
 

Liceul Tehnologic „Sfântul Ioan de La Salle” Pildești 

Învățământ Liceal– Filiera Tehnologică 

Profil: Tehnic 

Domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări 

Calificarea profesională: Tehnician operator tehnică de calcul 

 

 

 

 

ModulCDL: 

ACTIONARI ELECTRICE DE CURENT  

CONTINUU SI ALTERNATIV 

 

- Suport de curs - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prof. ing.  TUTU MIHAI 

Prof. ing.  PITIRICI LOREDANA 

 
 

2020-2021 

 

 

 

 



 

 

1. Descriere echipament “Acţionǎri Electrice” 

 

 
 

Echipamentul este un sistem complet independent şi include: 

1. partea de acţionare electricǎ, alcǎtuitǎ din: 

• panoul de alimentare cu energie electricǎ (în format dimensional DIN A4), care cuprinde: 
întreruptorul general de forţǎ Q0, cu funcţie de oprire de urgenţǎ (mâner roşu-galben), 
siguranţǎ automatǎ tripolarǎ generalǎ F0, întreruptoare automate (disjunctoare) pentru 
protecţie motor (QM1,QM2), siguranţǎ automatǎ diferenţialǎ F1 pentru protecţia circuitului de 
comandǎ de 230Vc.a., borne şi mufe securizate de 4 mm2, de diverse culori; 

• panoul de comandǎ motor (în format dimensional DIN A4), pentru comutaţie forţǎ trifazatǎ, 
care cuprinde : aparatajul de realizare scheme de comandǎ (4 contactoare trifazate: 
KM1,…,KM4, releu de timp K1, butoane de comandǎ verzi şi roşii (S1,S2,S5,S7,S8), chei de 
comandǎ 0-I, I-0-II, 1-2, (S3,S4 şi S6), buton ciupercǎ S0, cu rearmare prin rǎsucire), mufe şi 
borne securizate de 4 mm2; 

• panoul (în format dimensional DIN A4) echipat cu Convertizorul Static de Frecventǎ (seria 
Siemens-Micromaster) cu panou operator digital, pentru un motor cu puterea de maxim 
0,37kW, cu posibilitǎţi de conectare pe reţea, potenţiometru local de reglare turaţie, switch-uri 
pentru comenzi digitale, mufe şi borne securizate de 4 mm2; 

2. partea de motor electric: motor trifazat cu rotorul în scurtcircuit, din seria 1LA7-Siemens, 
echipat cu borne de conexiuni securizate de 4mm2 şi putere 0,25kW, 400VΔ/690VY, 
1500rot./min. (4 poli), construcţie IMB3 (cu tǎlpi), IP55, carcasǎ Aluminiu; 

3. cabluri de conexiune foarte flexibile şi mufe de securitate, de diverse culori şi lungimi; 

4. manual – Descriere & Experimente practice şi Soluţii. 

Atenţie! 
1. Echipamentul experimental “Acţionǎri Electrice şi Electronice ale Motorului Electric” 
utilizeazǎ curent electric la tensiuni periculoase (400V, 50Hz trifazat şi 230V, 50Hz monofazat). 
Pentru evitarea electrocutǎrii, lucrǎrile care se executǎ cu acest echipament se vor efectua 
numai sub supravegherea îndrumǎtorului (tutorelui), care cunoaşte lucrǎrile de laborator şi 
normele de protecţia muncii. Realizarea montajului sau eventuale modificǎri ale montajului 
existent se vor face numai cu întregul aparataj scos de sub tensiune (cu întreruptorul general Q0 
în poziţia deschis – OFF). 

2. O deosebitǎ atenţie trebuie acordatǎ motorului electric trifazat utilizat în cadrul 
echipamentului experimental. Pentru evitarea electrocutǎrii, este interzisǎ pornirea motorului 
electric fǎrǎ asigurarea împǎmântǎrii acestuia (la borna PE de pe plǎcuţa de borne). Totodatǎ, pe 
durata funcţionǎrii, este interzisǎ atingerea motorului. 

Pentru evitarea accidentelor de naturǎ mecanicǎ, este interzisǎ atingerea axului (arborelui) rotoric 
sau manipularea motorului pe perioada funcţionǎrii acestuia. 



2. Noţiuni fundamentale despre curentul alternativ 

 

 
2.1 Definiţie 

Curentul alternativ este un curent electric a cărui direcţie se schimbă periodic, spre deosebire de 

curentul continuu, al cărui sens este unidirecţional. Forma de undă uzuală a curentului alternativ 

este sinusoidală. 

Curentul alternativ apare ca urmare a generării unei tensiuni electrice alternative în cadrul unui 

circuit electric prin inducţie electromagnetică. Forma alternativă (sinusoidală) a tensiunii/curentului 

este modul uzual de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice. 

Curentul alternativ (tensiunea alternativă) poate fi: monofazat si trifazat. 

2.2 Curentul alternativ monofazat 

Valoarea instantanee a curentului i are expresia: 
i(t) = Imax .sin(ωt) = 2.I . sin(ωt+), 

ef 

unde: 

Imax = amplitudinea (valoarea maximă) a curentului (Amper); 

Ief = valoarea efectivă a curentului (Amper); 

Obs.: Valoarea efectivă este cea pe care pe care o indică în general aparatele de măsură 

(ampermetrele). 

ω = viteza unghiulară (radiani/secundă); 

Obs.: Viteza unghiulară este proporţională cu frecvenţa, ω = 2. . f; frecvenţa (f) reprezintă 

numărul de cicluri complete petrecute într-o secundă (unitate = Hertz); în România şi majoritatea 

ţărilor lumii aceasta este de 50Hz, în majoritatea ţărilor americane, Corea, parţial Japonia, este 

60Hz. 

t = timpul (secunde); 

 = defazajul (radiani) între curent şi tensiune introdus de sarcină. În cazul sarcinilor rezistive 

(rezistenţe), φ este 0; în cazul sarcinilor pur capacitive (condensatoare) φ este /2 (+90°) 

(curentul este înaintea tensiunii), iar în cazul sarcinilor pur inductive (bobine) φ este -/2 (-90°) 

(curentul este în urma tensiunii). 

 

Forma de undă sinusoidală a curentului alternativ monofazat (cu linie continuă este desenată 
valoarea instantanee, iar cu linie punctată – valoarea efectivă): 

În mod similar, valoarea instantanee a tensiunii alternative monofazate are expresia: 

u(t) = Umax .sin(ωt) = 2.Uef
. sin(ωt), 

unde: 
Umax = amplitudinea (valoarea maximă) a tensiunii (Volţi); 

Uef = valoarea efectivă a curentului (Volţi); 

Obs.: Valoarea efectivă este cea pe care pe care o indică în general aparatele de măsură 
(voltmetrele). Valoarea efectivă în reţeaua de distribuţie monofazată din România 
este de 230V, la frecvenţa de 50Hz. În Europa şi majoritatea ţărilor din Africa şi Asia 



aceasta este între 200 şi 245V; în Japonia, America de Nord şi parţial în America de 

Sud se folosesc tensiuni între 100 şi 127V. 

ω = viteza unghiulară (radiani/secundă); 

t = timpul (secunde); 

 

Puterea electrica activă în curent alternativ monofazat va avea expresia: 

P = U.I.cos [W] 

Alte unităţi de măsură uzuale pentru puterea electrică activă: 

Kilowatt-ul: 1 kW = 1000W; 

Cal Putere: 1CP(HP) = 736W. 

2.3 Curentul alternativ trifazat 

Curentul trifazic este un curent schimbător, format prin înlănţuirea a trei curenţi variabili 

monofazici, ale căror tensiuni sunt defazate cu câte 120°(2/3). 

Forma de undă pentru curentul alternativ trifazat arată astfel: 

În regim trifazat, tensiunile de fază (între fază şi neutru), pe fiecare din cele trei faze (R, S, T), 

au următoarele formule: 

u(t)R = Umax .sin(ωt) = 2.Uef. sin(ωt), 

u(t)S = Umax .sin(ωt) = 2.Uef
. sin(ωt+2/3), u(t)T 

= Umax .sin(ωt) = 2.Uef
. sin(ωt+4/3) 

Deoarece în anumite reţele, în special de înaltă tensiune, neutrul N nu este accesibil (sau chiar 

nu există), liniile trifazate sunt identificate după tensiunea de linie(Ul), adică tensiunea dintre 

oricare două faze. Aceasta este de 3 mai mare decât tensiunea de fază (Uf). 

În cazul reţelelor de distribuţie trifazata din România, tensiunea de linie este 400V, iar cea de 
fază este de 230V. Frecvenţa este de 50Hz. 

Puterea electrică activă în curent alternativ trifazat va avea expresia: 

P = 3.U.I.cos [W] 



3. Noţiuni fundamentale despre motorul electric 

 

 

3.1 Definiţie 

Motorul electric (sau electromotorul) este o maşinǎ electricǎ rotativǎ ce transformǎ energia 
electricǎ în energie mecanicǎ. Energia electricǎ este primită de la reţeaua de alimentare, iar 
puterea (energia) mecanicǎ este livrata la ax. Dacǎ maşina electricǎ realizeazǎ transformarea 
inversǎ, a energiei mecanice în energie electricǎ, atunci motorul se numeşte generator electric. 

Nu existǎ diferenţe de principiu semnificative între cele douǎ tipuri de masini electrice, acelaşi 

dispozitiv putând îndeplini ambele roluri în situaţii diferite. 

3.2 Principiu de funcţionare 

Majoritatea motoarelor electrice funcţioneazǎ pe baza forţelor electromagnetice ce acţioneazǎ 

asupra unui conductor parcurs de curent electric aflat în câmp magnetic. 

3.3 Utilizare 

Fiind construite într-o gamǎ extinsǎ de puteri, motoarele electrice sunt folosite la foarte multe 

aplicaţii: de la motoare pentru componente electronice (hard disc, imprimantǎ), pânǎ la acţionǎri 

electrice de puteri foarte mari (pompe, locomotive, macarale). 

3.4 Clasificare 

Motoarele electrice pot fi clasificate dupǎ tipul curentului electric ce le parcurge: motoare de 
curent continuu şi motoare de curent alternativ. În funcţie de numarul fazelor în care 
funcţioneazǎ, motoarele electrice pot fi motoare monofazate şi motoare polifazate (exemplu: 
cele trifazate). 

Motoarele de curent continuu pot fi cu excitaţie: derivaţie, serie (exemplu: în tracţiunea electricǎ – 

tramvaie etc) sau mixtǎ. 

Motoarele de curent alternativ pot fi: monofazate şi trifazate. 

Motoarele monofazate îşi gǎsesc utilizarea mai ales în domeniul casnic (frigider, maşina de 
spǎlat, aparatul de aer condiţionat etc.). 

Motoarele trifazate au o foarte mare rǎspândire în industrie. Ele pot fi: asincrone şi sincrone. 

Cele asincrone sunt cele mai utilizate şi pot fi: cu rotorul in scurtcircuit (cu rotor în colivie sau cu 
rotor în colivie de veveriţǎ) şi cu rotorul bobinat (cu colector cu inele). Peste 95% din motoarele 
asincrone trifazate sunt cu rotorul în scurtcircuit. 



4. Elemente constructive ale unui motor asincron 

trifazat 
 

 
4.1 Pǎrţi constructive 

Indiferent de tipul motorului, acesta este construit din douǎ pǎrţi componente: stator şi rotor. 

Statorul este partea fixǎ a motorului, în general exterioarǎ, ce include: carcasa, cutia cu 

bornele de alimentare, armǎtura feromagneticǎ statoricǎ (pachet de tole de formǎ cilindricǎ cu 

crestǎturi la partea interioarǎ; se executǎ din tablǎ silicioasǎ laminatǎ la cald sau la rece, cu 

grosimea de 0,5mm) şi înfǎşurarea (bobinajul) statoricǎ, într-un strat sau douǎ straturi. 

Rotorul este partea mobilǎ a motorului, plasatǎ de obicei în interior. Este format dintr-un ax 
(arbore) şi o armǎturǎ rotoricǎ ce susţine înfǎşurarea rotoricǎ. 

Dupǎ tipul motorului, rotorul poate fi: 

- rotor cu inele, care este format din arborele de oţel, pe care este împachetat pachetul de 
tole prevǎzut cu crestǎturi la exterior. Înfǎşurarea este realizatǎ similar cu a statorului. 
Capetele înfǎşurǎrii se scot printr-o gaurǎ practicatǎ axial în arbore, la capǎtul unde este 
montat subansamblul inele colectoare. Acesta are 3 inele, executate din bronz, alamǎ sau 
oţel, izolate între ele şi montate pe un butuc izolat. La fiecare inel, se leagǎ unul din 
capetele înfǎşurǎrii rotorului; 

- rotorul în scurtcircuit este format din: arbore, pachetul de tole prevǎzut cu crestǎturi şi 
înfǎşurarea în scurtcircuit. 

