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Лабораторијска вежба 1 – Упознавање са елементима 

образовног паноа  

На следећој слици (Слика 1.1.) је дат изглед едукативног паноа. 

 

Слика 1.1. Изглед едукативног паноа 
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Елементи паноa дати су табелом - Табела 1.1. 

Табела 1.1. Елементи паноа 
Бр. Опис Произвођач Тип/ознака 
1. Гребенаста склопка Elid 0 – 1, трополна 
2. Сигналне лампице Minor 24 V DC 
3. Зелени (NO) и црвени (NC) тастер Elmark / 
4. Потенциометар / 10kΩ 
5. Паник тастер Elmark NC тастер 
6. Гребенасте склопке / 0 – 1, једнополна 
7. Аналогни волтметар SOS electronic  BP-670/15A 
8.  Аутоматски осигурачи Schneider Electric C4A 
9. AC-DC претварач Schneider Electric ABL8REM24030 
10. PLC контролер Schneider Electric TM238LFDC24DT 
11. Модул са аналогним улазима Schneider Electric TM2AMI2HT 
12. Модул са аналогним излазима Schneider Electric ТМ2АМО2HТ 
13. Модул са дигиталним улазима Schneider Electric ТМ2DDI8DT 
14. Редне клеме Sintermetal RS 6 
15. STEP драјвер Prizma Kragujevac MST-107 
16. Корачни мотор непознато непознато 
17. Релеји Telemecanique RXZE2S114M 
18. Стаклени топљиви осигурач / 230VAC, 3.6A 
19. DC сабирнице Sintermetal 24V DC 
20. Холов сензор непознато непознато 
21. Пролазни фотоелектрични сензор Q&W  G18-3C5PC 
22. Дифузни фотоелектрични сензор Q&W G18-3A30PC 
23. Капацитивни сензор Q&W CM30-3010NA   
24. Индуктивни сензор BALLUFF BESM08MI-PSC20B-

BV03 
25. Фреквентни претварач Schneider Electric ATV312H075M2 
26. Асинхрони мотор Motovario TS63A4 
27. Енкодер Eltra EH80P 1024ZS/24P 
28. DC драјевер Prizma Kragujevac DG2S-8020 
29. Мотор једносмерне струје DUNKERMOTOREN GR42X25 
30. PWM појачавач / самоградња 
31. Оператор панел Schneider Electric Magelis STU 655 
32. Џојстици 4 смера (NO) / / 

Гребенаста склопка је намењена за прекидање и успостављање главног довода 
електричне енергије на пано. 

   

Слика 1.2. Гребенаста склопка и електрични симбол 

Сигнална лампица је намењена за сигнализацију одређених стања неког 
процеса. Сигнална лампица која се налази на паноу ради на једносмерном напону 24 V 
DC. 
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Слика 1.3. Сигналне лампице и електрични симбол 

Тастер је моностабилни двоположајни елемент са непосредним дејством који 
упоставља или прекида струјно коло само када је притиснут од стране корисника. 
Уграђена опруга га враћа у стални тј. почетни положај. Струје које тастер прекида и 
успоставља су реда величине 500 mА, док се за веће струје користе контактори. Постоје 
две типа тастера, са NO контактима (нормално отворен, радни) и NC контактима 
(нормално затворен, мирни). Појам нормално се односи на стање тастера када није 
притиснут тј. када се на њега не делује. Појам затворен и отворен се односи на стање 
излаза тастера. Тастер са нормално отвореним контактима је у стању ОFF све док тастер 
није притиснут, а прелази у стање ON када је тастер притиснут. За тастере са нормално 
затвореним контактима важи супротно. На панаоу су уграђена два NO тастера. 

   

Слика 1.4. Изглед тастера и електрични симбол за нормално отворене и нормално затворене 
контакте (респективно) 

Потенциометар је променљиви отпорник који функционише као разделник 
напона. На његовој проводној површини налази се клизач чијом се променом позиције 
на проводној површини мења отпор на крајевима потенциометра, а тиме се мења и 
вредност напона на излазу. Вредност отпора потенциометра постављеног на едукативни 
пано износи 10К. Намена постављеног првог отпорника је задавање напонске референце 
драјверу за мотор једносмерне струје, а други је повезан на аналогни улаз. 

   

Слика 1.5. Два потенциометара и електрични симбол 

Паник тастер је тастер који је намењен да прекине или заустави процес уколико 
дође до неког непредвиђеног стања. Димензионо је већи од осталих тастера из разлога да 
буде уочљивији оператеру. Овај тастер данас представља обавезан део сваке производне 
линије или машине. Најчешће се користи као NC контакт. Могу да буду са задршком и 
без задршке. На паноу је уграђен паник тастер без задршке, a на HMI-у са џојстицим је 
са задршком. Оба су NC контакти. 
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Слика 1.6. Паник тастер и и електрични симбол  

Гребенасте склопке су моностабилни двоположајни елементи са задршком. 
Коришћене су једнополне гребенасте склопке повезане на дигиталне улазе контролера. 

  

Слика 1.7. Гребенасте склопке и електрични симбол 

Аналогни волтметар се користи за очитавање напона са аналогног излаза 
контролера. Корићени волтметар има скалу опсега 0 V - 15 V и класу тачности 2.5.  

  

Слика 1.8. Аналогни волтметар и електрични симбол 

Аутоматски осигурачи су намерно ослабљена места у електричној инсталацију 
који прекидају струјно коло у коме се налазе уколико дође до превелике струје која би 
могла оштетити инсталацију. Они служе за заштиту од преоптерећења, заштиту од 
кратког споја и заштиту од недозвољеног напона додира. Називна струја осигурача на 
панелу је 4А.  

 

Слика 1.9. Изглед аутоматског осигурача и електрични симбол 

AC-DC претварач служи за претварање наизменичног напона у једносмерни. 
Произвођач исправљача је Schneider Electric типа Phasgo ABL8REM24030. Техничке 
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карактеристике елемента дате су у следећој табели. Исправљени напон са конвертора се 
доводи PLC контролеру и DC сабирницама. 

             

Слика 1.10. AC/DC претварач, електрични симбол и карактеристике 

Програмабилни логички контролер (PLC) серије М238 типа TM238LFDC24DT 
који је постављен на пано је фирме Schneider Electric. На наредној слици су приказани 
његови основни делови. 

 

Слика 1.11. PLC контролер М238 

Табела 1.2. Елементи М238 PLC-a 
Бр. Опис 
1. USB Mini-B порт, програмирајући порт. Преко овог порта се 

врши разменаподатака PLC-а и рачунара 
2. Вратанца за приступ портовима 
3. Брзи дигитални бројачки улази, има их 8 
4. Стандардни спори улази, има их 6 
5. Конектор за додатне аналогне и дигиталне улазе 
6. Лед индикација за приказ стања и процесора 
7. Лед индикација за приказ стања дигиталних улаза и излаза 
8. Спори транзисторски излази 
9. Брзи транзисторски излази 
10. CANopen конекција 
11. Конектор за напајање 
12. Конектори RJ45 за серијске комуникације 
13. Решеткасти поклопац испод кога се налази батерија за RAM 

меморију 

Програмабилни логички контролер има ограничен број дигиталних и аналогних 
улаза и излаза, па се користе модули који се прикључује на конектор који се налази на 

Улазни напон [V] 100 - 240 
Улазна струја [A] 1.6 – 0.8 
Излазни напон [V] 24 - 28.8 
Излазна струја [A] 3 
Снага [W] 72 
Степен искоришћења 0,85 
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бочној страни PLC контролера, а затим се на други конектор истог модула који се налази 
са друге бочне стране модула повезује наредни модул. 

Модул са аналогним улазима ТМ2АМI2HТ прихвата сигнале са аналогних 
сензора и конвертује их у дигиталну информацију за даљу обраду у PLC контролеру. У 
себи поседују AD конвертор одређене резолуције најчешће 12, 14 или 16 бита. 
ТМ2АМI2HТ аналогни модул поседује 12-битни А/D конвертор. Према типу сигнала 
које прихватају постоје два основна типа А/D модула: са струјним и са напонским 
улазима. Модули са напонским улазом доступни су две варијанте: Униполарни и 
биполарни. Униполарни модули прихватају напон једног поларитета, нпр. од 0 V до +10 
V. Биполарни модули могу прихватати улазни напон оба поларитета, нпр. од -10 V до 
+10 V. Модули са струјним улазом, су предвиђени за стандардне струјне сигнале у опсегу 
од 4 mА до 20 mА, при чему улазна струја од 4mА представља најмању, а улазна струја 
од 20 mА највећу улазну вредност. Битно је уочити да дозвољени опсег улазне струје не 
обухвата 0 А. Разлог је детекција прекида везе између сензора и модула. Ако веза 
постоји, између сензора и узлазног модула увек тече струја од 4 mА или већа. Ако је веза 
у прекиду, струје нема. Већина модула са аналогним улазима се може конфигурисати од 
стране корисника. Изглед модула са аналогим улазима приказан је на наредној слици. 

 

Слика 1.12: Модул са аналогним улазима и начин повезивања 

Модул са аналогним излазима TM2AMI2HT се може конфигуристи за струјни 
или напонски излазни сигнал. Поседује дигитално-аналогни конвертор 12-битне 
резолуције. Модули са струјним улазом, су предвиђени за стандардне струјне сигнале у 
опсегу од 4 mА до 20 mА из истог разлога као што је наведено за аналогне улазе. Изглед 
модула са аналогним излазом приказан је на наредној слици. 

 

Слика 1.13: Модул са аналогним излазима и начин повезивања 
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Модул са дигиталним улазима TM2DDI8DT - представља проширење 
дигиталним улазима контролера (додато је 8 дигиталних улаза), који је у овом случају 
искорићен за сигнале за два џојстика (коришћена је Sink логика). Изглед модула са 
дигиталним улазима приказан је на наредној слици. 

 

Слика 1.14: Модул са дигиталним улазима и начин повезивања ( A - за sink, B - за source логику) 

Редне стезаљке за DIN шину (VS клеме) су предвиђене за спајање два или више 
проводника. Могу се користити за повезивање елемената ван неког разводног ормана, за 
довод напајања итд. 

 

Слика 1.15. Изглед редне стезаљке са означавањем 

Драјвер за управљање радом корачних мотора (STEP драјвер) представља 
електронски уређај који омогућава управљање и контролу над радом корачног мотора. 
На паноу је постављен MST-107 микростеп драјвер за корачне моторе. Драјвер има два 
конектора за управљачке и енергетске сигнале. Изглед драјвера приказан је на наредној 
слици.  

 

Слика 1.16. Step драјвер 
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Шема повезивања драјвера MST-107 дата је на наредној слици. 

 

Слика 1.17: Step драјвер и електрична шема повезивања 

Техничке карактеристике драјвера дате су у следећој табели – Табела 1.3. 

Табела 1.3. Техничке карактеристике микростеп драјвера 
Карактеристика Вредност 
Микростеп резолуција 1/1 1/2 1/4 1/16 микрокорака 
Број оса 1 
Струја по фази 7.5 А max 
Подешавање струје 0.75 – 7.5 А (помоћу екстерног отпорника) 
Напон напајања корачних мотора 20 – 40 V DC max 
Улази оптоизоловани STEP, DIR и ENA 
Струја по улазној линији 5 mA на5 V 
Ширина улазног импулса >1 µS (оптимално >5 µS) 
Димензије (Ш x Д x В) 77 mm x 105 mm x 38 mm 
Маса 150 g 

Важно је погледати упутство за микрокорачни драјвер: MST-107 микростеп 
драјвер за корачне моторe. 

