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ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 1 – ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЕЛЕМЕНАТА  

ПУМПНОГ СИТЕМА 
Задатак: Извршити идентификацију елемената који чине пумпни систем. Проверити 

електричну шему везе. Упознати се са мерачем протока, трансмитерима притиска и 

фреквентним претварачем који се користе у овој поставци. На рачунару покренути 

софтвере за подешавање и праћење параметара фреквентног претварача, као и софтвер за 

снимање карактеристика пумпног система. 

 

Изглед лабораторијске поставке пумпног система је дат на следећој слици: 

 

Слика 1.1: Изглед пумпног система са означеним елементима. 

Лабораторијска поставка се састоји од следећих елемената: 

1. Резервоар капацитета 400 литара 

2. Пригушни вентил 

3. Пумпа Grundfos4 kW CM10-6A-R-IE-AQQE F-A-A-N – 

4. Аналогни барометар 

5. Пресостат 

6. Електромагнетни мерач протока ABB WaterMaster HART FEX100 

7. Сензори притиска ABB 0-10 bar 

8. Управљачки ормар са фреквентним претварачем Danfoss VLT AQUA FC202 

9. Рачунар са реализованом апликацијом за управљање и снимање карактеристика 

пумпног система 
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Блок шема пумпног система: 

 

Слика 1.2: Блок шема пумпног система. 

На следећој слици је дат приказ електричних веза. 

 

Слика 1.3: Блок шема пумпног система. 



5 
 

 

 

Слика 1.4. – Изглед апликације за подешавање и праћење параметара фреквентног претварача 

 

Слика 1.5. – Изглед реализоване апликације за управљање и снимање карактеристика пумпног 
система 
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ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 2 - СНИМАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКА ПУМПЕ И СИСТЕМА  
Задатак: Снимити карактеристике пумпе и система променом положаја вентила и 

променом фреквенције (брзине) пумпе.  

 

Теоријски део: 

Када се користи пумпа без регулације брзине радног кола она има своју карактеристику 

као на слици и она се не мења. 

 

Слика 2.1: Карактеристика пумпе. 

 

Проток и притисак се могу мењати само коришћењем пригушног вентила и бајпас 

вентила, тј само променом карактеристике система. Ако се претпостави да је 

карактеристика таква као на следећој слици, и поклапа се са номиналном радном тачком. 
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Слика 2.2: Пресек карактеристике пумпе и карактеристике система. 

 

Смањење протока се може остварити  затварањем пригушних вентила, у лабораторији то 

су вентили V1, V3, V4 као што се види на слици. 

 

Слика 2.3: Систем постављен у лабораторији. 

 

Затварањем пригушних вентила смањује се проток а повећава се притисак па је Hn<H1 и 

Qn˃Q1 као што је приказано. 
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Слика 2.4: Смањење протока пригушним вентилом. 

Ако се жели смањити притисак користи се бајпас вентил, у овом случају то је вентил V2. 

Када се он отвори флуид тече кроз њега и враћа се на улаз пуме па притисак у систему 

опада, а проток кроз пумпу се повећава. На следећој слици види се приказан бајпас, Qp 

представља проток кроз пумпу који ће се повећати отварањем бајпас вентила, Qbp  је 

проток кроз бајпас вентил, Qs је проток кроз систем. За проток важи да је 2( )p s bpQ Q Q Q= −  

и то ће бити при мањем притиску H2 < Hn као што се види на слици. 

 

Слика 2.5: Смањење притиска бајпас вентилом. 

У случају када се може утицати на промену брзине радног кола пумпе (применом 

фреквентног претварача) може се мењати карактеристика пумпе и прилагодити за жељену 

вредност без коришћења пригушних и бајпас вентила. Тако да се проток може смањити 

смањењем брзине, а да притисак остане константан и то је приказано на слици. Па важи да 

је Hn – константно и Qn ˃ Q1.  
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Слика 2.6: Смањење протока променом брзине радног кола. 

Такође, је могуће смањити притисак, а да проток остане константан. И то се види на 

следећој слици. Hn  ˃ H2 и Qn – константно. 

 

Слика 2.7: Смањење притиска променом брзине радног кола. 

Потребно је снимити ове карактеристике на пумпном систему у лабораторији. 

Прилагођење карактеристике пумпе се врши применом фреквентног претварача, а 

промене карактеристике система се врши вентилима.  
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Поступак извођења вежбe: 

1. Прочитати са натписне плочице електричне параметре пумпе. 

