
INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. A-9, p. 40-44, March 2011. 

 40

 
 

УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА 
ELEVATOR MOVEMENT CONTROL IN THE FUNCTION OF JERK VALUE 

 
Бојан Кнежевић, Машински факултет, Бања Лука 

Бранко Блануша, Електротехнички факултет, Бања Лука 
 
 

Sadržaj - Код електричних лифтова при поласку и заустављању јавља се јак трзај који код путника може да изазове 
нелагодност па чак и да пређе вриједности које људски организам може да поднесе. Неконтролисана вриједност трзаја 
има штетне утицаје и на електромоторни погон и механички подсистем. Савремени електромоторни погони имају 
могућност управљања брзином па на индиректан начин и трзајем. У раду је представљен математички модел који 

генерише референцу за жељену брзину кретања лифта, а у функцији унапријед дефинисане вриједности трзаја. Модел 
је провјерен симулацијама у програмском пакету Матлаб за реалан случај путничког лифта. 

 
Abstract - A strong jerk which can cause passengers discomfort occurs when electric elevator starts and stops. Uncontrollable 

jerk value has detrimental effects on the comfort of passengers, electrical drive and a mechanical subsystem. Modern drives 
have the ability to control speed, so we can indirectly control the jerk. This paper presents a mathematical model that generates 

a reference to the desired speed of the elevator in the function of pre-defined jerk value. The model was tested in Matlab for 
the real case of passenger elevator. 

 
1. УВОД 
 

Најчешће рјешење за вертикални превоз путника и 
робе у стамбеним и пословним зградама представља 
електрични лифт. Његова конструкција није се битно 
мијењала још од времена када су конструисани први 
комерцијални лифтови овог типа. Оно што је константно 
унапређивано јесу погонске машине, управљачке 
структуре, сигурносни елементи као и издржљивост 
погона, његова дуготрајност и економичност. Посебно 
интересантан елемент модерних лифтова је комфор и 
удобност путника, а који је доведен у питање већ код 
брзих, а поготово код експресних лифтова. Данас постоје 
лифтови чије номиналне брзине достижу и 18m/s с 
циљем да се повећа њихова расположивост у високим 
пословним зградама са високом фреквенцијом 
саобраћаја. Код таквих лифтова при поласку и 
заустављању јавља се јак трзај који код путника може да 
изазове нелагодност. Код модерних система управљања 
електромоторним погонима може се реализовати кретање 
лифта са контролисаним трзајем и зато је идеја овог рада 
врло актуелна и оправдана, тим прије што се ни у 
пројектима данашњих лифтова не анализира појава 
трзаја. 

 
2. ИДЕАЛАН ДИЈАГРАМ КРЕТАЊА ЛИФТА 
 

Трзај, физички, представља брзину промјене убрзања 
или математички, први извод убрзања по времену: 

 
( )

j
d t

dt

a
= . (1) 

У (1) са ј је означен трзај изражен у [rad/s3], а са α 
угаоно убрзање у [rad/s2]. 

Од модерних лифтова се захтјева да имају мирно 
кретање и при поласку и при заустављању, а да при томе 
вријеме убрзања и успорења буде што краће. Оба 
захтјева могу бити задовољена ако се брзина кабине 

мијења равномјерно, односно са константним трзајем. На 
основу наведеног може се конципирати начело 
управљања које каже да захтјевима за великом брзином 
лифта може да удовољи само специјално управљање, које 
при највећем дозвољеном и константном трзају, одржава 
равномјерно убрзање независно од оптерећења лифта [1]. 

На овако дефинисан захтјев, који се поставља погону 
лифта, свакако не може да одговори погон са директно 
напајаним асинхроним мотором са кратко спојеним 
ротором. Код погона са нерегулисаним мотором при 
поласку се јавља трзај високе амплитуде који се послије 
достизања максималног убрзања смањује на малу 
вриједност (Сл. 1). Код асинхроних мотора са кавезним 
ротором тврди полазак се пригушује укључивањем 
статорских отпорника или уградњом додатне замајне 
масе. То значи да се или смањује момент при убрзавању 
лифта или се повећавају масе које треба убрзавати. У 
сваком случају смањује се вршна вриједност трзаја али се 
зато продужава вријеме поласка па ова рјешења нису 
погодна за брзе лифтове. 

Код погона са Вард-Леонардовом групом постиже се 
кретање блиско претходно описаном начелу управљања 
(Сл. 2). Убрзање се мијења и у току залијетања 
дозвољени трзај пада на нулу, вријеме убрзања је врло 
кратко што резултује бржим поласком. 

