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ABSTRACT 

Malinovski, S.  Application of Siemens Masterdrives MC training unit in electrical drives 

laboratory . – Tartu: EMÜ  2014. 46 pages, 30 figures, 3 tables, format A4. In Estonian 

language. 

The purpose of this work is to give an application for Siemens Masterdrives MC training unit 

in elecrtical drives laboratory. The Estonian University of Life Sciences has bought servo 

drive but it has not found any applications in electrical drives laboratory. That servo drive is 

not the newest but it does give good overlook to students who doesnt know anything or are 

new to servo drives. Servo drive Siemens Masterdrives MC training unit is good for electrical 

drives laboratory because it gives variety to the machines that are already in use. This work 

gives an overview of how does servo drive work and how to control servo drive through 

console OP1S. It also gives overview of software that is used to control servo drive. 

Keywords: Servo drive, electromagnetic compatibility, servo motors, DriveMonitor, OP1S, 

servo motors feedback. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

COM - Communication, infovahetuse siin 

f - Sagedus Hz 

I - Vool A 

Iväljund - Väljund Vool A 

Ith - Soojuslik kaitse rakendus Vool A 

Lx - Induktiivsus H 

m - Mass kg 

NC - Not connected, pole ühendatud 

P - Võimsus W 

PID - 
Propotsonaalne-integraal-tuletise 

kontroller 

PLM 
 

Pulssilaiusmodulatsioon 

PMU - Protcess managment unit, 

Rx - Mähise takistus Ω 

RxD - Recieved data, vastuvõetud andmed 

TxD - Transmitted data, edastatud andmed 

Tmax - Maksimum töötemperatuur °C 

Tmin - Miinimum töötemperatuur °C 

U - Pinge V 

Usisend - Sisendpinge V 

Uväljund - Väljundpinge V 

η - Kasutegu 
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SISSEJUHATUS 

Siinse töö teema on valitud sellepärast, et Eesti Maaülikooli elektriajamite laborisse soetati 

servoajami komplekt Siemens Masterdrives MC, mis pole siiani rakendust leidnud. Töö 

eesmärk on pakkuda võimalusi servoajami komplekti Siemens Masterdrives MC 

kasutamiseks elektriajamite laboris. Tegu ei ole küll viimase klassi servoajamiga, kuid see 

annab tudengitele hea ülevaate sellest, kuidas võiks üks servoajam töötada. 

Servoajam Siemens Masterdrives MC on laboriarenduseks sobilik, kuna eelnevalt kasutatud 

seadmeteks on sagedusmuundurid, samm-mootorid või muu sarnane, kuid servoajameid väga 

ei kasutata, mistõttu oleks servoajami rakendamine elektriajamite laboris uudne. 

Töö annab ülevaate servoajamite ajaloost ning sellest, kuidas servoajam töötab. Töös 

käsitletakse ka seda, kuidas on võimalik servoajam Siemens Masterdriver MC-d juhtida läbi 

operaatorpaneeli OP1S ja läbi arvuti tarkvara DriveMonitor. Seadme juhtimiseks on olemas 

mitu erinevat meetodit ning seadet saab elektriajamite laboris kasutada mitmel erineval viisil.  
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1. SERVOAJAMID 

1.1. Elektriajamite ajalugu 

Elektriajami mõiste ning paljud sellega seotud tehnilised rakendused on tuntud juba enam kui 

sada aastat. Ka tänapäeval kehtivateks ajamiteks võib lugeda viiekümne aasta vanuses 

olemust käsitlevat selgitust. Elektriajam on mitmesuguste töömasinate või abimehhanismide 

käitlemiseks ette nähtud elektromehaaniline süsteem, mis koosneb elektrimootorist, 

ülekandest, toitemuudurist ning juhtseadmest. Sageli võib olla ühes ajamis ka mitu mootorit, 

toitemuudurit või jõuülekannet. Tänapäeval tarbivad 60% kogu energia toodangust 

elektriajamid. [1] 

Elektriajami esimesed rakendused on pärit 19. sajandi keskpaigast, mil elektrit hakati 

kasutama erinevate masinate käitamiseks. Elektrimootorite massiline kasutamine algas 19. 

sajandi lõpul ning terve 20. sajandi jooksul olid elektriajamid elektrienergia põhitarbjateks. 

Kuigi majapidamises ei ole näha palju elektriajameid, rohkem on näha valgusteid, 

olmeelektroonikat ja muud sarnast, siis sellegi poolest on majapidamises küllalt masinaid, 

mille sees on elektriajamid. Elektriajamite peamiseks rakenduseks on tööstus, energeetika ja 

elektertransport. [1] 

Üks esimesi servoajameid võeti kasutusele laeva juhtimiseks – mootorina, mille asend sõltus 

laeva rooliratta asendist. Seda tehnoloogiat kasutati esimest korda aastal 1866. Tegemist oli 

aurul töötava mootoriga, millel olid olemas kõik tänapäeva servoajamite tunnused, nagu 

näiteks sisend, väljund, vea signaal. Selle servosüsteemi ülesanne oli liigutada laeval olevaid 

tüüre. Esimene elektriline servoajam võeti kasutusele aastal 1888 ning seda kasutati 

faksimasina eelkäijas. Servoajamid on oma olemuselt sünkroonmootorid, millesse on lisatud 

asendiandurid, mille abil on võimalik täpselt määrata rootori asend staatori suhtes. Vastavalt 

asendisignaalile on võimalik juhtida ka mootori toitepinget. Selline juhtimine on võrreldav 

harikommutaatori talitlusega, mis lülitab ankru toitepinget ümber sõltuvalt ankru asendist. [2] 

Elektrilisi servoajameid hakati kasutama algselt sõjanduses. Aastal 1928 valmis esimene 

servomootori abil toimiv prožektor, mis liikus kindlat trajektoori mööda teatud intervalli 

tagant. Teise maailmasõja ajal kasutati ka relvade juhtimiseks servomootoreid. [1] 

Tänapäeva servoajamid kasutavad võimendeid, nagu näiteks türistorid ning väiksemad 

servoajamid võivad kasutada transistoreid. Lihtsamad servoajamid kasutavad 

kahepunktiregulaatoreid ning keerulisematel on PID-kontrollerid. [2] 
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Servomootori nimetus pärineb prantsuskeelsest Le Servomoteur, mis tähendab ’alluvmootor’, 

või ladinakeelsest servus, mis tähendab ’abimees’. 

