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ABSTRACT 

Reier A. Application of the ABB ACS550 Frequency Converter in Electrical Drives 

Laboratory. Bachelor’s paper. Number of copies: 2. Tartu, 2014. 49 pages, 39 figures, 4 

tables, format A4. In Estonian language. 

The aim of this paper is to come up with ways in order to use the ABB ACS550 AC drive 

in the motor controllers laboratory as a part of the motor controllers basics course and give 

some knowledge about variable frequency drives. Compared to the older device which is 

currently in use in the laboratory, the ACS550 has more functions. Because of the 

improved display, it makes using the device easier. The drive can be connected to a 

computer to get accurate readings of the experiments, which data can be automatically 

stored. 

Firstly, the students have to set the drive parameters to the motor they are going to use. 

This can be done automatically by the drive or manually. Both vector- and scalar control 

modes can be tested. After which, the differences between the two should become clear. 

The device can be configured to work in remote mode. Feedback from the brake controller 

can be used in order to see how feedback works. 

 Keywords: Variable frequency drive, Scalar control, Vector control, Open and closed 

loop systems, Electromagnetic compatibility. 
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SISSEJUHATUS 

 

Mikrokontrollerite kasutuselevõtuga on saanud sagedusmuunduritest peamine 

vahelduvvoolumasinate kiiruse reguleerimise viis. Kui algselt oli sagedusmuundurite näol 

tegu seadmetega, mis olid ette nähtud mootori toitepinge ja sageduse sujuvaks 

reguleerimiseks, siis kaasaegse muunduri puhul on tegemist tervikliku ajamiplokiga, 

millega on võimalik teostada erinevaid funktsioone. [1]  

Seadmeid on võimalik ühendada arvutiga. Läbi arvuti on muudetavad kõik muunduri 

sätted. Kuvada on võimalik soovituid näitajaid. Seda saab teha ka graafilisel kujul, mis 

muudab seadme töö ilmekamaks. Katseandmeid on võimalik salvestada arvutisse. 

Töö eesmärgiks on pakkuda välja võimalusi sagedusmuunduri ABB ACS550 kasutamiseks 

elektriajamite laboris. Varasemalt kasutatava sagedusmuunduri ABB ACS300 näol ei ole 

enam tegemist tänapäevase seadmega. Kahte seadet võrreldes, on uuema muunduriga 

võimalik teostada rohkem funktsioone. Juhtpaneel on hõlpsamini kasutatav, võimaldades 

kuvada rohkem selgitavat teksti. Teisest küljest, muudavad ACS300 piiratud 

juhtimisvõimalused seadme kergemini mõistetavaks. Samuti ei ole uuema seadmega 

võimalik muuta kiirendus- ja aeglustusrampide kuju lineaarsest erinevaks. Seega tasub 

kasutada laboris mõlemat seadet, kuid teostada seadmetel erinevaid katseid. See annab ka 

hea ülevaate, kuidas sagedusmuundurid on võrdlemisi lühikese aja jooksul arenenud. 
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1. SAGEDUSMUUNDURID 

 

1.1. Ajalugu 

Esimesed elektrimasinad olid valdavalt alalisvoolul põhinevad ning maailmas hakkas välja 

arenema alalisvoolul töötav energiajaotussüsteem. Suureks alalisvoolu pooldajaks ja 

alalisvoolul põhineva jaotussüsteemi kaasaaitajaks oli ameerika leiutaja ja ärimees Thomas 

Edison. 19. sajandi lõpul hakati intensiivsemalt huvi tundma vahelduvvoolul põhinevate 

masinate vastu, mille eestvedajateks võib lugeda serbia päritolu Nikola Teslat. Põhjuseks, 

miks vahelduvvoolusüsteem tõrjus alalisvoolusüsteemi küllaltki kiiresti välja, oli nõutava 

elektrienergia võimsuse kasvamine. Vahelduvvoolu pinge muundamiseks oli juba 19. 

sajandil leiutatud vahelduvvoolu jõutransformaatorid, kuid alalisvoolu puhul oli pinge 

muundamine probleemiks. Alalisvoolumasinaid ei suudetud tööstuses siiski vahetada 

vahelduvvoolumasinate vastu suuremosa 20. sajandi vältel. Probleemiks oli 

vahelduvvoolumasina kiiruse ning momendi reguleerimine. Põhimõtteliselt oli teada, et 

kiirus on muudetav toitevoolu sageduse muutmisega, aga praktiliselt kõik võimalikud 

lahendused olid liiga keerulised ning kallid. Üheks lahenduseks oli kasutada 

alalisvoolumootorit vedamaks vahelduvvoolugeneraatorit, mis võimaldas muuta 

vahelduvvoolu sagedust. Vastupidiselt alalisvoolumasinal oli kiiruse ja momendi 

muutmine küllaltki lihtne ja otsekohene. Ankruahelasse paigutatud reostaat võimaldab 

reguleerida ankruvoolu ja pinget, ehk ka masina kiirust ning momenti. [1, 2] 

Muundurite kasutuselevõtust võib rääkida alates 1960. aastatest. Tähtsateks varasemateks 

leiutisteks olid: transistorid (1940. lõpp, J. Bardeen, W.H. Bradtain, W.B. Schokley), 

germaanium jõudiood (1952, General Electric), türistor (1956, John Molli). Esialgseid 

muundureid juhiti optronide (pooljuhtseadis, mis koosneb kiirgurist ja vastuvõtjast ning on 

sidestatud vaid valguskiire abil), transistorite ja integraallülituste abil, kasutati tagasisidel 

põhinevat vea järgi juhtimist. 1980. aastatel võeti muundurites juhtimiseks kasutusele 

mikroprotsessorid ning hakati rohkem kasutama mudelitel põhinevat juhtimist. [1, 2] 

1.2. Tööpõhimõte 

Sagedusmuundur koosneb mittejuhitavast dioodalaldist, filtrist, juhitavast 

transistorvaheldist ning alalisvoolu vahelülist (joonis 1.1). Dioodalaldiga tehakse kas ühest 

või kolmest faasist pulseeriv alalisvool. Kõige enam kasutatakse kolmefaasilisi sildalaldeid 
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tänu nende headele tehnilistele omadustele, milleks on suur võimsustegur ning väike 

pulsatsioon. 

 

Joonis 1.1. Sagedusmuunduri põhimõtteskeem [1] 

 Türistoridel põhinevaid sildalaldeid kasutatakse enamasti võimsate alalisvooluajamite 

toiteks. Transistorvaheldi muundab alalispinge taas vahelduvpingeks. Alalisvoolu vahelüli 

eesmärgiks on siluda pinget ning salvestada energiat. Alalisvoolu vahelüli võib olla 

vooluvaheldiga, pingevaheldiga või näivtakistusallikaga. Vooluvaheldit kasutatakse 

kõrgpingelistes türistor sagedusmuundurites ning pingevaheldit madalpingelistes 

elektriajamites. Samuti sisaldab alalisvoolu vahelüli kondensaatorit ning pidurdustakisti 

impulsslülitit. Pidurdustakisti lülitatakse sisse siis, kui on vajalik mootori kiire peatamine. 

Pidurdustakistit on vaja, et hajutada mootori pidurdusenergiat, et vahelüli pinge ei läheks 

liiga kõrgeks. Kui mingil põhjusel alaldi ei suuda tagastada energiat vahelduvvooluvõrku, 

kasvab pinge kondensaatoril liialt suureks. [1] 

1.3. Juhtimine 

Muundurite juhtimisel eristatakse kolme peamist erinevat juhtimisviisi. Nendeks on 

sagedus, ehk skalaarjuhtimine, mootori staatori, rootori või õhupilu väljavektori juhtimine 

(vektorjuhtimine) või mootori momendi otsejuhtimine, mis on samuti vektorjuhtimine. [3] 

Tasub märkida, et kõigi nende juhtimismeetoditega saab kasutada erinevaid 

automaatjuhtimismeetodeid, näiteks mudeli järgi juhtimine või hägusloogiline juhtimine. 