 
Сл. 1- Карактеристика брзине лифта са 
нерегулисаним асинхроним мотором 

брзина

трзај

убрзање
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Посебан проблем је што се сви ови погони различито 
понашају при различитим оптерећењима, односно, 
њихова карактеристика се ''спушта'' са порастом 
оптерећења. Додавање обртних (замајних) маса 
спријечава искоришћење пуног момента мотора, а 
растућим временом убрзања и кочења снижава се средња 
брзина. Смањење брзине повећава трајање вожње што 
посебно долази до изражаја при већем броју вожњи у 
јединици времена. 

Из овог прегледа и поставке жељеног управљања 
закључујемо да ниједно рјешење, без напредног система 
управљања, не задовољава тражену карактеристику 
кретања лифта. На Сл. 3 приказане су временске 
зависности брзине, убрзања и трзаја лифта за једну 
вожњу које треба реализовати при управљању погоном. 

Са посматраног дијаграма уочавају се 
карактеристични периоди током једне вожње: 
-убрзавање при поласку – до тренутка t2, 
-кретање константном номиналном брзином – од 
тренутка t2 до тренутка кочења tk и 
-успоравање до заустављања – од тренутка tk до тренутка 
заустављања tz. 

Може се закључити да је трзај константан и поприма 
двије вриједности једнаке по амплитуди (Сл. 3). 

 
3. ИЗВОЂЕЊЕ МАТЕМАТИЧКОГ МОДЕЛА 
 
Да би се могло реализовати управљање лифтом, како 

је описано претходно у раду, у управљачкој структури 
треба да постоји генерисање референтне брзине која 
одговара карактеристици са Сл. 3. То се може 
реализовати ако се дати дијаграм представи 

математичким моделом у којем егзистира и којег 
одређује задата вриједност трзаја. 

На Сл. 3 може се уочити пет временских интервала: 
Интервал 1; Овај период дефинише се у временским 

границама од 0 до t1. У том временском периоду трзај 
треба да има позитивну константну вриједност: 
 Cj = . (2) 

Користећи (1) можемо писати: 

 1C Ajdt ta = = +ò  (3) 

гдје је А1 интеграциона константа која се одређује из 
почетних услова: 10 0 A 0t = Þ a = Þ =  па се добија: 
 Cta = . (4) 

На основу (4) користећи везу између брзине и 
убрзања добија се: 

 2

1

C
B

2
dt tw = a = +ò  (5) 

Почетни услови су исти као у претходном случају па 
ће коначно израз за брзину бити: 

 2

1

C

2
tw = . (6) 

Из (6) се јасно види да је брзина функција времена и 
директно је одређена задатом вриједношћу трзаја. 

Интервал 2; Сада по истом принципу може се 
одредити израз за брзину у временском интервалу од t1 
до t2 = 2t1 у којем трзај поприма негативну вриједност. 
Користећи исти поступак као у једначинама од (2) до (5) 
и уз почетне услове 1 maxt t= Þ a = a гдје је max 1Cta = и 

у другом дијелу 1 2nt t= Þ w = w добија се коначан 
израз за брзину: 

 2 2

2 1 1

C 3
2C C

2 2 2
nt t t t

w
w = - + + -  (7) 

Интервал 3; У овом периоду (све до тренутка tk у 
којем почиње успоравање) брзина има трзај једнак нули, 
а брзину константну и једнаку номиналној, односно: 
 30 nj = Þ w = w . (8) 

Интервал  4а;  Период од tk до tk+t1 односи се на случај 
када са номиналне брзине лифт почиње да успорава. 
Случај када лифт треба да успорава, а да није достигао 
номиналну брзину биће дефинисан касније. Слиједећи 
поступак као у претходним случајевима може се 
написати израз за угаону брзину у овом интервалу: 

 2 2

4a

C C
C

2 2k k nt t t tw = - + - + w . (9) 

Интервал 5а; За временске границе од tk+t1 до tz имамо 
(10): 

( )2 2 2
5a 1 1 1

C C 3CC 2C 2C
2 2 2 2

n
k k kt t t t t t t t

w
w = - + + + + +  

Претходно изведени изрази, вриједе у случају у којем 
је лифт достигао номиналну брзину прије успоравања.  

Када лифт треба да почне да успорава, а да још није 
постигао номиналну брзину, представља посебан случај 
који је сасвим реалан и представља ситуацију у којој 
кабина лифта прелази пут између двије сусједне станице. 
То растојање сувише је кратко да би лифт развио пуну 
брзину. На старијим моделима лифтова та ситуација 
рјешавана је примјеном погона са три брзине. Најспорија 

 
Сл. 2- Карактеристика брзине лифта са Вард-

Леонардовом групом 
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убрзање

трзај
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Сл. 3- Жељена карактеристика брзине, убрзања и 
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се користи у поменутом случају, а друге двије за 
прелазак пута између двије и више станица [1]. 

