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СТАЊЕ РЕШЕНОСТИ ПРОБЛЕМА И СВЕТУ 
 
Проблем рачунања степена искоришћења електричних мотора, међу којима су најзаступљенији трофазни 

асинхрони мотори малих снага (до 7,5 kW), као и дефинисања којој класи енергетске ефикасности припадају је 
врло актуелно у свету. 

Законском регулативом је у Европској унији дефинисано да: 
- од 16.6.2011 године сви у продаји електрични мотори снага од 0,75 до 375 kW морају бити у класи 

енергетске ефикасности IE2 
- од 1.1.2015 мотори снага од 7,5 до 375 kW морају бити у класи енергетске ефикасности IE3 
- од 1.1.2017 мотори снага од 0,75 до 375 kW морају бити у класи енергетске ефикасности IE3 (или у 

класи IE2 ако раде са фреквентним претварачем). 
Многе лабораторије су за те потребе развиле мерну апаратуру и дефинисале процедуре мерења. Оне су 

засноване на међународном стандарду IEC600-34-2-1 који детаљно описује стандардне методе испитивања за 
све типове електричних мотора. Овај стандард је преведен у оквиру пројекта ТР33016 „Истраживање, развој и 
имплементација програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона“, чији је покровитељ 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Аутори овог техничког решења су 
истраживачи на наведеном пројекту. 

Овај стандард донет 2007 године је тренутно у фази ревизије и очекује се нова верзија у 2013. години.  
Да би се у новој верзији стандарда дале прецизније, тј. тачније методе рачунања енергетске ефикасности, 

IEC је осмислио и реализовао RONUND ROBIN TEST програм.  
Програм је обухватао моторе снага: 1-10 kW, 11-50 kW, 51-200 kW, преко 200 kW 
Програм је спроведен у 17 лабораторија у 11 земаља света. 
Испитивано је 75 типова мотора са укупно194 појединачна теста. 
Вршена су три типа испитивања: 
1. Серија тестова у истој лабораторији на једном мотору са циљем: утврђивања разлика између 

различитих метода тестирања, одређивање утицаја мерне грешке инструмената 
2. Серија тестова у истој лабораторији на истим моторима али за 5 различитих радних циклуса 

користећи исту мерну методу 
3. Серија тестова различитих лабораторија на истом мотору: утврђивање разлика добијених резултата 

услед различите мерне опреме. При овој врсти испитивања сваки произвођач је мотор послао у 
најмање 5 различитих лабораторија. 

 
Са софтвером који се предлаже као техничко решење стварају се услови да се и у нашој земљи могу 

изводити иста и слична мерења и добијени резултати поредити са резултатима других лабораторија. 
 

СУШТИНА ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА 
 
Стандард IEC600-34-2-1 је дефинисао 10 различитих мерних процедура одређивања степена 

искоришћења трофазних асинхроних мотора. 
Предложеним техничким решењем се стварају услови да се на Факултету техничких наука у Чачку могу 

спроводити дефинисане мерне процедуре. Законском регулативом је дефинисано којих снага мотори, које класе 
енергетске ефикасности и од ког периода се могу наћи у продаји у земљама Европске уније.  

У циљу хармонизације наше законске регулативе са регулативом Европске уније, неопходно је на време 
спровести припремне радње како би се у акредитованим лабораторијама могле проверити, од произвођача 
назначене вредности класе енергетске ефикасности.  

Техничко решење је врло корисно и за произвођаче електричних мотора, који независно од својих 
лабораторија могу верификовати своје добијене резултате. 

Техничко решење пружа могућност његове надоградње и поређења различитих мерних метода. 
Надоградњом мерне опреме са мерачем момента, било би омогућено и директно одређивање степена 
искоришћења и поређење резултата са резултатима добијеном методом сумирања свих појединачних губитака. 

Предложено техничко решење пружа могућност брзог и за оператера врло једноставног поступка при 
коме су сва сложена прерачунавања, нарочито приликом обраде резултата Еh star методе, софтверски решена. 
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ОПИС ПРОБЛЕМА КОЈИ СЕ РЕШАВА ТЕХНИЧКИМ РЕШЕЊЕМ 
Техничким решењем се омогућава одређивање класе енергетске ефикасности трофазних асинхроних 

мотора снага до 7,5 kW. Произвођачи мотора на натписним плочицама дају податак о класи енергетске 
ефикасности мотора при називним подацима. АЛи, многе анализе су показале да се већина мотора налази у 
радном режиму недовољног оптерећења. Тако да је реална ситуација у пракси да се мотор, који назначено 
припада вишој класи енергетске ефикаснсоти, налази у радном режиму недовољног оптерећења и у нижој класи 
енегетске ефикасности. 