Vektorjuhtimise ja skalaarjuhtimise peamine erinevus on selles, et vektorjuhtimise puhul 
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arvestatakse vahelduvvoolumuutujate hetkväärtustega, mis muutuvad pidevalt ajas, 

skalaarjuhtimisel arvestatakse aga vahelduvvoolumuutujate kesk-ja efektiivväärtustega. 

Nagu pingete ja voolude kesk- ja effektiivväärtused on integraalsed suurused, on ka 

toitepinge sagedus integraalne suurus. Tänu sellele võib skalaarjuhtimist nimetada ka 

sagedusjuhtimiseks. Skalaarjuhtimine on sobiv näiteks pumpade ja ventilaatorite 

juhtimiseks, kus on küllaldaselt aega parameetrite muutumiseks. Vektorjuhtimine on 

sobilik rakendustele kus on võimalik kiire momendi või pöörlemiskiiruse muutus, kuna 

vektorjuhtimisega saab otseselt kontrollida mootori pöördemomenti. [3, 4, 5] 

Sagedusmuundurid, olenemata, kas nad toimivad vektorjuhtimise või skalaarjuhtimisega 

töötavad pulsilaiusmodulatsiooniga (PLM). Pulsilaiusmodulatsioon on energia edastamise 

meetod läbi pulsside, erinevalt järjepidevast analoogsignaalist. Samuti on analoogsignaalil 

ajas pidevalt muutuv väärtus. Digitaalsignaalidel (pulssidel) on kindel väärtus, mida pulss 

saab omandada sätestatud signaali väärtustest. Pulsi laiust suurendades ja vähendades saab 

kontroller reguleerida energia kulgu mootori võllile. Mootori enda induktiivsus töötab 

filtrina salvestades energiat töötsükklil ja vabastades energiat sagedusega mis on 

vastavuses sisendsignaaliga. PLM võimendid kuumenevad vähem kui standartsed 

lineaarsed jõuvõimendid. Seetõttu vajavad nad ka vähem jahutust, vähendades seadmete 

massi. Negatiivsest küljest tekitavad pulsilaiusmodulatsiooni võimendid võrkku 

arvestatava koguse elektromagnetilist müra ja voolupiike. [4, 6, 7] 

Skalaarjuhtimine põhineb kahe parameetri samaaegsel muutmisel. Mootori pöörlemiskiirus 

on muudetav väljundsageduse suurendamise või vähendamisega. Vastavalt sageduse 

vähendamisel väheneb mootori pöörlemiskiirus ja vastupidi. Väljundsageduse muutmine 

põhjustab aga näivtakistuse muutust. Näivtakistuse muutus muudab omakorda voolu kas 

suuremaks või väiksemaks. Kui vool on madal, väheneb mootori pöördemoment. Kui 

sagedus väheneb või toitepinge kasvab tekib oht, et mähis võib maha põleda. Et selliseid 

probleeme vältida on vaja muuta muunduri väljundsagedust ning pinget samaaegselt. 

Sellisel viisil kompenseeritakse sageduse ja pinge muutmise probleemid üheaegselt. Pinge 

ruut on ligikaudu võrdne momendi väärtusega. Sageduse ja pinge reguleerimine sobib 

enamasti püsitalitluses töötavatele mootoritele, kus pinge ja sagedus muutuvad küllaltki 

aeglaselt. Kuna mootori moment sõltub koormusest on sagedusjuhtimisel probleemiks 

momendi tekitamine vastavale koormusele ning sobiva pinge rakendamine mootorile. [1, 

4, 7] 
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Joonis 1.2. Skalaarjuhtimise regulaatori diagramm [4] 

Joonisel 1.2 on näha lihtsustatud skalaarjuhtimisega regulaatori diagramm. Kasutajalt 

soovitud kiiruse väärtuse käsklus saadetakse plokki, kus määratakse käivituskõvera 

kuju(näiteks lineaarne). Edasi liigub signaal sektsiooni, kus sätestatakse signaali 

muutumise kiirus ning magnetvälja tugevus mootoris. [4] 

Vektorjuhtimisel võetakse arvesse dünaamilised protsessid mis toimuvad mootori 

elektriahelates. Antud juhtimismeetodit nimetatakse vektorjuhtimiseks, kuna 

olekumuutujate hetkeväärtusi on kõige lihtsam käsitleda ruumis pöörlevate vektoritena. 

Eesmärgiks on väljavektori juhtimine nii, et tagatud oleks kasutaja poolt soovitud mootori 

pöörlemiskiirus ning pöördemoment, samuti kõrge kasutegur. Vektorjuhtimist võib 

liigitada otseseks vektorjuhtimiseks, kaudseks vektorjuhtimiseks ning loomulikuks 

vektorjuhtimiseks. Otsesel vektorjuhtimisel mõõdetakse või hinnatakse mootori 

dünaamikamudeli järgi staatori voolu ning mootori õhupilu magnetvoogu. Kaudset 

vektorjuhtimist võib võrrelda asünkroonmootori libistuse skalaarjuhtimisega. Erinevus on 

selles, et vektorjuhtimisel on õhupilu magnetvoog konstantne igas režiimis, 

skalaarjuhtimisel vaid püsirežiimis. Loomulikul vektorjuhtimisel taandatakse 

asünkroonmootor ekvivalentseks alalisvoolumootoriks. Siis kirjeldavad ka 

asünkroonmootorit alalisvoolumootoriga sarnased võrrandid. Ergutusvooluks arvestatakse 

staatorivoolu vektori magnetvoosuunalist komponenti. Ankruvooluna arvestatakse selle 

vektoriga risti olevat komponenti. [3, 4, 7, 8] 

1.4. Juhtimissüsteemid 

Juhtimissüsteeme võib liigitada avatud-, suletud- ning kombineeritud 

juhtimissüsteemideks. Avatud juhtimissüsteemi puhul kasutatakse ühte juhtimissignaali. 

Seetõttu ei sõltu juhtimistulemus juhtimistoimest. Teisisõnu ei ole võimalik kontrollida 
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juhitavat suurust. Suletud juhtimissüsteemi puhul kasutatakse kahte või enam 

juhtimissignaali (joonis 1.3). Üks signaalidest on etteandesignaal ning teine 

tagasisidesignaal. Kombineeritud juhtimissüsteem on kombinatsioon suletud ja avatud 

juhtahelast. Süsteem töötab juhitava suuruse muutumisvahemikus suletud süsteemina ning 

kui suurus sellest piirest väljub, töötab süsteem edasi avatud ahelana. [9, 10] 

 

Joonis 1.3. Suletud juhtimisahel [9] 

Juhtimissüsteeme võib liigitada ka kasutatavate signaalide järgi. Nendeks on 

analoogjuhtimissüsteemid ja diskreetsed juhtimissüsteemid. Analoogsüsteemide signaalid 

on võrdelised või funktsionaalses seoses juhitava suuruse väärtusega. 

Analoogjuhtimissüsteemiks võib olla tagasiside pingena 0-10 V, kus näiteks 0 V pinge 

juures mootor seisab ning 10 V juures pöörleb oma nimipööretel. Diskreetsete süsteemide 

puhul teisendatakse juhitava suuruse väärtus katkendtoimelisteks signaalideks. 

Diskreetseid süsteeme saab omakorda liigitada impulss-, arv- ning releetoimelisteks 

süsteemideks. Impulsstoimelistes juhtimissüsteemides juhitakse ühepolaarsete 

juhtimpulssidega. Vastav informatsioon kantakse edasi teatud impulssi iseloomustava 

parameetriga, näiteks impulsside laius või sagedus. Arvjuhtimissüsteemis muudetakase 

juhitava suuruse väärtus teatud arvkoodi arvväärtuseks. Releetoimelises süsteemis tekib 

juhtimistoime, millel on kindel väärtus järsult ning kui juhitav suurus saavutab kindla 

väärtuse muutub jälle järsult nulliks. Juhtimissüsteemid täidavad elektriajamite juures 

erinevaid ülesandeid. Ülesandeid võib liigitada põhiülesanneteks ja lisaülesanneteks. 

