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I.УВОД
1.1.ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
Систем представља издвојену функционалну целину састављену од скупа објеката,
њихових параметара и скупа међусобних односа који повезују те објекте и њихове
параметре. Производни систем је систем чији је основни задатак производња одређених облика супстанце, енергије или предмета. У међусобном односу са околином
систем има улазне и излазне величине.
Процес представља ток, пут и начин промене супстанце, енергије или информација,
док производни процес представља процес у коме се материја и енергија претвара из
једног облика у полупроизводе или производе другог облика. Сваки производни процес
састоји се из два дела:
- производног система и
- система за вођење процеса, којим се прати ток прераде и врши усмеравање
процеса према одређеним законитостима и потребама.
Информацијске операције представљају активности предузете ради обезбеђења вођења процеса и могу да се поделе у три основне фазе:
1. анализа стања система – обухвата прикупљање и обраду информација о систему;
2. одлучивање о активностима којима се стварно стање доводи у жељено;
3. контрола спроведених активности.
Аутоматски процес предстаља процес у којем нека машина, уређај или производни
процес у потпуности не захтевају никакво учешће човека. Ради остваривања аутоматског процеса неопходно је вршити механизацију појединих или свих процеса, односно
вршити замену људског рада и покрета радом машина и механичким покретима.
Аутоматизација је увођење у производни систем аутоматских машина и уређаја, који
омогућују да се цео производни процес, укључујући и његово во-ђење, обавља без
човековог учешћа.
Да би се производни процес могао одвијати по раније утврђеном току неопходно је
вршити управљање. Управљање је скуп радњи којима се обезбеђује одређени ток
радног процеса у условима поремећаја. Наука о управљању назива се кибернетика.
Регулација представља одржавање неке физичке величине на жељеној вредности.
Принцип рада система аутоматског управљања (САУ) и система аутоматске регулације
(САР) се битно не разликују, па се користи иста теорија и исти основни појмови за
анализу и једног и другог. Аутоматско управљање подразумева управљање објектом
управљања без непосредног човековог деловања. Објекат управљања представља
технолошко постројење, његов део или технички уређај у коме треба да се одржава
номинални режим рада. Објекат управљања заједно са уређајем за аутоматско управљање чине једну целину, тј. систем аутоматског управљања (САУ). Разлика између система аутоматског управљања (САУ) и система аутоматске регулације (САР) је у томе
што систем аутоматске регулације представља систем аутоматског управљања са затвореним регулационим кругом, односно затворени систем аутоматског управљања-ЗСАУ.
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У зависности од тога у којој мери је човеков умни рад замењен радом машина и
уређаја, постоје три степена аутоматизације:
1. делимична аутоматизација-представља аутоматизацију у којој је само део информацијских операција процеса поверен систему за вођење;
2. аутоматизација компензацијом поремећаја или вођење унапред – такав систем се
састоји од објекта управљања, јединице за вођење и извршног уређаја. У овом случају
не постоји информација о стварном стању регулисане величине, па може доћи до већих
одступања;
3. потпуна аутоматизација – све информацијске операције, битне за нормалан ток
процеса преносе се и обрађују помоћу система за вођење, који врши контролу стања
одабране излазне величине процеса и одржава њену задату вредност, па води читав
процес. Овде је битан елеменат система за вођење процеса регулатор, који прима
информацију о излазној величини и шаље одговарајући сигнал вођења погонском
уређају, који даље покреће извршни уређај у циљу довођења регулисане величине на
жељену вредност. При оваквом процесу аутоматског управљања производни систем и
систем за вођење међусобно су спојени у круг, тзв. регулациони круг, а такво вођење
процеса назива се регулација. Основна карактеристика регулационих кругова јесте
стабилизација излазне величине на жељену вредност.

1.2.СТРУКТУРНА БЛОК-ШЕМА САУ И САР
Сви елементи једног регулационог круга могу се представити уз помоћ структурне
или блок-шеме, са назначеним карактеристичним местима и величинама на улазима и
излазима појединих делова, као и са њиховим смеровима деловања. С обзиром да су
често у пракси поједини елементи спојени у један склоп (мерни давач и мерни претварач, компаратор и регулатор, погонски уређај и извршни уређај) у том случају може
да се сачини упрошћена блок-шема:

Објекат

Х
х

У

управљаоа

Х-улазна величина
У-излазна величина

Извршни

Мерни

прган

претварач
Регулатпр

Управљање електромоторним погоном

страна 3

1.3.ПРИМЕРИ СИСТЕМА АУТОМАТИЗАЦИЈЕ
Међу првим објектима регулације нашла се парна машина и њени склопови, где је
један од регулатора био регулатор нивоа воде у котлу, а детектор сигнала грешке који
мери регулисану величину, тј. ниво воде, представља пловак.
Следећи пример је Ватов центрифугални регулатор брзине парне машине. Код њега је
детектор сигнала грешке центрифугални механизам, који реагује на промену угаоне
брзине.
Код мотора са унутрашњим сагоревањем врши се хлађење мотора, где је потребно
вршити регулацију температуре воде. Као детектор сигнала грешке користи се термостат.
Сви наведени регулатори су били механички и директног деловања, односно није им
био потребан додатни извор енергије. Током XIX века настао је већи број регулатора
разних конструкција: механичких, хидрауличних, пнеуматских и електричних. Развој
аутоматике у XX веку донео је увођење електронских аналагних и дигиталних регулаторских склопова. Један од њих је за одржавање курса лета авиона помоћу аутопилота, где је објекат управљања сам авион, детектор сигнала грешке жироскоп, а регулациони орган-крма авиона. Иначе, аутопилот је веома сложен уређај, који аутоматски
одржава правац и кретање авиона у простору.

1.4.ПОДЕЛА СИСТЕМА АУТОМАТИКЕ
Целокупан систем аутоматског управљања или неки његов саставни део приказује се
на следећи начин:

Х(t)

Y(t)

У току рада улазне и излазне величине Х(t) и Y(t) се мењају у времену. Динамика
процеса обраде сигнала може се представити једначином или експериментално снимљеном карактеристиком излазне величине у зависности од улазне величине. Скуп
једначина и карактеристика свих блокова даје динамику САУ и САР. Критеријуми за
поделу система аутоматике према карактеру динамике процеса и преноса информација
између блокова су:
1. континуалност интеракција и преноса информација између промењивих величина – по овом критеријуму САУ и САР се деле на континуалне (непрекидне) и
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дискретне (импулсне и дигиталне) системе. Код континуалног система све проме-њиве
су непрекидне функције времена, а код дискретних система се, бар на једном месту,
интеракција или пренос информација између промењивих одвија у дискрет-ним
интервалима времена. Дискретни системи могу бити импулсни и дигитални системи.
Импулсни системи садрже један или више блокова који претварају непре-кидан улазни
сигнал у низ импулса на излазу, а дигитални, који у свом склопу имају и дигитални
рачунар, на свом излазу дају резултат рачунања у појединим тренуцима времена.
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t

карактеристике кпнтинуалних система

карактеристика дискретнпг система

2. линеарност једначина које описују динамику процеса – по овом критеријуму системи се деле на линеарне и нелинеарне. Линеарни су они системи чију динамику описују линеарне једначине, за шта је потребно да све статичке карактеристике свих блокова буду линеарне. Нелинеарни системи су они чију динамику описују нелинеарне
једначине, а да би систем био нелинеаран потребан и довољан услов јесте да бар један
блок система има нелинеарну карактеристику. Посебна врста нелинеарних система јесу
релејни системи. То су системи који у свом саставу имају један или више блокова са
релејном статичком карактеристиком. Одлика релејних система јесте да се излазна
величина мења скоковито при одређеним вредностима улазне величине. Због једноставности прорачуна и у потпуности разрађених тео-рија, где год је могуће, неопходно
је применити линеарни систем, мада и нелинеарни системи имају својих предности, па
се квалитет управљања побољђава комбиновањем једних и других.
Y
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m

X

карактеристика релејног система
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1.5.РЕЖИМИ РАДА СИСТЕМА
Режим рада система може бити стационаран и нестационаран, а одређује се у зависности улазних и излазних величина система од времена.
Код стационарног режима рада система вредности улазних и излазних величина су
временски непромењиве величине. Уколико су вредности улазних величина различите
од нуле и константне систем се налази у принудном стационарном режиму, а ако је
вредност улазне величине система једнака нули, а вредност излазне величине константна, систем се налази у слободном стационарном режиму или у равнотежном режиму.
Код нестационарног режима рада система вредности улазних и излазних величина су
временски промењиве величине. Нестационаран режим може бити периодичан и непериодичан. Периодичан режим је такав режим код кога се улазне величине тако мењају
да се вредност излазне величине периодично мења у времену, а може бити принудан и
слободан. Непериодичан режим рада представља нестационаран режим који није
периодичан.

2. ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ
2.1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
Електромоторни погони представљају један од основних склопова у индустрији који
служе за покретање машина у индустрији и експлоатацији минералних сировина, претварајући електричну енергију у механички рад. Електромоторни погон је сваки погон
који је гоњен електромотором, без обзира на његову врсту.
Електромоторни погон се састоји из три основна дела: електромотора, механичког
преноса радног механизма и управљачке апаратуре мотора.
За избор елемената машинског преноса неке машине потребно је познавати технологију рада на месту корисног рада, на основу чега се даље врши и избор електромотора и
његових радних карактеристика. Најпре треба одредити снагу електромотора, која је
функција момента и брзине обртања, па треба утврдити да ли моменат мотора одговара
потребама момента радне машине. Да би се добила жељена брзина на месту корисног
рада радне машине, потребно је одредити брзину електромотора. При избору механичког преноса и електромотора треба обратити пажњу на економичност производне машине, као и о условима прелазних радних стања, односно о условима поласка и кочења
тог погона.
Управљачка апаратура ЕМП пре свега служи за прилагођавање основних карактеристика електромотора условима рада које захтева технологија рада радне машине при
покретању и кочењу, као и за разне регулације уобичајених радних режима машине и
електромотора. При вршењу регулације треба водити рачуна о бројним условима, као
нпр.: о границама регулације, њеној континуалности, условима које захтева радна маУправљање електромоторним погоном
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шина при регулацији итд. У зависности од начина управљања ЕМП, они се деле на
неаутоматизоване, код којих се управљање врши ручно, и аутоматизоване ЕМП.

2.2. АУТОМАТИЗАЦИЈА ЕМП
Под управљањем (control) подразумевамо управљачко дејство којим се мења или одржава излаз неког динамичког система на основу задате информације. Тако се деловањем на напон напајања или напон побуде може мењати брзина једносмерног мотора у
ЕМП. Регулација (automatic control, feedback control) је управљање са негативном повратном спрегом. Регулација електричног погона се изводи тамо где се захтева промењива брзина у ширем опсегу и стабилан рад при референтној брзини у присуству
поремећаја (промена оптерећења или промена напајања). Може се регулисати и угао
ротора, убрзање или моменат мотора. На једносмерни мотор као објекат, делују напон
ротора, побудни напон и струја ротора као улазне величине. Регулационе величине
асинхроног мотора су напон статора и статорска учестаност. У оба случаја поремећајна
величина је моменат оптерећења. Излазне (регулисане, управљане) величине су угао
ротора, угаона брзина ротора, електрични моменат мотора, убрзање, струја...
Аутоматска регулација погона са мотором једносмерне струје
Додавање повратних спрега са регулаторима има за циљ одржавање управљаних величина (брзина, положај ротора, електрични момент) или аутоматску заштиту елемената
погона при поласку, залетању или наглом преоптерећењу. Мотор једносмерне струје са
независном побудом представља повољнији извршни орган него мотор за наизменичну
струју. Моменат мотора me је производ струје индукта ia и побудног флукса Ψf којим се
може независно управљати; струјом преко напона индукта ua а флуксом преко напона
побуде uf. Достизањем задате вредности флукса, моментом се може управљати пропорционално преко струје индукта или уз мало заостајање преко напона индукта и без утицаја на флукс.
Каскадна регулација
Каскадна регулација је у пракси опште усвојен принцип регулације у погонима са
једносмерном струјом. Зову је и вишеслојна регулација. Регулационе петље су поређане
хијерархијски.Унутрашња петља која се налази на најнижем нивоу регулише струју, а
за задату референцу узима излаз из претходног регулатора брзине. Он се налази на следећем вишем нивоу. Регулатор струје савлађује динамику актуатора и индукта мотора.
Код брзинских регулисаних система ова петља би имала независну референцу брзине
(ω*). Ограничавањем излазне величине брзинског регулатора решава се питање ограничавања струје и момента, ради заштите погона при поласку, залетању или наглој
промени оптерећења. Код погона са регулацијом положаја, на највишем нивоу је петља
са повратном спрегом од угла ротора мотора (θ). Код лифтовских постројења између
струјне и брзинске петље је петља за регулацију убрзања. У пракси се врши синтеза
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струјне и брзинске регулационе петље на основу избора структуре и параметара регулатора. Пројектанти данас располажу компјутерском симулацијом система.

Шема каскадне регулације

Савремени регулисани погон са мотором наизменичне струје
Савремени регулисани погон са наизменичним моторима поред електричног мотора и
електронског енергетског претварача, садржи и систем за аутоматску регулацију. Регулациони систем се раније заснивао на магнетним појачавачима и електронским цевима,
док се данас изводи у аналогној техници интегрисаних кола и најчешће на бази дигиталне технике микрорачунара. Мотори за наизменичну струју су јефтинији и поузданији у односу на моторе једносмерне струје тако да освајају и области једносмерних
погона. На слици је дата општа блок шема регулисаног погона наизменичне струје.

Блок-шема регулисаног погона наизменичне струје
Управљање електромоторним погоном
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Енергетски блок сачињавају конвертор и мотор. На посматрани систем делују две
улазне (управљачке) величине: ефективна или темена вредност напона Us и учестаност
ωs (fs). На слици се види да је стрелицом од објекта регулације приказано пет управљаних величина. Свакој од њих припада одговарајући регулатор са својом негативном
повратном спрегом. Најважнија регулисана величина је угаона брзина ротора а ретко се
у том случају поставља и регулатор положаја. Ако и постоји регулатор момента, онда
он има за циљ да не дозволи да моменат пређе дозвољену границу. Подешавањем линеарне зависности напона Us и задате брзине постиже се одржавање флукса на оптималном нивоу. Ако је у погону потребно управљати моментом или силом, онда моменат
me има свој регулатор и представља главну регулисану величину. Код позиционих
система угао ротора је главна регулисана величина. Струја Is и флукс Ψ могу бити
управљане величине, али нису главне регулисане.

2.3. ВРСТЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА
У зависности од намене мотора и радне машине разликују се следеће врсте:
-

јединствене нормалне серије електромотора – погодне су за већи број разних
грана индустрије и нормалне радне услове;
специјалне врсте мотора (наменски мотори), који се користе само за поједине
гране индустрије и поједине радне механизме при нормалним условима рада;
мотори уграђени у поједине машине с којима чине једну целину, као нпр. пумпе,
вентилатори итд.;
редукторски мотори на којима су већ израђени зупчанички преноси смештени у
исти оклоп (редуктори).

Приликом избора електромотора и (не)коришћења редуктора, с обзиром на релативно
мале брзине обртања радних машина, мора се имати у виду чињеница да се узимањем
мотора с мањим брзинама обртања повећава њихова тежина, па и цена, а лошији су и
фактор снаге и степен корисног дејства, што поскупљује њихов рад. Мотори с већом
брзином обртања изискују одговарајући редукторски механички систем, што такође
поскупљује њихову примену, па је потребна и економска анализа. У пракси се показало
да за снаге до 6 kW и брзине преко 750 o/min треба користити редукторске моторе, а за
снаге преко 6 kW моторе мањих брзина.
У зависности од начина повезивања електромотора са радном машином, ЕМП можемо поделити на:
-

групни ЕМП – који је најједноставнији и први се појавио, мада се данас ретко
користи. Овај ЕМП има један велики електромотор који покреће механичко
трансмисионо вратило. Вратило преко каишничког преноса покреће више посебних радних машина;
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-

-

појединачни погон – свака радна машина има посебан електромотор. Ово је
јефтинији погон и омогућава распоред машина сагласно поступку производње,
као и напајање покретних радних машина, промену смера рада машине, а употребом управљачке апаратуре могуће је и боље прилагођавање карактеристика
мотора технологији рада радне машине. Овај погон омогућава увођење разних
система регулације;
вишемоторни погон – то је погон код кога се на једној радној машини налази
више мотора за покретање разних делова те машине. Покретања тих делова
међусобно су условно повезана. Управљање оваквим машинама може бити полуаутоматизовано, када у неким операцијама руковања учествује радник, и аутоматизовано, када је целокупно управљање пренето на елементе управљачке апаратуре. Данас је велики број ЕМП тако изведен да се цели погони са већим бројем вишемоторних погона повезују у јединствен, тј. сложен аутоматизовани
систем.

2.4. ВРСТЕ ОПТЕРЕЋЕЊА
У току рада електромотор се понаша онако како то захтева машина да би извршила
предвиђене радне операције које мотору налажу електрични и друхи командни уређаји
сагласно захтевима радне машине. Према захтевима машина, све врсте оптерећивања
електромотора могу се поделити у три основне групе:
1. Трајни погон представља погон у коме је електромотор за све време трајања
радног процеса машине оптерећен приближно истом снагом. Такав погон је код
вентилатора, пумпи итд., а дијаграм оптерећења је приказан на слици а). Снага
електромотора се бира тако да се снага на месту корисног рада (Рк) увећа за
износ снаге губитака у механичком преносу снаге машине (Рg), тј.:
Рem = Рк + Рg
2. Краткотрајни погон представља погон у коме се од електромотора захтева да
за време трајања радног процеса машине буде оптерећиван снагом различите
вредности (слика б), а најчешће се промене врше у правилно понављаним једнаким временским интервалима, нпр. као код брусилице. При избору снаге електромотора треба водити рачуна о различитим временима загревања мотора (па и
хлађења), различитим снагама оптерећења и рачуна се по обрасцу:
Pem

P12 t1

P22 t 2 P 23 t 3
t1 t 2 t 3

3. Интермитентни погон је погон у коме је мотор у неким тренуцима неоптерећен, тј. искључен са мреже, као нпр. код лифта, рендисаљке итд., а у неким другим тренуцима ради пуном снагом (слика в). При избору снаге треба посебно
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обратити пажњу на број укључења у одређеном временском интервалу и рачуна
се по формули:

Pt1
Р

Pt2

t2
t1

P

P

t
а)

t
б)

t
в)

За оптерећење електромотора сталном или промењивом снагом током целог радног
процеса, без прекида рада, користе се мотори опште намене, предвиђени за трајни рад.
За интермитентни погон користе се мотори специјалне намене који су по димензијама
мањи од мотора истог типа, конструкције, снаге и брзине обртања за трајан рад. Ови
мотори могу се лако препознати по ознакама на таблицама (15%; 25%; 40% или 60%),
где се са 100% означава време посматрања радног процеса у трајању од 10 минута без
прекида. Када је на таблици ознака 15% то значи да је мотор предвиђен за рад од 1,5
минута у току 10 минута трајања радног процеса, док би тај мотор у дужем времену
рада од 1,5 min имао повећано загревање, што није дозвољено.
НАПОМЕНА: Осим ових основних начина оптерећивања електромотора постоје и
њихове комбинације.

3.ОСНОВЕ МЕХАНИКЕ ЕМП
3.1. ЈЕДНАЧИНА КРЕТАЊА
Динамика ЕМП чини сва погонска стања тог погона, као и њихове промене. Под променом погонског стања подразумева се промена брзине обртања и брзина промене погонског стања. При томе је један од основних услова удовољавања захтевима погона у
томе да електромотор прати све промене с одговарајућим одзивом на потребу промене
погонског стања, што се може односити на моменат или брзину обртања.
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У процесу рада електромотора и радне машине разликују се два радна стања. Једно
је устаљено, при коме не долази до убрзавања или успоравања, а друго је прелазно,
при коме долази до убрзавања односно успоравања, углавном при пуштању ЕМП у рад
или при његовом заустављању.
За покретање било које масе потребна је сила која мора бити једнака збиру сила статичког отпора (Fs) и динамичког отпора (Fd), тј.:

F

Fs

Fd

С обзиром да се у ЕМП углавном сусрећемо с обртањем, то значи да таква сила делује
на неком краку полупречника r, а да би се нека маса окретала треба да буде:

F r

Fs r

Fd r

M

Ms

или, изражено моментима:

M d , где је:

M s статички моменат у Nm;
M d динамички моменат у Nm
Кад се нека маса почиње обртати, динамички моменат мора изазвати промену погонског стања, тј. мора узроковати убрзање машине, па у току залета и покретања машине
потребан је момент мотора:

M em

Mm

M u , где је:

M em

момент мотора у току прелазног стања кретања;

Mm

момент радне машине при прелазном стању, сведен на вратило електромотора

(статички момент);
M u момент убрзања или успорења (динамички момент).
Да би се покренула и убрзала нека маса у обртању мора се савладати инерција система тако да се одређени број обртаја у јединици времена досегне у неком потребном времену (Δt). Јасно је да је потребан већи моменат убрзања уколико се жели у што краћем
времену постићи већи број обртаја у јединици времена система. Брзина обртања у
o
/ min добија се по формули:

n

n

2
60

2

60 , јер је угаона брзина ω:

, па се динамички моменат може изразити преко формуле:

Mu

Md

J

d
dt

, где је:

J моменат инерције покретних маса ротора мотора и машине радилице, сведено на
осовину мотора.
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Моменат мотора, потребан за убрзавање мотора, сад се може изразити преко основне
једначине кретања, тзв. Даламберове једначине:

M em

Mm

J

d
dt

При коришћењу једначине кретања треба водити рачуна о знацима момената са леве
стране једначине и о томе како се у одређеном радном стању мотора и машине понаша
отпорни, статички, моменат машине ( M m ) у односу на електродинамички моменат мотора ( M em ) и како се понаша смер обртања електромотора према смеру деловања електродинамичког момента мотора. Момент електромотора има позитиван предзнак ако
мотор ради у свом уобичајеном моторском опсегу и израз је онда:
d
тј.
M em
Mm
J
dt
d
M em M m J
dt
Међутим, ако је одређеном акцијом руковаоца изазвана промена смера електродинамичке силе (кочење), онда њен знак постаје негативан, а долази и до смањења брзине у
интервалу Δt, тј. –Δω, па се добија једначина:

M em
M em

Mm
Mm

J

J

( d )
dt

тј.

d
dt

Упоређујући последњу једначину са основном једначином кретања, уочавамо да се
променио само предзнак испред механичког отпорног момента радне машине (Мm), јер
је смер деловања тог момента исти као смер деловања момента електромотора.

