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1. Упознавање са фреквентним претварачем: физички 
изглед, енергетски и управљачки прикључци  

Вежба 1а. - Упознати се са физичком изгледом фреквентног 
претварача.  
 

Теоријски део 

 

Фреквентни претварач је уређај који управља бројем обртаја стандардног 
индустријског трофазног асинхроног мотора, пропорционално улазном сигналу 
задате вредности, а у циљу контроле и регулације рада мотора. Често у пракси 
термини “управљање” и “регулација” буду поистовећени. Термин “управљање” рада 
мотора подразумева процес при ком је задата референца брзине управо тражена брзина 
мотора, док ”регулација” подразумева постојање повратне спреге у погону која 
омогућава задавање сигнала на основу референце брзине и повратног сигнала, све док 
се не постигне жељена брзина. У најранијем периоду фреквентни претварач су били 
гломазни уређаји (слика 1a) монтирани у великим разводним орманима и захтевали су 
присуство човека у циљу управљања погоном. Данас су фреквентни претварачи 
компактни уређаји смештени у веома мало кућиште са сопственим хлађењем (слика 1б).  

  

а) Фреквентни претварач (старији тип) 
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б) Фреквентни претварачи (новији типови) 

Принципски се ништа значајно није променило, међутим данашњи фреквентни 
претварачи могу бити потпуно аутоматизовани у вођењу електромоторног погона. Лако 
се повезују са PC-ем, програмабилни су, нуде многе функције за потпуну контролу и 
заштиту мотора и могу да врше мерење и надзор као и меморисање параметара при раду 
мотора. Фреквентни претварач нуди и многе друге функције као што су заштитне 
функције (преоптерећење, кратак спој, поднапон, земљоспој…), функције меког 
стартовања и заустављања, унапред подешених брзина и др. Примена фреквентног 
претварача доноси и низ предности: штедња енергије, оптимизација процеса, „мекан“ 
рад машине, мањи трошкови одржавања и побољшано радно окружење.  

Брзина асинхроног мотора је пропорционална фреквенцији напона на који 
је прикључен, па је промену брзине могуће једноставно остварити променом 
фреквенције. Са применом фреквентног претварача остварује се пуна контрола 
брзине уз задовољење потребе за моментом при свим брзинама обртања, остварују 
се значајне уштеде у потрошњи електричне енергије нарочито код вентилатора и 
пумпи где је утрошена енергија сразмерна квадрату брзине. Такође се у самом 
процесу остварују уштеде материјала и смањује се хабање производних машина 
чиме се штеди на одржавању система, омогућава се мекан рад машине што се огледа 
у мањем броју потреба за заустављањем и поновним покретањем машине и значајно 
се смањује загађење у виду буке.  

 
Основни подаци о уређају: 

 
Altivar 31 је фреквентни претварач произвођача Telemecanique намењен за 

регулацију рада и управљање трофазних асинхроних мотора снаге до 1,5 kW (2 KS), 
напона напајања у опсегу од 380 V до 500 V и за називну фреквенције 50/60 Hz.  
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Фреквентни претварач Altivar 31 

 
Улазне величине енергетског напајања уређаја су: 
 

- максимална линијска струја при 380 V је 6,4 А, 
- једносекундна струја 5 kA,  
- привидна снага 4,2 kVA 
- полазна струја 10 A 

 
Излазне енергетске величине уређаја су: 
 

- номинални напон у опсегу 380 V до 500 V 
- номинална струја 4,1 A 
- транзијентна (у трајању од 60 секунди) струја 6,2 A   

 

Вежба 1б. - Уочити енергетске и управљачке прикључке фреквентног 
претварача.  
 

Теоријски део 

По отварању поклопца предње стране уређаја уочљиве су две различите врсте 
прикључака: 

- енергетски прикључци 
- управљачки прикључци 

 
Ови прикључци су изведени на одговарајуће место у ормару и на прикључну 

плочицу о којој ће бити речи касније. 

 
Енергетски прикључци 

Могу се поделити на три групе: 
1. улазни, за повезивање уређаја на трофазно напајање 
2. прикључци међукола 
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3. излазни, за прикључивање мотора 
 

 
Енергетски прикључци 

 
1. Улазни прикључци  
Ознака Опис 

 

Уземљење 

R/L1 
S/L2 
T/L3 

Мрежно напајање 

 
2. Прикључци међукола 

P0 + пол прикључка једносмерног међукола 

PA/+ + пол прикључка отпорника за кочење 

PB - пол прикључка отпорника за кочење 

PC/- - пол прикључка једносмерног међукола 

 
3. Излазни прикључци 
Ознака Опис 
U/T1 

Прикључци мотора V/T2 
W/T3 

 

Уземљење 

 

Ови прикључци су у ормару изведени у виду банана прикључака и то улазни су 
црни док су излазни црвени. Испод њих се налазе прикључци једносмерног међукола 
редоследом којим су и овде наведени. На шеми уређаја се види, а и мерењем је могуће 
установити да су прикључци P0 и PA/+ краткоспојени.  Са прикључака једносмерног 
међукола се може скидати једносмерни напон око 580 V . Овај напон је прилично 
стабилан без обзира на режим рада уређаја. Уређај може обављати своју функцију и без 
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мрежног напајања ако се на ове прикључне крајеве доведе једносмерни напон поменутог 
напонског нивоа. 

 
Отпорник за кочење без кућишта 

 
Прикључке отпорника за кочење је могуће користити када се жели заустављање 

машине при чему се енергија ослободи у виду топлоте. 
 
Управљачки прикључци 

 
Управљачки прикључци намењени су за управљање уређајем преко дигиталних 

(логичких) и аналогних улаза. Преко својих аналогних излаза дају вредности изабраних 
параметара. Ови прикључци су изведени на прикључну плочицу уређаја. 
 

 
 

Управљачки прикључци 
 

Појмови који су коришћени у следећој табели имају следећа значења: 
1. Прогамибилни релеј – представља релеј са могућношћу додељивања различитих 

функција. 
2. Аналогни напонски улаз (излаз) – на улазе (излазе) се доводи (одводи) континуално 

променљиви напонски сигнал. 
3. Аналогни струјни улаз (излаз) - на улазе (излазе) се доводи (одводи) континуално 

променљиви струјни сигнал. 
4. Логички улаз (излаз) – на улазе (излазе) се доводи (одводи) дигитални сигнал. 

Дигитални сигнал се може представити  наизменичном секвенцом високих и ниских 
вредности напонских сигнала (0 и 1). Пример дигиталног сигнала су стања прекидача 
(укључен или искључен). 

 
Функције појединих прикључака су дате у следећој табели: 
 

Прикљ. Функција Електричне особине 
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R1A 
R1B 
R1C 

Програмибилни (могу му се доделити 
различите функције)  релеј са два контакта 
и то R1A-R1C нормално отворени (радни), 
R1B-R1C нормално затворени (мирни) при 
чему је R1C заједничка тачка ових 
контаката. 

 
Прикључни крајеви за побуду релеја не 
постоје, већ је релеј програмибилан и 
активирање релеја се врши одређеном 
функцијом у самом релеју, тј услови при 
којима ће релеј реаговати подешавају се 
програмски. 

- Минимална струјна оптеретивост 10 mA при 
5 V DC, 
- Максималнo струјнo оптерећење при чисто 
активном оптерећењу 5A при 250V AC и 30V 
DC, 
- Максимална струјна оптеретивост при 
реактивном оптерећењу (cos ϕ =0,4 и L/R=7 ms) 
је 1,5 A  при 250 V AC и30 V DC, 
- Време семпловања 8 ms, 
- Радни век 10000 окидања при максималним 
условима и 1000000 при минималним условима R2A 

R2C 
Програмибилни релеј са нормално 
отвореним контактом. 

 
COM Заједничка тачка аналогних улаза и излаза. На потенцијалу од нула волти 
AI1 Аналогни напонски улаз. 

 
Униполарни аналогни улаз 0-10 V (максимални 
дозвољени напон 30V) 
- импеданса 30 kΩ 
- резолуција 0.01V, 10-то битни конвертор, 
- време семпловања 8ms 

10V Интерно напајање потенциометра 1-10 kΩ  
Интерно напајање представља извор 
једносмерног напајања који постоји на 
фреквентном претварачу између 
прикључака 10V и COM и користи се за 
напајање потенциометра, односно стварање 
напонске референце одређене величине 
којом се управља (фреквенција). 

+ 10 V (+8%-0) 10mA максимално, заштита од 
кратког споја и преоптерећења. 

AI2 Аналогни напонски улаз. Биполарни аналогни улаз 0-10 V (максимални 
дозвољени напон ±30 V). Знак напона утиче на 
смер операције. 
- импеданса 30 kΩ  
- резолуција 0.01V, 10-то битни конвертор, 
- време семпловања 8ms  

AI3 Аналогни струјни улаз. Аналогни улаз X-Y mA. X и Y се могу подесити 
у опсегу 0 – 20 mA. 
- импеданса 250 Ω 
- резолуција 0,02 mA, 10-то битни конвертор, 
- време семпловања 8ms 

АОV Аналогни напонски излаз. Аналогни излаз 0-10 V, минимално оптерећење 
470 Ω, резолуција 8  бита, време семпловања 
8ms 

AOC Аналогни струјни излаз. Аналогни излаз X-Y mA. X и Y се могу 
подесити у опсегу 0-20 mA, максимална 
импеданса оптерећења 800 Ω, резолуција 8 
бита, време семпловања 8ms. Овај аналогни 
излаз се може подесити као логички излаз на 24 
V при минималном оптерећењу од 1,2 kΩ. 
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24V Интерно напајање за логичке улазе +24 V заштићено од кратких спојева и 
преоптерећења, минимални напон 19 V, 
максимални 30 V, максимална доступна струја 
100 mA 

LI1÷LI6 Програмибилни логички улази. - +24 V напајање (максимално дозвољено 30 V) 
- Импеданса 3,5 kΩ 
- Стање 0 ако је напон  <5 V, стање 1  ако је 
напон >11 V (разлика напона између LIx и CLI) 
- Време семпловања 4 ms 

CLI заједничка тачка (маса) логичких улаза На потенцијалу од нула волти. 
RJ45 прикључак за повезивање комуникације modbus, CANopen 

 
Прекидач који се налази поред ових прикључака користи се за избор начина рада 
логичких улаза. Могу се изабрати три различита стања: 
 

1. source (позитивна логика) где је заједничка тачка логичких улаза CLI на 0V. 
Уколико се жели да на логички улаз доведе логичка јединица потребно је тај 
улаз прикључити на позитиван напон  у односу на CLI (не мора се користити 
напон унутрашњег извора уређаја, али се мора користити заједничка тачка CLI)  

 
Напонски нивои логике  
Под логичком јединицом уређај подразумева сваки једносмерни напонски сигнал 
већи од 11V , а ако је напон <5V на том улазу је логичка 0). 