Põhiülesannete hulka kuuluvad: elektriajami käivitamine, peatamine, reversseerimine, 

teatud parameetri etteantud väärtuse hoidmine (näiteks pöörlemiskiirus, võimsus), 

sätestatud programmi täitmine ja ajami optimaalseima töörežiimi valik. Lisaülesanneteks 

on blokeeringud avariiliste ja ebanormaalsete olukordade vastu, automaatjuhtimise 
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toimingute vajaliku järjekorra järgimine, teatud mehhanismide liikumisulatuse piiramine, 

protsessi kulgemist kajastav signalisatsioon ning riketest teavitav signalisatsioon. [9, 10] 

1.5. Elektromagnetiline ühilduvus 

Mittelineaarsel koormusel töötavad seadmed põhjustavad kõrgemaid harmoonilisi. 

Sagedusmuundur on üks sellistest seadmetest. Kõrgemad harmoonilised põhjustavad 

elektrivõrgus häireid. Saastatud elektrivõrk võib põhjustada mootori ning trafo 

ülekuumenemist, isegi nimikoormusest väiksema koormuse korral, kaitselülitid võivad 

rakenduda ning elektriseadmed, nagu näiteks arvutid, mitte töötada. Sagedusmuunduri 

poolt tarbitav vool on katkendlik ning omab suuri hetkelisi tippväärtusi kuna alaldi ja 

pingevaheldi tarbivad võrgust energiat vaid siis, kui toitevõrgu alaldatud pinge on kõrgem 

kui vahelüli alalispinge. Muunduri poolt põhjustatud kõrgemad harmoonilised muudavad 

pingekuju erinevaks siinuselisest mõjutades ka teisi samast võrgust toidetavaid seadmeid. 

Sagedusmuunduri toitekaablist võivad võrku ka levida raadiosageduslikud häired. [11, 12, 

13] 

Eelnevalt mainitud pulsilaiusmodulatsioon põhjustab tänu suurele sagedusele ja kiirele 

kommutatsiooniprotsessile laia sagedusspektriga signaale. Need signaalid levivad vaheldit 

ja mootorit ühendava kaabli kaudu ümbritsevatele seadmetele. Seetõttu on vaja kasutada 

varjestatud kaableid, vastasel juhul tekivad raadiohäired. Mootoris võib 

pulsilaiusmodulatsioon tekitada pideva magnetilise induktsiooni muutuse tõttu 

magnetahela elementide pikkuse muutumist. See tekitab mootoris elektromagnetilist müra. 

Et pingekvaliteeti parandada, saab kasutada filtreid harmooniliste filtreerimiseks või piirata 

kõrgemate harmooniliste tekkimist. Filtreerimine võib olla kas passiivne või aktiivne. 

Passiivsetes filtrites on LC ahelad, mis on vastavuses soovitavate filtreeritavate 

harmoonilistega. Ühendades jadamisi mitu filtrit on võimalik eemaldada kõik soovimatud 

harmoonilised. Toiteahela filtrites on lisaks kondensaatorid, mis tekitavad lekkevoolu. 

Sagedusmuunduri koormuspoolel tekib mahtuvuslik lekkevool. See tekib valdavalt 

sagedusmuundurit ja mootorit ühendavas kaablis. Mahtuvuslik lekkevool mõjutab 

rikkevoolukaitselülitit. Väljundfiltriga saab sagedusmuunduri väljundis vähendada 

kõrgemaid harmoonilisi. Väljundis võivad kõrgemad harmoonilised põhjustada 

liigpingeimpulsse, mootori kaablis mahtuvuslikke voole, kõrgsageduslikke kiirgushäireid 

ning mootoris müra. Väljundfilter tekitab lisapingelangu ja seeläbi mootori magnetvälja 

nõrgenemise. See võib vähendada mootori momenti. Aktiivse filtri puhul lisatakse 
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mittelineaarsele koormusele jõupooljuhtmuundur mis tekitab kõrgemate harmoonilistega 

vastasfaasis olevaid võrdseid harmoonilisi. [11, 12, 13] 

 

Joonis 1.4. Väljundpinge U ja rikkevool IS [17] 

Pooljuhtlülitite probleemiks on, et impulss tüüpi müra, voolu näol, voolab maandusse läbi 

parasiitsete mahtuvuste iga pooljuhtlüliti vahetamisel. Parasiitsed mahtuvused 

eksisteerivad mootoris ning mootoriühenduse ja maanduse vahel. Joonisel 1.4 on näha, 

kuidas rikkevoolu põhjustajaks on vaheldi. Seetõttu peab rikkevool minema vaheldisse. 

Tagasiteel mõjutavad rikkevoolu näivtakistus ning maa näivtakistus. Näivtakistus tekitab 

parasiitseid mahtuvusi toitekaabli ja maa vahel, mis on ühendatud paralleelselt toitetrafo 

näivtakistusega (faasi ja maa vahel). Lisaks kõrgsageduslikule mürale põhjustavad 

sagedusmuundurid ka madalasageduslike harmoonilisi. Madalsageduslike harmoonilisi 

saab vähendada reaktoritega. Kasutades varjestamata mootorikaableid, liigub 

elektromagnetiline müra kaootiliselt tagasi sagedusmuundurisse näiteks maanduse kaudu. 

Maandusel on väga madal takistus voolule, mille sagedus on kas 50 või 60 Hz. 

Elektromagnetiline müra omab väga kõrge sagedusega komponenti, mis võib viia 

probleeme tekitavate pingelangudeni. Seetõttu on vajalik kasutada varjestatud kaableid, et 

sellist rikkevoolu pärssida. [17] 
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2. ABB ACS550 ELEKTRIAJAMITE LABORIS 

 

2.1. ABB ACS550 

Kasutada plaanitav muundur on toodetud firma ABB poolt ning kasutatava mudeli nimetus 

on ACS550. Maaülikooli saabus seade 2012. aastal. Joonisel 2.1 on näha muunduri 

eestvaade korpusega. Laboris kasutatavana, on korpus eemaldatud. 

 

Joonis 2.1. ACS 550 korpus [18]  

 

Tabelis 2.1 on toodud välja sagedusmuunduri nimiparameetrid. 
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Tabel 2.1. Sagedusmuundur ABB ACS550 nimiparameetrid [14] 

Sisend   

Pinge ja võimsuse vahemik 3 faasi, 380-480 V 1,5 kW 

Sagedus 48-63 Hz 

Võimsustegur 0,98 

Mootori ühendus   

Pinge ja võimsuse vahemik 3 faasi, 0 kuni mootori toitepingeni 

Sagedus 0-500 Hz 

Püsiva koormuse taluvus 4,1 A 

Lülitussagedus 4 kHz 

Kiirendusaeg 0,1-1800 s 

Pidurdusaeg 0,1-1800 s 

Keskkonnapiirangud   

Ümbritsev temperatuur  -15 °C kuni 40 °C 

Suhteline õhuniiskus Vähem kui 95% (ilma kondensatsioonita) 

 

 

Joonis 2.2. ABB ACS550 terminali diagramm [15] 0- Analoogsisendite DIP lüliti  

1-Analoogsisendite- ja väljundite kontaktid, 2- Digitaalsisendite kontaktid,  

3- Releeväljundite kontaktid, 4- Paneeli ühendus, 5- Flashdrop, 6- Töövalmidus LED,  

7- Vea LED, 8- Lisaseade 1, 9- Lisaseade 2, 10- Kommunikatsiooniport,  

11- Kommunikatsioonipordi DIP lüliti, 12- Toite kontaktid, 13- Pidurduse kontaktid,  

14- mootori väljundi kontaktid 
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Joonisel 2.2 on näha terminali diagramm. Terminalile pääseb ligi, kui eemaldada seadmelt 

korpus. Vasakul, alustades ülevalt, asetsevad analoogsisendi- ja väljundi kontaktid (1), 

digitaalsisendi kontaktid (2) ning releeväljundite kontaktid (3). Analoogsisendeid ja 

väljundeid on kaks. Digitaalsisendeid on kokku kuus. Releeväljundeid on kolm. Terminali 

keskel üleval on paneeli ühendamiseks pistik (4), sinna ühendub ka arvuti. Flashdrop 

pistikusse (5) saab ühendada eraldi seadme, millega on võimalik kopeerida parameetreid 

mitme seadme või arvuti vahel ajasäästmise eesmärgil. Sama seadmega on võimalik ka 

peita paneelil kuvatavaid näitajaid. Kaks LED lampi näitavad seadme töövalmidust. Kui 

seade on valmis töötama põleb roheline tuli (6), vea tekkides süttib punane tuli (7). 