1.2. Servokontroller 

Servokontrolleritena kasutatakse pulsilaiusmodulatsiooni (PLM) signaale erilaiustega 

impulssidega, mis korduvad mingis ajavahemikus. Väiksematel servoajamitel kasutatakse 

kolme juhti, millest kaks on toitepinge kontrollerile ning kolmas pulsside edastamiseks. Pulsi 

parameetrid sisaldavad andmeid maksimaalsest ja minimaalsest pulsist ning 

kordussagedusest. [3] 

Nurga muutus võllil sõltub pulsi pikkusest, mida rakendatakse juhtimisahelale. Servoajam 

ootab pulssi teatud aja möödudes ning vastavalt sellele tegutseb. Erinevatel servoajamitel on 

ooteaeg pulsside vahel erinev. Vastuvõetud signaali alusel annab servokontroller märku 

servomootorile, mida see peab tegema. Näiteks 2-millisekundine signaal annab 

servokontroller mootorile signaali nullpositsioonist edasi vastavalt seadistatusele. [3] 

Enamikul servokontrolleritest töötavad sagedusvahemikus 40 Hz-ist 200 Hz-ni ning see 

määrab ka võimaliku pulsatsioonide arvu, mis on saadetud mootorile. Kui servomootorile on 

kontrolleri poolt saadetud pulss, siis servomootor tegutseb vastavalt signaalile ning seejärel 

hoiab vastavat positsiooni. Kui servomootorile rakendada jõudu, hakkab servomootor enda 

asendi säilitamiseks tekitama vastumõjuvat jõudu. Maksimaalne jõud, mida servomootor 

mingi liikumise vastumõjuks tekitada võib, ongi tema nimimoment. Kui aga servokontrolleril 

ja servomootoril kaob omavahel side, kaob ka servomootori positsiooni hoidmine ning 

servomootorit on võimalik liigutada ilma mingisuguse vastupanuta. [3] 

1.3. Servomootor 

Tänapäeva servomootorid on elektrimootorid, mille ehitamise eesmärgiks on dünaamika ehk 

kiire käivitumine ning kiire pidurdus. Servomootoreid tehakse nii vahelduvvoolule (sünkroon- 

ja asünkroonmootorid) kui ka alalisvoolule (harjadeta ja harjadega). Servomootoritele 

esitatavateks nõueteks on suur positsioonimistäpsus, kiirusereguleerimise täpsus, võimalikult 

suur reguleerimispiirkond, momendi stabiilsuse küllaldane ülekoormatavus ning suur 

toimekiirus [4, 6] 

Püsimagnetergutusega sünkroonmootor täidab tänapäeval kõige paremini servoajami 

mootoritele esitatavaid nõudeid. Suur erivõimsus saadakse tänu püsimagnetite, nagu 
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neodüüm-raud-boor või samaarium-koobalt ja ferriitmaterjalide, kasutamisega. Vähesel 

määral esineb ka asünkroon-servomootoreid. Servomootori komplekti kuulub ka asendiandur, 

mille abil edastatakse regulaatorile kiiruse- ja asenditeavet. Mootoriga samasse korpusesse 

võib olla integreeritud mehaaniline pidur, mis väldib võlli nihkumist välimiste jõudude toimel 

toite puudumisel. [4, 6] 

1.4. Servoajam 

Servoajam koosneb servomootorist ja servokontrollerist. Servoajamid täidavad oma 

funktsioone ka ajutiste ülekoormuste tingimustes – sellepärast ongi neil vaja ülekoormuse 

taluvust. Servoajamite talitlus on reeglina ebaühtlane ning nimikiiruseni kiirendamine võtab 

tihti aega ainult mõne millisekundi. Ning lühikese aja möödudes pidurdab kontroller mootorit 

sama kiiresti ning positsioneerimistäpsus peab olema sajandikmillimeetrit. [4, 6] 

Servoajamite eeliseks teiste reguleeritavate ajamite ees on head dünaamilised näitajad, suur 

täpsus ja nullkiirusmoment. Servoajam on kompaktne enda suurte erivõimsuste juures. Ajami 

dünaamiliste omaduste all mõistetakse tema toimekiirust, mille suurenedes kasvab nii 

töömasinate kiirus, töötsüklite arv kui ka lõpptulemusena tootlikkus. [5] 

Servoajameid kasutatakse kõrgete dünaamika ja positsioneerimistäpsusega nõuetega 

rakendustes. Head reguleerimisvõimalused tagavad reguleerimisülesande optimaalse 

lahenduse. On võimalik teostada ka mitme mootori sünkroniseerimine nii ühe kui ka mitme 

koordinaadiliste tööülesannete täitmiseks, mis tagab seadmete kõrge 

automatiseeritusetaseme.[5] 

1.5. Servoajamite rakendused 

Servoajameid saab rakendada kõikjal, kus on vaja juhtida liikumist. Servoajamitega on 

võimalik muuta võllülekandega konveierliin kergema ehitusega sünkroniseeritud süsteemiga. 

Servoajamiga saab rakendada ka pudeli kinnikorkimismasinates, eriti hästi sobivad nad 

korkima just täpse doosiga pudeleid, nagu näiteks lõhnaõlide pudelid – seal on väga tähtis 

täpsus, et pudeli ja korgi vahelt ei tuleks sisu välja. Servoajameid saab rakendada ka 

mitmeteljeliselt: näiteks üks servomootor täidab ülemuse funktsiooni ning teine alluva 

funktsiooni ehk üks täidab pumba funktsiooni ja teine liigutab täitetorusid üles või alla 

vastavalt vajadusele. [4, 6] 
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Servoajameid kasutatakse robootikas ja automaatikas. Servoajameid kasutatakse erinevates 

automaatika valdkondades, eriti seal, kus mootor peab olema võimeline töötama kõrgel 

kiirusel ilma ülekuumenemiseta. Servoajamid on ka head siis, kui mootor peab püsivas 

asendis olema, mingi teatud rakenduskoormuse juures. Servoajameid kasutatakse kui 

tööstuslikke mehhaniseeritud tööriistu, nii CNC pinkides kui ka pakkimistööstuses. 

Robootikas kasutatakse servoajameid nende täpse positsioneerimise tõttu. 

Lennundustööstuses kasutatakse servomootoreid hüdraulika süsteemide hüdropumpadena. 

Tööpinkides on servoajamid enamasti kasutusel abiajamitena ning neid võib rakendada kui 

põhi ajameid. Mõningaid näiteid kasutusaladest: 1) käitlus- ja montaažiliinid, 2) optiliste 

andmekandjate tootmine, 3) elektroonikaseadmete tootmine, 4) pakendusmasinad, 5) tekstiili 

tootmine, 6) mähkimismasinad. [4, 6] 

1.6. Servomootori tagasiside 

Servomootorid kasutavad tagasiside signaale, et saada informatsiooni kiiruse ja positsiooni 

kohta. Seda infot võib tulla erinevatelt seadetelt, nagu näiteks digitahhomeeter või optiline 

enkooder või resolver. [4, 6, 9] 

Digitaaltahhomeetrit kui tagasisideandurit kasutatakse kui optilist enkoodrit ehk lihtsalt 

enkooder ning see on elekromehaaniline suhtlusseade. Digitahhomeetri võlli keeratakse, selle 

tulemusena edastatakse tagasiside selle kohta, kui palju on võll pöörlenud. Väljundsignaalid 

võivad olla pulsatsiooni lained või sinosoidsed. [4, 6, 9] 

Resolver on sarnane väiksele mootorile, millel on ühes otsas terminali juhtmed ja teises otsas 

on võlli pikendus koos ühendusäärikuga. Lihtsaim resolver koosneb ühest rootri küljes olevast 

keerdudega juhtmest ning kahest keerdudega juhtmest, mis on staatoril ning asetsevad 

üksteise suhtes 90° nurga all. Nende omavaheline asend annabki infot tagasisidena 

servokontrollerile, kus muudetakse resolverist saadud signaal digitaalseks ning selle alusel 

määratakse, kui palju oli mootori nurk muutunud ning kui kiiresti liikus servomootori rootor. 