 
 2. CLI „пливајућа“ логика, па тако да заједничка тачка логичких улаза нема 
фиксну вредност већ зависи од улаза 

 
 
 3. Sink (негативна логика) где је заједничка тачка логичких улаза на 24V а логичка 
јединица се доводи прикључивањем логичких улаза на 0V 

 
 

 
Прикључна плочица за фреквентни претварач Altivar 31  

У циљу што једноставније манипулације приликом прикључивања аналогних и 
логичких улаза и излаза, као и релејних прикључака исти су изведени на посебну 
прикључну плочицу са слике.  

У десном делу плочице налази се шест прекидача са „банана“ прикључницама 
и одговарајућим LED диодама за индикацију логичког нивоа. Ови прекидачи симулирају 
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рад електронских прекидачких елемената или микропрекидача и граничних прекидача 
који се у пракси користе у погону.  

У доњем левом углу налази се потенциометар 10 kΩ са своја 3 извода које је 
потребно прикључити на одговарајуће „банана“ прикључнице изведене са Altivara 31 
ради континуалне регулације брзине код 2-жичног управљања. Ради што једноставнијег 
повезивања које приликом вежби треба да обаве студенти „банана“ прикључнице 
потенциометра су распоређене непосредно испод прикључака +10V, AI1, COM на које 
се иначе везује потенциометар приликом 2-жичног управљања. 

 

 
Прикључна плочица за фреквентни претварача Altivar 31 

 
Електрична шема изведене плочице дата је на следећој слици. Кружићи у шеми 

представљају „банана“ прикључнице које се користе као изводи. 
 

 
Елекртична шема прикључне плочице за фреквентни претварач Altivar 31 

 
Везе извучене црвеним линијама представљају везе које студент треба да 

реализује да би на адекватан начин користио прикључке при 2-жичном управљању. 
Рад у лабораторији 

Поступак рада: 

1. Проверити да ли је фреквентни претварач одвојен од напајања.  
2. Отворити поклопац на предњој старни фреквентног претварача и уочити 

прикључне крајеве.  
3. Инструментом за мерење отпора проветити да ли су прикључци правилно 

повезани на одговарајуће прикључке помоћне плочице. 
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2. Структура главног менија и повезивање са асинхроним 
мотором 

Вежба 2а. - Прикључити асинхрони мотор преко фреквентног 
претварача на напојну мрежу. Упознати се са структуром главног 
менија и подешавања вратити на фабричка. 
 

Теоријски део 

Основни принципи рада фреквентног претварача 

Задатак фреквентног претварача је да обезбеди трофазно наизменично напајање 
потребне фреквенције и према захтевима за управљање. Фреквентни претварач то 
остварује претварањем мрежног напона у једносмерни, а затим тај једносмерни напон 
помоћу инвертора претвара у трофазну наизменичну струју потребне фреквенције и 
напона.  

Исправљач Једносмерно 
међуколо Инвертор

Управљачко коло

M

R

S

T

U

V

W

 
Блок шема фреквентног претварача 

Принципски овај тип фреквентног претварача се састоји од следећих блокова: 

 
1.Исправљачки блок има улогу да од наизменичног мрежног напона створи 
једносмерни напон, најчешће је у употреби пуноуправљиви шестопулсни испарављач 
(тиристорски) којим се може регулисати средња вредност једносмерног напона. 
Исправљач може бити монофазни и трофазни зависно од мреже на коју се прикључује, 
већина трофазних може да ради са 2 фазе. На свом излазу овај исправљач генерише 
пулсирајући напон. 
 

Још једна подела исправљача је на: 
- неконтролисани и 
- контролисани код кога се може подешавати угао отварања тиристора и тиме 

регулисати средња вредност једносмерног напона. 
 

2.Једносмерно међуколо садржи један НФ филтар, има задатак да „складишти“ 
енергију и одржава је. Разликујемо три основна типа једносмерно међукола: 
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- међуколо за струјне инверторе садржи калем велике индуктивности L, ово коло 
се комбинује искључиво са контролисаним исправљачем који регулише напон, док 
калем контролише струју.  

- међуколо за напонске инверторе садржи калем и кондензатор који чине један 
нископропусни филтар.  

- променљиво међуколо садржи чопер за регулацију напонског нивоа једносмерне 
сабирнице. Ово коло се користи при регулацији са Амплитудском импулсном 
модулацијом. Излазни напон међукола је дат релацијом 𝑈𝑈 = 𝑈𝑈isp

𝑡𝑡on
𝑇𝑇

 где је ton-време за 
које проводи транзистор а Т- укупан период. 

Неки типови не поседују међуколо и врше директно претварање. Теоретски 
постоји могућност довести директно једносмерни напон на међуколо и на излазу добити 
трофазни наизменични напон. 

 
3.Инвертор је обавезан елемент фреквентног претварача и улога му је да од 
једносмерног напона произведе наизменичну струју жељене референтне фреквенције. 
Састоји се од управљивих полупроводничких прекидачких елемената (најчешће 
тиристора). 

 
4.Управљачки блок има улогу да управља радом свих ових блокова задавањем 
потребних управљачких импулса. Овај блок садржи микропроцесор који на основу 
потребних улазних података и унетог програмског кода генерише импулсе за 
укључивање појединих прекидачких елемената. 
 

Зависно од потреба за управљањем фреквентни претварач се може реализовати 
комбинацијама неких од набројаних типова блокова, што је шематски приказано на 
следећој слици. 

Функције тастера и LED 
 

 
 

Предња страна Altivar 31 
Поред PI регулације која се односи на унутрашњу петљу фреквентне регулације, 

Altivar 31 подржава рад са спољашњом петљом у циљу регулације. При овом раду се 
користи сигнал са неког сензора који се доводи на неки одабрани аналогни улаз уређаја. 
О подешавањима појачања и времена у PI регулатору ће бити више речи у некој од 
следећих вежби. 
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Структура главног менија 

 

Set-

drC-

Ctl-

Fun-

Flt-

COM-

SUP-

Settings

Motor control

Input – Output 

Control

Functions

Fault

Communication

Monitoring

X X X

ENT

ESC

ENT

ESC

ENT

ESC

ENT

ESC

ENT

ESC

ENT

ESC

ENT

ESC

ENT

ESC

ENT ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

I-O-

 
 

Слика 2.3. Структура главног менија 
 

Приступ параметрима изабраног менија врши се према шеми приказаној на 
следећој слици. 

 
Приступ и измена вредности параметара 

 

5.0

ENT

ESC

ENT

ESC

ENT

ESC

S E t  - A C C

d E C

3.0

5.0

2 sec
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Потребна подешавања у овој и наредним вежбама су објашњена путањама кроз 
мени преко којих се долази до одређеног подменија неке функције или параметра. На 
пример (SEt→ACC→50) за случај приказан на слици 2.4. 

 
Важна напомена  
 
- За меморисање подешене вредности параметра потребно је притиснути ENT и сачекати 

да вредност на дисплеју затрепери, у супротном подешена вредност неће бити 
сачувана и уређај ће запамтити раније подешену вредност. 

- Приликом потребе за брзим кретањем кроз мени и брзим мењањем подешених 
параметара потребно је притиснути одговарајући тастер стрелице и држати га дуже 
од две секунде. 

- Локација и значење сваке функције дати су у посебном прилогу. 
 

Опис вежбе и спојна шема  

 
 На улазне прикључке фреквентног претварача довести трофазно напајање преко 
одговарајуће заштите, а на излазне прикључке повезати асинхрони мотор. Када је 
фреквентни регулатор прикључен на напајање светлеће LED диода за сигнализацију да 
је једносмерно међуколо под напоном. Истовремено, на дисплеју се приказује RDY 
(readY) уколико нема грешке.  

Електрична шема по којој треба извршити повезивање мотора и фреквентног 
претварача је дата на слици 2.5. 

 

 
Електрича шема фреквентног регулатора 

 

Да би се подешавања, која су претходно постојала, вратила на фабричка треба 
приступити менију DRC (DRive Control), потом и функцији FCS (Fabric Configuration 
Settings). Одређена подешавања у оквиру ове функције дата је у следећој табели.  
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Ознака Опис Опсег  
подешавања 

Фабрички  
Подешено 

FCS Fabric Configuration Settings – повратак на фабричка 
подешавања/враћање запамћене конфигурације 

 nO 

nO: функција није активна 
rEC1: тренутно подешавана конфигурација постаје једнака снимљеној у EEPROM-у, снимљена 
са постављањем параметра SCS=StrI. Вредност rEC1 је видљива само за време копирања 
подешавања. Параметар FCS се аутоматски поставља на вредност nO по завршетку копирања. 
1n1: тренутна подешавања враћа на фабричка. Параметар FCS се аутоматски поставља на 
вредност nO по завршетку враћања фабричких подешавања. 
Напомена 
- За активирање rECI и 1n1 потребно је притиснути ENT у трајању од 2 секунде. 
- SCS и FCS доступни су из различитих менија али се промена вредности наведених параметара 
одражава на све параметре и меније. 

 

Да би се подешавања вратила на фабричка потребно је активирати опцију 1n1. 
Дакле, активирање ове функције се врши следећим редоследом: DRC→FCS→1N1. 

 

Поступак рада: 

1. Проверити да ли је фреквентни претварач одвојен од напајања. 
2. Повезати фреквентни претварач, преко неке од заштита, на мрежу. 
3. Повезати асинхрони мотор на фреквентни ретварач. 
4. Преконтролисати везе. 
5. У присуству асистента укључити главни прекидач у ормару. 
6. Користећи одговарајуће тастере, упознати се са структуром  главног менија.  
7. Вратити подешавања на фабричка. 
8. Имструментом за мерење отпорности испитати прикључне крајеве контаката 

програмибилног релеја и утврдити да ли су одговарајући контакти отворени и 
затворени (као што је приказано на шеми са претходе слике  
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Вежба 2б. - Подесити параметре мотора у одговарајућем подменију и 
извршити стартовање мотора. 
 