Joonisel näidatud punktidesse 8 ning 9 saab ühendada lisaseadmeid. Lisaseadmeks võib 

olla näiteks pulsienkooder, mida saab kasutada impulss-signaali andva tagasiside korral. 

Kommunikatsiooniporti (10) saab ühendada RS485 kaabli, mis võimaldab andmeside 

kiirust kuni 35 Mb/s. DIP lülititega saab konfigureerida analoogsisendite käitumist (0) ja 

kommunikatsioonipordi tööd (11). Terminali allosas, alustades vasakult, on kolm 

muunduri toite kontakti (12), kaks pidurduse kontakti (13) ning kolm mootori väljundi 

kontakti (14). [15] 

Joonisel 2.3 on kujutatud muundurile kinnitatav juhtpaneel. Võimalik on kuvada kolme 

parameetrit peamisel ekraanil. Üleval paremal on näidatud kasutaja poolt muudetav väärtus 

(näiteks sagedus, pöörete arv minutis). Vasakul üleval kuvatakse kontrollrežiim, kas 

kohalik või kaugjuhtimine ning mootori pöörlemissuund. Ekraani allosas paremas ning 

vasakus servas on nupud, mis täidavad funktsiooni nagu kuvatud otse nende kohal 

ekraanil, vastavalt menüüdele. Kahe keskmise nupuga, millel on nooled näidatud üles ja 

alla suunas on võimalik muuta muudetava parameetri väärtusi ning sirvida menüüdes. 

Küsimärgiga („?“) tähistatud nupuga kuvatakse abitekst ning vasakul ääres oleva nupuga 

saab muuta kohaliku- ja kaugjuhtimise vahel. 
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Joonis 2.3. ABB ACS550 kontrollpaneel [15] 1- Oleku LED, 2a- Juhtimise seadistus,  

2b- Kuvatavad parameetrid, 2c- Nuppude 3,4 funktsioonid, 3- Konteksti muutmine,  

4- Konteksti muutmine, 5- Parameetrite muutus ja menüüdes sirvimine, 6- Parameetrite 

muutus ja menüüdes sirvimine, 7- Juhtimisrežiim, 8- Abi, 9- Mootori peatamine,  

10- Mootori käivitamine 

1- Oleku LED, mis on roheline probleemideta talitluse korral ning vilkuv või punane 

probleemi tekke korral. [15] 

2a- Näitab seadistust, „LOC“ (ingl. local – kohalik) korral saab muundurit kontrollida 

juhtpaneelist ning „REM“ (ingl. remote – eemal) korral on seade kaugjuhitav näiteks läbi 

arvuti. [15] 

2b- Näitab parameetrite väärtuseid mida kuvatakse juhtpaneelil. Kuvatavaid väärtuseid on 

võimalik muuta. [15] 

2c- Juhtpaneeli alumine rida, näitab nupu 3 ja 4 praeguseid funktsioone ning kui on 

võimaldatud siis ka kellaaega. [15] 

3,4- Nuppude funktsioon oleneb kontekstist, ehk menüüst kus parajasti ollakse. Nupule 

kolm vastav tekst kuvatakse juhtpaneeli alumises vasakus ning tekst nupule neli 

juhtpaneeli alumises paremas servas. [15] 

5,6- Üles ja alla kerimise nupud millega saab menüüdes või nimekirjades liikuda. Samuti 

saab antud nuppudega muuta parameetrite väärtuseid kas suuremaks või väiksemaks. 

Hoides nuppu all, muutuvad väärtused kiiremini. Kui juhtpaneelil on midagi esiletõstetud 

saab nende nuppudega seda väärtust muuta. Tavaliselt on selleks väärtuseks esilehel üleval 
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paremas nurgas kuvatav soovitav väljundsagedus või mootori soovitav pöörlemiskiirus. 

[15] 

7- Lokaalse ja kaugjuhtimise vahel valik. Vastav valik kuvatakse juhtpaneelil üleval 

vasakus nurgas. [15] 

8- Help nupp, mis kuvab kontekstile vastavat informatsiooni juhtpaneelil nupule vajutades. 

Informatsiooni näidatakse esiletoodud väärtuse kohta. [15] 

9- Muunduri peatamine (STOP) [15] 

10- Muunduri käivitamine (START) [15] 

 

2.2. Uurimiseks kasutatavad seadmed 

Süsteem saab toite laboris olevast lauast. Lauda on sisseehitatud mootorikaitselüliti. 

Seadmeid on võimalik ühendada pistikute ja ohutute juhtmetega. Katseskeemi diagramm 

on näha joonisel 2.4. Sagedusmuunduriga juhitakse asünkroonmootorit. Mootorit saab 

koormata hoorattaga (tabel 2.3) või pöörisvoolupiduriga (tabel 2.4). Piduri jahutamiseks on 

eraldi ventilaator. Pidurduse väärtusi saab muuta pidurikontrollerilt (joonis 2.6). 

 

Joonis 2.4. ACS550 katseskeem 

Sagedusmuunduriga juhitakse asünkroonmootorit, mille nimiparameetrid on toodud välja 

tabelis 2.2. 

Tabel 2.2. Asünkroonmootor W 3375-2A nimiparameetrid 

Nimipinge, U Y/Δ 692/400 V Cos   0,83 

Nimivool, I Y/Δ 1,53/2,65 A Nimipöörded, n 1410 min
-1 

Nimivõimsus, P 1,1 kW Sagedus, f 50 Hz 



17 

 

 

Joonis 2.5. Koostatud katseskeem elektriajamite laboris 

Mootorit saab koormata pöörisvoolupiduri- või hoorattaga. 

Tabel 2.3. Hooratta W3375 – 2X parameetrid 

Diameeter, d 141,3 mm Mass, m 30,85 kg 

Pikkus, h 250 mm Inertsimoment, I 1,1 kg m
2 

 

Pöörisvoolud tekitatakse suhtelise liikumisega magneti ning metallist või sulamist 

konduktori vahel. Vool indutseerib tagurpidise magnetvälja ja seeläbi pidurdab liikumist. 

Piduril on juures pöörlemiskiiruse andur ja ventilaator jahutuseks. Pöörisvoolupidurit 

kontrollitakse läbi türistormuunduri (W3375-6D) kontrollseadmes. Pidurikontrolleriga 

(W3375-6C) saab muuta mootorile rakendatavat koormust. Kasutada on võimalik 

käivituskõveraid. Tegelikult saaks kontrollerist ka kasutada tagasisidet muunduri jaoks, 

kuid mingil põhjusel tagasiside ei toimi. Toiteplokist (W3375-6A) saab kasutada 

tagasisideks väljundit, kus 400 min
-1

vastab ühele voldile. Samast plokist saab kuvada 

mootori pöörlemiskiirust ja pidurduse näitajaid. [16] 

Tabel 2.4. Pöörisvoolupiduri W3375-1F nimiparameetrid 

Pinge, U 180 VDC Vool, I 2,5 A 

Võimsus, P 1,1/1,3 kW Pöörlemiskiirus, n 1500/3000 min
-1 
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Joonis 2.6. Pöörisvoolupiduri juhtkontroller 

Sagedusmuunduri kaugjuhtimiseks on võimalik kasutada lukustavaid lüliteid, mis täidavad 

mootori käivitamise, seiskamise ning pöörlemissuuna vahetamise funktsioone. 