Табела 2.1: Параметри пумпе 

U 220-240D/ 380-415Y V 

I 14-13,2/8,2-7,8 A 

P 4 kW 

f 50 Hz 

n 2900-2920 min-1 

 

2. Стартовати АМА (аутоматску адаптацију мотора) локлано на LCP-у фреквентног 

претварача и проверити да ли су добри параметри које је претварач уписао. 

 Отворити пригушне вентиле V1, V3, V4 

 Укључити гребенасти прекидач на управљачком ормару 

 Притиснути зелени тастер испод гребенастог прекидача, за довођење напона 

регулатору. 

 Притиснути тастер „Quick Menus“, стрелицама горе – доле, и лево – десно 

омогућено је кретење кроз мени, а на OK улазак у параметар или потврда. 

Изабрати параметар „02 Quick Setup па 0-01Language“ потврдити са „ОК“ и 

стрелицама наћи српски и потврдити са „ОК“. Онда се вратити на тастер „Back“ 

и наћи параметар „1-29 Аутоматска адаптација мотора“ потврдити са „ОК“  и 

изабрати „1 Омогући пуну АМА“. Пратити упутства на екрану док се не заврши 

АМА. 

 Параметри се могу прочитати на LCP-у и на рачунару ако је повезан, 

прегледније је на рачунару, покретањем „MCT10“ софтвер ће сам препознати 

претварач и могуће је приступити параметрима. Путања за проверу параметара 

је следећа: „All Parameters → 1 Load and Motor → 1-2 Motor Data“ и  „All 

Parameters → 1 Load and Motor → 1-3 Adv. Motor Data“, ако су параметри добро 

унети оставити тако, а ако се нешто исправља после тога је потребно уписати та 

подешавања у претварач и то се ради у картици“ Options“ и изабере „Write To 

Drive Settings“. 
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3. Поступак покретања. 

 Притиснути тастер „Auto on“ на LCP-у, што значи да ће се управљати 

даљински, тј. преко референце. 

  Ручни потенциометар се постави на нулу и притисне се зелени тастер поред 

потенциометра који даје фреквентном претварачу команду за старт.  

 Сада покретањем потенциометра повећава се брзина пумпе. Црвени тастер 

обезбеђује стоп команду. 

 Проверити да ли је аквизициона картица повезана са рачунаром преко „USB“ 

порта, ако јесте покренути  „LabView“ апликацију под називом 

„PAT_aplikacija“. Отвара се прозор као на слици. 

 
Слика 2.8: Изглед прозора за мерење у програму „LabView“. 

Кликом на „RUN“ у горњем левом углу покреће се апликација, и спреман је за 

снимање карактеристика, карактеристика се приказује на графику са десне 

стране. Притисак је изражен у јединици бар, а проток у литрима по секунди. 

4. Поступак снимања карактеристика. 

 Снимање карактерисике пумпе се врши тако што се фреквенција подеси на 50 

Hz па се лагано затварају пригушни вентили док притисак не достигне 4,5 бара. 

Не подешавати преко 4,5 бара јер ће пресостат реаговати и искључити напајање. 

Поновити поступак за 40 Hz, 30 Hz, 20 Hz и 10 Hz. 

 Снимање карактеристике система се врши тако што се за одређене отворе 

пригушних вентила фреквенција постепено повећава, прво се за све отворене 
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вентиле фреквенција повећава од 0 до 50, и тако и за друге отворе нпр. 30%, 

60%, 75%, 90% . 

5. Резултати снимања. 

 Резултати снимања су претстављени на графику који је могуће извести у 

„excel“. 

 Десним кликом на график у „LabView“ отварају се опције где је и опција 

„export“ бира се „export to excel“ и на основу извезених вредности исцрта се 

график, и то изгледа као на следећим сликама. 

 
Слика 2.9: Карактеристике система. 

 



13 
 

 
Слика 2.10: Карактеристике пумпе 

 

 
Слика 2.11: Карактеристике пумпе и система заједно 
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ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 3 - ПРОЦЕНА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРИМЕНОМ 

ФРЕКВЕНТНОГ ПРЕТВАРАЧА 
Задатак: Проценити уштеду енергије на месечном нивоу(31 дан) ако пумпа дневно ради 10 

часова, при промени протока регулацијом брзине у односу на регулацију вентилима, 

процену урадити за 4[l/s ]; 3,5[l/s ]; 3 [l/s ] и 2,5 [l/s ]. 

 

Поступак извођења вежбе: 

1. Поставити на екран LCP-а потрошњу мотора у kWh. 