Потребно је анализирати и овај случај. На Сл. 4 и 
Сл. 5 представљена су графички, са назначеним 
карактеристичним тачкама, два различита случаја. Први 
се односи на успоравање када је постигнута брзина при 
залијетању већа од половине номиналне (криве 4б и 5б), 
а други када је постигнута брзина мања од те вриједности 
(крива 5б). 

Интервал 4б; Овај случај односи се на интервал од tk 
до 2tk-t1 (Сл. 4). Друга временска граница добија се из 
услова да је: 1 bk kt t t t- = - . У овом периоду трзај је 
негативан као и у случају 4а на Сл. 3 па пратећи 
претходне процедуре добија се израз за брзину (11): 

( )2 2 2
4b 1 1 1

C 3C2C 2C 4C 2C
2 2 2

n
k k kt t t t t t t t

w
w = - + - + - - +

 
Интервал 5б; Посматрају се два случаја: када кочење 

почиње са брзине веће од половине номиналне (са криве 
4б, Сл. 4) и са брзине мање од половине номиналне (са 
криве 1, Сл. 5). При томе временске границе су од tk до 
2tk  и од 2tk-t1 до 2tk, респективно. Трзај у овом случају је 
позитиван и израз за брзину је: 

 2 2 2

5b 1

C C
2C 2C

2 2 2
n

k kt t t t t
w

w = - + - + . (12) 

У до сада изведеним изразима за брзину (осим у (6)) 
егзистирају константе које имају димензију времена. На 
Сл. 3, 4 и 5 као и у границама по времену на које се 
односе изрази за брзину такође се појављују поменуте 
константе и то t1, t2 и tk. Одређивање тренутка t1 
(тренутак у којем је брзина једнака половини номиналне 
брзине при убрзавању) може се извршити полазећи од (6) 
у који се уврштава 1 2nt t= Þ w = w  и добија се за t1 да 
је: 

 1 C
nt

w
= . (13) 

Константа t2 представља тренутак када је постигнута 
номинална брзина и она је по вриједности једнака 2t1: 

 2 2
C

nt
w

= . (14) 

Константа tk је тренутак у ком управљачка структура 
лифта издаје наредбу да мотор лифта почне успоравати 
до самог заустављања. Овај тренутак треба одредити из 
податка о жељеној дестинацији (положају, mq ) који се у 
модел уноси као параметар (прослијеђен из управљачког 
система). Другим ријечима, треба одредити три 
зависности tk=f(θm) за три различита случаја која су већ 
класификована у претходним извођењима. 

Као што је већ изведена математичка представа 
промјене брзине тако је потребно математичким 
изразима представити криву која описује путању лифта. 
Добијени изрази ће омогућити утврђивање граница које 
ће имати димензију дужине. Успостављајући директну 
везу тако добијених граница положаја са временским 
границама добиће се тражене функције tk=f(θm). На Сл. 6 
дата је зависност промјене положаја у времену за случај 
када је пређени пут довољно дуг да лифт достигне 
кретање номиналном брзином прије почетка кочења 
(аналогно случају са Сл. 3). 

У интервалу 1 промјена положаја може се 
представити формулом коју добијамо интеграцијом (6), а 
која се односи на исти период и описује промјену брзине: 

 3

1;

C

6
tq = . (15) 

Ако се у (15) за вријеме уврсти (13) добиће се 
вриједност положаја на граници датог периода, односно: 

 
3/ 2

11
6 C

nw
q = . (16) 

Коначни изрази за положај у наредна два 
карактеристична периода су: 

 
3/ 2

3 2

2; n

C
C

6 3
n

nt t t
C

w
q = - + w - w + , (17) 

 
3

3;
n

nt C

w
q = w -  (18) 

и израз за положај на граници периода 2: 

 
Сл. 4- Карактеристика брзине за случај tk< t2 
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Сл. 5- Карактеристика брзине за случај tk< t1 
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3

1
n

C

w
q = . (19) 

Финално, користећи услове да је θ3=θ2=θм-θ1 и t=tk из 
(18) добија се тражена зависност tk=f(θm) за случај у ком 
је tk>2t1: 

 m
k

n

t
q

=
w

. (20) 

За случајеве када је t1<tk<2t1 и tk <t1 за константу tk 
добијају се изрази на исти начин као код одређивања (20) 
и они гласе, респективно: 

 
3/ 2

3 26 6 2 3 0n n n m
k k kt t t

C C C C

w w w q
- + - + =

æ ö÷ç ÷ç ÷çè ø , (21) 

 3
3 m

kt C

q
= . (22) 

Од три рјешења полинома (21) бирамо оно које 
задовољава услов t1<tk<2t1. 