Излазни извештај који овај софтвер креира приказује зависност степена искоришћења од оптерећења 
мотора. На истом графику су приказане и граничне области дефинисане стандардом |IEC60034-30, тако да се 
врло једноставно могу очитати граничне вредности оптерећења при којима се мотор налази у одређеној 
енергетској класи. Слика 9 овог техничког решења то и илуструје. 

Овакав излазни извештај представља главни допринос развијеног софтвера. Омогућено је да се 
на брз и једноставан начин могу одредити токови снага у мотору и распоред свих губитака у машини у 
зависности од тренутног оптерећења. 

 

МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА 
 
Техничко решење је могуће применити у свим лабораторијама које имају стандардом IEC60034-2-1 

дефинисану мерну опрему. 
Софтвер пружа могућност рада и у симулационом режиму, при чему, уместо аквизираних мерних 

резултата врши се учитавање података из базе података раније извршених мерења. Тиме је предвиђена 
могућност да се овај софтвер може користити у више лабораторија, са различитом мерном опремом 
(различитих произвођача, класа тачности, обучености оператера…) при чему се сви добијени резултати 
смештају у базу података. Ти резултати се накнадно могу анализирати и упоређивати, што пружа додатне 
могућности постизања тачнијих резултата мерења. 

Техничко решење пружа могућност квалитетнијег и ефикаснијег рада у лабораторији. Изведени огледи 
празног хода, оптерећења и одређивања степена искоришћења могу да знатно убрзају рад у лабораторији и ову 
проблематику учине јаснијом и очигледнијом свима који се њоме баве.  

 

ДЕТАЉАН ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 

1 Технички захтеви за одређивање степена искоришћења 
трофазних асинхроних мотора 

 

Коришћени симболи: 
f  - фреквенција напајања, Hz   
I   - усредњена ефективна вредност линијске 

струје, А  
kΘ - корекциони сачинилац за температуру 

намотаја; 
n  - радна брзина, 1s  −  
U  - усредњена ефективна вредност прикључног 

напона, V  
1P  - улазна  - утрошена снага, W  

2P  - излазна – корисна снага, W  

cP  -  константни губици, W  

fеP  - губици у гвожђу, W  

fWP  - губици услед трења и вентилације, W  

LLP  - додатни губици услед оптерећења, W  
kP  -  губици кратког споја, W  

0P  - улазна снага празног хода, W  

TP  - укупни губици, W 
R  - отпорност намотаја, Ω  

Reh - стварна вредност помоћног отпорника који се 
користи за Eh- star испитивање 

llR  - средња међулинијска отпорност, Ω  
Т  - момент машине, Nm  
Θc - улазна температура расхладног средства за 

време испитивања; 
ΘW - температура намотаја  

Компоненте машине:  
r - ротор 
s - статор 

 U, V, W - ознаке фаза 
Категорија машине: 

М - мотор 
G - генератор 

Индекси радних услови: 
1 - улаз 
2 - излаз  
N     - назначене вредности 
red  - на смањеном напону 
0 - рад у празном ходу 
t       -  испитивање 
Θ   - кориговано на референтну температуру 

расхладног средства 
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Потребни услови за извођење огледа одређивања степена искоришћења дефинисани су стандардом IEC 
60034-2-1 (Rotating electrical machines – Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests 
(excluding machines for traction vehicles). По стандарду IEC 60034-2-1 испитивања трофазних асинхроних мотора 
се може вршити на следећа 3 начина: 

a) мерењем улазне и излазне снаге на једној машини. Ово обухвата мерење електричне или механичке снаге 
на улазу машине, и механичке или електричне снаге на излазу машине. 

b) мерењем улазне и излазне снаге на две идентичне механички спрегнуте машине. Ово се ради да би се 
елиминисало мерење механичке снаге на улазу или излазу машине. 

c) мерењем стварних губитака у машини под посебним условима. Ово обично нису укупни губици већ 
обухватају неке компоненте губитка. Међутим, метод се може користити за израчунавање укупних 
губитака или за израчунавање неке компоненте губитака.  
У овом техничком решењу је остварен трећи начин испитивања. 