Теоријски део 

 

Асинхрони мотор који се користи за реализацију ове вежбе је асинхрони мотор са 
кавезним ротором. Статор овог мотора четворополни са трофазним намотајем који је за 
потребе вежби спрегнут у звезду. Мотор је снаге 2,2 kW произвођача AEG. Подаци са 
натписне плочице су: Un=380 V, In=4,9 A, cos φ=0,84, n=1405 min-1. 

 

 

Мотор произвођача AEG 

 

Опис вежбе и спојна шема  

Уношење параметара мотора. 

Да би се извршило уношење параметара асинхроног мотора у фреквентни 
претварач (ФП), неопходно је приступити одговарајућим функцијама у менију DRC. 
Поребно је унети вредности параметара који су дати на натписној плочици мотора 
(фреквенцију, напон, струју, фактор снаге, брзину обртања). Поред наведених величина 
ФП мора имати информацију о вредности отпора намотаја статора. Ова вредност се 
добија активирањем функције самоподешавања (TUN) за коју је неопходно унети 
наведене величине са плочице мотора. 

За лоцирање и начин уношења параметара наведених функција користити Прилог 
и мени DRC.  
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Дефинисање параметара: 

− Стандардна фреквенције мотора:  DRC→BFR→50; 
− Номиналног напона мотора:  DRC→UNS→380; 
− Номинална фреквенција мотора:  DRC→FRS→50; 
− Номинална струја мотора:   DRC→NCR→4,9; 
− Номинална брзина мотора:   DRC→NSP→1405; 
− Номинални cosφ мотора:   DRC→COS→0,84; 
− Отпорност намотаја статора:  DRC→RSC→NO; 
− Активирање самоподешавања:  DRC→TUN→YES. 

 

Стартовање мотора. 

Стартовање мотора се извршава активирањем одговарајућих логичких улаза. 
Фабричким подешавањем дефинисано је да се логички улаз LI1 користи за покретање 
мотора у једном смеру, а LI2 за покретање у другом смеру. (јер је управљање двожично). 
Поред довођења напона на одређени логички улаз, неопходно је дефинисати опсег 
фреквенције (брзине обртања) мотора. Овај опсег се дефинише граничним 
фреквенцијама при минималном и максином напону референце, а то су: 

− Минимална фреквенција  - LSP (Low Speed) и 
− Максимална фреквенција  - HSP (High Speed). 

Ове функције се налазе у менију SEt- (Settings). И подешавају се на следећи начин: 

SEt→LSP→(0÷HSP), LSP фабрички је подешено на 0. 

SEt→HSP→(LSP÷tFR), HSP је фабрички подшено на bFr тј. 50Hz која је дефинисана у 
предходном поступку. 

tFr представља излазну фреквенцију на регулатору и фабрички је подешена на 60 Hz, 
док је bFr стандарна фреквенција мотора и могуће је дефинисати само две вредности 
50Hz или 60Hz (фабрички је подешенио на 50Hz). 

Напон референце представља напон који се доводи на аналогни улаз АI1,a мења 
се у опсегу од 0-10V помоћу потенциометра који се налази на прикључној плочици ФП-
а. Када се напон на овом улазу мења у датом опсегу фреквенција на излазу претварача 
се мења линеарно у опсегу од LSP до HSP. На пример, уколико је LSP и HSP остало на 
фабричким подешавањима (0Hz и 50Hz) за промену напона на АI1 од 0 до 10V 
фреквенција се линеарно мења у опсегу од 0Hz до 50Hz (следећа слика). 
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Излазна фреквенција у функцији напона референце на AI1 (у загради су дате вредности за 
случај фабричког подешавања) 

 

Начин повезивања управљачког кола приказан је шемом на следећој слици. 

 

Пуштање мотора у рад 

Уколико је минимална фреквенција (LSP) остала на фабричком подешењу (0Hz) 
неопходно је испунити два услова за покретање мотора: Први је да се зада команта за 
стартовање у одређеном смеру (довести напон на LI1 или LI2), а други да се доведе 
одређени напон на AI1 преко потенциометра, као на претходној слици. Вредност напона 
на AI1 дефинисаће излазну фреквенцију, односно брзину обртања мотора. 

Ако се минимална фреквенција (LSP) подеси на одређену фреквенцију (већу од 
нуле), за покретање је довољно довести напон на LI1 или LI2 и тиме покренути мотор у 
одређеном смеру. Излазна фреквенција биће LSP, а за повећање потенциометром 
неопходно је довести напон са њега на AI1 и постепено га увећавати. 
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Поступак рада: 

1. Извршити поступак као у предходној вежби. 
2. Унети параметре асинхроног мотора у ФП. 
3. Дефинисати фреквенције при минималном и максималном напону референце 

(LSP и HSP). 
4. Извршити повезивање управљачких крајева као на шеми. 
5. Извршити стартовање мотора у једном смеру и потенциометром мењати брзину 

обртања. 
6. Зауставити, а затим покренути мотор у другом смеру и мењати брзину обртања. 
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3 Повезивање фреквентног претварача са рачунаром 

Вежба 3: Повезивање фреквентног претварача са рачунарoм и 
подешавање параметара преко рачунара.  

 

Након успешно одрађене вежбе студент би требало да стекнете следеће 
вештине: 

1) повезивање уређаја са рачунаром 
2) поређање параметара уређаја и снимљених параметара на рачунару 
3) упознавање рада са параметрима (снимање, копирање, учитавање и 

пребацивање на уређај) 
4) праћење параметара преко рачунара 

 
Увод 

Као што се може видети из претходних вежби, подешавање параметара директно 
на уређају и није баш комфорно. Ако су у питању нека једноставна подешавања, рад на 
уређају не представља велики проблем, али шта ако је потребно подесити велики број 
парметара на великом броју уређаја, а уређаји се налазе на не приступачном месту? 

Решење за такву ситуацију представља подешавање параметара са рачунара 
употребом софтверског пакета и стандардних комуникационих протокола. Софтвер који 
се користи за подешавање уређаја је Power Suite и намењен је за велики број 
фреквентних претварача произвођача Schneider Electric. Поред фреквентних претварача 
могуће је подешавати и софт стартере истог произвођача. Power Suite пружа могућност 
очитавања, поређења и уписивања параметара фреквентног претварача. Поред ових 
могућности могуће је пратити параметре у форми виртуелних инструмената као што су 
осцилоскоп, дигитални дисплеј или у облику аналогне скале.  

Уређај ATV31 се повезује са софтвером преко серијске комуникације у виду 
RS485 физиког слоја, базираног на Modbus протоколу. Могуће је на порт прикључити и 
Bluetooth адаптер тако да се подешавање може вршити и бежично, чак и преко “smart“ 
мобилних телефона. 

Како рачунар не поседује RS485 порт који је типичан за индустрију, потребна је 
употреба конвертора RS232/RS485 или USB/RS485 зависно од тога да ли рачунар 
поседује RS232 порт или не. 

Повезивање рачунара и подешавање параметара комуникације 

 

Први корак при успостављању комуникације између рачунара и уређаја је физико 
повезивање (ако се не користи бежична веза). Одговарајућим каблом са RJ45 



21 
 

конекторима се изврши повезивање уређаја са расцепном кутијом (Telemecanique 
VW3CANTAP2) као што је приказано на слици. 

 

Повезивање уређаја на рачунар 

Функција расцепне кутије је да омогући повезивање два уређаја и повезивање са 
рачунаром. Као што се види са слике преостаје још само да се повеже и рачунар са 
расцепном кутијом и повезивање се може започети. У случају да не постоји расцепна 
кутија, ако је потребно конфигурисати један уређај, прикључивање се врши директно на 
уређају. 

Потребно је покренути програм Power Suite и притиском на тастер Connect  
врши се повезивање софтвера са уређајем, након успешног повезивања добија се приказ 
као на слици: 

 

Изглед корисничког интерфејса 
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Леви део горње слике представља навигациони прозор које пружа увид у групе 
параметара и омогућава брже налажење појединих параметара. На горњој слици су 
изабрани сви параметри за приказ, кликом у кружић испред групе параметара могу се 
изабрати само параметри неке групе што омогућава бољу прегледност. Десни прозор 
омогућава прегледање појединих параметара означених скраћеним кодом (исти кодови 
који се користе при ручном подешавању на самом уређају). Поред кода параметри су 
описани и  скраћеним називом, пуним називом, граничним вредностима, тренутној 
вредности и фабричком вредношћу. Тренутна вредност појединих параметара ће имати 
црвену боју као на слици ако се разликује од фабричке. У последњој колони се опционо 
може наћи вредност са уређаја ако је претходно извршена опција Compare. Дупли клик 
на скраћени назив параметра нас одводи у приказ Page.  

Напомена: Позадина ћелија појединих параметара је тамносива, то означава да тај 
параметар није доступан док се не укључи одговарајућа функција. 

 Овим командама се може приступити и кликом на иконицу Pages која се налази 
на toolbar-u. 

Рад са параметрима 
 

 У овом делу ће бити објашњено на који начин се може приступити параметрима 
претварача и како се подешавају. 

Adjustments обједињује све параметре везане за убрзавање мотора, опсег 
фреквенција, термичку заштиту мотора, оптимизацију у погледу врсте управљања и 
компензације клизања, петље брзине и детекције прекорачења. Параметре подгрупе 
везане за убрзавање мотора Accel/Decel, ове групе могуће је подесити на следећи начин: 
кликом на кружић испред подгрупе Accel/Decel у десном делу приказа добија се прозор 
као на слици 3. 

У овом прозору се уносе параметри према захтевима погона. Тип рампе 
убрзања/успорења се мења кликом на кружић испред Ramps configuration у групи 
Applications functions и врши избор потребне рампе. 

Напомена: Након подешавања параметара обавезно урадити Download како би 
подешени параметри у текућој конфигурацији на PC-у били пребачени на сам уређај. 
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Подешавање параметара убрзања и успорења линеарне и S рампе 

Motor control ова група садржи параметре везане за номиналне величине 
мотора. 

