 وΩ ،220Ω با مقادیراهمی RLC 2( بار
100µF 10 وµF ،1µF با مقادیر AC و خازنی

 48V 100 و ولتاژW 3( موتور الکتریکی سه فاز با توان
4( کنترل فرکانس و دامنه در مدوالتور SPWM تک فاز 

5( کنترل سرعت، شتاب و جهت دوران موتور القایی سه فاز 
6( 6 عدد اپتوکوپلر همراه با تراشه مجتمع تقویت کننده جریان 

7( مدار قدرت آرایش های ماسفتی

قابلیت ها:
IGBT آشنایی با کلیدهای نیمه هادی دیود، ماسفت و •

• طراحی ماژوالر و طبقه به طبقه برای مبدل ها 
• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 

• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان
 SPWM بررسی اینورتر تک فاز و نحوه ی تولید •

• آشنایی با نحوه ی درایو و ایزوالسیون کلیدهای نیمه هادی
 V/f بررسی اینورتر سه فاز با روش کنترل •

• کنترل دور موتور القایی سه فاز 
• فیلترهای پسیو سلفی-خازنی جهت ساختن سینوسی 

)IE-106( V/f آموزنده اینورتر و کنترل
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قابلیت ها:
• آشنایی با کلیدهای نیمه هادی دیود و تریستور
• طراحی ماژوالر و طبقه به طبقه برای مبدل ها 

• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 
• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان

• آشنایی با نحوه  درایو و ایزوالسیون کلیدهای نیمه هادی
• کنترل شدت و فرکانس روشنایی المپ 

• کنترل دور موتور یونیورسال 
• بررسی عملکرد سیکلوکانورتر تک فاز  

)IE-107( آموزنده سیکلو کانورتر

مشخصات:
1( منبــع تغذیــه AC بــا ولتاژهــای 12 و 24 ولــت همــراه بــا فیوزهــای 

محافــظ شیشــه ای و LED های نشــانگر 
ــای  ــیون کلیده ــو و ایزوالس ــت درای ــس جه ــس پال ــدد تران 2( 12 ع

نیمــه هــادی
 ،1mH ــلفی ــی 470Ω ،220Ω و 1kΩ،س ــا مقادیراهم ــار RLC ب 3(ب
100µF 10 وµF ،1µF بــا مقادیــر AC 100 و خازنــیmH 10 وmH

12V 4( مدار دیمر به همراه 9 عدد المپ
 48V 100 و ولتاژW 5( موتوریونیورسال با توان

ــادی در  ــه ه ــد نیم ــت 8 کلی ــده جه ــنکرون ش ــان س ــدار فرم 6( م
تک فــاز ســیکلوکانورتر 

7( ضریب تغییر فرکانس در سیکلوکانورتر از 0/1 تا 1
8( مدار قدرت آرایش های تریستوری

9(منبع تغذیه DC متغیر 30 ولت-2 آمپر،2 عدد

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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)IE-108(  آموزنده الکترونیک قدرت

 مشخصات:
• واحد اندازه گیری ولتاژ و جریان     500W )PMSG( ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم •

LPC1768FBD100 مدل ARM میکروکنترلر • • مبدل Boost سه فاز مبتنی بر ساختار پل      
• موتور القایی سه فاز 500W  به همراه راه انداز        500W اینورتر سه فاز •

• موتور 500W  DC  به همراه راه انداز
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)IE-110( آموزنده الکترونیک صنعتی  با قابلیت پایش و کنترل نرم افزاری

مشخصات:
ــه  ــان ایزول ــای فرم ــا پالس ه ــزاری ب ــرل نرم اف ــش و کنت ــاژول پای 1( م

شــده بــه روش نــوری و تقویــت شــده بــا تراشــه درایــور 
2(منبــع تغذیــه AC بــا ولتاژهــای 12 و 24 ولــت همــراه بــا فیوزهــای 

محافــظ شیشــه ای و LED هــای نشــانگر 
3(مدار قدرت آرایش های پل ماسفتی

ــاژ  ــوان 100W و ولت ــا ت ــه فاز ب ــاز و س ــی تک ف ــای الکتریک 4( موتوره
 48V

 ،1mH ــلفی ــی 470Ω ،220Ω و 1kΩ، س ــا مقادیراهم ــار RLC ب 5( ب
100µF 10 وµF ،1µF ــر ــا مقادی ــی AC ب 10mH و 100mH و خازن

DC 6(مدار قدرت آرایش های برشگر
IGBT 7( مدار قدرت آرایش های پل
8( مدار قدرت آرایش های پل دیودی

9( مدار قدرت آرایش های پل تریستوری
10(منبع تغذیه DC متغیر 30 ولت-2 آمپر،2 عدد

قابلیت ها:
• پایــش شــکل موج هــای ولتــاژ و جریــان مدارهــای الکترونیــک 
صنعتــی بــدون نیــاز بــه اســکوپ و بــه وســیله مــاژول پایــش و کنتــرل 

)MCPC-2( مبدل هــای تــوان
ــامل:  ــی ش ــک صنعت ــای الکترونی ــدل ه ــواع مب ــی ان ــکان بررس • ام
ــتوری  ــازهای تریس ــه فاز، یکسوس ــاز و س ــودی تک ف ــازهای دی یکسوس
ــه فاز  ــتوری س ــازهای تریس ــوج، یکسوس ــام م ــوج و تم ــم م ــاز نی تک ف
ــر  ــه فاز، اینورت ــاز و س ــگرهای AC تک ف ــه، برش ــه و شش پالس سه پالس
ــون  ــه همچ ــر ایزول ــوییچینگ غی ــه س ــع تغذی ــه فاز، مناب ــاز و س تک ف

ــاک، بوســت، باک-بوســت ب
• تنظیم نرم افزاری و ساده انواع تکنیک های تولید پالس فرمان 

• انواع بارهای الکتریکی مقاومتی، سلفی و خازنی
• تولید زوایای آتش مدارهای تریستوری با امکان سنکرون سازی 

• نمایــش مقادیــر متوســط و موثــر ولتــاژ و جریــان و همچنیــن تــوان 
متوســط 

• اندازه گیری ایزوله ولتاژ، جریان و دور موتور
ــاک،   ــتور، ترای ــود، تریس ــادی دی ــه ه ــای نیم ــا کلیده ــنایی ب • آش

IGBT و  ماســفت 
• طراحی ماژوالر و طبقه به طبقه برای مبدل ها 

• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 
• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان

• کنترل دور موتور القایی سه فاز به روش V/fو موتور یونیورسال

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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)IE-67(ماژول مانیتورینگ و کنترل مبدل توان

از ایــن مــاژول بــه منظــور مانیتورینــگ و کنتــرل همزمــان مبدل هــای تــوان اســتفاده مــی گــردد. اندازه گیــری ایزولــه ولتــاژ، جریــان و پالــس 
ــا ایزوالســیون  دیجیتــال بــه وســیله مدارهــای ایزوالتــور مغناطیســی و نــوری فراهــم شــده اســت. همچنیــن گــذر از صفــر ولتاژهــای ســه فاز ب
نــوری فراهــم شــده اســت. پــردازش  اطاعــات ورودی توســط ریزپردازنــده ARM صــورت می گیــرد. امــکان مانیتورینــگ ولتــاژ، جریــان، تــوان، 
ضریــب تــوان، فرکانــس و ســرعت تجهیــز مــورد بررســی در ایــن مــاژول فراهــم گردیــده اســت. رســم شــکل موج هــای متنــوع در کنــار نمایــش 

مقادیــر متوســط و موثــر، امــکان انتقــال بهتــر مفاهیــم را فراهــم می ســازد. 
تولید پالس های فرمان برای انواع مبدل های الکترونیک صنعتی در این ماژول فراهم شده است.

 

Industrial Electronics Lab

Abzarazma Instrument

مشخصات سخت افزاری:
                         Cortex-M3 از سری ARM پردازنده •

• مانیتور 7 اینچ با صفحه لمسی         
• ورودی پالسی با دامنه 12 تا 24 ولت با ایزوالسیون نوری           

• خروجی های دیجیتال 0 تا 12 ولت با ایزوالسیون نوری و تقویت جریان 
• ورودی سه فاز با تشخیص گذر از صفر و ایزوالسیون نوری

• ولتاژ ورودی 0 تا 400V با ایزوالسیون گالوانیک
• جریان ورودی 0 تا 10A با ایزوالسیون گالوانیک
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مشخصات نرم افزاری ماژول مانیتورینگ و کنترل مبدل توان

ــگ و  ــاژول مانیتورین ــه وســیله م ــه اســکوپ و ب ــاز ب ــدون نی ــی ب ــای الکترونیــک صنعت ــان مداره ــاژ و جری ــای ولت ــش شــکل موج ه • پای
ــوان ــای ت ــرل مبدل ه کنت

• تولیــد پالــس هــای فرمــان بــرای انــواع مبــدل هــای الکترونیــک صنعتــی شــامل: یکسوســازهای تریســتوری تک فــاز نیــم مــوج و تمــام 
ــع  ــاز و ســه فاز، مناب ــر تک ف ــاز و ســه فاز، اینورت مــوج، یکسوســازهای تریســتوری ســه فاز سه پالســه و شــش پالســه، برشــگرهای AC تک ف

تغذیــه ســوییچینگ غیــر ایزولــه چــون بــاک، بوســت، باک-بوســت
• تنظیم نرم افزاری و ساده انواع تکنیک های تولید پالس فرمان 

• تولید زوایای آتش مدارهای تریستوری با امکان سنکرون سازی 
• نمایش مقادیر متوسط و موثر ولتاژ و جریان و همچنین توان متوسط 
• امکان کنترل دور موتور القایی سه فاز به روش V/f و موتور یونیورسال

• راهنمای نحوه اتصال برای اندازه گیری کمیت های مختلف 
• رسم منحنی تغییرات ولتاژ، جریان و سرعت

• امکان ذخیره سازی داده های آزمایش
• رسم منحنی لیساژور

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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مشخصات
ماژول ها

DC Exciter

DC تغذیه تحریک
این ماژول جهت تنظیم ولتاژ DC متغیر مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
2A ، 35 V دو خروجی 0 تا •

• نمایشگر چهار رقمی

3-Phase AC Source

AC منبع تغذیه سه فاز
منبــع ولتــاژ AC قابلیــت تولیــد دو ســطح ولتــاژ 12وV 24 را دارا مــی باشــد. تمــام خروجــی هــا 
بــه وســیله فیــوز حفاظــت شــده انــد تــا از اضافــه بــار کلیــد هــا و ترانســفورماتورها جلوگیــری 

. د شو
مشخصات:

                                                                380V :ولتاژ ورودی •
• ولتاژ فاز خروجی:12و 24 ولت

• 6 عدد LED جهت نمایش وضعیت خروجی ها
2A جریان خروجی: حداکثر •

مولتی متر
از این دســتگاه برای اندازه گیری ولتاژ و جریان تکفاز و DC، مقاومت، فرکانس و ... اســتفاده 

می شود.

IE - 10 

IE - 20

پالس متر آنالوگ
ایــن مــاژول جهــت اندازه گیــری دور ماشــین های الکتریکــی مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد.
مشخصات:

• پالس های ورودی از سنسور القایی مرتبط با ماشین الکتریکی
5000RPM نمایش دور ماشین الکتریکی تا •

10V خروجی آنالوگ 0 تا •

Analoge Pulse Meter IE - 30

Multimeter IE - 31
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مشخصات
ماژول ها

RLC بار
شامل بارهای مختلف و در مقادیر مختلف می باشد.

مشخصات:
1kΩ 470 وΩ ،220Ω بار مقاومتی با مقادیر •

100mH 10 وmH ،1mH بار سلفی با مقادیر •
100µF 10 وµF ،1µF با مقادیر AC بار خازن •

RLC LoadIE - 40

موتور سه فاز و یونیورسال
این ماژول شامل یک موتور الکتریکی سه فاز و یک موتور یونیورسال می باشد.

مشخصات:
1/5A 48، جریان کاریV موتور سه فاز: ولتاژ خط •
1/5A 48، جریان کاریV موتور یونیورسال: ولتاژ •

• اتصاالت به صورت فیشی و در سه رنگ مختلف

3 - Phase & Universial MotorIE - 41

موتور سه فاز
این ماشین القایی سه فاز از نوع قفس سنجابی بوده و به عنوان بار به اینورتر سه فاز متصل می گردد.

مشخصات:
 48V ولتاژ خط •

1/5A جریان کاری •
• اتصاالت به صورت فیشی و در سه رنگ مختلف

• خروجی پالس های انکدر برای استفاده به عنوان فیدبک سرعت موتور

3 - Phase MotorIE - 42

پل سه فاز ماسفتی
این ماژول جهت پیاده سازی پل سه فاز مبتنی بر MOSFET استفاده می گردد.

مشخصات:
• مدار قدرت پل سه فاز مبتنی بر ماسفت IRF450 با قابلیت تعویض

• امکان اعمال 6 عدد فرمان گیت- سورس
• امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان کلید نیمه هادی

DC امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان باس •
• سیم بندی و پیکربندی ساده آرایش های مبدل های توان

MOSFET BridgeIE - 50
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Thyristor Bridge

پل تریستور
 از پیکربندی پل سه فاز می توان برای پیاده سازی برشگر AC سه فاز  استفاده نمود.

مشخصات: 
• مدار قدرت پل سه فاز مبتنی بر تریستور BT151 با قابلیت تعویض

• امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان کلید نیمه هادی
DC امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان باس •

• سیم بندی و پیکربندی ساده آرایش های مبدل های توان

IGBT Bridge

IGBT پل
از پیکربندی پل سه فاز می توان برای پیاده سازی برشگر AC سه فاز  استفاده نمود.

مشخصات:
• مدار قدرت پل سه فاز مبتنی بر IGBT GH20N50 با قابلیت تعویض

• امکان اعمال 6 فرمان گیت- امیتر
• امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان کلید نیمه هادی

DC امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان باس •
• سیم بندی و پیکربندی ساده آرایش های مبدل های توان

DC به DC بورد اتصاالت مبدل
مبدل های PWM برای تبدیل سطوح مختلف ولتاژهای DC به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. 
امکان پیاده سازی مبدل DC/DC با دو یا چهار المان ذخیره کننده انرژی مثل باک، بوست، باک-

بوست، چوک، سپیک و زیتا وجود دارد.
مشخصات:

• ولتاژ کاری 0 تا 200V              • امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان عناصر مدار
• جریان کاری 0 تا 8A          • امکان نصب راحت المان ها

IE - 51 

IE - 52

پل دیود
 از پیکربندی پل سه فاز می توان برای پیاده سازی یکسوساز سه فاز کنترل شده و نشده استفاده 

نمود.
مشخصات: 

• مدارهای قدرت پل سه فاز دیودی مبتنی بر BY299 با قابلیت تعویض
• امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان کلید نیمه هادی

DC امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان باس •
• سیم بندی و پیکربندی ساده آرایش های مبدل های توان

Diode Bridge IE - 53

DC-DC PWM Converter IE - 54

مشخصات
ماژول ها
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پل دیود و خازن
یکسوساز سه فاز دیودی یک مبدل AC/DC غیر قابل کنترل است که به کاربران امکان درک اصول 

تبدیل AC به DC را می دهد.
مشخصات:

   25-115 V DC :48-20                  • ولتاژ خروجی V AC :ولتاژ ورودی •
 2A:2                              • جریان خروجی A :جریان ورودی •

500 Ω 0 :NTC حفاظت جریان هجومی توسط•

Diode Bridge & Cap.IE - 55

دیمر و المپ ها
دیمرها به منظور کنترل روشنایی المپ ها مورد استفاده قرار می گیرند. دیمرهای مدرن بر مبنای 

ساختار برشگرهای کنترل شده با کلیدهای الکترونیک قدرت ساخته می شوند
مشخصات:

48 V :ولتاژ ورودی •
48 V ولتاژ خروجی: صفر تا •

12 V 9 عدد المپ •

Dimmer & LampsIE - 56

پالس های سنکرون شده سه فاز
این ماژول جهت تولید پالس های سه فاز برای برشگرهای AC و یکسوکننده های کنترل شونده مورد 

استفاده قرار می گیرد و به صورت دستی و کامپیوتری قابل تنظیم می باشد.
مشخصات:

      50 mA فرکانس خروجی برابر با فرکانس ورودی               • جریان خروجی حداکثر •
• تولید پالس های سه فاز با اختاف زاویه 120 درجه   • زاویه آتش از0 تا 180 درجه

USB قابلیت انتخاب بین تولید پالس سه فاز و تکفاز    • کانکتور •

3-Phase Synchronized PulsesIE - 60

مدوالتور پهنای پالس سینوسی تک فاز
مدوالتور پهنای پالس سینوسی )SPWM( سیگنال های PWM را با مقایسه دو سیگنال سینوسی 
و رمپ تولید می نماید. دو خروجی مکمل یکدیگر هستند و برای اطمینان از کلیدزنی ایمن، بین 

پالس های کلید باال و پایین زمان مرده در نظر گرفته شده است.
مشخصات:

1-20 kHz فرکانس موج حامل •
• امکان تغییر دامنه سیگنال مرجع 

50 Hz فرکانس موج سینوسی •

Sine Pulse Width ModulatorIE - 61

مشخصات
ماژول ها
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Pulse Width Modulator

PWM مدار فرمان
با  اره ای  ایجاد می شود. یک موج دندانه   PWM تولیدکننده  ماژول  پالس های کلیدزنی توسط 

فرکانس متغیر با دوره  کاری مرجع مقایسه می شود تا پالس های آتش کلیدها تولید شود. 
مشخصات:

1-20 kHz فرکانس •
• دوره  کاری 0 تا 100 درصد

Volts Per Hertz Speed Controller

V/f کنترل کننده سرعت
این ماژول فرمان های مدار اینورتر سه فاز را برای کنترل دور موتور سه فاز فراهم می کند.

مشخصات:
1-50 Hz فرکانس موج سینوسی •

1-20 kHz فرکانس موج حامل •
• قابلیت تنظیم سرعت و جهت دوران موتورالکتریکی

پردازشگر سیگنال دیجیتال
این ماژول جهت پردازش سیگنال دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• پردازش 150 میلیون دستور در ثانیه          TMS320F2812 پردازنده •

    12V 5 تاVولتاژ ورودي •    )8kB( حافظه داخلي •
     RS232 پورت سریال •   )128kB( داخلی FLASH حافظه •

• کانکتور مخصوص ارتباط JTAG  با پردازنده   )256kB( خارجي SRAM حافظه •
CAN ایزوله •پورت PWM 3کانکتورکمکي براي ورودي هاي آنالوگ، دیجیتال وخروجي هاي •

IE - 62 

IE - 63

PID کنترل کننده
این ماژول یک کنترل کننده PID کامل به همراه بهره های متغیر می باشد.

مشخصات:
• بهره تناسبی 0/2 تا 20       +12V  12-  تاV ولتاژ کاری •

• بهره مشتقی 0/05 تا 10         • بهره انتگرالی 0/1 تا 20  
• تفریق کننده و جمع کننده سه ورودی • بهره ثابت  0/2 تا 20  

PID Controller IE - 64

DSP IE - 65

مشخصات
ماژول ها
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مدار فرمان سیکلو کانورتر
سیکلوکانورتر تکفاز به تکفاز دارای 8 کلید است. سیگنال های گیت کلیدها توسط یک تولیدکننده 
پالس ســنکرون تولید می شوند. پالس های آتش با اســتفاده از یک آشکارساز صفر با ولتاژ ورودی 

سنکرون می شوند.
مشخصات:

• زاویه آتش از 0 تا 180 درجه
• تقسیم فرکانسی یک به یک تا یک به هشت

Cycloconverter ControllerIE - 66

ترانسفورماتور پالس
ترانسفورماتور پالس به گونه ای طراحی می شود که بتواند پالس های مربعی شکل را انتقال دهد. 
پالس های آتش با استفاده از ترانسفورماتور پالس ازکلیدهای الکترونیک قدرت ایزوله می شوند. هر 

پالس ورودی به دو پالس ایزوله خروجی تبدیل می شود.
مشخصات:

12 V 12                                 • ولتاژ خروجی V ولتاژ ورودی •
30 mA 50                 • جریان خروجی حداکثر mA جریان ورودی حداکثر •

Pulse TransformersIE - 80

اپتوکوپلر
ــدرت ایزوالســیون  ــک ق ــای الکترونی ــدرت کلیده ــرل و ق ــای کنت ــاژول ه ــن م ــا بی اپتوکوپلره

ــوری ایجــاد مــی کننــد. ن
مشخصات:

100 mA ولتاژ ورودی: 0 تا 12 ولت                   • جریان خروجی: حداکثر •
100 kHz :ولتاژ خروجی: 0 تا 12 ولت                 • حداکثر فرکانس •

OptocouplersIE - 81

ایزوالتور جریان
جهت اندازه گیری و ایزوالسیون جریان های ماشین الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 10A سه جریان ورودی 0 تا •

• ایزوالسیون گالوانیگ برای هر سه فاز 
DAQ 10 آماده تحویل به کارتV خروجی ولتاژی 0 تا •

Current IsolatorIE - 82

مشخصات
ماژول ها
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Panel Frame

فریم نگهدارنده تجهیزات
این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.

مشخصات:
• پایه های فلزی 

• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

Voltage Isolator

ایزوالتور ولتاژ
جهت اندازه گیری و ایزوالسیون ولتاژ های ماشین الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 400V سه ولتاژ ورودی 0 تا •

• ایزوالسیون گالوانیگ برای هر سه فاز 
DAQ 10 آماده تحویل به کارتV ولتاژ خروجی 0 تا •

کابل های رابط تمام عایق
جهت برقراری ارتباط بین ماژول ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
10A امکان عبور جریان تا •

• تمام عایق
• در چهار رنگ متفاوت و اندازه های متنوع

IE - 83 

A - 0

میز کار
میز کار چرخ دار، جهت قرار گیری فریم استاندارد و اتصال کابل های برق مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مشخصات:

• دارای 5 پریز برق  
MDF رنگ استاتیک ضد خش    • رویه ی •
85 cm  ارتفاع •    77×155cm  ابعاد صفحه •

Worktable A - 1

Safety Connection Leads A - 2

مشخصات
ماژول ها
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سنسور القایی
جهــت انــدازه گیــری ســرعت چرخــش ماشــین هــای الکتریکــی از ایــن سنســور اســتفاده مــی 

شــود.
مشخصات:

• خروجی پالسی 
)NO( کنتاکت به طور معمول باز •

Proximity SensorA - 12

مشخصات
ماژول ها
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 جدول راهنمای
آزمایش ها
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ماژول ها به تفکیک مدل:

 جدول راهنمای
آزمایش ها



برخی از مشتریان
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برخی از مشتریان
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