Între stator şi rotor, existǎ o porţiune de aer numitǎ întrefier (de ordinul milimetrilor) ce permite 

mişcarea rotorului faţǎ de stator. Grosimea întrefierului este un indicator important al 

performanţelor motorului. 

Alte elemente constructive: 

- subansamblul portperii (numai la maşinile cu inele) este prevǎzut cu perii de cǎrbune-grafit 
sau metal-grafit ce freacǎ pe inelele colectoare. Periile sunt legate la placa de borne a 
rotorului; 

- ventilatorul; el este montat pe arbore, la interior, cu rol de asigurare a circulaţiei aerului, 
care este absorbit prin ferestrele de intrare şi refulat apoi de ventilator din nou în exterior. 



 
 

 



 
 

 

 

Fig. 7.5 Secţiune printr-un motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit (de fabricaţie 

Siemens-Germania): 

1 – cutia de borne; 2 – înfǎşurarea statoricǎ; 3 – ventilator; 4 – rulment pt. fixarea axului 

rotorului; 5 – axul rotoric; 6 – scut statoric; 7 – tǎlpi de fixare; 8 – plǎcuţǎ metalicǎ cu datele 

nominale ale motorului. 



4.2 Variante constructive de motoare asincrone cu rotorul în scurtcircuit 
 

• Motoare cu tǎlpi: 

• Motoare cu flanşǎ: 
 

• Tipuri constructive de motoare şi notarea acestora (IM = tip constructiv): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemple: 

• IM B3 este un motor cu tǎlpi, destinat sǎ funcţioneze în poziţie orizontalǎ; 
• IM B5 este un motor cu flanşǎ, destinat sǎ funcţioneze în poziţie orizontalǎ; 
• IM V3 este un motor cu flanşǎ, destinat sa funcţioneze în poziţie verticalǎ, cu axul in sus. 



Motoare asincrone cu rotorul în scurtcircuit de fabricaţie Siemens – vedere exterioarǎ: 
 

 



4.3 Plǎcuţa motorului 

 
Principalele informaţii despre motor le gǎsim inscripţionate pe plǎcuţa metalicǎ a acestuia. 

Exemple de plǎcuţe de motor: 

 
 

 

 

 



4.4 Sarcini de lucru 

1. Cele două părţi componente ale unui motor electric sunt ……………. şi 
…………………… . 

2. Rotorul este partea ................ a motorului electric: 
a) fixă; 
b) mobilă; 

3. După tipul curentului electric ce le parcurge, motoarele pot fi: 
a) Motoare de curent ........................ ; 
b) Motoare de curent ........................ ; 

4. După tipul tensiunii de alimentare, motoarele electrice de curent alternativ pot 
fi: a)  Motoare ............................. ; 
b)  Motoare .................................. ; 

5. Unde se folosesc frecvent motoarele electrice trifazate? 
a) în domeniul industrial; 
b) în domeniul casnic; 

6. Se utilizeazǎ motorul din cadrul echipamentului “Acţionǎri electrice şi electronice ale 
motorului electric” 
a) identificaţi ce tip de motor este folosit: tipul rotorului şi forma constructivǎ (tălpi, flanşă 

etc.); 
b) indicaţi principalele elemente constructive ale motorului. 



5. Principiul de funcţionare al motorului asincron 

trifazat 

 

 

5.1 Noţiuni teoretice 

Motorul de inducţie trifazat (motorul asincron trifazat) este cel mai folosit motor electric în 
acţionǎrile electrice. 

Prin intermediul inducţiei electromagnetice, câmpul magnetic învartitor va induce în înfǎşurarea 

rotoricǎ o tensiune. Aceasta tensiune creeazǎ un curent electric prin înfǎşurare şi asupra acestei 

înfǎşurǎri acţioneazǎ o forţǎ electromagneticǎ ce pune rotorul în mişcare în sensul câmpului 

magnetic învartitor. Motorul se numeşte asincron pentru cǎ turaţia rotorului este întotdeauna mai 

micǎ decât turaţia câmpului magnetic învârtitor, denumitǎ şi turaţie de sincronism. Dacǎ turaţia 

rotorului ar fi egalǎ cu turaţia de sincronism, atunci nu ar mai avea loc fenomenul de inducţie 

electromagneticǎ, nu s-ar mai induce curenţi în rotor şi motorul nu ar mai dezvolta cuplu. 

Turaţia motorului se calculeazǎ în funcţie de alunecarea rotorului faţǎ de turaţia de sincronism, 

care este cunoscutǎ, fiind determinatǎ de sistemul trifazat de curenţi. 

Alunecarea (s) este egalǎ cu: s = (n1-n2) / n1, unde: 

n1 este turaţia de sincronism şi 

n2 este turaţia motorului. 

n1=(60.f)/p, unde 

f este frecvenţa tensiunii de alimentare şi 

p este numǎrul de perechi de poli ai înfǎşurǎrii statorice. 

Deoarece frecvenţa are valoarea f=50Hz, rezultǎ cǎ turaţia de sincronism depinde numai de 

numǎrul de perechi de poli şi poate avea urmǎtoarele valori: 

Pt. p=1 (2 poli) avem: n1=3000 rot/min; 

Pt. p=2 (4 poli) avem: n1=1500 rot/min; 

Pt. p=3 (6 poli) avem: n1=1000 rot/min etc. 

Turaţia maşinii, în funcţie de turaţia campului magnetic învartitor şi de alunecare este: 

n2=n1
. (1-s). 

Se observǎ cǎ, alunecarea este aproape nulǎ la mers în gol (când turaţia motorului este aproape 

egalǎ cu turaţia câmpului magnetic învârtitor, deci turaţia nominalǎ a motorului este foarte apropiatǎ 

de cea de sincronism) şi este egalǎ cu 1 la pornire sau când rotorul este blocat. 



Sarcini de lucru 

1. Care este fenomenul care stǎ la baza funcţionǎrii motorului asincron trifazat ? 

2. Un motor electric asincron are turaţia de sincronism de 750 rot/min; câţi poli are motorul? 

3. Identificaţi pe plǎcuţa motorului de pe stand care este turaţia sa nominalǎ; aflaţi apoi turaţia 
sa de sincronism; 

4. Se dǎ un motor electric trifazat (f=50Hz), având p=2 perechi de poli. Care este turaţia n a 
motorului? 

a) 3000 rot/min; 
b) 1500 rot/min.; 
c) 750 rot/min 
d) 1650 rot/min. 



6. Scheme de conexiuni ale motorului asincron 

trifazat 

 

 
6.1 Noţiuni teoretice 

Cele trei înfǎşurǎri ale motorului asincron trifazat se scot la cutia de borne şi pot fi legate în 

stea sau în triunghi. 

Fiecare înfǎşurare din cele trei are un început şi un sfârşit. Începuturile se noteazǎ cu 1, iar 

sfârşiturile – cu 2. Pentru a le putea deosebi între ele, înfǎşurarea corespunzǎtoare primei faze R s-a 

notat cu U, deci ea va avea începutul U1 şi sfârşitul – U2. Analog, pentru faza a doua (S) vom avea 

V1 şi V2, iar pentru faza a treia – W1 şi W2. 

Conexiunea Y se realizeazǎ astfel: se leagǎ împreunǎ sfârşiturile U2,V2 şi W2. 

Conexiunea Δ se executǎ în felul urmator: se leagǎ sfârşitul primei înfǎşurǎri (U2) cu 

începutul urmǎtoareia (V1), apoi sfârşitul V2 cu începutul W1 şi, în final, W2 cu U1. 

Pentru a uşura realizarea conexiunilor, unii dintre fabricanţii de motoare au scos în cutia de 

borne a motorului, capetele faţǎ-în-faţǎ, ca în figura urmǎtoare. 
 
 

 
Nota: capǎtul de început (notat cu 1) este destinat conectǎrii cablurilor de alimentare cu 

energie electricǎ la motor, iar capǎtul de sfarşit (2) se utilizeazǎ pentru realizarea schemei de 

conexiuni (stea sau triunghi). În cutia de borne a motorului, mai gǎsim şi o bornǎ pentru conectarea 

la conductorul de împǎmântare (PE). 



6.2 Sarcini de lucru 

1. Se utilizeazǎ motorul din cadrul echipamentului “Acţionǎri electrice şi electronice ale 
motorului electric”. Folosind cablurile flexibile dotate cu mufe de securitate: 

a) realizaţi conexiunea stea pentru motorul de pe stand; 

b) realizaţi conexiunea triunghi pentru motorul de pe stand. 

2. Care sunt cele douǎ tipuri de conexiuni în care pot fi legate înfǎşurǎrile (bobinele) statorice ale 
unui motor electric trifazat? 

a) serie; 
b) paralel; 
c) stea; 
d) triunghi; 
e) derivaţie. 



7. Puterea şi randamentul motorului electric trifazat 

 

 
7.1 Noţiuni teoretice 

Motorul asincron trifazat absoarbe de la reţeaua de alimentare puterea electricǎ 

Pa=3*Un*In*cosn, unde: 

Un = tensiunea nominalǎ = tensiunea de linie a reţelei (400V); 

In = curentul nominal; 

cosn = factorul de putere nominal, 

şi livreazǎ la arbore puterea mecanicǎ Pn (kW). 

Între cele douǎ puteri (cea absorbitǎ de la reţea si cea livratǎ la ax) existǎ relaţia: 

 = Pn/Pa , unde: 

 = randamentul. 

Randamentul este intotdeauna subunitar(<1), deoarece nu toatǎ puterea absorbitǎ va fi 

transformatǎ în putere mecanicǎ, lucru datorat pierderilor care apar datoritǎ frecǎrilor mecanice în 

lagǎrele rotorului, piederilor din bobinaje şi celor din aer (ventilaţie). 

Pe plǎcuţa motorului, întotdeauna este trecutǎ puterea mecanicǎ utilǎ (livratǎ la arbore) Pn 
(în kW). 

7.2 Sarcini de lucru 

1. Pentru un motor electric, se dau: 
- puterea electricǎ absobitǎ de la reţea: Pa = 0,5 kW; 
- puterea mecanicǎ utilǎ, notata pe plǎcuţa motorului: Pn = 0,4 

kW; Care este randamentul  al motorului? 

Variante de rǎspuns: 

a)  = 0,2; 

b)  =1,5; 

c)  =0,6; 

d)  =0,8; 

2. Se utilizeazǎ motorul din cadrul echipamentului “Acţionǎri electrice şi electronice ale motorului 
electric”: 

a) citind plǎcuta motorului de pe stand, identificaţi parametrii nominali ai motorului 
(putere, tensiune, frecvenţǎ, turaţie, factor de putere); 

b) calculaţi puterea electricǎ absorbitǎ de motor de la reţea. Cum este ea comparativ cu 
puterea nominalǎ de pe placuţǎ? 

c) calculaţi randamentul  motorului. 



8. Alimentarea de la reţea a motorului electric 

trifazat 

 

 
8.1 Noţiuni teoretice 

Motorul asincron trifazat, pentru a putea fi pornit, trebuie cuplat la reţeaua de alimentare, care sǎ-i 

livreze o putere electricǎ. 

Condiţia de bazǎ este ca tensiunea nominalǎ a reţelei de alimentare (tensiunea de linie a reţelei, 

adicǎ 400V,) sǎ fie cel mult egalǎ cu tensiunea de pe înfǎşurarea motorului (tensiunea nominala a 

motorului, inscripţionatǎ pe plǎcuţa motorului, în functie de tipul conexiunii – Y sau Δ ), indiferent 

de tipul conexiunii înfǎşurǎrilor (stea sau triunghi). Daca pe înfǎşurare s-ar aplica de la reţea o 

tensiune mai mare, existǎ riscul arderii bobinajului motorului. 

În concluzie, de la reţeaua trifazatǎ naţionalǎ cu tensiunea de 400V, 50Hz, nu pot fi alimentate 

decât motoare care au pe plǎcuţa de borne inscripţionat: 400VΔ sau 400/690V Δ/Y. 

Obs.: conform noilor stardarde, tensiunea trifazatǎ a reţelei este acum de 400V în loc de 380V, iar 

tensiunea monofazatǎ a reţelei a devenit 230V, în loc de 220V. 