 

Подешавање параметара мотора 

Therminal Configurtion садржи параметре везане за начине мануалног управљања на 
самој прикључној плочици мотора, типове команди, скалирање улазних и излазних 
величина и излазне параметре. 

Control command - садржи параметре везане за контролу и управљање. 

Application functions – садржи све функције које подржава уређај, ту спадају сумирање 
више (до 3) референце, лагани ход мотора (JOG), подешавање полазних и зауставних 
рампи по типу и трајању, ограничавање струје мотора итд. 

Fault Management је група намењена за мониторинг и управљање грешкама. Овде се 
може подесити понашање уређаја у случају настанка грешке, по питању рестартовања, 
заустављања мотора итд. 

Communication садржи податке о комуникацији. 
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Задавање команди са рачунара 
 

Тестирање неког погона, се може извести једноставним задавањем команди из самог 
софтвера и за то се користи командни панел који се налази на дну корисничког 
интерфејса:. 

 

Командни панел 

Овај панел се користи за непосредно (директно управљање) уређајем. На 
командном панелу могу се издвојити следећа функцијска поља: 

Command - користи се за активирање командног панела и омогућавање слања свих 
наредби према уређају. Садржи један „прекидач“ са 2 стања: Inactive – неактиван и Active 
–активан панел. Приликом активирања отвара се дијалог упозорења, који је потребно 
потврдити са Alt+F. 

Напомена: Приликом активирања командног панела, према Фабричким подешавањима 
контролу над уређајем има Power Suite. Овим је онемогућено мануелно управљање на 
прикључној плочици уређаја. 

Rotation – за избор смера обртања осовине мотора. „Прекидач“ има 2 положаја: Forward 
–смер напред и Reverse –смер назад. 

Frequency reference – функција за задавање референтне фреквенције обртања мотора. 
Фреквенцију је могуће задавати на два начина, користећи клизач или уносом вредности 
у нумеричко поље. Вредности LSP (Low speed) и HSP (High speed) представљају 
граничне вредности у којима се може мењати фреквенција, ове вредности се могу 
подесити у групи Frequency range. 

Test run и Test stop –се користе за покретање (зелени тастер) и заустављање (црвени 
тастер) уређаја. 

Наредно функцијско поље означено тренутно са Power Enabled –приказује 
последњу грешку уређаја. Reset омогућава ресетовање последње грешке али само ако је 
грешка отклоњена, у супротном ово поље је немогуће ресетовати. 

Последње функцијско поље садржи последњи извршени Stop, и тренутно 
актуелни статус RDY-Ready. Трословна ознака статуса је задржана да би се поклапао са 
статусом на дисплеју уређаја. 
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Праћење параметара 
 

Scope приказ 

 Scope се користи за праћење и снимање параметара од интереса Scope представља 
један вид софтверског осцилоскопа. Након отварања овог приказа појављује се прозор: 

 

Изглед SCOPE прозора 

 

Отварањем овог приказа појављује се палета са новим алаткама: 

 

Изглед палете алата за рад за Scope функцијом 

 

Кликом на картицу Properties која се налази у крајњем десном делу палете алата  
добија се прозор помоћу ког се подешавају својства снимања временског дијаграма.  

Display картица омогућава избор типа снимања, у зависности од тога да ли су у питању 
брзе или споре промене могуће је изабрати брзи и спори осцилоцкоп. Поред брзине 
приказа могуће је и изабрати тип дијаграма. Могуће је изабрати дијаграм у функцији 
времена (нпр. U=f(t)) или дијаграм у функцији од неког параметра (нпр. U=f(f)). Осим 
мода осцилоскопа и типа приказа, могуће је подесити и параметре семпловања. 
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Display картица 

Картица Signals се користи за избор сигнала који су од интереса за посматрање. 
Дијаграм може приказати до 4 сигнала који се могу изабрати из падајућег менија 

 

Картица за избор сигнала 

 

Frequency analysis картица се користи за анализу сигнала у фреквентном домену. 
Потребно је изабрати сигнал који је потребно посматрати, стартну тачку, број тачака и 
мод приказа. 
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Картица за подешавање параметара фреквентне анализе 

 

Trigger картица омогућава окидање у циљу одређивања тренутка почетка 
снимања. Ово је нарочито употребљиво када је потребно снимити понашање машине 
након неке промене нпр. након пораста струје мотора посматрати његово загревање. 
Потребно је подесити који сигнал ће својом променом окинути снимање, временску 
константу филтера у [ms] ради смањења шума, тј. да не би дошло до окидања услед 
краткотрајне појаве шума. 

 

Подешавање параметара trigger-a 
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Monitor приказ 

Monitor је приказ намењен мониторингу рада уређаја. Овај приказ има изглед као на 
слици 

 

Приказ Monitor 

Приликом праћења рада неког погона често је од великог значаја пратити неке 
виталне параметре, као што су брзина, струја, снага, температура. Фреквентни претварач 
као електронски уређај поседује струјне, напонске и температурне сензоре, тако да је 
могуће ове величине и пратити непосредно ишчитавајући их из самог уређаја. 

Превлачењем назива параметра из левог дела у десни добија се прозор за 
мониторинг датог параметра. Ако се ради о параметру за подешавање можемо изабрати 
један од 3 приказа (Slider, Value, Spinbox). 

 

Праћење грешака 

 

Faults приказ 

  Faults је приказ у коме је могуће прегледати све грешке у раду и подешавању 
уређаја, као и историју грешака.  
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Приказ Faults 

 Могу се уочити 2 прозора, леви за приказ тренутно активних грешки на уређају 
и десни за историју грешки. У левом прозору су побројане све грешке које се могу 
детектовати на урађају. Зелени квадратић указује да нема грешке док црвени квадратић 
указује на постојање одговарајуће грешке. У десном прозору је приказан бројач грешака 
(тренутно стање 4 грешке), а испод су побројане грешке са наведеним статусом уређаја. 
Кликом на статус уређаја појавиће се, уколико постоје, додатне информације о грешци. 
И на командном бару је могуће уочити стање грешке. 

Рад у лабораторији 

1. Успостављање комуникације рачунара - фреквентни претварач 
2. Очитавање, поређење и постављање параметара са/на уређај. 
3. Управљање уређајем преко рачунара. 
4. Праћење и снимање задатих параметара. 
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4 Различити начини задавања референце брзине 

Вежба 4: Управљање брзином асинхроног мотора задавањем 
различитих референци 
 

Увод 

 

Фреквентни претварач пружа могућност да се брзином обртања асинхроног 
мотора управља преко рaзличитих референци. У претходним вежбама коришћени су 
аналогни улази за задавање референце. Међутим, то није једини начин на који се може 
задавати брзина. У овој вежби биће описане и остале могућности: 

− Унапред подешене брзине (Preset speeds) 
− Промена брзине задавањем импулса на логичким улазима 
− Промена брзине преко тастера на дисплеју 
− Задавање референце преко серијске комуникације 

 

Унапред подешене брзине (Preset speeds) 

 

На фреквентном претварачу Алтивар 31 могуће је подесити 2,4,8 или 16 брзина 
различитом комбинацијом стања четири логичка улаза – LI3, LI4, LI5 i LI6 (јер су 
логички улази LI1 и LI2 искоришћени за избор смера обртања). Жељени број подешених 
брзина активара се у менију FUn, подмени PSS-. Ако се жели управљати са две подешене 
брзине, потребно је у наведеном подменију активирати параметар PS2, тако што му се 
додели логички улаз који ће активирати те брзине. Један логички улаз има два стања, а 
свако стање одговара једној подешеној брзини.  

 LI1 LI2 LI3 

SP1 – Брзина која 
одговара референци са 
аналогног улаза 

Смер напред Смер назад 

0 

SP2 – 10 Hz 

 
1 
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Треба нагласити да унапред подешене брзине имају приоритет у односу на 
референцу са аналогног улаза. 

Уколико се жели управљати са четири подешене брзине, у подменију PSS- треба 
активирати параметар PS4 тако што му се додели један од преосталих логичких улаза, 
при чему мора бити активиран и параметар PS2 (сада имамо два логичка улаза са по два 
различита стања, што за резултат даје четири различите брзине). Сада да би се 
управљало са осам подешених брзина мора се активирати параметар PS8, при чему 
морају бити активни и параметри PS2 и PS4. На крају, за 16 подешених брзина треба 
активирати сва четири параметра у одменију PSS-.  
 

Комбинације за 16 унапред додешених брзина 

 LI6 LI5 LI4 LI3 

SP2 – 10 Hz 0 0 0 1 

SP3 – 15 Hz 0 0 1 0 

SP4 – 20 Hz 0 0 1 1 

SP5 – 25 Hz 0 1 0 0 

SP6 – 30 Hz 0 1 0 1 

SP7 – 35 Hz 0 1 1 0 

SP8 – 40 Hz 0 1 1 1 

SP9 – 45 Hz 1 0 0 0 

SP10 – 50 Hz 1 0 0 1 

SP11 – 55 Hz 1 0 1 0 

SP12 – 60 Hz 1 0 1 1 

SP13 – 70 Hz 1 1 0 0 

SP14 – 80 Hz 1 1 0 1 

SP15 – 90 Hz 1 1 1 0 

SP16 – 100 Hz 1 1 1 1 

 

Поред фреквенција које су наведене у табели, а које су фабрички подешене, 
могуће је мењати њихове вредности тј. дефинисати неку другу вредност фреквенције за 
одговарајућу комбинацију логичких улаза. Промена вредности фреквенције за 
одговарајуће логичке улазе се врши у менију FUn, подмени PSS-. Ако се врши промена 
фреквенције SP2 (фабрички подешена на 10 Hz), онда се у подменију PSS- параметар 
SP2 подеси на жељену вредност фреквенције. Исти је поступак за промену свих 
фабрички подешених фреквенција и оне се мењају параметрима од SP2 до SP16. При 
подешавању брзине треба увек имати у виду да је горња граница фреквенције 
дефинисана параметром HSP. 
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Промена брзине задавањем импулса на логичким улазима 

 

Промена брзине може се остварити довођењем логичке јединице на један од два 
логичка улаза, при чему један служи за убрзавање, а други за успоравање мотора. Докле 
год је логички улаз задужен за убрзавање активан, мотор ће повећавати брзину по рампи 
чије је нагиб дефинисан параметром ACC. У тренутку када се доведе логичка нула, 
мотор остаје на достигнутој брзини. На овај начин брзина се може и даље повећавати 
све до брзине одређене параметром HSP. Брзина се може смањити довођењем логичке 
јединице на улаз који се користи за успоравање. Успоравање се врши на сличан начин 
као убрзавање, тако што мотор успорава све док је логички улаз активан. Минимлна 
брзина до које мотор може да се успори је дефинисана фреквенцијом LSP. Уколико би 
се у исто време активирала оба логичка улаза предност би имао онај који је намењен за 
успоравање. 