1.1 Инструментација 
Пошто се тачност генерално исказује као проценат пуне скале, опсег изабраних инструмената мора бити 

одговарајући и практичан. 
Мерни инструменти за електричне величине морају имати класу тачности 0,2 према IEC 60051. 
Мерни трансформатори морају имати тачност према IEC 60044-1 тако да грешке мерног 

трансформатора нису веће од ± 0,5% за општа испитивања или не већа од ±0,3% за испитивање асинхроне 
машине, методом сумирања губитака, са додатним губицима оптерећења. 

Мерење момента мора имати тачност ±0,2% пуне скале.  
Мерење фреквенције мора имати тачност ± 0,1% пуне скале.  
Мерење брзине треба да буде са тачношћу од 0,1%  или 1 oбртај у минуту ако ако је тиме мања грешка.  
Мерење температуре намотаја мора имати тачност од ± 1 0C. 
Испитивање температуре намотаја мора бити изведено једним од следећих метода (приказаним по 

редоследу приоритета): 
a) температура одређена на основу испитивања отпорности RN при назначеном оптерећењу; 
b) температура измерена директно или ETD или термопаром; 
c) температура одређена према а) на идентичној машини исте конструкције и електричних својстава; 
d) када се не знају могућности у погледу оптерећења, радну температуру треба одредити према IEC 61986. 

 

2 Одређивање степена искоришћења трофазне асинхроне машине индиректним 
мерењем сабирањем појединих губитака 

Степен искоришћења се рачуна из следеће релације 1 T 2

1 2 T

P P P
P P P

η
−

= =
+

. 

Обично се први израз препоручује за мотор, а други за генератор. 
Укупни губици се морају узети као збир сталних (константних) губитака, губитака оптерећења и 

додатних губитака оптерећења T c s r LL P P P P P= + + + . 

2.1 ОГЛЕД ПРАЗНОГ ХОДА – No load test 
Циљ извођења овог теста је добијање потребних података о: 

− губицима услед трења и вентилације асинхроне машине. 
− губицима у гвожђу и  

Као резултат теста добијају се вредности за губитке у гвожђу Pfe  и губици услед трења и вентилације 
Pfw. 

Губици у режиму празног хода морају се стабилизовати при условима назначене фреквенције и напона за 
асинхроне машине. 

Губици у режиму празног хода се сматрају стабилизовани када улазна снага варира за 3% или мање, 
мерена у два сукцесивна интервала од 30 минута. 

Губици у условима без оптерећења се сматрају стабилизованим ако се испитивање без оптерећења  
изведе одмах после испитивања са оптерећењем. 
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Одузимањем од улазне снаге празног хода губитака у намотајима у режиму без оптерећења добијају се 
стални губици  који су збир губитака услед трења, вентилације и губитака у гвожђу: c 0 s fw fe P P P P P= − = + , где је 

2
s 0 ll01,5  P I R= × × . 

2.1.1 Губици трења и вентилације 
Испитивање треба обавити на најмање седам вредности напона, укључујући назначени напон, тако да 

треба: 
− измерити четири или више вредности у приближно једнаким интервалима између 125% и  60% 

назначеног напона; 
− измерити три или више вредности у приближно једнаким интервалима између 50% и приближно 

20% назначеног напона, или (за активну машину која није одвојена) у тачки када струја више не 
опада.  

− Испитивање се мора обавити што је могуће брже са очитавањима резултата у опадајућем редоследу 
напона. 

− На свакој вредности напона измерити: 0U , 0 0 0, ,I P R  где је 0R одређено мерењем отпорности после 
најнижег очитавања напона. 

На основу горе одређених тачака губитака празног хода, користећи само оне које не показују ефекат 
значајног засићења конструисати криву сталних губитака (Pc) у зависности од квадрата напона ( 2

0U ). 
Екстраполирати праву линију до нултог напона. Пресек са осом нултог напона су губици трења и вентилације 

fwP . 

Сматра се да су губици трења и вентилације независни од оптерећења и иста вредност ових губитака 
може се користити за сваку тачку оптерећења. 

 

2.1.2 Губици у гвожђу 
За вредности напона између 60%  и 125%  назначеног напона, треба нацртати криву fe c fwP P P= −  у 

зависности од 0U . Губици у гвожђу жељене тачке оптерећења се узимају са криве на напону rU  који узима у 

обзир пад напона на отпорности примарног намотаја 
2 2

r
3 3cosφ sinφ

2 2
U U I R I R

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − × × + × ×⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
, 

21cosφ ;  sinφ 1 cos φ
3

P
U I

= = −
× ×

 где су U , 1P , I  и R  добијени огледом оптерећења машине која се изводи 

на следећи начин: 
− треба спровести испитивање машине за шест вредности оптерећења. Четири вредности оптерећења 

треба да буду изабране на приближно једнаким растојањима не мање од 25%  и до закључно са 
100%  оптерећења. Преостале две вредности изабрати на приближно подједнаком растојању изнад 
100% , али не преко 150%  оптерећења.  

