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1. Увод 

 
1.1 МSК28335 дигитална платформа 

 
 

Циљ овог практикума је упознавање студената са дигиталним развојном 
платформом MSK28335 Kit C Pro-MS(IM) произвођача TECHNOSOFT за испитивање 
алгоритама управљања машина наизменичне струје. Конкретно, овај  регулатор (пакет) 
служи за контролу покрета асинхроног мотора. Опремљен је микроконтролером 
TMS320F28335 произвођача Texas Instruments (DSP – енг. digital signal processor) у који 
се уграђује код. Биће представљена и уградња кода у MATLAB – Simulink окружењу и у 
DMC Developer Pro (Digital Motrol Control Developer Pro) систему за контролисање.   

 

 
 

Слика 1. – Садржај TECHNOSOFT–овог пакета MCK28335 Kit C Pro-MS(IM) 
за управљање радом асинхроног  мотора 

https://www.technosoftmotion.com/en/tools/professional-kits-with-apps/induction-motor-
control-kits/mck28335-kit-c-pro-ms-im  

 
 
Пакет MCK28335 Kit C Pro-MS(IM) – састоји се од следећег хардверског дела: 

• асинхорни мотор - (230 V, 370 W, са енкодером) 

• трофазни IGBT инверторски модул - АСРМ750 (750 W, 4 A) 

• дигитални процесор - Delfino TMS320F28335 (150 MHz, floating point) 
 

 

https://www.technosoftmotion.com/en/tools/professional-kits-with-apps/induction-motor-control-kits/mck28335-kit-c-pro-ms-im
https://www.technosoftmotion.com/en/tools/professional-kits-with-apps/induction-motor-control-kits/mck28335-kit-c-pro-ms-im
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И софтверског дела: 

• MCWIN28335 Pro.  
Садржи: серијски монитор за комуникацију у реалном времену, 
PROCEV2833xx софтвер за евалуацију процесора , DMCD28x-Pro Digital 
Motion Control Developer софтвер за развој апликација, компајлирање, 
спуштање кода и испитивање алгоритама дигиталног управљање) 

• DMCode-MS(IM) који садржи комплетну библиотеку MATLAB за дигиталну 
контролу асинхроног мотора (блокови за мерење, трансформације, 
регулаторе за контролу позиције, брзине, момента, напона итд.). 

• DMCode- S(IM) , спремне апликације струјне, брзинске, позиционе 
регулације и контроле напона инвертора 

• TI software tools – софтверски алати произвођача Texas Instruments. 
Садржи: асемблер, линкер и С – компајлер. 

 
 
Описна платформа омогућује испитивање различитих режима рада трофазног 

инверторског модула и алгоритама управљања асинхроном машином. У овом 
практикуму биће разрађено неколико лабораторијских вежби које ће омогућити 
студентима да стекну практична знања из области управљања енергетским 
претварачима у електромоторним погонима као и испитивању и развоју напредних 
алгоритама управљања машинама наизменичне струје. Неке од вежби које ће се 
реализовати тичу се регулације позиције, момента (струје), брзине или напона 
асинхроног мотора уз скаларно или векторско управљање машином.  

Поред развоја управљачких апликација у C коду уз DMC Developer Pro софтвер 
који је део овог пакета, ова платформа омогућава коришћење MАTLAB библиотеке 
фајлова помоћу којих је могуће на једноставан начин реализовати управљачку 
апликацију. Правећи управљачки модел у Simulink-у користећи постојећу библиотеку 
могуће је уз пар команди генерисати C код и спустити га у процесор као што је описано 
на Слици 1. Ова могућност познатија као Rapid Control Prototyping у знатној мери 
поједностављује и убрзава израду управљачких апликација и њихово тестирање 
заобилазећи традиционални начин програмирања. 
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2. Опис хардвера 

Дигитална платформа састоји се од управљачке плоче MSK28335 на којој се налази 
DSP процесор TMS320F28335 (150 MHz, floating point) и која представља ''мозак'' система 
на који се спушта извршни пројектни фајл. Енергетски део система представља модул 
ACPM750 који се састоји исправљача, DC међукола са колом за кочење и стандардног 
напонског инвертора са два нивоа и 6 енергетских предачких елемената у мосту (IGBT). 
Више о напонским инверторима и осталим конфигурацијама енергетских претварача 
који се користе у електромоторним погонима може се наћи у [2]. 

 

 
 

Слика 2. - MSK28335 и енергетски модул ACPM750 
 

Плочица MSK28335 је одговарајућа поменутом енергетском модулу и монтира се 
на њега, чинећи заједно платформу за дигитално управљање електричним мотором. 

Управљачка плочица MSK28335 захтева посебно стабилно DC напајање од 5 V док 
је за рад енергетског модула потребно обезбедити једнофазно напајање од 220 V као 
што је приказано на слици. Детаљна процедура за повезивање и пуштање у рад дата је 
у поглављу 2.3 као и у [3]. 

 

УПОЗОРЕЊЕ: Не додиривати изложене металне делове енергетског модула, због 
постојања високих напона који су опасни по живот! 

 

2.1. MSK28335 

Главни део система је управљачка картица MSK28335. Она служи за I/O 
комуникацију са околином - A/D конверзију сигнала (аналогно/дигитална конверзија 
струја статора, напона DC кола итд.), обраду сигнала и математичких операција 
управљачког алгоритма и коначно за слање дигиталних управљачких (излазних) сигнала 
и управљање енергетским претварачем. Наравно процесор обједињује много више 
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функција као што је заштита, комуникација са рачунаром, watch dog, PWM и QEP 
јединице, итд. У наставку су наведени битни конектори картице MSK28335: 
 

 
 

Слика 3. – Физички изглед картице MSK28335 

 
Ј1 и Ј2 – конектори за проширење 

Служе за прикључење додатних интерфејса и обезбеђују податке, контролни 
сигнал и адресе за TMS320F28335 (главни процесор). Ј1 и Ј2 су стандардни конектори  са 
2х13 (26) пинова. 

 

Ј3 и Ј4 – конектори за проширење 

Обезбеђују улазно-излазне сигнале од F28335 процесора. Ј3 и Ј4 су стандардни 
конектори са 2х18 (36) пинова. Сваки од ових конектора садржи све потребне сигнале 
за покретање трофазног електромотора. 