 

Промена брзине задавањем импулса на логичким улазима 

Да би се могла вршити промена брзине довођењем импулса на логичке улазе 
потребно је омогућити приступ напредним функцијама (Ctl→LAC→L2), a затим у 
менију Ctl параметар Fr1 подесити на UPdt. Потребно је још одредити који ће се од 
логичких улаза користити за убрзавање и успоравање, што се подешава у менију Fun, 
подмени UPd. Могу се користити било која два слободна логичка улаза. Подешавање се 
врши на следећи начин: 
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− Дефинисање улаза за убрзавање:  Fun→UPd→USP→LIx,  где је x ≠ 1,2 
− Дефинисање улаза за успоравање:  Fun→UPd→dSP→LIy,   где је y ≠ 1,2,x 

 

 

Шема везивања 

Промена брзине преко тастера на дисплеју 
 

Фреквентни претварач пружа још једну могућност управљања брзином обртања 
мотора, а то је преко тастера на дисплеју самог претварача, и то тако да се брзина мотора 
повећава преко тастера , а смањује преко тастера . Да би се ово управљање могло 
остварити потребно је активирати одговарајућу функцију. У менију CtL параметар Fr1 
подесити на UPdH. Да би се задавала брзина на наведени начин параметар rFr у менију 
SUP мора бити активан. 

 

Задавање референце преко серијске комуникације 
 

На крају треба нагласити и да постоји могућност задавања референце преко 
серијске комуникације RS485, тј. протокола Modbus или CANopen. Тада се референца 
задаје неком вишом логиком, нпр. PLC или рачунар. 

 

Избор референце 
 

Као што је већ речено, референца брзине може бити аналогни улаз, логички улаз 
или тастер на дисплеју претварача. У претварачу се могу подесити две различите 
референце и онда изабрати којом од те две ће се управљати брзином. Прва референца се 
подешава на већ поменути начин параметром Fr1 у менију CtL. У истом менију доступан 
је параметар Fr2 којим се подешава друга референца, а којем фабрички није додељена 
референца. Промена референце се постиже преко параметра rFC у истом менију. Овај 
параметар је фабрички подешен на Fr1, што значи да ће мотор пратити ту референцу. Он 
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се исто може подесити тако да мотор прати референцу Fr2, или да се промена референце 
обавља преко неког од логичких улаза. 

Рад у лабораторији 

Одабрати референцу по избору и управљати брзином мотора. 
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5. Примена рампи при покретању и заустављању погона са 
асинхроним мотором 

Вежба 5а. - Упознавање могућности употребе две различите линеарне 
рампе убрзања и успорења. 
 

Опис вежбе и спојна шема 

Директним прикључивањем асинхроног мотора на називни напон и фреквенцију 
долази до појаве великих убрзања (струја) која у великом броју случајева нису пожељна. 
Као пример може послужити погон за покретање лифта, где је потребно остварити 
постепено убрзавање како корисници лифта не би осетили нелагодности код подизања 
(осећај „полетања“) и код спуштања (осећај „пропадања“). Употребом различитих 
типова рампи фреквентног претварача ова стања се могу избећи. Рампа представља 
унапред дефинисан профил брзине, и дефинисана је параметрима времена убрзања и 
времена успорења, приказ рампе и електрична шема којом се може реализовати овај 
погон дата је на  следећој слици: 

 

 

Параметри једноставне линеарне рампе и шема везивања 

Прекидачи Р1 и Р2 су намењени за стартовање и избор смера обртања, односно у 
конкретном случају за избор кретања лифта (P1-подизање, P2-спуштање).  Уколико је у 
менију I-O одабрано 2-жично управљање, фабрички је подешено да логички улаз  LI1 
буде задужен за један смер обртања, а LI2 за супротан.  

 

Двожично управљање - захтеви за старт и стоп су дати затвореним или отвореним стањем 
логичких улаза 
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Уколико је у менију I-O одабрано 3-жично управљање, фабрички је подешено да 
је логички улаз LI2 задужен за један смер обртања, а LI3 за супротан. Да би се остварила 
старт команда на улаз LI1 мора константно да буде доведено 24V, што се постиже преко 
NC-тастера. 

 

Трожично управљање-захтеви напред, назад или стоп се дају импулсима на логичке улазе 

Да би реализовали погон са две рампе потребно је активирати функцију Frt 
(FUn→rPC→Frt), како би се омогућио приступ функцији АC2 (dЕ2) у менију SEt. АC2 
(dЕ2) представља време трајања друге рампе убрзања (успорења). Frt је фреквенција при 
којој долази до промене убрзања. 

 

Дијаграм промене фреквенције (брзине) са две рампе убрзања и успорења 

 

По давању налога за старт, мотор ће почети залетање по одговарајућој рампи 
намењеној за „мекан“ полазак лифта. Након достизања фреквенције Frt, мотор наставља 
да убрзава по другој рампи до брзине која одговара референтној фреквенцији, са већим 
убрзањем, како залетање не би трајало предуго. 

Потребно је подесити времена трајања појединих убрзања. Да би се остварио 
овакав погон са слике 3.4, прво време трајања рампе убрзања (ACC) треба да је веће од 
другог времена трајања рампе убрзања (АC2). Исто важи и за времена трајања рампи 
успорења. 

Пре подешавања везаних за ову вежбу потребно је у менију drC подесити 
параметре мотора који ће се користити и извршити самоподешавање, на начин који је 
описан у претходној вежби. У овом менију потребно је још подесити параметар UFt- 
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избор односа напон/фреквенција. Лифтови представљају системе са константном 
моментном каракеристиком, па UFt треба подесити на n-векторско управљање без 
сензора, за терете са константном моментном карактеристиком. 

Поред већ наведених, за реализацију решења у овој вежби корите се следећа 
подешавања. 

Мени FUn, подмени rPC 

Параметар Вредност Опис 
Frt 15 Промена рампе услед прекорачења 
rPt LIn Избор типа рампе 
 

Мени SEt 

Параметар Вредност Опис 

ACC 20 
Обезбеђује „мекан“ полазак лифта како би се умањио 

осећај „полетања“ 

AC2 10 
Обезбеђује довољно убрзање да залетање не би трајало 

предуго 

dE2 5 Обезбеђује довољно успорење да заустављање не би 
трајало предуго 

dEC 8 
Обезбеђује „мекано“ заустављање лифта како би се 

умањио осећај „пропадања“ 
LSP 0 Брзина обртања мотора при минималној референци 
HSP 45 Брзина обртања мотора при максималној референци 

 

Како би на дисплеју претварача могла да се прати вредност фреквенције која се 
доводи на мотор, потребно је у менију SUP активирати функцију rFr. 

 

Снимање облика задате рампе помоћу енкодера и аквизиционе 
картице 

 

Да би се уочио облик рампе убрзања и успорења потребно је извршити снимање 
брзине обртања помоћу енкодера, аквизиционе картице и програмског пакета LabVIEW. 
Енкодер чија је осовина директно спрегнута на осовину асинхроног мотора (слика 3.5) 
даје информацију о брзини у виду импулса. Ови импулси се доводе на брзи бројачки 
улаз PFI0 аквизиционе картице NI USB-6009. Помоћу програма LabVIEW и фајла 
merenje brzine.vi је омогућено да се на графику уочи промена брзине у времену. Изглед 
блок дијаграма који се користи за мерење брзине обртања је дат на следећој слици. 
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Апаратура која се користи за снимање облика 
рампе: (1) рачунар; (2) асинхрони мотор; (3) 

енкодер; (4) аквизициона картица. 

 

 

Блок дијаграм за мерење брзине обртања 
реализована у програмском пакету 

LabVIEW 

 

На следеће 2 сликеприказана је промена брзине при стартовању и заустављању 
мотора са две рампе при различитим параметрима. Примери који су приказани су 
добијени при следећим подешавањима: 

Параметар 
Вредност 

пример (а) пример (б) 
ACC 20 20 
AC2 10 5 
dE2 5 2.5 
dEC 10 10 
LSP 0 0 
HSP 45 45 

 

 

 

Рампе при параметрима ACC=20; AC2=10; 
dE2=5; dEC=10; LSP=0 и HSP=45 

 

 

 

Рампе при параметрима ACC=20; AC2=5; 
dE2=2,5; dEC=10; LSP=0 и HSP=45 
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Поступак рада: 

1. Проверити да ли је главни прекидач у ормару искључен, а затим приступити 
повезивању; 

2. Повезати уређај, преко неке од заштита, на напајање; 
3. Повезати мотор на уређај; 
4. Повезати потребне управљачке улазе (логичке и/или аналогне); 
5. Када је све повезано укључити прекидач, чиме се укључује и уређај (у случају 

да је све исправно повезано на дисплеју је приказано rdY); 
6. Подесити параметре мотора у drC- менију; 
7. Подесити потребне параметре у менијима FUn-, SEt-,SUP; 
8. Покренути мотор. Након достизања стационарне брзине зауставити мотор; 
9. Променити смер обртања и поновити поступак; 
10. Покренути апликацију merenje brzine.vi у програму LabVIEW и снимити 

брзину обртања преко енкодера и аквизиционе картице. Уочити облике рампи 
залета и заустављања.  
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Вежба 5б. - Упознавање са осталим типовима рампи. 
 

Опис вежбе 

Код мотора чије је стартовање и заустављање реализовано линеарном рампом, 
велико почетно убрзање (мала вредност за ACC) може за последицу имати велики трзај 
у тренутку поласка (као и у сваком тренутку промене убрзања). С друге стране, уколико 
убрзање није довољно велико, време трајања залета мотора може трајати дуго. 