− при оптерећивању машине, почети са највећом вредности оптерећења и наставити у опадајућем 
редоследу до најмање вредности. Ова испитивања треба обавити што је могуће брже да би се 
умањиле температурне промене у машини за време испитивања.  

− варијације фреквенције између свих испитних тачака морају бити мање од 0,1%. Измерити R пре 
највећег и после најмањег оптерећења. Отпорност за 100%  оптерећење као и за већа оптерећења 
морају бити вредности које се мере пре мерења највећег оптерећења. Отпорност која се користи за 
оптерећења мања од 100%  мора бити одређена као линеарна са оптерећењем, користећи мерења пре 
највећег оптерећења и после најмањег мерења на 25%  оптерећења. 

− На свакој тачки оптерећења треба измерити U, I, P1, R, n, f i T 

2.2 ОГЛЕД ОПТЕРЕЋЕЊА – Load test, одређивање губитака услед оптерећења 

2.2.1 Губици статорских намотаја и корекција температуре 

Некориговани губици статорских намотаја на свакој тачки оптерећења су  2
s s1,5P I R= × × . 

Кориговани губици статорских намотаја на било којој тачки оптерећења се одређују користећи 
отпорност статорског намотаја sR  из испитивања назначеног оптерећења, кориговани на референтну 
температуру хлађења од 25 °С: s,θ s θP P k= × , где се θk одређује из корекције референтне температуре расхладног 
средства. 
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Вредности отпорности намотаја измерене за време испитивања морају се односити на стандардну 
референтну температуру од 25 °С. Корекциони сачинилац  за усаглашавање отпорности намотаја ( и клизања у 
случају кавезних асинхроних машина) са стандардном референтном температуром расхладног средства од 25°C 

мора бити одређен из релације w c
θ

w

235+θ +25-θ
k =

235+θ
. Температурна константа 235  је за бакар; за алуминијумски 

намотај константу треба заменити са 225 . Вредности отпорности намотаја измерене за време испитивања 
морају се односити на стандардну референтну температуру од 25 °С.  

2.2.2 Губици роторских намотаја и корекција температуре  
За некориговане губитке роторских намотаја на свакој тачки оптерећења користити 

једначину r 1 s fe( )P P P P s= − − × , где је 1 p ns
f
×

= − . 

Кориговани губици роторских намотаја на било којој тачки оптерећења се одређују користећи вредности 
клизања за сваку тачку коригованог на референтну температуру хлађења од 25 °С и користећи кориговану 
вредност губитака статорских намотаја s,θP  

Кориговани на референтну температуру хлађења од 25 °С губици роторских намотаја су 
r,θ 1 s,θ fe θ( )P P P P s= − − × , где је θ θs s k= ×  клизање кориговано на референтну температуру од 25 °С. 

2.3 Eh-star тест– одређивање додатних губитака оптерећења  
Циљ извођења овог теста је одређивање додатних губитака услед оптерећења. Eh star тест се изводи 

при несиметричном режиму рада машине и вредности струја у свакој фази су различите. Несиметрично стање 
обезбеђује се укључивањем додатног отпорника ehR  (по шеми на слици 4.) 

Вредности додатог отпорника ehR треба изабрати према изразима дефинисаним стандардом IEC60034-
2-1. Додатно подешавање отпорника потребно је извршити у циљу обезбеђивања да директна компонента 
струје буде испод 30% вредности инверзне компоненте струје. Вредност додатне отпорности и односа ових 
струја при подешавању могуће је пратити кликом на дугме Reh adjust (Слика 4). 

Ово испитивање захтева рад мотора са несиметричним напонима напајања.  
Мотори који су предвиђени за рад у вези троугао морају се превезати у везу звезда за време испитивања. 

Звездиште не сме бити спојено са уземљењем или неутралном везом, да би се избегла нулта компонента струја.  
Трећа фаза мотора мора бити прикључена на мрежу преко отпорника ehR . 