Релеји представљају електромеханичке елементе који поседује електромагнет, 
NO и/или NC контакте. Релеји који су постављени на паноу су произвођача 
Теlеmеchаniquе типа RXZЕ2S114М предвиђени за једносмерни напон од 24V. Релеј 
поседује четири NO и четири NC контакта. Максимална струја за коју су контакти релеја 
предвиђени је 10А. На наредној слици дата је слика и електрични симбол релеја. 

http://www.prizma.rs/sr/index.php/prizma-elektronika/drajveri-za-koraane-motore/mikrostep-drajver-za-korane-motore-mst-107
http://www.prizma.rs/sr/index.php/prizma-elektronika/drajveri-za-koraane-motore/mikrostep-drajver-za-korane-motore-mst-107
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Слика 1.18. Изглед релеја, распоред контакара и електрични симбол 

Стаклени топљиви осигурач за једносмерну струју штити елементе на паноу 
који се напајају једносмерном струјом. Монтиран је као убодни, у специјалном кућишту. 
Осигурач без кућишта и у кућишту приказан на слици. Основни параметри осигурача за 
који је намењен су спорог дејства за напон 230V и струју 3,6 А. На наредној слици дат је 
његов изглед и електрични симбол. 

   

Слика 1.19. Кућиште и осигурач за једносмерну струју са електричним симболом 

DC сабирница обезбеђују добијање више прикључних тачака на истом 
потенцијалу, чвориште. На паноу су употребљене за добијање више прикључних тачака 
за једносмерни напон 24 V DC који је потребан за напајање сензора и осталих елемената 
на паноу. 

 

Слика 1.20. Изглед DC сабирнице 

Близински безконтактни сензори су електронски елементи који на основу 
близине неког објекта дају на свом дигиталном излазу одговарајуће стање. У зависности 
од типа објекта који активира близински сензор могу се разликовати: индуктивни, 
капацитивни, Холови, оптички и др. Поред ове поделе постоји и подела према логици 
излазног дела сензора на: NPN (заједнички пин са PLC-a или модула - COMMON или 
COM је VCC) и PNP типове (заједнички пин је GND). Сваком сензору је потребно 
довести напајање преко два прикључка (најчешће обележене браон бојом за VCC и 
плавом за GND) док се сигнални пин (најчеће обележен црном бојом) повезује на улаз на 
PLC-а или модула. Код NPN сензора COM модула или PLC повезује се на VCC напајања, 
а код PNP сензора на GND напајања. Начин повезивања сензора са PLC – ом према типу 
логичког излаза приказан је на следећој слици. 



Образовни пано М238     

12 

 

  

Слика 1.21. Повезивање сензора на PLC и начин означавања 

 

 

Слика 1.22. Повезивање сензора на PLC – детаљнија подела 

Холов сензор реагује на магнетно поље одређене јачине и поларитета. Као 
елемент који активира сензор најчешће се користи стални магнет. Магнет се поставља на 
одговарајућа места где је потребно да се детектовање догоди. Врло су практични јер не 
захтевају никакве механичке дораде на машинским елементима који су обично од гвожђа 
па је постављање магнета врло једноставно. Нпр. мерење брзине неког вратила се решава 
једноставним постављањем магнета на вратило док сензор довољно поставити да се нађе 
негде у близини тј. зони реаговања. Када магнет наиђе на сензор, сензор се понаша као 
затворен прекидач, док када нема магнета, понаша се као отворен прекидач. Коришћен 
је PNP NO Холов сензор SM12-31010PA. Детекционо растојање износи 10 mm. 

 

Слика 1.23. Изглед Холовог сензора (Непознат) 

Фотоелектрични сензори се састоје из предајника (LED диоде, ласерске диоде) 
и пријемника (фотодиода, фототранзистор). Када се прикључи на напајање предајник 
емитује светлосне зраке које пријемник детектује. Када се предмет нађе на правцу 

http://www.sah.co.rs/sm12-31010pa.html


Образовни пано М238     

13 

 

светлосног зрака онемогућава се пријем светлости на пријемник што доводи до промене 
стања излазног сигнала. Разликују се три типа фотоелектричних сензора: пролазни, 
рефлективни и дифузни тип. 

 

Слика 1.24. Фотоелектрични сензори: пролазни, ретрорефлективни и дифузни 

Пролазни фотоелектрични сензор. Приказан је на наредној слици. Садржи се из 
предајника светлости и пријемника. Када се предмет нађе између предајника и 
пријемника доћи ће до прекида детекције таласа на пријемнику, што је сигнал за 
детекцију присуства предмета који се даје са пријемника. Уграђени сензор G18-3C5PC 
je PNP NO+NC сензор са напајањем од 10-30 V DC, опсега детекције 5 m. 

 

Слика 1.25. Пролазни фотоелектрични сензор 

Дифузни фотоелектрични сензор у једном сензору обједињује пријемник и 
предајник светлости. Када се објекат нађе довољно близу сензора зраци светлости се 
дифузно рефлектују од објекта који се од истог сензора детектује, што се користи као 
сигнал за присутво објекта. Коришћен је PNP NO + NC сензор G18-3A30PA, напајања 
10-30 V DC, опсега детекције 300 mm. 

 

Слика 1.26. Дифузни фотоелектрични сензор 

Капацитивни сензор се користи за детектовање свих предмета сем оних који 
имају лоше диелектричне особине (стиропор, сунђер,…). Раде на принципу промене 
укупног капацитета система. Приликом уласка предмета у електрично поље које стварају 

http://www.sah.co.rs/g18-3c5pc.html?___store=2
http://www.sah.co.rs/g18-3a30pa.html?___SID=U
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плоче кондензатора, осцилаторно коло почиње да осцилује до одређене амплитуде што 
доводи до укључивања излаза сензора. Коришћени капацитивни сензор Q&W CM30-
3010NA је NPN NO типа, напајања 6-30 V DC, са детекционим растојањем 10 mm. 

 

Слика 1.27. Изглед капацитивног сензора 

Индуктивни сензор се користи за безконтактно детектовање металних објеката. 
Принцип рада се заснива на промени индуктивности калема при промени магнетске 
отпорности. Када је сензор прикључен на напајање осцилаторно коло прави своје 
електромагнетно поље. При уласку металног објекта у електромагнетно поље долази до 
промене енергије потребне осцилаторном колу. Ту промену детектује коло за 
детектовање и формирање излазне логике. Коришћени BALLUFF BESM08MI-PSC20B-
BV03 сензор је PNP NO сензор са детекционим растојањем (номиналним) од 2 mm и 
напајањем од 12 V DC до 30 V DC. 

  

Слика 1.28. Изглед индуктивног сензора и шема везивања 

Фреквентни претварач је електронски уређаји који омогућавају управљање 
брзином трофазних мотора претварајући мрежни напон и фреквенцију, који су сталне 
вредности, у променљиве величине. Изглед и карактеристике коришћеног фреквентог 
претварача ATV 312 дате су сликом. 

 

Слика 1.29. Изглед фреквентног претварача ATV312H075M2 

http://www.sah.co.rs/cm30-3010na.html?___store=2
http://www.sah.co.rs/cm30-3010na.html?___store=2
http://www.farnell.com/datasheets/46845.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/46845.pdf
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Табела 1.3. Карактеристике фрекветног претвара ATV 312 
Улазни напон [V] 200 – 240 
Улазна фреквенција [Hz 50 – 60 
Излазна снага [W] 750 

Начин приказивања ATV312 дат је на наредној слици.  

 

Слика 1.30. Начин приказивања у електричним шемама 

Упуство за програмирање дато је хиперлинком: ATV312 Programming Manual. 
Иначе, ATV312 се исто програмира као ATV31.  

Асинхрони мотор је врста електричне машине за наизменичну струју. Код 
асинхроних машина, брзина обртања ротора и брзина обртања обртног магнетног поља 
нису сихнронизоване, па отуда и име.  

  

Слика 1.31. Асинхрони мотор и електрични симбол 

Карактеристике мотора који је постављен на едукативни пано (сдадс) су 
дате следећом табелом. 

Табела 1.4. Карактеристике асинхроног мотора 
Напајање [V] 230/400 
Фреквенција [Hz] 50 
Снага [kW] 0,12 
Номинлна брзина [min−1] 1340 
cos(ϕ) 0,66 
Струја [A] 0,83/0,48 

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=ATV312_programming_manual_EN_BBV46385_04.pdf&p_Doc_Ref=BBV46385
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Енкодери су давачи позиције који се користе за мерење линеарних и угаоних 
помераја на обрадним центрима, роботским системима и другим машинским системима 
код којих је неопходно мерење позиције и брзине. Инкрементални енкодери имају 
обртни диск са две перфориране стазе на ободу диска. Те две стазе представљају два 
канала фазно померена за 90 степени. Једна стаза представља канал А, а друга стаза 
представља канал B. Број инкремената може бити различит, при чему већи број 
инкремената обезбеђује већу резолуцију. Најчешће резолуције енкодера се могу наћи у 
опсегу од 100 до 10000. Поред ова два канала може постојати и трећи канал Z који броји 
један инкремент по једном обртају. У погледу напонског нивоа, најчешће се примењују 
5V, 12V или 24V. На паноу је постављени релативни (инкрементални) енкодер 
произвођача Eltra ознаке EH80P1024Z8/24P приказан на слици. Резолуција енкодера је 
1024 CRP, напајање 24 V DC, поседује А, B i Z канал (једнострани сензор – singleended). 

 

Слика 1.32. Инкрементални енкодер 

Драјвер за моторе једносмерне струје (DC драјвер) намењен је за управљање и 
регулацију мотора једносмерне струје. На наредној слици је приказан изглед претварача 
за моторе једносмерне струје. 

 

Слика 1.33. Изглед претварача за моторе јс 

Претварач поседује енергетске и управљачке конекторе. Претварач постављен на 
едукативном паноу је произвођача PRIZMA (OMRON) модела DCS3010. Управљање 
овим претварачем се врши преко оптички изолованих STEP, DIR, ENABLE улазних 
канала. Конектор је изведен у форми RЈ45 прикључка у циљу лаког повезивања. Други 
RЈ 45 конектор је предвиђен за сигнале са енкодера. Интерфејс за сигнале са енкодера 
омогућава повећање резолуције енкодера 2x или 4x у зависности од потреба апликације. 

https://eltra-trade.com/products/eltra-eh80p1024z8-24l15x3pr6
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Енкодерски сигнал се користи за формирање затворене петље по брзини па се на тај 
начин може вршити регулације брзине односно позиције. Такође могуће је задавање 
референце брзине преко аналогног напонског сигнала, тј. преко потенциометра, при чему 
напајање потенциометра даје сам драјвер. Преко конфигурационог порта драјвер је 
могуће подесити за различите примене. Произвођач драјвера обезбедио је и софтвер за 
подешавање конфигурације драјвера - ServoTune (пре писања програма за PLC потребно 
је конфигурисати драјвер за одговарајућу примену). RESET тастер омогућава ресетовање 
грешке драјвера. Грешке као и стање присуства напона на енергетској електроници 
драјвера сигнилизиране су LED индикатором. мотор се везује између прикључака М1 и 
М2, напајање драјвера се доводи преко прикључака +Vmot и GND. Претходно наведени 
улази и излази драјвера приказани су на наредној слици. Важно је прочитати упуство за 
драјвер дато хиперлинком: Упутство за драјвер DCS3010.  

 

Слика 1.34. Изглед претварача за моторе јс са описом конектора 

Обезбеђен је и интерфејс између рачунара и драјвера - IPI-USB приказан на 
наредној слици. Одговарајући драјвер је већ инсталиран на рачунару у лабораторији 
ЕМПР (упуство за инсталацију дато је хиперлинком: IPI-USB мануал).  

