
Лабораторијска постaвкa 

Четвороквадратног електромоторног погона  
 

Ова лабораторијска поставка смештена је у Лабораторији за ел. машине погоне и аутоматику 
(http://www.empa.ftn.kg.ac.rs/index.php) у оквиру Факултета техничких наука у Чачку. Поставка 
омогућава извођење лабораторијских вежби из предмета Електромоторни погони и 
Регулација електромоторних погона. Циљ лаб. поставке је приказ рада машине једносмерне 
струје управљане индустријским претварачем у моторном и генераторском режиму рада.  

Физички изглед реализвоване лабораторијске поставке приказан је на слици 1.  

 

 

Слика 1. – Изглед лабораторијске поставке 

 

 

Слика 2. – Изглед електромоторног погона 

Лабораторијска поставка се састоји од следећих елемената: 

• PC рачунара са софтвером за VFD претварач и DCM претварач 
• Фреквентног претварача (2) 
• Претварача за моторе једносмерне струје (3) 
• Асинхроне машине са намотаним ротором (4) 
• Мотора једносмерне струје са енкодером (5) 

Блок дијаграм лабораторијске поставке приказан је на слици 3. 
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Слика 3. – Изглед блок структуре лабораторијске поставке четвороквадратног погона 

Слика 4. – Изглед апликације за подешавање параметара и управљање фреквентним претварачем 

 



 

Слика 5. – Изглед апликације за подешавање параметара и управљање претварачем за машине ЈС 



Лабораторијска поставка 

Контролер кретања 
 

Ова лабораторијска поставка смештена је у Лабораторији за ел. машине погоне и аутоматику 
(http://www.empa.ftn.kg.ac.rs/index.php) у оквиру Факултета техничких наука у Чачку. Поставка 
омогућава извођење лабораторијских вежби из предмета Програмирање PLC контролера и 
Регулације електромоторних погона. Циљ лаб. поставке је демонстрација и креирање 
апликација кретања са серво моторима и контролерима кретања какви се могу срести у 
индустријским апликацијама. 

Физички изглед реализоване лабораторијске поставке приказан је на слици 1.  

Слика 1. – Изглед лабораторијске поставке са контролером кретања 

Главне компоненте лабораторијска поставке су следеће: 

• Motion контролер (1) 
• Серво контролер (2) са припадајућим серво мотором 
• PC рачунара са Somachine и Somove софтвером 

Блок шема лабораторијске поставке приказан је на слици 2. 

 

Слика 2. – Блок шема лабораторијске поставке са контролером кретања 
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Лабораторијска поставка пружа могућност студентима да се упознају са начином програмирања 
контролера кретања и управљање серво моторима. Могуће је повезивање више серво драјвова 
преко CANopen индустријског протокола у циљу демонстрације синхронизације више серво 
мотора. Изглед апликације у току програмирања приказан је на слици 3. 

Слика 3. – Изглед апликације за програмирање контролера кретања у току рада 

Са аспекта регулације за студенте су интересантне контролне петље серво контролера које су 
приказане на слици 4. Употребом софтверског пакета Somove студенти су у могућности да врше 
подешавање и праћење параметара ових регулационих петљи. 

Слика 4. – Контролне петље серво контролера 

 



Лабораторијска поствка U/f контроле асинхроне машине 
 

Ова лабораторијска поставка смештена је у Лабораторији за ел. машине погоне и аутоматику 
(http://www.empa.ftn.kg.ac.rs/index.php) у оквиру Факултета техничких наука у Чачку. Поставка 
омогућава извођење лабораторијских вежби из предмета Регулација електромоторних погона. 
Циљ лаб. поставке је демонстрација принципа управљања моторима наизменичне струје с 
посебним острвом на скаларну U/f контролу њених могућности. Поставка је отвореног типа и 
студентима омогућено комплетно сагледавање и разумевање принципа рада. 

Физички изглед реализвоване лабораторијске поставке приказан је на слици 1.  

Слика 1. – Изглед лабораторијске поставке за U/f Управљање асинхроном машином 

Лабораторијска поставка се састоји од следећих елемената: 

• PC рачунара са Control Desk софтвером 
• dSPACE 1104 дигиталне платформе  
• Струјних сензора CMK3005 за мерење статорских струја мотора 
• Изолационe картицe за галванско одвајање сигнала 
• Енергетског претварача – инвертора 
• Асинхроне машине са енкодером 
• Прилагодне плочице за очитавање сигнала са енкодера 
• Једносмерног напајања 0-400V 

Блок дијаграм лабораторијске поставке приказан је на слици 2. 

 

Слика 1. – Изглед блок структуре лабораторијске поставке за U/f управљање асинхроном машином 
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У циљу једноставнијег управљања развијена је апликација која омогућава контролу, акцизицију 
података и праћење рада поставке преко рачунара. Изглед развијене апликације у Control Desk-
у приказана је на слици 2. 

Слика 2. – Изглед апликације за U/f управљање асинхроном машином 

 

Развијени MATLAB модел целог управљачког система приказан је на слици 3. 

 

Слика 3. – MATLAB модел система U/f управљање асинхроном машином 

 