3.2.ЗАМАЈНИ МОМЕНАТ И ВРЕМЕ ПУШТАЊА У ПОГОН
Момент радне машине (Мm) одређен је својствима те машине, а исто тако и угаона
брзина ω, односно брзина обртања n електромотора, чије податке добијамо из дијаграма
којег даје конструктор. Полазни момент мотора (Мem) не може бити већи од највећег
код асинхроног мотора, а и код свих осталих мотора у извесним границама је одређен
избором снаге и типа мотора. За одређену разлику М em- Мm у прелазном радном стању
и за одређену вредност угаоне брзине ω, тј. за одређени број обртаја електромотора n em
време трајања поласка, односно кочења, Δt биће зависно од момента инерције.
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Према дефиницији, момент инерције се може представити формулом:
m D2
,
4

J

где је:

m замајна маса, тј. маса која ротира
D - пречник инерције
При овоме је m D 2 замајна маса коју треба савладати покретањем или окретањем
масе m. С обзиром да је код електромотора замајна маса ротора у облику цилиндра,
вањског пречника

Dv

и унутрашњег пречника

J

m

Du , момент инерције за такво тело је:

Dv2

Du2
8

При томе, за масу цилиндра може се користити израз:

m

Dv2

4

Du2 l , где је:

kg
m3
l дужина ротирајуће масе, тј. лимпакета ротора електромотора.

специфична маса по јединици запремине у

Момент инерције за овај случај је:

J

2
v

D

4

2
u

D

l

Dv2

Du2

l
32

8

Dv4

Du4 .

Међутим, ако користимо појам пречник инерције D ротирајуће масе по вољи одабраног облика, онда појам m D 2 чини замајну масу система, па је момент убрзања ротора:

Mu

m D2 2
dn
4
60 dt

m D 2 dn
38,2 dt

Појам m D 2 чешће се назива замајни момент електромотора.
Ако је момент убрзања

dn
dt

m D2 n
константан, онда је и убрзање, тј.:
38,2 tu

Mu
n
tu

const, па из израза за момент убрзања можемо

израчунати време убрзања или време залета мотора. Према томе, ако су познати момент терета,
радне машине, Мm и момент мотора Мem, њихова разлика остаје за убрзање машине
M u M em M m , па је за убрзавање потребно време:

tu

m D2
n
38,2 M em M m

у s

Овај образац се користи у случају да је момент убрзања сталан. Међутим, у пракси и момент
мотора и момент радне машине нису временски сталне величине, па ни њихова разлика није
стална и у најбољем случају можемо говорити само о просечним временима залета.
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Понекад се време залетања електромотора рачуна по формули:

2

tu

4

n
G D2
M

, где је:

М - момент мотора
GD 2 замајни моменат мотора у Nm2 и даје се у табелама, а ако је дат у kg m 2 онда
се мора помножити коефицијентом 9,81.
Ако је брзина обртања дата у obrt / min , време убрзавања је:

tu

1 n
G D2
375 M

у s

3.3.ЗАГРЕВАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРА
Један електромотор, који је прикључен на електричну мрежу и ради стално механички
оптерећен, користи електричну енергију, чији се највећи део употребљава за обављање
механичког рада. Мањи део примљене електричне енергије претвара се у губитке услед
загревања намотаја статора и ротора, вртложних струја и хистерезиса у лим-пакету, као
и на трење и вентилацију. Услед свих тих губитака електромотор се загрева, чиме се
током времена слабе карактеристике изолације намотаја, лим-пакета, лежајева итд., па
је неопходно квалитетно хлађење мотора.
Вредност пораста температуре током времена, посебно при стартовању мотора, може
се добити експериментално мерењем у лабораторији, али и математичким путем знајући законе о топлотним губицима, условима рада мотора и преношењу топлоте са мотора у околни простор. На тај начин добија се експоненцијална функција:

Qi
A

1 e

t
C
A

Qi

губици снаге који се претварају у топлоту

C
A

топлотни капацитет мотора

,

где је:

специфична топлотна снага мотора, тј. количина топлоте коју мотор одаје околној

средини у 1 секунди за сваки степен С температурне разлике.
За готов мотор С и А су константне величине, па се често ова формула пише у облику:
t
max

max

1 e

,

где је:

максимална дозвољена температура мотора,
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m C
- временска константа мотора, тј. време за које се мотор загреје до 63% макS A
сималне температуре (S-површина са које се одводи топлота, m-маса мотора)
Крива која показује процес загревања мотора приказана је на слици а), док је на слици
б) приказана крива хлађења мотора након што га искључимо:
Θ
Θ
Θmах
Θmах

τ

t

t

слика а)

слика б)

Функција хлађења у математичком облику може се представити формулом:

Qi
e
A

t
C
A

У току самог рада електромотора одвођење створене топлоте изводи се на један од
следећих начина:
- природним хлађењем;
- хлађењем сопственом вентилацијом или
- независним хлађењем неким средством (ваздух, гас, течност), које се посебним пумпама и цевима доводи споља до мотора и обавезно је за моторе који раде с врло малим
бројем обртаја, а имају велику снагу и велики број пуштања у погон у кратком временском интервалу, као и велико преоптерећење.

3.4.ОДРЕЂИВАЊЕ СНАГЕ И ИЗБОР ЕЛЕКТРОМОТОРА
ПРЕМА ОПТЕРЕЋЕЊУ
Избор електромотора за ЕМП зависи пре свега од оптерећења, односно његовог момента и врсте, који зависи од снаге електромотора. Одређивање снаге најлакше се може
објаснити кроз примере:
Пример 1.
Машински конструктор је дао дијаграм промене момента у Nm на вратилу мотора, под
условом занемариво мале промене брзине обртања мотора који износи око 1000 obrt/min
и тражи избор снаге мотора.
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M [Nm]
M1=430

M3=410
Msr=400
M2=390

15

20

15

t [sec]

Решење: Моменат мотора рачуна се према обрасцу:
M 12 t1

M sr

M 22 t 2 M 32 t 3
t1 t 2 t 3

4302 15 3902 20 4102 15
15 20 15

408,34Nm

Снага асинхроног мотора, узимајући оријентационо брзину обртања од 970 obrt/min , је:
M sr n 408,34 970
P
41,47kW
9,55
9,55
па се усваја мотор од 42kW и брзином од 960 obrt/min .

Пример 2.
На крану се налазио трофазни асинхрони клизноколутни мотор снаге 43kW и брзине
обртања од 720 obrt/min, трајање укључености ED=25%. С обзиром да је прегорео треба
га хитно заменити другим, док се овај премота у радионици. Да ли за ову сврху може
послужити мотор снаге 48kW и n=710 obrt/min, ED=15%, који се тренутно налази у
магацину?
Решење: Снага новог електромотора према укључености од 25% је:

P25

P15

t15
t 25

48

1,5
2,5

48 0,78 37kW , што значи да би он могао поднети

оптерећење од 37 , али не и потребну снагу од 43kW. С обзиром да је потреба хитна,
онда он може послужити за одређено време, али се кран може оптеретити снагом за око
20% мањом од номиналне.
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Пример 3.
Израчунати снагу коју узима из мреже један електромотор који покреће куку са масом
терета Q=1000kg, брзином v=0,4m/s, ако је степен искоришћења механичког преноса
0,3.
Решење: Снагу можемо израчунати по формули:
P

Q v
102

1000 0,4
102 0,3

13kW

3.5.ПРЕОПТЕРЕТЉИВОСТ ЕЛЕКТРОМОТОРА
Осим номиналне снаге којом електромотор може бити трајно оптерећен, он може да
буде оптерећен и већом снагом, али краће време. Број који показује колико пута највише мотор може краткотрајно да развије снагу већу од номиналне назива се фактор
преоптерећења v. Снага преоптерећења може се рачунати по обрасцу Ppr

Pn v .

При избору снаге електромотора за неки погон најпре се веши избор снаге према
условима загревања и хлађења мотора и према датим оптерећењима која трају у датим
временским размацима, а након тога треба извршити проверу његових максималних
могућности при највећем оптерећењу према горњем обрасцу. Фактор преоптерећења
даје произвођач електромотора на натписним таблицама или каталозима. Провера преоптерећења мотора изводи се упоређивањем те снаге са максималном снагом у погону и
ако је његова снага већа, мотор се може користити. У супротном, мотор не одговара за
примену због превеликог загревања, када су извесни и кварови.

3.6.СТАБИЛНОСТ РАДА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА
Стабилност ЕМП је његова способност да при поремећају брзине, захваљујући својим
радним карактеристикама, убрзо поврати претходну устаљену брзину. Под поремећајем
брзине подразумева се повећање или смањење брзине обртања ротора мотора. Уколико
постоји тенденција смањивања брзине обртања, погон ће бити стабилан уколико се са
смањивањем брзине повећава момент обртања мотора у односу на момент машине или
ако је мањи пад момента мотора од момента радне машине, тако да се заустави пад
брзине обртања и стабилизује радна тачка. То се најбоље приказује изразом као
условом стабилности погона:

dM em
dn

dM m
dn

Стабилност ЕМП може бити статичка и динамичка.
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На следећој слици приказана је моментна крива асинхроног мотора и две карактеристике момената радне машине са две
стабилне радне тачке. Може се закључити да је стабилна свака она радна тачка погона на кривама са супротним
прираштајем момената у односу према
брзини обртања, а то значи на подручју
опадања момента мотора уз повећање
брзине обртања, ако истовремено моменат оптерећења расте у поређењу с брзином обртања. При таквим односима
настаје избалансираност обртних момената мотора и радне машине, тј. терета
погона, односно представља стабилну
тачку ЕМП. Код сваке промене погона
мења се и стабилизација на новој радној
тачки моментне карактеристике.
Код регулисаних ЕМП честе су осцилације које узрокују њихове динамичке нестабилности, а да се остваре услови динамичке стабилности потребно је да свака промена
стања у оквиру прелазне појаве ЕМП мора да тежи статичкој стабилности. То значи да
мора бити извршен прелаз на ново погонско стање, без осцилација резултирајућег момента и брзине обртања. Код промене услова погона могу настати, осим пригушених, и
непригушене осцилације, које могу бити веома неугодне. Пригушене осцилације око
погонске таче нису такође пожељне, али су теоретски увек присутне у регулацијским
колима. Међутим, подешавањем амплитуде осцилације и времена пригушења не остављају велике последице по погон, односно на тај начин се реализује динамичка стабилност електромоторног погона.
И у једном и у другом случају може се закључити да избор карактеристике електромотора према карактеристици момента машине одлучује о могућности стабилног рада
целог погона. Због тога је потребно на заједничком дијаграму приказати обе моментне
карактеристике и тек онда анализирати стабилност рада читавог погона и изабрати
одговарајући електромотор за предвиђену радну машину.
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IV.ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ У
СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА
4.1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПОДЕЛЕ
Претварачи су уређаји који претварају енергију из једног облика у други. Мерни
претварачи су они претварачи који прво мере неку физичку величину, а након тога је
претварају у другу, погоднију за даље функционисање система.
У зависности од карактера физичке величине коју претварач мери и претвара, мерни
претварачи се деле на претвараче механичких, топлотних, оптичких или неких других
величина, који се даље деле на подгрупе. Према принципу рада мерни претварачи се
деле на отпорничке, капацитивне, индуктивне, електромагнетне, пиезоелектричне, механичке, хидрауличне, пнеуматске итд. Према излазној величини мерни претварачи се
деле на: електричне и механичке. Електрични мерни претварачи на улазу користе било
коју енергију, коју на основу електричних ефеката претварају у неку електричну величину на излазу. Механички мерни претварачи за свој рад користе механичке ефекте.
Мерни претварачи се често називају и другим именима: сензор, детектор, давач,
трансмитер итд.
Карактеристике које описују рад и квалитет мерног претварача су: мерно подручје,
мерни опсег, мерни сигнал, статичка карактеристика, линеарност, коефицијент преноса
и осетљивост.
Мерно подручје представља вредности (највећу и најмању) мерне величине у коме се
неки претварач може користити.
Мерни опсег представља разлику вредности мерних величина на горњој и доњој граници мерног подручја.
Мерни сигнал представља излаз мерног претварача и аналоган је променама мерне
величине. У новије време све више се користе претварачи са дискретним мерним сигналом, који вредност мерне величине дају нумерички, тј. дигитални претварачи. Подручје мерних сигнала дефинисано је стандардима.
Статичка карактеристика представља зависност излазне величине од промене
улазне величине, тј. y=f(x).
Линеарност претварача дефинише се као степен одступања улазно-излазне карактеристике од линеарне зависности и изражава се у процентима за најнеповољнији случај.
Коефицијент преноса претварача одређује се стрмином статичке карактеристике:
y
S
и назива се осетљивост претварача. Претварач је осетљивији уколико је
x
стрмина већа. Идеална статичка карактеристика има облик У=k X, a стварна Уs=k X + ε,
где је ε – укупна грешка претварача. Грешка мерног претварача одређена је алгебарском разликом измерене и идеалне вредности мерене величине. Стварна статичка
карактеристика одређује се експериментално, а сам поступак се назива баждарење. Из
статичких карактеристика добијених баждарењем могу се одредити и други показатељи
значајни за рад претварача.
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У мерне претвараче сврставамо: претвараче помераја, притиска, температуре, протока, брзине обртања, претвараче напона, струје и учестаности, као и претвараче електричне снаге.

НАПОМЕНА: Са врстама, карактеристикама и принципима функционисања појединих претварача упознали смо се у трећем разреду.

V. ЕЛЕМЕНТИ И УРЕЂАЈИ ЗА
УПРАВЉАЊЕ И ЗАШТИТУ
Под управљањем ЕМП подразумева се укључивање и искључивање електромотора на
мрежу из које се напајају електричном енергијом. Основни захтеви које мора задовољити свако управљање ЕМП су:
- поднапонска заштита;
- заштита од преоптерећења и
- заштита од кратког споја.
Да би се извело управљање потребни су: елементи за управљање (прекидачи, растављачи, контактори, релеји), опрема за заштиту (аутоматски прекидачи, релеји, осигурачи), уређаји за технолошку контролу (пресостати, термостати, фото-релеји), опрема за
аутоматско управљање (спојнице, сервомотори, тахогенератори, селсини, претварачи),
те проводници, каблови, елементи за сигнализацију, разводне табле и ормари и командни столови и пултови.

5.1. ПРЕКИДАЧИ
Прекидачи су елементи струјног кола помоћу којих се врши укључивање и искључивање електромотора затварањем и отварањем струјног кола. Постоји више врста прекидача као што су: полужни, гребенасти, пакетни, ваљкасти, тастери, електромагнетни,
аутоматски, гранични, микропрекидачи, прекидачи звезда-троугао итд. У зависности од
врсте струје коју прекидају постоје прекидачи за једносмерну и прекидачи за наизменичну струју. У зависности од начина активирања деле се на ручне и аутоматске, а према
броју полова који прекидају могу да буду једнополни, двополни, трополни и четворополни.
Ручни прекидачи се израђују у отвореној и затвореној изведби, што зависи од услова средине у којој се постављају. Прекидачи отворене изведбе користе се на местима
где осим њих постоје и друга заштитна средства за прекидање струјног кола. Прекидачи затворене изведбе израђују се за суве просторије, за влажне просторије и грубе погоне. Контакти ручних прекидача израђују се у виду контактних плочица, контактних
плочица на обртном ваљку или су ножасти. Нису предвиђени за већи број укључења на
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час (до 10 укљ./час), јер се приликом искључивања између контаката ствара електрични
лук, загревање и ерозија контаката, због чега морају бити израђени од квалитетног материјала.

5.1.1. НОЖАСТИ ПРЕКИДАЧИ-РАСТАВЉАЧИ
Полужни прекидачи или растављачи су прекидачки апарати код којих се врши видно
одвајање покретног од непокретног контакта (види слику).
Контактни нож (1), израђен од легираног бакра, укључује се деловањем
на изоловану ручицу (2) у контактне
чељусти (3). Са задње стране постоља
(4) налазе се прикључци (5) за проводнике (6) струјног кола. Растављачима се обично рукује када кроз коло не
протиче струја, а максимално дозвољену јачину струје прописује произвођач. Изводе се и растављачи са додатним прекидним ножевима, који је
везан за основни нож шарком и опругом, а при искључењу прво се извлачи главни нож који опругом повлачи и додатни.
Отворено постављање растављача је
опасно и налази се једино на разводним таблама ниског напона, које су смештене у закључане погонске просторије.

5.1.2.ПАКЕТНИ ПРЕКИДАЧИ
Пакетни прекидачи или гребенасте склопке су апарати који, осим прекидања главног
струјног кола, могу да послуже и за директно укључивање и искључивање и других
уређаја и мотора, док се у помоћним струјним управљачким, сигнализационим и мерним колима могу склапати према захтевима који се
постављају у шемама.
Основни елемент је тело склопног елемента (1) у
коме се смештају сви покретни и непокретни делови
контаката (3 и 4) и обликовани прстен (2) са гребенима који покрећу контакте при закретању осовине
(6) на чијем крају је ручица. Више таквих склопних
елемената могу да се саставе и чврсто повежу завртњима, чинећи један пакет. Пакетни прекидачи се
производе са 4-12 положаја ручице и чак до 12 пакета, за различите јачине струје која може да се прекиУправљање електромоторним погоном
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да. Основне техничке податке даје произвођач у својим каталозима.

5.1.3. ВАЉКАСТИ ПРЕКИДАЧИ-КОНТРОЛЕРИ
Контролером се назива вишестепени апарат којим се мењају шеме спајања електромотора или се мења величина отпора у електричним колима. Према конструкцији разликују се две врсте контролера: ваљкасти и гребенасти контролер.
Ваљкасти контролери са клизним контактима имају вијак (1) од изолазионог материјала, на коме су распоређени проводни сегменти (2) према потреби. Обртањем ваљка
ручицом (3) сегменти се доводе у везу са непокретним контактима (4) који клизе по сегментима. Контакти су повезани са мрежом, електромотором, отпорницима итд., према
захтеву и функцији коју обавља контролер.
Његов главни недостатак је
клизни контакт, који се релативно брзо троши, као и сегменти, и споро гашење лука, што је решено код гребенастог контролера. За покретање
гребенастог контролера потребна је већа сила, али је због веће поузданости и лакшег
гашења лука скоро потиснуо ваљкасти контролер.

5.1.4. РУЧНИ ПРЕКИДАЧИ ЗВЕЗДА-ТРОУГАО
Ручни прекидачи (упуштачи) звезда-троугао (У/Δ) користе се за пуштање у рад трофазних краткоспојних
асинхроних мотора чији је статорски намотај предвиђен
за уобичајени рад при вези у троугао за струје до 25А.
Током упуштања мотора статорски намотаји су повезани
у звезду, а када достигне своју номиналну брзину, што се
процењује по звуку мотора, руковаоц овим прекидачем
мења везу намотаја у троугао. Због тога се прекидач поставља у близини мотора, на разводне табле или за надградњу. Израђују се као ваљкасти прекидачи, од изолационог материјала на коме су постављени сегменти, или
као ножасти прекидачи и тада раде као преклопни прекидачи. Прекидач мора да има трофазни прикључак и још 6
других прикључака за проводнике који повезују прекидач и мотор са његовим прикључним крајевима намотаја
Управљање електромоторним погоном
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U1V1W1 и U2V2W2. Распоред сегмената на ручном ваљкастом прекидачу У/Δ, као и веза
његових прикључака са прикључцима мотора и мреже приказан је на претходној слици.
Спољна конструкција ових прекидача израђује се на исти начин као и спољна конструкција осталих ручних прекидача.

5.1.5. ТАСТЕРИ
Тастери се убрајају у апарате којима оператер директно рукује при даљинском управљању и постављају се на командним пултовима и плочама. Израђују се тако што се
слаже више контактних склопова са погоном помоћу једног дугмета. Дугмад се производе у различитим бојама и изведбама: обична, заштићена од прашине гуменом капом,
светлећа, заштићена светлећа, са заштитним поклопцем, са бравицом и кључем итд. Велики број конструкција тастера настао је због тежње да
се руковаоцима компликованих постројења олакша разликовање појединих команди према сродности, значају,
брзини реаговња итд.
Тастер се обично састоји из једног пара отворених и
једног пара затворених контаката. Принцип рада и симбол тастера приказан је на слици лево.
На притисак дугмета 1 нормално затворени контакти
(1)-(2) се отварају, а нормално отворени контакти (3)-(4)
затварају. Када се дугме (типка) отпусти, опруга 4 враћа
контактни склоп у почетни положај.
Понекад се и пакетни прекидачи израђују тако да имају
функцију тастера. У том случају се после закретања на
једну или другу страну и после отпуштања ручица враћа
у почетни положај.