Analoogsisendisse saab ühendada lineaarse potentsiomeetri, takistusega 10 kΩ (0...10 V). 

Potentsiomeetrit kasutatakse enamasti elektroonikalülitustes reguleeritava pinge jagurina. 

Tegemist on muuttakistiga. Potentsiomeetriga on võimalik muuta mootori 

pöörlemiskiirust. 

2.3. Tagasiside kasutamine 

Laboris kasutatavat tagasisidet on võimalik saada piduri juhtkontrolleri toiteplokist. 

Tagasiside tuleb kujul 400 min
-1

 on võrdne ühe voldiga. Tagasiside faasi kontakt tuleb 

ühendada muunduril teise analoogsisendiga (AI 2). Arvestada tuleb ka seda, et mingil 

põhjusel on piduri toiteplokil läinud tagasisideks kasutatav faasi ja maanduse ots 

vahetusse. 

Et muundur kasutaks tagasisidet, tuleb valida uus kasutatav makro. Makrod muudavad 

parameetrite gruppe uuteks defineeritud suurusteks. Makrosid kasutatakse, et vähendada 

käsitsi sisestatavaid parameetreid. Et tagasiside oleks kasutatav, on vaja valida aktiivseks 

makroks „PID Control macro“. Valitud makrot saab muuta, liikudes menüüsse „Start-up 

Data“, tähisega 99. Avanevast alamenüüst tuleb valida „Applic macro“, tähisega 9902. 

Siit peab valima kuuenda väärtuse, nimetusega „PID control“. [15] 
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2.4. Tarkvara „Drive Window Light 2“ 

Arvutiga suhtlemiseks on kasutatav ABB toodetav tarkvara pakett Drive Window Light, 

millega on võimalik erinevate sagedusmuunduritega suhelda. Suhtluseks kasutatakse 

RS232 protokolli. Tarkvara on opereeritav menüüdest ja esilehel olevatest ikoonidest. 

Tüüpolukorra töölaud on näidatud joonisel 2.7. 

 

Joonis 2.7. Tarkvara töölaud 

Kui sagedusmuundur on arvuti järgi „COM“ pordi kaudu ühendatud, võib tarkvara 

käivitada. Tihti esineb olukordi, kus tarkvara ei suuda tuvastada, et sagedusmuundur on 

tõepoolest arvutiga ühenduses. Sellisel juhul avaneb aken, nagu on näidatud joonisel 2.8. 

 

Joonis 2.8. Sagedusmuunduri valimise aken 
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Ühendusprobleemide korral on parimaks lahenduseks programm uuesti käivitada. 

 

Joonis 2.9. Sagedusmuunduri juhtimine 

Joonisel 2.9 on näidatud sagedusmuunduri juhtimise sektsioon. Programmi ülemises servas 

kuvatakse mootori juhtimise ikoonid. Alustades vasakult, on kohaliku/kaugjuhtimise ikoon 

ning veateate nullimise ikoon. Veateate nullimist võib vaja minna, kui enne muundurit 

arvutiga ühendades eemaldatakse juhtpaneel. Siis võidakse programmis kuvada veateadet 

„Panel loss“. Samuti hakkab muunduril vilkuma punane veateate tuluke. Järgmised kaks 

ikooni on vastavalt mootori käivitamiseks ning peatamiseks. Ikoonidega, kus on kujutatud 

kõveraid nooli, saab muuta mootori pöörlemissuunda. Kastikeses, kus kuvatakse numbreid 

on võimalik muuta mootori pöörlemiskiirust. Vastavalt juhtimismeetodile, võib seal olla ka 

sageduse väärtus. Eelviimase ikooniga saab muudetuid parameetreid kinnitada. Tegelikult 

tundub, et see ei ole vajalik, sest peale uue parameetri sisestamist, rakenduvad nad nagunii 

koheselt. Viimase ikooniga saab käivitada samm-funktsiooni. 

 

Joonis 2.10. Aktiivse ning inaktiivse režiimi valimine 

Aktiivse ja inaktiivse režiimi vahel saab valida aknast, nagu on näidatud joonisel 2.10. 

Online ikooni abil saab muuta arvutist kaugjuhtimise aktiivseks ning offline ikooniga 

vastavalt inaktiivseks. Ikooniga refresh, saab värskendada hetkel aktiivset olevat valikut. 

Et seadet saaks käivitada, peatada ning parameetreid muuta, on vaja, et aktiivne valik oleks 

online. Valik offline on sellepärast oluline, et mõnede seadete muutmiseks on vaja viia 

juhtimine offline režiimi. Üheks selliseks seadeks on juhtimisviisi valik (skalaar-, 

vektorjuhtimine). 
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Joonis 2.11. Tööprotsessi nimiparameetrid 

Joonisel 2.11 on näidatud tööprotsessi nimiparameetrite kuvamine. Programmi vasakus 

servas kuvatakse sagedusmuunduri hetkeväärtusi. Parameetriteks on juhtimine (kas kohalik 

või kaugjuhtimine), olek, kas peatatud või töötamine, pöörlemissuund kas päripäeva või 

vastupäeva, väljundsagedus, väljundvool, väljundvõimsus ning pöörlemiskiirus. See aken 

annab mugava ülevaate toimuvast tööprotsessist. Kuvatud on peamised näitajad, mis 

tähendab seda, et ei ole vaja jälgida muunduri tööd menüüst, kus kuvatakse samamoodi 

hetkeväärtusi. 

 

Joonis 2.12. Parameetrite sirvimine 
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Kui muundur on edukalt ühendunud arvutiga, peab avanema parameetrite sirvimise aken, 

nagu on näidatud joonisel 2.12´. Sisuliselt on siin tegemist sagedusmuunduri juhtpaneelilt 

kuvatava menüüga. Klikkides menüül, avaneb selle alamenüü, nagu on näidatud joonisel 

2.13. 

 

Joonis 2.13. Parameetrite sirvimise alamenüüd 

Joonisel 2.13 on näidatud menüüdest avanevad alamenüüd. Alamenüüd on analoogsed 

muunduri juhtpaneelil kuvatavate menüüdega. Alamenüüs kuvatavaid väärtuseid on 

võimalik muuta klõpsides nendel kaks korda ning siis sisestades soovitud väärtuse. 

Väärtuse järel kuvatakse parameetri ühik (kui parameetril on ühik), võimalik parameetri 

minimaalne väärtus ning viimasena võimalik parameetri maksimaalne väärtus. 

 

Joonis 2.14. Graafikute akna kuvamine 
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Graafikute kuvamiseks on vaja liikuda ülevalt menüüst kõigepealt valikuni Drive, siis 

valikuni Monitor ning valida avanevast aknast valik Monitor Window, nagu on näidatud 

joonisel 2.14. 

 

Joonis 2.15. Graafikute aken 

Joonisel 2.15 näidatud aknasse kuvatakse kasutaja poolt valitud vaadeldavad väärtused, 

joonisel 2.16. aga graafikute aknas kuvatavaid ikoone, millega saab muuta graafikute 

seadistust, suurendada mingit piirkonda, kustutada kuvatavad graafikud, alustada ning 

lõpetada andmehõiveprotsessi. Lisaks ka saata andmed lõikepuhvrisse. 

 

Joonis 2.16. Graafikute akna ikoonid 

Et määrata kuvatavaid parameetreid ning telgedele vastavaid koefitsente, tuleb klõpsata 

esimesel ikoonil monitoorimise sätted „Monitor settings“. Järgmise ikooniga saab valitud 

ala suurendada. Ikooniga „Clear graph“, mis on tähistatud punase ristiga, saab graafiku 

akna tühjendada eelnevatest katsetustest. Sinise noolega, tähistatud „Start monitoring“, 

alustatakse katse jälgimist, ning graafikule hakatakse kuvatavaid parameetreid tekitama. 