    

Слика 1.35. IPI-USB  

За везу између енкодерског конектора са драјвера који је RJ45 женски конектор 
са женским конектором енкодера обезбеђен је DD1 енкодерски интерфејс са адаптерским 
каблом за повезивање на енкодер и кабл са два RJ45 мушка конектора за повезивање на 

http://audiohms.com/download/ServoTune3%20v3.07b.zip
http://www.prizma.rs/sr/index.php/prizma-elektronika/drajveri-za-dc-servo-motore/dcs-3010
http://www.prizma.rs/ml/index.php/motion-controls/pmdc-servo-motor-control-and-accessories/ipi-usb
http://www.prizma.rs/ml/index.php/component/phocadownload/category/7-motion-control?download=53:ipi-usb-manual
http://www.prizma.rs/ml/index.php/motion-controls/pmdc-servo-motor-control-and-accessories/dd1
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драјвер. Дат је и распоред пинова RJ45 конектора енкодерског интерфејса. На 
енкодерски интерфејс већ су додати и pull-up отпорници (2.7 kΩ између фаза и VCC) 
неопходни за правилно функционисање енкодера који се користи на моторима 
једносмерне струје заступљеним у лабораторији ЕМПР – HEDS 5540. 

    

Слика 1.36. DD1 енкодерски интерфејс и распоред пинова на RJ45 конектору DD1енкодерског 
интерфејса 

 

Слика 1.37. DD1 енкодерски интерфејс повезан на адаптерсски кабал и pull-up отпорнике 

Мотор једносмерне струје који се налази на паноу је мотор једносмерне струје 
са независном побудом, произвођача DUNKERMOTOREN модел GR42X25. На мотор 
су уграђени инкрементални енкодери HEDSS 5540 резолуције 500 CRP и фазама A, B и 
Z. Карактеристике мотора једносмерне струје дате су следећом табелом. 

  

Слика 1.38. Изглед употребљеног мотора, начин означавања  

Табела 1.5. Карактеристике мотора једносмерне струје 

 

 

PWM појачавач појачава PWM сигнале генерисане са PLC контролера реда 24 
VDC, 100 mA у сигнале максималног напона до 180 VDC, 5A. Појачавач обезбеђује и 
галванско одвајање. На наредној слици је приказан изглед PWM контролера и шема 
везивања. 

Напон напајања [V] 24V 
Номинална струја [A] 0.9A 
Номиналлна брзина [rpm] 3600 

https://www.dunkermotoren.com/en/products/brushed-dc-motors/detail/8842701006/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Encoder_HEDS-5540-A14-AP-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46147a9c2e40147d3d593970357
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Слика 1.39. Изглед PWM контролера и шема повезивања 

Оператор панел (ОP) омогућава надзор и управљање радом неке машине или 
процеса. ОP омогућава задавање параметара, различитих модова рада и слично. 
Произвођач ОP који је уграђен на пано је Schneider Electric, типа Magelis HMIS5T. За 
комуникацију са PLC-ом користи се USB серијска комуникација. Напон напајања панела 
је 24 V DC. Изглед панела приказан је на наредној слици. 

        

Слика 1.40. Изглед оператор панела са припадајућим прикључцима 

Џојстици 4 смера - за сваки положај џојстика (осим неутралног) доводи се 
логичка јединица на неки од излазних пинова. За један џојстик постоји 4 таква пина и 
они су повезани на модул дигиталних улаза ТМ2DDI8DT. 

   

Слика 1.41. Џојстици и њихове адресе на дигиталном улаз 
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Лабораторијска вежба 2 – Први програм - Hello IO 

ЗАДАТАК: 

Написати програм за PLC који омогућава да се деловањем на зелени тастер 
активира црвена сигнална лампица на излазу. По престанку деловања на тастер сигнална 
лампица и даље светли. Деловањем на црвени тастер сигнална лампица се искључује. 

РЕШЕЊЕ: 

2.1. Електрична шема пројекта 

 

Слика 2.1. Електрична шема везе излаза 

 

Слика 2.2. Електрична шема везе улаза 

Табела 2.1. 
Табела повезивања улаза 

рб. Ознака Адреса Опис Тип 
1. T1 %IX1.4 Зелени тастер, ф-ја СТАРТ NO контакт 
2. Т2 %IX1.3 Црвени тастер, ф-ја СТОП NО контакт 
3. S1 %QX0.7 Сигнална лампица S1 Црвена, 24V DC 

Напомена: Електрична шема је иста за лабораторијске вежбе 1.- 6. 
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2.2. Програм за PLC 

Након провере шеме и анализе елемената паноа, може се приступити 
програмирању PLC-a. Пре приступа самом програму, потребно је повезати контролер са 
рачунаром. Повезивање се врши преко USB прикључака за програмирање. Најпре је 
потребно повезати кабал USB конектором на рачунар. Затим, је потребно успоставити 
комуникацију са PLC-ом тако што се у Taskbar-у пронађе CoDeSys Gateway SysTray а 
затим бира Start Gateway, као и пронађе PLC control, а затим бира Start PLC. 

За писање програма користи се SoMachine софтверски пакет верзије 3.1.10.1. 
Софтвер представља интегрисано окружење које обухвата програмирање контролера и 
оператор панела.  

 

Слика 2.3. Изглед радног окружења софтвера 

Кликом на картицу Create new machine отвара се картица са следећим сетом 
команди. За покретање новог пројекта кликнути на наредбу Start with empty project 
доделити име фајлу у коме ће бити сачуван програм и изабрати место у меморији 
рачунара где ће бити сачуван (у рачунару у лабораторији ЕМПР изабрати фолдер PLC на 
радној површни и креирати фолдер са својим именом и презименом). У картици 
Configuration врши се избор жељених компоненти које се користе у пројекту. Могућ је 
велики избор PLC–oвa, HMI уређаја, HMI контролера, Motion кoнтролерa, Drive 
контролера и других компоненти који се повезују на поједине аналогнe улазe и излазe, 
дигиталнe улазe и излазe, комуникационе картице и слично. Компоненте које се изаберу 
активирају се превалачењем на радни пано. 
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Слика 2.4: Избор PLC-a 

Бирањем активираног уређај у делу Information се добију сви хардверски подаци 
о изабраном уређају што омогућава да пројектант може без листања каталога да добије 
основне информације о уређају и наручи куповину истих (приказано на претходној 
слици). Брисање компоненте врши се командом Delеte, зумирање се врши клизачем 
Zoom. На радом паноу се уносе уређаји који поседују неки вид комуникације 
(комуникационог протокола). Уређаји који се контролишу локалним 
аналогним/дигиталним сигналима не захтевају уношење на радни пано. 

Двокликом на иконицу PLC-a, која представља изабрани PLC, отвара се прозор 
који је приказан на следећој слици. 

 

Слика 2.5. Comunication Settings 
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Картица Comunication Settings даје информације о комуникацији PLC-а са 
рачунаром и другим уређајима.  

Потребно је кликнути на уређај левим кликом, а затим изабрати Set Active Path, 
па изабрати Alt+F на тастатури. Име PLC ће постати болдовано. У случају да не постоји 
уређај на GateWay-1 потребно ке бирати Scan Network. Када је тип PLC-а затамњен као 
на слици значи да је повезан са PC рачунаром. 

У картици Program врше се најважнија подешавања везана за програм као и само 
програмирање уређаја. Када се отвори наведена картица, са леве стране прозора добија 
се листу која се назива претраживач PLC-a. У претраживачу PLC-а налази се и PLC Logic 
картица која у себи садржи ставку Application која се грана на GVL, Library Manager и 
Task Configuration. У Application налазе се све информације о програму, GVL 
представља листу глобалних променљивих које се могу позвати у било ком програму 
који се налази у оквиру пројекта. Task Configuration контролише извршење програма.  

Десним кликом на картицу Application добијамо падајући мени у ком треба да 
додаajeмо нови POU (програмску организациону јединицу), што је приказано наредном 
сликом. 

 

Слика 2.6. POU 

Када се одабере POU… отвара се прозор у коме се дефинише тип POU – програм, 
функционални блок или функција. Такође могуће је изабрати и начин програмирања. 
Изабрати опције као на наредној слици. 
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Слика 2.7. POU дефинисање 

Када се дефинише картица POU, потребно је ући у картицу MAST и додати тај 
POU (Add Pou) да би сам програм био у SCAN циклусу.  

 

Слика 2.8. Scan ciklus 

Када се одраде претходни кораци могуће је приступити креирању програма. Како 
се при сваком креирању програма при раду са PLC-ом М238 морају проћи ови кораци 
могуће је ради уштеде времена програм у овој фази рада сачувати као темплејт који се 
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копира сваки пут када се креира нови пројекат, и на иконици пројекта у фолдеру 
променити му назив.  

Прво је потребно додати нову линију кода – Insert Network (као што је приказано 
наредном сликом). 

 

Слика 2.9. Insert Network 

Елементи за писање програма се налазе у горњем делу прозора као и у ToolBox-у 
са десне стране и једноставним одабиром одговарајућег елемента добија се тај елемент 
на радној површини. 

 

Слика 2.8. Елементи Ladder Diagram-а 

 

Слика 2.10. ToolBox 

Додавањем елемента отвара се прозор за дефинисање променљивих приказан на 
наредној слици, мада је променљиве могуће и накнадно мењати у делу прозора изнад 
Ladder дијаграма. У наведеном прозору се дефинише тип и назив промењиве. 
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Сл.2.11. Дефинисање променљивих 

Креирати програм као на наредној слици. 

 

Слика 2.12. Креиран програм 

Како би промењиве у потпуности биле дефинисане потребно их је везати за 
одређене улазе, односно излазе. У зависности од потребе ти излази/улази могу бити 
дигитални (брзи и спори) и аналогни. Дефинисање се врши у картици IO (IO). Пронаћи 
I/O Mapping картицу, где једноставним кликом на одређени улаз/излаз врши се долела 
одређених променљивих излазима/улазима контролера. Изглед додељених променљивих 
одређеним улазима и излазима приказан је на наредној слици. 

 

Слика 2.13. Повезивање променљивих са физичким улазима и излазима 
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Након подешавања променљивих потребно је проверити да ли је PLC програм 
исправан и без грешака. То се врши опцијом Build, што је приказано следећом сликом. 

 

Слика 2.14. Build 

Уколико у програму нема грешака, може се ивршити повезивање и пребацивање 
програма на PLC наредбом Login из падајућег менија Online, а затим у новоотворнеом 
прозору Login with Download. 

 

Слика 2.15. Login 

Након повезивања са PLC-ом потребно је стартовати програм, наредбом Start. 

 

Слика 2.16. Start 

Након стартовања програма може се пратити стање улаза и излаза у самом 
програму, као што је дато наредном сликом. 
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Слика 2.17. Рад програма 

Кроз наредну слику (три корака) илустрован је рад са тастерима. 

   

Сл.2.18. Тестирање програма 

Програм користи поступак самодржања добро познат из релејне технике. 
Проблем настаје код коришћена различитих тастера у програму и реалних додељених 
тастера одговарајућој меморијској локацији. Табела би требала да помогне у разумевању 
проблема. 

Табела 2.2. 
Физички Софтверски Стање физичког контакта Стање софтверског контакта 

NO NO отворен 0 
затворен 1 

NO NC отворен 1 
затворен 0 

NC NO затворен 1 
отворен 0 

NC NC затворен 0 
отворен 1 

Извршавање програма на PLC контролеру се може зауставити командом Stop. 
Прекид комуникације са контролером се врши на Logout, што је приказано следећим 
сликама. 