[4, 6, 9] 

1.7. Enkoodrid 

Enkooder on elektromehaaniline seade, mis tekitab elektrilisi signaale, mida kasutatakse 

kiiruse ja positsiooni kontrollimiseks. Enkoodrid muudavad mehaanilise liikumise 

elektriliseks signaaliks, mida kasutab juhtimissüsteem, et jälgida mingeid teatud parameetreid 

seadmel. Selle signaali alusel on võimalik vajadusel sisse viia muudatusi mootori juhtimisel. 
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Enkoodri signaali parameetrid võivad sisaldada andmeid kiiruse, vahemaa, pöörete ja 

positsiooni kohta. Seadmed, mis kasutavad enkoodreid või teisi sarnaseid parameetreid 

kontrollivaid sensoreid, nimetatakse tihti suletud tagasisidega juhtimissüsteemideks. [6, 7] 

Servomootoritel kasutatakse enkoodreid, mis võimaldavad suletud tagasisidega 

juhtimissüsteeme, mis vajavad kõrgemat täpsust. Need enkoodrid ei ole nii robustsed kui 

tavalistel asünkroonmootoritel. Servomootori enkooder võib sõltuvalt täpsuse nõuetest olla 

modulaarne, inkrementaalne või absoluutne. [7, 8] 

Inkrementaalenkooderis kasutatatakse läbipaistvat ketast, milles on läbipaistmatud lõigud, mis 

on omavahel võrdselt jaotunud, et saaks määrata liikumist. Diood valgustab läbi keerleva 

ketta ning ketta liikumise teeb selgeks valguse liikumise andur ning see andur omakorda 

tekitab enkoodris signaalide pulsi. Mida kiiremini ketas keerleb, seda rohkem pulsatsioone 

enkooder teeb. Inkrementaalenkoodri väjundit mõõdetakse pulsi pöörde kohta ning selle 

alusel saab määrata ka võlli kiirust. [7, 8] 

Absoluutneenkooderis rakendatakse statsionaarseid andureid, valgus lastakse läbi ketta ning 

suunatakse seejärel valguseandurisse. Iga valguse kombinatsioon on unikaalne ning seda 

signaali on võimalik tänu enkoodrile säilitada. Valgus, mis läbib ketast, on tõlgendatud Gray 

koodi ehk peegeldunud binaarkoodina. [7, 8] 

1.8. Servovõimendid 

Servovõimendi reguleerib liiklusparameetrite väärtusi, et reguleerida mähistesse jõudvat 

voolutugevust. Kompaktsete servovõimendite eeliseks on väiksed mõõtmed, ühtne ehitus ning 

nende suhteliselt väike mass. Nende puhul pole vaja teha lisaühendusi üksiktarvikute vahele, 

mida peab tegema moodulehituse puhul.[6, 9] 

Moodulehitusega numbrilistel servovõimenditel on üks toitemoodul ja mitu 

koordinaatservomoodulit. Sellisel juhul toidetakse mitut koordinaat-servomoodulite ühisest 

toitemoodulist. Toitemooduli võimsus tehakse kindlaks üksikute koordinaat-servomoodulite 

summaarse võimsuse ja nende kasuteguri järgi. Taolise moodulehitusega servoajami 

koossesisu võivad kuuluda ka pidurdus- ja energiatagastusahelad. Mitme koordinaadilise 

servoajami eeliseks on ka see, et ühisel alalisvoolulülidel paiknedes võib pidurdustalitluses 

toimiv koordinaatmoodul suunata vabanenud energia mootoritalitluses moodulisse, säästes 

sellega võrgust tarbitavat energiat. [6, 9] 
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Servoajam saab oma seadesuurused täituri talitlust vahetult juhtivast töö juhtimistarkvarast. 

Viimane võib olla salvestatud servovõimendi sisemällu. Servoajami seadesuurused kujutavad 

täituri liikumise ajadiagrammi, see tähendab asendi, momendi ja kiiruse muutumist ajas. 

Liikumistrajektoor on erinevatel riistvaralistel piirangutel, millepärast tuleb see enne ajamisse 

sisestamist sätestada. Täituri asend ei tohi ületada teatud piirasendeid ning seeläbi on mootori 

maksimumkiirus ja kiirendus konstruktsiooniliselt piiratud. [6, 9] 

1.9. Servoajami juhtimine 

Elektriajami juhtimise all mõistetakse tema käivitamist, kiiruse reguleerimist, reverseerimist, 

elektrilist pidurdamist, kuid samuti elektriajami tööd iseloomustava suuruse hoidmist samana, 

et kindlustada mingi protsessi kulgemine. Inimese vahetu osavõttu elektriajami 

juhtimisprotsessis võib liigitada järgnevalt: 1) mitteautomaatne elektriajam, 2) 

automatiseeritud elektriajam, 3) automaatelektriajam. Mitteautomaatset elektriajamit 

käivitatakse, pidurdatakse, reverseeritakse ning reguleeritakse kiirust mitme 

käsijuhtimisaparaatide abil. Automatiseeritud elektriajamil on inimese osavõtt juhtimises 

piiratud algjuhtimiskäsklusteni: ülejäänud juhtimistoiminguid teevad erinevad 

elektromehaanilised või muud elektriseadmed, nagu näiteks pooljuhtlülitid. 

Automaatelektriajamil juhivad protsesse automaatjuhtimismasinad, inimene saab ainult ajami 

tööd jälgida. [6, 9] 

Elektriajami juhtimiseks kasutatava signaalide arvu järgi saab liigitada juhtimissüsteeme 

järgnevalt: 1) avatud juhtimissüsteem, 2) suletud juhtimissüsteem 3) kombineeritud 

juhtimissüsteem. Avatud süsteemide juhtimiseks kasutatakse ainult juhtimissignaal, mispärast 

juhtimistoime ei sõltu juhtimistulemustest ja puudub kontroll juhitavate suurust üle. Suletud 

juhtimissüsteemides kasutatakse vähemalt kahte signaali: etteande- ja tagasisidesignaali. 

Kombineeritud juhtimissüsteemides on need kaks süsteemi kombineeritud. Näiteks võib 

juhitav suurus mingis mõõtevahemikus olla suletud juhtimissüsteem, aga kui juhitav suurus 

väljub programmeeritud vahemikust, hakkab see tööle kui avatud süsteem, või teistpidi. [6, 9] 

Suletud juhtimissüsteeme võib liigitada sõltuvalt ajami koormuse reguleeritavast suurusest 

järgmiselt: 1) staatilised juhtsüsteemid, 2) astaatilised juhtimissüsteemid,0 3) segasüsteemid. 

Staatilistel on koormuse muutumine põhjustatud reguleeritava suuruse muutumine. 

Astaatilistel süsteemidel ei mõjuta koormuse muutumine reguleeritavat suurust ning 

segasüsteem on kombineeritud kahest eespool nimetatust. [6, 9] 
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Servoajameid juhitakse elektriliste pulssidega, mis on eripikkustega või 

pulsilaiusmodulatsiooniga. Juhtimiseks on vaja vähima pulssi väärtust, suurima pulsi väärtust 

ning kordamissagedust. Kui servoajamile antakse liikumise käsk, siis liigub see teatud 

positsioonile ning kui ta on asendi saavutanud, hakkab seda hoidma. Kui välimised jõud 

hakkavad mõjutama servomootori võlli, hakkab servoajam vastavalt enda programmeeritusele 

toimima – kui on määratud, et see peab asendit hoidma, siis seda ta ka teeb. Kui servomootori 

pöörlemist takistada, siis vastavalt lisatakse momenti, et pöörlemine jätkaks vastavalt sätetele. 