Sama ikooniga toimub ka uute andmete salvestamise lõpetamine 
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. 

Joonis 2.17. Graafikul kuvatavate parameetrite määramine 

Klõpsates monitoorimise sätete ikoonil avaneb aken nagu on näidatud joonisel 2.17. 

Signaali sätete alt on võimalik määrata graafikule kuvatavad suurused. Koefitsendi sätete 

alt saab valida kas käsitsi koefitsentide sisestamise või automaatse. Soovitatav on 

rohkemate parameetrite kuvamisel kasutata automaatset sätet. Monitoorimise lõpetamise 

alt saab valida manuaalse monitooringu lõpetamise vahel (klõpsates ikooni „Start 

monitoring“) või automaatse lõpetamise vahel. Automaatse lõpetamise puhul tuleb 

täpsustada ka lõpetamise parameetrid, ehk mingisugune aeg, peale mida andmete 

salvestamine lõpetatakse. 

 

 

Joonis 2.18. Katseandmete salvestamine 
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Katseandmeid saab salvestada, liikudes ülevalt menüüst valikuni File ning valides valiku 

Save, nagu on näidatud joonisel 2.18. Fail salvestatakse txt formaadis, mida saab töödelda 

mõne tabelarvutustarkvaraga, näiteks programmiga „MS Excel“. 

2.5. Ohutushoid elektriajamite laboris 

Laboris saavad tööd teha üliõpilased, kes teavad ohutushoiu eeskirju ja on seda ka 

kinnitanud allkirjaga instrueerimise žurnaalis. Üksinda ei tohi laboris tööd teha. Laboris on 

keelatud söömine ja joomine. Tööde teostamiseks peab kandma sobivat riietust, ehk ei tohi 

kanda riideesemeid mis võivad põhjustada takerdumise liikuvatesse osadesse. Ilma 

õppejõu loata ei tohi teostada lülitusi ja pinge muutmist labori peajaotuskilbil ning töökoha 

elektripaneelil. Katseskeeme tohib koostada ainult pingestamata olukorras. Enne tööle 

asumist peab kontrollima, et töökoht oleks pingevabas olekus ja lülitid oleksid välja 

lülitatud. Koostades lülitust, ei tohi kasutada vigastatud isolatsiooniga juhtmeid ning 

keelatud on kasutada mittekorras klemmidega mõõteriistu ning seadmeid. Lülitusi ei või 

pingestada ilma õpejõu loata. Muudetud lülituste pingestamine võib samuti toimuda ainult 

õppejõu loal. Peale pingestamist on keelatud puutuda isoleerimata pingestatud osi. Kui 

esineb seadmetes mitteühtlast müra, tekib suitsu või tuld, juhtub õnnetusjuhtum või on 

juhtumiseks potentsiaalne võimalus või ületatakse kasutatavate seadmete ja mõõteriistade 

nimiväärtused, tuleb töö viivitamatult katkestada. Kinni ei tohi katta seadmete 

ventilatsiooniavasid. Lülitusi tohib demonteerida vaid õppejõu loal pingevabas olekus. 

Peale tööde lõpetamist peab kasutatud seadmed ja vahendid panema tagasi kohtadesse, 

kust nad olid võetud. (Lisa B) 
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3. ACS550 RAKENDAMINE ÕPPETÖÖS 

 

3.1. Labortööde eesmärgid 

Sagedusmuundurit esmakordselt kasutades tuleb määrata kasutatava mootori 

nimiparameetrid. Selleks on kaks võimalust. Parameetrid saab sisestada käsitsit või 

kasutades muunduri automaatset parameetrite tuvastamise funktsiooni. Kasutades 

automaatset tuvastamist, tuleb ka veenduda, et leitud parameetrid vastavad soovitud 

väärtustele. Edasi on võimalik proovida erinevaid juhtimismeetodeid. Meetoditeks on 

skalaarne sagedusjuhtimine ning vektor kiirus- ja momendi juhtimine. Pärast 

juhtimismeetodi valimist saab proovida erinevaid käivitus- ja peatamisfunktsioone. 

Tunnusjooned on võimalik arvutis salvestada ning pärast neid omavahel võrrelda. Eraldi 

ülesandeks võiks olla potentsiomeetri ning lülitite ühendamine nii, et nendega oleks 

võimalik mootorit käivitada, peatada, reversseerida ja potentsiomeetriga mootori kiirust 

muuta. Viimasena võib proovida tagasiside rakendamist. 

3.2. Juhitava mootori nimiparameetrite määramine 

Sagedusmuunduril ABB ACS550 on kaks võimalust juhitava mootori nimiparameetrite 

sisestamiseks. Parameetrid võib kas käsitsi sisestada, või kasutada muundurile 

sisseehitatud funktsiooni „Id run“. Seda funktsiooni kasutades proovib muundur 

automaatselt tuvastada mootori parameetreid. Et funktsiooni käivitada, tuleb menüüs 

liikuda kõigepealt grupp 99 menüüsse „ START-UP DATA“ ja seejärel parameetrini 9910. 

Kui anda parameetrile väärtus 1, aktiveeritakse funktsioon peale mootori käivitamist. Enne 

funktsiooni kasutamist tuleb mootorilt eemaldada koormused (näiteks hooratas). Kui 

toiming on lõppenud tuleb võrrelda muundurisse sisestatud parameetreid mootori 

nimiplaadil olevatega. Pärast funktsiooni aktiveerimist enne ja pärast mootori käivitamist, 

kuvatakse juhtpaneelil aeg-ajalt teadet „Alarm 2019“ nagu on näidatud joonisel 2.2. Alarm 

annab märku, et funktsioon on aktiveeritud. [15] 
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Joonis 3.1 Funktsioon „Id run“ [15] 

Et sisestada mootori parameetreid manuaalselt, tuleb liikuda menüüsse „Start up data“ 

tähisega 99. Siin on vaja sisestada:  

1) Mootori nimipinge (parameeter 9905 „motor nominal voltage“) 

2) Mootori nimivool (parameeter 9906 „motor nominal current“) 

3) Mootori nimisagedus (parameeter 9907 „motor nominal frequency“) 

4) Mootori nimivõimsus (parameeter 9909 „motor nominal power“) 

Pärast mootori nimiparameetrite sisestamist on vaja liikuda menüüsse „limits“ (parameeter 

20). Siit menüüst saab rakendada piiranguid, millest muundur suuremaid väärtuseid ei luba 

kasutada. Sätestada tuleb: 

1) Maksimaalne pöörlemiskiirus (parameeter 2002 „Maximum speed“) 

2) Maksimaalne vool (parameeter 2003 „Maximum current“) 

Ülepinge kontroll (parameeter 2005 „Overvolt ctrl“). Ülepingekontrolliga sätestatakse 

alalisvoolu ülepingekontroller kas sisse või välja. Kiire pidurdamine suure inertsiga 

koormusel põhjustab alalisvoolusiini pinge tõusu ülepinge sätestatud limiidile. Et vältida 

pinge tõusu limiidist üle, vähendab kontroller automaatselt pidurdusemomenti suurendades 

väljundsagedust. Kui muunduriga on ühendatud pidurdustakisti, peab see parameeter 

olema välja lülitatud, et tagada takisti korrektset toimimist. [15] 
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Alapinge kontroll (parameeter 2006 „Undervolt ctrl“). Alapingekontrolliga sätestatakse 

alalisvoolu alapingekontroller kas sisse või välja. Kui alalissiini pinge langeb tänu 

sisendvõimsuse vähenemisele, vähendab alapingekontroller mootori kiirust, et hoida 

alalissiini pinget üle alumise piiri. [15] 

Maksimaalne väljundsagedus (parameeter 2008 „Maximum freq“) sätestab maksimaalse 

väljundsageduse. 