 
4. РЕЗУЛТАТИ СИМУЛАЦИЈЕ 
 
За провјеру и графички приказ претходно изложене 

материје искоришћен је програмски пакет Матлаб и 
његова група алата Симулинк. 

У ту сврху формирана је С-функција која ће 
генерисати референцу брзине на основу изведеног 
математичког модела који је прилагођен запису у М-
језику као што је представљено у [2]. Референца брзине 
доводи се на улаз општег брзинског модела мотора [3]. 

Функција спрегнутог преноса система (Сл. 7) гласи: 

 ( ) m m

2

m m m

K K K KT
F

T T K KT K K
i

i i

p
p

p p

+
=

+ +
 (23) 

гдје су: 

 
2
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Lm индуктивност магнећења, Lr’ индуктивност ротора 
сведена на статор, ids компонентa струје статора по d-оси, 
Ti интеграциона константа и К појачање регулатора. 

Симулација реализованог модела стартује уносом 
команде за позивање М-фајл скрипта у командном 

прозору Матлаба. Параметри формираног модела 
подешавају се у дијелу поменутог скрипта приказаног у 
Прилогу. 

Постоји могућност директног постављања 
вриједности оптерећења и то кроз задавање тежине 
терета у кабини. Вриједност трзаја може се задати 
директно или се израчунава из жељене вриједности 
брзине и убрзања лифта. С обзиром да је у литератури 
доступан податак о максималном дозвољеном убрзању 
трзај ће се рачунати по изразу: 
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Максимално убрзање код предложеног управљања 
погона лифта може да има вриједности од 2,2m/s2 до 
2,5m/s2 [1]. 

Добијени резултати приказани су графички (Сл. 8-
Сл. 10). 

Оптерећење је подешено на максимално за моторни 
режим рада што одговара терету у кабини који је једнак 
максималној носивости. На Сл. 8 може се видјети да дате 
величине потпуно одговарају оним датим на Сл. 3 што је 
и био задатак. Положај је једнак задатом, а регулациона 
структура је добро подешена што се види са приказаних 
графика. Нема појаве прескока или осцилација у праћењу 
референтне брзине па тако ни у положају. 

На Сл. 9 приказано је убрзање, а на Сл. 10 трзај са 
истим улазним параметрима као и у претходном случају. 

 
Сл. 7- Симулинк модел

 
Сл. 8- Резултати симулације за брзину и положај 
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5. ЗАКЉУЧАК 

 
Иако је лифт по својој природи позициони систем у 

овом раду погон лифта је брзински регулисан. Такав 
приступ, што је видљиво из добијених и приказаних 
карактеристика, даје добре резултате. 

Сходно одабраном приступу изанализирана је 
могућност одржавања трзаја, при поласку и заустављању 
кабине лифта, на задатој вриједности по апсолутном 
износу. Добијени резултати, који су приказани и 
анализирани, потврђују, прије свега, исправност 
математичког модела. 

У [4] је описан математички модел вишег реда. 
Модел, презентован у овом раду, састоји се из више 
једначина које дефинишу референцу брзине у 
карактеристичним интервалима и другог су реда. Нижи 
ред модела чини га лакшим и бржим за реализацију у 
управљачким структурама. 

Резултати показују да је задавањем референтне 
брзине одређеног облика фреквенцијски регулисаном 
асинхроном мотору могуће добити благ и за путнике 
пријатан полазак кабине лифта. Нема великих 
оптерећења на механички подсистем, а ни на ужницу и 

ужад код којих се смањује могућност проклизавања, 
чиме се продужава њихов радни вијек. За све случајеве 
стартовања и заустављања који могу да се појаве у 
пракси вриједност трзаја задржала је задату константну 
вриједност, а положај који се задаје као жељени 
параметар достигнут је прецизно и без прескока. 

У наредним истраживањима требало би анализирати 
утицај дефинисаних трајекторија на вибрације у погону, 
(слично [5]) и примјену на другим моделима мотора са 
реализацијом робусног праћења. 
 
6. ПРИЛОГ 
 

Дио М-фајл скрипта за унос параметара у формирани 
Симулинк модел. 
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Сл. 9- Резултати симулације за убрзање 
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Сл. 10- Резултати симулације за трзај 
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