Servomootor hoiab määratud asendit senikaua, kuni pulssi talle saadetakse, kui see katkeb, 

saab servomootori võlli keerata. [9, 10] 

Kõrgresolutsiooniga lugejate abil moduleeritakse töötsükkel mingile kindlale 

analoogsignaalile. Pulsilaiusmodulatsioon on siiski digitaalne signaal, kuna ta toimib 

põhimõtteliselt binaarkoodi põhimõttel. [11] 

 

Joonis 1.1. Pulsilaiusmodulatsiooni signaalid eri töötsüklites [10] 

Jooniselt 1.1. on näha 10 % pulsilaiusmodulatsiooni signaali, millest saab järeldada, et üks 

pulsatsioon toimub iga 10 millisekundi järel. Seega teeb masin parasjagu tööd 10% oma kogu 

võimsusest. Kui pulsatsioonid muutuvad tihedamaks, suureneb ka mootori töö. Kui PLM 

signaalide tihedus muutuks ühelt signaalilt kümnele signaalile kümne millisekundi jooksul, 

teeks ajam enda tööd 100%. [2, 11] 

Pulsilaiusmodulatsiooni üheks eeliseks on see, et signaal jääb digitaalseks kogu protsessi 

jooksul ning ei ole vaja eraldi analoog-digitaalmuundurit. Kui signaalid on digitaalsed, siis 
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kõrvaliste mürade mõju on minimaalne. Müra hakkab alles siis segama digitaalsignaali, kui 

see suudab muuta binaarkoodi. [2, 11] 

Servoajami juhtimine pulsilaiusmodulatsiooniga üheks kasulikuks küljeks ongi suhteliselt hea 

mürakaitse ning see ongi üks peamiseid põhjuseid, miks servoajami juhtimiseks kasutatakse 

pulsilaiusmodulatsiooni. [2, 11]  

1.10. Elektromagnetiline ühilduvus 

Enamus elektriseadmed on mõeldud mittelineaarseks koormuseks, nagu näiteks sujuvkäivitid, 

reguleeritava sagedusega ajamid, keevitusagregaadid. Mittelineaarne koormus põhjustab 

kõrgemaid harmoonilisi, mis saastavad elektrivõrku ning võivad põhjustada kahjustusi. [12] 

Trafod võivad üle kuumeneda kõrgemate harmooniliste tõttu, mis omakorda kiirendab 

isolatsiooni riknemist. Ülekuumenemine võib tekkida isegi sellisel juhul, kui trafo koormus 

on alla nimikoormuse. Mootorid võivad üle kuumeneda ning omakorda tekitada 

mitteharilikku müra. Rootorivoolu ning pöördemomendi pulsatsioon võib tekitada mehaanilist 

resonantsi ning ohtlikut vibratsiooni. Kõrgemate harmoonikute tagajärjel võivad kuvarid ja 

elektrivalgustus hakata tööle ebanormaalsel viisil, nii-öelda vilkuma. Ka kaitsmed võivad 

hakata rakenduma valel ajal. [12] 

Kõrgemaharmoonilised voolukomponendid võivad põhjustada võrgupinge häireid ning 

võimsusteguri kompensatsiooni võnkeprotsesse. Võrgupinge häirete tõttu pingekuju erineb 

siinuselisest ja mõjutab sellega teisi muunduriga samast võrgust toidetavaid agregaate. 

Toitekaablist juhtivuse teel võivad elektrivõrku levida ka raadiosageduslikud häired. Teisel 

puhul võivad tekkida suuri liigpinge impulsse teatud kriitiliste olukordade jaoks. [12] 

Pulsilaiusmodulatsioon põhjustab suhteliselt suure sageduse ja kiire kommutatsiooniprotsessi 

tõttu teisigi probleeme, näiteks väga laia sagedusspektriga signaale, mis mootorit ja vaheldit 

ühendava kaabli kaudu ümbritsevatele seadmetele kommuteerub ning tekitab sellega 

varjestamata kaabli puhul raadiohäiret. Mootoris tekitatakse magneetilist müra, mille pideval 

rakendumisel võib tekkida magnetostriktsiooni efekt, mille tagajärjel võib muutuda 

magnetahela pikkus. Juhtahelatel ja jõu vastastoimel võivad tekkida häireid ajami juhtseadme 

töös, selle vältimiseks tuleb arvesse võtta soovitatud ajami paigaldus- ning ühendamisnõuded. 

[12] 



14 

 

Seadmeid liigitatakse sõltuvalt kasutuskohast ja kõrgsageduslikust häirepingest. Talitluskoha 

järgi on neid kaks: 1) klass A, 2) klass B. Seadmed, mis vastavad A-klassile, võivad töötada 

kõikjal väljaspool elurajoone ning B-klassi seadmed on mõeldud elurajoonides töötamiseks. 

Neid jagatakse veel ka genereeritava kõrgsagedusvoolu iseloomu järgi kahte rühma. Esimene 

rühm on madalasageduslikud ajamid, mille kasutusega kaasnevad kõrgsagedusliku energia 

edasikandumine juhtivuse teel. Teise rühm kuuluvad kõrgsagedusliku ajamid, mis materjalide 

töötlemiseks genereerivad kõrgsageduslikku kiirgust. [12] 
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2. SIEMENS MASTERDRIVES MC 

2.1. Servoajam Siemens Masterdrives MC 

Eesti Maaülikooli elektriajamite laborisse on soetatud Wuekro poolt kokkupandud Siemensi 

seadmetel põhinev servoajami komplekt, mida saaks rakendada elektriajamite laboris mõne 

laboritöö katse tegemises. 

 

Joonis 2.1. Servoajam Siemens Masterdrives MC 

Jooniselt 2.1 on näha, Siemens Masterdrives MC komplekti ning millistest komponentidest 

võib see koosneda. Joonisel on välja toodud kaheksa tähtsat komponenti, mis on 

nummerdatud ning mille alusel on tehtud ka loetelu: 

1) Analoogsisend/väljund 

2) Digitaalsisendid/väljundid 

3) Servoajami lahutuslüliti ning mootorikaitselüliti 

4) Servomootor 

5) Operaatorpaneel OP1S 

6) Servokontroller 

7) Enkooderi pistik 

8) Toide servomootorile 
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Tabel 2.1. Servoajami nimiandmed. 

Siemens Masterdrives MC  

AC/AC drive 

Usisend 380 – 480 V 

Uväljund 0 – 480 V 

Iväljund kuni 5 A 

Imax 15 A kuni 0,26 sekundit 

f 50 – 60 Hz 

 

Servoajami nimiandmed on välja toodud tabelis 2.1. Siemens Masterdrives MC on välja 

töötatud eraldi servomootorite juhtimiseks. Vektorjuhtimine annab võimaluse kiire voolu 

juhtimiseks mootori mähistel ning kõike on võimalik teha väikeste ajanäitajatega. Selle 

konkreetse servoajami kontroller on võimeline toitma suure dünaamilisusega kolmefaasilisi 

mootoreid vahemikus 0,55–15 kW. Servoajam on võimeline töötama pingel 380–480 V ning 

sagedustel 50 või 60 Hz. Kolmefaasline inverter on võimeline andma väljundiks 

sagedusvahemikku 0–400 Hz, mida tehakse pulsilaiusmodulatsiooniga. Seadet juhitakse 

kinnise elektriahelaga, mis koosneb mikroprotsessorist ja digitaalsignaali protsessorist. 