 Укључити гребенасти прекидач, затим деловати на зелени тастер испод. 

Повезати регулатор са рачунаром преко USB порта и отворити софтверски 

пакет „MCT10“. Путања за приступање овом подешавању је следећа „All 

Paremeters → 0 Operatio/Display → 0-2 LCP Display“ мења се први параметар 

„Display Line 1.1 Small“ (тај податак се налази у горњем левом углу) и подешава 

се на „Motor Power [kW]“ што значи да показује снагу мотора. Уписати ово 

подешавање у регулатор, „Options → Write Settings to Drive“. 

2. Покренути мотор на 50 Hz и подесити референтни проток применом бајпас вентила 

(V2) 

 Отворити све пригушне вентиле. 

 На рачунару покренути „LabView“ апликацију као у претходном случају. 

 Референцу вратити на нулу и притиснути зелени тастер поред референце. 

Повећањем референце доћи до 50 Hz, бајпас вентилима доћи до жељених 

протока и записати у табелу податке који се траже. 

3. Сада је потребно доћи до истих тих протока променом брзине. 

 Отворити све пригушне вентиле. 

 Мењањем референце доћи до наведених протока и записати у табелу потребне 

податке. 
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Резултати мерења: 
Табела 1.1: Промена протока бајпас вентилом. 

Проток[l/s] Снага[kW] Фреквенција[Hz] 

4 3,63 50 

3,5 3,6 50 

3 3,58 50 

2,5 3,41 50 

 

Табела 3.2: Промена протока мењањем брзине радног кола пумпе. 

Проток[l/s] Снага[kW] Фреквенција[Hz] Број обртаја(о/min) 

4 2,28 41,7 2500 

3,5 1,63 37,2 2229 

3 1 31,1 1869 

2,5 0,6 26 1564 

 

Помоћу следећих формула се израчуна утрошена енергија за први и други случај, а 

разлика тих енергија представља уштеду. 

 𝑊𝑊𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 10[ℎ] × 𝑃𝑃[𝑘𝑘𝑊𝑊] (1) 

 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑č𝑑𝑑𝑑𝑑 = 31 × 𝑊𝑊𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑[𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ] (2) 

У следећој табели су израчунате утрошене енергије за оба случаја и уштеда приликом 

регулације променом брзине радног кола пумпе. 
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Табела 3.3: Резултати прорачуна. 

Проток[l/s] Утрошена енергија на 

месечном нивоу за 

регулацију вентилима 

[kWh] 

Утрошена енергија на 

месечном нивоу за 

регулацију променом 

брзине радног кола 

пумпе[kWh] 

Уштеда [kWh] 

4 1125,3 706 419,3 

3,5 1116 505,3 610,7 

3 1109,8 310 799,8 

2,5 1057,1 186 871,1 

 

У табели се види да уштеда није занемарљива, и да уштеда расте ако се смањује проток 

који је потребан (што је мањи задати проток од максималног то је уштеда већа). 
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ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 4 – РЕГУЛАЦИЈА ПРОТОКА ПУМПНОГ СИСТЕМА 
Задатак: Реализовати систем са затвореном повратном спрегом по протоку. Снимити PQ 

дијаграм при затварању неких од пригушних вентила и при томе снимити пормену 

фреквенције помоћу MCT10 софтвера. 

 

Поступак извођења: 

За извођење ове вежбе потребно је извршити промене у повезивању фреквентног 

претварача у односу на првобитну поставку. Узима се напонски сигнал са редних клема 

X2(10) минус, X2(11) плус. Мерач протока даје струјни сигнал који се преко отпорника R 

конвертује у напонски сигнал који се користи за мерно аквизициону картицу. Исти тај 

напон ће се искористити за повратну спрегу. Напон се доводи на фреквентни претварач и 

то између прикључака 54 и 55. Прикључак 54 је аналогни улаз за напон или струју, 

вредности напона треба да буду у опсегу од 0V до 10V, а вредности струје од 4mA до 

20mA. Прикључак 55 је заједнички крај за аналогни улаз(com). Тако да се плус (+) доводи 

на прикључак 54, а минус (-) на прикључак 55. Обавезно треба подесити прекидач А54 

који се налази са испод LCP-а, да буде у положају „U“ што значи да је терминал 54 

конфигурисан за напонски тип сигнала. На следећој слици је приказано повезивање. 