Један од начина да се реши овај проблем је употреба комбинације две различите 
линеарне рампе убрзања (успорења), што је урађено у претходном делу вежбе. Међутим, 
фреквентни претварач нам пружа могућност коришћења и осталих типова рампи.  

S – рампа 

 

 

U – рампа 

 

 

CUS - рампа 

 

 

 

Одабир ових рампи се врши на већ поменути начин, у менију FUn, подмени rPC, 
параметар rPt. S-рампа и U-рампа су фабрички подешене и не могу се додатно 
подешавати. Активирањем произвољне CUS-рампе, у менију FUn, подмени rPC, постају 
доступни параметри наведени у следећој табели. 

Параметар Опис 
Опсег 

подешавања 
Фабричко 
подешење 

tА1 
Трајање почетка произвољне рампе убрзања узето 
као проценат од укупног времена трајања рампе 0 до 100 10 % 

tА2 
Трајање краја произвољне рампе убрзања узето као 

проценат од укупног времена трајања рампе 
0 до (100- 

tA1) 10 % 



41 
 

tА3 
Трајање почетка произвољне рампе заустављања 
узето као проценат од укупног времена трајања 

рампе 
0 до 100 10 % 

tА4 
Трајање краја произвољне рампе заустављања 

узето као проценат од укупног времена трајања 
рампе 

0 до (100- 
tA3) 

10 % 

 

Комбиновањем ових параметара може се добити жељени облик S-рампе како при 
поласку тако и при заустављању, који не морају бити исти. Такође се може добити и U-
рампа, тако што се један од парамтара tА1 или tА2 (односно tА3 или tА4) подеси на 0%. 

И у овом случају корисно је извршити снимање брзине, како би проверили да ли 
фреквентни претварач заиста врши залетање и заустављање мотора преко одабраног 
типа рампе. Поступак снимања облика рампи се врши на исти начин као што је описано 
у вежби 3а. 

На сликама 3.8а-3.8д приказани су облици рампи добијени снимањем у 
програмском пакету LabVIEW за подешења параметара LSP=0, HSP=50, ACC=20 и 
dEC=10.  

 

Линеарна (LIN) рампа 

 

S-рампа 

 

 

U-рампа 

 

CUS-рампа за параметре tА1=50, tA2=50, 
tA3=50, tA4=50 
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CUS-рампа за параметре tА1=60, tA2=0, tA3=60, tA4=0 

Поступак рада: 

1. Активирти S-рампу у одговарајућем менију. 
2. Покренути мотор и на дисплеју претварача посматрати начин на који се мења 

фреквенција. 
3. Уочити разлику између промене фреквенције при S-рампи и LIn-рампи. 
4. Зауставити мотор и пратити начин промене фреквенције током заустављања. 
5. Поновити поступак за U-рампу. 
6. Активирати CUS-рампу и извршити подешавања одговарајућих параметара. 

Поновити поступак. 
7. Покренути апликацију merenje brzine.vi у програму LabVIEW и и за различите 

типове рампи снимити брзину обртања преко енкодера и аквизиционе картице. 
Уочити облике рампи залета и заустављања; 

8. Искључити претварач и мотор са мреже. 
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6 Управљање са два мотора једним фреквентним 
претварачем 

Вежба 6: Управљати са два асинхрона мотора применом једног 
фреквентног претварача. Упознати се са одговарајућим функцијама 
претварача. 
 

Опис вежбе и спојна шема 

Два асинхрона мотора треба да раде наизменичо и то тако да када први мотор 
достигне задату брзину долази до стартовања другог мотора, док се први зауставља. 
Пребацивање са једног на други мотор и одређивање смера обртања се врши помоћу 
контактора К1 и К2. Полазак мотора је са рампом. 

Електрична шема која реализује овакав рад дата је на слици. 

 

Шема везивања 
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Пре него што се пређе на реализацију конкретног проблема, треба извршити 
подешавања описана у претходној вежби. Потребно је поставити минималну и 
максималну брзину обртања, која ће важити и за један и за други мотор. Такође, треба 
одабрати тип рампе и време трајања рампе убрзања и рампе успорења. Овде треба 
указати на то да се ове рампе односе на целокупан систем, а не на сваки мотор 
појединачно. Примера ради, након команде за старт мотор М1 ће отпочети залет преко 
рампе. У тренутку пребацивања напајања на мотор М2, претварач аутоматски пребацује 
и достигнуту брзину обртања мотора на други мотор, тако да овај тренутно достиже ту 
брзину, без залета. Исто важи и за рампу успорења. Међутим, захтеви погона су такви 
да се пребацивање са једног на други мотор не врши пре достизања задате брзине 
обртања. 

Прекидачем P1 се доводи сигнал логичке јединице на LI1 за смер обртања мотора 
напред. За смер обртања назад потребно је искључити P1, а укључити P2 тј. активирати 
логички улаз LI2. На овај начин се помоћу прекидача доводе логички сигнали на 
одговарајуће логичке улазе. Ако се укључи прекидач P2 пре него што се прекидач P1 
искључи, мотор неће променити смер, већ ће наставити да се обрће у истом. Разлог томе 
је што логички улаз на који је прво доведена логичка јединица има приоритет. Ако би се 
сада искључио прекидач P1 мотор би се зауставио по рампи успоравања, а потом 
наставио да убрзава у супротном смеру по рампи убрзавања, јер је прекидач P2 и даље 
активан. У случају када би се истовремено довела логичка јединица на улазе LI1 и LI2, 
проритет има смер дефинисан улазом LI1. 

Енергетско напајање мотора са излаза уређаја се пребацује са мотора М1 на мотор 
М2 помоћу контактора К1 и К2. Електромагнети контактора К1 и К2 напајају се са 220V 
преко контаката програмибилног релеја R1 фреквентног претварача (максимална 
струјна оптеретивост ових контаката при чисто активном оптерећењу је 5А при 250V 
АC и 30V DC, а струја кроз намотаје електромагнета контактора је реда неколико 
десетина ампера). Према фабричким подешавањима релеј r1 указује на нерегуларно 
стање, грешку. За време нормалног рада контакт релеја r1, који је по типу NO, биће 
затворен, док у случају неке грешке (нерегуларног стања) се отвара. То ће након 
прикључења претварача на мрежу контакт R1А-R1C бити затворен, а R1B-R1C отворен. 
Да би се вратили у првобитно стање, релеју се мора доделити функција, односно 
одабрати логички улаз преко кога ће се управљати релејом (у менију I-О параметар r1 
подесити на LI3). Након извршеног подешавања релеј се враћа у првобитно стање, тако 
да по налогу за старт креће мотор М1. Прекидачем P3 се доводи логичка јединица на 
LI3, релеј реагује (затвара NО-контакт, а отвара NC-контакт) и пребацује напајање са 
мотора М1 на мотор М2. 

Пошто је напајање пребачено на мотор М2, неопходно је да се промене и 
параметри мотора у фреквентном претварачу како би он сада радио са параметрима 
мотора 2. Да би се то постигло, потребно је ативирати функцију CHP у менију FUn. 
Међутим, да би се омогућио приступ овој функцији, треба извршити приступ напредним 
функцијама; у менију CtL параметар LAC подесити на L2. На тај начин параметар CHP 
постаје доступан (мени FUn → подмени CHP- → параметар CHP) и треба му доделити 
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један од логичких улаза, тако да кад се на том улазу јави логичка јединица, фреквентни 
претварач пребацује подешавања да ради са мотором М2. Логички улаз који треба 
доделити параметру CHP је LI3, тако да у тренутку када пребацимо напајање на мотор 
М2, доводећи логичку јединицу на LI3 преко прекидача P3, фреквентни претварач 
настави да ради са параметрима мотора М2. Параметри мотора М2 се уносе такође у 
подменију CHP- . 

Мотори који се користе у овој вежби су следећих карактеристика: 

Параметар Вредност 
мотора М1 

Вредност 
мотора М2 

Стандардна фреквенција 50 50 
Номинални напон 380 380 

Номинална фреквенција 50 50 
Номинална струја 4.9 3.5 
Номинална брзина 1405 920 

Номинални фактор снаге 0.84 0.7 
Максимална излазна фреквенција 50 50 

Однос U/f n n 
 

Напомена: Унете вредности параметара важе када мотори раде у спрези звезда. Битно 
је нагласити да је самоподешавање могуће извршити само за мотор који први стартује-
мотор М1. 

Ради загревања, пожељно је огрничити вредност струје  мотора. То се постиже 
преко параметра CLI у менију SEt. Међутим, када се напајање пребаци са једног мотора 
на други, мора се променити и вредност струјног ограничења на оно које одговара 
мотору који је под напоном. Струјни лимит мотора М2 подешава се преко параметра 
CL2 (мени FUn, подмени LC2-), који постаје доступан тек по активирању приступа 
напредним функцијама. У истом подменију параметру LC2 треба доделити логички улаз 
LI3, да би се струјно ограничење променило при промени мотора.  

При минималној брзини услед лошег хлађења мотора треба ограничити време 
рада због појачаног загревања. То се може постићи параметром tLS (time Low Speed) 
који представља време рада при брзини која одговара минималној референци-LSP. 
Након истека периода tLS, мотор ће се аутоматски зауставити. Мотор ће поново кренути 
ако је референтна фреквенција већа од LSP и захтев за старт још увек активан. Вредност 
параметра 0 одговара неограниченом времену. 

Уколико се на дисплеју претварача жели пратити вредност струје, у менију SUP 
одабрати параметар LCr. 