Juhtimiseks on võimalik kasutada PMU-konsooli, mis asub servokontrolleri peal. Veel võib 

juhtimisel kasutada juhtpulti OP1S ning arvuti kaudu kontrollimiseks DriveMonitori tarkvara, 

kus saab kõiki parameetreid sätestada vastavalt enda vajadustele. [13, 14] 

Tabel 2.2. Servoajami komplekti sisse ehitatud trafo nimiandmed 

Sisemine trafo 4EP32002US00 

Lx 3,68 mH 

Ith 5 A  

Uväljund 5,78 V 

T 40 °C 

Rx 0,118 Ω 

m 0,8 kg 

Seda trafot kasutatakse vooluvõrgust saadud pinge muutmiseks 5,78 V peale, mida 

rakendatakse juhtimisprotsessides. Rakendatakse näiteks OP1S toitevooluks. Trafo 

nimiandmed on väljatoodud tabelis 2.2.  
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Joonis 2.2. Trafo 4EP32002US00 [15] 

Jooniselt 2.2 on näha, milline näeb servoajamise komplektis olev 3-faasiline trafo. Trafo kaal 

on 0,8 kg ning mähise takistus on 0,118 Ω. Induktiivsus trafol on 3,68 mH ja pideval 

kasutamisel suudab trafo töötada kuni 5 A vooluga. Suurema voolu korral võivad trafo 

mähised üle kuumeneda ja isolatsiooni eluiga väheneda. 

Seadmel on 2 kaitset: 1) Siemens 5SJ61, 2) Siemens Sirius 3RV1021-1HA10. 

 

Joonis 2.3. Kaitselüliti Siemens 5SJ61 [16] 

Siemens 5SJ61 on kaitse, mille IP tase on kuni 20 ning tal on suhteliselt pikk eluiga. Seda 

kasutatakse ülekoormuse ja lühise kaitseks vahelduvooluvõrkudes, mille pinge on 230/400 V 

ja sagedus on 50/60 Hz. Neid saab kasutada ka voolu sisse- ja väljalülitus nuppudena. See 

kaitse kaitseb servoajami ühendusplokki ülekoormuste eest. [16] 
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Joonis 2.4. Mootorikaitselüliti Siemens Sirius 3RV1021-1HA10 [17] 

Siemens Sirius 3RV1021-1HA10 on mootori kaitselüliti, mis sobib vooludele 5,5–8 A. Kaitse 

suurust saab reguleerida vastavalt vajadustele. Kaitse toimib mootori kaitsena ning rakendub 

kui mootoril tekib ülekoormus. Sobib töötamiseks pingetel 220–690 V. Kaitset on hea 

sätestada erinevatele koormustele just sellepärast, et sellel kaitsmel on reguleeritav kaitsme 

piirkond. Kaitsmel on käivituskordsus kuni 13 korda enam kui nimivool ning see tagab 

mootori käivitumise ilma tõrgeteta. [17] 

 

Tabel 2.3. Siemens Logo Power nimiandmed. [18] 

Siemens Logo Power 6EP1321-1SH02 

Usisend 85–264 VAC 

Uväljund 12 VDC 

Iväjund 1,9 A 

P 23 W 

η 0,8 

Tmin -20 °C 

Tmax 55 °C 

m 0,17 kg 

Tabel 2.3 on väljatoodud Siemens Logo Power 6EP1321-1SH02 nimiparameetrid. 

Nimiandmetest saab välja lugeda, et sisendpinge on 85–264 volti vahelduvpinge ning 

väljundiks on 12 volti alalispinge. Väljundvoolu maksimaalväärtus on 1,9 A ja võimsus 23 W. 

Kasutegur on suhteliselt hea ning Siemens Logo Powerit saab kasutada 

temperatuurivahemikes -20–55 °C. [17] 
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Joonis 2.5. Stabiliseerimisblokk Siemens Logo Power [18] 

Servoajamisse on sisse ehitatud ka stabiliseerimisblokk Siemens Logo Power 6EP1321-

1SH02. Stabiliseerimisblokk tagab stabiilse väljundpinge, kaitse lühiste ja liigvoolu tekke eest 

ning seda võib rakendada nii tööstuslikult kui ka tavatöö tingimustes. Siemens Logo Poweri 

nimiandmed leiab tabelist 2.3. [18] 
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Joonis 2.6. Servoajam Masterdrives MC avatud paneeliga 

Jooniselt 2.6. on näha servoajami sisu. Juhtpaneeli lahti võttes on näha, kus asub trafo 

4EP32002US00, stabilisaator Siemens Logo Power, ning kaitse 5SJ61. Nimekiri 

koostisosadest on järgnev: 

1) Kaitselüliti Siemens 5SJ61 

2) Lahutuslüliti 

3) Digitaalsisendid/väljundid 

4) Stabiliseerimisblokk Siemens Logo Power 

5) Trafo 4EP32002US00 

6) Mootorikaitselüliti Siemens Sirius 3RV1021-1HA10 

7) Operaatorpaneel OP1S 
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Joonis 2.7. Servokontrolleri skeem. [13] 

3-faasiline vool tuleb sisse klemmidelt U1/L1, V1/L2 ja W1/L3 ning seejärel lähevad läbi 

alaldi, ning alaldi elektroonika ahelas muudetakse vahelduvvool alalisvooluks. Eelhäälestuses 

tõstetakse pinge väärtust, et alalisvoolu kontaktor toimiks. Kui saab edastama hakata voolu 

inverterile ehk vaheldile, saab inverter muuta alalisvoolu uuesti vahelduvvooluks. 

Pidurdustakistit on vaja ainult juhul, kui on vaja programmeerida pidurdust servomootorile 

servokontrolleri kaudu. Valikulised juhtpaneelid on näiteks OP1S või arvuti kaudu juhtimine 

tarkvara DriveMonitor abil. Jadaliideseks on RS 232, mille abil saab ühendada valikulisi 

juhtpaneele ehk juhtimiselektroonika ühendatatakse jadaliidese kaudu valikuliste 

juhtpaneelidega ning need omakorda suhtlevad PMU-ga. Kui antakse ette mingisugune 

parameeter, siis saadetakse need eelhäälestusse ja inverterisse. Ühendusklemmid U2/T1, 

V2/T2, W2/T3 on servomootori ühendusklemmid. PE1, PE2, PE3 on maanduse klemmid. 

Seade on võimeline teostama mitmeteljelist juhtimist ning sellega saab juhtida nii 

sünkroonmootorit kui ka asünkroonmootorit. Erinevaid positsiooni enkoodreid ja 

tahhomeetreid on võimalik kasutada tagasiside andmiseks mootorilt kontrollerile. [14] 
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2.2. Siemens MasterDriver’i juhtimine 

Uuritavat servoajamit on võimalik juhtida erinevate meetoditega, sisestades parameetreid 

mitmel moel. Servoajamit saab juhtida integreeritud sätestamise konsooliga, milleks ei pea 

kasutama lisatarvikuid. Ajamit on võimalik juhtida ka arvuti kaudu ning selleks on vaja 

kasutada tarkvara DriveMonitor, mis annab ulatusliku parameetrite sätestamise abi. 