 
Слика 4.1: Електрична шема везе за повратну спрегу по протоку 
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Мерач протока даје излаз у облику струјног сигнала од 4mA до 20mA, отпорник R4 износи 

326Ω, што значи да ће напон бити у границама од 1,304V до 6,52V. У овом случају када је 

максимални проток 4,6 l/s,  напон ће се бити у опсегу од 1,304V до 3,4V. 

Када су везе као на слици, може се приступити подешавању параметара фреквентног 

претварача. Потребно је укључити гребенасти прекидач, а потом тастер за напајање 

фреквентног претварача. На LCP-у треба да је активан тастер оff (притиснути тастер off). 

Укључити рачунар и стартовати MCT10 програм, у картици „Network“ ће се појавити 

„USB1“ који представља повезани фреквентни претварач, на + се отвара падајући мени да 

би се приступило параметрима претварача. Претпоставља се да су парамети остали 

подешени као при извођењу претходних вежби, тако да се то неће поново објашњавати 

(везано за основно подешавање и уписивање података мотора пумпе). 

Треба подесити да претварач ради у затвореној повратној вези, путања за то је: All 

Parameters→1Load and Motor→1-0 General Settings. 

„Configuration Mode“ подесити на „Closed Loop“, a „Torque Characteristics“ на „variable 

torque“. 

Остала подешавања оставити каква јесу, као што се види на слици. 

 

 
Слика 4.2: Параметри за подешавање претварача за рад у повратној спрези 

 

Напон повратне спреге је доведен на прикључак 54, а путања за подешавање његових 

параметара је All Parameters → 6 Analog In/Out → 6-2 Analog Input 54. 

За „Low Voltage“ се уписује доња граница напона коју даје мерач протока(када је проток 

0) а то је 1,304V(програм препознаје тачку као зарез па се при уписивању бројева са 

децималом користи тачка). 

За „High Voltage“ се уписује максимални напон који даје мерач протока(напон при 

максималном протоку од 4,6 l/s) а то је 3,4V. 

„Low Current“ и „High Current“ се не мењају јер фигуришу када је у питању струјни 

сигнал, што у овој вежби није случај. 
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За „Low Ref./Feedb. Value“ се уноси повратна вредност која одговара најнижем напону, а 

то је 1,304V, исто као за „Low Voltage“. 

За „High Ref./Feedb. Value“ се уноси повратна вредности која одговара највишем напону, а 

то је 3,4V, као за „High Voltage“. 

На следећој слици је приказано како то треба да изгледа. 

 
Слика 4.3: Параметри аналогног улаза 54. 

 

До подешавања повратне спреге долази се седећом путањом All Parameters→20 Drive 

Closed Loop→20-0 Feedback. Пошто у овом случају има само једна повратна спрега, 

подешава се само „Feedback 1“. 

За „Feedback Source“ бира се „Analog Input 54“, што значи да је извор повратне спреге 

аналогни улаз 54, где и јесте доведен напон са мерача протока. 

За „Feedback Conversion“ бира се „Linear“. 

За „Feedback Sorce Unit“ поставља се l/s. 

Остала подешавања се не мењају. 

Како то изгледа приказано је на слици. 

 

 
Слика 4.4: Параметри повратне спреге 
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Следеће подешавање је на путањи All Parameters→20 Drive Closed Loop→20-2 

Feedback/Setpoint.  

За „Feedback Function“ бира се „sum“, што значи да ће сабирати све повратне спреге 

уколико постоји више њих, у овом случају постоји само једна повратна спрега а sum ће 

омогућити да се на повратну спрегу дода напон помоћу ручног потенциометра који је 

повезан, уколико је то потребно. 

У „Setpoint 1“ се уписује вредност повратне спреге коју је потребно постићи, то ће бити 

унето приликом пуштања у рад. 

Ово подешавање је приказано на следећој слици. 

 
Слика 4.5: Параметри функције повратне спреге 

 

„PID“ подешавање се налази на путањи All Parameters→20 Drive Closed Loop→20-8 PID 

Basic Settings.  

За „PID Normal/Inverse Control“ бира се „Normal“ што значи да ће се фреквенција 

повећавати док се не достигне подешени „setpoint“. 

За „PID Start Speed“ остају нуле као што је фабрички подешено. 

За „On Reference Bandwidth“ поставља се 5, што значи да грешка између подешеног 

„setopint-а“ и повратне спреге може да будо до 5%. 

Подешавања се могу видети на следећој слици. 

 
Слика 4.6: Параметри PID регулације 

 

Испод овог подешавања се налази подешавање 20-9 „PID Controller“ (All Parameters→20 

Drive Closed Loop→20-9 PID Controller). 