3.3. Käivitus- ja peatamismeetodite uurimine 

Skalaar- ning vektorjuhtimise vahel on võimalik valida menüüst „Start up data“, tähisega 

99, alamenüüst „Motor ctrl mode“ tähisega 9904. Valida on võimalik vektor 

kiirusjuhtimise (tähis 1), vektor momendijuhtimise (tähis 2) ning skalaar sagedusjuhtimise 

(tähis 3) vahel. Kõiki kolme juhtimisviisi on võimalik rakendada nii avatud, kui ka suletud 

juhtahelaga. Parameetrist 2202 saab valida soovitud käivitamise aja „Acceler time 1“. 

Käivitades proovitakse saavutada kasutaja poolt sisestatud käivitusaega. [15] 

Kävitus- ja peatamismeetoditele pääseb ligi menüüst „Start/stop“, tähisega 21. Käivitamise 

režiimi on võimalik valida alamenüüst „Start function“ tähisega 2101 ning seiskamise 

meetodit alamenüüst „Stop function“ tähisega 2102. Võimalikud valitavad 

käivitamiserežiimid olenevad valitud juhtimismeetodist. [15] 

Automaatse käivituse puhul („Auto“) valib sagedusmuundur optimaalseima 

väljundsageduse mootori käivitamiseks. See funktsioon on kasutatav ainult vektorjuhtimise 

puhul („vector speed“, „vector torque“). Antud funktsioon võimaldab ka juba pöörleva 

mootori käivitamist. [15] 

Alalisvooluga mootori magnetiseerimise käivitusel („DC magnetizing start“) 

magnetiseeritakse mootorit alalisvooluga, et tagada võimalikult suur käivitusmoment. 

Antud meetodiga ei ole võimalik käivitada juba pöörlevat mootorit. Käivitusrežiimi 

mõjutab lisaks parameeter 2103, alalisvooluga magnetiseerimise kestus („DC magn time“). 

Tehase poolt on algselt sätestatud magnetiseerimise kestuseks 0,3 sekundit. Valides liiga 

pika magnetiseerimise kestuse võib mootor liigselt kuumeneda. [15] 

Skalaarne lendkäivitus („Scalar flyst“) on mõeldud juba pöörleva mootori käivitamiseks. 

Antud funktsiooni ei ole võimalik valida, kui muundur on seadistatud vektorjuhtimisele. 

Vektorjuhtimisel võib kasutada funktsiooni „Auto“. Lendkäivituse režiimil valib 

sagedusmuundur optimaalse väljundsageduse, et käivitada pöörlev mootor. [15] 
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Momendi võimendamine („torq boost“), valib automaatse momendi võimendamise 

funktsiooni, mis võib olla vajalik suure käivitusmomendiga rakendustes. Režiim on 

kasutatav ainult skalaarsel sagedusjuhtimisel. Momendi võimendamist rakendatakse ainult 

mootori käivitusel, lõppedes kui väljundsagedus ületab 20 Hz. Enne käivitamist 

magnetiseeritakse mootorit sätestatud magnetiseerimise aja alusel (parameeter 2103). 

Parameetriga 2110, momendi võimendamise vool („torq boost curr“) sätestatakse 

funktsiooniga käivitades maksimaalne vool. [15] 

Lendkäivitus ja momendi võimendamine („fly+boost“) valib mõlemad skalaarse 

lendkäivituse ning momendi võimendamise funktsiooni. Režiim on kasutatav ainult 

skalaarsel sagedusjuhtimisel. Käivitamisel rakendatakse kõigepealt lendkäivituse 

funktsiooni ning magnetiseeritakse mootor. Kui muundur leiab, et mootori seisab, 

käivitatakse momendi võimendamise režiim. [15] 

Käivituskõveraga käivitamisel („ramp“), käivitatakse mootor null sagedusest. Kasutatav 

kõigi juhtimisrežiimidega. [15] 

Mootori seiskamiseks on kaks võimalust, pidurdamine ning vabajooks. Pidurdusrežiimi on 

võimalik muuta „start/stop“ menüüst, peatamise funktsioon („stop function“) tähisega 

2102 alamenüüst. Vabajooksul peatatakse mootorile toide. Pidurdamisel („ramp“) toimub 

pidurdamine sagedusmuunduri abil. Pidurdusaega on võimalik muuta menüüst 2203 

„Deceler time“. Seadistada on võimalik kaks erinevat pidurdusaega. Pidurdamine toimub 

aktiivse valitud ajaga. [15] 

Joonisel 3.2 ning 3.3 on kujutatud skalaarsel sagedusjuhtimisel leitud mootori momenti, 

pöörlemiskiirust, voolutugevust ja sagedust. Mootorile on rakendatud nimikoormus. 

Kiirendusrežiimiks on valitud käivituskõveraga kiirendamine, kestusega viis sekundit. 

Pidurdamismeetodiks on valitud käivituskõveraga pidurdamine, samuti kestusega viis 

sekundit. Nii kiirendamisel, kui ka pidurdamisel on käivituskõvera kuju lineaarne. 

Jooniselt on näha, et soovitud viie sekundilist käivitus- ja pidurdusaega ei olnud võimalik 

saavutada. Mootori nimiolukorda viimiseks kulus umbes kaheksa sekundit. Pidurdamine 

võttis aega sama kaua. 
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Joonis 

3.2. Skalaarsel sagedusjuhtimisel käivituskõveraga käivitusel moment ning pöörlemiskiirus 

 

Joonis 3.3. Skalaarsel sagedusjuhtimisel käivituskõveraga käivitusel voolutugevus ning 

sagedus 

Joonisel 3.4 ja 3.5 on kujutatud skalaarsel sagedusjuhtimisel leitud mootori momenti ning 

voolutugevust. Mootorile on rakendatud nimikoormus. Kiirendusrežiimiks on valitud 

alalisvooluga magnetiseerimine ning pidurdusmeetodiks on käivituskõveraga lineaarne 

pidurdus. Nii kiirendus- kui ka aeglustusajaks on valitud viis sekundit. 
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Joonis 3.4. Skalaarsel sagedusjuhtimisel magnetiseerimisega käivitusel moment 

 

Joonis 3.5. Skalaarsel sagedusjuhtimisel magnetiseerimisega käivitusel voolutugevus 

Joonisel tähistatud M 1, M 2, I 1 ja I 2 näitavad kahte erinevat katset, kus esimese katse 

korral on valitud magnetiseerimise ajaks tehase poolt vaikeväärtus 0,3 sekundit ning teise 

katse puhul on magnetiseerimise ajaks kolm sekundit. Võib väita, et kolme sekundiga 

magnetiseerimine märgatavalt käivitusmomenti juurde ei anna. 
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Joonis 3.6. Skalaarsel sagedusjuhtimisel momendi võimendamisega käivitusel moment ja 

pöörlemiskiirus 

 

Joonis 3.7. Skalaarsel sagedusjuhtimisel momendi võimendamisega käivitusel 

voolutugevus ning sagedus 

Joonisel 3.6 ning 3.7 on kujutatud skalaarsel sagedusjuhtimisel leitud mootori momenti, 

pöörlemiskiirust, voolutugevust ja sagedust. Mootorile on rakendatud nimikoormus. 

Kiirendusrežiimiks on valitud momendi võimendamine, kestusega viis sekundit. 

Pidurdamismeetodiks on valitud käivituskõveraga pidurdamine, samuti kestusega viis 

sekundit. Alalisvooluga magnetiseerimise ajaks on 0,3 sekundit. Momendi võimendamise 
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vooluks on 100% nimivoolust. Pidurdamisel on rambi kuju lineaarne. Soovitud viie 

sekundilise käivitusaja asemel, läks aega 28 sekundit. Seega ei ole momendi 

võimendamisega käivitamine sellise rakenduse puhul praktiline. 