 

Ј10 – конектор за проширење 

Обезбеђује сигнале са TMS320F28335, са вишеканалног баферованог серијског 
улаза, као и компараторске излазне сигнале. Ј10 је стандардни конектор и има 2х9 (18) 
пинова. 

 
Ј5 – конектор за JTAG интерфејс 

Ј5 садржи конектор са 2 Х 7 (14)  пинова  за прикључење JTAG емулатора. 
 

Ј6 – DAC конектор  

Обезбеђује референтни излазни сигнал за D/A (дигитално – аналогни) претварач. 
Садржи 2х2 (4) пина.  

 

Ј7 – конектор за прикључење напајања од 5 волти  (VDC) 

Садржи улазе за ''+'' и за ''–'' напајања од 5 волти. 
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Напомена: Водити рачуна о томе да буду правилно повезани ''+'' и ''–'' напајања! 

Ј8 – серијски конектор 

Ј8 служи као веза MSK28335 са рачунаром путем кабла RS-232. Садржи женски 
конектор са 9 пинова. 

 

Напомена: Користити стандардни оклопљен серијски кабл за повезивање рачунара са 
MSK28335 картицом. Уколико не постоји серијски порт на рачунару користити 
конвертор USB2RS232 где је пре употребе потребно инсталирати одговарајући 
драјвер. 

 

Ј9 – CAN конектор (Controller Area Network) 

Терминал са 4 пина који обезбеђује CAN-bus конекцију. 
 
Детаљан опис свих конектора, њихових карактеристика и распореда пинова 

може се пронаћи у [3]-[4]. 

2.2. ACPM750 

Енергетски део система је АСРМ750 модул приказан је на слици 4. Напајање за 
управљачку картицу може бити повезано директно одговарајући порт који се налази на 
картици или преко енергетског модула и конектора Ј6. У нашем случају напајање 
MSK28335 картице (логике – 5V) ћемо довести на модул АСРМ750 и конектор Ј6. 

 

 
 

Слика 4. - АСРМ750 инверторски модул 
 
Главни делови модула ACM750 су: нерегулисани диодни исправљач, DC коло са 

електролитским кондензатором од (470 µF) и колом за кочење као и трофазни IGBT 
инверторски модул. ACM750 модул поседује елементе заштите као што су: 
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• Међуфазни кратки спојеви / прекострујна заштита. Ово коло прати тренутни 

проток струје кроз негативне DC-Bus сабирнице. Заштита се активира када струја 

пређе вредност од 30А на дуже време од 200µs. 

• Фаза-земља кратки спој / земљоспој. Ово коло прати тренутни проток кроз 

позитивне DC-Bus сабирнице. Заштита се активира када струја пређе вредност од 

36А на дуже време од 100µs. 

• Прегревање / преоптерећење. Ово коло надгледа температуру IGBT транзистора. 

Заштита се активира уколико температура пређе границу од 100°C. 

На ACM750 модулу се налази неколико LED сигналних диода са распоредом као 
на слици 4 а чија је улога следећа: 

 
LED1 –  црвена лед лампица која сигнализира присуство високог напона 
LED2 –  црвена лед лампица која сигнализира грешку 
LED3 – зелена лед лампица која сигнализира нормално радно стање 
 
ACM750 модул располаже са неколико конектора чији је распоред приказан на 

слици 4. а чија је улога описана у наставку: 
 

Ј11 – конектор за мотор, садржи прикључке за три фазе мотора U,V,W које су 

обележене на кабловима мотора (1, 2 и 3) и проводник за уземљење. 
 

Напомена: Битно је да фазе буду повезане наведеним редоследом како би смер 
обртања био усаглашен са позитивним бројањем енкодера. У супротном систем ће се 
непредвиђено понашати што ће резултирати грешком или реаговањем заштите. 

 

Ј6 – конектор за прикључење напајања логичког дела од 5V једносмерног напона 

 

Напомена: Водити рачуна о томе да буду правилно повезани ''+'' и ''–'' напајања! 
 

Ј3 – конектор за прикључење енкодера  
 

Ј9 – конектор за прикључење фаза наизменичног напајања (MAINS) R,S,T (90-220 

V монофазно или 60-120 V трофазно) и заштитног проводника, као и за прикључење 
отпорника за кочење (BRAKE). 

 
Табела 1. – Функција пинова Ј9 

Пин Име Тип Функција 

1 R I 
Монофазни: 90...220 VАС улаз линије R 
Трофазни: 60... 120 VАС улаз линије R 

2 S I 
Монофазни: 90...220 VАС улаз линије S 
Трофазни: 60... 120 VАС улаз линије S 

3 T I 
Монофазни: 90...220 VАС улаз линије Т 
Трофазни: 60... 120 VАС улаз линије Т 

4 EARTH - Уземљење за заштиту и „shielding“ 

5 BR+ O Кочни отпор – позитивна клема 

6 BR- O Кочни отпор – негативна клема 
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Ј8 – конектор за тахогенератор и потенциометар 

 
Табела 2. – Функција пинова Ј9 

Пин Име Тип Функција 

1 TACHO+ I Позитивни улазни сигнал тахогенератора 

2 TACHO- - 
Негативни улазни сигнал тахогенератора; повезан 
са GND на ACPM750 v3.4   

3 SHIELD - 
Shield за тахо сигнал, повезан са GND на ACPM750 
v3.4   

4 GND - Потенциометар (-); повезан са GND на ACPM750 v3.4   

5 REF I Клизач потенциометра 

6 +5V O Потенциометар (+) 

 

Ј1, Ј2 - MC-Bus конектори 

 
ACPM750 v3.4 енергетски модул прима PWM контролне сигнале и шаље повратну 

спрегу и статусне сигнале контролној јединици кроз два 2х18-пина 0,1“ MC-Bus 
конектора Ј1 и Ј2. MC-Bus је стандардни интерфејс (користећи 5,5V TTL нивое сигнала) 
који дозвољава повезивање разних Technosoft модула за контролу и мерења 
укључујући и модул ACPM750 v3.4.  