    

Слика 2.19. Stop и Logout 



Образовни пано М238     

29 

 

Још један начин реализације програма за задатак у лаб. вежби 2 дат је на следећој 
слици, коришћењем Set coil и Reset coil („довођењем под напон“ Set coil-а он остаје на 
логичкој јединици и у следећеим скен циклусима и ако није „доведен под напон“, док 
Reset coil по довођењу под напон остаје логичка 0, док се поново не сетује). 

 

Слика 2.20. Други начин 

Ladder diagram програмски језик је креиран за коришћење од стране инжењера 
који су поседовали знање релејне технике, али не толико о програмирању. Програмирање 
је знатно једноставније у другим програмским језицима. За потребе програма у 
практикуму било је довољно познавање FBD (Functional Block Diagram) и ST (Structured 
Text) програмским језицима. 

Решење задатка у осталим програмским језицима је дато на следеће две слике. 

 

Слика 2.21. Изглед реализованог кода у FBD 

 

 

Слика 2.22 Изглед релизованог кода у ST 
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Лабораторијска вежба 3 – Функција 

ЗAДАТАК 3.1. 

Написати програм за PLC са функцијом „Distanca“ која на основу унетих дужина 
X, Y и Z израчунава пређени пут. 

РЕШЕЊЕ: 

3.1.1. Програм за PLC 

За писање овакве функције, потребно је написати код у програмском језику 
Structured Text, јер је тај начин најједноставни као и најадекватнији за овакву врсту 
проблема. 

Како је у претходној лабораторијској вежби речено, прво је потребно креирати 
програмску организациону јединицу или POU. Након избора опције POU отвара се 
прозор који је дат следећом сликом. 

 

Слика 3.1.1. Прављење функције 

Како се на слици види, изабрана је опција за писање функције, којој је у пољу 
Name додељено име, у пољу Return type – тип података који функција враћа, а у 
падајућој листи Implementation language је изабран програмски језик који се користи. 
Након овог кратког подешавања може се прећи на израду кода функције. 

Решење проблема дато је наредном сликом. 
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Слика 3.1.2. Функција 

На врху претходне слике се види назив функције и њен повратни тип, испод су 
приказани дефинисани улази функције, а у прозору испод и тело функције. 

Функција враћа реалан тип податка добијен решавањем израза за прорачун 
дистанце. 

Када је функција направљена потребно је направити и програмску организациону 
јединицу за сам програм у коме се позива функција. Након прављења POU-a, потребно 
је позвати направљену функцију у програм (који се може наћи у Toolbox-у који се налази 
са десне стране прозора SoMachine-a (приказан на наредној слици) превлачењем као и 
осталих функционалних блокова. 

 

Слика 3.1.3.Позивање функције 

Након позивања фукције потребно је дефинисати промењиве на њеним улазима и 
излазу. 

Након већ описаних операција логовања и старта изглед позване функције, са 
дефинисаним променљивама и пуштене у рад дат је следећом сликом. 
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Слика 3.1.4. Симулација 

Вредности broj1, broj2 и broj3 уноси корисник, док растојање, односно дистанцу, 
израчунава функција. Бирањем наранџастог правоугаоника са претходне слике и 
појављује се прозор са наредне слике у коме треба унети вредност. Затим кликом на 
Ctrl+F7 или у опцији Debug/Watch бирањем Write values вредности се примењују на 
блок. 

 

Слика 3.1.5. Упис вредности 
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ЗАДАТАК 3.2. 

Написати функцију која врши конверзију бинарног десетобитног записа у 
децимални број. 

РЕШЕЊЕ: 

3.2.1. Програм за PLC 

Написати код у програмском језику Structured Text. За претварање бинарног 
десетобитног записа у децимални потребно је користити формулу за конверзију: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷. 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐵𝐵9 ∗ 20 + 𝐵𝐵8 ∗ 21 + ⋯+ 𝐵𝐵0 ∗ 29 

Поступак прављења функције исти је као у претходном задатку. Приказ решења 
је дат наредном сликом. 

 

Слика 3.2.1. Решење проблема 

Ради прегледности, дат је и програмски код: 

POU:=BOOL_TO_LREAL(B9)*expt(2,0)+BOOL_TO_LREAL(B8)*expt(2,1)+BOO
L_TO_LREAL(B7)*expt(2,2)+BOOL_TO_LREAL(B6)*expt(2,3)+BOOL_TO_LREAL(B5)
*expt(2,4)+BOOL_TO_LREAL(B4)*expt(2,5)+BOOL_TO_LREAL(B3)*expt(2,6)+BOOL_
TO_LREAL(B2)*expt(2,7)+BOOL_TO_LREAL(B1)*expt(2,8)+BOOL_TO_LREAL(B0)*e
xpt(2,9); 

Пре свега потребно је дефинисати 10 улаза, односно десет битова (0 или 1), који 
су типа BOOL (1 бит) из којих се састоји 10-битни бинарни број (B0, B1, … B9). Како се 
на предходној слици види у обрасцу је коришћена конверзија типа BOOL у тип LREAL, 
да би се рачунске операције могле извршити.  

Када је писање функције завршено потребно ју је позвати у самом програму, 
доделити јој промењиве којима се могу мењати улази функције и пустити у рад, исто као 
и за претходни задатак. 

Програми се могу проверити без логовања на контролер, односно преко рачунара 
коришћењем опције Simulation (штиклирати је) у опцији Online. Затим је потребно 
oдрадити кораке као да је у питању реална имплементација кода на PLC односно кораци 
Login и Start. 
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Слика 3.2.2. Симулација 

На претходној слици дат је изглед функције са унетим вредностима битова и 
добијеном излазном вредношћу. 
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Лабораторијска вежба 4 – Функционални блок 

ЗАДАТАК: 

Направити програм за PLC којим се контролише сигнализација једне сијалице, 
као и могућност управљања јачином осветљености применом PWM сигнала на 
дигиталном излазу повезаног на LED сијалицу. Користити могућност прављења 
корисничког функционалног блока. Функционални блок треба да поседује следеће улазе: 
укључи блок (enable), ширина испуне (duty) и фреквенцију излазног сигнала. 

РЕШЕЊЕ: 

4.1. Програм за PLC 

Написати код у програмском језику Functional Block Diagram, јер је тај начин 
најједноставнији као и најадекватнији за овакву врсту проблема. 

За разлику од предходних задатака, овде се ради о прављењу функционалног 
блока (FB). За разлику од функција може имати више излаза различитих типова 
променљиве, док функција враћа само један тип промењиве. 

Креирање POU за за функционални блок врши се на исти начин као и за функцију, 
само се у прозору Add POU бира опција за функционални блок, као и одговарајући 
програмски језик FBD. 

 

Слика 4.1. Прављење функционалног блока 
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Решење проблема, може се поделити у неколико засебних целина, где би прва 
целина представљала математичке операције, друга главну логику FB и трећа позивање 
функционалног блока. 

Да би се решио проблем PWM сигнала потребно је првенствено прорачунати 
његове параметре. За прорачун параметара написана је функција „Parametri“ која ће се 
позвати у функционалном блоку. 

 

Слика 4.2. Математичке операције функционалног блока 

На предходној слици види се прорачун потребан за PWM сигнал. Да би овај 
прорачун био јаснији дат је графички приказ излазног сигнала PWM блока. 

  

Слика 4.3. Излазни сигнал PWM-а 

Улази функционалног блока „Parametri“ су фреквенција f и фактор испуне Duty 
који морају бити REAL типа. Дељењем једнинице са фреквенцијом добија се период T, 
променљива REAL типа, потребну за одређивање трајања једне целе промене излазног 
сигнала. Како ће ова променљива Т касније бити потребна у типу TIME извршена је 
промена типа промењиве при прорачуну активног и неактивног стања. 
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Следећи корак, уједно и најважнији, јесте прављење излазног сигнала. Потребно 
је направити нови функционални блок као што је то претходно описано, а затим у њему 
направити програм дат наредном сликом. 

 

Слика 4.4. Главна логика 

Бирањем неких од функционалних блокова и притиском F1 на тастатури активира 
се помоћ везана за бирани блок.  

Сигнал Еnable (E) који је BOOL типа служи за укључивање, односно давање 
сигнала за покретање FB, односно осталих линија кода. Троуглићи на улазима блокова 
су елементи који представљају да се детектује растућа/силазна ивица сигнала а не стање 
сигнала. Постављају се кликом на грану на функционалном блоку а затим бирањем у 
Toolbaru одговарајуће иконице. Двокликом на иконицу мења се да ли је силазна или 
узлазна ивица у питању. 

За разумевање кода битно је како контролер функционише: прво се читају улази 
и стања излаза, тек затим спроводи код, а затим се примењују израчунате вредности. То 
је један скен циклус. Затим се скен циклус понавља. 

Такође, трећа линија кода је морала бити написана јер програм престаје да ради 
када је фактор испуне 100, односно не прихвата новоуписане вредности. Иначе ће 
сијалица остати нон-стоп укључена без обзира на параметре на улазу функционалног 
блока. Наведена појава се дешава јер блокови TON и TP реагују на растуће/силазне 
ивице сигнала, а при 100-постотном фактору испуне долази до поремећаја помоћних 
променљивих ознака P1, P2 које их покрећу.  
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На следећој слици су дате дефинисане променљиве. Због дељења са нулом у 
формули за израчунавање периоде дефинисана је иницијална фредност за фреквенцију, 
како програм не би показивао грешку. 

 

Слика 4.5. Дефинисање променљивих FB 

Промењиве које припадају листи VAR_INPUT представљају улазне промењиве 
FB, a променљиве које представљају излазе из блока се пишу у оквиру VAR_OUTPUT. 
Све остале промењиве су меморијске промењиве FB.  

Затим је потребно позвати функционални блок дијаграм у главни програм који је 
претходно треба направити (Аdd Object → POU). Позивање FB у програм се врши на 
исти начин као и позивање функције (дато у претходним примерима), само што је овде 
реч о функционалном блоку. 

 

Слика 4.6. Позван функционални блок 

Потребно је повезати улазе и излазе блока на одговарајуће променљиве, чије су 
дефиниције дате на наредној слици. 
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Слика 4.7. Позван функционални блок 

Такође, потребно је повезати променљиве на одговарајуће излазе/улазе 
контролера, као што је урађено на наредној слици. 

 

Слика 4.8. Повезане променљиве на I/O контролера 

 Да би се обезбедила довољна фреквенција сигнала потребно је подесити и 
интервал скен циклуса на 2 ms (што је приказано на следећој слици).  

 

Слика 4.9. Повезане променљиве на I/O контролера 
Затим је могуће стартовати програм (Login→Start).  



Образовни пано М238     

40 

 

Лабораторијска вежба 5 – Бројачи и визуелизација процеса 

ЗАДАТАК 5.1. 

Написати програм за PLC који деловањем на зелени тастер инкрементира стање 
бројача. Када се достигне задати број активира се зелена сигнална лампица. Деловањем 
на црвени тастер врши се декрементирање неке задате вредности. Када се постигне нулта 
вредност активира се црвена сигнална лампица. 

РЕШЕЊЕ: 

5.1.1. Програм за PLC 

Решење затака дато је наредном сликом. Инкрементор (CTU) броје улазне ивице 
сигнала на улазу CU. Када се достигне вредност дефинисана на улазу PV излаз Q постаје 
логичка јединица. Улаз RESET враћа бројач на нулу. Декрементор (CTD) ради супротно 
– кад се достигне нулта вредност Q постаје логичка јединица. Улаз LOAD враћа бројач 
на вредност PV. 

 

 

Слика 5.1.1. Решење задатка 1 лаб.вежбе 5 
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ЗАДАТАК 5.2. 