8.2 Sarcini de lucru 

1. Identificaţi pe plǎcuţa motorului de pe stand care este tensiunea corespunzǎtoare fiecǎrui tip 
de conexiune (stea, respectiv triunghi).; 

2. Vi se dǎ un motor asincron care are inscipţionat pe plǎcuţǎ: 230V/400V Δ/Y. Poate fi pornit 
direct de la reţea şi în ce schemǎ de conexiune (stea sau triunghi)? 

 

 

 

9. Noţiuni fundamentale despre schemele electrice 
 

 
9.1 Definiţie 

Schema electricǎ este un desen pe care sunt reprezentate în mod convenţional aparatele electrice  

şi legǎturile electrice dintre aceste aparate, astfel ca, pe de-o parte sǎ se poatǎ citi modul de 

funcţionare, iar pe de altǎ parte sǎ se poatǎ realiza echiparea electricǎ. 

9.2 Clasificare 

Existǎ douǎ mari tipuri de scheme electrice folosite în practicǎ: schemele electrice desfǎşurate şi 

schemele electrice monofilare. 

9.3 Schema electricǎ desfaşuratǎ 

Acest tip de schemǎ reprezintǎ aparatele descompuse în elementele lor constructive, amplasate pe 

circuite funcţionale, în ordinea succesiunii. 

Acest mod de reprezentare desfǎşuratǎ are avantajul întocmirii şi citirii uşoare; pentru aceasta, 

este însǎ necesar ca elementele aparţinând aceluiaşi aparat sǎ poarte aceeaşi notare, iar ordine 

succesiunii circuitelor sǎ fie fǎcutǎ într-o înlǎnţuire logicǎ. 



În figura urmatoare, se dǎ un exemplu de schema electricǎ desfǎşuratǎ a alimentǎrii unui tablou de 

distribuţie de la douǎ surse, cu anclanşarea automatǎ a sursei de alimentare de rezervǎ. 
 
 

 

9.4 Schema electricǎ monofilarǎ (simplificatǎ) 

Acest tip de schemǎ cuprinde elementele circuitelor primare (de forţǎ) cu legǎturile dintre ele, în 

reprezentare monofilarǎ; aparatele circuitelor secundare (de comandǎ şi semnalizare) se trec prin 

simbolurile generale, fǎrǎ a se arǎta legǎturile între ele. 

Astfel de scheme se utilizeazǎ pe scarǎ largǎ pentru simplificarea reprezentǎrii alcǎtuirii unui 

tablou de distribuţie. Pentru tablourile simple, acest mod de reprezentare este suficient. În celelalte 



cazuri, se folosesc scheme desfǎşurate pentru fiecare tip de unitate funcţionalǎ a tabloului electric şi 

apoi schema monofilarǎ pentru ansamblul tabloului. 

În figura urmǎtoare, se redǎ schema monofilarǎ a unui tablou simplu de distribuţie, suficientǎ 

pentru citirea şi echiparea electricǎ (cablarea). 
 

 
 



9.5. Semne convenţionale (simboluri) folosite in schemele electrice şi semnificaţia 
acestora 

Natura curentului: 
 

Simbolul Semnificaţia 

 
 

 

Curent continuu 

 
 

Curent alternativ, 50Hz 

 
 

 

Curent alternativ trifazat cu Neutru (Nul), 

50Hz, 400V (230V între fază şi N) 

Conductoare, conexiuni: 
 

Simbolul Semnificaţia 

 
 Conductor, circuit electric 

 
 Conductori, reprezentare monofilară 

 

 

Conductori, reprezentare multifilară 

(reprezentare desfaşurată) 

(circuit de curent alternativ trifazat, 50Hz, 

3 conductoare de 120mm2 şi unul de 50mm2) 

Dispozitive de protecţie: 
 

Simbolul Semnificaţia 

 

 

Siguranţă fuzibilă 

 

 

Separator tripolar cu siguranţe fuzibile 

 

 

Siguranţă automată tripolară 

(miniîntreruptor automat tripolar) 

 

 
 

 

Siguranţă automată tripolară 

(simbol simplificat) 

 Siguranţă automată bipolară diferenţială 



 

 

 

 

 

Întreruptor automat tripolar cu mecanism de 

comutare, cu trei declanşatoare(relee) termice si 

trei declanşatoare(relee) electromagnetice de 

protecţie 

Intreruptor pentru protecţia motoarelor 

 

 

Releu termic 

 

 

Descărcător 

 

Bobine: 
 

Simbolul Semnificaţia 

 

 

Bobină cu o înfăşurare 

 

 

Bobină cu 2 înfăşurări 

 

 

Bobină cu temporizare la acţionare(anclanşare) 

 

 

Bobină cu temporizare la revenire(declanşare) 



Contacte: 
 

Simbolul Semnificaţia 

 

 

Contact normal deschis 

 

 

Contact normal închis 

 

 

Contact comutabil (contact comutator) 

 

 

Contact normal deschis cu temporizare la 

acţionare 

 

 

Contact normal închis cu temporizare la 

revenire 

 

 

Contacte principale(de forţă) ale unui contactor 

tripolar 

 

 

Contact normal deschis cu zăvorâre 

 

 

Contact normal închis cu zăvorâre 

Semne pentru aparate auxiliare de comandă şi semnalizare: 
 

Simbolul Semnificaţia 

 

 

Buton de comandă fără reţinere(cu revenire), cu 

contact normal deschis 

 

 

Buton de comandă fără reţinere(cu revenire), cu 

contact normal închis 

 

 

Buton de comandă fără reţinere(cu revenire), cu 

1 contact normal deschis şi 1 contact normal 

închis 

 

 

 

 

Buton de comandă cu reţinere, cu contact 

normal deschis 

 Buton-ciupercă(cu reţinere), cu contact normal 



 Închis 

 

 

Întrerupător cu plutitor, cu contact normal 

deschis 

 

 

Întrerupător cu plutitor, cu contact normal 

închis 

 

 

Limitator de cursă, contact normal deschis 

 

 

Limitator de cursă, contact normal închis 

 

 

 

 

Comutator de comandă (cheie de comandă; 

switch) cu 3 poziţii şi 2 contacte 

 

 

Indicator luminos (lampă de semnalizare cu bec 

sau LED)(ex.: montaj pe uşa tablourilor 

electrice) 

 

 

Indicator acustic: sonerie, buzzer 

 

 

Indicator acustic: hupă, claxon 



Semne pentru maşini electrice rotative: 
 
 

Simbolul Semnificaţia 

 

 

 

Generator, simbol general 

 

 

 

Motor, simbol general 

 

 

 

Motor de curent continuu, simbol general 

 

 

 

Motor de curent alternativ, simbol general 

 

 

Motor asincron trifazat cu rotorul in scurtcircuit 

(rotor în colivie de veveriţǎ) 

 

 

Motor asincron trifazat cu rotor cu inele (rotor 

bobinat) 

 
Semne pentru transformatoare electrice: 

 

 

Simbolul Semnificaţia 

 

 

Transformator monofazat 

 

 

 

Transformator trifazat, conexiune stea-triunghi 

 

 

Autotransformator monofazat 

 

 

Tansformator de măsură de curent 

(transformator de curent) 



 

 

Transformator de măsură de tensiune 

(transformator de tensiune) 

 

Semne pentru aparate electrice de mǎsurǎ: 
 
 

Simbolul Semnificaţia 

 

 

Voltmetru 

 

 

Ampermetru 

 

 

Wattmetru 

 

 

Frecvenţmetru 

 
 

 

 

Tahometru (mǎsurarea turaţiei) 

 

 

Contor de energie activǎ 



10. Scheme electrice uzuale de acţionare a motorului asincron trifazat 

 

 
10.1 Pornirea directǎ, schema de comandǎ cu butoane 

10.1.1 Modul de funcţionare a schemei 

Se urmǎreşte schema electricǎ desfaşuratǎ de pe pagina 37 (ANEXA 1 - Pag.1). 

Cu ajutorul cablurilor monofilare flexibile dotate cu mufe de securitate, se realizeazǎ legǎturile 

marcate în schemǎ (cu culoare albastrǎ). 

Se conecteazǎ cablul de alimentare (cu 5 fire si borne de securitate) la panoul de alimentare, la 

bornele (L1,L2,L3,N,PE) Main şi se introduce ştecherul trifazat de la celǎlalt capǎt al cablului în 

priza de alimentare trifazatǎ din laborator. 

Nota: Priza trifazatǎ din dotarea laboratorului trebuie sǎ fie tip CEE de 400V, 16A, cu 5 borne 

(3faze+N+PE). 

Pentru cuplarea tensiunii, se închid (cupleazǎ): siguranţa automatǎ tripolarǎ F0, întreruptorul cu 

funcţie de oprire generala de urgentǎ Q0, siguranţa diferenţialǎ F1 şi întreruptorul automat de motor 

QM1. 

Motorul asincron cu conexiune triunghi, este pornit / oprit cu ajutorul butoanelor de comandǎ 

S1/S2. Prin apǎsarea lui S1, bobina contactorului KM1 este energizatǎ şi contactele de forţǎ ale lui 

KM1 (1-2, 3-4 si 5-6) se închid. Motorul M1 este alimentat la bornele statorului U1,V1, W1 şi 

porneşte. Automenţinerea comenzii de pornire se face cu ajutorului contactului auxiliar KM1 43-44. 

Pentru realizarea opririi motorului, se apasǎ butonul de comandǎ S2, ceea ce duce la 

dezenergizarea bobinei lui KM1 şi implicit la deschiderea contactelor de forţǎ ale acestuia. Motorul 

nu mai este alimenat şi se opreşte. 

Oprirea de urgenţǎ (de avarie) se poate face prin apǎsarea butonului-ciupercǎ S0. 

 

Aparate folosite: 
 

Descriere Denumire in schemǎ 

Siguranţǎ automatǎ tripolarǎ F0 

Întreruptor tripolar general, cu mâner de oprire 

generalǎ de urgenţǎ (roşu-galben) 
Q0 

Contactor tripolar de forţǎ KM1 

Întreruptor automat tripolar pentru protecţia motorului QM1 

Motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit M1 

Siguranţǎ automatǎ diferenţialǎ 230Vc.a. F1 

Buton de comandǎ de pornire, fǎrǎ reţinere (verde) S1 

Buton de comandǎ de oprire, fǎrǎ reţinere (roşu) S2 

Buton de oprire de avarie (buton-ciupercǎ) (roşu) S0 



 



10.1.2 Sarcini de lucru 
 

1. Realizaţi pornirea directǎ, schema de comandǎ cu butoane pentru motorul trifazat de pe stand; 

2. Ce observaţi din punct de vedere mecanic la pornirea directǎ a motorului? 

3. Argumentaţi de ce se folosesc butoane de comandǎ de pornire/oprire fǎrǎ reţinere şi buton 

ciupercǎ cu reţinere; 

4. Care este rolul butonului ciupercǎ? 

5. Care este rolul mânerului roşu-galben al întreruptorului tripolar general Q0? 

6. Care este rolul contactului auxiliar QM1 33-34, înseriat în schema de comandǎ a motorului? 



10.2 Pornirea directă, schema comandǎ cu switch(cheie) 

10.2.1 Modul de funcţionare al schemei 

Se urmǎreşte schema electricǎ desfǎşuratǎ de pe pagina 40 (ANEXA 1 - Pag. 2). 

Cu ajutorul cablurilor monofilare flexibile dotate cu mufe de securitate, se realizeazǎ legǎturile 

marcate în schemǎ (cu culoare albastrǎ). 

Se conecteazǎ cablul de alimentare (cu 5 fire si borne de securitate) la panoul de alimentare, la 

bornele (L1,L2,L3,N,PE) Main şi se introduce ştecherul trifazat de la celǎlalt capǎt al cablului în 

priza de alimentare trifazatǎ din laborator. 

Nota: Priza trifazatǎ din dotarea laboratorului trebuie sǎ fie tip CEE de 400V, 16A, cu 5 borne 

(3faze+N+PE). 

Pentru cuplarea tensiunii, se închid (cupleazǎ): siguranţa automatǎ tripolarǎ F0, întreruptorul cu 

funcţie de oprire generala de urgentǎ Q0, siguranţa diferenţialǎ F1 şi întreruptorul automat de motor 

QM1. 

Motorul asincron cu conexiune triunghi, este pornit/oprit cu ajutorul cheii de comandǎ cu reţinere 

S3. Prin rotirea mânerului lui S3, bobina contactorului KM1 este energizatǎ şi contactele de forţǎ 

ale lui KM1 (1-2, 3-4 si 5-6) se închid. Motorul M1 este alimentat la bornele statorului U1,V1si W1 

şi porneşte. 