Отпорност има следеће приближне вредности: за моторе намењене за везу у звезду:  ' N
eh

N

0.2
3
U

R
I

= ⋅
⋅

, за 

моторе намењене за везу у троугао: ' N
eh

N

3
0.2

U
R

I
⋅

= ⋅  

Отпорник ehR . који се користи за време испитивања мора се тако подесити да директна симетрична 
компонента струје (1)I  буде испод 30%  инверзне симетричне компоненте струје (2)I  а брзина у подручју 
типичних брзина мотора близу назначене брзине. Препоручљиво је да се испитивање почне са отпорношћу ehR  
која се не разликује за више од 20%  од типичне вредности '

ehR . 

Испитна струја треба да има следеће вредности: за моторе намењене за везу у звезду: 2 2
N 0tI I I= − , за 

моторе намењене за везу у троугао: 
2 2
N 0

3t

I I
I

−
= . 

Испитни напон треба да има следеће вредности: за моторе намењене за везу у звезду; t NU U= , за моторе 

намењене за везу у троугао; t N 3U U= ⋅  

Пре почетка испитивања потребно је стабилизовати губитке без оптерећења. 
Пре и после комплетног испитивања измерити отпорност између прикључака V  и W  ( VWR ). 

Да би се избегло неједнако претерано загревање фаза, испитивање треба обавити на хладној машини и 
што је брже могуће. 

Само велики мотори се могу покретати без отпорника ehR  (прекидач S  у положају 1 ) на смањеном 
напону ( 25%  40%−  NU ). После залетања укључити ehR  (прекидач S  у положају 2 ). 
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Мали мотори треба да се покрећу са укљученим ehR . У овом случају није потребан прекидач. 

Мењати напон напајања за шест тачака испитивања (у техничком решењу у 7). Испитне тачке морају 
бити изабране приближно једнако размакнуте између 150% и 75% назначене фазне струје мерене у фази V  
( VI ). Када се почне испитивање, треба почети са највећом струјом и наставити у опадајућем редоследу до њене 
најмање вредности. 

Међулинијска отпорност VWR  зa 100%  струје испитивања као и мање вредности мора имати вредност 
која је одређена после најнижег мерења ((на крају испитивања). Отпорност која се користи за струје веће од 
100%  мора бити одређена као линеарна функција струје, користећи мерења пре и после комплетног мерења. 
Отпорност испитивања се одређује користећи екстраполацију према 5.7.1. 

Измерити на свакој тачки испитивања: U V W UV VW WU UV WV,  ,  ,  ,  ,  ,  , , .I I I U U U P P n  

Отпорности се могу одредити  мерењем температуре статорских намотаја користећи температурно 
осетљив уређај који се поставља у намотај. Отпорности за свако оптерећење могу се тада одредити на основу 
температуре намотаја у тој тачки у односу на температуру и отпорност измерену пре почетка испитивања.  

Да би се добили тачни резултати клизање не сме бити веће од двоструке вредности назначеног клизања 
за све струје: ( )syn syn N   – 2  – . n n n n> ⋅ Ако се ови услови не могу испунити испитивање се мора поновити са већом 

вредношћу ehR . Ако мотор ради нестабилно на струјама испод 100%  назначене фазне струје ове испитне тачке 
треба изоставити. 

2.3.1 Одређивање посредних вредности 
За сваку тачку испитивања према процедури испитивања треба израчунати вредности коришћењем 

једначина у Прилогу В стандарда IEC60034-2-1, што знатно усложњава процедуру мерења.  
Из добијених резултата, после сложених математичких операција са комплексним бројевима, добија се 

зависност губитака од квадрата момента оптерећења 2( )LrP f T= . Потом се од графика одузима вредност B и 

дефинише се зависност додатних губитака LLP  у функцији квадрата оптерећења 2( )LLP f T=  као што приказује 
Слика 1. 

 
Слика 1. – Фитовање резултата и добијање коефицијента А 

 
Уколико се произвољна и номинална струја оптерећења респективно дефинишу као 2 2

1 0LI I I= − , 
2 2

1 0nL nI I I= − , додатни губици асинхроног мотора могу једноставно одредити за било које оптерећење према 

изразу 
2

L
LL NLL

nL

I
P P

I
⎛ ⎞

= ×⎜ ⎟
⎝ ⎠

, где је: NLLP A= . 