5.1.6. ГРАНИЧНИ И МИКРОПРЕКИДАЧИ
Гранични прекидачи се користе у помоћним струјним колима управљања, сигнализације и сл. Делују под утицајем спољних сила које су у вези са кретањем механизама
којима се управља. Конструктивно, сваки гранични прекидач има два дела- контактни и
управљачки, који могу бити одвојени или изведени као једна целина. Спољна, механичка сила делује на управљачки механизам и преноси се на контактни део. Управљачки
механизам може бити са обртном полугом и точкићем, са директним деловањем на дугме или точкић (као тастер) или са вретеном везаним за осовину механизма. Као контактни део користе се елементи пакетних прекидача, тастера или микропрекидачи.
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Управљачки механизам може бити изведен тако да се након престанка деловања силе
враћа у првобитни положај или да остане у доведеном положају све док не почне да
делује на њега сила у супротном смеру. На доњим сликама приказани су гранични прекидачи са точкићем (а), са обртном полугом и ваљчићем (б) и прекидач који остаје у
доведеном положају након деловања силе (в):

а)

б)

в)

Прекидач са точкићем (слика а) функционише тако што се наиласком закошеног дела
активатора точкић потискује у кућиште, где активира контактни део који се састоји од
контактног система тастера. Када престане дејство активатора, опруга враћа точкић у
првобитни положај, а контакти тастера се враћају у почетно стање.
За активирање микропрекидача потребно је свега 0,3-0,7mm хода, а контакт прескаче тренутно. Обично се производе са три извода, као пребацачи (преклопници), а има и
микропрекидача код којих се са обе стране налази по једно дугме. Ако се дугме активира са
једне стране, микропрекидач остаје активиран
све док се друго дугме не притисне са друге
стране. Иако су микропрекидачи малих димензија, због чега се тако и називају, контакти су израђени за наизменичне струје од 6-10А. Прекидање једносмерних струја им је веома ограничено због малог растојања између контаката и
тиме тежег гашења електричног лука.

5.1.7. ДАЉИНСКИ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ПРЕКИДАЧИ
Ови прекидачи се користе за укључивање и искључивање мотора и електричних уређаја под оптерећењем. Њима се управља са даљине, тј. места које је удаљено од места
монтаже самог прекидача, помоћу управљачког струјног кола коришћењем тастера.
Основни део прекидача је електромагнет, који служи за покретање главних контаката
прекидача. Деловањем управљачког кола преко тастера овај прекидач укључује своје
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главне контакте, помоћу којих се затвара главно струјно коло мотора. Тастер има пар
финих, нормално увек отворених, а затварају се механичком силом притиска прста на
изоловано дугме. Електромагнетни намотај се прикључује на командни напон (Uk)
једносмерне или наизменичне струје. Када се
прикључује на наизменичну струју, електромагнет привлачи котву, у зависности од створеног електромагнетног флукса и индуктивности намотаја, па долази до промене положаја
контаката.
Код прекидача за једносмерну струју, јачина
струје кроз намотај не зависи од магнетне
отпорности магнетног кола, као код прекидача
за наизменичну струју. Да би се смањила јачина струје електромагнета код једносмерне
струје, отпорност се после укључења прекидача повезује редно са намотајем. Када се отпусти тастер, прекида се струја у колу намотаја и прекидач се отвара, а да би се спречио
прекид струје улогу тастера преузима један помоћни контакт, који се укључује када се
укључе главни контакти прекидача. Он је прикључен паралелно са тастером и назива се
самодржачки контакт.
Даљински прекидачи имају различит број помоћних контаката, који служе за затварање разних помоћних струјних кола (за блокаду, сигнализацију и др.). Тастери се обично
израђују са два дугмета и два пара контаката: један, нормално отворен, служи за укључивање, а други, нормално затворен, за искључивање. Они се редно прикључују један
са другим. Ако је предвиђено командовање са два разна места, онда се контакти тастера
за укључивање прикључују паралелно, а контакти тастера за искључивање редно.
Даљински електромагнетни прекидачи се израђују у отвореној или затвореној конструкцији, у зависности од услова средине у којој се постављају, за струје 10, 15, 25, 40,
60, 80 и 100А. Приликом избора, веома важну ставку има и могући број укључења прекидача на час. Могу бити двополни, трополни, а ређе једнополни.

5.1.8. АУТОМАТСКИ МОТОРНО-ЗАШТИТНИ ПРЕКИДАЧИ
Аутоматски прекидачи служе за заштиту постројења од кратких спојева, преоптерећења и недозвољених снижавања напона у мрежи. Изводи се тако што се укључује ручно помоћу ручице, а искључује аутоматски када настану неисправности. Израђују се за
једносмерну (једнополни или двополни) и наизменичну трофазну струју (трополни).
Шематски симбол аутоматског прекидача за трофазну струју са главним контактима
(1), термичком (биметалном) заштитом (2), прекострујном заштитом (3) и помоћним
контактима (4) дат је на следећој слици:
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Изглед и симбол аутоматског
заштитног прекидача: (1) главни
контакти, (2) термичка (биметална)
заштита, (3) прекострујна заштита и
(4) помоћни контакти

При настанку кратког споја, искључење се остварује деловањем релеја максималне
струје (шема а), чији је намотај везан у главно коло. Котва релеја (1) покрене закачку
(4) ослобађајући контактни склоп (5), који се под дејством опруге (6) нагло отвара. Поднапонски релеј (7) делује на сличан начин.

б)

а)
У случају настанка преоптерећења мотора, искључење прекидача остварује се деловањем термичких релеја (слика б) као код настанка кратког споја. Савијањем биметалне
плочице (1) услед загревања грејачем (2) помера се зуб (3) који ослобађа закачку (4),
чиме се делује на контактни склоп прекидача, који се под дејством опруге нагло отвара.
Аутомат може да се укључи тек када се притиском на дугме 6 помери значка (4) и зуб
(3) врати на место. Основни елемент термичког релеја је биметална плочица, која се загрева или директно, струјом која пролази кроз њега, или посебним грејачем кроз који
пролази главна струја, а може и посредно преко струјних трансформатора.
Предности аутоматског прекидача су:
- при преоптерећењу или кратком споју истовремено се искључују све три фазе,
па при деловању не долази до прегревања намотаја мотора;
- након деловања и престанка неисправности прекидач се може поново укључити;
- добра заштита проводника услед тога што је карактеристика термичког релеја
усаглашена са кривом загревања проводника.
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5.2. КОНТАКТОРИ
Контактори су апарати који су предвиђени за често укључивање и искључивање
струјних кола. Морају бити тако конструисани да безбедно раде и при колебањима
напона мреже у границама од 85-110% номиналног напона. Према броју пари контаката
могу бити једнополни, двополни, трополни и вишеполни, а према начину извођења контаката са отварајућим и затварајућим контактима. Израђују се за једносмерну и наизменичну струју, а због великог броја укључења за гашење лука морају имати посебан уређај.

5.2.1. КОНТАКТОРИ ЗА ЈЕДНОСМЕРНУ СТРУЈУ
Конструкција контактора за једносмерну струју приказана је на следећој слици:

а)

б)

На носачу (1-слика а) монтирано је језгро (2) са намотајем електромагнета (3). Покретна котва (4) носи полугу са покретним контактом (5). Непокретни контакт (6) и покретни (5) налазе се у комори за гашење лука (7), у којој се налазе и полови намотаја за гашење лука. Котва носи и помоћне контакте који се користе у колима управљања, а који
нису приказани на слици.
Када се кроз намотај (3) пропусти струја, у њему се створи јако магнетно поље, које
привлачи котву (4), а покретни контакт се спаја са непокретним затварајући главно
струјно коло. Када се искључи побудна струја магнета, котва се раставља, контакти се
отварају и јавља се електрични лук. Намотај за гашење лука обухвата језгро, изоловано
од намотаја изолационом чахуром. Са обе стране језгра причвршћени су челични полни
наставци. Електрични лук између контаката ствара магнетно поље, које је изнад лука
ослабљено, а испод ојачано, па се лук креће навише и растеже, прелази на рог и гаси.
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5.2.2. КОНТАКТОРИ ЗА НАИЗМЕНИЧНУ СТРУЈУ
Код контактора за наизменичну струју, у односу на контакторе за једносмерну струју,
специфично је следеће:
- како се намотај контактора напаја наизменичном струјом, магнетни флукс периодички пролази кроз нулу, што изазива брујање и снажно вибрирање магнетног
система, као и немогућност савладавања отпора опруга контактног система. Зато
се језгро засеца и у прорез уграђује краткоспојни навојак мале отпорности, па у
тренутку проласка флукса кроз нулу у краткоспојном навојку се индукује максимална електромоторна сила која ствара своју струју и магнетни флукс и магнетно коло се затвара преко котве и у тим тренуцима;
- да би се смањили губици у магнетном колу, оно се прави од лимова;
- струја намотаја зависи од отпорности кола и индуктивности, која зависи од величине ваздушног зазора у магнетном систему. При великом зазору индуктивност
је мала, а јачина струје велика, док при привученој котви, када је зазор близак
нули, индуктивност је велика, а јачина струје кроз намотај мала. Због тога је
струја укључења знатно већа (8-15 пута) од радне струје;
- гашење лука се врши помоћу дејонизације. У комори изнад контаката налазе се
металне решетке у које се удувава лук, где се разбија на више кратких лукова,
хлади и брзо гаси.
Крај језгра са краткоспојним навојком и принцип гашења лука приказани су на следећим сликама:

Крај језгра са краткоспојним навојком
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5.3. РЕЛЕЈИ
Релеј је уређај код кога постепена промена физичке, електричне величине на улазу
доводи до скоковите промене стања на излазу. Електромагнетни релеј се састоји од магнетног кола, тј. јарма (2-слика доле) и котве (7), који се налазе на својим носачима (1 и
3), намотаја (4), контактног
склопа (6) и опруге. Када се
намотај релеја прикључи на
извор струје коме напон може постепено да се повећава,
кроз њега ће тећи све јача
струја како расте напон. Котва релеја мирује све док
струја не порасте толико да
електромагнетна сила створена том струјом не надвлада силу опруге. У
том тренутку котву нагло привуче језгро и
она променом места делује тако да затвара
контакт и струјно коло у коме је прикључен
релеј. Ако би се напон, а тиме и струја, још
повећавали ништа се не би дешавало, тј. котва би и даље била привучена, што је приказано на дијаграму. Ако би се напон и струја
смањивали, отпуштање котве не би било за
исте вредности напона и струје, него за мање
i
вредности, због заосталог (реманентног) магнетизма у магнетном колу.
Улазна енергија релеја може бити и друге врсте, осим електричне као у овом случају,
на пример топкотна, која код биметалних релеја такође постепеном променом изазива
скоковиту промену излазног стања. У зависности од тога за коју величину су подешени
могу бити прекострујни, наднапонски, поднапонски, без временског кашњења или са
временским кашњењем (временски), као и за једносмерну и наизменичну струју. Релеји
за једносмерну струју имају магнетно коло од магнетно меких материјала, који имају
малу коерцитивну силу, јер и мали заостали магнетизам може да доведе до ''лепљења''
котве за јарам, па се увек оставља неки мали ваздушни зазор у привученом стању.
Контактни систем може бити у нормалном стању или затворен или отворен. Први се
још називају и мирни или отварачки, а други радни или затварачки. Важна особина контаката је њихова прелазна отпорност, која зависи од величине контаката (има различитих облика и величина), финоће обраде површина налегања, врсте материјала од кога су
направљени и притиска којим се остварује контактни спој. Током рада контакти се
троше услед механичких (удари и трење), хемијских (оксидација и деловање сумпора) и
електричних разлога (деловање електричног лука).
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У зависности од смера струје при коме релеји реагују деле се на неутралне и поларизоване. Неутрални електромагнетни релеји реагују на присуство струје у својим намотајима независно од смера струје. Међутим, понекад механизам треба да буде осетљив управо
на смер једносмерне струје, а релеј са таквим
механизмом назива се поларизовани релеј.

примери неутралнпг релеја
примери ппларизпванпг релеја

Поларизовани релеј се састоји од два магнета: трајног (1) и електромагнета (2). Котва
(3) таквог релеја налази се у средњем положају између јармова. Стабилност тог положаја обезбеђује се додатним опругама или магнетном фиксацијом (као на слици). Када се
кроз намотај пропусти струја, индукована сила у једном јарму појачава магнетни флукс,
а у другом смањује, па се котва приклања јачој страни. По престанку протицања струје,
опруге враћају котву у средњи положај или то чини избалансирани магнетни флукс
трајног магнета. Променом смера струје котва се креће у другу страну и затвара други
контакт. Ако у поларизованом релеју не постоји фиксирани средњи положај, такав релеј
се назива двоположајни, а котва прелази у други положај кад се промени смер струје.
Према времену деловања релеји се могу разврстати у тренутне, који делују брже од
0,1 секунде при достизању вредности на којој релеј реагује, и временске, који реагују
тек након одређеног, подешеног времена од тренутка када је величина достигла вредност за активирање механизма.
Према конструкцији, временски релеји могу бити електромагнетни, са сатним механизмом, моторни, електронски, са ваздушним пригушивањем итд. Временска задршка
код електромагнетних временских релеја постиже се: паралелним везивањем кондензатора са релејом, уградњом краткоспојног намотаја или прстена на језгро или паралелним везивањем диоде са намотајем релеја. Код релеја са сатним механизмом, електромагнет и котва делују на опругу сатног механизма, који после одређеног времена
укључује контакте. Моторни временски релеји користе мали синхрони реактивни
мотор, који преко редуктора покреће осовину на којој су постављени подесиви прстенови са испустима, а после одређеног времена ови испусти делују на контактне
склопове. За остварење задршке времена деловања у електронским вре-менским релејима обично се користи појава постепеног пражњења кондензатора преко отпорника,
при чему се још користи и триода или транзистор.
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5.4. ПРИМЕНА БИМЕТАЛА
Биметали, као спојеви два метала различитих температурних коефицијената, служе
или као релеји или окидачи неког механизма за управљање или за заштиту ЕМП. Загревањем биметала долази до закривљавања метала са већим температурним коефицијентом, а загревање може бити директно, протицањем струје кроз биметал, или индиректно неким намотајем, кроз који протиче струја оптерећења мотора. Сила савијања служи
или за искључење једног контакта или непосредно за окидање механизма. Карактеристика деловања биметала, односно временска зависност деловања биметалне заштите од
струјног оптерећења приказана је на следећој слици:
Уколико настане загревање биметала из
хладног стања, онда биметал делује према кривој која означава хладну карактеристику. Међутим, ако настане преоптерећење мотора након његовог дужег
рада, односно загрејаног биметала, биметална заштита ће деловати нешто брже, по кривој топле карактеристике. Подаци између ове две криве представљају
гранично подручје деловања биметалне
заштите.
Код тзв. тешких погона, тј. тешких залета мотора под оптерећењем, директно постављање биметала у струјно коло изазивало
би често и непотребно активирање биметала. Због тога се за такво покретање мотора
биметали укључују у струјно коло мотора преко струјних трансформатора, који се
димензионишу тако да им код покретања мотора маг-нетно коло делимично дође у
засићење изнад номиналне струје.
Веома често електромотор у ЕМП није трајно оптерећен до своје номиналне вредности, већ има особине интермитентног погона, код којег може бити различита фреквенција укључења и различито време трајања погона и паузе између погона. Према томе,
можемо разликовати три карактеристичне врсте:
- трајан погон;
- интермитентни погон са дугим паузама и
- интермитентни погон са кратким паузама.

Управљање електромоторним погоном

страна 32

Из дијаграма, на којима је приказано оптерећење и ток загревања мотора, види се да је
код интермитентног погона максимална надтемпература различита од оне за нормални
трајни погон и мења се са дужином пауза. Код трајног погона ћемо биметалну заштиту подесити према стварном оптерећењу мотора, које је мање или једнако номиналном
оптерећењу. Код интермитентног погона са дугим паузама температура неће достићи
ни дозвољену, јер се током паузе мотор охлади, па га треба боље топлотно искористити
и за такве погоне ћемо користити мотор који за то кратко време рада даје већу снагу.
Ово је типичан погон за моторе који раде у циклусима, који трају око 1 сат, а након тога
следи пауза од неколико сати, што је нпр. код мотора са тзв. сатном снагом или код
електричних локомотива. Код интермитентних погона с кратком паузом, у току паузе мотор се веома мало хлади, па може настати прегревање изнад дозвољене надтемпературе. Зато је битно тачно утврдити јачину струје на којој ће биметал реаговати како
не би прегорео намотај мотора, а она је мања од номиналне струје мотора. Овај режим
је нпр. код разних дизалица, лифтова итд.

5.5. ОСИГУРАЧИ-избор
Због временски знатно дужег покретања ЕМП од брзине реаговања обичних осигурача, потребно је користити осигураче с тромом карактеристиком. То, с друге стране,
смањује ефикасност заштите од струја кратког споја, што повећава опасност од пожара
и оштећења уређаја и инсталација. Троми осигурачи задовољавају потребе за ниже вредности номиналних струја и имају врло високу прекидну моћ. Са повећањем номиналних вредности струја, прекидна моћ нагло опада, па за јаче струје користе се осигурачи
типа НВ, чије карактеристике такође могу бити брзе или троме или комбиноване.
Троми осигурачи за ЕМП који су посебно погодни за места употребе удаљена од
трафостанице димензионишу се за струје према обрасцу:

Io
Io

струја осигурача

Im

струја мотора.

1,5 I m , где је:

Често се користе и осигурачи с комбинованом, тзв. трофазном карактеристиком, који се израђују као обични и као
НВ, означени знаком звезда у кружићу
. Карактеристика
им је комбинована из три фазе:
- брзо деловање до подручја струје и времена покретања;
- тромо деловање за подручје струје покретања
(4 .. 6) I n и 1-10 секунди и
-

брзо деловање за струје веће од струје покретања.
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5.6. УРЕЂАЈИ ЗА ТЕХНОЛОШКУ КОНТРОЛУ
За технолошку контролу радних величина користе се разни уређаји, као нпр. прекидачи притиска, температуре, фотоелектрични прекидач, релеј брзине, електромагнети...

5.6.1. ЕЛЕКТРОКОНТАКТНИ ПРЕКИДАЧИ ПРИТИСКА
Електроконтактни прекидачи притиска користе се за укључивање или искључивање
неког управљачког, сигнализационог или неког другог електричног кола при промени
притиска уља или ваздуха у инсталацији у којој је тај прекидач монтиран. На следећим
сликама приказани су електроконтактни прекидач притиска са опругом (а) и притисни
прекидач са цевном опругом (Бурдонова цев). Код оба прекидача, када се притисак
смањи, микропрекидач се враћа у првобитни положај и он се искључује.

а)

б)

5.6.2. ПРЕКИДАЧИ ТЕМПЕРАТУРЕ-ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ
Постоји много начина и метода мерења температуре и њеног претварања у електрични сигнал, било у облику контаката, било променом отпорности или стварањем
електромоторне силе, о чему је било речи у поглављу о мерним претварачима. На
доњим сликама приказани су изгледи или шеме неких прекидача температуре:
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в)
а)

г)

д)

б)

Прекидачи температуре: а) живин контактни, б) дилатометар;
в) жичана спирала, г) отпорнички, д) термопар

5.6.3. ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ПРЕКИДАЧ (ФОТОРЕЛЕЈ)
Фоторелеј је уређај који реагује на светлосни флукс. Основни елемент је фотоелемент
који под утицајем светлости мења електричну отпорност или ствара електромоторну
силу. Постоје следеће врсте фотоелемента:
- цевни (вакуумски-електронски и гасом пуњени-јонски) и
- полупроводнички (фотоотпорнички и вентилски-фототранзисторски).
На слици је приказана шема фоторелеја са фотодиодом и транзистором у чијем је
колекторском колу релеј Re:
Диода је прикључена у непропусном смеру,
па кроз коло колектора и релеј протиче мала
струја. Када се фотодиода осветли отпор јој се
смањи, база транзистора добија преднапон, па
порасте јачина струје кроз релеј који се активира.
Фоторелеји могу да се користе као гранични
прекидачи који се активирају без непосредног
додира са механизмом или покретним делом.
Да би фоторелеј деловао, довољно је пресећи
светлосни сноп који осветљава фотоелемент
аксијално и да сноп буде правилно фокусиран.
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5.6.4. РЕЛЕЈ БРЗИНЕ
Помоћу релеја брзине може се контролисати смер обртања, минимална или нулта брзина и максимална брзина обртања. Израђују се на механичком принципу као центрифугални релеји или на индукционом принципу, а могу да се користе и тахогенератори
заједно са електромагнетним напонским релејом, што је приказано на сликама:

5.6.5. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИ
За електромагнете који се користе при управљању хидрауличким и пнеуматским вентилима важи углавном све што је споменуто код електромагнета за контакторе и релеје.
За погон ових вентила (разводника) користе се електромагнети и једносмерне и наизменичне струје, с тим да су прилагођени за непосредно учвршћивање уз вентил. Израђују
се у различитим величинама, зависно од захтеваног радног хода и потребне силе.