Написати програм за PLC који омогућава да деловањем на зелени тастер врши 
инкрементирање, а на црвени тастер декрементирање неке вредности. Деловањем на 
паник тастер врши се ресет стања бројача. У оквиру задатка одрадити визуелеизацију, 
односно на екрану исписати тренутну вредност. 

РЕШЕЊЕ: 

5.2.1. Програм за PLC 

Решење задатка дато је наредном сликом. 

 

Слика 5.2.1. Решење задатка 2 лаб.вежбе 5 

Блокови WORD_TO_INT се проналазе тако што се у Toolbox-у треба нађе опција 
Insert Box или дугметом F7 на тастатури, затим одрадити поступак дат на наредној 
слици. 

 

Слика 5.2.2. Решење задатка 2 лаб.вежбе 5 
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Визуелизација се прави тако што се десним кликом на картицу Application, бира 
Add Object, а затим Visualizatation…. Појавиће се прозор дат на наредној слици. Треба 
изабрати опцију Open. 

 

Слика 5.2.3. Прозор Create New Visualization 

У новоотвореном прозору приказаном на наредној слици потребно је у Toolbox-у 
изабрати Rectangle (правоугаоник) и превући га на радну површину новоотвореног 
прозора, а затим бирањем прозор уписати %i што значи да ће се приказивати цео број 
(int).  

 

Слика 5.2.4. Прозор Visualization 
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Потребно је дефинисати променљиву која ће се у правоугаонику приказаивати, 
тако што се у менију Properties пронађе Text Variables у који је поребно уписати 
„POU.rezultat“. 

 

Слика 5.2.5. Прозор Properties 

Задатак је могуће решити и једноставније помоћу блока 
декрементор/инкрементор (CTUD) који може да инкрементира и да декременетира. У 
toolboxu треба пронаћи Insert Box, затим одрадити поступак приказан на наредној слици 
и потврдити са OK. 

 

Слика 5.2.6. Блок CTUD 
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Слика 5.2.7. Решење задатка 1 лаб.вежбе 5 (други начин) 

ЗАДАТАК 5.3. 

Написати програм за PLC којим се реализује дневни бројач и укупни бројач у 
неком индустријском предузећу. Дневни бројач покреће радник који долази у своју 
смену која траје 8 часова деловањем на старт тастер, након чега се бројач сам ресетује на 
нулту вредност. За инкрементирање искористити зелени тастер. 

РЕШЕЊЕ: 

5.3. Програм за PLC 

Направљена су два POU-а – један за укупани бројач и један на дневни. Оба 
програм је потребно додати у оквиру већ поменуте MAST картице. Редослед додавања у 
оваквом примеру није важан. На наредној слици приказан је програм за укупни бројач. 

 

Слика 5.3.1. Решење задатка 2 лаб.вежбе 5 – POU за укупни бројач (POU) 
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Да би бројач био укупан бројач потребно је дефинисати променљиву „rezultat1“ 
кao RETAIN како би и након ненаданог искључења контролера, по рестарту система 
остала у меморији. Процес доделе променљиве као RETAIN дат је на наредној слици 
(штиклирати RETAIN!). Иначе, RETAIN промењиве ће бити реиницијализиране након 
команди reset cold, reset origin и преузимања програма на контролер, док се 
PERSISTENT промењиве реиницијализују само након reset origin команде. 

 

Слика 5.3.2. Бирање променљиве као RETAIN  

 

Слика 5.3.3. Решење задатка 2 лаб.вежбе 5 – POU за дневни бројач (POU_1) 

Види се да је зелени тастер присутан у оба програма – да би га оба програма 
„видела“ потребно је дефинисати га као глобалну променљиву, односно пребацити га у 
картицу GVL, кao штo je тo прикaзaнo нa нaрeднoj слици. 
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Слика 5.3.4. Дефинисање пормењљиве у GVL 

Потребно је одрадити и визуелизацију као што је дато на наредној слици. 

 

Слика 5.3.5. Визуелизација за задатак 2 лаб.вежбе 5 

У оквиру лаб. вежбе 5 потребно је одрадити и неколико примера: 

1. Задатак за домаћи – остварити контролу укључености сијалице једним 
тастером на два начина: А) помоћу FBD програмског језика и Б) помоћу Ladder diagram 
програмског језика без бројача. 

2.Задатак за домаћи – направити програм за мерење времена коришћењем скен 
циклуса. 

3. Задатак за домаћи – направити програм за мерење брзине коришћењем скен 
циклуса. 
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Лабораторијска вежба 6 – Тајмери 

ЗАДАТАК 6.1.  

Написати програм за PLC који омогућава да се деловањем на зелени тастер 
укључује зелена лампица са задршком од 5 секунди. Деловањем на црвени тастер 
искључује се зелена лампица са задршком од 5 секунди. 

РЕШЕЊЕ: 

Решење задатка дато је наредном сликом. Тајмер ТОN реагује на растућу ивицу 
сигнала са улаза IN и након времена PT даје логичку јединицу на излазу Q док је сигнал 
са улаза IN присутан. Време је иницијализирано као T#5ms. Излаз из блока ET (Elapsed 
Time) пружа увид у то колико је времена преостало од тренутка када је на крај IN 
постављена логичка 0. 

 

Слика 6.1.1. Решење задатка 1 лаб.вежбе 6 

ЗАДАТАК 6.2. 

Написати програм за PLC који омогућава да деловањем на зелени тастер у трајању 
од две секунде и дуже укључуји се зелена лампица. Узастопним деловањем на црвени 
тастер 3 пута у периоду од 5 секунди након укључења зелене лампице укључује се жута 
лампица. Деловањем на паник тастер све лампице се искључују и укључује се црвена 
лампица која блинка фреквенцијом од 1Hz. 

РЕШЕЊЕ: 

Решење задатка дато је наредном сликом. Tајмер TP се активира узлазном ивицом 
сигнала на улазу IN и даје логичку јединицу на излазу Q за време дато на улазу PT, a 
затим Q пада на логичку нулу иако је и даље IN на логичкој јединици. Блок се активира 
поново растућом ивицом сигнала на IN. Блок BLINK има исту улогу као функционални 
блок за PWM из задатка 4. Програм омогућава и рестартовање систем након реаговања 
на паник тастер тако што се поново држи зелени тастер дуже од 2 s.  
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Слика 6.2.1. Решење задатка 2 лаб.вежбе 6  
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Лабораторијска вежба 7 – Регулација нивоа воде 

ЗАДАТАК: 

Написати програм за PLC контролер који омогућава регулацију нивоа воде у два 
резервоара. Мерење ниво воде је обезбеђено употребом фотоелектричних сензора 
аналогног типа. Претакање воде из резервоара у резервоар се врши употребом пумпи. 
Креирати и визуелизацију процеса. 

РЕШЕЊЕ: 

7.1. Електрична шема пројекта 

 

 

Слика 7.1: Управљачка шема 
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Слика 7.2: Енергетска шема 

7.2. Макета са резервоарима (хардвер за Лаб. Вежбу 7.) 

За извођење вежбе потребна је додатна опрема у вид макете са резервоарима. 

Изглед макете са резервоарима са означеним елементима је дат на наредној слици. 
Резервоар се састоји из три резервоара. Ниво воде се регулише у два предња резервоара, 
док се задњи користи као допуна. Потребно је реализовати апликацију која ће омогућити 
да на основу захтева оператера за нивое у резервоарима 1 и 2 систем постигне тражену 
референцу нивоа воде. Отежавајући фактор је што су резервоари међусобно повезани, па 
ће захтев нпр. повећање нивоа воде у резервоару 2 ће значити да ће се ниво у резервоару 
1 смањивати. 

  

Слика 7.3. Изглед макете резервоара (1,2,3 – резервоари; 4-фотоелектрични сезнор;5 изводи 
сензора и пумпи; 6-пумпе за воду; ) и слика извода макете 
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Слика 7.4. Слика извода макете (елементи су опсисани шемом на слици) 

Нивои воде у резервоарима се мере помоћу аналогног сензора удаљености 
SHARP GP2Y0A02YK0F са детекционим растојањем од 20 cm и 150 cm. Напон 
напајања сензора износи 4.5 V ÷ 5.5 V. 

  

Слика 7.5. Изглед сензора SHARP GP2Y0A02YK0F и шема везивања 

Инфрацрвени сензор удаљеност до објекта израчунава употребом триангулације. 
Уколико се инфрацрвена светлост рефлектује од објекта, она се одбија до детектора и 
ствара троугао између детектора, емитера и рефлектора као на слици. Углови у овом 
троуглу варирају у зависности од удаљености објекта од сензора, и из ових углова је 
могуће израчунати раздаљину до предмета. Дати сензор пружа нелинеарни напонски 
излаз у зависности од удаљености од објекта. Уз сензор се добија и његова 
карактеристика у којој је дат и облик излазне криве тј. дијаграм зависност излазног 
напона од удаљености. Може се видети да корисни део карактеристике се налази у опсегу 
од 0,4V до 2,8V. Растојање 20 cm се не може користити, јер није једнозначно 
пресликавање. 

  

Слика 7.6. Начин рачунања удаљености и карактеристика сензора 

                

https://engineering.purdue.edu/ME588/SpecSheets/sharp_gp2d12.pdf
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Претакање воде из једног резервоара у други је реализовано уградњом пумпи за 
акваријуме произвођача ATMAN и то модели АТ303, АТ304 и АТ305. Њихове 
карактеристике су одговарале лабораторијским условима у којима вежба треба да се 
одвија. Пумпе су одабране са различитим техничким подацима, који су иначе дати у 
табелама испод, ради испуњења различитих захтева који се пред њих постављају. У 
питању су потапајуће пумпе па се мора водити рачуна да се током рада с њима не догоди 
њихов рад на суво тј. без воде јер тада може доћи до трајног оштећења. 

Пумпе се налазе у посудама које треба да представљају резевоаре у којима се 
одвија читав процес пуњења и пражњења водом. Резервоари су провидни да би могао да 
се прати процес промене нивоа воде у њима и израђени су од клирита. Транспорт воде 
од пумпе до резервоара се врши кроз провидна пластична црева. 

 

Слика 7.7. Потапајућа пумпа AT 303, 304 и 305 

Табела 7.1. Технички подаци за пумпе 
Пумпа Напон Снага фреквенција Мах проток Мах висина 
АТ303 220-240 V 12 W 50 Hz 600 l/h 0.9 m 
АТ304 220-240 V 15 W 50 Hz 800 l/h 1.1 m 
АТ305 220-240 V 25 W 50 Hz 1200 l/h 1.3 m 

7.3. Одређивање карактеристике сензора 

Да би се имплементирала функција мерења ниво воде у резервоарима применом 
PLC-а потребно је наћи преносну функцију напона у зависности од нивоа воде. 
Утврђивање преносне фунцкије PLC-a подразумева проналажење математичке функције 
која најприближније описује реалну карактеристику сензора.  