Предложено техничко решење решава проблем обимног рачуна (обраде резултата мерења) и 
омогућава добијање коначних резултата непосредно по обављеном мерењу. 
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3 Опис мерног система за испитивање степена искоришћења 
трофазног асинхроног мотора 

 
Мерни систем састоји се из следећих целина: 

• постоље на које се монтира испитивани мотор, 
• фрикционе кочнице која има улогу оптерећења,  
• мерно аквизиционог система са рачунаром, 
• остале помоћне опреме 

3.1 Постоље за монтажу мотора  
 Направљено је од гвожђа  дужине 1000 mm, ширине 
350 mm и висине 200 mm. Два жлеба на постољу и специјално 
ожлебљени подметачи омогућавају померање мотора у сваком 
правцу и фиксирање мотора. Фино подешавање мотора по 
висини омогућено је подлошкама различитих величина. 
Постоље омогућава монтирање мотора чији је попречни 
распон отвора на стопама за причвршћивање од 90 mm дo 310 
mm.  

3.2 Фрикциона кочница  
 Монтирана је на крају постоља. Носач кочнице 
могуће је померати по висини и тиме омогућити 
прилагођавање осних висина мотора и кочнице. Подешавање 
висине кочнице одговара осним висинама вратила мотора од 
110 mm до 250 mm. Уколико се узме у обзир монтажа мотора 
на подметаче са подлошкама, минимална осна висина може 
износити 50 mm. На кочници је монтирана стезна глава 
(футер) са подесивим отвором Ø do 50 mm. 
 

 

 
 

3.3 Мерно аквизициони систем  
 Састоји се од:  

1. NI cDAQ-9172 (Legacy NI CompactDAQ Chassis), 
2. NI 9225 (3-Channel, 300 Vrms Analog Input Module) 
3. NI 9227 (4-Channel Current Input), 
4. NI 9402 (4 Ch LVTTL High-Speed Digital I/O Module), 
5. NI 9211 (4-Channel, Termocouple Input Module)  

 

Наведене National Instruments картице за аквизицију: 2. 
напона, 3. струје, 4. брзине и 5. температуре, задовољавају 
стандардом дефинисану тачност класе 0,2.  

1.  

 
2. 

 
3. 

 
4. 5. 

3.4 Остала опрема 
1. Давач брзине: Hall сензор + стални магнет 

Мали стални магнет постављен је на вратило мотора. У 
његовој близини постављен је сензор базиран на Hall-
овом ефекту који региструје импулсе при проласку 
магнета. Овим начином је омогућено брзо постављање 
давача брзине на сваки мотор. 

2. Три струјна трансформатора.  
Ови струјни трансформатори омогућавају 
трансформацију струје опсега 0 – 50A у опсег 0 - 5А 
погодан за аквизицијону картицу NI 9227. 

3. Трофазни аутотрансформатор 
За извођење огледа при тестирању мотора неопходан је 
променљиви извор трофазног напајања од 0 до 400V. 

 
1. 

 
3.  

2. 
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Прилагођени електрични сигнали напона, струје, брзине, и температуре уводе се преко наведених 
аквизиционих картица кућиште NI cDAQ-9172 које је повезано са рачунаром USB конекцијом. Обрада ових 
величина и приказ резултата врши се у софтверу развијеном под LabView платформом. Изглед целог система у 
току извођења теста дат је на Слици 2. 
 

 
Слика 2. – Систем за испитивање степена искоришћења трофазних асинхроних мотора 

 
 

4 Упутство за коришћење софтвера 
 
Софтвер је развијен под LabView платформом као независна извршна апликација. Из тог разлога на 

рачунару на коме се покреће софтвер не мора постојати инсталиран цео LabView пакет већ је довољан LabView 
run-time engine. Када корисник стартује софтвер добија се екрански приказ као на Слици 3. 

 

 
Слика 3. – Почетни екрански прозор софтвера 
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У горњем делу прозора јасно су уочљиве 4 картице (TAB-a): Motor, Test, Monitoring и Help.  

4.1 Картица Motor 
Почетни екрански приказ је подељен на следеће целине: 

• Motor nameplate data 
У овом пољу потребно је попунити слободна поља са подацима мотора: назначени напон, струја, снага, 
фреквенција, брзина обртања, отпор, cos� итд. У падајућем менију Motor type могуће је изабрати неке 
од унапред дефинисаних мотора познатих произвођача при чему се потребна поља са подацима 
аутоматски попуњавају. Такође у базу података могуће је сачувати нови тип мотора са његовим 
подацима кликом на дугме SAVE и опционо оставити коментар у пољу Comment. 

• Type of test 
У пољу тип теста могуће је изабрати један од 3 теста који се жели извршити: 
• Оглед празног хода – No load test 
• Eh star тест 
• Тест оптерећења и степена искоришћења – Load test and Efficiency test 

• Options 
Избор опције Generating of report омогућава генерисање word документа са најважнијим излазним 
резултатима на крају сваког извршеног теста. 