Kolmandaks võimaluseks on kasutada juhtpulti OP1S, kus saab määrata kõiki töötingimusi. 

Neljanda meetodina saab kasutada parameetrite mooduleid. [13, 14] 

Sarnaste funktsioonidega parameetreid on kogutud ühte endaette lahtritesse. Erinevad lahtrid 

moodustavad menüü eri parameetrite reguleerimiseks. Üks ja sama parameeter võib esineda 

erinevate pealkirjadega lahtrites. [13, 14] 

 

Joonis 2.8. Juhtkonsool PMU 

Servokontrolleri peal oleva integreeritud konsooli ehk PMU-d teeb parameetrite sisestamisel 

muudatusi otse kontrolleril. PMU konsool on lahutamatu osa tervikust, sellel on neli numbri 

segmenti. Kuna integreeritud seadmel on nii vähe numbri segmente, peab see kasutama 

erinevaid tasandeid, et redigeerida parameetreid. Tasandid on paigas järgmiselt: 1) parameetri 

number, 2) parameetri indeks, 3) parameetri väärtus. Kuna neid väärtuseid ei saa näidata 

korraga, peab neid vahetama kasutades parameetrivahetusnuppu „P“. Kui on valitud 
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vajaminev tasand, saab vastavat parameetrit muuta. Kui muuta parameetreid, siis rakenduvad 

sätete muudatused kohe. [13, 14] 

Sätete sisestamine arvutitarkvaraga toimub kahel erineval viisil: 1) port RS232, 2) port 

RS485. RS323 toimub spetsiaalselt ristatud COM kaabli abil. Selle kaabliga saab ainult 

opereerida ajamit. RS485 saab ühendada arvutiga, integreeritud RS485 pordiga või 

muunduriga RS232–RS485. [13, 14] 

 

Joonis 2.9. Juhtkonsool OP1S 

OP1S on sisend/väljund seade, mida saab kasutada nii sätestamiseks kui ka servomootori 

käivituseks. Sellel juhtimiskonsoolil on olemas mälu, mille abil saab salvestada parameetrite 

kogumeid ja arhiveerida tehtud katsete sätteid. Arhiveerituid katseid saab arvutit kasutades 

jagada ka teiste seadmete vahel. OP1S on võimalik juhtida 9,6 kBd ja 19,2 kBd kiirustega. 

Parameetrite muutmine konsooliga toimub alles siis, kui vajutatakse parameetri nuppu, ehk 

sätete muutmiseks vajutatakse parameetri muutmise nuppu ning sätte muutes peab seda lõpus 
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kinnitama uuesti sama nuppu vajutades. On olemas ka selliseid sättevalikuid, mis ei näita sätte 

numbrit. [13, 14] 

Servoajamisse on eelnevalt defineeritud sätted. Neid saab kombineerida üksteisega ning 

nende abil viia servoajam vastavalt soovitud parameetriteni. Sellisel juhul ei pea teadma 

detailseid teadmisi servoajamist. Sätete moodulites on olemas järgnevad funktsioonide 

grupid: 1) mootorid, 2) enkoodrid, 3) kontrollitüübid, 4) sättepunkt ja käsuallikad. Sätete 

mooduleid kasutades on võimalik määrata kiirparameetreid, misjärel teeb servokontroller 

tehase taastuse ning paneb kõik parameetrid paika vastavalt mooduliga programmeeritud 

tingimustele. [13, 14] 
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3. RAKENDUS ELEKTRIAJAMITE LABORIS 

3.1 Võimalikud labortööd servoajamiga 

Servoajamiga saab teha mitmeid katseid, ning neid katseid saab rakendada elektriajamite 

laboris. Servoajamit saab seadistada nii, et seda oleks võimalik juhtida läbi operaatorpaneeli 

OP1S . Seadet saab häälestada nii, et seda saaks juhtida läbi arvuti tarkvara DriveMonitor. 

Mõlema seadistuse tegemisel saab katsetada servoajami juhtimist, ning see annab tudengitele 

ülevaate sellest, kuidas servoajam töötab. 

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

allkirjaga instrueerimise žurnaalis. Üksinda ei tohi laboris tööd teha. Laboris ei ole lubatud 

söömine ega joomine. Tööde teostamiseks peab kandma sobivat riietust, ehk ei tohi kanda 

riideesemeid mis võivad põhjustada takerdumise liikuvatesse osadesse. Ilma õppejõu loata ei 

tohi teostada pinge muutmist peajaotuskilbil ega teostada lülitusi. 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. Lülituste pingestamine toimub ainult õppejõu loal. 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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3.2 Seadistamine operaatorpaneeliga OP1S 

Seadistamine OP1S juhtimisele toimub järgnevalt. [14] 

 

Joonis 3.1. OP1S mootori sisse-/väljalülitusnupud [14] 

Et mootori juhtimist sisse või välja lülitada, tuleb neid nuppe programmeerida parameetrite 

menüü valikust P554 ning selle väärtuseks tuleks panna 2100. Kui väärtus on parameetrile 

omistatud, siis saab kasutada vastavalt joonisele 2.10. mootori sisselülitamist ja 

väljalülitamist. [14] 

 

Joonis 3.2. OP1S kiiruse lisamise või vähendamise nupud [14] 

Mootori sujuvaks reguleerimiseks saab kasutada kiiruse lisamise ja vähendamise nuppusid. 

Kiirus muutub juhul, kui vajutatakse nuppe vastavalt: ülessuunal nool suurendab kiirust ja 

allasuunal nool vähendab kiirust. Et nupud OP1S konsooli pealt tööle hakkaks, peab 

sätestama parameetrid järgnevalt: P443 väärtuseks tuleb panna 0040 ning P573 väärtuseks 

tuleb panna null; P574 väärtus on ka null ning parameeter P049.004 tuleb panna väärtuseks 

401. Iga väärtus tuleb eraldi kinnitada parameetrite nupuga P. [14] 

 

Joonis 3.3. Suunavahetusnupp [14] 

Mootori pöörlemissuuuna muutmiseks on suunavahetusnuppu vaja. Mootorit saab selle abil 

käima panna päripäeva ja vastupäeva. Selle nupu töölepanemiseks on vaja parameetrite 

menüüst sätestada parameeter P571 ja selle parameetri väärtuseks peab panema 2111. Kui see 

on sätestatud, saab mootorit panna ainult ühes suunas liikuma (päripäeva), kui parameeter 

P572 sätestada väärtusele 2112, hakkab see nupp vajutamise korral vahetama mootori 
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pöörlemise suunda: kui pöörleb päripäeva, siis nupu vajutusel hakkab pöörlema vastupäeva. 