Pentru realizarea opririi motorului, se roteşte în pozitia iniţialǎ S3, ceea ce duce la dezenergizarea 

bobinei lui KM1 şi implicit la deschiderea contactelor de forţǎ ale acestuia. Motorul nu mai este 

alimentat şi se opreşte. 

Oprirea de urgenţǎ se poate face prin apǎsarea butonului-ciupercǎ S0. 

Aparate folosite: 
 

Descriere Denumire in schemǎ 

Siguranţǎ automatǎ tripolarǎ F0 

Întreruptor tripolar general, cu mâner de oprire 

generalǎ de urgenţǎ (roşu-galben) 
Q0 

Contactor tripolar de forţǎ KM1 

Întreruptor automat tripolar pentru protecţia motorului QM1 

Motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit M1 

Siguranţǎ automatǎ diferenţialǎ 230Vc.a. F1 

Cheie de comandǎ 0-1 cu reţinere (neagrǎ) S3 

Buton de oprire de avarie (buton-ciupercǎ) (roşu) S0 



 



10.2.2 Sarcini de lucru 

1. Realizaţi pornirea directǎ, schema de comandǎ cu switch pentru motorul trifazat de pe stand; 
2. Explicaţi rolul cheii de comanda S3. Faceti o comparatie cu rolul butoanelor de comandǎ de 

pornire/oprire fǎrǎ reţinere de la pornirea cu butoane (cap. 10.1). 



10.3 Pornirea grea 

10.3.1 Modul de funcţionare al schemei 

Se urmǎreşte schema electricǎ desfǎşuratǎ de pe pagina 44 (ANEXA 1 - Pag. 3). 

Cu ajutorul cablurilor monofilare flexibile dotate cu mufe de securitate, se realizeazǎ legǎturile 

marcate în schemǎ (cu culoare albastrǎ). 

Se conecteazǎ cablul de alimentare (cu 5 fire si borne de securitate) la panoul de alimentare, la 

bornele (L1,L2,L3,N,PE) Main şi se introduce ştecherul trifazat de la celǎlalt capǎt al cablului în 

priza de alimentare trifazatǎ din laborator. 

Nota: Priza trifazatǎ din dotarea laboratorului trebuie sǎ fie tip CEE de 400V, 16A, cu 5 borne 

(3faze+N+PE). 

Pentru cuplarea tensiunii, se închid (cupleazǎ): siguranţa automatǎ tripolarǎ F0, întreruptorul cu 

funcţie de oprire generala de urgentǎ Q0, siguranţa diferenţialǎ F1 şi întreruptorul automat de motor 

QM1. 

Motorul asincron cu conexiune triunghi, este pornit / oprit cu ajutorul butoanelor de comandǎ 

S1/S2 şi a releului de timp K1 cu temporizare la anclanşare. Deoarece motorul are o pornire grea,  

pe perioada acesteia protecţia termicǎ este shuntatǎ (în caz contrar, existǎ riscul declanşǎrii releului 

termic al întreruptorului înainte ca motorul sǎ-şi incheie complet ciclul de pornire). Shuntarea 

întreruptorului de protecţie se realizeazǎ prin introducerea pe o perioada de timp determinatǎ a unui 

contactor de forţǎ paralel cu acesta. 

Prin apǎsarea butonului de comandǎ S1, se energizeazǎ bobina contactoarelor KM1/KM2 şi a 

releului de timp K1. Drept urmare, contactele de forţǎ ale lui KM1 si KM2 se inchid, motorul este 

alimentat atât pe linia realizatǎ de contactele de forţǎ ale lui KM1-KM2, cât şi pe cea a lui KM1- 

QM1 (deci curentul se divide prin cele doua linii, deci prin aparatul de protectie QM1 va trece un 

curent cel mult jumatate) şi porneste. KM1-43-44 realizeazǎ automenţinerea comenzii de pornire. 

Contactul normal închis 15-16 al lui K1, va rǎmane în aceastǎ stare o perioadǎ de timp presetatǎ 

(exemplu: 5 sec.) pânǎ ce motorul porneşte, dupǎ care se va deschide şi îl va dezenergiza pe KM2, 

care-şi va deschide contactele de forţǎ. Motorul va rǎmane în continuare alimentat doar pe linia 

KM1-QM1, ca la pornirea directǎ obişnuitǎ. 

Pentru realizarea opririi motorului, se apasǎ butonul de comandǎ S2, ceea ce duce la 

dezenergizarea bobinei lui KM1 şi implicit la deschiderea contactelor de forţǎ ale acestuia. Motorul 

nu mai este alimenat şi se opreşte. 

Oprirea de urgenţǎ se poate face prin apǎsarea butonului-ciupercǎ S0. 

 

Aparate folosite: 
 

Descriere Denumire in schema 

Siguranţǎ automatǎ tripolarǎ F0 

Întreruptor tripolar general, cu mâner de oprire generalǎ de 

urgenţǎ (roşu-galben) 
Q0 

Contactor tripolar de forţǎ principal KM1 

Contactor tripolar de forţǎ de bypass KM2 

Întreruptor automat tripolar pentru protecţia motorului QM1 

Motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit M1 

Siguranţǎ automatǎ diferenţialǎ de 230Vc.a. F1 



Buton de comandǎ de pornire, fǎrǎ reţinere (verde) S1 

Buton de comandǎ de oprire, fǎrǎ reţinere (roşu) S2 

Buton de oprire de avarie (buton-ciupercǎ) (roşu) S0 

Releu de timp cu temporizare la anclanşare K1 

 

 

 
 



10.3.2 Sarcini de lucru 

1. Realizati pornirea grea pentru motorul de pe stand; 
2. Argumentaţi necesitatea utilizǎrii contactorului de bypass pentru o pornire grea de motor. 



10.4 Schimbarea alimentării, schema de comandă cu butoane 

10.4.1 Modul de funcţionare al schemei 

Se urmǎreşte schema electricǎ de pe pagina 48 (ANEXA 1 - Pag.4). 

Cu ajutorul cablurilor monofilare flexibile dotate cu mufe de securitate, se realizeazǎ legǎturile 

marcate în schemǎ (cu culoare albastrǎ). 

Se conecteazǎ cablul de alimentare (cu 5 fire si borne de securitate) la panoul de alimentare, la 

bornele (L1,L2,L3,N,PE) Main şi se introduce ştecherul trifazat de la celǎlalt capǎt al cablului în 

priza de alimentare trifazatǎ din laborator. 

Nota: Priza trifazatǎ din dotarea laboratorului trebuie sǎ fie tip CEE de 400V, 16A, cu 5 borne 

(3faze+N+PE). 

Pentru cuplarea tensiunii, se închid (cupleazǎ): siguranţa automatǎ tripolarǎ F0, întreruptorul cu 

funcţie de oprire generala de urgentǎ Q0, siguranţa diferenţialǎ F1 şi întreruptoarele automate de 

motor QM1,QM2. 

Motorul asincron cu conexiune triunghi, va fi alimentat de la douǎ surse distincte (“transferul 

sarcinii”) cu ajutorul butoanelor de comandǎ S1/S2/S5. Prin apǎsarea lui S1, bobina contactorului 

KM1 este energizatǎ şi contactele de forţǎ ale lui KM1 (1-2, 3-4 si 5-6) se inchid. Motorul M1 este 

alimentat de la prima sursǎ (L1,L2,L3) şi porneşte direct. Automenţinerea comenzii de pornire se 

face cu ajutorului contactului auxiliar KM1 43-44. 

Pentru alimentarea de la cea de-a doua sursǎ, se procedeazǎ astfel: 

• se opreşte motorul: se apasǎ butonul de comandǎ S2, ceea ce duce la dezenergizarea bobinei 
lui KM1 şi implicit la deschiderea contactelor de forţǎ ale acestuia. Motorul nu mai este 
alimenat şi se opreşte; 

• se apasǎ butonul de comandǎ S5, bobina lui KM2 se energizeazǎ şi motorul porneşte alimentat 
de la cea de-a doua sursǎ (L1’,L2’,L3’). Automenţinerea comenzii de pornire se face cu 
ajutorului contactului auxiliar KM2 43-44. 

Interblocarea comenzilor de alimentare de la cele douǎ surse diferite se face atât cu ajutorul 

contactelor auxiliare normal închise 21-22 ale lui KM1, respectiv KM2, cât şi prin contactele 

normal închise 1-2 ale butoanelor S1, respectiv S5. 

Oprirea de urgenţǎ se poate face prin apǎsarea butonului-ciupercǎ S0. 

 
 

Aparate folosite: 
 

Descriere Denumire in schema 

Siguranţǎ automatǎ tripolarǎ F0 

Întreruptor tripolar general, cu mâner de oprire generalǎ de 
urgenţǎ (roşu-galben) 

Q0 

Contactor tripolar de forţǎ de pe prima linie de alimentare KM1 

Contactor tripolar de forţǎ de pe a doua linie de alimentare KM2 

Întreruptor automat tripolar pentru protecţia motorului QM1,QM2 

Motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit M1 

Siguranţǎ automatǎ diferenţialǎ de 230Vc.a. F1 

Buton de comandǎ de pornire motor alimentat de la sursa 1 
(verde) 

S1 

Buton de comandǎ de oprire, fǎrǎ reţinere (roşu) S2 



Buton de comandǎ de pornire motor alimentat de la sursa 2 
(verde) 

S5 

Buton de oprire de avarie (buton-ciupercǎ) (roşu) S0 
 

 

 
 



10.4.2 Sarcini de lucru 

1. Realizaţi schimbarea alimentǎrii – schema cu butoane, pentru motorul de pe stand; 
2. Explicaţi necesitatea şi modul cum se realizeazǎ interblocajul electric al celor douǎ contactoare 

de forţǎ utilizate la schimbarea alimentǎrii. 



10.5 Schimbarea alimentării, schema de comandă cu switch (cheie) 

10.5.1 Modul de funcţionare al schemei 

Se urmǎreşte schema electricǎ desfǎşuratǎ de pe pagina 52 (ANEXA 1 - Pag.5). 

Cu ajutorul cablurilor monofilare flexibile dotate cu mufe de securitate, se realizeazǎ legǎturile 

marcate în schemǎ (cu culoare albastrǎ). 

Se conecteazǎ cablul de alimentare (cu 5 fire si borne de securitate) la panoul de alimentare, la 

bornele (L1,L2,L3,N,PE) Main şi se introduce ştecherul trifazat de la celǎlalt capǎt al cablului în 

priza de alimentare trifazatǎ din laborator. 

Nota: Priza trifazatǎ din dotarea laboratorului trebuie sǎ fie tip CEE de 400V, 16A, cu 5 borne 

(3faze+N+PE). 

Pentru cuplarea tensiunii, se închid (cupleazǎ): siguranţa automatǎ tripolarǎ F0, întreruptorul cu 

funcţie de oprire generalǎ de urgenţǎ Q0, siguranţa diferenţialǎ F1 şi întreruptoarele automate de 

motor QM1,QM2. 

Motorul asincron în conexiune triunghi va fi alimentat de la douǎ surse (“transferul sarcinii de 

pe o sursǎ pe alta”), cu ajutorul cheii de comandǎ cu reţinere S4. Prin rotirea lui S4 pe pozitia 1, 

bobina contactorului KM1 este energizatǎ şi contactele de forţǎ ale lui KM1 (1-2, 3-4 si 5-6) se 

închid. Motorul M1 este alimentat de la prima sursǎ trifazatǎ (L1,L2,L3) şi porneşte direct. 

Pentru alimentarea de la cea de-a doua sursǎ, se procedeazǎ astfel: 

• se opreşte motorul: se trece cheia S4 pe pozitia 0, ceea ce duce la dezenergizarea bobinei lui 
KM1 şi implicit la deschiderea contactelor de forţǎ ale acestuia. Motorul nu mai este alimentat 
şi se opreşte; 

• se pune cheia S4 pe pozitia 2, bobina lui KM2 se energizeazǎ şi motorul porneşte alimentat de 
la cea de-a doua sursǎ (L1’,L2’,L3’). 
S-a realizat astfel trecerea sarcinii (motorului) de pe o sursǎ de alimentare pe alta. 

Interblocarea alimentǎrii de la cele douǎ surse diferite se face cu ajutorul contactelor auxiliare 

normal închise 21-22 ale lui KM1, respectiv KM2. 

Oprirea de urgenţǎ se poate face prin apǎsarea butonului-ciupercǎ S0. 