• Temperature 
Поље испод слике у коме је могуће пратити нумеричку вредност температуре асинхроне машине, пре 
избора теста. Ова температура даље се у прорачуну користи при корекцији температурно зависних 
величина. 

• Simulation 
Избор ове опције омогућава извођење теста симулацијом улазних мерних величина. На овај начин 
могуће је сагледавање принципа рада, демонстрација софтвера и његово тестирање без повезивања 
рачунара са мерном апаратуром.  
Додатне напомене: 
‐ У поље Operater могуће је унети име оператера који врши тестирање и чије ће се име налазити на 

излазном извештају на крају теста. 
‐ У сваком тренутку софтвер омогућава приказ тренутног статуса у коме се налази на самом дну 

активног прозора у пољу Status. 
‐ START TEST и MONITORING су опције за стартовање изабраног теста или мониторинг 

карактеристичних величина. 

4.2 Картица Test  
Када су унети потребни подаци и изабран тип теста кликом на START TEST прелази се у картицу Test 

при чему се добија прозор приказан на Слици 4. 

 
Слика 4. – Прозор Test у току извођења Eh star теста 
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Прозор Test састоји се из следећих поља: 

1. Actual test – назив теста који се тренутно изводи 

2. Electrical circuit – приказ електричне шеме са распоредом инструмената 

3. Поље за приказ тренутних мерених и израчунатих величина 

4. Ref. values – референте вредности за које је потребно извршити мерење и прикупити потребне податке 

5. Measured values – таблица са снимљеним потребним подацима за сваку од 7 мерних тачака 
дефинисаних пољем (4). 

6. Adjust Reh – опција за подешавање додатне отпорности ehR за Eh Star тест. 
 

Поступак прикупљања података у току теста: 
Трофазним променљивим извором напајања (аутотрансформатором) потребно је остварити референтне 

вредности дефинисане у пољу (4) за свако од 7 мерења понаособ. Референтне вредности које се захтевају зависе 
од типа теста. Тако за Eh star тест референтне вредности су одговарајуће струје а за оглед празног хода 
референтне вредности су напони. У пољу (3) могуће је пратити вредности аквизираних величина и када је 
референтна вредности (величина која се прати маркирана је жутом бојом) постигнута потребно је сачувати 
остале измерене вредности у колони испод референтне вредности кликом на тастер SAVE. Поступак је 
потребно поновити за свих 7 карактеристичних мерних тачака претходно дефинисаним референтним 
вредностима у пољу (4). 

По завршетку прикупљања података програм аутоматски врши потребне прорачуне и смешта 
вредности из табеле у пољу (5) у своју базу података и враћа се на почетни екран спреман за извршење следећег 
теста. 

Поље (6) за подешавање додатног отпорника постоји само за Eh star тест. Пре извођења овог теста 
потребно је подесити вредност отпорника тако да однос директне и инверзне компоненте струје статора буде у 
потребним границама дефинисаним тестом (мањи од 0,3). 

Уколико нису извршени тестови празног хода и Eh star тест програм неће располагати потребним 
подацима потребним за извођење теста оптерећења и степена искоришћења. У том случају, уколико je потребно 
извршити тест оптерећења и степена искоришћења, програм ће тражити  ручно уношење податка о струји 
празног хода, губицима у гвожђу, губицима услед трења и вентилације и додатним губицима (Слика 5). 
 

 
Слика 5. – Прозор за уношење неопходних података 

4.3 Картица Monitoring 
Мониторингу карактеристичних величина могуће је приступити избором дугмета MONITORING. Ова 

опција омогућава праћење улазних и излазних параметара и губитака у машини. 
Избором ове опције на располагању су три картице као на Слици 6: 

1. INPUT PARAMETERS 
2. LOSS 
3. OUTPUT PARAMETERS 
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Слика 6. – Прозор Monitoring – INPUT PARAMETERS 

 
INPUT PARAMETERS (Слика 6.) – омогућава графичко праћење напона, струја и брзине обртања 

мотора. Такође, омогућено је праћење нумеричких ефективних вредности напона и струја у све три фазе и 
њихове усредњене вредности, као и активне и реактивне улазне снаге, температурe и брзине обртања мотора. 