„PID Proportional Gain“ представља појачање, тј. што је овај параметар већи добија се бржа 

контрола, међутим у зависности од система процес може постати нестабилан ако је 

појачање максимално. У овом случају биће подешено на 5. 
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„PID Integral Time“ представља интегрално време, за брзу контролу подешава се кратко 

интегрално време, али се исто мора водити рачуна о стабилности. Овај параметар ће бити 

подешен на 0,1s. Остале параметре оставити на фабричким подешавањима, као што се 

види на слици.  

 
Слика 4.7: Параметри PID регулације 

 

Када је све претходно урађено може се почети са снимањем и пуштањем у рад.  

Прво се подеси референтни проток, тако што се у „setopоint“ унесе вредност напона који 

представља референтни проток. Зависност напона од протока који даје мерач протока 

приказана је на слици. 

 

 
Слика 4.8: Зависност напона од протока 

 

За ово снимање подесити „setpoint“ да буде 2,8 V а то је 3,2 l/s. Постоје две путање до 

„setpoint-a“, Quick Menus→Function Setups→PID Settings, и друга All Parameters→20 Drive 

Closed Loop→20-2 Feedback/Setpoint.  
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Треба проверити да ли су сви пригушни вентили отворени, а бајпас вентил затворен. 

Ручни потенциометар вратити на нулу, притисне се „Auto on“ тастер на LCP-у, па затим 

зелени тастер за сигнал старт. Пумпа се покреће и убрзава све док проток не достигне 3,2 

l/s. 

Снимање одређених параметара помоћу „MCT10“ програма се врши на следећи начин: 

Кликне се десним кликом на картицу „Project“ постављањем курсора миша на „New“ 

отвара се падајући мени где се бира „Scope Folder“. Тај фолдер се појављује у падајућем 

менију испод „Project-a“, кликом на њега отвара се прозор „Аdd Channel“ где треба 

изабрати претварач. Бира се „Network“ па испод тога „USB1“ где се налази „FC 202“, 

кликом на њега у десном делу ће се излистати параметри који се могу додати. Овде је 

занимљиво видети како се мења фреквенција када се промени сигнал повратне спреге. Па 

је потребно изабрати параметар „Analog Input 54“, у доњем десном углу се кликне на 

„Next“, у следећем прозору који се отвара није потребно ништа мењати већ се само 

потврди на „OK“. И то ће изгледати као на следећој слици. 

 
Слика 4.9: Изглед scope folder-a 

За додавање фреквенције кликне се десним кликом на празну површину испод места где је 

приказан CH1(Analog Input 54), изабере се „Add Channel“ и на исти начин као у 

претходном случају нађе се фреквенција и дода се. За почетак снимања потребно је 

кликнути на „Start Data Acquisition“, као што се види на слици. 
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Слика 4.10: Почетак снимања параметара 

 

За чување снимка параметара кликне се на „Scope storage“, као што је приказано на слици. 

 
Слика 4.11: Чување снимка  

 

Историја сачуваних снимака отвара се на „Open scope history viewer“, као што се види. 

 

 
Слика 4.12: Отварање фолдера са историјом снимака 

Могуће је извести резултате мерења у „excel“ табелу, што се ради кликом на исконицу 

„Export to Excel“ као на слици. 

 
Слика 4. 13: Извоз у excel. 

 

Када се стартује снимање ових параметара, потребно је покренути и снимање „PQ“ 

дијаграма преко „LabView“ програма, који је већ коришћен у предходним вежбама. 

Дакле, покрене се „Start Data Acquisition“, затим „Scope storage“, у „MCT10“ софтверу. И 

„PAT Aplikacija“ у „LabView“ и онда се са неким од пригушних вентила мења проток 

(затвара се вентил). Фреквентни претварач би требао као одговор на то да повећава 

фреквенцију да би одржао задати проток. Са затварањем вентила треба ићи док вредност 

притиска не достигне 4,5 бара, преко тога не треба ићи. Када се стигне до 4,5 bara или 

близу те вредности, вентил поново отворити и тада би фреквентни претварач као одговор 

на то смањио своју фреквенцију. Да би се видели резултати снимања параметара треба ићи 

на „Open scope history viewer“, а „PQ“ дијаграм се налази у „LabView“. Како то све изгледа 

приказано је на следећим сликама. 
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Слика 4.14: Промена параметара при затварању вентила(фреквенција и сигнал повратне 

спреге) 

 
Слика 4.15: Промена параметара при затварању вентила(фреквенција и сигнал повратне 

спреге) 
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Слика 4.16: Промена параметара при затварању вентила(снага и сигнал повратне спреге) 

 

 
Слика 4.17: PQ дијаграм. 