Први корак у проналажењу преносне функције је мерењe напона на излазу 
сензора за фиксне вредности нивоа у резервоару. На тај начин се формирају парови напон 
- ниво. Због техничких разлога ниво је потребно мерити од 20 cm што представља 
критичан минимални ниво како пумпе не би радиле на сувом, па до 50 cm што 
представља критичан максимални ниво. У циљу добијања што реалније статичке 
карактеристике, мерења према потреби поновити више пута па пронаћи средњу 
вредност. Услед различитих амбијеталних услова за два постављена сензора потребно је 
утврдити преносну функцију за оба сензора појединачно. Мерење извршити тако што се 
прво напуни трећи резервоар,а црево са треће пумпе постави у први резервоар. 
Деловањем на преклопку релеја за трећу пумпу може се контролисати његова 
укљученост и тиме пуњење резервоара. Поступак спровести и за други резервоар 
(сензор). Напајање сензора довести са исправљача Mean Well MDR-40-5 јер пано не 
поседује извор од 5 V DC који је потребан сензору. Измерене парове је потребно унети у 
табелу 7.2.  (дата као пример како се изводи овај поступак).  
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Табела 7.2. H = f(Vout) 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
H [cm] 10,2 15,8 21 24,7 29,6 34,5 39,8 44,4 49,4 50 
Vout [V] 1,16 1,27 1,42 1,54 1,75 1,87 2,27 2,53 2,7 2,77 

На основу измерених вредности употребом програма Matlab (APPS→Curve 
Fitting Tool) потребно је доћи до преносне функције која ће бити имплементирана у само 
контролеру, као што је то приказано на наредној слици. Пре покретања Curve Fitting Tool 
потребно је унети у командни прозор Матлаба: 

 

 

Слика 7.8. Прозор Curve Fitting Tool 

7.4. Карноoве таблице 

Карноoве таблице омогућавају минимизацију могућих логичких стања. 
Применом минимизације функција добија се оптималан код чиме се олакшава 
реализација програма, а ако се користе електромеханичке, електропнеумтске компоненте 
добија се реализована функција са минималним бројем компонената, што има за резултат 
најмању цену опреме. Принцип Карноoвих таблица по којем ова вежба треба да ради се 
своди на минимизирање прекидачких функција. Упрошћена шема процеса изгледа као 
на наредној слици. 
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Слика 7.9. Упрошћени приказ рада вежбе 

Где су: 
h1 – стварна вредност нивоа у резервоару 1; 
h2 – стварна вредност нивоа у резервоару 2; 
x1 – задата вредност нивоа у резервоару 1; 
x2 – задата вредност нивоа у резервоару 2. 

Поред ових величина уочавају се још и Fa, Fb, Fc параметри, који представљају 
пумпе. Оне ће у програму бити локације у које ће се уписивати логичка 0 или 1 у 
зависности од тога да ли одговарајућа пумпа треба да ради или не: 

Пумпа Fa претаче воду из трећег суда у резервоар 1. 
Пумпа Fb претаче воду из резервоара 1 у резервоар 2. 
Пумпа Fc претаче воду из резервоара 2 у трећи суд. 

Поред горе наведених променљивих дефинисане су и интерне променљиве A, B 
и Т. Променљиве A и B представљају разлику стварне и задате вредности у првом 
(другом) резервоару и на основу тог резултата, променљива А(B) може имати вредности: 

Нула, уколико су задата и стварна вредност у резервоару 1(2) једнаке; 
Плус, уколико је стварна вредност у резервоару 1(2) већа од задате; 
Минус, уколико је стварна вредност у резервоару 1(2) мања од задате. 

Т представља толеранцију између стварног и задатог нивоа воде, како се пумпа 
не би укључивала и искључивала при малим променама нивоа. Параметар Т се мора 
дефинисати да би се елиминисао режим у коме пумпе раде у прекидачком режиму јер се 
ниво мења око граничног положаја, па се на тај начин се уводи вид хистерезиса. 

Прво се дефинише таблица у којој се одређује која ће се стања појављивати на 
меморијским локацијама Fa, Fb, Fc у зависности од параметара А и В. Могућа стања су: 

Стање 1: уколико су вредности нивоа течности у оба суда једнаке задатим, ни 
једна од пумпи неће радити 

Стање 2: резервоар 1 има задату вредност а у резервоару 2 има вишка воде. Значи 
треба да пумпа Fc вишак воде одведе из другог резервоара. 
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Стање 3: иако је ниво воде у резервоару 1 једнак задатој вредности, потребно је 
из њега пресути воду у резервоар 2 и постићи задату вредност. Из тог разлога је укључена 
и пумпа Fа која надокнађује количину воде пресуту из првог у други резервоар 

Стање 4: Пошто је вишак воде у резервоару 1, потребно је укључити и пумпу Fb 
и Fc да се тај вишак преко резервоара 2 прелије у трећи суд 

Стање 5: Пошто је вишак течности и у првом и другом резервоару, потребно је 
укључити и пумпу Fb и Fc да тај вишак воде пребаце у главни резервоар 

Стање 6: У првом резервоару има вишка воде а у другом мањак. Значи треба 
укључити само пумпу Fb која ће прелити воду из првог у други. Уколико при томе остане 
вишак воде у првом резервоару, цео систем прелази у стање 4, а ако буде мањка воде у 
првом резервоару, онда систем прелази у стање 3 односно 9. 

Стање 7: Ако је само у првом резервоару мањак воде, укључиће се само пумпа 
Fа, која ће из трећег суда да упумпа потребну количину воде. 

Стање 8: У првом резервоару је мањак, а у другом вишак воде. Пумпа Fа ће да 
допуни први резервоар, а трећа Fc ће да одлије вишак воде из другог резервоара. 

Стање 9: Када је мањак воде у оба резервоара, потребо је да прва Fа и друга Fb 
пумпа доливају потребну количину воде. 

Сада је могуће креирати селдећу таблицу 7.3. 

Табела 7.3. Могућа стања 
стање A B Fa Fb Fc 
1 0 0 0 0 0 
2 0 + 0 0 1 
3 0 - 1 1 0 
4 + 0 0 1 1 
5 + + 0 1 1 
6 + - 0 1 0 
7 - 0 1 0 0 
8 - + 1 0 1 
9 - - 1 1 0 

Следећи корак је попуњавање Табеле 7.4. на основу разлике стварне и задате 
вредности у односу на толеранцију. Било је потребно дефинисати нове променљиве a, b, 
c и d, јер променљиве А и B имају 3 могућа стања.  

Табела 7.4. Стварна и задата вредност уз толеранцију 
А  a c 
0 |h1-x1|<T 0 0 
+ h1-x1>T 1 0 
- x1-h1>T 1 1 
B  b d 
0 |h2-x2|<T 0 0 
+ h2-x2>T 1 0 
- x2-h2>T 1 1 

 И коначно, треба саставити Табелу 7.5. на основу које се види која стања се 
добијају на излазу у односу на стања улаза. 
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Табела 7.5. 
стање а b c d Fa Fb Fc 
1 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 / / / 
3 0 0 1 0 / / / 
4 0 0 1 1 / / / 
5 0 1 0 0 0 0 1 
6 0 1 0 1 1 1 0 
7 0 1 1 0 / / / 
8 0 1 1 1 / / / 
9 1 0 0 0 0 1 1 
10 1 0 0 1 / / / 
11 1 0 1 0 1 0 0 
12 1 0 1 1 / / / 
13 1 1 0 0 0 1 1 
14 1 1 0 1 0 1 0 
15 1 1 1 0 1 0 1 
16 1 1 1 1 1 1 0 

За сваку од променљивих Fa, Fb и Fc се дефинише Карнова таблица на основу које 
се добијају функције одређене параметрима a, b, c и d и њиховим комплементима. 
Функције се након минимизирања могу представити у облику шема са нормално 
отвореним (без комплемента) и нормално затвореним (са комплементом) контактима. У 
наставку је приказан наведени поступак: 

1. Функција Fa: 
ab cd 00 01 11 10 

00 0 / / / 

01 0 1 / /  

11 0 0 1 1 

10 / / / 1 

Добија се израз за Fа: Fa = abcd + abc + acd = abcd + ac(b + d) и њена прекидачка 
шемa: 
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2. Функција Fb: 
ab cd 00 01 11 10 

00 0 / / / 

01 0 1 / /  

11 1 1 1 0 

10 1 / / 0 

Добија се израз за Fb: Fb = acd + bcd + abd = acd + bd(c + a)  и њена прекидачка 
шемa: 

 

3. Функција Fc: 
ab cd 00 01 11 10 

00 0 / / / 

01 1 0 / /  
11 1 0 / 1 

10 1 / 0 0 

Добија се израз за Fc: Fc = bcd + acd + abd = d(c(b + a) + ab)  и њена прекидачка 
шемa: 
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7.5. Програм за PLC 

Прво је потребно направити програмску организациону јединицу, у виду главног 
програма у језику FBD и назвати је “Pumpe”. 

На почетку (прва линија кода) је потребно дефинисати тастере „Start“ и „Stop“ 
који представљају унутрашње битове тј. немају везе са улазним или спољашњим 
битовима. Искоришћен је принцип самодржећег бита. 

 

Слика 7.10. Принцип самодржећег бита 

Start је нормално отворен контакт док је Stop нормално затворен контакт. 

За конверзију аналогног сигнала са сензора (на аналогном улазу) користе се  два 
кориснички дефинисана функционална блока - „V_to_cm1“ и „V_to_cm1“. Како је 
резолуција аналогног улаза 12-битна, то значи да 10V колико износи максимални напон 
на аналогном улазу одговара 4095 променљивој којој је додељена меморијска локација 
аналогног улаза (која мора бити целоброног типа - UINT) - што значи да је однос између 
те две вредности 409,5. Улаз функције је сигнал са сензора (Napon), а излаз је висина 
воденог стуба која је податак реалног типа. 

Израз по коме треба да се напише блок „V_to_cm1“ добијен је одређивањем 
статичке карактеристике (поступак који је претходно описан): 

( ) 3 2 97.922  - 622.73 1498.1 941.11f x x x x= + −  

 

Слика 7.11. Функција за одређивање карактеристике сензора 1 

На сличан начин се дефинише и други потребан функционални блок „V_to_cm2“ 
за константе које су добијене калибрисањем за сензор 2: 

( ) 3 2 113.08 - 72182 1700.4 1084.5f x x x x= + −  
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На основу претходног израза добија се функционални блок приказан на наредној 
слици. 

 

Слика 7.12. Функција за одређивање карактеристике сензора 2 

На већ поменути начин (у претходним лаб. вежбама) се позивају поменута два 
блока и повезују се са променљивама као што је то урађено на наредној слици. 

 

Слика 7.13. Позвани кориснички функционални блокови 

На улазне крајеве „napon“ функционалних блокова „V_to_cm1“ и „V_to_cm2“ се 
прикључују сигнали који представљају аналогне улазе модула контролера који су већ 
дефинисани и означени са „Analogno_ocitavanje1“ и „Analogno_ocitavanje2“. На излазни 
крај који је означен као „daljina“, добијају вредности нивоа воде у два резервоара који се 
декларишу као Stvarna_vrednost1 и Stvarna_vrednost2 (промењиве реалног типа). 

Потребно је дефинисати променљиве a, b, c и d на начин дефинисан у одељку 7.4. 
Другим речима, таблицу 7.4. потребно је дефинисати у програму. 

Најлакши начин да се програмски дефинише табела 7.4. (која је наведена у делу 
Карнове таблице) је да се код напише у Structured Text - ЅТ језику. Потребно је направити 
програмску организациону јединицу за овакав вид писања програма и доделити јој назив 
„Poredjenje“. Уколико је направљена грешка приликом исписа кода у ЅТ програмском 
језику, програм ту грешку у синтакси приказује подвученом црвеном таласастом линијом 
на месту где је начињена грешка. Изглед написаног програма дат је наредном сликом.  
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Слика 7.14. Програм „Poredjenje” 

Претходни приказ програма је програмска представа онога што је описано у 
таблици 7.4. Програм „Poredjenje” представља другу програмску целину у пројекту, а 
како би се главни програм и овај програм истовремено и синхронизовано извршавали, 
потребно је оба позвати у картици МAST по редоследу „Pumpe“ па „Poredjenje“ и 
промењиве оба програма поставити у GVL како би оне биле видљиве и једном и другом 
програму. 