 

Joonis3.8. Skalaarsel sagedusjuhtimisel momendi võimendamisega käivitusel moment ja 

pöörlemiskiirus 

 

Joonis 3.9. Skalaarsel sagedusjuhtimisel momendi võimendamisega käivitusel 

voolutugevus ning sagedus 
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Joonisel 3.8 ning 3.9 on kujutatud skalaarsel sagedusjuhtimisel leitud mootori momenti, 

pöörlemiskiirust, voolutugevust ja sagedust. Mootorile ei ole rakendatud koormust. 

Kiirendusrežiimiks on valitud momendi võimendamine, kestusega viis sekundit. 

Pidurdamismeetodiks on valitud käivituskõveraga pidurdamine, samuti kestusega viis 

sekundit. Alalisvooluga magnetiseerimise ajaks on 0,3 sekundit. Momendi võimendamise 

vooluks on 100% nimivoolust. Pidurdamisel on käivituskõvera kuju lineaarne. Jällegi on 

näha soovitust märkimisväärsemalt pikemat käivitusaega. Kuna katse toimub ilma 

koormuseta, võib öelda, et momendiga võimendamisel peabki käivitusmeetod nii toimima. 

Samuti on näha, et alates sagedusest 20 Hz, toimub järsk kiirendamine. Momendi 

võimendamine kestabki kuni 20 hertzini, peale mida lõpetatakse võimendamine. 

 

Joonis 3.10. Vektoriaalsel kiirusjuhtimisel „Auto“ käivitusel moment ja pöörlemiskiirus 

Joonisel 3.10 ning 3.11 on kujutatud vektoriaalsel kiirusjuhtimisel leitud mootori momenti, 

pöörlemiskiirust, voolutugevust ja sagedust. Mootorile on rakendatud nimikoormus. 

Kiirendusrežiimiks on valitud „Auto“, kestusega viis sekundit. Pidurdamist ei toimu. 
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Joonis 3.11. Vektoriaalsel kiirusjuhtimisel „Auto“ käivitusel voolutugevus ning sagedus 

Võrreldes skalaarsel juhtimisel tehtud katsetega on käivitusmoment ja käivitusvool 

tunduvalt madalamad. Moment on umbes 100 Nm madalam ning voolutugevus umbes 2,5 

amprit madalam. Käivitusaeg vastab küllaltki täpselt viiele sekundile. Põhjuseks, miks 

jooniselt on näha käivitusajaks kuus sekundit on kasutatud tarkvara mõõtmiste vahemik, 

milleks on üks sekund. Tööolukorras nähtavad moonutused voolutugevuses on tingitud 

võrguhäiretest. 

 

Joonis 3.12. Vektoriaalsel kiirusjuhtimisel magnetiseerimisega käivitusel moment 
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Joonis 3.13. Vektoriaalsel kiirusjuhtimisel magnetiseerimisega käivitusel voolutugevus 

Joonisel 3.12 ja 3.13 on kujutatud vektoriaalsel kiirusjuhtimisel leitud mootori momenti 

ning voolutugevust. Mootorile on rakendatud nimikoormus. Kiirendusrežiimiks on valitud 

alalisvooluga magnetiseerimine ning pidurdamist ei toimu. Kiirendusajaks on valitud viis 

sekundit. Joonisel tähistatud M 1, M 2, I 1 ja I 2 näitavad kahte erinevat katset, kus 

esimese katse korral on valitud magnetiseerimise ajaks tehase poolt vaikeväärtus 0,3 

sekundit ning teise katse puhul on magnetiseerimise ajaks kolm sekundit. Nagu oli näha 

jooniselt 2.6 ja 2.7, ei anna magnetiseerimise aja lisamine käivitusmomenti juurde. 

Erinevalt eelnevast skalaarjuhtimisel tehtud magnetiseerimise katsest, on käivitusmoment 

umbes 100 Nm ning voolutugevus 2,5 amprit madalam. Käivitusajad vastavad soovitud 

viiele sekundile. 

Joonisel 3.14 ning 3.15 on kujutatud vektoriaalsel momendijuhtimisel leitud mootori 

momenti, pöörlemiskiirust, voolutugevust ja sagedust. Mootorile on rakendatud 

nimikoormus. Kiirendusrežiimiks on valitud „Auto“, kestusega viis sekundit. Pidurdamist 

ei toimu. Võrreldes skalaarsel juhtimisel tehtud katsetega on käivitusmoment ja 

käivitusvool tunduvalt madalamad. Moment on umbes 100 Nm madalam ning 

voolutugevus umbes 2,5 amprit madalam. Käivitusaeg vastab seadistatud viiele sekundile. 

Leitud suurused sarnanevad vektoriaalsele kiirusjuhtimisele. 
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Joonis 3.14. Vektoriaalsel momendijuhtimisel „Auto“ käivitusel moment ja 

pöörlemiskiirus 

 

Joonis 3.15. Vektoriaalsel momendijuhtimisel „Auto“ käivitusel voolutugevus ning 

sagedus 

Joonisel 3.16 ning 3.17 on kujutatud skalaarsel sagedusjuhtimisel leitud mootori momenti, 

pöörlemiskiirust, voolutugevust ja sagedust. 
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Joonis 3.16. Skalaarsel sagedusjuhtimisel momendi võimendamisega käivitusel moment ja 

pöörlemiskiirus 

 

Joonis 3.17. Skalaarsel sagedusjuhtimisel momendi võimendamisega käivitusel 

voolutugevus ning sagedus 

Mootorit on koormatud hoorattaga. Kiirendusrežiimiks on valitud momendi 

võimendamine, kestusega 30 sekundit. Pidurdamismeetodiks on valitud käivituskõveraga 

pidurdamine, kestusega viis sekundit. Alalisvooluga magnetiseerimise ajaks on 0,3 

sekundit. Momendi võimendamise vooluks on 100% nimivoolust. Erinevalt piduriga 

katsest, ei toimu hoorattaga järsku pöörlemiskiiruse tõusu. Kiirendamine toimub 

võrdlemisi sujuvalt. Sisestatud 30. sekundilise käivitusaja asemel kulub aega ligi 40 

sekundit. 
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KOKKUVÕTE 

 

Labori käigus saab seadistada sagedusmuundurit ABB ACS550 kasutatavale mootorile. 

Seadistada saab proovida automaatse sisseehitatud seadistamise funktsiooniga ning käsitsi 

parameetreid sisestades. Pärast automaatset seadistamist saab võrrelda leitud parameetreid 

mootori nimisildil olevatega. Mootorit on võimalik koormata hooratta ning 

pöörisvoolupiduriga. Katseid on võimalik sooritada erinevatel koormustel. Koormused on 

muudetavad piduri kontrollerist, kust saab rakendada ka käivituskõverat. Kasutades vektor- 

ja skalaarjuhtimist saab katsetada erinevaid käivitus- ja pidurdusvõimalusi. Vektor- ning 

skalaarjuhtimise erinevused tulevad selgelt katseandmetest välja. Ühendades seadme 

arvutiga läbi „COM“ pordi on võimalik muunduri juhtimist proovida ka otse arvutist, 

kasutades selleks tarkvara „Drive window light 2“. Arvutist on muudetavad kõik 

parameetrid, mida saab muuta juhtpaneelilt. Jooniste vormistamise jaoks saab antud 

programmist tehtud katse andmed salvestada. Kaugjuhtimise proovimiseks saab 

muundurile lülitada kaks lukustuvat lülitit ning potentsiomeetri. Lülitite abil on võimalik 

mootorit käivitada, peatada ning reversseerida. Potentsiomeetriga saab muuta mootori 

pöörlemiskiirust. Tagasisidet on võimalik saada piduri juhtkontrollerist, läbi piduri võllile 

kinnitatud anduri. Tagasisidega peab sagedusmuundur suutma taastada kasutaja poolt 

sisestatud väärtuse koormuse kasvades või langedes. 
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