Електромагнет за једносмерну (а) и наизменичну струју (б)
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5.7. ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ ЗА АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ
У колима аутоматског управљања користе се још: спојнице, сервомотори, селсини...
(Како смо се већ у трећем разреду упознали са спојницама и сервомоторима потребно је
да се обраде само селсини.)
Селсини су индукционе електричне машине предвиђене за даљински пренос угаоног
помераја без механичке везе између осовина. Спој два селсина често се назива и електричном осовином, у којој је један (давач) повезан са механизмом чији се померај треба пренети до другог селсина (пријемник), чији ротор прати померање селсина давача.
У САУ селсини се повезују по тзв. трансформаторској шеми, при чему се побудни
намотај пријемника не прикључује на мрежу, а ротор се укочи. Иначе, селсин се састоји
од једно-фазног побудног намотаја на статору (1-види слику), трофазног секундарног
намотаја ротора (2) и прстенова са четкицама (3), а може да буде и обрнуто. Када дође
до закретања ротора селсина, услед закретања механизма чији се померај прати, у њему
се индукује електромоторна сила, а сигнал се преноси до другог селсина (пријемника).

Делови селсина

Даљински пренос сигнала
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VI РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНА ОБРТАЊА
ЕЛЕКТРОМОТОРА У ЕМП
6.1. ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕМП
У индустријској пракси, у циљу постизања што већих ефеката, као и свођења губитака енергије на технички могући минимум уз оптималне услове погона, врши се подешавање брзине мотора, тј. регулација брзине обртања и механичког момента мотора. У
многим примерима технологија рада захтева брзу промену брзине обртања, јер би, у супротном, долазило до великих материјалних губитака. Иако увођење регулисаних ЕМП
захтева већа инвестициона улагања и трошкове одржавања, уштеде које се добију у
току рада су у највећем броју случајева веће од издвојених средстава приликом извођења регулације. Регулациони склоп са појединим елементима и током енергије приказан
је на следећој слици:
тпк енергије
уређај за
регулацију

кпмпаратпр

прган за
управљаое

управљачки
ппдатак

стаза
регулације

мерни прган

При овом затвореном кругу регулације резултирајућа величина се повратном спрегом доводи компаратору у коме се регулисана величина пореди са податком за управљање. На основу та два податка долази до
деловања уређаја за регулацију
на орган за управљање, који ће
да делује на објекат за управљање, тј. радну машину.

регулаципна величина

резултирајућа
величина

Регулација брзине може да се изводи на два основна начина:
- одржавањем сталне снаге или
- одржавањем сталног момента оптерећења (вучне силе).

Управљање електромоторним погоном

страна 38

Наиме, како механичку снагу чине два фактора – момент М и брзина обртања n, одакле следи да је снага Р=k·M·n, одржавањем сталне снаге Р и повећањем брзине обртања,
долази до смањења момента оптерећења М (дијаграм 1.). С друге стране, када се регулација брзине изводи одржавањем сталног момента М, повећање брзине обртања захтева повећање снаге (дијаграм 2.). Постоји и трећи начин регулације брзине, који представља комбинацију претходна два, односно до одређене брзине регулација се врши при
сталном моменту оптерећења који одаје мотор, а затим при сталној снази којом је мотор
оптерећен, као што је то код неких сложенијих машина које захтевају широк опсег подешавања брзина (нпр. рендисаљка).
Р, М

Р, М

Р, М
М= const

Р=const

Р= const
М= const

P

M

k n M

P
k n

P

n
дијаграм 1.

k n M

M

P
k n

n
дијаграм 2.

n
дијаграм 3.

6.2. РЕГУЛАЦИЈА АСИНХРОНИХ МОТОРА
Регулација мотора наизменичне струје, па и асинхроних мотора, у зависности од карактеристика самог мотора, економских фактора и могућности регулације може да се
изводи: помоћу отпора у колу ротора (код клизноколутних), променом броја пари полова (код краткоспојеног), подсинхроном усмеривачком каскадом (клизноколутни) или
фреквентно-напонском регулацијом (синхрони и асинхрони мотори).

6.2.1. РЕГУЛАЦИЈА ПОМОЋУ ОТПОРНИКА
Најједноставнија регулација брзине обртања код асинхроних клизноколутних мотора
је смањење брзине обртања повећањем радног отпора у колу ротора и обрнуто. Међутим, таква регулација изазива веће губитке енергије, па има ограничено подручје примене на краткотрајна прелазна стања, тј. за покретање и кочење неког погона, или код
интермитентних погона.
Принцип функционисања ове регулације базира се на промени напона напајања мотора. Регулација може бити скоковита, ако имамо степенасту промену отпора, или
континуирана, за конинуирану промену отпора у колу ротора. Бољи ефекти се постижу континуираном регулацијом, јер промена напона не изазива струјне ударе у мрежи
Управљање електромоторним погоном

страна 39

као код скоковите промене. У циљу усавршавања овог начина регулације, настало је
више метода регулације помоћу отпорника, као што су укључивање и реверзирање,
регулација тиристорима итд.

(strujno opterećenje)
pojačavač

regulacija
napona
uključenje i
reverziranje
tahogenerator
EMP
sklop
rotorskih
otpornika

На слици лево приказана је шема
регулације укључивањем и реверзирањем са регулацијом отпора у
колу ротора, при чему се врши
промена положаја максималног
момента, чиме се проширује подручје стабилног рада повећавањем
отпорности (дијаграм 1.). Реверзирање се врши прекидачима или заменом редоследа фаза, као и помоћу тиристора управљаних променом фазе импулса за отварање тиристора. Регулација моментне карактеристике и брзине обртања у
случају да се користе само тиристори приказана је дијаграмом 2.

пснпвна
карактеристика

дијаграм 1.

дијаграм 2.

Комбинацијом промене брзине отпорницима и истовременом променом напона тиристорима постиже се врло ефикасна регулација у оба смера обртања, при чему се сваком
моменту може прилагодити одговарајућа брзина. Уз регулацију напоном може се извести и регулација учестаности напајања, уз константан однос промене напона и учестаности, што је веома погодно за истовремену регулацију више истих погона. Као извори
енергије промењиве учестаности тада се користе најчешће тиристорски претварачи учестаности и напона.
Управљање електромоторним погоном
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6.2.2. РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ ПОДСИНХРОНОМ
УСМЕРИВАЧКОМ КАСКАДОМ
Подсинхрона каскада је, уствари, асинхрони мотор који ради у подсинхроном подручју брзина, с тим да се променом клизања регулише брзина обртања, а вишак енергије из
ротора враћа се у мрежу или у погон ради смањења губитака у мотору у подсинхроном
режиму рада. Овај начин регулације је посебно погодан за погоне великих снага с одређеним могућностима регулације, као нпр. код великих пумпи. Посебна предност је ако
мотор може радити и у режиму нормалног асинхроног мотора, а тек повремено с регулацијом брзине обртања. Предности су дошле до изражаја с развојем енергетске електронике, посебно тиристора, јер су тиме добили широк распон регулације уз веома
добар степен искоришћења.
Први облик овог погона састојао се од клизноколутног асинхроног мотора на чијем
се вратилу налази једносмерни мотор, који се напаја из роторског круга асинхроног мотора преко исправљача:

При покретању мотора момент остварује једносмерни мотор који даје целокупну снагу
погону, а тек при смањењу клизања, приближавајући се синхроној брзини, асинхрони
мотор преузима снагу. Овде је потребна једнака снага асинхроног и једносмерног мотора, што није економично, а подсинхрони рад је још повезан и са повећаним губицима
при порасту клизања. Из односа снага, момената и клизања изводи се карактеристика
дата на горњој слици десно.
Друга, економичнија изведба (слика лево),
састоји се од подсинхроне каскаде којом сувишну енергију из ротора асинхроног мотора
враћамо у мрежу. Склоп се састоји од два
агрегата: погонског асинхроног мотора с машином и једносмерног мотора с трофазним
синхроним генератором. За погон се користи
снага (1-s)·Рm, а вишак енергије (s·Рm) враћа
се у мрежу.
Управљање електромоторним погоном
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Подсинхроне каскаде долазе до изражаја уз употребу тиристора, при чему је избегнута
употреба мотор-генераторске групе уз враћање енергије клизања у мрежу, па је постигнута велика уштеда и улагања, а регулација је знатно лакша и квалитетнија. Пример
подсинхроне усмеривачке каскаде с тиристорским претварачем за враћање енергије у
мрежу приказан је на следећој шеми:

6.2.3. РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ МОТОРА
ПРОМЕНОМ БРОЈА ПАРИ ПОЛОВА
Брзина обртног магнетног поља директно је сразмерна учестаности струје, а обрнуто
сразмерна броју пари полова мотора, тј.:
60 f
n
p
То значи да се променом броја пари полова неког мотора може извршити и промена
брзине обртања, што је најчешћи начин регулације брзине код краткоспојних асинхроних мотора. Уобичајено је да се трофазни мотори израђују са три прикључна завртња на
која се доводе крајеви намотаја фаза мотора. Међутим, уколико се осим ова три прикључна завртња поставе још три до којих се могу довести изводи са половима намотаја
сваке фазе, превезивањем веза на шест прикључних завртњева могу да се остваре две
брзине мотора. При једној вези мотор има један број пари полова и једну брзину, а
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после превезивања- други број пари полова и другу брзину. Такви мотори називају се
двобрзински мотори.
Код двобрзинских мотора превезивање може да се изведе на два начина:
- превезивањем из везе звезда у везу двоструке звезде (Y-YY) или
- превезивањем из везе троугла у везу двоструке звезде (Δ-YY).
Прва врста двобрзинских мотора (Y-YY) називају се још и мотори сталног момента,
јер при већој брзини обртања могу да дају већу снагу, одржавајући исти вучни моменат
при обе брзине обртања. Овакви мотори користе се када треба постићи исти вучни моменат при обе брзине, као што је то код електричне вуче, кранова и лифтова.
Друга врста двобрзинских мотора (Δ-YY) при
обе вредности брзина одају исту снагу, па се нзивају мотори сталне снаге. Овај захтев постављају
машине и уређаји у индустрији, стругови итд. Код
њих се при повећању брзине обртања мора смањити вредност вучног момента, односно механичко
оптерећење машине коју покреће електромотор.
Шема повезивања намотаја код мотора са спрегом
Δ-YY приказана је на слици лево.

Осим двобрзинских, производе се и вишебрзински мотори, на тај начин што им се
израђују већи пречници статора и ротора за одређену снагу, са већим жлебовима у које
се стављају по два одвојена двобрзинска намотаја, па се тако добија четворобрзински
намотај мотора. Ако се у исте жлебове поставе један двобрзински и један једнобрзински намотај добија се тробрзински мотор. Разним комбинацијама ове врсте добијају се
и петобрзински и шестобрзински асинхрони мотори.

6.2.4. ФРЕКВЕНТНО-НАПОНСКА РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ
Наведене методе промене брзине обртања базирају се на промени напона напајања, па
тиме долази и до промене струје, флукса и момента мотора. Међутим, уколико би смањујући напон смањили и учестност струје уз линеарни однос, магнетни флукс не би се
смањио него би остао пропорционалан струји и зависио би од фазног помераја струје
мотора и напона. Дакле, уз промену учестаности добили би и промену синхроне брзине
мотора, па би код свих брзина обртања радио у нормалном режиму клизања, а тиме и
губитака, тј. у оптималном режиму рада асинхроног мотора. Према томе, једино истовремена промена и напона и учестаности омогућава потпуну регулацију брзине обртања мотора. Ова регулација је одавно позната и тек појава тиристора омогућила је релаУправљање електромоторним погоном
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тивно једноставно њено извођење и код асинхроних и код синхроних мотора. Изводи се
тако што се трофазни напон мреже тиристорским претварачима прво претвори у једносмерни, па се из једносмерног помоћу тиристора поново претвара у наизменични напон
жељене врености и учестаности. Претварање напона тиристорима за неке погоне је
могуће извести и директно, што може да изазове и настанак напона неправилног облика
полупериода, а тиме и додатне проблеме погона.

6.2.5. РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ ПРОМЕНОМ
УЧЕСТАНОСТИ НАПОНА НАПАЈАЊА
Регулација брзине обртања променом учестаности је примењиво код мотора свих
величина и веома је ефикасно при свим брзинама. Најчешће се изводи статичким инверторима (циклоконверторима). Када је на
улазу А позитивна полупериода, укључују
се тиристори СSR3 и СSR6, а када је на улазу В позитивна полупериода СSR4 и СSR5.
Ова 4 тиристора чине позитивну групу
тиристора, док остала 4 чине негативну групу. С обзиром да се тиристори 3, 6, 8 и 1
касније укључују, средња вредност напона
оптерећења једне полупериоде је приближУправљање електромоторним погоном
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ног облика испрекидане линије на дијаграму, чије је трајање три пута веће, а учестаност
на мотору три пута мања. Тиме се добија и три
пута мања брзина обртања мотора.

6.3. РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ ОБРТАЊА
ЈЕДНОСМЕРНИХ МОТОРА
Електромотори једносмерне струје у ЕМП показују најповољније особине за извођење регулације брзине обртања. Узимајући у обзир израз за брзину обртања:
U I R
n
може се закључити да се регулација брзине може извести или променом магнетног
флукса или променом напона напајања, за шта постоји више метода: отпорником у колу
ротора, променом побудне струје, помоћу чопера или Леонардовом групом.

6.3.1. РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ ОТПОРНИКОМ
Код мотора једносмерне струје паралелне и сложене побуде један део струје који долази из мреже пролази кроз паралелно везани намотај полова статора мотора. Он ствара
магнетно поље приближно сталне јачине индукције. Кроз роторов намотај тече струја
J која долази из мреже директно преко четкица и колектора мотора, а не индуктивним
путем као код асинхроног мотора. У случају да је потребна већа електромагнетна сила
F, односно моменат М, за савладавање већег механичког отпора на вратилу мотора, потребна је и већа јачина струје J кроз проводнике ротора, коју мотор узима из мреже.
При обртању ротора, у његовим намотајима ствара се контраелектромоторна сила, која
ограничава струју мреже. Према Омовом закону, јачина струје ротора одређена је отпорношћу кола ротора и контраелектромоторном силом, па се редним везивањем отпорника испред ротора мотора може извести регулација брзине. Јер, када се повећа отУправљање електромоторним погоном
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порност кола ротора смањи се струја J , а са њом и вучна сила F и моменат М мотора.
Смањење вучне силе, при истом отпорном моменту радне машине, смањује се брзина
обртања, а са њом и контраелектромоторна сила. Тиме долази до повећања јачине
струје J из мреже, а и силе F, чиме ће мотор наставити да одаје стару вредност момента и силе, али овај пут уз смањену брзину обртања.
При примени ове методе неопходно је извршити прорачун вредности отпорности отпорника који се спаја у коло ротора, узимајући у обзир одређене разлике између мотора
са редном побудом и мотора са паралелном и сложено побудом.

6.3.2.РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ ПРОМЕНОМ ПОБУДНЕ СТРУЈЕ
Регулација брзине обртања мотора једносмерне струје различито се изводи код редних и паралелних мотора, јер и сама струја побуде зависи од различитих фактора. Међутим, у оба случаја делује се на промену магнетног флукса, а његовом променом и на
брзину обртања ротора мотора.
Намотај полова мотора са паралелном побудом спојен је паралелно са напоном мреже, а струја кроз тај намотај зависи само од вредности отпорности тог кола, па се због
тога вредност струје може мењати променом те отпорности. Стога се у побудно коло
прикључује регулациони побудни отпорник. Ако се смањи побудна струја повећањем
отпорности побудног кола, онда се смањује јачина магнетног поља и индукција В, а
повећава брзина обртања ротора. Код мотора редовне серије регулација се изводи до
20% нормалне вредности, док постоје и посебно грађени мотори, механички ојачани,
код којих се на овај начин може регулисати брзина и до 300% од уобичајене вредности.
Регулација се изводи под једнаком снагом за све брзине.
Мотори једносмерне струје са редном побудом имају намотаје полова израђене од
релативно дебљих проводника спојених на ред са намотајем ротора, па струја ротора
пролази и кроз побудни намотај полова статора и једнака је струји оптерећења која
долази из мреже. Ако долази до промене струје оптерећења долази и до промене струје
побуде, па за одређену потребну вучну силу мотор узима из мреже одређену јачину
струје. Због тога је регулација брзине обртања мотора са редном побудом у начелу
немогућа деловањем на струју оптерећења, али, ипак, се у пракси примењују 2 методе:
- прикључивање регулационог отпорника паралелно са намотајем полова мотора
(слика а), при чему се струја оптерећења дели на два дела. Један део пролази
кроз отпорник, а други део кроз побудни намотај, па смањена побудна струја
смањује јачину магнетног поља полова и повећава брзину обртања ротора;
- паралелним спајањем регулационог отпорника са намотајем ротора (слика б),
чиме се повећава струја кроз побудни намотај, а тиме и јачина магнетног поља и
флукса, док се брзина обртања ротора смањује.
Постоји и могућност паралелног прикључивања регулационих отпорника и са намотајем побуде и са намотајем ротора (слика в), а дијаграми промене брзине са променом
механичког момента оптерећења мотора (слика г) дати су за три случаја: 1) са нормалУправљање електромоторним погоном
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ним магнетним пољем, 2) паралелна веза регулационог отпорника са намотајем полова
и 3) паралена веза отпорника са намотајем ротора.
n

слика а)

слика б)

слика в)

слика г)

6.3.3. РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ ОБРТАЊА ПОМОЋУ ЧОПЕРА
Најједноставнији начин регулације брзине обртања ротора мотора једносмерне струје
напоном који се доводи на његове прикључке јесте помоћу једног тиристора CSR1 и
диоде D1, која је прикључена паралелно с мотором М, као што је приказано на слици:

Напајање мотора је из извора наизменичног напона, али деловањем диоде и тиристора,
мотор добија једносмерни напон, чија средња вредност зависи од тренутка побуђивања
тиристора, односно од угла кашњења овог побуђивања. Што је угао кашњења већи,
мања је средња вредност напона који прима мотор, па је стога мања и брзина обртања
овог мотора.
Други начин регулације брзина истог мотора је помоћу два тиристора прикључена у
пуш-пул везу преко трансформатора, чији секундарни намотај има извод са средине
намотаја за овакву везу. Мотор се прикључује у изводну грану трансформатора, а шема
прикључивања и дијаграми приказани су на следећој слици:
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6.3.4. РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ ЛЕОНАРДОВОМ ГРУПОМ
Регулација брзине мотора једносмерне струје коришћењем отпорника у колу ротора
изазива велике губитке енергије током рада због загревања, али и повећане димензије
отпорника, због чега је његова цена прилично висока. Да би се уштедели губици електричне енергије и средстава за набавку отпорника, ако се жели да мотор ради уз исти
вучни момент при свим брзинама, прешло се на нови начин регулације брзина уз помоћ
неколико мотора и
генератора, који се
називају Леонардова
група. Иако Леонардова група захтева веће издатке за набавку
машина и командне
опреме, они се током
рада могу надокнадити уштедом у избеУправљање електромоторним погоном
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гавању Џулових губитака и набавци отпорника, који није ни потребан. Леонардова
група, приказана на слици, састоји се од главног погонског мотора (трофазног асинхроног), који покреће два генератора једносмерне струје: већег G1 и мањег G2. Мањи генератор је са паралелном побудом и користи се за напајање генератора G1 и мотора М2.
Генератор G2 је механички прикључен са мотором М, који га и покреће, а његов поларитет може да се мења прекидачима у побудном колу. Истим прекидачима мења се и
смер обртања мотора М2, који механичким путем, преко заједничког вратила покреће
радну машину МR. У побудном колу главног генератора једносмерне струје G1 и мотора једносмерне струје М1 прикључени су фини регулациони отпорници, којима се могу
мењати вредности побудне струје обе машине. Напон мотора М2 мења се и променом
напона и побудне струје генератора G1, па се и на тај начин мења његова брзина. Међутим, мотор једносмерне струје М2 одаје исти вучни момент без обзира на брзину обртања. Његова брзина може да се регулише и променом побудне струје помоћу отпорника,
при чему снага остаје иста. Дакле, регулација брзине обртања мотора може да се изводи
или при сталном моменту или при сталној снази. Осим тога, предности Леонардове
групе су што се регулација брзине може вршити у знатно ширем опсегу брзина, континуалност промене напона, финоћа регулације побудне струје, као и могућност кочења
контравезом без искључивања и превезивања доводних проводника.
У последње време доста се примењује и регулација брзине помоћу тиристора у модификованој Леонардовој групи, где су тиристори прикључени у мост:

VII. СИНХРОНО ОБРТАЊЕ ЕМП
Технологија истовременог рада више машина и уређаја захтева сталну брзину обртања на месту прикључка мотора за машински пренос те машине или уређаја, при чему је
дозвољено врло мало одступање од одређене брзине. Зато се у неким случајевима захтева сталност брзине обртања једног електромотора, а некад усклађеност брзине обртања
два или више погонских мотора, тј. потребно је извести синхронизацију брзина обртања
тих машина. Пример синхроног рада мотора и радне машине је код погона компресора,
док су примери синхроног рада два или више мотора у индустрији веома бројни: у ваљаоницама, штампаријама, машинској индустрији, индустрији текстила и хартије, код
дизалично-транспортних уређаја итд. Због тога је настало више различитих метода синУправљање електромоторним погоном
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хронизације брзина обртања два мотора, као што су: помоћу заједничког вратила или
помоћу електричне осовине.

7.1. СИНХРОНИЗАЦИЈА ПОМОЋУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВРАТИЛА
Ово је најстарији и најједноставнији начин синхронизације брзина два мотора, за шта
се користи једна механичка осовина. Када се из било ког разлога појави разлика у брзинама два погонска мотора везана вратилом, доћи ће до еластичног увијања вратила. Посредством отпорне силе увијања вратила преноси се вишак снаге бржег мотора оном
мотору коме је смањена брзина, па ће се и он убрзати, нестаће еластичне деформације
вратила и систем ће поново радити усаглашеним брзинама оба мотора.
За ову синхронизацију потребна је скупа механичка осовина, која често прави сметње
у правилном раду погона, због чега је потиснута електричном осовином.