 

Aparate folosite: 
 
 

Descriere Denumire in schema 

Siguranţǎ automatǎ tripolarǎ F0 

Întreruptor tripolar general, cu mâner de oprire generalǎ de 
urgenţǎ (roşu-galben) 

Q0 

Contactor tripolar de forţǎ de pe prima linie de alimentare KM1 

Contactor tripolar de forţǎ de pe a doua linie de alimentare KM2 

Întreruptor automat tripolar pentru protecţia motorului QM1,QM2 

Motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit M1 

Siguranţǎ automatǎ diferenţialǎ de 230Vc.a. F1 

Cheie de comandǎ, poziţii 1-0-2, cu reţinere S4 

Buton de oprire de avarie (buton-ciupercǎ) (roşu) S0 



 



10.5.2 Sarcini de lucru 

1. Realizaţi transferul sarcinii pentru schema cu cheie de comandǎ (switch); 
2. Realizaţi o comparaţie între schema de comandǎ cu cheie şi cea cu butoane (cap. 10.4) pentru 

transferul sarcinii (avantaje şi dezavantaje). 



10.6. Inversarea sensului de rotaţie, schema de comandă cu butoane 

10.6.1 Modul de funcţionare al schemei 

Se urmǎreşte schema electricǎ desfaşuratǎ de pe pagina 56 (ANEXA 1 - Pag. 6). 

Cu ajutorul cablurilor monofilare flexibile dotate cu mufe de securitate, se realizeazǎ legǎturile 

marcate în schemǎ (cu culoare albastrǎ). 

Se conecteazǎ cablul de alimentare (cu 5 fire si borne de securitate) la panoul de alimentare, la 

bornele (L1,L2,L3,N,PE) Main şi se introduce ştecherul trifazat de la celǎlalt capǎt al cablului în 

priza de alimentare trifazatǎ din laborator. 

Nota: Priza trifazatǎ din dotarea laboratorului trebuie sǎ fie tip CEE de 400V, 16A, cu 5 borne 

(3faze+N+PE). 

Pentru cuplarea tensiunii, se închid (cupleazǎ): siguranţa automatǎ tripolarǎ F0, întreruptorul cu 

funcţie de oprire generalǎ de urgenţǎ Q0, siguranţa diferenţialǎ F1 şi întreruptorul automat de motor 

QM1. 

Motorul asincron cu conexiune triunghi, este pornit / oprit cu ajutorul butoanelor de comandǎ 

S1/S2/S5. Prin apǎsarea lui S1, bobina contactorului KM1 este energizatǎ şi contactele de forţǎ ale 

lui KM1 (1-2, 3-4 şi 5-6) se închid. Motorul M1 este alimentat la bornele statorului U1,V1si W1 şi 

porneşte într-un sens de rotaţie. Automenţinerea comenzii de pornire se face cu ajutorului 

contactului auxiliar KM1 43-44. 

Pentru inversarea sensului, se procedeazǎ astfel: 

• se opreşte motorul: se apasǎ butonul de comandǎ S2, ceea ce duce la dezenergizarea bobinei 
lui KM1 şi implicit la deschiderea contactelor de forţǎ ale acestuia. Motorul nu mai este 
alimentat şi se opreşte; 

• se apasǎ butonul de comandǎ S5, bobina lui KM2 se energizeazǎ şi motorul porneşte în celǎlalt 
sens. 

Automenţinerea comenzii de pornire se face cu ajutorului contactului auxiliar KM2 43-44. 

Interblocarea comenzilor de rotaţie în cele douǎ sensuri se face cu ajutorul contactelor auxiliare 

normal închise 21-22 ale lui KM1, respectiv KM2. 

Oprirea de urgenţǎ se poate face prin apǎsarea butonului-ciupercǎ S0. 

 

Aparate folosite: 
 
 

Descriere Denumire in schema 

Siguranţǎ automatǎ tripolarǎ F0 

Întreruptor tripolar general, cu mâner de oprire generalǎ de 
urgenţǎ (roşu-galben) 

Q0 

Contactor tripolar de forţǎ pentru primul sens de rotaţie KM1 

Contactor tripolar de forţǎ pentru al doilea sens de rotaţie KM2 

Întreruptor automat tripolar pentru protecţia motorului QM1 

Motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit M1 

Siguranţǎ automatǎ diferenţialǎ de 230Vc.a. F1 

Buton de comandǎ de pornire într-un sens, fǎrǎ reţinere 

(verde) 

S1 

Buton de comandǎ de oprire, fǎrǎ reţinere (roşu) S2 



Buton de comandǎ de pornire în sens invers, fǎrǎ reţinere 
(verde) 

S5 

Buton de oprire de avarie (buton-ciupercǎ) (roşu) S0 
 

 

 



10.6.2 Sarcini de lucru 
 

1. Realizaţi inversarea sensului de rotaţie – schema cu butoane, pentru motorul de pe stand; 
2. Explicaţi necesitatea şi cum se realizeazǎ interblocajul electric al celor douǎ contactoare de 

forţǎ utilizate la inversarea sensului de rotaţie al unui motor. 



10.7. Inversarea sensului de rotaţie, schema de comandă cu cheie (switch) 

10.7.1 Modul de funcţionare al schemei 

Se urmǎreşte schema electricǎ desfǎşuratǎ de pe pagina 60 (ANEXA 1 - Pag.7). 

Cu ajutorul cablurilor monofilare flexibile dotate cu mufe de securitate, se realizeazǎ legǎturile 

marcate în schemǎ (cu culoare albastrǎ). 

Se conecteazǎ cablul de alimentare (cu 5 fire si borne de securitate) la panoul de alimentare, la 

bornele (L1,L2,L3,N,PE) Main şi se introduce ştecherul trifazat de la celǎlalt capǎt al cablului în 

priza de alimentare trifazatǎ din laborator. 

Nota: Priza trifazatǎ din dotarea laboratorului trebuie sǎ fie tip CEE de 400V, 16A, cu 5 borne 

(3faze+N+PE). 

Pentru cuplarea tensiunii, se închid (cupleazǎ): siguranţa automatǎ tripolarǎ F0, întreruptorul cu 

funcţie de oprire generalǎ de urgenţǎ Q0, siguranţa diferenţialǎ F1 şi întreruptorul automat de motor 

QM1. 

Motorul asincron cu conexiune triunghi, este pornit / oprit cu ajutorul cheii de comandǎ cu 

reţinere S4. Prin rotirea pe poziţia 1 lui S4, bobina contactorului KM1 este energizatǎ şi contactele 

de forţǎ ale lui KM1 (1-2, 3-4 si 5-6) se închid. Motorul M1 este alimentat la bornele statorului 

U1,V1si W1 şi porneşte într-un sens de rotaţie. 

Pentru inversarea sensului, se procedeazǎ astfel: 

• se opreşte motorul: se roteşte cheia S4 pe pozitia 0, ceea ce duce la dezenergizarea bobinei 
lui KM1 şi implicit la deschiderea contactelor de forţǎ ale acestuia. Motorul nu mai este 
alimenat şi se opreşte; 

• se roteşte S4 pe poziţia 2, bobina lui KM2 se energizeazǎ şi motorul porneşte în celǎlalt sens. 

Interblocarea comenzilor de rotaţie în cele douǎ sensuri se face cu ajutorul contactelor auxiliare 

normal închise 21-22 ale lui KM1, respectiv KM2. 

Oprirea de urgenţǎ se poate face prin apǎsarea butonului-ciupercǎ S0. 

 

Aparate folosite: 
 

Descriere Denumire in schema 

Siguranţǎ automatǎ tripolarǎ F0 

Întreruptor tripolar general, cu mâner de oprire generalǎ de 
urgenţǎ (roşu-galben) 

Q0 

Contactor tripolar de forţǎ pentru primul sens de rotaţie KM1 

Contactor tripolar de forţǎ pentru al doilea sens de rotaţie KM2 

Întreruptor automat tripolar pentru protecţia motorului QM1,QM2 

Motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit M1 

Siguranţǎ automatǎ diferenţialǎ de 230Vc.a. F1 

Cheie de comandǎ 1-0-2, cu reţinere (neagrǎ) S4 

Buton de oprire de avarie (buton-ciupercǎ) (roşu) S0 



 



10.7.2 Sarcini de lucru 

1. Realizaţi inversarea sensului – schema cu switch, pentru motorul de pe stand; 
2. Explicaţi necesitatea şi cum se realizeazǎ interblocajul electric între cele douǎ contactoare de 

forţǎ utilizate la inversarea sensului de rotaţie al unui motor; 
3. Realizaţi o comparaţie între schema cu butoane (cap. 10.6) şi schema cu cheie (avantaje şi 

dezavantaje). 
. 

 
 
 
 
 

11. Acţionarea motorului trifazat cu Convertizor Static de 

Frecvenţă 
 

 
11.1 Noţiuni generale 

Faţă de metodele clasice de acţionare (cu contactoare), utilizarea Convertizorului Static de 

Frecvenţă (numit şi Variator de Frecvenţă sau Variator de Turaţie) pentru comanda motorului 

asincron trifazat este o metodă modernă, care, deşi este mai scumpă, oferă câteva avantaje esenţiale: 

- posibilitatea reglării turaţiei motorului, în limite largi; 
- eliminarea şocului mecanic şi de curent la pornire, concomitent cu asigurarea unui cuplu de 

pornire suficient de mare; 
- posibilitatea frânării rapide a motorului; 
- importante economii de energie electrică; 
- posibilitatea integrării motorului într-o buclă de reglare automată; 
- realizarea rapidă a conexiunilor electrice şi punerea în funcţiune a aplicaţiei într-un timp 

foarte scurt; 
- protecţie suplimentară a motorului (termică, la sub şi supratensiune, punere la pământ, 

scurtcircuit, calare rotor etc). 

Variatoarele de frecvenţă sunt compuse din 3 părţi principale: un redresor, un filtru (capacitiv 

sau capacitiv-inductiv) şi un invertor. Comanda tranzistoarelor invertorului este dată de un 

microprocesor şi are la bază metoda modulării în lăţime a impulsurilor de tensiune (în engleza 

PWM - Pulse Width Modulation). Tranzistoarele sunt de obicei de tip IGBT (în engleză Insulated 

Gate Bipolar Transistor) şi ele comută la frecvenţe de ordinul 4-20 kHz. 

Schema de principiu a unui convertizor de frecvenţă: 
 



 

În acelasi timp cu frecvenţa, convertizorul modifică şi valoarea tensiunii (deci se menţine 

U/f=ct.), pentru a păstra un cuplu dezvoltat de motor constant. De exemplu, dacă motorul operează 

în regim nominal la 400V si 50Hz, când reducem viteza lui la jumătate, deci frecvenţa la 25Hz, 

tensiunea de alimentare va fi scăzută de variator, în mod automat, la 200V. De reţinut că, tensiunea 

este formată de fapt din pulsuri, reducerea tensiunii însemnând de fapt reducerea lăţimii pulsurilor. 

Funcţionarea la viteze (frecvenţe) peste cea nominală (50Hz) este posibilă; în acest caz tensiunea va 

rămâne constantă, ceea ce va conduce la o scădere a cuplului dezvoltat de motor. 

Variatoarele folosite în joasă tensiune se găsesc în modele variind de la 0,12 kW pâna la 750 

kW. În medie tensiune, ele generează tensiuni tipice de 2400V, 3300V sau 4160V. Pentru motoare 



de tensiuni mai mari, se folosesc transformatoare electrice ridicătoare montate la ieşirea din 

variator. 

Pornirea directă, inversarea sensului de rotaţie, oprirea, variaţia turaţiei, pornirea şi oprirea lină, 

frânarea rapidă etc. sunt câteva din operaţiile uzuale folosite în cadrul acţionării motorului trifazat 

cu convertizor. 

11.2 Convertizorul Siemens MicroMaster 420 – prezentare generală 

Convertizorul de frecvenţă din cadrul echipamentului face parte din seria Siemens 

MICROMASTER 420. Variatoarele din aceasta familie sunt destinate unei game largi de aplicaţii, 

fiind utilizate la modificarea vitezei motoarelor trifazate, pentru: pompe, ventilatoare, benzi 

transportoare, maşini unelte etc. Gama de puteri în care se găsesc aceste convertizoare este de la 

0.12 kW la 11 kW. Convertizoarele MICROMASTER 420 au un design modular, panourile de 
operare, precum şi modulele de comunicare putând fi uşor schimbate. De asemenea, există 3 
tipuri de gabarite : A (pentru puteri mici, până la 1,5kW), B (până la 4kW) şi C (până la 11kW). 