 

Прве две слике промене параметара при затварању вентила (фреквенција и сигнал 

повратне спреге) изгледају индентично само је разлика шта је обележено за „Y-Axis“, што 
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значи која вредност ће се приказивати на „Y“ оси. Тако да се на њима види које вредности 

заузима сигнал повратне спреге, а које фреквенција. Додата је још и промена снаге коју је 

занимњиво видети. Овде се види како претварач одржава задату вредност повратне 

спреге, и при томе утиче на промену фреквенције. А на „PQ“ дијаграму се види да проток 

остаје исти при промени притиска пригушним вентилима. У делу где се види велики скок 

сигнала повратне спреге и велики пад фреквенције дошло је до брзог отварања пригушног 

вентила. Треба пробати исто за различите „setpoint-е“. На следећим сликама се види како 

изгледају графици при различитим вредностима „setpoint-a“, када се резултати извезу у 

„excel“. 

 
Слика 4.18: PQ дијаграм при различитим вредностима протока. 
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Слика 4.19: Промена фреквенције при поремећају и при различитим вредностима протока. 
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ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 5 – РЕГУЛАЦИЈА ПРИТИСКА ПУМПНОГ СИСТЕМА 
Задатак: Реализовати затворену повратну спрегу по притиску. Снимити како се мења 

фреквенција при отварању бајпас вентила помоћу MCT10 софтвера. 

 

Поступак извођења: 

Потребно је извршити измене у повезивању фреквентног претварача у односу на 

првобитну поставку. У овој вежби за сигнал повратне спреге се користи струјни сигнал са 

сензора притиска. Да би струјни круг био затворен на пин 1 сензора притиска (клеме 

X2(2), браон проводник) доводи се +24V са прикључка 13 фреквентног претварача, а са 

пина 2(клеме X2(3), бели проводник) доводи се струјни сигнал на прикључак 54. 

Прекидач А54 се пребацује у положај за струјни сигнал (I). Сензор притиска даје струју од 

4mA до 20mA што одговара опсегу прикључка 54. Измењено повезивање је приказано на 

слици. 

 
Слика 5.1: Шема повезивања за повратну спрегу по притиску. 
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За приступање параметрима користи се исти поступак као код претходне вежбе, и биће 

наведене само оне промене које су извршене у односу на претходну вежбу. На путањи All 

Parameters → 6 Analog In/Out → 6-2 Analog Input 54, за „Low Current“ унесе се вредност 4, 

a зa „High Current“ вредност 20. За „Low Ref./Feedb. Value“ вредност 4, а за „High 

Ref./Feedb. Value“  вредност 20. Остали параметри остају исти. 

Када је све наведено испуњено, систем се може пустити у рад. Затвара се бајпас вентил, 

један од пригушних вентила се затвори 30%, а остали се отворе максимално. Подеси се 

„setpoint“ на вредност 6, што одговара притиску од 1,25 бара. Зависност струје сензора 

притиска од притиска приказана је на следећој слици. 

 
Слика 5.2: Зависност струје сензора притиска од притиска. 

 

Поступак пуштања у рад се изводи исто као у претходној вежби, фреквентни претварач 

одржава задати притисак од 1,25 бара. Уношењем поремећаја отварањем бајпас вентила 

смањује се притисак и претварач реагује тако што повећава фреквенцију (брзину радног 

кола пумпе) да би се достигла задата вредност притиска. На следећој слици се види како 

претварач повећава фреквенцију при поремећају. 



30 
 

 
Слика 5.3: Карактеристика промене фреквенције при поремећају. 

Види се део где плава крива која представља задату вредност повратне спреге не враћа се 

на вредност 6, то је зато што је превише отворен бајпас вентил па је немогуће постићи 

жељени притисак, ни при максималној фреквенцији као што показује црвена крива. Може 

се ово поновити при различитим вредностима „setpoint-a“, и може се уместо отварања 

бајспас вентила затварати пригушни вентил, што значи да ће то утицати на повећање 

притиска у систему и фреквентни претварач ће реаговати на то смањењем фреквенције тј. 

смањиће се брзина радног кола пумпе. Како то изгледа приказано је на следећим сликама. 

 
Слика 5.4: Промене фреквенције при поремећају за различите вредности притиска. 
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Слика 5.5: Различите вредности задатог притиска при поремећају. 
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