Ради лакшег сналажења при подешавању, подешања у сваком менију посебно 
дата су у следећим табелама. 
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Мени SEt 

Параметар Вредност Опис 
ACC 10 Обезбеђује „мекан“ полазак 
DEC 5 Обезбеђује „мекано“ заустављање 

LSP 10 Минимална брзина оба мотора је подешена на 10 
Hz 

HSP 50 
Максимална брзина оба мотора је подешена на 

50Hz 
CLI 4.1 Ограничење струје мотора M1 

tLS 6 
Време рада мотора (у секундама) при брзини која 

одговара минималној референци 
 

Мени drC 

Параметар Вредност Опис 
bFr 50 Стандардна фреквенција мотора 

UnS 380 
Номинални напон мотора са натписне плочице 

мотора 

FrS 50 Номинална фреквенција мотора са натписне 
плочице мотора. 

nCr 4.9 
Номинална струја мотора са натписне плочице 

мотора 

nSP 1405 
Номинална брзина мотора са натписне плочице 

мотора 

COS 0.84 Номинални cosφ мотора са натписне плочице 
мотора 

rSC no 
Отпорност намотаја статора у хладном стању 

машине 
tUn yES Самоподешавање параметара мотора 

UFt n 
Избор односа напон/фреквенција n: векторско 

управљање без сензора, за терете са константном 
моментном карактеристиком 

 

Мени I-О 

Параметар Вредност Опис 
r1 LI3 Програмибилни релеј 

 

Мени CtL 

Параметар Вредност Опис 

LAC L2 
Ниво приступа функцијама (L2-приступ 

напредним функцијама) 

 



47 
 

Мени FUn 

Подмени Параметар Вредност Опис 
rPC- rPt S Тип рампе 

LC2- 
LC2 LI3 

Промена на други 
струјни лимит 

CL2 3.5 Други струјни лимит 

CHP- 

CHP LI3 
Промена параметара 

за мотор М2 

UnS2 380 

Номинални напон 
мотора М2 са 

натписне плочице 
мотора 

FrS2 50 

Номинална 
фреквенција мотора 

М2 са натписне 
плочице мотора 

nCr2 3.5 

Номинална струја 
мотора М2 са 

натписне плочице 
мотора 

nSP2 920 

Номинална брзина 
мотора М2 са 

натписне плочице 
мотора 

COS2 0.7 

Номинални cosφ 
мотора М2 са 

натписне плочице 
мотора 

UFt2 n 

Избор односа 
напон/фреквенција n: 
векторско управљање 
без сензора, за терете 

са константном 
моментном 

карактеристиком 
 

Мени SUP 

Параметар Вредност Опис 
LCr Потврдити Омогућава приказ струје која се доводи на мотор 

 

Након испоштоване процедуре за обављање лабораторијске вежбе опрема се 
може пустити у рад. Брзине мотора регулисати задавањем референце са потенциометра 
на прикључној плочици, а избор мотора вршити на прекидачу P3.  
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Поступак рада: 

1. Проверити да ли је главни прекидач у ормару искључен, а затим приступити 
повезивању према шеми; 

2. Када је све повезано укључити прекидач, чиме се укључује и уређај; 
3. Подесити све потребне параметре у фреквентном претварачу; 
4. Након извршених подешавања стартовати мотор М1 задавањем одговарајуће 

команде (прекидачем P1 или P2); 
5. Након достизања одређене брзине, напајање са излаза претварача прекидачем 

P3 пребацити са мотора М1 на мотор М2; 
6. За различите улазне параметре анализирати понашање система. Прекидачем 

P3 управљати који од мотора ће радити. 
7. Потенциометром задати LSP брзину обртања мотору који је под напоном; 
8. Уочити да ће после истека времена tLS мотор стати. Повећати фреквенцију 

преко потенциометра и видети да ће мотор опет кренути; 
9. Одговарајућим прекидачем зауставити систем; 
10. Искључити претварач и мотор са мреже. 
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7 Рад са граничним прекидачима и механичком кочницом 

Вежба 7: Реализовати управљање асинхроним мотором употребом 
фреквентног претварача и његових функција за рад са граничним 
прекидачима и механичком кочницом. 
 

Увод 

Чест је случај у пракси да се обртно кретање вратила асинхроног мотора преводи 
у праволинијско покретање. Примери таквог покретања могу бити различите дизалице, 
лифтови, покретање кранова, покретне капије. Све чешћи су примери и примене у 
машинама алатљикама где су AC мотори (асинхрони и синхрони) искоришћени као 
мотори за покретање дуж оса машине. 

 

Пример крана у хидроелектрани Ђердап 

Да би било могуће обртно кретање претворити у праволинијско кретање користе 
се различити механички склопови од обичних точкова, ременица, чекрка, преко 
зупчастих летви и навојних вретена.  

У већини случајева праволинијско кретање је ограничено. То значи да је потребно 
на неки начин ограничити дозвољено кретање машине. Нпр. Да горе приказани кран не 
би прошао кроз зид хале, потребно је користити граничне прекидаче који ће зауставити 
његово кретање када кран дође до крајњег дозвољеног положаја. Гранични прекидачи 
могу бити у форми класичног прекидача са механичким контактима или то може бити 
неки индуктивни или оптички сензор. 

Ако је у питању вертикално подизање и спуштање терета поред граничних 
прекидача који ће зауставити дизалицу у крајњем горњем положају пожељно је и 
механички закочити осовину мотора. Кочење осовине се може извести употребом 
електромеханичке кочнице. 
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Принцип рада електромеханичке кочнице 

Принцип рада и попречни пресек електромеханичке кочнице је дат на слици 2. 
При довођењу напона на мотор и намотај електромагнета осовина мотора се отпушта и 
осовина се може слободно окретати. 

Опис вежбе и електрична шема 

 Потребно је повезати асинхрони мотор преко фреквентног претварача на 
мрежу. Механичка кочница која се налази у мотору се повезује преко контактора (К) на 
мрежу, а активирање кочнице се обезбеђује преко релеја (R2) који је у склопу 
фреквентног претварача. Електрична шема којом се реализује овакав рад дата је на 
следећој слици. 

 
Слика 3. Електрична шема везивања 
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Механичка кочница зауставља осовину мотора када је фреквенција обртања мала, 
то настаје приликом стартовања и заустављања мотора. Када мотор постигне одређену 
брзину обртања, програмибилни релеј реагује преко контактора (К) на кочницу која ће 
у том тренутку да пусти. Код заустављања мотора релеј реагује на исти начин за 
привлачење кочнице. 

Синхронизовано кочење машине се постиже прављењем контрамомента све до 
пада брзине на вредност нула. 

Једна од секвенци кочења дата је на следећој слици. 

 

Секвенце кочења 

У овом задатку потребно је обезбедити и рад са два гранична прекидача. 
Укључивање функције граничних прекидача се обезбеђује избором логичких улаза LI5 
и LI6, (мада се могу изабрати и други слободни логички улази). 
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Мотор који се користи у овој вежби је следећих карактеристика: 

Параметар Вредност 
мотора 

јединица 

Стандардна фреквенција 50 [Hz] 

Номинални напон 230/400 [V] 

Номинална фреквенција 50 [Hz] 

Номинална струја  [A] 
Номинална брзина  [o/min] 

Номинални фактор снаге   
Максимална излазна 
фреквенција  [Hz] 

Однос U/f n  
 

Напомена: Унете вредности параметара важе када мотори раде у спрези звезда. 

Ради лакшег сналажења при подешавању, подешања у сваком менију посебно су 
дата у следећим табелама. 

Мени SEt 

Параметар Вредност Опис 
ACC 5 Обезбеђује „мекан“ полазак 
DEC 5 Обезбеђује „мекано“ заустављање 
LSP 10 Минимална брзина оба мотора је подешена на 10Hz 

Мени drC 

 Параметар Вредност Опис 
bFr 50 Стандардна фреквенција мотора 
UnS  Номинални напон мотора са натписне плочице мотора 
FrS 50 Номинална фреквенција мотора са натписне плочице мотора. 
nCr  Номинална струја мотора са натписне плочице мотора 
nSP  Номинална брзина мотора са натписне плочице мотора 
COS  Номинални cosφ мотора са натписне плочице мотора 
rSC no Отпорност намотаја статора у хладном стању машине 
tUn yES Самоподешавање параметара мотора 

UFt n 
Избор односа напон/фреквенција n: векторско управљање без 
сензора, за терете са константном моментном 
карактеристиком 
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Мени CtL 

Параметар Вредност Опис 

LAC L2 
Ниво приступа функцијама (L2-приступ напредним 
функцијама) 

 

Мени Fun 

Подмени Параметар Вредност Опис 
bLC- blC R2 Koнфигурација контроле кочења 

 

bRL 0 Фреквенција пуштања кочнице 

iBR 1 Вредност струје мотора за пуштање 
кочнице 

BRT 0.5 Време отпуштања кочнице 

BEN 5 Фреквенција привлачења кочнице 
 

BET 0.5 Време привлачења кочнице 
 Lst- LAF LI5 Гранични прекидач за смер напред 

 
LAR LI6 Гранични прекидач за смер назад 

LAS FST Заустављање граничним прекидачем 

 

Поступак изцођења вежбе: 

1. Проверити да ли је главни прекидач у ормару искључен, а затим приступити 
повезивању према шеми; 

2. Када је све повезано укључити прекидач, чиме се укључује и уређај; 
3. Подесити све потребне параметре у фреквентном претварачу; 
4. Након извршених подешавања стартовати мотор задавањем одговарајуће команде 

(прекидачем P1 или P2); 
5. Aнализирати понашање кочнице приликом стартовања и заустављања мотора; 
7. Анализирати понашање граничног прекидача приликом активирања од стране 

оптерећења; 
8. Одговарајућим прекидачем зауставити систем; 
9. Искључити претварач и мотор са мреже. 
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8 Регулација напона на крајевима индукта генератора ЈС  
променом брзине обртања 

Задатак вежбе 8: Извршити регулацију напона генератора ЈС 
променом брзине обртања 
 

Теоријски део 

Генератор једносмерне струје има такву особину да са повећањем струје 
оптерећења I долази то пада напона на прикључцима, тј. потрошачу. Зависност напона 
U у функцији струје оптерећења I дефинише спољашња карактеристика генератора.  

Пад напона настаје због постојања отпорности кола индукта Ra и дирки Rd, као и 
због појаве магнетне реакције индукта. Напон на крајевима генератора је: 

  (1) 

Индукована емс Еа  је:  

 ,  (2) 

где је: k - константа генератора, Φ - јачина побудног флукса, n - брзина обртања 
генератора. 

Из израза (1) и (2) се добија: 

  (3) 

Уколико дође до пада напона који је последица постојања струје оптерећења 
могуће је одржавати напон U константним. То се остварује повећањем побудног флукса 
или брзине обртања.  

Пример система за регулацију напона променом брзине обртања приказан је на 
следећој. 

_  

Систем за регулацију напона јед.генератора променом броја обртања 

( )a a dU E R R I= − +

aE k n= ⋅Φ ⋅

( )d aU k n R R I= ⋅Φ ⋅ − +
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Са дијаграма система за регулацију се уочава постојање повратне спреге. 
Регулисана величина се мери, затим скалира и уводи у суматoр који на свом излазу 
формира сигнал грешке. Сигнал грешке се уводи у PI регулатор где се добија сигнал за 
управљање фреквентног претварача. Претварач даје напон одрђене фреквенције за 
напајање асинхроног мотора који погони генератор јендосмерне струје. Овим је описан 
систем регулације напона на генератору. 

 

Лабораторијска вежба 

Задатак  вежбе 

− Упознавање са функцијама фреквентног регулатора ALTIVAR 31; 
− Одређивање времена кашњења система  , временске константе система  и 

коефицијента статичког појачаја система ; 

− Прорачун параметара PI регулатора и ; 
− Унос параметара у фреквентни регулатор и активирање повратне спреге; 

− Снимање одзива регулисаног система за прорачунате вредности и ; 

 

Опис опреме 

Сва опрема која се користи у реализацији ове вежбе приказана је на следеће 2 
слике. 
 

 
Део коришћене опреме 

τ T
K

pK iK

pK iK
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На слици је приказана следећа апаратура: 

1. Фреквентни регулатор ALTIVAR 31; 
2. Аквизициона картица NI USB - 6009; 
3. Рачунар са програмским пакетом LabVIEW; 
4. Дигитални волтметар за мерење напона генератора; 
5. Дигитални амперметар за мерење јачине струје оптерећења; 
6. Прекидач за укључивање оптерећења (сијалица); 
7. Аутотрансформатор за подешавање струје побуде, променом побудног напона; 
8. Аналогни амперметар за мерење јачине струје побуде и  
9. Диодни исправљач. 

 

 
Коришћени асинхрони мотор, једносмерни генератор и потрошач 

На слици су приказани: 

1. Асинхрони мотор; 
2. Штитник испод ког се налазе осовине са спојницом; 
3. Једносмерни генератор и  
4. Оптерећења (сијалице са влакном). 

 

Поступак извођења вежбе 

1. Повезати елементе електричне шеме као на слици 4; 
2. Вратити параметре фреквентног регулатор ALTIVAR 31 на фабричка 

подешавања; 
3. Унети параметре асинхроног мотора у одговарајући мени фреквентног 

регулатора; 
4. Извршити снимање одскочног одзива система у отвореној спрези: 
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5. Извршити подешавања у фреквентном регулатору неопходна за снимање 
одскочног одзива; 

6. Примемом програмског пакета LabVIEW снимити одскочни одзив система и 
податке сачувати табеларно; 

7. Од добијене табеле са измереним тачкама одзива извршити „фитовање“ у 
програмском пакету Matlab, чиме се добија облик одскчне функције; 

8. Са добијене функције одзива одредити време кашњења и временску константу 
система; 

9. Одредити вредност статичког појачања система; 
10. Прорачунати параметре Kp и KI; 
11. Повезати електрипчну шему као на слици 7; 
12. Задати улаз повратне спреге на фреквентном регулатору и унети параметре PI 

регулатора; 
13. Укључити фреквентни регулатор без оптерећења, а затим постепено 

прикључити сијалице и притом пратити одзив система (напон са генератора); 
14. Анализирати одзив; 

 

Упутство за рад 

Повезати електричну шему као на слици: 

 

Шема која је потребна за снимање одскочног одзива 

 

На шеми се прекидачи Р1 и Р2 могу заменити једноставним повезивањем 
проводника на прикључке  фреквентног регулатора.  



58 
 

Фрквентни регулатор треба вратити на фабричка подешавања следећим 
поступком  ( ).  

Затим се уносе параметри везани за карактеристике асинхроног мотора кога 
регулатор напаја: 

− ( ) – дефинисање напона мотора 
− ( ) – дефинисање струје мотора 
− ( ) – дефинисање номиналне брзине мотора 
− ( ) – дефинисање фактора снаге мотора 
− ( ) – активирање самоподешавања мотора при сваком 

укључивању уређаја. 
− Подесити да трајање рампе залета буде минимално ( ) 
− Подесити да рампа успорења траје 2 s ( ), јер у случају још мање 

рампе долази до ( ) грешке и искључивања уређаја која настаје услед 
пренапона у једносмерном међуколу. Ово је изазвано наглим успоравањем 
асинхроног мотора и преласка у генераторски режим рада. 

− Сада је потребно подесити параметре који су неопходни за снимање одскочног 
одзива. Потребно је са једне вредности фреквенције нагло прећи на другу и 
снимити промену напона на крајевима генератора. 

− Активирати ( ) и тиме поставити минималну фреквенцију на 39 
Hz.  

− Активирати аналогни излаз АОV који прати фреквенцију: 
− ( ) – активирање аналогног напонског излаза 
− ( ) – дефинисање величине која се прати на излазу 

(фреквенција). 
− Прекидач Р2 је отворен. Укључити побуду и подесити да побудна струја износи 

0,3 А и не мењати је.  

Након затварања Р1 асинхрони мотор радити на фреквенцији од 39 Hz и напона 
на крајевима генератора износи 90 V што се може видети на волтметру прикљученом 
паралелно генератору. Забележити и вредност напона референце фрквенције уз помоћ 
волтметра на излазу АОV. Тај напон износи око 6,5 V. Са излаза разделника напона 
проверити да ли је напон довољно скалиран. Потребно је подесити потенциометар тако 
да максималан напон на излазу буде 10 V при максималном напону који ће се имати на 
генератору (115 V). Виши напон би могао да оштети картицу за аквизицију.  

Стартовати програмски пакет LabVIEW и у датом фајлу regulacija napona DC 
generatora.vi се снимају вредности напона које се доводе на улаз аквизиционе картице. 
Податке треба сачувати у табличној форми (на пример .lvm фајл). Вредност  напона на 
потенциометру свести на минимум тако да се на његовом клизачу има 10 V када је 
укључен прекидач Р2. Одскочна функција се добија укључивањем прекидача Р2 када 

drC FCS 1n1→ →

drC UnS 380→ →

drC nCr 3.5→ →

drC nSP 1400→ →

drC COS 0.8→ →

drC tUn POn→ →

SEt ACC 0.1→ →

SEt dEC 1.5→ →

ObF

SEt LSP 39→ →

0I AOIt IOU− → →

I O dO OFr− → →
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фреквенција са 39 Hz нагло порасте на 50 Hz. То изазива скок напона на генератору са 
90 на 115. Након устаљаивања напона прекинути снимање података о напону. 
Забележити нову вредност напона на аналогном излазу фреквентног регулатора. Она 
сада износи 8,33 V. 

Добијени фајл у табличном облику са подацима о времену, напону генератора 
(одзив) и напону са прикључка АI1 (одскочна функција) се уноси у Matlab и 
„фитовањем“ добија најприближнији облик одзива система. 

 

 

Напон „фитоване“одскочне функције (црна) и одзива система (црвена) 

Са добијеног одзива је потребно очитати време кашњења система и временску 
константу система. Да би се очитавање боље извршино треба зумирати само део са 
одзивом. 

 

Одзив система и одређивање  и  τ T
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На дијаграму је потребно повући тангенту на најстрмији део одзива и у пресеку 
са стационарном вредношћу која се имала пре изазване промене се добија време 
кашњења. Зеленом бојом је приказана одскочна функција. Време кашњења се мери од 
задавања те функције. Када тангента пресече нову стационарну вредност напона добија 

се временска константа система. Са дијаграма се очитавају времена  

Прорачун коефицијента статичког појачања се рачуна помоћу добијених промена 
у напонима стационарних стања на улазу и излазу система. Добијена разлика напона на 
улазу је разлика напона са аналогног излаза фреквентног регулатора који дефинише 

фреквенцију: . Разлика напона на излазу система је разлика 
напона на генератору: . Добијен коефицијент статичког појачања у 
овом случају је: 

 

Прорачун параметара PI регулатора се врши на основу табеле 1. 

Регулатор 
Оптимална подешеност параметара 

 
  

 

 

_ _ 

 

 

 

_ 

 

 

 
 

Табела 1. Оптимална подешеност параметара на основу одскочног одзива 

На основу дате табеле и добијених вредности за време кашњења и коефицијента 
статичког појачања за PI регулатор се добијају следеће вредност: 

 

;    

 

Сада је потребно остварири регулацију са повратном спрегом и регулатором са 
параметрима који су прорачунати. 

Повезати шему као на следећој слици.  

30ms,T 190msτ = =

refU 8,33 6,5 1,83V∆ = − =

U 115 90 25V∆ = − =

U 25K 13,66
U 1,83ref

∆
= = =
∆

pK iK dK

P 0,9 / Kτ

PI 0,55 / Kτ 1/ 5τ
PID 1,2 / Kτ 1/ 2τ 1/ 0,42τ

3

0,55 0,55 1,34
13,66 30 10pK

Kτ −= = =
⋅ ⋅ 3

1 1 6,67
5 5 30 10iK
τ −= = =

⋅ ⋅
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Електрична шема за регулацију напона на једносмерном генератору 

Потребно је доделити аналогни улаз повратне гране ( ) 
чиме је активиран ПИ регулатор. 

Унети прорачунате вредности параметара ПИ регулатора: 

За уношење параметра : ( ); 

За уношење параметра : ( ). 
Укључити фреквентни регулатор и потенциометром на улазу  АI1 задати жељени 

референтни напон којинтреба да износи 85 V при побудној струји од 0,3 А. Тако задата 
референца треба да даје фреквенцију око 37 Hz. 

Када се систем устали постепено укључивати по две сијалице и пратити одзив на 
графику у LabVIEW (слика 8). 

 

Промена напона генератора (црна) и референце фреквенције (црвена) 

2FUn PI PIF AI→ → →

pK 1.34FUn PI rPG→ → →

iK 6.67FUn PI rIG→ → →



62 
 

Уочава се да са променом оптерећења долази до промене фреквенције на излазу 
фреквентног регулатора и тиме се напон на крајевима генератора одржава константним. 
Ако се оптерећење повећа, фреквенција односно брзина обртања се повећа и тиме се 
надокнађује пад напона у колу индукта изазван струјом оптерећења. При растерећењу 
долази до супротног. Још се уочава да постоји одређени „пропад“ напона, али он је 
неизбежан јер је немогуће да систем тренутно реагује на наглу промену напона. 
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