 
Слика 7. – Прозор Monitoring – LOSS 

 
LOSS (Слика 7.) – даје нумерички и графички приказ свих губитака у машини од улазне снаге 1P  на 

левој страни до излазне снаге 2P  на десној. Вредност излазне (механичке) снаге и снаге у колу ротора, поред 
нумеричких, могу се и визуелно пратити. Такође, дате су нумеричке вредности степена искоришћења η  (eta) и 
електромагнетног момента T . Поред ових величина у доњем делу прозора омогућен је мониторинг нумеричких 
вредности напона струја и снага као и на картицама INPUT PARAMETERS и OUTPUT PARAMETERS. 
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Слика 8. – Прозор Monitoring – OUTPUT PARAMETERS 

 
OUTPUT PARAMETERS (Слика 8.) – омогућава цртање графика степена искоришћења и механичке 

карактеристике брзина у функцији момента оптерећења (механичке карактеристике)  при оптерећивању мотора 
кочницом. Тастери Reset и SAVE омогућавају брисање и чување добијених карактеристика. Уколико је се 
изабере дугме SAVE карактеристика степена искоришћења се у излазном документу пореди са стандардом 
дефинисаним енергетским областима (IEC60034-30) за трофазни асинхрони мотор. На тај начин је једноставно 
одредити којој класи ефикасности мотор припада. Поређење добијене карактеристике степена искоришћења 
(црно) и дефинисаних области ефикасности представљено је на Слици 9. 

 

 
Слика 9. – Одређивање класе ефикасности испитиваног мотора 
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Поред степена искоришћења за назначено оптерећење мотора могуће је одредити и којој класи 
ефикасности мотор припада уколико би радио са оптерећењем различитог од назначеног. 

4.4 Картица Help 
Kартица Help омогућава кориснику боље упознавање са циљем и начином коришћења софтвера. Избор 

ове картице могућ је у сваком тренутку рада софтвера. Картица даје детаљније процедуре извођења тестова и 
коришћења добијених резултата. Такође, даје детаљан опис сваког теста понаособ, потребних услова за 
извођење теста, коришћеног математичког апарата и циља теста. 

5 Опис софтвера 
5.1 Алгоритамска шема 

 
Слика 10. -  Алгоритамска структура програма Induction motor test station 
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У даљем тексту биће приказани и објашњени само најбитнији алгоритамски блокови 
 
Блок: Унос параметара, избор теста 
Опис: - Врши се унос параметара мотора неопходних за сам процес испитивања. 

- Бира се тип теста који ће се вршити. 
- Генерисање извештаја за тренутно изабрани тест. 

 
Г код: 

 
 
Блок: Губици 
Опис: У оквиру овог блока се налази део кода који је задужен за приказ тренутних вредности свих 

губитака у машини. 
 

Г код: 
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Блок: Излазни параметри 
Опис: У оквиру овог блока се налази део кода који је задужен за приказ излазних величина као што су 

тренутни степен искоришћења машине као и моментна карактеристика машине. 
 

Г код: 

 
Блок: U [V], I [A], n [rpm], P [W], T [°C] 
Опис: У оквиру овог блока се аквизирају следећи подаци UUV, UVW, UWU, струја IU, IV, IW, брзина обртања 

мотора, улазна снага, као и температура мотора. 
 

Г код: 
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Блок: Избор теста 
Опис: У оквиру ове структуре се врши избор типа теста који се извршава. Постоји могућност избора једног 

од четири теста. 
1. Празан ход - No load test 
2. Еh star тест 
3. Тест оптерећења и одређивање степена искоришћења - Load test and Efficiency test 

 
У Г коду је приказан код једног од изабраних огледа и то Еh star тест 

 
Г код: 

 
  

Зависност додатних губитака

Однос струја

Улазни измерени параметри
Назначена струја мотора

Струја празног хода
Синхрона брзина
Губици у гвожђу

Губици услед трења и вентилације
Отпорност између две фазе
Назначени напон мотора

Улазни параметри 

Излазни параметри

Директна компонента струје
Инверзна компонента струје

Додатни губици

Издвојени параметри

Издвојени параметри

 
 

Слика 11 - Eh Star функционални блок са припадајућим улазима и излазима 
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Анализирајући дубље структуру овог блока долази се до нивоа програмирања комплексних једначина: 

 

 
Слика 12. - Једначине које сачињавају блок Eh Star теста 

 
  

6 Излазни извештаји 
 
По сваком изведеном огледу је могуће добити Излазне извештаје, који имају форму приказану на 

сликама 13,14 и 15. 

 
Слика 13. - Извештај огледа празнох хода  Слика 14. - Извештај огледа одређивања 

додатних губитака оптерећења 
 



- 21 - 

  

 
Слика 15. - Извештај огледа оптерећења и одређивање степеан искоришћења 
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