7.2. СИНХРОНИЗАЦИЈА ПОМОЋУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСОВИНЕ
Електрична осовина представља електричну везу два или више мотора, помоћу које се
доставља количина потребне енергије мотору који је успорио ход. Квалитетнија је од
механичке осовине и не представља сметњу у раду радне машине. Изводи се у две варијанте: са два помоћна мотора или без помоћних мотора.
Синхронизација брзина два асинхрона мотора (М1 и М2) преко електричне осовине и
два помоћна мотора (М1' и М2') изводи се према следећој шеми:
Помоћни мотори (М1' и М2')
механички су повезани са
по једним главним мотором
(М1 и М2) и сви су прикључени на исту мрежу. Као
помоћни мотори узимају се
или асинхрони или синхрони мотори, у овом случају
асинхрони прстенасти мотори, који струју побуде добијају из мреже, а активну
снагу од погонских мотора
преко механичког вратила.
Ако се као помоћни мотори
користе синхрони или једносмерни, онда побудну струју добијају из посебног извора
једносмерне струје. Роторски намотаји мотора међусобно се везују преко роторских прстенова, при чему треба водити рачуна о усаглашености фаза. Главни мотори пуштају
се у рад преко заједничког отпорника R. Снага помоћних мотора бира се према очекиваној неравномерности брзина, односно оптерећења, и обично износи 20-40% снаге поУправљање електромоторним погоном
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гонских мотора. Када се мотори окрећу истом брзином, индуковане електромоторне
силе су једнаке и у опозицији, па кроз проводник којим се спајају роторски прстенови
помоћних мотора не протиче струја. Међутим, ако се брзине поремете, појавиће се разлика у вредностима електричних сила ротора и струја ће тећи од ротора једне до ротора
друге помоћне машине. Мотор са већом брзином ради као генератор у односу на други,
а мотор са мањом брзином прима енергију од бржег, као што је то и са помоћним моторима.Помоћни мотор који ради као генератор узима вишак енергије од свог главног, па
га успорава, дајући енергију споријем помоћном мотору и убрзава га, а он даље убрзава
свој главни мотор, све док се поново брзине мотора не усагласе. Тада нестају разлике
индукованих електричних сила у ротору помоћних мотора. Електрична веза ротора два
помоћна мотора служи за додавање потребне енергије мотору који је успорио, као што
то ради и механичка осовина, па се ова електрична веза назива електрична осовина.
Електрична осовина са два помоћна мотора повећава габарите електричног дела опреме због присутности помоћних мотора, а тиме је већа и цена и трошкови експлоатације
и одржавања. Због тога се прешло на електричну везу (осовину) без употребе помоћних мотора, на следећој слици:
При састављању шеме ове синхронизације треба да се усагласи повезивање прстенова погонских мотора, како би индуковане електричне силе све три фазе биле
једнаке и у опозицији при нормалној брзини, при чему се не сме дозволити да у
везама електричне осовине не буде струје
јер не би био могућ рад мотора, пошто не
би било ни вучног момента. Зато се у
тачки А прикључује отпорник R, који не
сме да се искључи, јер би у супротном
настао кратак спој, сваки мотор би радио
посебно са својим роторским намотајем
везаним накратко у тачки А, па уствари
не би било електричне осовине, којом би
се достављала енергија мотора са мањом
брзином. При истим брзинама мотора у тачки А постоји одређени електрични потенцијал добијен са ротора оба мотора који раде паралелно у односу на отпорник R, а кроз
отпорник тече збир струја са оба мотора. При поремећају брзине једног мотора долази и
до промене електромоторне силе ротора тог мотора, што изазива и промену напона ротора тог мотора, који пристиже у тачку А. Пошто је у тачки А могућа једна вредност
напона са обе стране, за изједначавање са претходним напоном јавља се струја која ће
изазвати пад напона и снизити увећани напон у тачки А. Струја изједначења тече од
једног ротора до другог, па ће се спорији убрзати, а бржи успорити до изједначења
брзина.

Управљање електромоторним погоном

страна 51

7.3.СИНХРОНИЗАЦИЈА БРЗИНА ЈЕДНОСМЕРНИХ МОТОРА
Како је синхронизација брзина обртања мотора употребом електричне осовине два
мотора без помоћних мотора најједноставнија, најекономичнија и најчешће примењивана, то ћемо овде размотрити тај начин синхронизације и то за све три врсте мотора
једносмерне струје.
Код једносмерних мотора са паралелном побудом електрична осовина се изводи као
што је то приказано на слици:
Мотори раде паралелно на истој мрежи, а
пуштају се у рад преко заједничког отпорника како би пораст брзина при упуштању
био истоветан. Из роторског намотаја извлаче се изводи са сваке трећине двоструког полног корака и воде се са задње стране мотора до три изолована проводна прстена, при чему се добија наизменични
напон, трофазни. При повезивању четкица
једног мотора са четкицама другог треба
да је остварена електрична синхронизација за уобичајену брзину обртања, а кроз електричну осовину не тече струја. Ако се поремети брзина обртања неког мотора, поремети се и електрични синхронизам, јавља се напонска разлика у свакој фази везе електричне осовине и наизменична струја изједначења. Мотор са већом брзином почиње да
ради као генератор наизменичне струје и смањује брзину што је више оптерећен наизменичном струјом, предаје струју мотору са мањом брзином. Наизменична струја формира додатни момент и убрзава спорији мотор.
Код редних мотора једносмерне струје електрична осовина се формира тако што се
редни намотај полова једног мотора прикључује редно са намотајем ротора другог
мотора и обрнуто:
Ако се повећа момент ротора једног мотора,
J , повећаће се
према формули M c
јачина струје Ј и флукс Φ. Повећана јачина
струје овог мотора пролази кроз побудни намотај другог мотора, јер је прикључен редно
са намотајем ротора првог мотора, и повећава флукс другог мотора, па према формули
U R I
n
смањује се брзина обртања и
k
другог мотора. Дакле, брзина оба мотора ће
се изједначити, али на нижој вредности од
претходне.
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Код мотора са сложеном побудом за формирање електричне осовине примењују се
везе као и код паралелних и код редних мотора једносмерне струје. При тој двострукој
електричној осовини оба система делују у смислу остваривања синхронизације брзина
обртања оба мотора, па се поремећене брзине обртања брже усклађују. Шема синхронизације брзина мотора са сложеном побудом приказана је на следећој слици:
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VIII. СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНИМА
Према врсти употребљених електромотора ЕМП се деле на погоне са:
- асинхроним моторима,
- синхроним моторима и
- једносмерним моторима.
У зависности од намене ЕМП, а према карактеристикама појединих мотора на одређеним местима, користе се одређени мотори при чему особине појединих мотора долазе
до пуног изражаја:
Погон с асинхроним кавезним мотором технички и најпогоднији је за све случајеве
где нема посебних захтева за покретање и брзину обртања, а посебно ма местима где се
покретање погона обавља у празном ходу у довољно јакој мрежи. Уколико услови у
мрежи приликом покретања погона не погодују примени кавезних мотора, онда се
користе клизноколутни (прстенасти) асинхрони мотори, а покретање се изводи уз
мању струју и повећани полазни моменат.
Синхрони мотори се користе када је уз погон потребна и компензација јалове (реактивне) енергије мреже уз покретање у празном ходу или уз посебан захтев за константан број обртаја, поготово када се ради о већим снагама.
Мотори једносмерне струје су погодни код дефинисаних захтева за брзину обртања
и обртни момент, јер могу попримити различите карактеристике момента и брзине
обртања према оптерећењу, сагласно врсти електромотора једносмерне струје (редни,
паралелни, сложени).
Основне карактеристике електромотора које утичу на избор и оцену ЕМП су:
- промена смера обртања;
- карактеристика брзине обртања с обзиром на моменат или на оптерећење;
- обртни момент с обзиром на брзину обртања или на оптерећење;
- начин покретања електромотора.
Друга и трећа карактеристика називају се још и механичке (моментне) карактеристике.

8.1. МЕХАНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕЛЕКТРОМОТОРА
8.1.1. МЕХАНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АСИНХРОНОГ МОТОРА
Брзина обртања асинхроног мотора зависи од учестаности мреже, броја пари полова и
оптерећења, што узрокује заостајање ротора, тј. клизање ротора. Брзина обртања рачуна
се по формули:
60 f
ns n
n
(1 s ) ,
а клизање:
.
s
p
ns
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На следећој слици приказане су три механичке карактеристике кавезног асинхроног
мотора, при чему је брзина обртања приказана као
релативна величина с обзиром на синхрону брзину
обртања, а обртни момент као релативан однос према номиналном моменту, правећи директан однос
између момента и брзине обртања. На слици три
карактеристике моментне криве представљају:
а) стандардну изведбу кавеза мотора код којих је
однос струје покретања и номиналне струје
Iz
4 8
In
б) изведбу кавеза с уским и дубоким уторима, што
резултира смањење струје залета и повећава момент покретања мотора
ц) изведба са двокавезним ротором, код кога вањски кавез долази до изражаја у току
покретања, а унутрађњи у тренуцима када се брзина обртања приближава синхроној.
I
Код овог мотора однос струје залета и номиналне струје је z 4,5 5,5 , а однос момеIn
нта залета и номиналног момента

Mz
Mn

2 , што је код мотора већих снага посебан

проблем, па је покретање потребно извести применом додатних елемената или употребити клизноколутни мотор.

8.1.2. МЕХАНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА СИНХРОНИХ МОТОРА
Електромоторни погони с трофазним синхроним моторима могући су само при константној номиналној брзини обртања и када је могућ залет с малим почетним моментом
оптерећења (празан ход), а добре особине ових мотора долазе до изражаја само код
већих снага. Механичка карактеристика синхроног мотора приказана је на следећој
слици:
Као што се може видети, синхрони мотор без обзира на момент има стално синхрону брзину обртања строго везану с учеn
станошћу мреже и бројем пари полова, а према формули:
n
s

ns

M
Ms

60 f
p

[obrt/min].

У празном ходу овог мотора магнетно поље мреже и побуде
мотора по фази потпуно се поклапају, а момент мотора је скоро једнак нули. Тек заостајањем ротора услед оптерећења на
осовини за неки угао α настаје и момент мотора на осовини

Управљање електромоторним погоном

страна 55

машине, при чему брзина обртања ротора остаје и даље синхрона с обртним пољем
мреже. Зависност момента мотора од угла α приказана је на дијаграму:
М, Р

Момент мотора се може исказати формулом: M
Мmax
o

90

o

180

α

Pmax

sin

90 . Са повећањем угла α изнад 90о момент
и највећи је за
мотора почиње опадати, а момент оптерећења постаје све већи
од момента мотора, па ротор заостаје све више док не заостане
за 180о, када испада из погона, тј. из синхронизма.

8.1.3. МЕХАНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОТОРА
ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ
Електромоторни погони са моторима једносмерне струје су се први примењивали, али
развојем наизменичних мотора они су потиснути, осим у случајевима када се пред ЕМП
постављају посебни захтеви, јер ови мотори омогућују потпуну регулацију и аутоматизацију. У зависности од начина повезивања побудног намотаја, подељени су на: редне,
паралелне и са сложеном побудом (компаудирани).
а) Редни мотори једносмерне струје имају карактеристику као на слици, на којој се
очитава зависност момента мотора и брзине обртања од оптерећења.
Момент мотора се може израчунати по формули:
M k
I m , а како је флукс зависан од струје оптерећења, онда је и момент мотора, па се може писати:
M k 2 I mn , при чему је за незасићени мотор n=2, па се
добија: M

k 2 I m2

Брзина обртања зависи и од напона и флукса и износи:
U
n k3
, а за константан напон напајања је:

n

k4 I mn , где је експонент n 1 . Из ових израза, као и из дијаграма, проистиче да ће

код растерећења серијског мотора он остати без побуде, што може узроковати велику
брзину обртања мотора и његово оштећење.
б) Једносмерни мотори с паралелном побудом имају механичке карактеристике као
на слици:
Види се да се с оптерећењем мотора брзина обртања релативно мало мења, и то с повећањем оптерећења лагано опада, док
момент мотора расте линеарно. Опадање брзине с оптерећењем и с повећаном струјом арматуре настаје због већег пада
напона у арматури, што уз константан напон из мреже захтева
мању контраелектромоторну силу Е.
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Ако је n

U

I Rm
k1

E
k1

, онда уз повећану струју I и пад напона I Rm мора опасти

брзина обртања да би индуковани напон у арматури Е био мањи уколико се магнетни
флукс побуде није мењао. Због тога се регулација брзине обртања проводи регулацијом
побуде, а да се при томе не мења струја мотора.
в) Једносмерни мотори са сложеном побудом сједињавају предности редних (1) и паралелних (2) мотора и имају карактеристике као на слици:
Криве промене брзине и момента налазе се
између одговарајућих кривих за редни и паралелни мотор, а која ће особина бити доминантна зависи од тога у којем режиму ради и
какво је оптерећење мотора. Ови мотори се
најчешће и срећу у пракси, јер имају знатно
ублажену промену брзине обртања с оптерећењем од редног мотора, као и изразитији пораст момента обртања с обзиром на струју
арматуре од паралелног мото-ра. То значи да
има и бржи залет уз једнако струјно оптерећење из мреже одакле се напаја.

8.2. ПУШТАЊЕ У РАД И КОЧЕЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРА
Пуштање у рад, као једну од прелазних појава која се јавља приликом укључивања
мотора у рад, посматраћемо помоћу механичке карактеристике асинхроног мотора:
M
Mmax

Mem

Mpem
Mmin

Mm

Mn

Mu

Mpm
nn ns n

Овде је са Mem означен моменат електромотора,
а са Mm моменат радне машине којом је мотор
оптерећен.
Да би дошло до покретања ЕМП основни услов
је да су полазни моменти мотора и машине у
односу:
M pem
M pem M pm , тј.
1
M pm

Време залета, пуштања у рад, тј. време које протекне од тренутка оптерећеног електромотора до
постизања радне тачке, тј. док се не почне обртати номиналном брзином nn, обрнуто је
сразмерно разлици момената мотора и машине, односно моменту убрзања Mu. С друге стране
кад се погон зауставља, физикални однос момената врло је сличан, само што убрзање
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морамо заменити успорењем, а моменат убрзања моментом кочења Мк. Кочење ЕМП
може да се проводи:
- празним ходом, када је момент кочења једнак моменту празног хода, тј. Мк=Мрн
- оптерећењем ЕМП, када је момент кочења једнак моменту радне машине, тј.
Мк=Мm
- додатним кочењем, када је моменат кочења једнак збиру момената оптерећења и
момента додатног кочења, тј. Мк=Мm+МDк.
За овако различите моменте кочења при заустављању ЕМП имамо и различита времена
заустављања. Да би се размотриле ове прелазне појаве мора се имати у виду чињеница
да су све промене везане за тромост система који се противи променама. Промене се
понашају по експоненцијалном закону чији је основни параметар временска константа
промене, а која у ЕМП обухвата однос временских константи електромеханичког система (читав погон заједно са мотором) и електричног система. За неки ЕМП прелазну
појаву залета и заустављања можемо приказати следећим дијаграмом:
n

За један електромотор временска константа је
иста и при покретању и при кочењу.
Постављањем диференцијалних једначина за
постизање момента мотора и за његов одраз на
ЕМП и њиховим решавањем, добија се општа
једначина кретања:

n1

t

τm

τm
ппкретаое

n

t

n1 1 e

кпчеое

m

за покретање

t

n

n1 e

m

за кочење

τm

– временска константа електромеханичког
система

Ако је при томе струја мотора сразмерна моменту, онда струју залета можемо представити изразом:
t

I

(Iu

It ) e

m

It

и дијаграмом:

I

Iu
It2

n2

It1

n1
τm

t

Овде је струја покретања једнака струји кратког споја мотора,
али струја кратког споја има и своју прелазну појаву док не достигне вредност Iu, па и електрична прелазна појава има одређени утицај на електромеханичку прелазну појаву ЕМП. Даљом
анализом добили би моментну карактеристику електромотора
која је приказана на доњој слици:
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М I
Iks
M
Mmax
I

Mp
Mn
In
nn

ns

n

8.2.1. ПУШТАЊЕ У РАД И КОЧЕЊЕ АСИНХРОНОГ МОТОРА
Обртно магнетно поље индукује у проводницима ротора електромоторну силу, чија
вредност по фази износи:

E''=2,22·f"·k"·N"·Φob
Пошто је учестаност ове емс сразмерна са клизањем f''=s·f' може се писати:
E''=s·(2,22·f'·k"·N"·Φob)
Израз у загради је емс по фази ротора кад он стоји, а ако ту силу означимо са Ec'', биће:

E''=s·Ec''
При пуштању асинхроног мотора у рад, у самом почетку док још ротор стоји, вредност клизања је 1, па је емс у ротору највећа (E''=Ec''). Струја у ротору зависи од ове емс
и од привидног отпора ротора. Почетна струја код кавезног ротора биће врло велика,
јер је отпор ротора врло мали, а и струја у статору је, такође, веома велика. Са повећањем брзине ротора опада клизање, па и емс у ротору, па ће и струја у ротору и статору
опадати. Почетна струја код кавезних ротора је и до 8 пута већа, што утиче на пад напона у мрежи. Прстенасти ротори немају тај недостатак и струја при упуштању може се
по вољи ограничити на номиналну вредност или на к пута већу од номиналне. Ограничење струје се постиже помоћу роторског отпорника.

8.2.1.1. ПУШТАЊЕ У РАД ПРСТЕНАСТОГ МОТОРА
Роторски отпорник се састоји из три једнака отпорника, издељена на више делова,
чији су крајеви изведени до металних плочица које се налазе на једној плочи од шкриљца или мермера. Металне плочице поређане су концентрично око једног металног
прстена. Трокрака ручица носи од ње изоловане спојнице са по два пипка које се ослањају с једне стране на једну од плочица, а са друге стране на прстен. Кад је ручица у
крајњем левом положају, онда се у свакој роторској фази налази целокупан отпор, а кад
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се ручица окреће на десно отпор се део по део искључује. Шема роторског отпорника
приказана је на следећој слици:
Укупан отпор једне фазе отпорника r"
може се израчунати ако измеримо напон
Uc" између два прстена кад је ротор закочен. Пошто су отпори спрегнути у звезду
U c''
сваки од њих доћи ће под напон
.
3
Пишући да је пад напона по фази ротора и
отпорника једнак са овим напоном, добија
се:
U c''
k (r '' R '' ) I n'' , одакле је:
3

r

''

U c''
''
n

R ''

3 k I
Ако хоћемо да ограничимо струју при упуштању на њену номиналну вредност, узимамо
k=1, а ако желимо нпр. да струја буде за 50% већа од номиналне стављамо k=1,5.
Роторски отпорници се израђују као метални и течни отпорници.

8.2.1.2. ПУШТАЊЕ У РАД КАВЕЗНОГ МОТОРА
Велика струја коју мотор са кавезним ротором узима из мреже при пуштању у рад
може се смањити ако се снизи напон на крајевима његовог статора. Снижење напона
постиже се употребом пребацивача звезда-троугао или помоћу аутотрансформатора.
Пребацивач звезда-троугао израђује се у виду прекидача са обртним вањком тако да
овај ваљак може заузети три рауличита положаја. Пребацивач се са једне стране прикључује на мрежу помоћу 3 завртња, а са друге стране носи 6 завртњева преко којих се
помоћу 6 проводника повезује са 6 извода намотаја статора. Задатак пребацивача је да
омогући спрезање статорских намотаја у звезду или троугао. Пребацивач се примењује
само код мотора који су предвиђени за
нормалан рад при спрези у троугао. Снижење напона и струје се постиже тако
што је при упуштању пребацивач у положају звезда, чиме се напон снизи за 3
пута, а струја о доводном воду на 1/3 оне
која настаје при пуштању у рад мотора
кад су његови намотаји спрегнути у троугао. Пошто мотор крене пребацивач се
пребацује у положај троугао, а намотај је
под напоном за који је и предвиђен. ПреУправљање електромоторним погоном
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бацивач Y/Δ примењује се само у случају кад се од мотора при упуштању не захтева да
развије јак моменат, јер се моменат мотора мења са квадратом напона, па ако је напон
за 3 пута нижи, моменат је за 3 пута мањи.
Аутотрансформатор се понекад употребљава за покретање мотора веће снаге. Примар аутотрансформатора се прикључи на мрежу, а на његов секундар прикључе се крајеви мотора:
Док су ножеви пребацивача у положају (1) намотаји статора
налазе се под секундарним напоном чија се вредност према жељеном полазном моменту подеси на 70, 60 или 50% напона мреже. Кад мотор крене, секундарни напон се постепено повисује
док не постане једнак напону мреже, кад се прекидач пребацује
у положај (2), чиме се искључује аутотрансформатор, а статор
директно повезује на мрежу.
При пуштању у рад, из секундара у статор протиче струја I",
чија је вредност ограничена само привидним отпором статора Z,
па је:
U '' 1 U '
I ''
Z
m Z
Та струја изазива у примару, па и у доводном воду, m пута мању
струју:
I'

1
I ''
m

1 U'
m2 Z

Однос U'/Z је струја у намотајима статора I кад је он директно
прикључен на мрежу, па је:
1
I'
I
m2
Према томе, однос струја у доводном воду при пуштању у рад преко аутотрансформатора (I') и при директном укључењу мотора на мрежу (I) једнак је квадрату реципрочне
вредности односа преображаја трансформатора:

I'
I

1
m2

Ређе се кавезни асинхрони мотори пуштају у рад отпорником, који се повезује редно
са статорским намотајем. Отпорници утичу на јачину полазне струје, која је утолико
нања уколико је отпор већи. Тиме се смањује и полазни моменат мотора. После упуштања отпорник се искључује, а могу бити омски и индуктивни. Индуктивни се чешће
користе.
За упуштање асинхроних мотора користе се и разне врсте тиристора, са или без побудне електроде, који се називају дијак и тријак. Они почињу да проводе када напон на
њиховим крајевима достигне одређену вредност, а употребљавају се најчешће као побудни елементи за друге полупроводнике, прекидаче снаге... Упуштање у рад асинхроних
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мотора може се извести и променом учестаности напона напајања статора, за шта служе
тиристорски склопови под именом циклоконвертори, који се нарочито примењују код
асинхроних мотора на местима где се траже одређене промене брзина.
Лакше упуштање кавезних асинхроних мотора може се постићи и конструкцијом мотора са ротором који носи два одвојена веверичја кавеза, концентрична један према
другом, тј. са двокавезним ротором, о чему је већ било речи.