Convertizorul de pe stand este de 0,37kW, 400V, 50Hz, Iieşire=2,3A, gabarit A. 

Gabarit A, B şi C pentru MICROMASTER 420: 

 

Iată câteva din caracteristicile convertizorului: 

Caracteristici principale: 

❑ parametrizare simplă; 
❑ construcţie modulară, ce permite o flexibilitate maximă în configurare; 
❑ 3 intrări digitale programabile şi izolate galvanic; 
❑ 1 intrare analogică scalabilă (0 ÷ 10V), ce poate fi utilizată şi ca a 4-a intrare digitală; 
❑ 1 ieşire analogică programabilă (0 ÷ 20 mA); 
❑ 1 ieşire pe releu programabilă (30Vc.c./5A sarcina rezistivă, 250Vc.a./2A sarcina inductivă); 
❑ funcţionare cu zgomot redus a motorului, datorită comandării acestuia cu pulsuri de înaltă 

frecvenţă; 
❑ protecţie completă a convertizorului şi a motorului. 

Caracteristici de performanţă: 

❑ tehnologie cu tranzistoare IGBT de ultimă generaţie; 
❑ control digital cu microprocesor; 
❑ comanda FCC pentru îmbunătăţirea răspunsului dinamic şi pentru un control optimizat al 

motorului; 
❑ caracteristică U/f liniară; 
❑ caracteristică U/f pătratică; 
❑ caracteristică multipunct (U/f programabilă); 
❑ flying restart (preluarea turaţiei motorului din mers); 
❑ compensarea alunecării; 



❑ autopornire după revenirea tensiunii sau dispariţia defectului; 
❑ rampe de accelerare şi decelerare reglabile de la 0 la 650 s; 
❑ timpi de netezire ai rampelor de accelerare/decelerare; 
❑ timp de răspuns al intrărilor digitale, rapid si repetabil; 
❑ reglaj fin al turaţiei, folosind o rezoluţie de 10 bit a intrării analogice; 
❑ patru frecvenţe de rezonanţă evitabile; 
❑ frânare compund pentru controlul rapid al frânării. 

Caracteristici de protecţie: 
❑ protecţie la supratensiune şi subtensiune; 
❑ protecţie la supratemperatură a convertizorului; 
❑ curent de suprasarcină de 1,5 ori curentul nominal de ieşire pentru 60 secunde, la intervale 

de 300 secunde; 
❑ protecţia motorului la supratemperatură, folosind termistor, cu ajutorul unui circuit 

suplimentar; 
❑ protecţie contra punerii la pământ; 
❑ protecţie la scurtcircuit; 
❑ protecţie termică I2t a motorului; 
❑ protecţie contra motor blocat; 
❑ interblocarea parametrilor. 

 

Date tehnice: 

❑ tensiuni de alimentare de la reţea: 1~230V; 
❑ tensiune de ieşire (către motor): 3~400V; 
❑ frecvenţa de intrare: 47-63 Hz; 
❑ frecvenţa de ieşire: 0 – 650 Hz; 
❑ factorul de putere ≥ 0.95; 
❑ randamentul convertizorului: 96% - 97%; 
❑ şocul de curent la anclanşare mai mic decât curentul nominal de intrare; 
❑ frecvenţa PWM: 16kHz (230V), 4kHz (400V); 
❑ 7 frecvenţe fixe, programabile; 
❑ rezoluţia de setare a frecvenţei: 0.01 Hz digital, 0.01 Hz serial, 10 bit analog; 
❑ interfeţe seriale: RS485, opţional RS232; 
❑ lungimea cablului de alimentare la motor, făra bobina de ieşire: max. 50m ecranat şi max. 

100m neecranat; 
❑ lungimea cablului de alimentare la motor, cu bobină de ieşire: max. 200 m ecranat şi 

300 m neecranat; 
❑ grad de protecţie: IP20; 
❑ temperatura de lucru: -100C ÷ +50oC; 
❑ umiditatea relativă: 95% fără condens; 
❑ altitudinea de funcţionare la parametrii nominali:  1000 m peste nivelul mării. 

Opţiuni (accesorii) pentru partea de forţă a convertizorului: 

❑ filtru EMC, clasă A sau B; 
❑ bobină de şoc de linie; 
❑ filtru LC; 
❑ bobină de şoc de ieşire. 

Opţiuni (accesorii) pentru comanda convertizorului: 
❑ panou operator standard, tip BOP, cu afişaj coduri de funcţii/mesaje; 
❑ panou operator avansat, tip AOP, cu afişaj text în clar de funcţii/mesaje; 
❑ modul de comunicare PROFIBUS; 



❑ modul de comunicare DeviceNet; 
❑ modul de comunicare CANopen; 
❑ conector de reţea RS485/PROFIBUS; 
❑ kit de conectare convertizor la PC; 
❑ kit de conectare panou AOP la PC; 
❑ kit de conectare la distanţă (pe uşa tabloului) a panoului operator pentru un convertizor; 
❑ kit   de   conectare la  distanţă (pe uşa tabloului) a panoului AOP pentru mai multe 

convertizoare. 
 

Schema-bloc a convertizorului MICROMASTER 420: 

 



Dispunerea bornelor de forţă şi de comandă la convertizorul MICROMASTER 420: 
 

 

Exemplu de instalare a accesoriilor de forţă ale convertizorului: 
 

Variante de instalare pentru size A: 
 

Varianta Poziţia 1 Poziţia 2 

1 Filtru EMC Bobină de şoc de linie 

2 Filtru EMC sau Bobină de şoc de linie Bobină de şoc de ieşire sau 
filtru LC 



Tipuri de Panouri Operator pentru convertizorul MicroMaster 420: 
 
 

 

 



Module de comunicaţie pentru Micromaster 420: 
 

 

11.3. Comanda convertizorului 

Comanda convertizorului se poate realiza în patru moduri: 

- manual, de pe panoul A4, cu ajutorul intrărilor digitale (comandate de switch-uri 0-“ON”-“ON 
cu revenire”) şi intrării analogice (potenţiometru 0-10V); 

- cu ajutorul panoului de comandă (BOP) existent pe convertizor; 
- pe reţea, cu ajutorul PC-ului sau PLC-ului; 
- direct de către automatul programabil (PLC), cu ajutorul cablurilor legate la intrările/ieşirile de 

pe panoul A4 (exemplu: reglarea vitezei printr-o tensiune de comandă externă - o intrare 
analogică, comanda ON/OFF printr-o intrare digitală, indicarea stării acţionării - o ieşire 
digitală, indicarea turaţiei - o ieşire analogică de 0-20mA). 

Toate intrările şi ieşirile convertizorului sunt programabile. Programarea acestora se poate face 

direct, cu ajutorul tastelor-functie şi ecranului LCD de pe panoul de comandă al convertizorului, dar 

şi prin reţea, cu ajutorul calculatorului şi a softului specializat instalat pe calculator (STARTER). 

Panoul de operare montat pe convertizor, pe lângă funcţia de programare şi comandă directă, 

permite şi afişarea unor parametrii importanţi din timpul funcţionării (de exemplu: frecvenţa, 

tensiunea, curentul) sau a unor mesaje-cod de eroare ce pot apărea în cazul unui defect, uşurând 

astfel depanarea. 

Softul pentru programare (STARTER) are o interfaţă prietenoasă şi lucrează instalat pe PC sub 

mediul de operare Windows (minim XP SP3). 

El asigură: 

• în modul off-line: parametrizarea convertizorului; 
• în modul on-line: monitorizarea şi vizualizarea parametrilor, precum şi lansarea unor 

comenzi de bază către convertizor (pornire şi oprire). 

Echipamentul are în compunere CD-ul cu softul de programare (STARTER), precum şi kitul 

necesar pentru realizarea legăturii între convertizor şi PC. 



11.4. Comanda manuală a convertizorului 

Se realizează schema electrică (conexiunile cu albastru) de la pagina 84 (ANEXA 1 - Pag. 10) . 

Pentru alimentarea panoului cu convertizor la 230V,50Hz, se procedează astfel: se leagă un 

cablu de alimentare cu 3 fire (L+N+PE) cu borne de securitate (sau un cablu de alimentare de 

calculator cu 3 fire), la bornele speciale L1,N si PE prevăzute în partea stangă a panoului cu 

convertizor (sau la borna (L+N+PE) tip sursă de calculator). Pentru cuplarea tensiunii, se acţionează 

butonul cu LED, montat în partea stangă-sus pe panoul de convertizor. 

Pentru comanda motorului, variatorul este prevazut cu: 

• intrarea analogică AI1 pentru reglarea turaţiei, legată la un potenţiometru (R1) de pe panou; 
• intrarea digitală DI1 pentru comanda pornit/oprit, legată la switch-ul S1 de pe panou; 
• intrarea digitală DI2 pentru comanda de inversare sens rotaţie, la care s-a leagat switch-ul S2 

de pe panou; 

• intrarea digitală DI3 pentru resetare defect (luare la cunostinţă defect), la care s-a legat switch-
ul S3 de pe panou; 

• un panou operator (BOP) cu display LCD cu rol de afişare a frecvenţei curente a motorului şi 
eventualelor mesaje de eroare, montat direct pe convertizor. 

 
 

După realizarea alimentǎrii, display-ul panoului operator de pe convertizor se va aprinde. 
Pornirea motorului: 

• se acţionează switch-ul S1 şi se roteşte încet potenţiometrul R1: motorul porneşte şi îsi 
creşte turaţia; frecvenţa corespunzătoare turaţiei respective este afişată pe panoul 
operator şi va creşte de la valoarea 0 (0Hz) până la valoarea de turaţie maximă 
(corespunzatoare frecvenţei de 50Hz); 

Notǎ: pentru ca intrarea AI1 să primească comandă de la potenţiometrul R1, trebuie ca switch-ul 

metalic de selecţie corespunzător lui AI1 să fie orientat în sus (spre potenţiometru) şi nu in jos (spre 

bornele de alimentare din exterior cu 10Vc.c. ). 



Oprirea motorului: 

• oprirea lentă: se roteşte încet, în sens invers R1: motorul îşi va scade lent turaţia până la 
valoarea 0(0Hz); 

• oprirea rapidă: se acţionează direct switchul S1 pe poziţia 0: motorul se va opri în câteva 
momente. 

Schimbarea sensului de rotaţie al motorului: 

• se porneşte motorul (vezi mai sus); 
• schimbarea bruscă a sensului: se acţionează switchul S2: motorul se va opri şi va porni 

imediat în sens invers; 

• schimbarea lentă a sensului: se roteşte incet R1 pentru oprirea lentă a motorului; când 
motorul s-a oprit, se acţionează switchul S2 pentru pornirea în sens invers şi se începe 
rotirea lui R1 pentru creşterea turaţiei. 

Notǎ: panoul operator va indica valoarea frecvenţei cu semnul “-“ pentru indicarea rotaţiei în 

sens invers. 

Aparate folosite: 
 

Descriere Denumire in schema 

Convertizor static de frecvenţă 0,37kW U1 

Motor asincron trifazat cu rotorul in scurtcircuit M1 

Potenţiometru 4,7k, pentru reglarea turaţiei R1 

Switch 0-1, pentru comanda ON/OFF S1 

Switch 0-1, pentru comanda de inversare sens S2 

Switch 0-1, pentru resetare defect S3 



 



11.5. Comanda convertizorului de la panoul operator (BOP) 

Se urmăreşte schema electrică de la pagina 84 (vezi schema de mai sus) şi se realizează 

conexiunile exact ca la comanda manuală a convertizorului (cap. 11.4). 

Display-ul panoului operator de pe convertizor se va aprinde . 

Din fabrică, convertizorul este programat implicit să meargă pe comandă manuală. Pentru a 

putea fi comandat de la BOP, convertizorul trebuie parametrizat cu ajutorul BOP-lui: se apasă 

tasta P şi cu săgeţile  şi  se ajunge la parametrul (P0700, P0010 etc.), care se doreşte să fie 

modificat. 

Important: este nevoie să se pună P0010 = 1 pentru a putea modifica ceilalţi parametrii. 

Pentru modificarea valorii unui parametru, atunci când acesta este afişat pe ecran, se apasă tasta 

“P” şi cu şi cu săgeţile  şi  se alege valoarea dorită (0,1 ,2 etc.) şi apoi, din nou se apasă “P”. 

La terminarea parametrizării, se pune P0010 =”0”, se ajunge la r0000 şi se apasă “P” . 