 
Ј4, Ј5, Ј10 – Енкодерски и конектори Hall сензора 

 
ACPM750 је опремљен са 4 конектора за повезивање опционо quadrature 

encoder и/или Hall сензора. Конектори Ј2, Ј3 и Ј4 су предвиђени за директну конекцију 
индустријских стандардних повратних спрега. Ј10 је опште намене вијак-терминал тип 
конектора који омогућава произвољно повезивање било ког енкодера и/или Hall 
сензора. У нашем случају ми ћемо користити конектор Ј3 где ће бити повезан 
стандардни инкрементални двофазни енкодер. 

 

 
 

Слика 5. – Распоред отпорника и приказ конектора 
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2.3. Повезивање система МСК28335 пре пуштања у рад  

Пре пуштања у рад студент је у обавези да се пажљиво  упозна са модулима ове 
платформе, функцијом свих конектора и сигналних лампица и онда приступи њиховом 
повезивању према слици 6 и упутству испод ње пратећи наведени редослед: 

 

L1
N

GND

U V W  

+  -

PC

 
 

Слика 6. – Повезивање мотора и енкодера са АСРМ750 инверторским модулом 
 
1. Најпре је потребно повезати фазе мотора на конектор Ј11 модула АСРМ750. 

Три фазе мотора U, V, W  као и проводник за уземљење, на прикључке који су 
означени на плочи. На кабловима фаза мотора је тачно назначено која је фаза 
U, V и W; 
 

2. Повезати енкодер на конектор Ј3 модула АСРМ750 (енкодер је већ монтиран 
на задњој страни осовине мотора испод штитника за вентилатор); 
 

3. Повезати рачунар на конектор Ј8 картице МСК28335, помоћу серијског кабла 
RS232. 

 
4. Повезати напајање од 5V на конектор Ј6 модула АСРМ750, при том водећи 

рачуна о поларитету једносмерног напајања! Плус је клема лево, а минус клема 
десно као што је приказано на слици 6. 

 

Упозорење : Три пута проверити (измерити инструментом) да ли је напајање логике 
од 5±0.2V правилно повезано. Уколико напајање није правилно повезано DSP 
процесор и плоча може бити оштећена.  

 
Када укључимо напајање логике од 5 V засветлеће зелена лампица на картици 
МСК28335. 

 
5. На крају, повезати енергетски део шеме на конектор Ј9 модула АСРМ750, 

користећи наизменично монофазно напајање од 220V. Фазни проводник L1 , 
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нулти проводник N и заштитни проводник доводимо на конектор Ј9, на клеме 
које су означене са R, S и симболом за уземљење, респективно. Када 
доведемо напајање засветлеће већа црвена LED диода на плочи модула 
ACPM750. 
 

6. Покренути DCM Pro 
 

НАПОМЕНА: Стриктно се држати редоследа повезивања, како би се постигло 
нормално функционисање опреме. Веома је важно, при пуштању у рад, прво 
повезати напајање за логички део кола (5 V једносмерно напајање), проверити да ли 
ради комуникација са рачунаром (поглавље 2.4 и 2.5) , а тек на крају енергетски део 
(наизменично напајање 220 V) 

 
При развезивању платформе (на крају рада - вежбе) потребно је испоштовати 

исту процедуру за искључење али од позади, почевши од тачке 5 па до тачке 1. 
 

2.4 Покретање софтвера MCK28335 Professional и DMCD28x-Pro 
(успостављање везе са рачунаром) 

При покретању софтвера неопходно је да се упознамо и са подешавањима Settings 
која се налазе у менију, који се отвара при отварању софтвера MCK28335 Professional.  

 

 
 

Слика 7. – Главни мени софтвера DMC Developer Pro 
 

У подешавањима можемо изабрати коју брзину комуникације желимо. Можемо 
извршити усаглашавање (ако то већ није учињено) портова [COM] за комуникацију 
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софтвера са рачунаром (редни број порта између рачунара и софтвера морају да се 
поклапају као у табели испод). Проверу извршавамо у Device Manager-у. 

Уколико се при потврди на ОК јави грешка у комуникацији и порука да треба 
проверити кабл потребно је искључити и поново довести напајање од 5V и поновити 
процедуру. 

 

 

 

 
Слика 7а. – Подешавање порта и брзине комуникације 

2.5 Провера комуникације и исправности рада платформе 

Како би смо се уверили у правилно функционисање система, неопходно је да 
проверимо да ли енкодер даје одговарајући одзив при обртању вратила мотора. Да би 
смо то проверили прво у менију програма MCK28335 Professional одаберемо опцију 
Processor Evaluation.  

Након одабира Processor Evaluation (слика 7) из менија бирамо еQEP опцију 
(Слика 8) , чиме покрећемо Quadrature Encoder Pulse (QEP) Circuit Application. Ова 
апликација врши проверу очитавања енкодера из чека можемо закључити да ли је 
комуникација између рачунара и МСК28335 картице успешно успостављена. 

 
Да би смо се уверили у исправност неопходно покренути апликацију са Run 

командом и ручно обртати осовину мотора. Ако програм показује да се осовина обрће 
у одговарајућем смеру (графички приказ се мења у зависности од смера обртања), све 
је повезано како треба и можемо приступити покретању програма, у супротном, постоји 
грешка у комуникацији коју треба отклонити како би се програм правилно покренуо. 

По завршетку контроле успостављене комуникације потребно је зауставити 
извршавање кода са командом Stop. 
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Слика 8. – Мени при покретању евалуације процесора 
 

 

 
Слика 9 – Апликација очитавања вредности енкодерске јединице 
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3. Од симулације до уградње кода 

3.1. MATLAB библиотека, моделовање и генерисање кода 

MATLAB библиотека омогућава нам да једноставно направимо Simulink модел 
наше апликације, тестирамо је и уколико су резултати задовољавајући компајлирамо и 
спустимо код у процесор и тестирамо апликацију на реалном окружењу.  

Кораци од симулације до уградње кода приказани су на слици 10.  
 