Пошто се резервоари пуне са водом, могуће је да се напуне са превише воде услед 
чека би дошло до преливања. Стога је потребно да се дефинише максимум и када се он 
достигне да се одговарајућа пумпа искључи. Такође, пумпе су потапајуће па морају у 
циљу заштите од прегоревања бити потопљене у воду. Зато се мора дефинисати и 
минимум и када се он достигне у једном од резервоара да се одговарајућа пумпа искључи. 
Максимална вредност нивоа воде је подесива и уноси се у центиметрима (50 cm је 
иницијализовано јер је виснина резервоара 50 cm), а минимум је такође подесив и у 
складу је са одређеним физичким минимумом од 10 cm. Потребно је написати код по 
коме ће се вршити поређење стварних нивоа у cm са максимумом и минимумом и 
искључивање пумпи. Наведени проблем је решен употребом GЕ (Greather Than or 
Equal to) и LE (Less Than or Equal to) функционалних блокова. Наставкак кода главног 
програма се своди на примену функција добијених из Карнових таблица, јер сада треба 
програмски дефинисати потребне услове. Употребљени су и временски блокови ТOF 
који имају задатак да након нестанка сигнала на њиховом улазу IN временски блок још 
одређено време одржава стање јединице на Q излазном крају временског блока ,како би 
се у програму увело време “смирења” воде у резервоарима, ради боље функционалности 
самог програма.  На наредној слици дат је остатак програмског кода програма „Pumpe“. 
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Слика.7.16. Програм „Pumpe“ 
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Потребно је све променљиве пребацити (CUT-овати, никако копирати) у GVL. 
Приказ свих променљивих дат је следећом сликом. Битно је напоменути да се 
променљиве функција и функционалних блокова дефинишу у самом функционалном 
блоку/функцији! 

 

Слика 7.17. Приказ променљивих програма 
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7.5. Визуелизација процеса 

Потребно је направити визуелизацију процеса, која када се заврши треба да 
изгледа као на наредној слици (поступак делимично описан у вежби 5). Потребно је 
креирати два објекта виуелизације – један представља главни прозор („Visualization_1“). 
Други прозор („Visualization_2“)  је помоћни и служи за подешавања односено у њему се 
уносе вредности толеранције и минимума и максимума нивоа воде у резервоарима 
(Слика 7.19).  

Главни прозор визуелизације приказан је на наредној слици. Дугметом Start се 
омогућава рад пумпи, док се дугметом Stop онемогућава. Рад пумпи се сигнализира 
преко боја лампица које са црвене боје када пумпа не ради постају зелене боје када пумпа 
ради (лампице испод „Rad pumpi“). Референце за ниво воде у резервоарима се задају у 
оивиченим правоугаоницима испод назива „Referenca Rezervoara 1“ и „Referenca 
Rezervoara 2“. Ниво воде се може пратити нумерички у правоугаоницима испод текста 
„Rezervoar 1“ и „Rezervoar  2“, као и путем бара графички. 

 

Слика 7.18. Изглед прозора „Visualization_1“ 
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Слика 7.19. Изглед прозора „Visualization_2“ 

Елемент са натписом “Referenca Rezervoar 1” је Rounded Rectangle елемент који 
се налази у палети алата која се зове Basic. 

 

Слика 7.20. ТoolBox 

Када се наведени елемент дода на радну површину (једноставним превлачењем) 
и изабере у десном делу прозора се отвара сет опција приказан на наредној слици у којем 
се врше сва потребна подешавања елемента. 



Образовни пано М238     

65 

 

 

Слика 7.21. Properties картица 

Сви елементи у визуелизацији који у себи садрже натпис „%f“ су такође Rounded 
Rectangle елементи. Постоје два типа ових елемената – они којим се само очитава неки 
податак или се и очитава и задаје вредност некој променљивој у програму. За наведене 
елементе треба уписати текст „%f“ (опција Text у Properties), како би се вредност која се 
очитава била видљива кориснику у Float oблику. Елементи који очитавају неке вредности 
су елементи који очитавају стварну вредност нивоа воде у резервоарима дату у cm 
(приказани на наредној слици). 

 

Слика 7.22. Елементи за очитавање вредности из програма 

Подешавање елемената који очитавају стварну вредност нивоа воде у 
резервоарима дато је на наредној слици. 
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Слика 7.23. Properties картица елемената који очитава стварну вредност нивоа воде 

Сви остали елементи са натписом „%f“ су елементи у које се уписује вредност. 
Они представљају нумеричка поља за упис вредности. Подешавање ових елемената дато 
је наредном сликом. 

 

Сллика 7.24. Properties картица елементи у које се уписује вредност 

Поред подешавања која су вршена за елементе који само очитавају вредности, 
елементи у које се и уписују вредности имају и подешавање везано за упис вредности. 
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Потребно је поред OnMouseDown у Properties изабрати Configure…. Отвара се 
прозозор приказан на наредној слици у коме је потребно опцију Write a Variable 
пребацити уз помоћ стрелице на празну површину и потврдити - OK. 

 

Слика 7.25. Input Configuration прозор 

Након потврде добија се опција Write a Variable на десној страни прозора Input 
Configuration (приказаног на наредној слици) у коме се додељује променљива и могу се 
дефинисати минимална и максимална вредност која може да се унесе у елемент.  

 

Слика 7.26. Write a Variable прозор 

Поступак треба поновити и за дугме „Podesavanja“ као и „Nazad“ у 
Visulalization_2, али уместо команде Write Variable треба користити команду Switch 
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FrameVizualization и доделити му „Visulaization_2“ за дугме „Podesavanja“ што је 
прозор са подешавањима, односно „Visualization_1“ за дугме „Nazad“ што представља 
повратак на главни прозор. 

Тастери „Start“ и „Stop“ се позивају из ToolBoox-a, тј.“Windows Controls”, а 
називају се “Button” - ове тастере је потребно повезати са променљивама из програма - 
једноставним позивањем промењиве Start у пољу Tap→Variable. Исти процес треба 
поновити и за елемент Stop. 

 

Слика 7.27. Properties картица за „Start“дугме 

Елементи који представљају визелизацију резервоара се добијају превлачењем на 
радну површину из Toolbox-a подмени “Complex Controls” под називом “Bar Display”. 
Подешавање елемената који представљају визелизацију резервоара приказано је на 
наредној слици. 

 

Слика 7.28. Properties картица за “Bar Display”дугме 
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Потребно је подесити и сигналне лампице које сигнализирају да ли је пумпа 
активна. Сигнална лампица мора бити подешена као и претходно поменути тастер Start. 
Међутим, поред подешавања као за тастер Start њему се морају додати две различите 
боје, односно два различита стања, како би елемент заиста представљао сигналну 
лампицу - конкретно у овом случају црвена боја представља неактивност пумпе, док 
зелена боја режим рада пумпе. 

 

Слика 7.29. Properties картица за елемте за  сигнализацију рада пумпи 

Пре повезивања хардвера потребно је проверити програма помоћу симулације 
(Online→Simulation).   
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Лабораторијска вежба 8 – Регулација температуре 

ЗАДАТАК: 

Написати програм којим се обезбеђује регулација температуре термичког 
процеса. Потребно је обезбедити два режима рада: ручни и аутоматски који се задају са 
оператор панела.  

Ручни режим треба да омогући проверу рада грејача и вентилатора, као и проверу 
рада сензора температуре на лабораторијској поставци термичког процеса. 

Аутоматски режим рада треба да омогући задавање референце температуре које 
се на основу изабране управљачке логике: хистерезисни компаратор или ПИД регулатор 
аутоматски регулише. Извршити подешавање параметара ПИД регулатора. 

РЕШЕЊЕ: 

8.1 Опис лабораторијске поставке термичког процеса 

8.1.1 Блок шема лабораторијске вежбе 

Блок шема лабораторијске вежбе је приказана на слици Слика 8.1. 

 

Слика 8.1. Блок шема везе PLC контролера и лабораторијске поставке термичког процеса 

Детаљнији приказ лабораторијске поставке термичког процеса је приказан на 
слици Слика 8.2. Поставка се састоји из горњег дела који предстаља термички тунел у 
којем се врши регулација температуре и представља модел сушаре или различитих 
комора какве се могу срести у реалним индустријским процесима. На почетку тунела се 
налази вентилатор који омогућава принудно кретање ваздуха кроз тунел. Грејач се 
налази иза вентилатора. Дуж тунела се налазе два сензора за мерење температуре. На 
крају тунела се налази клапна којом се може изазвати поремећај на систему и тиме 
проверити одзив система и ефикасност управљања. Испод тунела се налази управљачка 
електроника и изведени прикључци преко којих се врши управљање. Са стране се налазе 
прикључци за напајање. 
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Слика 8.2. Лабораторијска поставка термичког процеса изглед предње и бочне стране 

Поставка се напаја наизменичним напоном 230V. Поред ових прикључака 
изведени су прикључци са изворима напајања 12 VDC и 100 VDC за спољашњу употребу. 
Напајање и извори су заштићени топљивим осигурачима. На слици Слика 8.3. је дат 
приказ електричне шеме унутар поставке. 

 

Слика 8.3. Енергетски део лабораторијске поставке термичког процеса 

Управљачка елекетроника се састоји од два идентична електронска склопа чија је 
намена да дигиталне сигнале (PWM сигнале) са PLC контролера конвертују на напонски 
ниво који је потребан за исправан рад грејача и вентилатора. На слици Слика 8.4. је 
приказана блок шема PWM појачавава са два канала. 

 

Слика 8.4. Управљачка електроника за појачање сигнала 
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Управљање вентилатором и грејачем се врши PWМ сигналом генерисаним из 
PLC контролера. Како грејач и вентилатор раде са напонским нивоима и струјама које се 
не могу обезбедити од дигиталних излаза PLC контролера, потребно је користити 
додатно напајање и управљачку електронику.  

Електроника која појачава управљачке импулсе генерисане од стране PLC 
контролера реализована је тако да галвански одвоји управљачки део од енергетског дела. 
На слици Слика 8.5. дата је електронска шема појачавача. 

 

Слика 8.5. Електронска шема PWМ појачавча 

Галванско одвајање је извршено оптокаплером LTV817. Тако пренет сигнал се 
доводи на окидачко коло IR2184. IR2184 је брзи окидач за транзисторе који се користе 
као брзи прекидачи за PWM управљање вентилатором и грејачем. 

8.1.2 Модул са аналогним улазима 

Аналогни модул коришћен у овој вежби је модул типа TM2AMI2HT приказан на 
слици Сл.6. Модул се конфигурише за напонске сигнале од 0 – 10 V. 

  

Слика 8.6. Модул са аналогним улазима 
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8.1.3 Сензори за мерење температуре 

У лабораторијској поставци се користе термистори са негативним 
температурним коефицијентом (NTC) за мерење температуре. NTC је тип отпорника чија 
се електрична отпорност смањује са порастом температуре. NTC сензор је повезан са 
отпорником сталне вредности и формира напонски разделник Слика 8.7. Промена отпора 
са температуром доводи до промене излазног напона на модулу са напонским улазима.  

              

Слика 8.7. Електрична веза NTC отпорника 

Да би приказали промену температуре потребно је одредити преносну 
карактеристику сензора. Преносна карактеристика сензора представља промену напона 
са променом температуре. Карактеристика је добијена праћењем напона за различите 
вредности температуре. Преносна карактеристика има облик приказан на слици Слика 
8.8. 

 

Слика 8.8. Преносна карактеристика NTC сензора 

8.1.4 Креирање апликације за PLC и HMI 

Након повезивања свих елемената, може се приступи дефинисању контролера, 
оператор панела и креирању управљачког програма. 