• Parametrizarea pentru Comanda directă, de la BOP: 
 

Pas Parametru Valoare şi semnificaţie 

1 P0010 “1” – parametrizare rapidă (permite modificarea 
celorlalţi parametrii) 

2 P0700 “1” – validare comandă directă convertizor de 
la BOP 

3 P1000 “1” – modificare turaţie de la BOP 

4 P0010 “0” – gata de pornire 

5 r0000 Se apasă “P” pentru a ieşi din parametrizare 

 

• Comanda directă a convertizorului de la BOP: 
- tasta roşie “I” = start (comandă pornire); 
- tasta verde “O” = stop (comandă oprire); 
- tasta “” = creşte turaţia (frecvenţa); 
- tasta “” = scade turaţia (frecvenţa). 

Pentru detalii suplimentare referitoare la modul de operare al BOP-ului, vezi capitolul 

urmator (cap. 11.6.1). 

Notă: pentru revenirea la setǎrile din fabrică (comandă manuală), se procedeză astfel: 
 

Pas Parametru Valoare şi semnificaţie 

1 P0010 “30” 

2 P0970 “1” 

3 r0000 Se apasă “P” pentru a ieşi din parametrizare 

 
 

11.6. Parametrizarea convertizorului 

Parametrizarea (setarea parametrilor) convertizorului se poate face în două moduri: 

• de la tastele BOP-ului; 
• cu ajutorul softului STARTER, instalat pe un PC, sub mediul Windows şi a unui kit de 

comunicaţie, livrat odată cu echipamentul. 



11.6.1 Parametrizarea convertizorului de la Panoul Operator (BOP) 

Semnificaţia tastelor BOP-ului: 
 

Buton Functie Efect 

 

Indicare stare Panoul LCD indică setarea curentă folosită de 

convertizor 

 

Buton de 

START 

Implicit, butonul este dezactivat. Pentru a-l putea 

activa, se setează parametrul P0700 pe 1. 

 

 

 

Buton de STOP OPRIRE 1: Apăsarea butonului duce la oprirea 

motorului în timpul setat în parametrul P1121. 

Implicit, butonul este dezactivat. Pentru a-l putea 

activa, se setează parametrul P0700 pe 1. 

OPRIRE 1: Apăsarea repetată a butonului (sau o 

singură dată, dar prelungit) duce la oprirea rapidă a 

motorului. 

 

Buton de 

schimbare a 

direcţiei 

Ajută la schimbarea direcţiei de rotaţie a axului 

motorului. Rotirea în sens invers este indicată de 

display-ul BOP-ului cu semnul minus (-). 

 

 

 

Buton de 

impuls 

Prin apăsarea lui, motorul porneste la o turaţie 

presetată. La eliberarea butonului, motorul se opreşte. 

Apăsarea butonului când convertizorul/motorul merg, 

nu produce nici un efect. 

 

 

 

 

 

Buton acces 

parametrii 

Permite accesarea parametrilor, în funcţie de nivelul de 

acces utilizator. 

Pentru utilizare, butonul de apasă şi se ţine apăsat. El 

indică: 

1. tensiunea de pe etajul de c.c. (d) 

2. curentul de ieşire (A) 

3. frecvenţa de ieşire (Hz) 

4. tensiunea de ieşire (o) 

5. valoarea (selectată în P0005) 

 

Butonul de 

funcţii 

Se foloseşte la vizualizarea informaţiilor suplimentare 



   

 

Incrementare 

valoare 

Este utilizat la incrementarea valorii afişate. Pentru a 

putea creşte frecvenţa (turaţia) motorului de la BOP, 

trebuie ca parametrul P1000 = 1 (când P0700 = 1) 

 

Decrementare 

valoare 

Este utilizat la decrementarea valorii afişate. Pentru a 

putea scădea frecvenţa (turaţia) motorului de la BOP, 

trebuie ca parametrul P1000 = 1 (când P0700 = 1) 

 

Din fabrică, convertizorul vine parametrizat implicit astfel: 

- datele motorului (putere, tensiune, curent, frecvenţă) sunt compatibile cu cele ale invertorului: 
putere 0,37kW, tensiune 400V, curent de ieşire 2,3A, frecvenţă 50HZ; 

- caracteristica U/f liniară, viteza de rotaţie comandată cu ajutorul unui potenţiometru legat la 
prima intrarea analogică a convertizorului; 

- viteza de rotaţie maximă: 3000 rot/min la frecvenţa de 50Hz; 
- timpul de pornire: 10 secunde; 
- timpul de oprire: 10 secunde. 

 

Parametrii importanţi, care trebuie setaţi în convertizor: 
 

Parametru 
Valoare 

Semnificaţie 

P0010 

1 = Parametrizare rapidă 

Start parametrizare rapidă 

P0010 trebuie readus la sfârşitul parametrizării, din nou 

pe valoarea “0”, înainte de pornirea motorului. 

Notă: dacă parametrul P3900 = 1, după parametrizare, 

acest lucru se realizează automat 

P0100 

0 = kW / 50Hz 

1 = HP (Cai Putere) / 

60Hz 
2 = kW / 60Hz 

Operarea convertizorului pentru Europa/America de 

Nord 

 

Parametru 
Valoare 

Semnificaţie 

P0304 
10V – 2000V 

Tensiune nominală motor 
Tensiunea motorului (Volţi), citită de pe plăcuţă. 

P0305 
0…2*Inom 

Curent nominal motor 
Curentul motorului (A), citit de pe plăcuţă. 

P0307 

0kW - 2000kW 

Putere nominală motor 

Puterea motorului (kW), citită de pe plăcuţă. 

Obs.: 

Este vorba despre puterea mecanică, livrată la axul 

motorului şi nu despre puterea electrică absorbită; 
Dacă P0100=1, valoarea va fi în HP. 

P0310 

12Hz -650Hz 

Frecvenţă nominală motor 

Frecvenţa motorului (Hz), citită de pe plăcuţă. 

P0311 

0 - 40000 1/min 

Turaţia nominală motor 

Turaţia motorului (min-1 sau 1/min), citită de pe plăcuţă. 



P0700 Alegerea modului de comandă a motorului 

(pornit / oprit / inversare sens) 

1 = comandă de la BOP 
2 = comandă de la intrările digitale (implicit) 

P1000 Alegerea modului de reglare a frecvenţei (turaţiei) 

1 = comandă de la BOP 

2 = comandă de la intrarea analogică - potenţiometru 

(implicit) 

P1080 Frecvenţă minimă motor 

Setarea frecvenţei (turaţiei) minime la care motorul va 

lucra 

(0 – 650Hz). Valoarea aleasă este valabilă atât pentru 

rotaţia într-un sens, cât şi în sens opus. 

P1082 Frecvenţă maximă motor 

Setarea frecvenţei (turaţiei) maxime la care motorul va 

lucra 

(0 – 650Hz). Valoarea aleasă este valabilă atât pentru 

rotaţia într-un sens, cât şi în sens opus. 

P1120 

0 – 650s 

Timpul de pornire motor 

Reprezintă timpul necesar accelerării motorului de la 

frecvenţa(turaţia) 0 până la frecvenţa(turaţia) maximă. 

P1121 

0 – 650s 

Timp de pornire motor 

Reprezintă timpul necesar deccelerării motorului de la 

frecvenţa(turaţia) maximă până la frecvenţa(turaţia) 0. 

P3900 

1 = Parametrizare rapida 

Sfârşit parametrizare rapidă 

0 = sfârşit parametrizare rapidă, fără calculul motorului 

sau resetare parametrizare din fabrică; 

1 = sfârşit parametrizare rapidă, cu calculul motorului şi 

resetare parametrizare din fabrică; 

2 = sfârşit parametrizare rapidă, cu calculul motorului şi 

resetare intrări/iesiri; 

3 = sfârşit parametrizare rapidă, cu calculul motorului, 

dar fără resetare intrări/ieşiri. 



11.6.2 Parametrizarea de la PC, cu ajutorul STARTER 
 

Pentru a putea realiza parametrizarea convertizorului de pe un PC, se procedează în felul următor: 

- se instalează pe PC, sub sistemul de operare Windows, softul STARTER, disponibil pe CD-ul 
“Micromaster – documentation & Comissioning software”; 

- se opreşte alimentarea Panoului cu convertizor de frecvenţă şi se extrage BOP-ul montat pe 
faţa convertizorului; 

- se cuplează convertizorul la PC, cu ajutorul kitului de conectare “PC-Inverter Connection Kit” 
(cod: 6SE6400-1PC00-0AA0). Dacă PC-ul nu dispune de bornă serială, atunci se poate folosi un 
adaptor USB/RS232 disponibil pe piaţa de IT, de exemplu modelul U232-P9, al carui driver se 
instalează pe PC sub mediul Windows. Trebuie aflat pe ce port s-a instalat adaptorul USB- 
serială (acest lucru poate fi aflat, în Windows XP, din Device Manager – Ports (COM&LPT)  (de 
exemplu: COM 3)); 

- se fac legăturile la motor (de exemplu, conexiunea triunghi), se face alimentarea motorului de 
la convertizor, conform schemei la pagina 84 (Anexa 1 – pag. 10) şi se porneşte alimentarea 
panoului cu convertizor; 

- se porneşte softul STARTER. 

I. Iniţializarea unui nou proiect: 

- varianta I: se urmează paşii din ecranul “Getting Started with Commissioning Drives”, care 
apare la deschiderea programului (sau la apelarea Help-ului) (vezi figura 30 de mai jos), 
alegându-se opţiunea “Commissioning of a MICROMASTER fourth generation drive” (vezi 
figura 31 de mai jos) şi se îndeplinesc, pe rând, etapele explicate în cadrul Wizard-ului; 

 

Fig. 30 



 
 

Fig. 31 
 

Obs.: pentru a realiza comunicaţia dintre PC şi convertizor, trebuie setat COM-ul la care a 

fost instalat adaptorul USB/serială, astfel: Options → Set PC/PG Interface → PC COM– Port(USS) 

→ Properties → Interface şi se alege COM-ul respectiv (de exemplu: COM 3) (vezi figura 32 de 

mai jos). 
 

Fig. 32 



- a II-a variantă (cea explicată pe larg, în paginile următoare) constă în urmatorii paşi: 
- nu se foloseşte Wizard-ul din Help-ul programului; 
- din bara de meniuri de sus, se aleg: Project → New with wizard → apare fereastra 

Project Wizard Starter (vezi figura 33 de mai jos); 
 

Fig. 33 

- se alege “Arrange drive units offline…” → se introduce numele proiectului (de exemplu: 
Acţionare motor) şi al Autorului (vezi Figura 34 de mai jos) → “Continue”; 

 

Fig. 34 

- “PG/PC – Set interface: PC COM-Port(USS)” → “Continue” (vezi figura 35) ; 



 
 

Fig. 35 

-  “Change and test” → “Properties” şi se selectează portul la care s-a instalat adaptorul 
USB/RS232 (de exemplu: COM3) (vezi figura 36 si figura 37) ; 

 

Fig. 36 



 
 

Fig. 37 

 

- “Continue” şi se introduce tipul convertizorului (Micromaster 420) (vezi figura 38); 
 

Fig. 38 

 

- “Insert” şi se confirmă realizarea proiectului (vezi figura 39); 



 
 

Fig. 39 

 

- se dă “Complete” şi apare fereastra proiectului (Acţionare motor) şi convertizorul ales în 
cadrul proiectului – suntem în modul de lucru Offline (vezi figura 40); 

 

Fig. 40 



II. Parametrizarea: 

- se trece în modul Online: se apasă iconul “Connect to target system” (vezi figura 41): 
 

Figura 41 

- se downloadează parametrii din memoria convertizorului în PC: se apasă iconul cu săgeată în 
sus “Load project to PG” (vezi figura 42); 

 

Figura 42 

- pentru vizualizarea parametrilor, se apasă Ctrl+E sau se dă click dreapta pe 
MICROMASTER_420 din structura arborescentă din stânga → Expert → Expert list şi apare Lista 
de parametri, ca în figura de mai jos (43): 



 
 

Figura 43 

Un parametru poate fi modificat (vezi coloana “Modifiable…”) direct în modul Online 

(“Operation”) sau după trecerea în modul Offline (“Commissioning”), iar pentru a realiza 

modificarea trebuie avut un anumit nivel de acces (vezi coloana “Acces”): 1, 2 sau 3, adică 

Standard (implicit), Extins sau Expert. Nivelul de acces se poate seta în parametrul P3 - User  

access level. 