 
 

Слика 10. – кораци од симулације до уградње кода 
 

Први корак при управљању овим контролером је симулација комплетне 
конфигурације асинхроног мотора и помоћних структура, то нам омогућава DMCode – 
MS (IM – induction motor) MATLAB библиотека. Она на једноставан начин, помоћу 
блокова, даје могућност приказивања делова управљачког система.  

На пример, шема векторске контроле управљања асинхроног мотора у MATLAB 
Simulink окружењу изгледа као што је приказано на слици 11. 
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Слика 11. – Изглед шеме за векторску контролу управљања 
у MATLAB Simulink окружењу 

 
За покретање ове симулације потребно је прво инсталирати DMCode – MS(IM) 

MATLAB библиотеку (види упутство за инсталацију). Када је то урађено, потребно је у 
MATLAB–у подесити активни директоријум на “<path>\DMCode-MS(IM) – 
MATLAB\F28335\Induction\“, где се налази path (путања) на којем смо инсталирали 
поменуту MATLAB библиотеку. Потом је потребно покренути м-фајл, “Run_model.m”, 
превлачењем у командни прозор или позивањем његовог имена. Потом у командном 
прозору потребно је одабрати који промер контроле желимо да покренемо. Уколико 
изаберемо опцију 1 биће покренута апликација регулације брзине векторски 
управљаног мотора.  

Блок шема векторски контролисаног мотора са регулацијом брзине приказана је 
на слици 11 и састоји се од четири сегмента. Први (Control structure) представља 
контролни део. Други (Motor and feedback) описује систем којим се управља (мотор), 
као и повратне податке који се шаљу првом сегменту. Трећи (Project configuration) 
представља подешавање пројекта, а четврти (Project management) служи за генерисање 
извршног кода и изградњу самог пројекта који се касније спушта на процесор F28335. 

 
Када извршимо жељену параметризацију електромоторног погона, 

коришћењем опција из трећег сегмента, можемо приступити симулацији одабиром 
START команде у  Simulink моделу. 

 
Други корак при управљању је генерисање С кода (након успешно извршене 

параметризације и симулације из првог корака). За то ћемо користити Real Time 
Workshop алат из MATLAB-а. Овај алат нам омогућава да генеришемо комплетан С/С++ 
код који је потребан блоковима у Simulink-у. Двокликом на Generate Code опцију из 
сегмента Project management постижемо генерисање кода. 
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Слика 12. – Генерисање кода коришћењем Real Time Workshop алата 
 

Трећи корак представља уградњу кода и његово покретање коришћењем 
TMS320F28335 процесора. Апликација се може директно покренути из  Simulink DMCode 
MS(IM) блок дијаграма или са DMC Developer Pro платформе (слика 13). Код се, такође, 
може уградити једноставним кликом на дугме  Build DMCD28xPro project  из четвртог 
сегмента Project management користећи MATLAB Simulink окружење. 

 
 

 
 

Слика 13. – DMC Developer Pro платформа, графичка представа покренутог 
експеримента 
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3.2. Покретање пројекта - DMCD28xPro  

Када смо подесили жељене параметре (Settings) и проверили исправност 

комуникације и рада енкодерске јединице (QEP), можемо приступити покретању 
програма (апликације). 
 

• Покренути DMCD28xPro софтвер, кликом на иконицу са радне површине. 
 

• Кликнути на картицу Project, а затим Open као на слици 14: 
 

 
 

Слика 14. – Отварање пројекта 
 

• Изабрати неки од постојећих пројеката унутар фолдера F28335 и кликнути Open 
(Путања: 
DMCode-MS(IM)_2833x_FP > DMCode-S(IM) > F28335 > im_crt (нпр.) > Imvc  
и отворити датотеку са екстензијом .prf . 
 

 
 

Слика 15. – Избор пројекта из фолдера F28335 
 

• Затим треба израдити пројекат командом Rebuild All или притиском на дугме 
, као на слици 16 : 
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Слика 16. – Компајлирање пројекта 
 

• Након тога, изабрати картицу Project, а затим из ње Download Program (Слика 17- 
лево). Тиме смо програм ''спустили'' до процесора  и он је спреман за 
извршавање, а након тога програм покрећемо притиском на команду Execute 
(Слика 17 - десно). 

 

  
 

Слика 17. – Поступак ''спуштања'' и покретања програма 
 

• За заустављање програма из листе Project изабрати Stop Execution, као на слици 
16 чиме постижемо заустављање програма. 

Алтернативне команде за Старт и Стоп апликације су  и . 
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Слика 17. – Заустављање програма 

3.3. Графичка интерпретација карактеристичних променљивих  

Како би омогућили праћење понашања карактеристичних величина покренутог 
експеримента у времену, односно цртање графика, потребно је проверити да ли је 
активирана опција Trace (View > Trace). Потом је изабрати команду Debug > Upload Trace 
(или краће, десни клик на график + Upload Trace  као што је приказано на слици 18). 

 

 
 

Слика 18. – Исцртавање графика 
 

За заустављање исцтавања графика користимо опцију Stop Trace Upload (слика 
18.). Поред ових дате су могућности за увеличавање графика (Zoom In), или подешавање 
просторног распореда графикона (Arrange Auto, Horizontal или Vertical). 

За дефинисање распореда праћених величина (на максимално 4 графика) које 
желимо да процесор прикаже након завршетка рада апликације користимо команду 
Debug > Trace Graphics > Setup Plot ... или краће десни клик  на график па Setup Plot ... 
Прво је потребно одабрати картицу графика а потом и величину (од понуђених у оквиру 
Curve Name листе) коју желимо да прикажемо у оквиру тог графика и сместити је на X 
или Y осу по жељи као што је приказано на слици 19. Setup Plot прозор омогућава нам 
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да поставимо више променљивих на један график, уклањамо, додајемо називе графика 
итд. 

 
 
Поред опције Setup Plot постоји и опција Plot Options која омогућава да се на 

свим дефинисаним графицима дефинишу мрежа, боје, дебљине линија итд. за сваку од 
праћених променљивих. 