Подешавање контролера врши се применом софтвера SoMachine V3.1, у ком се 
дефинишу све улазно излазне јединице и креира апликација. Да би се реализовала 
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регулација и величине биле приказане у реалним физичким вредностима неопходно је 
извршити скалирање улазног сигнала. Температура у термичком процесу ће бити у 
опсегу од амбијеталне до 80°C. PLC контролер ће преко свог A/D конвертора претворити 
улазни напонски сигнал у целобројну 12 bit-ну вредност. Пре него што се започне 
креирање апликације потребно је дефинисати улазе и излазе контролера који ће се 
користити.  

У софтверу је потребно отворити картицу за дефинисање аналогних улаза (I/O 
configuration) и на улазу IW0, IW1 дефинисати тип аналогног сигнала. На слици Слика 
8.9 дат је приказ могућих подешавања аналогних улаза. 

 

 

Слика 8.9. Подешавање аналогних улаза 

Дефинисање дигиталних сигнала који ће генерисати PWM сигнал се врши у 
картици I/O Mapping. PTO 0 канал представља дигитални излаз Q0, док PTO 1 канал 
представља дигитални излаз Q1. На слици Слика 8.10. приказано је подешавање PWM 
излаза. 

 

 

Слика 8.10. Дефинисање PWM излаза 

Након дефинисања улаза и излаза потребно је направити апликацију која ће 
испунити наведене захтеве. Предлог решења програма за ову поставку приказан је на 
наредним сликама. 
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Слика 8.11. Главна логика 
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Слика 8.12. Картица PWM signali 

 

Слика 8.13. Картица pwm_signali 
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Слика 8.14. Картица pwm_signali 

Бирајући картицу visualisation може се креирати изглед окружења којим ће се 
обезбедити управљање термичким процесом преко графичких команди са рачунара, што 
је погодно за тестирање написаног програма. 

 

Слика 8.15. Картица визуелизација 

Предлог решења оператор панела је изведено са пет екрана: први – основни; 
други са два тастера за покретање односно за заустављање рада система, три тастера за 
одабир режима рада; трећи за подешавање ручног режима; четврти за подешавање 
аутоматског/хистеризисног режима рада; пети који садржи график. 
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Слика 8.16. Изглед екрана оператор панела 

Исходи и извештаји лабораторијске вежбе 

Ручни режим рада: 
- Упознавање са елементима и функционалностима поставке 
- Преносна функција сензора температуре 
- Ручно одржавање температуре у жељеним оквирима при спољним поремећајима 

на основу праћења временског дијаграма температуре 

Аутоматски режим рада: 

- Праћење временског дијаграма температуре за различите нивое хистерезисног 
компаратора 

- Одређивање преносне функције термичког процеса 
- Подешавање параметара ПИД регулатора применом одскочне побуде 
- Задавање различитих референци температуре и праћење одзива температуре за 

различито подешене параметре ПИД регулатора 

 

.  
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Лабораторијска вежба 9 – Управљање корачним моторoм 

ЗАДАТАК: 

Написати програм за PLC којим се остварује контрола позиције и брзине корачног 
мотора применом микростеп драјвера за корачне моторе. 

РЕШЕЊЕ: 

9.1 Управљање корачним мотором 

Један од најчешћих начина за контролу корачних мотора је микро корачање. За 
овакву контролу мотора потребна су два сигнала, Step сигнал и Direction сигнал. 

 Број Pulse сигнала одређује број корака, док фреквенција сигнала дефинише 
брзину корачања. Direction сигнал одређује смер корачања мотора. Логичка 1 
представља корачање у једном смеру, а логичкој 0 корачање у супротном смеру. 

 

Слика 9.1. Изглед потребних сигнала за управљање корачним мотором 

Микро корачање (окретај мањи од једног корака) постиже се контролом струје, 
тако што се подешавањем односа струја у намотајима двеју фаза одређује угао 
заокретања ротора, тј. дела корака. Ако су струје кроз намотаје једнаке ротор ће ротирати 
за пола корака. Контрола струје у драјверу се врши на тај начин што се излазни 
транзистори побуђују импулсно ширинским сигналом фреквенције неколико десетина 
kHz.  
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Слика 9.2. Струје кроз намотаје и позиција корачног мотора применом микро корачања 

9.2. Електрична шема 

 

Слика 9.3. Електрична шема лаб. вежбе 9 
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9.3. Програм за PLC 

На слици су дате декларисане променљиве коришћене у програму. 

 

Слика 9.4. Декларисане променљиве за лабораторијску вежбу 9 

Реализовани програм у SoMachine-у приказан је на наредној слици. Додељивањем 
логичке 1 променљивој „power_driver“ активира се драјвер (преко ENABLE канал да 
драјву, односно преко Q2 излаза на PLC-у). Омогућена је и промена смера (две наредне 
линије кода). За позиционирање у нулту тачку искоришћен је Холов сензор (активира се 
када се испод њега нађе магнет) што представља Homing мод. У Homing моду поставља 
се нова вредност позиције (довољно велика да корачни мотор направи обртај како би се 
магнет могао наћи испод Холовог сензора, али је подешена много већа – 10000, како би 
у случају да Холов сензор (повезан на улаз I0 на PLC-у) неодреагује омогућили и наредни 
покушаји Homing-а). Блокови у наредним линијама кода (5.,6.,7.,8. линија) служе за 
контролу корачног мотора (детаљније о коришћеним блоковима се може прочитати у 
Help-у). Када се одради позиционирање у нулту позицију или корисник жели да заустави 
корачни мотор довођењем променљиве „Stop“ на логичку 1 корачни мотор се зауставља. 
Последње две линије кода служе за враћање променљивих на иницијална стања како би 
се програм неометано извршавао. 
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Слика 9.5. Програм за PLC лаб. вежбе 9 
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9.4. Оператор панел 

Контрола корачног мотора од стране корисника вршиће се преко оператор панела, 
па је потребно додати операторски панел превлачењем са палете хардвера (пронаћи 
HMIS5T који се налази под ставком) а затим повезивањем Magelis HMI и Serial Line 2 са 
PLC-a. Отвориће се прозорчић у коме не треба изабрати ништа, већ кликнути мишем на 
површину како би се затворио. 

 

Слика 9.6. Додавање оператор панела 

 У стаблу програма се појављује оператор панел, као што је приказано на наредној 
слици. 

 

Слика 9.7. Стабло са додатим оператор панелом 

Прво је потребно у картици Application додати Symbol configuration. У овој 
инструкцији се може обезбедити да глобалне променљиве генерисане у SoMachine буду 
видљиве Vijeo Desinger-у. По отварању Symbol configuration отвара се прозор дат на 
наредној слци где треба изабрати Refresh, а затим бирати дугме >>. 
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. 

Слика 9.8. Symbol Congiguration 

Бирањем HMI Application са стабла програма отвориће се прозор дат на наредној 
слици (програм Vijeo Designer).  

 

Слика 9.9. Прозор програма Vijeo Designer 

Након обезбеђивања глобалних променљивих да буду видљиве Vijeo Desinger-у, 
потребно их је унети у Vijeo Desinger тако што десним кликом на картицу Variables се 
отвара прозор у коме треба изабрати опцију Import Variables From SoMachine…. 
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Слика 9.10. Додељивање глобалне променљиве у Vijeo Desinger 

Потребно је подесити параметре комуникације између оператор панела и PLC-а, 
што је приказано на наредној слици. У Vijeo Desinger-у је потребно разгранати стабло 
опције IO Manager и у картици SOM_HMIS5T у празном пољу у оквиру поља PLC 
Configuration унети име HMI-a.  

 

Слика 9.11. Подешавање комуникације 

Затим двокликом на HMIS5T на врху стабла Vijeo Desinger-а отвара се прозор у 
коме се може дефинисати начин преношења програма на оператор панел (путем USB-a) 
и који панела ће бити Initial panel ID (ID почетног панела). Подесити подешавања као 
што је приказано на наредној слици. 
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Слика 9.12. Генерална подешавања 

После подешавања може се креирати панел. Завршени оператор панел приказан 
је на наредној слици. Дугме „Aktiviraj drajver“ активира драјвер. Дугмадима „LEVO“ и 
„DESNO“ се бира смер (ако су изабрана оба дугмета смер ће бити леви). Додати су и 
дисплеји на којима се пишу и читају референтна брзина и позиција. За позициони режим 
је потребно унети обе референце, док за брзински само брзину. Затим се може изабрати 
између два режима деловањем на дугме „Pokreni po poziciji“ или дугме „Pokreni po brzini“ 
(да би мотор прешао из брзинског у позициони режим мора се претходно деловати на 
тастер „STOP“). Ако се мотор не покреће потребно је деловати на дугме „Resetuj gresku“. 

 

Слика 9.13. Изглед завршеног оператор панела 
Нови панели за оператор панел се формирају десним кликом на опцију Base 

Panels-New Panel која се налази у стаблу Vijeo Designer-а.  

За реализацију панела коришћена су дугмад – Switch( ) која се са палете алатки 
бирају, а затим постављају на радну површину. За свако дугме треба подесити текст који 
на њима пише – после двоклика на бирано дугме отвара се прозор (Switch settings) где 
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треба у подпрозору Label Static под пољем Label Type изабрати Static. Затим је потребно 
уписати текст у празној површини под пољем Label.  

Потребно је и повезати дугмад са променљивама из SoMachine-а, тако што у 
прозору Switch settings изаберу опције као на наредној слици. Опцијом Switch with Lamp 
постиже се да дугме мења боју са зелене када је одговарајућа променљива у логичкој 
нули на црвену боју када је у логичкој јединици. Под пољем Operation бира се опција Bit, 
а затим опција Toogle (Toogle обезбеђује да се деловањем на дугме врши промена 
промењиве на логички супротну вредност него што је претходно била). За сва дугмад је 
коришћена наведена опција. Затим треба пронаћи променљиву кликом на сијалицу 
(отвара се прозор дат на слици Слика 9.15.) где треба разгранати стабло и изабрати 
одговарајућу промењиву. Променљивама у програму за PLC је дат назив као називима 
дугмади, тако да је свако дугме потребно повезати са истоименом промењивом. 
Напомиње се да је и под опцијом Lamp у подпрозору General треба кликом на  сијалицу 
повезати променљиву за коју се жели промена боје. Такође, један тастер може вршити и 
више функција истовремено једноставним додавањем функција у празну површину 
прозора, стрелицом. У наредним подпрозорима прозора Switch settings могу се 
истражити и остале опције везане за подешавање дугмади. 

 

Слика 9.14. Поддпрозор General 
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Слика 9.15.Variables List 

Упис променљивих врши се преко алатке Numeric Display ( ) или дисплеј која 
се поставља на радну површину, а затим у новоотвореном прозору (Numeric Display 
Settings) бирају опције као на наредној слици. Повезивање са промењивом врши се као 
код подешавања дугмади бирањем лампице под пољем Variable. Такође, мора се 
омогућити и унос поред исписа вредности променљиве бирањем Enable Input Mode у 
подпрозору Input Mode – слика 9.17. Потребно је направити два поља за унос позиције 
(променљива „dis“ из SoMachine) и брзине (променљива „vel“ из SoMachine). 

 

Слика 9.16. Подпрозор General прозора Numeric Displаy Settings 
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Слика 9.17. Подпрозор Input Mode прозора Numeric Displаy Settings  

Потребно је и обележити који је дисплеј задужен за унос позиције а који брзине, 
бирањем алата Static Text ( ), a затим уписог жељеног текста у новоотворени прозор 
који је дат на наредној слици (у одрађеном панелу текстови су постављени изнад ). 

 

Слика 9.18. Прозор Static Text 

Након завршетка рада на панелу потребно је проверити исправност панела 

дугметом Validate Target ( ). Ако програм не показује грешке у vijeo Designer-у је 
потребно одрадити build, у падајућем менију Build Target ( ). