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  دستورالعمل حركت دوراني
  
  نصب و راه اندازي-1

  .ابتدااز عدم نوسان برق آزمايشگاه خود مطمئن شويد) الف
  .سمت عامل حركت دوراني را به قسمت درايور دستگاه متصل نماييدپرت ق) ب

  .دقت شود كه به هيچ عنوان زماني كه دستگاه روشن است پرت قدرت آن را جدا و يا متصل نكنيد:توجه
  .قسمت عامل حركت دوراني را با استفاده از پيچهاي پايه تراز كنيد) پ

حال مي  ,يئي بر روي ميز قسمت عامل قرار نگرفته باشد و مانع حركت نشوددقت كنيد كه قبل از روشن كردن دستگاه ش:توجه
  .تعبيه شده در پشت دستگاه آن را روشن كنيد powerتوانيد با استفاده از كليد 

  
  :معرفي درايور-2

دستگاه مشخص مي شود با فشردن دكمه منو درصفحه نمايش   versionمدل و LCDبعد از روشن كردن دستگاه برروي 
يك عدد سه رقمي در سمت راست نمايش داده مي شود كه قسمت فرمان درايوراست و يك عدد سه  LCDرايور بر روي د

  .رقمي در سمت چپ كه قسمت نمايشگر وضعيت قسمت عامل است
وران الزم به ذركر است كه اعداد نمايش داده شده بر حسب دور بر ثانيه مي باشند و همچنين اعداد نمايش داده شده سرعت د

  . سرعت دوران موتور آن است ½شفت موتور دستگاه است اما سرعت دوران شفت خود دستگاه 
  

اين دكمه امكان تنظيم يكاي مورد نظر كاربر را ايجاد مي كند كه البته يكاي مورد انتخاب كاربر نمودار افزايش :دكمه منو) الف
زمان .... .... / .... روي صدم باشد ×عناست كه وقتي عالمت سرعت دوران قسمت عامل را نيز افزايش مي دهدواين به اين م

  بيشتري طول مي كشد تا به
            ×  

  .زمان بيشتري طول مي كشد .... .... / .... سرعت تنظيم شده برسد ولي در حالت  
                                                   ×   

  .بر حسب دور بر ثانيه استفاده مي شود براي تنظيم سرعت) up,down(▲▼دكمه )ب
  .براي  شروع حركت استفاده مي شود) run(►دكمه )پ
  .براي خاتمه حركت مورد استفاده قرار مي گيرد) stop( ■دكمه )ت

افزايش و كاهش سرعت بر طبق نموداري  ,الزم به ذكراست كه در آزمايشهاي حركت دوراني براي جلوگيري از بعضي خطاها 
  .م مي شود و تنظيم آن به صورت آني نمي باشد و انتخاب حالت صدم بيشترين دقت در اندازه گيري را ايجاد مي كندخاص انجا
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  ---درسمت چپ به طوركامل به معني رسيدن به حداكثرسرعت وعالمت  <نمايش عالمت :توجه

  .به طور كامل به معني توقف است
  .چيزي حدود يك ثانيه روي آن مكث شود يك صدم به سرعت ,توصيه مي شود براي افزايش هر

  .هنگام كار دقت شود كه جريان هواي خنك كننده پشت دستگاه به خوبي انجام شود و مانعي جلوي آن نباشد:توجه
  ابعاد-3

  mm 400:طول ريل دوران
 gr :  139 وزن ارابه كامل

  نيروسنج-4
فاصله درجات ثبت شده بر روي بدنه نيروسنج .ي باشدنيروسنج نصب شده برروي شفت دوران داراي يك پيچ تنظيم  صفر م

0/5N مي باشد.  
  نحوه قرائت شعاع دوران-5

براي قرائت دقيق شعاع دوران از آنجا كه امكان قرائت آن در حال حركت نمي باشد بايد ابتدا نيروي اعمال شده را در حال 
از محور دوران دور كنيد كه نيروسنج همان نيرو را مجددا سپس دستگاه را متوقف كنيد و ارابه را آنقدر  ,حركت قرائت كنيد 

  .اين همان موقعيت ارابه در حال دوران است و حال مي توانيد شعاع دوران را ثبت كنيد,نمايش دهد
  
  

    