 

 
 

Слика 19. – Прозор Setup Plot 
 

Уколико желимо да графички пратимо неку другу променљиву која се не налази 
на листи у колони Curve name потребно је њихово снимање омогућити командом Debug 
> Trace Variables… као што је приказано на Слици 20. Овде је потребно водити рачуна о 
називу и формату променљиве имајући у виду меморијски простор одвојен за снимање 
променљивих Free buffer space обележен на слици. Ово значи да различити формати 
променљивих заузимају различиту величину меморије па је број променљивих које је 
могуће пратити истовремено ограничен величином бафера. 
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Слика 20. – Прозор Trace Variables… 

 

3.4 Функција „logger ()” 

Прикупљање и чување променљивих у меморији у току извршавања кода 
(апликације) дефинише функција „logger ()”. Ова функција се у постојећим апликацијама 
на платформи MCK28335 налази у „спорој“ (брзинској) петљи која се извршава на 1ms. 
То значи да ће се очитавања променљивих извршавати на сваких 1ms односно са 
фреквенцијом од 1kHz. Осим „споре“ петље већина апликација поседују и „брзу“ 
(Струјну) петљу која се извршава са фреквенцијом од 10 kHz. Уколико функцију „logger 
()” поставимо у ову брзу петљу очитавање дефинисаних променљивих врши се на сваких 
100µs што може дати квалитетнији увид у понашање карактеристичних променљивих 
које желимо да пратимо. 

Позивање функције „logger ()” може се извршавати у било ком делу кода наше 
апликације и на тај начин директно дефинисати време њеног позивања односно 
фреквенција очитавања дефинисаних карактеристичних променљивих које желимо да 
пратимо. 

3.5. Reference Generator  

Задавање референтне вредности се остварује избором картице Plug Ins и 
одабиром Reference Generator (Слика 21). 

 

 
 

Слика 21. – Избор Reference Generator-а у DMC Developer Pro програму 
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У Reference Generator–у можемо да произвољно изаберемо како ће наш профил 

референтне вредности изгледати. Ово можемо дефинисати тако што ћемо унети тачне 
тачне вредности (координате време-вредност) карактеристичне променљиве коју 
желимо да пратимо, или једноставним кликом на неку од постојећих референтних 
тачака и њиховим премештањем (''шетањем'') по прозору Reference Generator–а. 
Вредност на апсциси дефинише редни број узорка (sample) величине у програму док 
вредност на ординати представља њен интензитет у том тренутку (Слика 21.). 

 

 
 

Слика 21. - DSP Motion Reference  
 
Тачка Reference Generator–а којој желимо да мењамо позицију је црвене боје, а 

њене тренутне координате су исписане у Time, односно Reference пољу. Променом 
вредности тачке у одговарајућем пољу (Time и/или Reference) и избором <ENTER> на 
тастатури или дугмета Update она ће се ажурирати. Такође, можемо дефинисати 
(уметнути) нову тачку која описује референтну вредност постављањем нових 
координата, а затим избором дугмета Insert. 

 
У наведеном примеру (Слика 21.) дата је референтна вредност фреквенције код 

U/f управљања у оквиру 1000 семплова што би значило у оквиру 1 секунде јер се 
Reference generator позива у спорој петљи на сваких 1ms. 

Ако је изабрано поље Continuous Movement, постижемо да се задати циклус рада 
мотора према задатој референци мора неограничено пута понављати у програму. 
Уколико желимо да се циклус понови одређени број пута, морамо онемогућити опцију 
Continuous Movement и унети жељени број понављања циклуса Number of Cycles. После 
извршавања предвиђеног броја циклуса програм ће задржати њену последњу 
референтну вредности све док се програм не стопира. 
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Уколико желимо да обришемо неку тачку, потребно је да одаберемо тачку коју 
желимо да обришемо, а затим да притиском на дугме Remove , које се налази у The 
Motion Setup Reference прозору, вршимо њено брисање. 

Дугме лево „<<“  и дугме десно „>>“ за избор друге тачке која се налази са леве 
или десне стране од тренутно изабране тачке. 

 
Конкретно, на слици 21, временска оса је дата у семпловима који се позивају на 

сваких 1ms. За изабрану тачку (означену црвеном бојом), у пољу Time има вредност 561 
samples (семплова) , како се одмеравање врши на сваких 1ms, тачка на графику има 
вредност 0,561s. Цео дефинисани циклус траје 1s. 

На ординати је дата фреквенција обртања која је у bit-овима и та вредност 
одговара фреквенцији у Hz. 
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Лабораторијска вежба 1: 

Преглед ДСП модула MSK28335 – мерење брзине обртања мотора 

 

Задатак вежбе: 
Остварити и проверити комуникацију између рачунара и DSP плоче МSК28335 као и 
извршити очитавање енкодерске јединице – позиције мотора. 

 

Увод:  

Ова лабораторијска вежба има за циљ да студента упозна са правилном 
процедуром за повезивање и пуштање у рад ДСП платформе MSK288335 и евалуацију 
њених основних модула у овом случају енкодерске јединице.  

Вежба треба да укаже на разумевање принципа рада енкодерске јединице за 
мерење брзине мотора код дигиталних управљачких система као и обраду добијених 
сигнала са енкодера и прорачун брзине и позиције. 

Након успешно одрађене лаб. вежбе студент ће моћи самостално да повеже и 
пусти цео систем у рад као и да разуме мерење позиције односно брзине обртања 
мотора. 

 

Поступак извођења вежбе: 

1. Повезати мотор и енкодер са ACPM750 инверторским модулом и комуникацију 
између ДСП плоче и рачунара (серијском везом) према шеми са слике 6. Довести 
напајање за ДСП плочу (5V). У овој вежби није потребно повезивање енергетике. 

2. Покренути софтвер MCK 28335 Professional и из изабрати подешавања (Settings, 
слика 7). 

3. Подесити брзину комуникације и усагласити редни број порта између рачунара 
и софтвера (Проверити порт и брзину у Device Manager на рачунару - Слика 7а). 

4. Затворити прозор за подешавања и изабрати евалуацију процесора из главног 
менија (DSP evaluation, слика 7 и 8) и покренути код  за очитавање енкодера - QEP 
па команду Run (слика 9). 

5. Ротирати осовину мотора и анализирати показивање енкодера у односну на 
хексадецималну вредност коју показује мерење и попунити извештај. 

6. По завршетку евалуације енкодера стопирати извршење програма (Stop), 
искључити апликацију а потом и напајање плоче од 5V. 