[14] 

 

Joonis 3.4. Lähtestusnupp. [14] 

Kui parameetreid muuta ning muutmisel tuleb sisse viga, siis saab selle nupu abil valesti 

sisestatud parameetrid ära kustutada ning muudetud parameeter läheb tagasi enda algsele 

väärtusele. OP1S ühendamisel pordiga X103 on tehase sätetel see nupp juba sisse 

programmeeritud. Juhul kui see nupp ei ole niimoodi programmeeritud, on võimalik seda 

muudatust sisse viia kui muuta P565 väärtuseks 2107. Kui muutus on sisse viidud, saab seda 

nuppu kasutama hakkata. [14] 

 

Joonis 3.5. Mootori käivituskatse nupp [14] 

Seda nuppu saab kasutada ainult siis, kui mootor on sisse lülitatud asendis ehk OP1S konsooli 

peal põleb roheline LED-lamp, ehk masin on olekus RUN, siis saab kontrollida masina 

töökorrasolekut. Kui käivituskatse nupp töötab, siis peaks vastavalt sätestatud % hakkama 

mootor ringi käima. Kui käivituskatse nupule on programmeeritud 20%, siis hakkab mootor 

pöörlema 20% nimiväärtusest. Nuppu tuleb programmeerida sellele vastava väärtusega, ehk 

parameetri P568 juures programmeeritakse nuppu toimivust, kui on vajadus selle nuppu 

kasutamiseks, siis tuleb vastava parameetri väärtuseks panna 2108. Protsendi määramiseks 

tuleb muuta parameetri P448 väärtust. Vastavalt vajadusele saab sättida seda parameetrit 

protsentuaalselt. [14] 

Peale programmeerimist hakkab juhtimine toimuma konsooli OP1S kaudu. Sisestades 

väärtuseid ekraanile numbritega, ehk kui vaja mingit teatud kiirusega töötamist, saab sisestada 

teatud kiiruse protsentides või kiirusühiku täpsusega. Andmesisestust displeil saab kinnitada 

nupuga P. Ajam on sätestatud töötamaks OP1S kaudu ja on vajadus mootor tööle panna, tuleb 

teha järgnevalt. Esmalt tuleb vajutada rohelist värvi sisselülitusnuppu, misjärel peaks mootor 

tööle hakkama vastavalt talle eelnevalt sisestatud kiirusele, alguses kiirusega null, mille peale 
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mootor hakkab enda asendit hoidma. Sisestades kiiruse näiteks 1000 p/min peale, ei hakka 

mootor enne sellele kiirusele kiirendama, kui pole vajutatud nupule „P“. Nüüd kui vajutatakse 

sellele, siis hakkab servomootor pöörlema kiirusel 1000 p/min ning igasuguste vastumõjude 

puhul peaks mootor ikkagi enda kiirust säilitama. Juhul kui vool ületab nimivoolu, kaotab 

servomootor oma momendi. [14] 

3.3. DriveMonitor 

Elektriajamite labortööna võib servoajamit juhtida läbi arvuti. Selleks oleks vaja arvutit, 

spetsiaalset ristatud COM juhet ning arvutile peaks olema installeeritud tarkvara 

DriveMonitor. [14] 

 

Joonis 3.6. Spetsiaalselt ristatud COM juhe [14] 

Sellel COM juhtmel on 9 väljundit/sisendit. Nendeks on: 

1) NC ehk pole ühendatud. 

2) RxD (RS232) 

3) Rx+/Tx+(RS485) pole ühendatud 

4) NC 

5) Maandus 

6) + 5V juhul kui on ühendatud OP1S (toide) 

7) TxD 

8) Rx-/Tx-(RS485) pole ühendatud 

9) Maandus 

Sellel kaablil on kasutusel ainult kolm kanalit, need kanalid mida kasutatakse on kaks, kolm 

ja viis. Kanal kaks RxD ja kanal kolm on TxD ning kanal viis on kasutusel maanduseks. RxD 

ja TxD on andmete vahetus kanal, ehk Rxd on Recived data, ehk vastuvõetud andmete kanal 

ning TxD on Transmitted data edastatud andmed Kanalid 1,5 ja 9 peavad olema omavahel 

Arvutipoolne 

COM juhtme ots 

Servoajami 

poolne COM 

juhtme ots 
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sillatud. Kui kaabel on ühendatud arvuti ja servoajami vahel, siis peab hakkama 

DriveMonitori tarkvara sättestama, et tarkvara saaks ühendust servoajamiga. [14] 

 

 

Joonis 3.7. DriveMonitori tööriistariba 

Ühenduse loomiseks tuleb avada tööriistarealt sellise valiku nagu on seda Tools, siis avaneb 

valiku lahter, kus on kolm valikut: 1) Online settings, 2) Options, 3) Language. Ühenduse 

seadistamiseks peab valima esimese. Kui valitud, siis avaneb hüpikaken Com parameetrite 

sätestamiseks. 

   

Joonis 3.8. DriveMonitori COM parameetrite hüpikaken 

COM parameetrite hüpikaknas on võimalik muuta erinevaid parameetreid: ühendustüüpi, 

liidest ning lisaks on veel laiendatud valikud. Ühenduse tüübi alt saab valida erinevaid 

meetodeid arvuti ühenduseks servoajamiga. Liidese alt saab valida pordi numbrit, mida 

kasutatakse parasjagu. Võimalik on valida 4 pordi vahel COM 1–4. Seal on veel võimalik 

määrata pulsatsioonidemäära – mida suurem on pulsatsioonimäär, seda tihedam on suhtlus 

arvuti ja ajami vahel. Lisavalikutes saab määrata ühenduse loomiseks kasutatavate taotluste 

korduste arvu ning taotluse vastuste ooteaega. Kui andmeside on ajami ja arvuti vahel, on vaja 

teha tarkvarale taaskäivitus.  
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Joonis 3.9. DriveMonitori tööriistariba 

Kui taaskäivitus tehtud, siis saab luua ühendust arvuti ja servoajami vahel. Avades File’i alt 

Set up an USS ONLINE connection, avaneb hüpikaken, mille kaudu saab luua ühendust 

seadmete vahel. 

 

Joonis 3.10. Seadmete otsingu hüpikaken. 

Vajutades nupule Start, hakkab seade DriveMonitor otsima seadmeid, mis on arvutiga 

ühendatud. Saab määrata mitu seaded arvuti peaks leidma ja otsing toimub aadressi järgi, mis 

on määratud servoajamile. Kui servoajam ülesse leitud, avaneb järgnev vaatepilt arvuti 

ekraanil. 
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Joonis 3.11. DriveMonitori tarkvara avaleht 

DriveMonitori arvuti tarkvaraga on võimalik sätestada parameetreid arvutist kontrollerisse 

käsitsi ning on olemas ka kiirseadistamine. Valides Assisted commissioning, toimub 

kiirseadistamine. Ning kui valida Direct to parameter list, saab kõiki parameetreid ükshaaval 

paika panna. Kui vaadata joonist 3.11, on näha tööriista riba, kus on erinevaid ikoone. Igal 

ikoonil on oma tähendus. 

 

Joonis 3.12. Moodulitega sätestamine 
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Valides moodulsätestamise, tuleb üles leida enda servomootori mudel, servokontrolleri 

mudel, enkooder, sisendid ja väljundid. Seadistamiseks on vaja läbi teha järnevad sammud. 

 

Joonis 3.13. Servokontrolleri määramine 

Seadistamine algab servokontrolleri määramisega, valides ülevalt enda servokontrolleri 

mudeli, saab jätkata järgmise sättega. Kontrolleri määramisega määratakse ära ka mootori 

enkooder. Siemens Masterdrives MC kontrolleri enkoodri valiku alt peab panema Slot C ning 

valikuks SBM. Kui sätted on paigas, võib vajutada nuppu next, et järgnevaid parameetreid 

seadistada. 

 

Joonis 3.14. Servomootori määramine 

Mootori määramiseks võib valikutest võtta Siemensi mootorid või sellised mootorid, mis ei 

ole Siemensi poolt toodetud. Kui valida muu mootor (mitte Siemens), saab igat parameetrit 

määrata käsitsi, nagu näiteks nimivool, nimipinge, nimisagedus. Saab veel ka valida, kas tegu 
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on sünkroonmootoriga või asünkroonmootoriga, ning kui ei suuda leida Siemensi 

elektrimootori tüüpi üles loetelust, siis saab seda teha ka enkoodri kaudu, sisestades pöörete 

arvu ja nimivoolu ning vajutades nupule Encoder?, saab mootori nimisildilt viimase nelja 

numbri ja tähekombinatsiooniga servomootori seadistatud. Kui mootor on seadistatud, saab 

seadistama hakata juhtimisviise. 

 

Joonis 3.15. Juhtimisviiside seadistamine 

Ülevalt realt saab seadistada, kuidas servomootorit juhtida saab, selleks on näiteks kolm 

võimalust: 1) analoogsisend ja terminaljuhtimine 2) potentsiomeeter ja terminaljuhtimine 3) 

määratud seadeväärtustega. Juhtimist saab määrata ka kiiruse, pinge, sageduse ja 

kiirendusega. Kui need on määratud, peab edasi liikuma, vajutades nuppu next ning seejärel 

saab seadistada digitaalsisendeid ja -väljundeid. 
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Joonis 3.16. Digitaalsisendite ja -väljundite seadistamine 

Digitaalsisendeid saab seadistada vajutades Signal lahtritelt erinvaid parameetri väärtuseid. 

Valikuid on erinevaid: 

1) No Function – ei ole määratud täitefunktsiooni 

2) Ready ON – ajam on valmis töötamiseks 

3) Fault – veateade 

4) Alarm – häire 

5) OFF (coast) – ajam on väljas 

6) Fault Reset – veateate lähtestus 

7) No Alarm – ei ole häiret 

Saab ka määrata, millist tunnusjoont kasutab analoogsisend. Kui kõik on ära määratud 

vajaduste järgi, peab jätkama arvuti ja ajami vahelise suhtlusega. Seal saab määrata, kuidas 

servomootor annab tagasisidet. Kui kõik eelnev on ära seadistatud, saab jätkata mootori 

juhtimisega. 
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Joonis 3.17. DriveMonitori juhtpaneel. 

Juhtimisõiguse taotluseks on vaja avada alumiselt tarkvara realt Maximize drive control panel, 

siis avaneb samasugune juhtpaneel ning vajutades nupule Request master control, saabki 

taotleda juhtimisõigust. Kui juhtimisõigus on käes, on vaja panna linnuke kasti Input bits 1 to 

6. Kui see on tehtud, saab servomootorit juhtida läbi arvuti. Juhtida saab servomootori selle 

ainult paneeli kaudu kui tavalist sünkroonmootorit, ehk funktsioonid, mida mootor täidab, on 

sisselülitamine, seisma jätmine ning kiiruse reguleerimine. Kui kiirus panna väärtusele null, 

hakkab servomootor positsiooni säilitama. Sellega on saavutatud servomootori juhtimine 

arvuti kaudu. 

Veel üks labortöö, mida teha saaks servoajamiga, on positsioneerimine. Positsioneerimiseks 

on vaja täita kaks eeltingimust. Eeltingimusteks on see, et juhtimine peab toimuma arvuti 

kaudu ehk peab olema tehtud tehtud laboratoorsete tööde teine näide. Kui see on tehtud, siis 

saab sätestada positsioneerimisele. 

 

Joonis 3.18. DriveMonitori tööriistariba peale juhtimisparameetrite seadmist 

Positsioneerimise sätted saab avada joonisel 3.13. punase ringiga ümbritsetud valikuga. Kui 

sellele vajutada avaneb positsioneerimisvalikud. DriveMonitori tarkvara siseselt avatakse 

vastav moodul, millega on võimalik sätestada erinevaid parameetreid. 
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Joonis 3.19. DriveMonitori positsioneeririmise kiirseadistamise tööriist. 

Positsioneerimistööriist, mis avaneb vajutades joonisel 3.13. nupule, saab kiirseadistamist 

kasutada. Vajutades vaskul olevale menüül Select Application, avaneb kiirseadistamise 

menüü. Sellelt menüült valides Basic application for the conrol/observe EPOS, hakkab 

kiirseadistamine positsoneerimiseks. Kui kiirseadistamine tehtud, peab valikurealt võtma 

Control/Observe. 

 

Joonis 3.20. DriveMonitori positsioneerimise tööriist. 
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Kui on kiirseadistamine tehtud ja juhtimisõigus on ka taotletud, siis peab taotlema ka 

juhtimisõiguse positsioneerimistööriistal. Selleks peab vajutama nuppu Request master 

control. Seda tehes muutub nupp kollaseks ja sellega annab märku, et juhtimisõigus on 

saavutatud. Seejärel tuleb vajutada nupule Freigade Lageregler, mis tähendab 

positsioneerimise juhtimisest vabastamist. Kui positsioneerimine on arvutiga juhitav, saab 

talle vastavalt määrata positsiooni millimeetrite, tollide ja kraadidega. Millise mõõtühikuga 

parasjagu seade enda asendit muudab, saab muuta valikurealt avades Drive Configuration. 

Drive Configuration’i alt saab muuta erinevaid parameetreid, näiteks, millise teljega on tegu, 

s.t kuidas vahemaad mõõdetakse näiteks lineaarset telge või ringjoonelist telge. Labori lõpuks 

võiks positsioneerimine olla niimoodi sätestatud, et kui panna liikuma teda mingi vahemaa, 

siis liiguks täpselt selle vahemaa. Selleks oleks vaja välja arvutada ülekande ümbermõõdu, 

seejärel tuleks need mõõdud Drive configuation’is ära muuta. 
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KOKKUVÕTE 

Laboritöö tegemisel saab servoajamit seadistada juhtimaks läbi juhtpuldi OP1S või võib seda 

teha läbi arvuti programmi DriveMonitor. Seadistada saab arvuti kaudu, kasutades selleks 

mooduleid, või sisestades parameetreid manuaalselt. Parameetrite seadistamisel saab kasutada 

nimisildi andmeid. Kui tegu on Siemensi mootoriga, saab mudelinumbri järgi seadistada, ning 

kui on tegu mingi muu servomootoriga, siis saab seda seadistada ka üksikparameetrite järgi. 

Üksikute parameetrite sisestamiseks läbi arvuti tarkvara, tuleb ühendada arvuti COM 

infovahetus siini, et toimuks seadmete vaheline infovahetus. Laboritöö käigus saab rakendada 

ka DriveMonitori programmi alt, kasutades funktsiooni Trace, mis laseb üles võtta erinevaid 

tunnusjooni. Servoajamit on võimalik positsioneerida ning seda saab ka tööle panna eri 

kiiruste ning kiirendustega. Arvuti kaudu saab muuta kõiki parameetreid, seda saab teha ka 

OP1S ja PMU kaudu, kuid arvuti kaudu on see palju mugavam. Tagasisidet saab 

servokontroller mootorilt enkoodri kaudu. Tagasiside abil on võimalik kiirust püsivana hoida 

ning positsioneerida. Tagasisidega peab servoajam suutma kasutaja poolt etteantud väärtuseid 

koormuse korral ka muutuva koormuse korral. Raskusteks töö koostamisel oli arvuti ning 

servoajami vahelise ühenduse saamine.  
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