Exemplu: pentru modificarea puterii motorului (kW), se utilizează parametrul P307, care are 

nivelul de acces 1 (standard), dar pentru modificare trebuie trecut în Modul Offline (era marcat 

“Commissioning” pe coloana “Modifiable”): se apasă iconul “Disconnect from target system” şi 

abia apoi se poate introduce in Tabelul de parametri noua valoare dorită (de exemplu: 0,25); în final 

se revine la Modul Online prin apăsarea “”Connect to target system”. Transferul Listei de parametri 

modificate înapoi în memoria convertizorului se face prin apăsarea iconului cu săgeata în jos “Load 

project to target system” (vezi figura 44). 



 
 

Figura 44 

III. Comanda motorului de pe PC, în scopul testării funcţionării 

aplicaţiei: Pentru a comanda motorul de la PC, se procedează 

astfel:: 
- se apasă iconul “Connect to target system” şi se trece în Modul Online; 
- din meniul tip arbore din stânga, se alege “Control panel”. În partea de jos a 

ecranului, se va apăsa iconul “ Assume control priority!” (vezi figura 45 de mai 
jos). 

 

Fig. 45 

-  se validează butonul “Enables” şi se va afişa Panoul virtual de comandă a motorului   

(vezi figura 46). Se introduce valoarea dorită pentru turaţia (frecvenţa) motorului (de 

exemplu, pentru turaţia maximă, se introduce f=50Hz), iar cu butoanele de ON (verde) şi 

OFF (roşu) se dă comanda de pornire, respectiv oprire. Pentru oprirea de urgenţă, se 



apasă tasta Space. În Figurile 47 si 48 de mai jos, sunt afişate ecranele din timpul 

funcţionării motorului (imaginea din Figura 48 apare la utilizarea barei de defilare din 

partea dreapta-jos a ecranului – se observă că, apar date utile despre funcţionarea 

motorului, aferente Zonei de diagnostic - “Diagnostics area”). 
 

Fig. 46 
 

Fig. 47 



 

Fig. 48 

- pentru a putea ieşi din aplicaţie, se apasă în prealabil iconul galben “Give up control Priority!” 



11.7 Sarcini de lucru 

1) Cele 3 părţi componente ale unui variator de turaţie (convertizor) sunt: 
a) primar, secundar şi colector; 
b) redresor, filtru şi invertor; 
c) stator, rotor şi ventilator. 
Alegeţi varianta corectă de 
răspuns; 

2) Pentru acţionarea motorului electric trifazat, variatorul de turaţie (convertizorul) realizează 
comanda motorului, menţinând: 
a) U/f = ct.; 
b) U/I = ct.; 
c) P/I = ct. 
Alegeţi varianta corectă de răspuns; 

3) Identificaţi avantajele şi dezavantajele utilizării unui variator de turaţie pentru acţionarea 
motorului, comparativ cu metodele clasice (cu contactoare), din punct de vedere al pornirii şi 
reglării turaţiei. 

4) Enumeraţi cele trei moduri în care se poate realiza comanda unui convertizor; 
Realizaţi comanda manuală a convertizorului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Soluţii şi rǎspunsuri 
 

Capitol Nr. Întrebare Soluţia 

4.4 1 Stator şi rotor 

2 b) 

3 a) continuu; 
b) alternativ 

4 a) monofazate; 
b) trifazate 

5 a) 

6 a) rotor în scurtcircuit, cu tǎlpi 

b) stator şi rotor. Statorul este partea fixǎ, iar rotorul - partea 

mobilǎ 

5.2 1 inducţia electromagneticǎ şi forţa electromagneticǎ 

2 8 poli (4 perechi de poli) 

3 n = 1350 rot/min, ns = 1500 rot/min 

4 b) 

6.2 2 c) şi d) 

7.2 1 d) 

2 b) Pa=3.400.0,76.0,78=410W=0,41kW 
 c)0,6 

8.2 2 Poate fi pornit direct doar în conexiunea stea 

10.1.2 2 Motorul ajunge de la turaţia 0 la turaţia nominalǎ n=1350 

rot/min foarte repede, dar, pornirea este însoţitǎ de un şoc 

mecanic puternic, ce poate afecta utilajul mecanic la care 
motorul este cuplat 

3 - butonul-ciupercǎ: se monteazǎ local, pe o cutiuţǎ pusǎ lângǎ 

utilajul antrenat de motor. Odatǎ apǎsat, butonul-ciupercǎ trebuie 

sa rǎmânǎ blocat pe poziţie (este deci cu reţinere) pânǎ la 

îndepǎrtarea avariei/remedierea defectului. Butonul este de 

culoare roşie, pentru a fi uşor vizibil şi are formǎ de ciupercǎ, 

pentru a putea fi foarte uşor acţionat de cǎtre muncitorul care 

lucreazǎ lângǎ utilajul respectiv; 

- butonul de comandǎ a pornirii (verde) este fǎrǎ reţinere, el fiind 

folosit doar pentru a da un impuls (o comandǎ) de pornire; el nu 

este cu reţinere, pentru a evita repornirea motorului în cazul în 

care tensiunea de alimentare a fost întreruptǎ şi a revenit brusc; 

- butonul de comandǎ a opririi (roşu) este fǎrǎ reţinere şi are doar 

rol de a comanda oprirea motorului; dacǎ acest buton ar rǎmâne 

reţinut, atunci motorului nu i s-ar mai putea da o comandǎ de 

pornire ulterioarǎ comenzii de oprire 

4 Rolul butonului-ciupercǎ este de oprire de urgenţǎ, adicǎ oprirea 

imediatǎ doar în cazul unui accident (avarii). El nu trebuie 

folosit pentru a da o comandǎ de oprire normalǎ (uzualǎ) a 
motorului. 

5 Întreruptorul tripolar general cu mâner de oprire de urgenţǎ (roşu 

pe fond galben) se foloseşte pentru oprirea de urgenţǎ a tensiunii 

de alimentare din tabloul electric din care, pe lângǎ motorul în 

cauzǎ, se mai alimenteazǎ şi alţi consumatori (motoare etc). În 
cazul unei revizii (operaţiuni de mentenanţǎ), mânerul rotativ 

poate fi blocat cu un lacǎt cu cheie în poziţia decuplat (deschis). 



 6 În cazul unui defect la motor (suprasarcinǎ sau scurtcircuit) 

întreruptorul automat de motor QM1 “taie” alimentarea 

motorului (deschide contactele de forţǎ QM1 1-2,3-4 si 5-6), dar, 

prin contactul sǎu auxiliar normal deschis QM1 33-34 întrerupe 

şi circuitul de comandǎ a motorului. O noua comandǎ de pornire 

i se va putea da motorului doar dupǎ remedierea defecţiunii şi 

închiderea (rotirea manetei rotative) lui QM1, fapt care duce şi la 
închiderea lui QM1 33-34. 

10.2.2 2 Cheia S3 dǎ comandǎ de pornire/oprire a motorului, preluând 

funcţiile butoanelor separate de pornire şi oprire de la pornirea 

cu butoane. Desi este mai simplǎ, schema cu switch (cheie) are 

dezavantajul cǎ, motorul autoporneşte la revenirea bruscǎ a 

tensiunii dupǎ întreruperea acesteia, fapt ce poate fi periculos în 

cazul anumitor utilaje la care este interzisǎ autopornirea (ex.: 
ştanţe) 

10.3.2 2 Contactorul preia o parte din curentul care trece prin 

întreruptorul automat QM1 pe perioada pornirii, evitand 

declanşarea releului termic al întreruptorului (şi, implicit evitând 
întreruperea alimentǎrii motorului pe perioada pornirii). 

10.4.2 2 Interblocajul evitǎ ca cele douǎ surse de alimentare (L1,L2,L3) şi 

(L1’,L2’,L3’) sǎ fie puse în paralel; pentru interblocare, se 

folosesc contactele auxiliare normal închise ale celor douǎ 
contactoare montate pe circuitele surselor de alimentare. 

10.5.2 2 Schema cu cheie de comandǎ este mai simplǎ, dar, în cazul 

cǎderii bruşte a tensiunii de alimentare, existǎ riscul autopornirii 
la revenirea tensiunii. 

10.6.2 2 În scopul evitǎrii apariţiei unui scurtcircuit între fazele de 

alimentare L1,L2,L3, contactele de forţǎ (1-2,3-4,5-6) ale lui 

KM2 trebuie sǎ se închidǎ abia dupǎ ce contactele de forţǎ ale lui 

KM1 s-au deschis. Cu alte cuvinte, comanda bobinei lui KM2 

trebuie datǎ doar dupǎ ce contactele 1-2,3-4,5-6 ale lui KM1 s-au 

deschis, adicǎ contactul auxiliar 21-22 al lui KM1 s-a reînchis. 

Obs.: contactele auxiliare ale unui aparat (contactor, întreruptor 

automat etc) “urmǎresc” mişcarea contactelor de forţǎ; cu alte 

cuvinte, ele indicǎ poziţia închis sau deschis în care se aflǎ la un 

moment dat contactele de forţǎ. 

10.7.2 2 Acelaşi rǎspuns ca la 10.6.2 – 2 

3 Acelaşi rǎspuns ca la 10.5.2 – 2 

10.8.2.2 2 Contactoarele de stea şi triunghi se interblocheazǎ, în scopul 

evitǎrii apariţiei unui scurtcircuit între fazele L1,L2,L3 ale reţelei 

de alimentare. Interblocajul se face cu ajutorul contactelor lor 
auxiliare normal închise. 

3 Trecerea motorului de pe stea pe triunghi se face doar când 

motorul a ajuns la turaţia nominalǎ (“zumzetul” motorului 

devine uniform şi constant), pentru a se evita şocurile mecanice 
şi de curent la motor 

4 Motorul nu poate fi pornit stea-triunghi, deoarece va ajunge în 

final pe conexiunea triunghi, unde el nu suportǎ tensiuni pe 

înfǎşurare mai mari de 230V. În acest caz (pe triunghi), 

motorului i s-ar aplica o tensiune de 1,73 ori mai mare (400V), 

deci bobinajul motorului se va arde. 



10.8.3.2 2 vezi 10.8.8.2-2 

3 Se realizeazǎ cu un releu de timp, al cǎrui contact temporizat îşi 

schimbǎ starea dupǎ câteva secunde (timpul este calculat pentru 
momentul când motorul a ajuns la turaţia nominalǎ) 

4 Schema este mai simplǎ şi evitǎ posibilitatea producerii erorii 

umane ce poate apǎrea la alegerea momentului optim pentru 
trecerea motorului de pe stea pe triunghi 

5 Idem ca la 18.2.2.2-4 

11.7 1 b) 

2 a) 

3 Avantaje: 

• Pornire linǎ, fǎrǎ şocuri de curent şi cuplu (mecanic); 

• Reglarea turaţiei finǎ, în limite largi, în gama 0Hz – 

50Hz şi chiar peste 50Hz; 

• Protecţia motorului la scurtcircuit, suprasarcinǎ etc; 

• Multiple posibilitǎţi de comandǎ (manualǎ-directǎ, de pe 

panoul operator, de pe reţea - de la PC sau PLC etc.) 
Dezavantaje: 

• Preţ de cost ridicat; 

• Necesitatea asigurǎrii ventilaţiei (piesele electronice de 

putere se încing şi trebuie prevǎzutǎ ventilaţie forţatǎ – 

ventilator); 

• Piesele electronice sunt sensibile la variaţiile tensiunii de 

alimentare, în comparaţie cu aparatajul clasic 
electromecanic (contactoare), care este mai robust. 

4 • Comanda manualǎ: cu potenţiometru şi chei de comandǎ; 

• Comanda localǎ, cu ajutorul panoului operator montat pe 

convertizor; 

• Comanda de pe reţea, cu ajutorul PC-ului sau PLC-ului 

7 • Sunt necesare: un PC, cu sistemul de operare minim 

Windows XP SP3, un kit de conectare PC-convertizor şi, 

eventual, un kit de adaptare USB/RS232. Principalul 

avantaj îl reprezintǎ parametrizarea şi testarea rapide şi 

facile. Se poate identifica uşor defectul apǎrut la sistemul 

de acţionare convertizor-motor, datoritǎ funcţiei de 

diagnostic integratǎ în cadrul softului. Exista posibilitatea 

vizualizǎrii  diverşilor parametri ai acţionǎrii, în timp 

real. Un avantaj suplimentar, îl constituie funcţia de 

mǎsurare (curent motor etc), trasare grafice etc. Setarea 

parametrilor odatǎ realizatǎ şi testatǎ, proiectul poate fi 

salvat, pentru a putea fi utilizat în cadrul aplicaţiilor 
viitoare. 
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