 

Извештај: 

• У погону се налази енкодер типа _____________________ (навести пуну ознаку). 
Броја канала (фаза) енкодера је _____. Енкодер има _______ пулсева по обртају 

(PPR – pulses per revolution) по фази чиме се после обраде узлазних и силазних ивица 
сигнала фаза добија резолуција од _________ PPR.  
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Опсег показивања енкодера при једном пуном обртају је: 

 
____________ hex - ____________ hex 
____________ bin - ____________ bin 
____________ dec - ____________ dec   

→  = ______ PPR 
 

• Максимални хексадецимални број са четири симбола је _________.  Колико 
пуних бројева обртаја осовине мотора може да стане запише овај број: ________. 
 

• Ако је показивање енкодера FDAA hex, израчунати остварени број обртаја и угао 
ротора мотора у односну на почетни положај: _______обртаја и _______°. 
 

• Анализирајући код апликације енкодера описати како се рачуна тренутна 
позиција мотора. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Описати на који начин би одредили брзину обртања мотора уколико би требали 
да такав код имплеметирате у структуру неког пројекта. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Лабораторијска вежба 2: 

Управљање напоном енергетског претварача 

 

Задатак вежбе: 
Остварити управљање напоном асинхроне машине у dq координатном систему, анализа 
структуре апликације као и графички приказ карактеристичних променљивих.  

 

Увод: 

Да би се детаљно разумео принцип функционисања различитих алгоритама 
контроле потребно је анализирати код апликације од улазне задате референтне 
вредности до излазних величина (напон, струја, брзина обртања мотора). Ова лаб. 
вежба треба да омогући сагледавање принципа управљања кроз анализу кода 
апликације као и рад са корисничким интерфејсом у циљу приказивања и анализе 
временских графика карактеристичних променљивих у апликацији. 

Поступак извођења вежбе: 

1. Повезати цео систем према слици 6, довести потребна напајања одговарајућим 
редоследом описаним у поглављу 2.3. и проверити комуникацију са рачунаром. 

2. Покренути програм DMC Developer Pro, пронаћи фолдер „Imvc“ на путањи  
C:\DMCode-MS(IM)_2833x_FP\DMCode-S(IM)\F28335\im_volt\Imvc и учитати 
извршни фајл „imvc28.prf“ (Project / Open / …) 

3. Отворити структуру пројекта „imvc28“и анализирати делове кода апликације без 
његове измене (imvc28.c). Разјаснити где се у коду прорачунавају променљиве и 
прикупљају подаци - „logger ()“. Проверити облик задате референце (Reference 
generator), укључити опцију праћења графика (Trace);  

4. Компајлирати целу апликацију      и спустити код на процесор    . 

5. Стартовати апликацију . Уколико апликација исправно ради мотор ће 
направити кретање у складу са задатом референцом. 

6. Стопирати апликацију  и приказати праћене променљиве. 
7. Уколико већ није, дефинисати да Trace приказује 4 графика: 

7.1. график задате референце напона у q-оси 
7.2. график референци фазних вредности напона 
7.3. график брзине обртања мотора 
7.4. график фазних вредности струја у а и b оси. 

Подесити да референта вредност задатог напона у q-оси после произвољног 
времена достигне вредност од UqRef=4500 и задржи ту вредност до краја 
извршења програма. Одрадити поново кораке 4 - 6 и попунити извештај лаб. 
вежбе. 

8. По завршетку вежбе стопирати извршење апликације и искључити програм 
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Извештај: 

• У главном фајлу апликације (imvc28.c) пронаћи где се извршава читање 
(меморисање) праћених променљивих (logger()). Ова функција се извршава у 
брзој / спорој петљи (непотребно прецртати) са периодом позивања од _______  
µs. 

• Како се зове функција која рачуна (естимира) брзину мотора? ________________ 

• У ком делу апликације се врши ажурирање вредности PWM:   
_____________________________________________________________________ 

• Које трансформације координата су извршене у апликацији? Како се зову 
функције које врше ове трансформације? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

• Како се зове фајл у коме се налазе основни подаци мотора и подешења система?  

___________________________. (помоћ: фајл има екстенизују .h)  

• Како се зове фајл (функција) који врши одређивање оријентације роторског 
флукса (поља): ____________________________. 

• Приказати како изгледају графици дефинисани под тачком 7 у првих 1.5 секунди. 
Приказаним величинама дефинисати следеће боје: Uqref – црвена, брзина – 
бела, напони фаза – црвена, плава и жута и струје а и б – плава и зелена. 
 

 
График 1. – Остварене вредности напона, струја и брзине мотора 
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• Брзина мотора у устаљеном стању износи: _____ [bit] односно _________ [min-1]. 

•  Амплитуда напона и струје у устаљеном стању износе: ______ [V] и _______ [A]. 

• Ако је референтна вредност напона 4500 [bit] фреквенција напајања мотора је: 
________ [Hz]. 

• Пронаћи на енергетском делу плоче тачке где се може измерити напон 
једносмерног међукола UDC. Измерена вредност напона је UDC: 

UDC=______ [V] 
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Лабораторијска вежба 3: 

Регулација статорске струје у d и q оси распрегнутог асинхроног мотора 

 

Задатак вежбе: 
Испитивање регулационе структуре струјне петље асинхроног мотора у d и q-оси и 
одређивање времена одзива и пропусног опсега струјних петљи. 

 

Увод: 

Ова лабораторијска вежба има за циљ демонстрацију струјне регулације код 
распрегнутог асинхроног мотора (векторска контрола). 

Струје у d и q-оси могуће је контролисати независно и тако управљати флуксом 
односно моментом машине. Да би машина била на овај начин распрегнута потребно је 
обезбедити да роторски флукс буде постављен у d - осу трансформисаног координатног 
система односно компензацију клизања. 

Након одрађене вежбе студент треба да разуме принципе векторске контроле 
асинхроног мотора и потребне услове за њену реализацију. Такође контролом две 
компоненте статорских струја моћи ће да се изведу закључци о понашању флукса и 
момента мотора при векторском управљању. 