8.2.1.3. КОЧЕЊЕ ТРОФАЗНИХ АСИНХРОНИХ МОТОРА
Трофазни асинхрони мотори заустављају се на један од четири основна начина:
- искључењем са напона напајања;
- увођењем једносмерне струје у намотај статора;
- контравезом или
- генераторским кочењем.
Искључењем са напона напајања врши се кочење тако што се кинетичка енергија
обртних маса мотора троши на савладавање трења ротора о ваздух и трења на лежиштима мотора. Примењује се када не треба погон презицно укочити, тј. на одређеном
месту или за одређено време, као нпр. код вентилатора.
Увођење једносмерне струје у намотај статора врши се тако што се мотор прво искључи са наизменичног напона, а прикључи на напон једносмерне струје, која ствара
необртно магнетно поље, па мотор почне да ради за тренутак у генераторском режиму и
кочи се ротор. Користи се у случају да треба зауставити велику обртну масу неке машине без велике прецизности заустављања, као нпр. обртни сто обртне бушилице –
карусела.
Кочење контравезом примењује се када мотор треба брзо зауставити. Врши се тако
што се прво мотор искључи са мреже, измени се редослед фаза на прикључку, а потом
поново прикључи на мрежу. Променом редоследа фаза намотај статора ствара обртно
магнетно поље супротног смера и мотор прелази у радни режим кочнице. Користи се у
случају потребе брзог и прецизног кочења, као и у случају када након поновног укључења машина треба да ради у супротном смеру од претходног (рендисаљка), али треба
водити рачуна о пресеку проводника за напајање мотора и о избору прекидача мотора.
Генераторско кочење се примењује нпр. при спуштању терета кранском руком. У
почетку мотор ради у свом основном режиму, али због тежине терета долази до убрзавања обртања ротора и преласка преко синхроне брзине у генераторски режим, па враћа
електричну енергију у мрежу, радећи на тај начин као кочница. Смањење брзине спуштања кранске руке се и не примећује јер између електромотора и кранске руке постоји
велики редукциони механички преносник.
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8.2.2. ПУШТАЊЕ У РАД И КОЧЕЊЕ ЈЕДНОСМЕРНИХ МОТОРА
8.2.2.1. ПУШТАЊЕ У РАД
Мотори једносмерне струје пуштају се у рад на један од два следећа начина:
- отпорником у колу ротора или
- редно-паралелним везивањем два или више мотора.
Најчешћи начин упуштања је применом отпорника у колу ротора. Отпорник у току
поласка мотора смањује јачину струје, а са повећањем брзине обртања ротора расте и
његова контраелектромоторна сила која све више ограничава струју која долази из мреже, па се вредност отпора може постепено смањивати све док се не искључи. Тада се
електромотор обрће својом номиналном брзином.
Редно-паралелно превезивање два или више мотора једносмерне струје изводи се
тако што су мотори прво везани редно, па кад достигну половину номиналне брзине
обртања превежу се у паралелну везу. Тиме се у почетку добија нижи напон на сваком
од мотора јер се у редној вези укупни напон мреже дели на онолико напона колико има
мотора. Предност овог упуштања у односу на отпорничко упуштање је економске природе, јер нема губитака електричне енергије по Џуловом закону на отпорницима.

8.2.2.2. КОЧЕЊЕ МОТОРА ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ
Мотор једносмерне струје може да се зауставља на четири основна начина:
- искључивањем са мреже;
- генераторским кочењем;
- кочењем контравезом или
- електродинамичким (реостатским) кочењем.
Искључивање електромотора са мреже врши се помоћу ручних или даљинских прекидача када није потребно брзо и прецизно заустављање, као и код трофазних мотора.
Генераторско кочење изводи се тако што се искључивањем отпорника у побудном
колу мотора (код мотора са паралелном и сложеном побудом), или укључивањем отпорника паралелно намотају ротора (код редних мотора), повећава побудна струја. Њеним повећањем повећава се и вредност контраелектромоторне силе у намотају ротора
мотора, па у неком тренутку постаје и већа од вредности напона напајања мотора и
мења смер кроз намотај ротора, што значи да мотор прелази у генераторски режим
рада. Промена смера струје кроз намотај ротора, при непромењеном поларитету магнетних полова, изазива промену смера вучне силе мотора, тј. она од вучне постаје кочна и
зауставља ротор мотора.
Кочење мотора једносмерне струје контравезом изводи се као и код трофазних асинхроних мотора. Брзим превезивањем прикључних крајева мења се смер струје кроз намотај ротора или смер струје побуде кроз побудни намотај. Код сложеног мотора треба
Управљање електромоторним погоном

страна 63

променити смер побудне струје и кроз паралелни и кроз редни побудни намотај. Тиме
се мења смер вучне иле ротора, која од вучне постаје кочна.
Електродинамичко (реостатско) кочење мотора једносмерне струје је посебна врста
генераторског кочења. Мотор се најпре прекидачем искључи са напона напајања, затим
се у коло ротора прикључи отпорник одређене вредности отпорника, а под дејством
кинетичке енергије ротора он се и даље окреће индукујући електромоторну силу, која је
по смеру супротна напону мреже. То значи да вучна сила мења смер и постаје кочна,
што проузрокује кочење мотора. Током овог кочења смањује се брзина мотора, а са
њом и вредност индуковане електромоторне силе у намотају ротора, као и струје ротора, побуде полова, па и силе кочења, односно постепено опада ефикасност кочења. Због
тога је при завршетку потребно применити неки додатни метод ефикасног кочења, па се
или врши смањивање отпора кола ротора или механичко кочење, као код електричних
возила (тролејбус, воз).
Заустављање мотора једносмерне струје може да се врши и применом тиристора у
различитим спрегама тиристора и различитим начинима кочења. Тиристори се могу
примењивати за кочење контравезом, електродинамичко и генераторско кочење.

8.2.3. ПУШТАЊЕ У РАД И КОЧЕЊЕ СИНХРОНИХ МОТОРА
8.2.3.1. ПУШТАЊЕ У РАД
Синхрони мотори се примењују на местима где је потребна стална брзина обртања,
као што је то код претварача, вентилатора, пумпи, компресора и сл. Код мањих брзина
(испод 500 о/min) јефтинији су од асинхроних мотора и лакше се граде за више напоне
него асинхрони. Посебан проблем је пуштање синхроних мотора у рад, због чега постоји више начина упуштања:

На слици лево приказана је шема за директно упуштање
синхроног мотора. Струја при укључењу је 4-6 пута већа од
номиналне струје, а полазни моменат износи од 0,5-1 номиналног момента, па овај начин се не може применити при
укљученој радној машини коју покреће овај мотор. Примењује се код мрежа које подносе велике струјне ударе. Пуштање у рад је у положају ''а'', а погон у положају ''b".
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На слици је приказано упуштање синхроног мотора у рад са
деоним намотајима. Струја при упуштању је до 2 пута већа од
номиналне струје, а полазни момент од 0,2-0,35 номиналног. Овај
начин се примењује код великих снага, средњег и тешког залета.
Упуштање се изводи у положају прекидача ''А'' укључено, ''В''
отворено, а погон у положају ''А'' укључено, ''В'' укључено.

Помоћу преклопке звезда-троугао (слика лево) добија се
струја при упуштању од 1,5-2 пута већа од номиналне струје,
док полазни момент износи од 0,2-0,5 номиналног момента.
Овај начин упуштања примењује се код средњег и тешког залета. Потребно је брзо прикључење.
Пуштање у положају звезда: ''А'' укључено, ''В'' отворено, ''С''
укључено.
Погон у положају троугао: ''А'' укључено, ''В'' укључено, ''С''
отворено.

Упуштањем преко импедансе Z (отпорника или пригушнице) добија се струја при упуштању од 1,5-2,5 пута јача од
номиналне струје, а полазни момент је 0,1 номиналног момента.
Овај начин се примењује код лаког залета и малих снага.
Пуштање је у положају ''А'' укључено, ''В'' отворено, а погон у
положају ''А'' укључено, ''В'' укључено.

Код упуштања преко трансформатора Т струја при упуштању, као и полазни момент, зависе од преносног односа који се
може мењати по жељи. Овај начин се примењује за све напоне и
снаге.
Упуштање се одвија у положајима прекидача: ''А'' укључено,
''В'' укључено, ''С'' отворено.
Погон се изводи у положајима: ''А'' укључено, ''В'' отворено,
''С'' укључено.
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8.2.3.2. КОЧЕЊЕ СИНХРОНИХ МОТОРА

Заустављање синхроних мотора остварује се контравезом или, пак, електродинамичким кочењем.
Кочење контравезом ређе се употребљава због великих струја контравезе и малих
момената кочења, као и због сложених уређаја за кочење и поновно покретање. Иначе,
изводи се као и код асинхроних мотора.
Електродинамичко кочење се много чешће изводи и врши се тако што се трофазни
намотај статора искључи са напона напајања и повеже преко отпорника. Од вредности
отпора отпорника за кочење зависи јачина наизменичне струје кочења, па и момент
кочења, који зависе још и од индуковане електричне силе у трофазном намотају приликом кочења. Да би кочни момент био већи, побудни намотаји се у тренуцима кочења
синхроне машине напајају из посебног извора једносмерне струје. То се ради због тога
што при кочењу опада брзина обртања сопствене будилице мотора, па и напон
будилице, а потребно је да побудни напон мотора у време кочења има веће вредности.
Анализа појаве кочења синхроних мотора је веома сложена процедура.

8.3. ЕЛЕКТРИЧНА ЗАШТИТА ЕЛЕКТРОМОТОРА
При избору елемената и извођењу ЕМП веома важну улогу има избор елемената за
заштиту мотора и погона од: преоптерећења, кратких спојева и сметњи које потичу од
превисоког или прениског напона у мрежи за напајање ЕМП.

8.3.1. ЗАШТИТА ОД ПРЕОПТЕРЕЋЕЊА
Сви електрични уређаји, а посебно мотори, израђени су за одговарајуће оптерећење
које у њима узрокује појаву надтемпература. Максимална допуштена надтемпература
мотора зависи од конструкције, пре свега од температурне класе употребљеног изолационог материјала. Све електричне машине су у том погледу подељене у групе унутар
којих је прописана и максимална дозвољена надтемпература и на коју се односе номинални подаци машине. При томе, максимална радна температура машине не сме да
пређе дозвољену температуру за одређену класу. Да би такве услове осигурали у потпуности, потребне су уз прекидаче, растављаче итд. и апарати који ће искључивати
машину при прекомерном оптерећењу и појави раста надтемпературе више од дозвољене вредности. Заштитни уређаји углавном су везани за струјно оптерећење машине,
тј. мотора, према дијаграму на следећој слици:
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Унутар номиналних вредности заштита не сме деловати,
а кад се оне премаше брзина деловања заштите треба да
буде зависна о величини и трајању прекорачења оптерећења. Тако се заштита не сме активирати струјом покреtu
тања Iu за време tu, а такве карактеристике деловања морају имати уређаји за заштиту од преоптерећења: биметални релеји или окидачи, топљиви осигурачи и специIn
Iu
I
јалне заштитне направе на основи термослике мотора.
tu – време ппкретаоа
Топљиви осигурачи и струјни релеји чешће се користе
Iu – струја ппкретаоа
за заштиту од кратких спојева, а о биметалима је већ
било речи. Временски струјни (прекострујни) релеји користе се само тамо где се не
могу допустити ни најмања преоптерећења дуже од неког одређеног времена (нпр. време стављања у погон). Заштита овим релејом састоји се у томе да се код преоптерећења
активира прекострујни релеј, али се његово деловање не преноси одмах даље, него се
временски затеже онолико колико је потребно да се удовољи функционалним захтевима мотора.
Код мотора велике снаге, посебно где је извршена аутоматизација и регулација, узима
се специјална заштита на бази термослике штићеног мотора. Ти уређаји изведени су
у релејној или полупроводничкој техници са термоосетљивим отпорима. Отпорници су
уграђени у облику сонде у намотаје мотора, у сваку фазу по једна сонда, чија се промена отпора с порастом температуре намотаја преноси на сигнализацију или управљање
мотором. У основи, употребљавају се две врсте термоотпорних сонди: са негативним
температурним коефицијентом (NTC) или са позитивним температурним коефицијентом (PTC). NTC-сондама с порастом температуре отпор нагло пада (слика а), и то неколико десетака по 1оС. PTC-сондама позитивни градијент пораста отпора знатно је већи
(слика б), посебно ако је прикладно изабрана врста сонде за одговарајуће температурно
подручје. PTC-сонде имају карактеристику с коленом, тако да код неке температуре
нагло расте отпорност с променом температуре.
t

ппдручје нпрм.
рада
ппдручје
ппкретаоа

R

R

T
слика а)

T
слика б)

Сонде (термистори) су осетљиве на стварну температуру, па при нижој околној температури омогућују веће оптерећење мотора него кад је она виша. Постављају се у утор
намотаја, што ближе средини лим-пакета, између изолације, довољно електрички изоловано од намотаја и све три сонде су редно везане и тако се прикључују на отпорно
осетљив уређај. Особина тог уређаја мора да буде да при нижој температури, све до
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максимално дозвољене, он остаје активан и својим контактом омогућава укључење и
нормалан рад мотора.
Струјно коло помоћног напона управљања прекидача затворено је преко извршног релеја отпорно осетљивог уређаја
и електромагнета прекидача, који је помоћу тастера за управљање (U-I) спојен тако
да „памти“ укључење и искљу-чење. То
значи да се након притиска на тастер U
прекидач затвара и одржава свој радни
контакт и након отпуштања тог тастера.
Ако су на заштитни уређај прикључене
РТС-сонде, онда он мора бити активан,
односно извршни орган релеја укључен,
све док укупни отпор сонди не пређе подешену вредност R. Након тога релеј искључује прекидач Р, а укључује сијалицу
Si која сигнализира преоптерећење. Код
NТС-сонди укупни отпор мора бити ве-ћи
од граничног у току нормалног рада, а кад
дође до преоптерећења и његовог пада, релеј остаје без побуде и искључи прекидач Р.

8.3.2.ЗАШТИТА ОД КРАТКОГ СПОЈА И ЗЕМЉОСПОЈА
Настанак кратког споја и земљоспоја је потпуно непредвидив, а једина ефикасна превентивна мера је одржавање погона у беспрекорном стању, што је понекад и врло
тешко због радних услова. Како је опадање изолације у мрежи, па и сам земљоспој,
слабо место у мрежи, које у даљем току рада може изазвати кратак спој, то је земљоспојна заштита са сигнализацијом или трајном контролом изолације мреже обавезна.
Али трајне превентивне мере заштите могуће су само код изолованих система мрежа,
док се код уземљених система може помоћи само правилним одржавањем. Да би се поставила ефикасна заштита од кратког споја, мора се направити тачан прорачун кратког
споја знајући вредности његове струје која се може јавити на свим сабирницама (макс.
струја) и на свим потрошачима (мин. струја кратког споја). Да се оствари ефикасна заштита од кратког споја, потребно је на свим местима где се поставља заштитни уређај
да буде:
- довољна прекидна моћ апарата за заштиту како би прекинуо насталу макс.
струју кратког споја;
- довољна брзина реаговања апарата при настанку кратког споја.
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Да би се први услов задовољио, струја искључења мора бити већа од максималне
могуће струје кратког споја (Ii>Imax), а да би се задовољио други услов потребно је да
заштитни уређаји (механизми) на апарату сигурно реагују већ кад кроз њих протиче
минимална струја кратког споја (Iz<Ikmin), а однос тих струја приказан је сликом:
нпминална
струја

0

струја
заштите

In

струја краткпг сппја

Ikmin

струја искључеоа

I

Величине ових струја зависе од примењеног апарата (заштитни прекидач, топљиви осигурач, прекидач снаге) и изводи се на основу прорачуна.
Често се дешава да, због промене погонских прилика, пројектована заштита од кратког споја не задовољава захтеве прописа. При томе могу настати следећи случајеви:
- прекидач постаје преслаб да прекида повећане максималне струје кратког споја,
када треба променити прекидач или испред њега уградити топљиви осигурач
довољно велике снаге прекидања;
- минимална струја кратког споја постаје премала за активирање заштитног уређаја, када треба уградити комбиноване топљиве осигураче или уместо њега електромагнетни прекидач, или иза њега прекидач са термомагнетним релејом;
- за погоне с врло великим струјама кратког споја обавезно треба ставити осигурач, како би прекинуо струјно коло пре него што струја достигне максималну
вредност.

8.3.3.ЗАШТИТА ОД СМЕТЊИ У МРЕЖИ
Сваки уређај за заштиту мотора мора бити тако изведен да при недовољној висини
напона у мрежи, или његовом нестанку, прекине струјно коло напајања мотора. То је
потребно због тога да при поновном доласку напона мотори не би неконтролисано кренули у погон, што би изазвало велико преоптерећење мреже и евентуалне незгоде због
незаустављеног погона и његове неприпремљености за поновно покретање. Ова
заштита се постиже код:
- моторних заштитних прекидача уградњом поднапонског окидача који искључује
прекидач при сваком нестанку напона и његовом снижавању испод дозвољене
вредности;
- електромагнетних прекидача спајањем електромагнета преко одговарајућих тастера за управљање с „памћењем“. Електромагнет отпушта прекидач кад напон
падне испод прописане границе, као код контактора.
У пракси се сматра да је минимално потребан полазни моменат бар 70% номиналног
што значи да треба да буде дозвољена граница поднапонске заштите:
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Mp

u%
1,05
100

Mn

2

0,7

u% - процентуални пад напона
Том услову може се удовољити ако пад напона не буде ни у ком случају већи од 20%,
при чему произилази:

Mp
Mn

1,05 0,20

2

0,7

Према томе, по питању момента, дозвољени пад напона сме да буде 20% код покретања мотора или 15% мањи од номиналног напона мреже, јер је напон празног хода
трансформатора бар 5% виши од номиналног напона. Исти захтев се поклапа и са прописаним условима за уградњу прекидача, контактора и поднапонских окидача, који
морају сигурно функционисати и када напон мреже не одступа више од -15% до +10%
номиналног напона.

8.4.ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ САУ ЕМП
8.4.1.ОСНОВНИ ЗАДАЦИ И КРИТЕРИЈУМИ САУ
Под појмом управљања подразумева се скуп радњи које је потребно предузети у случајевима поремећаја или промене режима рада неког објекта, у нашем случају електромоторног погона. Уколико се управљање ЕМП изводи аутоматским путем, за шта је
потребно више елемената повезаних у један систем, тј. систем аутоматског управљања,
такво управљање је аутоматско управљање. Ако се при аутоматском управљању врши и
регулација неких или свих важних физичких величина у ЕМП, онда имамо аутоматску
регулацију, за шта служи систем за аутоматску регулацију (САР).
Основни задаци регулације су:
- компензација утицаја сметњи које делују на процес, при чему регулисана величина или величине у требају остати на вредности одређеној подешеној
(жељеној) вредности хR регулатора. У овом случају ради се о чврстој регулацији
(стабилизацији, регулацији сметње)
- регулисана величина у мора брзо пратити промењиву вредност хR и овде се
говори о следној (пратећој) регулацији.
У оба случаја мора се трајно мерити регулисана величина У и упоређивати са референтном вредности хR с циљем да регулацијско одступање нестане или буде занемариво
мало (е →0).
У погледу техничке употребе система суштинска ставка коју мора да задовољи САР
јесте да се регулатор мора пројектовати и изабрати тако да он осигура стабилност система. Осим тога, мора да испуни и додатне захтеве, који дефинишу квалитет регулације, па се називају критеријуми квалитета (доброте), а то су:
- време потребно за компензацију утицаја сметње мора да буде минимално;
- регулацијско одступање проузроковано сметњом мора да буде минимално;
- праћење водеће величине мора да буде одговарајуће.
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Ако САУ испуњава све ове критеријуме онда се такав систем управљања назива
оптималним у смислу примењених критеријума.

8.4.2.ОСНОВНА СТРУКТУРА САУ
Системи аутоматског управљања и регулације могу бити састављени од једне или
више контура, па се деле на једноконтурне (SISO) и сложене (MIMO) САУ и САР.
Једноконтурни систем представља јединствен систем или део система којим се управља
једном физичком величином на основу њене задате вредности. За разлику од једноконтурних, сложени системи се могу управљати са више физичких величина унапред
задатих.

задата
величина

задате вел.

САУ
или

САУ

регулисана
величина

САР

једноконтурни систем

регулисане
вел.

или

САР
сложени систем

За остваривање зависности промене излазних од улазних величина примењују се два
основна принципа – принцип отвореног и принцип затвореног кола.

ОТВОРЕНИ СИСТЕМИ
Код овог система излазна величина се мења према унапред одређеном закону без упоређивања са референтном величином. Сигнал деловања се креће у једном смеру и то од
улаза према излазу и нема повратне спреге. Отворени систем може да функционише само по унапред утврђеном програму.
давач
впдеће
величине

управљачки
систем

ЕМП
(мптпр с раднпм
машинпм)

управљана
величина

Међутим, у појединим случајевима неопходно је извршити компензацију поремећаја,
који може да се јави, односно да промени управљачку величину. Компензација може да
се изврши само на оним поремећајима који су унапред предвидљиви и који су обухваћени програмом. На следећој слици приказана је структура отвореног система са
компензацијом поремећаја:
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S (ппремећај)

давач
впдеће
величине

управљачки
елемент

извршни
елементи

ЕМП
мптпр с раднпм
машинпм

управљана
величина

управљачки систем

Особине отворених система су:
- управљачки систем и објекат су редно спрегнути, а пренос сигнала се одвија у
отвореном колу;
- неопходна је информација о жељеном понашању објекта;
- у случају да су и управљачки систем и ЕМП стабилни стабилан је и цео отворени систем аутоматског управљања;
- отворени САУ обезбеђују поуздан рад ЕМП једино ако на њега делују очекивани поремећаји. У противном, неопходно је да човек непосредно учествује у
раду отвореног САУ да би рад система био поуздан.
ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ
Код овог система помоћу повратне спреге се на улаз у систем доводи информација о
излазној величини. Излазне величине се упоређују са задатом величином у детектору
сигнала грешке, на чијем излазу се формира сигнал грешке. Повратна спрега може да
буде позитивна и негативна. Позитивна повратна спрега је она спрега којом се повећава утицај улазног дејства на излазну величину, а негативна је она спрега којом се смањује утицај улазне величине на излазну.
ппремећај
давач
впдеће
величине

детектпр
сигнала
грешке

управљачки
елементи

извршни
елементи

ЕМП
мптпр с раднпм
машинпм

мерни
прган
ппвратна спрега
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8.4.3. ПОСТУПЦИ РЕГУЛАЦИЈЕ
Постоји више различитих поступака регулације, као нпр. регулација компензацијом
поремећаја, регулација по отклону, комбинована регулација, као и сложени поступци
регулације.

РЕГУЛАЦИЈА КОМПЕНЗАЦИЈОМ ПОРЕМЕЋАЈА
Овај поступак се састоји у томе да се информација о поремећају пренесе управљачком систему, који преко својих извршних елемената делује на ЕМП у циљу компензације деловања поремећаја. Компензација може да буде потпуна или делимична. Код
потпуне компензације остварена је компензација свих поремећаја, а код делимичне
компензације једног или само неких поремећаја. Предност ове регулације је велика
брзина деловања, а лоша особина недовољна тачност.

РЕГУЛАЦИЈА ПО ОТКЛОНУ
Поступак регулације по отклону састоји се у преносу информација о стању регулисане величине управљачком систему, који преко извршних органа делује на ЕМП у
циљу повратка регулисане величине на задату вредност. За овај поступак регулације
неопходна је повратна спрега. Предност регулације по отклону јесте тачност, а недостатак инертност реаговања.

КОМБИНОВАНА РЕГУЛАЦИЈА
Овај поступак регулације обједињава претходна два, па и њихове добре особине.
Састоји се у томе да се управљачком систему пренесу информације и о стању поремећаја и о стању регулисане величине. Управљачки систем преко извршних органа
делује на ЕМП и у смислу компензације поремећаја и у смислу повратка регулисане
величине на задату вредност.

СЛОЖЕНИ ПОСТУПЦИ РЕГУЛАЦИЈЕ
Велики број процеса су веома сложени, па се могу приказати као више процеса
међусобно спојених у једну функционалну целину. Због тога такве процесе морамо
регулисати са више повезаних и зависних делова и регулационих кругова. Постоји
више различитих поступака регулације таквих процеса, као нпр. предрегулација и
каскадна регулација.
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Код предрегулације се прво регулише поремећајна величина, која се мења у широким границама, па тек онда и излазна величина процеса.

пбјекат пд кпг
пптиче
ппремећај

ЕМП
X

X1
регулатпр
ппремећ.
величине

Регулатпр
X10

X0

Каскадна регулација се примењује у случајевима када је тешко постићи довољно
квалитетну регулацију само једним регулационим кругом. Процес се тада дели по
деловима којима се лакше могу одредити карактеристичне величине и према њима
водити ток процеса. Главна регулисана величина се регулише главним или водећим
регулатором, а помоћне величине помоћним или подређеним регулаторима.

Z2
Z1

P2

P1
X

X1

R2

R1
X0
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8.5. МАТЕМАТИЧКО ОПИСИВАЊЕ САУ ЕМП
За опис понашања неког система уопштено се користе физикалне и / или друге законитости или се о владању система закључује на основу мерења. Математички приказ
владања система је математички модел који се састоји од диференцијалних, алгебарских или логичких једначина.
Математички модели уопштено представљају полазиште при:
• анализи и синтези система аутоматског управљања
• симулацији система на рачунару (омогућава се "експериментисање" на математичком моделу уместо на реалном систему)
Одређивање математичког модела сложен је посао! Као прво треба одредити структуру и параметре математичког модела, након чега следи идентификација која може бити:
- теоретска,
- експериментална.
• Теоретски идентификација (системска анализа) темељи се на познавању физикалних
и других законитости процеса и постављању једначина равнотеже (масе, енергије, импулса кретања).
• Експериментална идентификација заснива се на мерењу улазно / излазних величина
процеса те обради тих величина.
Специјални облици математичког модела зависе о стварним својствима процеса и
система.

8.5.1. Системи у динамичким и стационарним стањима (режимима)
Динамичко понашање (временско понашање) описује временски ток излазне величине система (процеса) У(t) уз доведену улазну величину система (процеса) X(t). Ова веза
између улазно/излазних величина може се уопштено изразити помоћу оператора Т;
дакле, сваком реалном X(t).придружен је реални У(t):
У(t) = Т [X(t).].
Динамичко понашање се приказује аналитички, путем математичких формула, или графички, путем дијаграма а на основу изведених експеримената и мерења.

8.5.2. Особине система
1. Линеарни и нелинеарни системи
Систем је линеаран ако важи принцип суперпозиције
n

n

ki yi (t ) T
i 1

k i xi (t )
i 1

за произвољну линеарну комбинацију улазних величина Х(t),
где је:
i = 1, 2, ... n,
ki - реалне константе.
Линеарни континуирани системи обично се описују помоћу линеарних диференцијалних једначина:
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n

ai (t )
i o

di
y(t )
dt i

n

b j (t )
j 0

dj
x(t )
dt j

За линеарне системе управљања заокружена је теорија, што није случај за нелинеарне
системе. За нелинеарне системе шире се примењују приближне методе, као што је линеаризација, за шта се најчешће користи поступак развоја у Тејлоров ред.
2. Системи са концентрисаним и расподељеним параметрима
Ако се систем замисли да је састављен од коначно много идеализираних појединачних
елемената (нпр. омски отпори, капацитети, индуктивитети, пригушивачи, опруге, масе
итд), онда се такав систем назива системом са концентрисаним параметрима. Понашање ових система описује се помоћу обичних диференцијалних једначина. С друге
стране, ако систем поседује бесконачно много бесконачно малих појединачних елемената, онда се ради о систему са расподељеним параметрима и описује се помоћу парцијалних диференцијалних једначина.
3. Временски промењиви и временски непромењиви системи
Ако параметри система нису константни него се мењају са временом, онда се ради о
временски промењивим системима. Ако то није случај, онда се ради о временски
непромењивим системима.
Примери временски промењивих система:
- Ракета (промена масе);
- Температурни зависни отпорник (при временској промени температуре).
Временска непромењивост (инваријантност) може се исказати формално помоћу операторског записа:
У(t-t0) = Т [Х (t-t0)].
4. Системи са континуираним или дискретним начином рада
Ако је излазна величина У унутар одређених граница континуирано промењива, онда
за такав сигнал кажемо да је континуирани сигнал. Међутим, у неким случајевима излазна величина У може попримити само одређене вредности амплитуде и онда имамо
квантизирани сигнал, а ако је У позната величина само у временски дискретним тренуцима, онда је то временски дискретан сигнал. Квантизиране и временски дискретне
сигнале сусрећемо у дигиталним системима.
5. Системи са детерминистичким или стохастичким системским промењивим
Детерминистички сигнали (а онда и системи) једнозначно су одређени (могу се аналитички описати), за разлику од стохастичких сигнала (а онда и системи) који имају
потпуно нерегуларан карактер и не могу се аналитички описати. Код стохастичких сигнала вредност сигнала у сваком тренутку може се описати само помоћу статистичких
законитости. Детерминистички сигнали могу се репродуковати, док се стохастички
сигнали не могу репродуковати.
6. Каузални и некаузални системи
За каузални систем мора наступити прво побуда, да би се потом добио одзив, па су сви
реални системи стога каузални!
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7. Стабилни и нестабилни системи
Ако свака по износу ограничена побуда даје излазни сигнал система који је такође
ограничен, онда је систем стабилан.
Напомена:
Уз наведена системска својства важна су још и својства:
- управљивости и
- осмотривости.

8.5.3. ОПИС ЛИНЕАРНИХ КОНТИНУИРАНИХ СИСТЕМА У
ВРЕМЕНСКОМ ПОДРУЧЈУ
Опис линеарних континуираних система у временском подручју изводи се помоћу диференцијалних једначина, помоћу специјалних излазних сигнала и у простору стања.
Диференцијалне једначине које се користе су:
• обичне линеарне диференцијалне једначине
• парцијалне линеарне диференцијалне једначине
Као полазиште при постављању математичког модела процеса (динамичког модела
процеса) служе физикални закони, а за електричке системе од посебне важности су
Кирхофови закони, Омов закон, закон електромагнетне индукције, Максвелова
једначина итд.
Основне карактеристике приказа у простору стања су:
1. СИСО и МИМО системи могу се формално обрађивати на исти начин;
2. Овај је приказ јако је погодан за теоретску анализу (аналитичка решења, оптимизовању), као и за нумеричко рачунање (са рачунаром);
3. Веома је једноставно одређивање понашања система уз познат почетни услов Х(t0);
4. Има се добар увид у унутрашње понашање система.

8.5.4. ОПИС ЛИНЕАРНИХ КОНТИНУИРАНИХ СИСТЕМА У
ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ ПОДРУЧЈУ
За описивање линеарних континуираних система у фреквенцијском подручју користе
се линеарне диференцијалне једначине са константним коефицијентима, а за њихово
решавање, као најважније помоћно средство користи се Лапласова трансформација (Lтрансформација). L-трансформација је линеарна интегрална трансформација:
F (s)

f (s) e

st

dt

0

где је:
f (t) - оригинална функција (оригинал);
F(s) - слика функције (слика);
s = σ + јω - комплексна промењива.
Примена дефиницијске релације темељи се на претпоставкама:
а) f(t) = 0 за t < 0,
б) интеграл мора конвергирати.
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Дакле, код Лапласове трансформације врши се придруживање између слике и оригинала:
F(s) = L (f (t))
Након што се одреди једначина по горњем интегралу врши се обрнута L-трансформација по следећем изразу:
c j
1
f (t )
F ( s ) e s t ds
2
j c j
f(t) = L -1 {F (s)}.
Да би се избегло рачунање L -1 {F (s)} постоје коресподентне табеле L– рансформација.
Графички, поступак се може приказати:
оригинал

диференц.
једначина

решеое

L -1 - трансформација

L– трансформација
слика

алгебарска
једначина

решеое

Решење хомогене диференцијалне једначине представља унутрашње промене система,
дакле понашање које зависи само од почетних услова, па је и описано половима sk
(k = 1, 2, ............. n) od X(s), који се добијају решавањем:
чијом се факторизацијом добија:

Σais=0

(s−s1)(s−s2)...(s−sn)=0 .

Положаји полова sk u s – равни у потпуности карактеришу понашање система описаног
хомогеном диференцијалном једначином:
- за случај sk < 0 смиривајуће осцилаторно понашање
- за случај sk > 0 ескалационо осцилаторно понашање
- за случај sk = 0 трајно осциловање
Због тога се претходне две једначине називају карактеристичним једначинама система, а полови система sk од X(s) властитим вредностима.
И линеарни континуирани временски инваријантни (промењиви) системи с концентрисаним параметрима описују се и решавају по истом поступку, уз увођење блоковске
алгебре.

8.6. СТАБИЛНОСТ ЛИНЕАРНИХ КОНТИНУАЛНИХ СИСТЕМА
Регулациони круг (систем управљања) може због повратне везе бити нестабилан, тј
могу наступити осцилације регулисане величине чије би амплитуде попримиле бесконачне вредности (теоретски). Систем је стабилан ако се за ограничену побуду (улазни
сигнал) добија ограничени одзив.
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Према томе, важећа би била следећа дефиниција стабилности:
Линеарни временски непромењиви систем управљања асимптотски је стабилан
ако за његову граничну функцију важи:

lim g (t )

0

t

-

Систем је нестабилан ако g(t) поприми бесконачан износ за растући t.

-

Систем се налази на граници стабилности када g(t) поприми константан износ
за растући t.

Претходна дефиниција стабилности показује да је код линеарних система стабилност
системско својство, будући да тежинска функција у потпуности описује системско владање.
Ако је испуњено lim g (t ) 0 онда не постоје такви почетни услови нити такве
t

ограничене улазне величине које могу изазвати неограничени раст излазне величине.
Стога би се ова дефиниција могла искористити за испитивање стабилности линеарних
система. Међутим, често није на располагању g(t); на располагању је чешће G(s), тј.
преносна функција система.
Према томе, систем је стабилан ако његови полови имају негативне реалне делове.
Ако је реални део од sк позитиван или ако се ради о вишеструком полу, који је једнак
нули, тада g(t) расте преко свих граница. Према томе, довољно је за испитивање стабилности система испитати полове преносне функције G(s) система, односно корене sк његове карактеристичне једначине:

a0+ a1s+ a2s2+...+ ans n = 0 .
На основу реченог могу се формулисати неопходни и довољни услови стабилности
линеарних система:
а) Асимптотска стабилност
Rе sк <0 за

s k (k =1,2 ,.... n) Сви полови су у левој полуравни s-равни.

б) нестабилност
Барем један пол се налази у десној полуравни s-равни или ако се најмање један вишеструки пол (вишеструкост μ ≥ 1) налази на имагинарној оси s-равни.
ц) Гранична стабилност
Не постоје полови преносне функције система у десној полуравни s-равни, нити вишеструки полови на имагинарној оси. Постоји међутим на имагинарној оси барем један
једноструки пол.
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Евидентно је да за истраживање стабилности није нужно знати вредности корена карактеристичне једначине. Важно је знати да ли се те вредности налазе у левој или десној
полуравни s-равни. За то се користе критеријуми стабилности. који могу бити:
* Алгебарски (нумерички),
* Графички.
Алгебарски критеријуми стабилности полазе од карактеристичне једначине анализираног система. При томе се постављају услови на коефицијенте аi карактеристичне једначине. Потребан, али не и довољан услов за асимптотску стабилност система, јесте да
су сви коефицијенти аi (i= 0,1,......, n) карактеристичне једначине различити од нуле и да
су истог предзнака. Да би се стабилност система у потпуности утврдила постављају се
додатни услови, који су дефинисани различитим начинима као што су нпр. Хурвицов
или Рутов критеријум одређивања стабилности.
Графички критеријуми стабилности базирају се на графичком приказивању карактеристичне једначине и анализи појединих тачака у s-равни, а најпознатији графички
критеријуми су Никвистов и Бодеов. Предности ових метода анализирања стабилности
система су:
- није потребно познавати диференцијалну једначину система, јер се крива може
одредити експериментом или из познатих преносних функција појединих елемената,
- поред апсолутне стабилности долази се до увида и у релативну стабилност преко амплитудне и фазне резерве,
- може се одредити утицај појединачно сваког елемента система што је важно са
становишта и анализе и синтезе,
- могу се анализирати и система с расподељеним параметрима (нпр. система с
мртвим временима).
Недостатак графичких критеријума стабилности је што изискују пуно времена да се
дође до информације о стабилности система.

IX ПРИМЕНА μ-РАЧУНАРА
У УПРАВЉАЊУ И РЕГУЛАЦИЈИ ЕМП
9.1. УВОД
Дигитални рачунари заузели су одлучујући положај у многим људским активностима.
Од пасивних помагача у почетку развоја до активних интелигентних учесника у управљању, текао је развој ових рачунара. Данас је већина процеса, и то врло сложених,
управљана рачунарима, уз мало или никакво суделовање човека, често су то делатности
врло критичне по својој функцији, као примене у медицини, навођењу авиона, бродова
и сл. Човек се труди да у рачунаре усади барем нека својства интелигентних бића. Та
интелигентна својства су посебно последица програма који управљају радом целокупног рачунарског система. Стваратељ програма је још увек само човек и он је од решавања, мање или више сложених алгоритама прешао на уграђивање способности расуђиваУправљање електромоторним погоном
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ња, темељене на прикупљеном знању. Тако данас долази до појаве новог појма везаног
за рачунар: -«вештачка интелигенција». Код реализације система вештачке интелигенције није довољно знати програмирати, него се јавља потреба за дубоким интердисциплинарним истраживањем да би се разумели процеси који постоје у стварном животу и
да би се израдио алгоритамски модел којег је затим могуће реализовати на рачунару
или уз помоћ рачунара. Први корак су тзв. експертни (стручни) системи, који замењују
човека стручњака (експерта). Примерице, рачунарски систем са програмом за дијагностику кварова на аутомобилу је пример једног експертног система, јер је у програмима
уграђено знање експерта (стручњака) за аутомобил. За напредне примене оваквих система потребно је познавати могућности рачунара и методе израде и постављања система за управљање. То укључује потребна знања о општем систему за вођење технолошких и техничких процеса, његовим основним деловима и принципима њихова рада,
главном елементу рачунару, принципима рада и архитектури микропроцесора, основама изградње система за вођење процеса, стручним (експертским) системима, с наглашеном применом на аутомобилу.
Први корак при изградњи система за управљање процесом јест дефинисање онога што
се жели да систем ради. Након тога треба проучити одговарајући процес и направити
мерни или управљачки алгоритам, који ће омогућити да рачунар ради све оно што је
постављено као захтев за систем у реалном времену (on-line), пошто се алгоритам у
облику програма унесе у рачунар. Конструктор система за управљање процесима има
задатак да направи све оно што је потребно да би се процес мерио, пратио, управљао
или водио помоћу целокупног система. Притом он употребљава дигиталнe рачунарe,
њихове hardwar-ске и програмске елементе, али и мноштво различитих склоповских
аналогних и дигиталних елемената, сензора, извршних органа итд. Због сложености
таквог задатка обично се формирају вишедисциплинарни тимови стручњака, који заједнички раде на реализацији целокупног пројекта Основни разлози за то су велика брзина рада и велика моћ у обради података, односно могућност обраде велике коли-чине
најразличитијих података у veoma кратком времену.
Рачунари су незамењиви код обраде у стварном времену (on-line). Hardwar–ски, рачунари могу бити било каквог типа и произвођача, специфичност чини software, односно
програмска подршка за поједини систем. Сваки систем је по нечему специфичан, па он
захтева посебне конкретне програме. Ту је најзначајнији тзв. мерни или управљачки алгоритам, који мора бити усклађен с карактером процеса и оним што желимо да ради систем. Овакав алгоритам креира обично интердисциплинарни тим стручњака. Пошто је
алгоритам развијен, он се реализује уз употребу неког програмског језика и уноси у
рачунар. Оно је тада оспособљено да обавља мерну и управљачку функцију у конкретном систему.

9.2. Основни поступци при изради система за вођење процеса
Рачунарски «on-line» систем je систем који делује на основу сигнала са сензора који
су снимљени у одређеној мерној средини и управља различитим извршним органима
(актуаторима) и тако управља процесом. Назив «on-line» ( у стварном времену ) означава да се управљање врши аутоматски истог тренутка – у стварном времену, без утицаја човека на сам процес управљања. Блок схема је приказана на следећој слици:
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Мерна средина
РАЗЛИЧИТИ
СЕНЗОРИ

Улазни
сигнали

ПРОЦЕСОР И
МЕМОРИЈА

Излазни
сигнали

РАЗЛИЧИТИ
ИЗВРШНИ ОРГ.

На слици испод приказани су основни функционални елементи система за управљање
процесима који ради у стварном времену.

Систем приказан на овој слици може се поделити у три основна дела. Први део представља мерну средину (дно слике), други део чини дигитални рачунар (врх слике), а
средишњи део слике укључује елементе који су потребни за повезивање мерне средине
из процеса с дигиталним рачунаром. Средишњи део слике састоји се од улазног и излазног ланца. Улазни ланац се састоји од склопова за аналогну обраду сигнала, мултиплексера, склопа за узорковање и А/Д претварача те улазног интерфејса. Излазни ланац се
састоји од излазног интерфејса, Д/А претварача, те склопова за прилагођење. Улазном и
излазном ланцу треба посветити највећу пажњу у разматрањима, јер су они најкарактеристичнији за рад у стварном времену (on-line). Често управо ови елементи могу изазвати квар целокупног управљачког система, па је веома важно да се с њима детаљно упозна. Процеси који се одигравају у мерним срединама су толико међу собом различити
да их је тешко разматрати на уопштен начин. Такође, сензори или мерни претварачи,
који изражавају мерне величине у облику електричних аналогних или дигиталних сигУправљање електромоторним погоном
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нала раде по различитим физичким принципима и опис њиховог деловања више спада у
подручје аутоматске регулације.
Треба још формулисати основне кораке и радње које треба учинити при дизајнирању и изради система за вођење процеса:
Први корак тражи да се дефинишу циљеви целокупног пројекта. У вези с тим треба
проучити рад и деловање процеса, који ће радити заједно с on-line рачунарским системом. Већ смо уочили да процеси могу бити врло различити. Могу бити врло сложени,
континуирани или дискретни, смештени на сасвим малом простору или распрострањени по целој земаљској кугли итд.
Пошто се детаљно проучи процес потребно је направити одговарајући управљачки
или мерни алгоритам који води решењу проблема који је постављен као циљ.