Поступак извођења вежбе: 

1. Повезати цео систем према слици 6, довести потребна напајања одговарајућим 
редоследом описаним у поглављу 2.3. и проверити комуникацију са рачунаром. 

2. Покренути програм DMC Developer Pro, пронаћи фолдер „Imvc“ на путањи  
C:\DMCode-MS(IM)_2833x_FP\DMCode-S(IM)\F28335\im_crt\Imvc и учитати 
извршни фајл „imvc28.prf“ (Project / Open / …) 

3. Отворити структуру пројекта „imvc28“и анализирати делове кода апликације без 
његове измене (imvc28.c). Проверити где се у коду прорачунавају променљиве и 
прикупљају подаци - „logger ()“. Проверити облик задате референце (Reference 
generator), укључити опцију праћења графика (Trace);  

4. Компајлирати целу апликацију      и спустити код на процесор    . 

5. Стартовати апликацију . Уколико апликација исправно ради мотор ће 
направити неколико циклуса покрета у складу са задатом референцом. 

6. Стопирати апликацију  и приказати праћене променљиве. 
7. Уколико већ није, дефинисати да Trace приказује 4 графика: 

7.1. график струје статора у q-оси за својом референцом 
7.2. график струје статора у d-оси за својом референцом 
7.3. график брзине обртања мотора 
7.4. график позиције мотора 

Референтна вредност струје у q-оси треба да изгледа као на графику 1 (7.0).  
Одрадити поново кораке 5 - 6 и попунити извештај лаб. вежбе. 
 

8. По завршетку вежбе стопирати извршење апликације и искључити програм. 
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Извештај: 

• Регулација струје статора извршена је у (заокружити тачан одговор): 

a. Статорском координатом систему 

b. Синхроном координатном систему 

c. Роторском координатном систему 

 

• Излазне величине из струјних регулатора су: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• На следећем графику скицирати одзиве статорских струја и брзине и позиције на 
задату референцу: 
 

 
График 2. – Задате и остварене вредности струја у d и q оси 

 

 
График 3. – Остварене вредности брзине и позиције 
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• Са добијених графика одредити прескок код струје у d и q оси (уколико постоји) 
у односу на референтну вредности 
 

Прескок Iq = ______ [%]  Прескок Iq = ______ [%] 
 

• Одредити време успона tr и смирења ts струје u dq систему. 
 

tr= ______ [sample] =>  tr= ______ [s] tr= ______ [sample] =>  ts= ______ [s] 
 
На основну процењених вредности израчунати пропусни опсег струјне петље: 

 
=>     I bandwidth = ________ [Hz] 
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Лабораторијска вежба 4: 

U/f управљање асинхроног мотора 

 

Задатак вежбе: 
Извршити U/f управљање асинхроном машином контролом референтне фреквенције 
статорског напајања као и анализа карактеристичних величина 

 

Увод: 

Циљ ове вежбе је демонстрација U/f управљања асинхроним мотором. 
Алгоритам U/f управљања припада скаларним алгоритмима контроле машина 

наизменичне струје са ограниченим динамичким перформансама. Ипак као врло 
једноставан овај вид контроле је највише заступљен у погонима регулације брзине где 
се не траже високе динамичке карактеристике погона. 

Након одрађене лабораторијске вежбе студент ће бити у стању да разуме и 
репродукује принципе U/f управљања код асинхроне машине као и изврши анализу 
рада мотора при различитим референтним вредностима фреквенције. 

Поступак извођења вежбе: 

1. Повезати цео систем према слици 6, довести потребна напајања одговарајућим 
редоследом описаним у поглављу 2.3. и проверити комуникацију са рачунаром. 

2. Покренути програм DMC Developer Pro, пронаћи фолдер „Imvc“ на путањи  
C:\DMCode-MS(IM)_2833x_FP\DMCode-S(IM)\F28335\im_vf\Imvf и учитати 
извршни фајл „imvf28.prf“. 

3. Отворити структуру пројекта „imvf28“и анализирати делове кода апликације без 
његове измене (imvf28.c). Проверити где се у коду прорачунавају променљиве и 
прикупљају подаци - „logger ()“. Проверити облик задате референце (Reference 
generator), укључити опцију праћења графика (Trace);  

4. Компајлирати целу апликацију      и спустити код на процесор    . 

5. Стартовати апликацију . Уколико апликација исправно ради мотор ће 
направити кретање у складу са задатом референцом. 

6. Стопирати апликацију  и приказати праћене променљиве. 
7. Уколико већ није, дефинисати да Trace приказује 4 графика: 

7.1. график референтне вредности фреквенције; 
7.2. график остварене брзине мотора; 
7.3. график струја мотора у а и б оси; 
7.4. график референтних напона мотора у све три фазе статора; 

Одрадити поново кораке 5 - 6 и попунити извештај лаб. вежбе. 
8.  
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Извештај: 

• U/f контрола реализована је у (заокружити тачан одговор): 

a. Статорском координатом систему 

b. Синхроном координатном систему 

c. Роторском координатном систему 

 

• Дати графички приказ одзива брзине мотора на задату референтну вредност 
 

 
График 4. – Вредности задате фреквенције и остварене брзине мотора 

 

• Дефинисати референтну вредност фреквенције тако да са вредности која 
одговара 50Hz нагло (у следећем тренутку) добије вредност од -50Hz. Приказати 
референтну фреквенцију, резултујућу брзину, статорске струје мотора (у све три 
фазе) као и напон једносмерног кола UDC.  
Помоћ: За имплементацију мерења напона једносмерног међукола UDC 
проучити литературу [5]. 
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График 5. – Остварене вредности брзине, струја и напона мотор у зависности од 

задате фреквенције 
 

• На основу добијених резултата одредити пропусни опсег контроле брзине при 
U/f управљању. 

 
 

tr= ______ [sample]       =>       tr= ______ [s]      =>     w bandwidth = ________ [Hz] 
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Лабораторијска вежба 5: 

Регулација брзине асинхроног мотора при векторској контроли 

 

Задатак вежбе: 
Извршити регулацију брзине векторски управљане асинхроне машине као и анализа 
постојећих регулационих структура и брзине одзива. 