ПРОЦЕС

ппдаци из
прпцеса

МЕРНИ ИЛИ
УПРАВЉАЧКИ
АЛГОРИТАМ

ПРИКАЗ

интервенције

у прпцес ради пствареоа ппстављених
циљева

Ако се ради о једноставнијој проблематици, као што је нпр. мерење водостаја реке,
рад семафора за регулацију саобраћаја и сл. тада такав алгоритам може направити и сам
конструктор система. Но, ако се ради о сложеним системима и процесима за које постоје посебни стручњаци -технолози који раде искључиво на тој проблематици, онда ће за
израду таквих алгоритама бити неопходна сарадња стручњака за та подручја, а питање
је може ли се проблем у целости решити и уз њихову помоћ. Такви процеси могу бити
производња нафте и гаса, надзор ваздушног саобраћаја, управљање бродом и сл. У тим
случајевима стручњаци за поједина подручја активно суделују у изради управљачког
алгоритма. Мерни и управљачки алгоритам се најчешће изражава у облику дијаграма
тока операција, који садржи све кораке које треба направити да би се дошло до решења
проблема. Дијаграм тока може бити направљен тако да се има на уму реализација управљачког алгоритма помоћу дигиталног рачунара. Овде смо због краткоће назива алгоритам назвали управљачким и мерним, али он најчешће неће обухваћати само мерења и
управљање, већ доста широк спектар различитих активности везаних уз процес.
Следећи корак захтева дефинисање склоповских делова on-line система. То ће углавном бити они делови који су већ приказани на претходним сликама. То Не значи да ће
бити употребљени сви склопови наведени на сликама, неки ће можда бити испуштени а
други додати, али ће склоповска конфигурација бити углавном слична оној приказаној
на сликама. Системи се мало разликују по склоповским решењима, а пуно више по
алгоритмима које они реализују.
Даљи корак је имплементација управљачког или мерног алгоритма у рачунарски систем. Кад се тај алгоритам унесе у рачунар, онда рачунар "зна" све шта треба учинити,
да би се на одговарајући начин мерио или управљао процес. За имплементацију алгоритма у рачунар, односно прилагођење рачунарског система за решавање конкретног проблема употребљава се неки програмски језик. Програмирањем у одабраном програм-
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ском језику рачунар се оспособи за реализацију раније постављеног управљачког или
мерног алгоритма.
Последњи корак је пуштање у погон целокупног система уз суделовање свих оних
који су суделовали у његовој реализацији. То је веројатно најделикатнија фаза изградње
система, јер треба ускладити све његове компоненте у јединствену целину. Један од основних проблема при том јесте омогућити комуницирање, односно разумљив разговор
између стручњака из врло различитих подручја који мисле на различите начине и говоре различитим "језицима". Због тога су "интерфејси" између струка и стручњака за различита подручја кључна ствар. Задатак конструктора система је да усклади све те компоненте и доведе их до тога да систем проради. Осим конструктора, као стручњака за
систем, у свему томе суделују и стручњаци за поједина ужа подручја, који их боље познају. Та подручја улазе као компоненте у систем као целину. То су стручњаци за сам
процес, који су реализовали мерно-управљачки алгоритам, затим програмери који имплементирају алгоритам у рачунарски програм, електроничари за различите аналогне и
дигиталне склопове, за извршне органе, сензоре, за пренос података на даљину итд. Све
те компоненте не морају, али могу бити заступљене, а то зависи од карактера система.
Конструктор система мора користити већ готова решења и уопште се ослањати на рад
других људи и других стручњака и нипошто не сме настојати све направити сам, јер ће
добити аматерска решења. Дакако, све ово долази до изражаја ако је систем већи и сложенији. Једноставне и мале системе могу направити и појединци. Проблем комуницирања и повезивања рада из многих подручја и између више људи тада не постоји. Систем мора бити тако једноставан да га појединац уз разумне напоре може успешно
довести до краја.

9.3. ВРСТЕ УПРАВЉАЊА ЕМП ПОМОЋУ μ-РАЧУНАРА
Као што смо видели, за анализу и синтезу система потребан је математички опис
(модел) сваког елемента, па и електричних машина, као елемената система.
Код симулирања и синтезе система на рачунару могу се користити, осим линеарних,
нелинеарни и сложенији модели машина. При математичком описивању машина занемарује се низ појава, које не утичу битно на појаве у читавом систему. Код интерпретације резултата анализе и синтезе потребно је водити рачуна о претпоставкама и занемарењима, уз које је добијен математички опис појединих елемената система, јер само
уз те услове вреде добијени резултати.
Симулирањем машина на рачунару могу се истраживати не само прелазне појаве него
и утицаји појединих параметара машина на те појаве.
На тај начин могуће је одабрати машину с таквим карактеристикама које, заједно с
карактеристикама осталих елемената система, дају оптимално понашање читавог система.
Спајањем модела мотора с реалним елементима система омогућено је истраживање и
подешавање тих елемената у условима рада, који су веома блиски реалним.
Исто тако се може симулирати и истраживати понашање система у разним нормалним и ненормалним режимима који могу настати у погону.
Такав начин експериментисања је у правилу једноставнији, бржи и јефтинији него
експериментисање на реалном систему.
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Имајући у виду постојеће захтеве пословања као и развој рачунарских технологија долазимо до појма CIM система (Computer Integrated Manufacturing) односно компјутером интегрисана производња. Код ових система производња је схваћена у ширем смислу и не обухвата само процесе производње и монтаже већ и остале процесе пословних
система. Зато је нагласак на I у акрониму CIM. Појам CIM система је даље еволуирао
тако да долазимо до појма HOCIM (Human Oriented CIM) система са наглашеном улогом људских ресурса у развоју CIM система и CIЕ (Computer Integrated Enterprise) са
наглашеним везама пословног система са осталим пословним системима. Касније и до
појма CAI (Computer Aided Industry) система са наглашеном интеграцијом између више
пословних система у оквиру исте гране и индустрије у целини, и појма CIB (Computer
Integrated Bussines) пословања у целини.
Флексибилна Аутоматизација (FA)
Потреба за повећањем флексибилности и аутоматизације је одговор пословних система на услове које диктира окружење. FA је такав вид аутоматизације процеса при коме
се задржава или повећава ниво аутоматизације. Док је код конвенционалних метода повећање нивоа аутоматизације значило смањење нивоа флексибилности, код флексибилне аутоматизације тежи се истовременом повећању нивоа аутоматизације и флексибилности. Истовремено повећање нивоа флексибилности и аутоматизације постиже се применом компјутерских или C-технологија. Овај појам се користи када се жели нагласити
примена рачунара у разним областима. Да би примена CIM система била успешна, производне технологије треба да буду повишеног нивоа аутоматизације и флексибилности
као и поузданости и тачности. Ови противуречни захтеви се могу остварити применом
флексибилне аутоматизације (FA – Flexible Automatisation).
NC машине (Numerical Control)
Назив NC (Numerical Control) потиче од тога што се управљање остварује преко одговарајућих програма састављених од одговарајућих наредби дефинисаних преко нумеричких величина (0 и 1). Програмска наредба се састоји из симбола који се региструју на
бушеној траци у виду различитих комбинација отвора. Сваком отвору одговара сигнал
0 или 1 који се региструје иза читача бушене траке. На тај начин се остварује нумеричко управљање. Програм за управљање NC алатном машином се назива NC изворни
програм. NC алатна машина представља систем који се састоји од подсистема:
1. Алатне машине
2. Мерног система
3. Погонског система
4. Управљачке јединице.
CNC машине (Computer Numerical Control)
Развој рачунара и нагли пад њихове цене на тржишту омогућио је њихову примену у
управљању алатним машинама. При томе рачунар преузима један део управљачких
функција, које су код NC машина биле решене хардверским путем.
Компјутерско нумеричко управљање (Computer Numerical Control – CNC) најчешће
се дефинише као нумеричко управљање у које је интегрисан рачунар. У његовој меморији су смештени програми за реализацију неких или свих функција управљачке јединице. Према VDI упутству CNC се дефинише као: нумеричко управљање које садржи
програмабилни рачунар за управљање радом алатних машина, мерних машина или
неколико јединица исте врсте које симултано изводе радне операције.
Програмирање NC и CNC машина може да буде:
Управљање електромоторним погоном
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1. Ручно
2. Ручно са помагалима (полуаутоматизовано)
3. Аутоматизовано (машинско)
PLC системи (Programmable Logic Control)
Измена било које компоненте NC система индуковала би велике трошкове, због замене и других компоненти система, па се јавила потреба за флексибилним интерфејсом.
Ово је условило већу примену PLC система, код којег се задате функције реализују
софтверским путем. Оне се уносе у виду програма у меморију таквих система. Све већу
улогу имају “интелигентни” контролери којима интелигенцију омогучује уграђени
микрорачунар, чије својство програмабилности одређује и њихов назив – програмабилни логички контролери (PLC – Programmable Logic Control).
Задатак PLC система је да:
- преузме улазне информације
- пренесе их до процесора
- на излазу оствари управљачке инструкције.
AC системи (Adaptive Control)
Адаптивно управљање је вид управљања који се зaснива на својству адаптације
система, а адаптација или прилагођавање система је процес мењања особина система
ради постизања најбољег, или у крајњој мери, прихватљивог функционисања у промењивим условима окружења. Код АC машина се режим рада машине мења у зависности
од величине поремећајних дејстава за време процеса (што није случај код NC, CNC,
PLC система). Адаптивно управљање карактерише затворена повратна спрега која се
остварује преко механизма за адаптацију. Разликују се:
- Гранично регулисање (ACC – Adaptive Control Constraint)
- Оптимизационо регулисање (АCО – Adaptive Control Optimisation).
DNC системи (Direct Numerical Control)
Директно нумеричко управљање (DNC – Direct Numerical Control) према VDI упутству се дефинише као “систем за директно нумеричко управљање већег броја алатних
машина преко придодатог процесног рачунара”. На овај начин је повећан ниво аутоматизације уз евидентан висок ниво флексибилности.
У општем случају DNC систем чине два рачунара, један надређени или “велики”
рачунар 1 и један подређени или “мали” рачунар 2, који преузима одговарајуће програме од рачунара 1 и меморише их у својој екстерној меморији. Рачунар 2 доставља
одговарајући програм обраде одговарајућој NC алатној машини.
CAD системи (Computer Aided Design)
CAD систем (Computer Aided Design) се дефинише као примена рачунара у смислу
алата за подршку при креирању, анализи, модификовању или оптимизацији неке конструкције. Примена рачунара обухвата коришћење одговарајућег хардвера и софтвера.
CAD хардвер обухвата:
- Рачунар (CPU)
- Једну или више графичких јединица
- Тастатуру и остале периферијске уређаје (миш, палица, дигитајзер…)
CAD софтвер обухвата:
- Програме за примену компјутерске графике
- Апликационе програме
Управљање електромоторним погоном
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Програме за остваривање комуникације између различитих CAD система.

CAM системи (Computer Aided Manufacturing)
CАМ системи представљају рачунаром подржану производњу. Улаз у сваки CАМ систем је опис геометрије предмета. У првом кораку је потребно дефинисати технолошки
процес што обезбеђује тзв. CAPP модул (CAPP – Computer Aided Proces Planning).
CAPP модул садржи три основна сегмента:
- Улаз геометрије
- Опис технологије
- Генерисање управљачких информација и пратеће документације
Хардвер CAM система је сличан хардверу CAD система, а софтвер CAM система
обухвата софтвер:
- CAPP система
- За извођење операција на CNC машинама и IR.
IR – Industrial Robot
Индустријски роботи (IR – Industrial Robot) су поред CNC система типичан представник флексибилно аутоматизованих система.У основи између CNC и IR нема неких
значајних разлика, то су технички системи код којих се задавање радних задатака остварује на основу програма датог у нумеричком облику. IR је програмабилни систем
опште намене, који може да поседује неке антропоморфне карактеристике, а пре свега
руке. Програмабилност, руке, зглобови омогућавају IR широку примену у индустрији.
Разлика између CNC и IR је само у врсти активности које изводе, а и ова разлика је све
мања.
CАQ системи (Computer Aided Quality)
CАQ системи (Computer Aided Quality) представљају одговор пословних система на
захтеве окружења у погледу унапређења квалитета.
- На најнижем нивоу (1) рачунар се користи за обухватање података из производње. То су подаци из области мерења.
- На другом нивоу (2) је непосредно управљање квалитетом помоћу рачунара, а на
основу података из производње.
- На вишем управљачком нивоу (3) су CАQ системи у ужем смислу који садрже и
модул планирања контроле квалитета и обраде резултата контроле квалитета.
- На највишем нивоу (4) је CIQ систем (CIQ – Computer Integrated Quality) који
обезбеђује интеграцију свих подсистема пословног система уз унапређење квалитета у сваком од њих.
Флексибилни Технолошки Системи (FTS)
Флексибилни технолошки системи представљају консеквентну реализацију идеје о
истовременом повећању степена аутоматизације процеса обраде, монтаже, транспорта и
манипулације предмета и алата, уз повећање нивоа флексибилности променом одговарајућег управљачког система. Другим речима, интеграцијом обрадних система (NC,
CNC, FTC, AC, PLC), складишних система, манипулационих система (IR), CAQ и
транспортних система помоћу IТ формирају се флексибилни технолошки системи FTS.
Користи се и акроним FMS (Flexible Manufacturing System). Један FTS може да садржи:
- Универзалне алатне машине
- Специјалне или CNC алатне машине
- Додатно, машине за прање, контролу итд.
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Према геометријском облику делова који се израђују у оквиру FTS разликујемо FTS за
обраду:
- Ротационих делова
- Ротационих и призматичних делова
- Призматичних делова
Имајући у виду распоред машина и везу између њих разликујемо FTS са:
- Редним распоредом машина
- Паралелним распоредом машина
- Комбинованим распоредом машина
ПОВЕЗИВАЊЕ РАЧУНАРА У УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМ
Употреба рачунаrа за управљање је најважнија особина савремених управљачких система у процесној индустрији. Рачунари се повезују непосредно на процес (on-line) и
уједно се рачунари међусобно повезују у мрежу рачунара. У почетку примене рачунара
за управљање, од 1960, када су рачунари били врло скупи, управљање се засновало на
употреби једног великог средишњег (централног) рачунара. Развојем технологије полупроводичких елемената (чипова) цена рачунара постаје све мање значајна и истовремено снага малих рачунара ( нпр. PC ) омогућује примену великог броја рачунаrа за управљање производњом у неком погону или целој фабрици.
Основне начине повезивања можемо приказати на једноставном примеру процеса с
једном улазном и једном излазном величином. Рачунар се може повезати процесом на
два начина: 1) каскадно или 2) директно (DDC-Digital Direct Control).
На следећој слици приказан је каскадни спој рачунара и процеса. Код оваквог повезивања процес је непосредно управљан регулатором у повратној спрези, а посредно рачунаром. Рачунар је повезан на улаз регулатора и предаје регулатору улазну информацијску величину XI. Код сваког разматрања
управљања у производном погону потребно је
анализирати улогу човека, односно инжењера
који управља посредством рачунара процесом.
На слици је приказано да човек непосредно комуницира путем рачунара с регулацијским кругом, на пример предајом података за промену
улазне информацијске величине XI, или путем
рачунара мења параметре регулатора. Каскадни
начин управљања има своје предности када се
ради о аутоматизацији постојећих (старијих) постројења која нису у почетку била пројектована
за управљање рачунаром. Инжењери у погону имају могућност примене класичног
знања из регулације као и свога радног искуства и постепено се привикавати на употребу савремених рачунара намењених управљању. Друга важна погодност каскадног повезивања је у повећаној сигурности рада погона у ситуацијама када постоје проблеми у
раду рачунара (на пример код измене програмске подршке, софтвера или прекида рада
рачунара због квара ).
У савременим индустријским погонима примењује се директно дигитално управљање (DDC) код којег више нема класичних регулацијских кругова и рачунар је непосредно повезан с процесом. На следећој слици приказан је једноставан регулацијски DDC
круг. У кругу нема класичног регулатора и рачунар је директно везан на процес, одноУправљање електромоторним погоном
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сно на мерни уређај и извршни уређај. Комуникација између дигиталног рачунара и
аналогног процеса омогућена је применом аналогно дигиталних претварача ( D/A и А/D). Алгоритам управљања је програмска подршка (софтвер) уписан у меморију рачунара. Велика предност DDC повезивања је у потпуној флексибилности управљања. Код класичних регулацијских
кругова је свака промена у компонентама скупа и
захтева прекид рада погона, а овде су све управљачке карактеристике заправо наредбе у компјутeрском програму и лагано се мењају и усавршавају. Повећање сигурности у раду се постиже употребом паралелног (резервног) рачунара које се аутоматски укључује у случају прекида рада. Проблеми у вези поузданости рада рачунара су такође потпуно решени употребом посебне класе РС рачунара намењених за рад у условима погона. Овакви индустријски РС рачунари имају потпуно
поуздане компоненте и властите резервне изворе енергије. Сваки индустријски погон се
састоји од великог броја процесних јединица које се могу управљати рачунаром, тако
да се врло често велики број рачунара у индустријском погону међусобно повезује у
локалну рачунарску мрежу (LAN – Local Area Network):

Приказ "бус" структуре локалне рачунарске мреже (LAN)

"Звезда" структура локалне рачунарске мреже (LAN)

На слици горе лево приказано је повезивање рачунара у серијску везу код које се комуникација проводи с једном сабирницом (магистрала или " бус "). Сваки од рачунара ради независно од осталих, а један рачунар ("File Server" - FS) опслужује целу мрежу и
омогућава комуникацију између корисника. Рачунари повезани у мрежу су најчешће
стандардни рачунари класе РС или Apple/Macintosh. Корисници могу користити заједничке записе , "files" , истовремено радити на заједничком пројекту, или само размењивати информације. Овакве локалне мреже су уобичајене за аутоматизацију процеса
где не постоји изразита производна структура (на пример аутоматизација канцеларија,
библиотека, лабораторија, пројектних бироа итд.).
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Слика повезивања локалних мрежа у индустрији и Интернета. Шематски приказ комуникацијских токова у
рачунарској мрежи за управљање процеса

У индустријским погонима потребно је развити структуру рачунарске мреже на више
нивоа (хијерархијску структуру), као што је шематски приказано на следећој слици:

На слици су назначени следећи нивои у CIM структури:
1) ниво процеса
2) ниво мерних и извршних система
3) ниво РС рачунара за непосредно управљање појединим процесним јединицама
4) ниво рачунара у класи радних станица ( "working stations", WS )
5) ниво главног рачунара ( "main frame", - МF )
Процесне јединице и рачунар повезани су у целину која има организовану структуру
у више нивоа. За управљање се користи већи број рачунара расподељених у производном погону или фабрици. Управљање производњом где су рачунари расподељени и
намењени управљању посебним процесним јединицама назива се расподељено рачуУправљање електромоторним погоном
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нарско управљање ( "Distributed Computer Control "- DCC ). Основни ниво чине посебне процесне јединице које су непосредно ("on-line") управљане. Као пример може се
описати ниво процесних јединица у некој прехрамбеној индустрији:
Прва процесна јединца су спремници у којима се складишти сировина, затим следе
мешалице за припрему смеса, транспорт смеса до пунилица на производној траци, процес топлотне обраде (нпр. кухање или печење), амбалажирање производа и транспорт
до складишта готових производа. Свака процесна јединица повезана је с мерним и
извршним системом са посебним рачунаром за управљање.
Мерним системима мере се процесне величине стања, као што су масе (количине)
или протоци појединих компонената, температура, притисак , рН и све остале важне
процесне величине. Извршни систем чине регулацијски вентили за управљане преноса
масе и енергије, регулацијски прекидачи, пумпе итд.
На првом рачунарском нивоу налазе се рачунари класе РС за непосредно управљање
поједеним процесима. Најчешће, такви рачунари имају задатке програмског управљања
током операција и регулацију појединих процесних величина. Рачунари су повезани
хоризонтално тако да је омогућена синхронизација рада процесних јединица. Информације с нивоа непосредне производње преносе се на виши ниво где се налазе рачунари у
класи радних станица (WS). На овом нивоу обављају се сложени задаци управљања, као
што је пројектовање процесне опреме, "on-line" и "оff-line" оптимизирање производних
планова и рецептура за поједине производе. Такви рачунар подржавају дистрибуиране
базе података о текућој производњи као и техничку документацију о процесним јединицама. Рачунари имају већу моћ процесуирања, раде с више корисника у исто време
(multi user programming) и/или задатака ("multi tasking"). Радне станице су међусобно
повезане у хоризонталну мрежу рачунара, али и постоји повезаност према нижем и вишем нивоу.
На највишем нивоу налази се средишњи или главни рачунар ("main frame computerMF") који има највећу процесну моћ обраде информација. Такви рачунари најчешће
имају задатак обављања најзахтевнијих задатака као што су дугорочно оптимизирање
производње за целокупно предузеће и обављање финансијског пословања.
Структурисањем рачунара постиже се велика флексибилност тако да се лагано систем
рачунара шири и/или замењује новим рачунарима и процесним јединицама. Уједно је
постигнута велика стабилност у раду целокупног система.

Пример корисничког програмског приказа за управљање процесa
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