 

Увод: 

Циљ ове вежбе је демонстрација рада брзински регулисаног погона са 
асинхроном машином при векторској контроли.  

Управљање флуксом и моментом машине реализовано је векторском контролом 
базираном на роторском флуксу. Регулације q компоненте статорске струје обезбеђује 
контролу момента а самим тим и брзине мотора. У апликацији је реализована и 
регулација брзине где се референтна вредност брзине директно задаје (Reference 
generator) а стварна вредност је обезбеђена обрадом сигнала са енкодера. 

По завршетку ове лаб. вежбе студент ће бити у стању да разуме формирање и 
подешавање брзинске регулационе петље код векторски регулисаног асинхроног 
мотора као и да стекне утисак о динамичким карактеристикама овако регулисаног 
погона. 

Поступак извођења вежбе: 

1. Повезати цео систем према слици 6, довести потребна напајања одговарајућим 
редоследом описаним у поглављу 2.3. и проверити комуникацију са рачунаром. 

2. Покренути програм DMC Developer Pro, пронаћи фолдер „Imvc“ на путањи  
C:\DMCode-MS(IM)_2833x_FP\DMCode-S(IM)\F28335\im_spd\Imvc и учитати 
извршни фајл „imvc28.prf“ (Project / Open / …). 

3. Отворити структуру пројекта „imvc28“и анализирати делове кода апликације без 
његове измене (imvc28.c). Проверити где се у коду прорачунавају променљиве и 
прикупљају подаци - „logger ()“. Проверити облик задате референце (Reference 
generator), укључити опцију праћења графика (Trace). 

4. Компајлирати целу апликацију      и спустити код на процесор    . 

5. Стартовати апликацију . Уколико апликација исправно ради мотор ће 
направити кретање у складу са задатом референцом. 

6. Стопирати апликацију  и приказати праћене променљиве. 
7. Уколико већ није, дефинисати да Trace приказује 4 графика: 

7.1. график остварене брзине мотора са својом референцом 
7.2. график струје статора у q-оси за својом референцом 
7.3. график струје статора у d-оси за својом референцом 
7.4. график позиције обратног магнетног поља 

Одрадити поново кораке 5 - 6 и попунити извештај лаб. вежбе. 
8.  
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Извештај: 

• Векторска контрола реализована је у (заокружити тачан одговор): 

a. Статорском координатом систему 

b. Синхроном координатном систему 

c. Роторском координатном систему 

 

• Дефинисати референтну вредност брзине тако да са вредности од 3000 мин-1 
нагло (у следећем тренутку) добије вредност од -3000 мин-1. Приказати 
референтну и резултујућу брзину као и статорске струје мотора (у све три фазе). 
 

 
График 6. – Остварене вредности позиције , струја, напона и статорског поља 

 

• На основу добијених резултата одредити пропусни опсег регулације брзине при 
векторској контроли. 
tr= ______ [sample]       =>       tr= ______ [s]     =>    w bandwidth = _______ [Hz] 

 

• Како се зове функција (део кода) који израчунава оријентацију роторског поља 
(односно клизање): _____________________________ 

• Како гласи једначина по којој се одређује резултујући угао ротације 
трансформисаног координатног система „Theta”: 

 
___________________________________________________________ 
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Лабораторијска вежба 6: 

Регулација позиције АМ при векторској контроли 

 

Задатак вежбе: 
Извршити регулацију позиције векторски управљане асинхроне машине као и анализа 
постојећих регулационих структура и брзине одзива. 

 

Увод: 

Циљ ове вежбе је демонстрација рада регулације позиције асинхроне машине 
при векторској контроли.  

Управљање флуксом и моментом машине реализовано је векторском контролом 
базираном на роторском флуксу. Регулације q компоненте статорске струје обезбеђује 
контролу момента а самим тим и позиције мотора. У апликацији је реализована и 
регулација позиције где се референтна вредност позиције директно задаје (Reference 
generator) а стварна вредност је обезбеђена обрадом сигнала са енкодера. 

По завршетку ове лаб. вежбе студент ће бити у стању да разуме формирање и 
подешавање позиционе регулационе петље код векторски регулисаног асинхроног 
мотора и разуме хијерархију у регулационим структурама оваквог погона. 
 

Поступак извођења вежбе: 

1. Повезати цео систем према слици 6, довести потребна напајања одговарајућим 
редоследом описаним у поглављу 2.3. и проверити комуникацију са рачунаром. 

2. Покренути програм DMC Developer Pro, пронаћи фолдер „Imvc“ на путањи  
C:\DMCode-MS(IM)_2833x_FP\DMCode-S(IM)\F28335\im_pos\Imvc и учитати 
извршни фајл „imvc28.prf“ (Project / Open / …) 

3. Отворити структуру пројекта „imvc28“и анализирати делове кода апликације без 
његове измене (imvc28.c). Проверити где се у коду прорачунавају променљиве и 
прикупљају подаци - „logger ()“. Проверити облик задате референце (Reference 
generator), укључити опцију праћења графика (Trace);  

4. Компајлирати целу апликацију      и спустити код на процесор    . 

5. Стартовати апликацију . Уколико апликација исправно ради мотор ће 
направити кретање у складу са задатом референцом. 

6. Стопирати апликацију  и приказати праћене променљиве. 
7. Уколико већ није, дефинисати да Trace приказује 4 графика: 

7.1. график задате и остварене позиције мотора 
7.2. график струје статора у q-оси за својом референцом 
7.3. график струје статора у d-оси за својом референцом 
7.4. график брзине обртања мотора 

Одрадити поново кораке 5 - 6 и попунити извештај лаб. вежбе. 
8.  
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Извештај: 

 

• Дефинисати референтну вредност позиције тако да са вредности од 2000 
[sample] нагло (у следећем тренутку) добије вредност од -1000 [sample]. 
Приказати референтну и резултујућу позицију, остварену брзину као и статорске 
струје мотора у d и q оси. 
 

 
График 7. – Остварене вредности позиције, брзине,  струја и напона мотора 

 
 

• На основу добијених резултата одредити пропусни опсег регулације позиције 
при векторској контроли. 

 
tr= ______ [sample]       =>       tr= ______ [s]      =>     Θ bandwidth = ________ [Hz] 
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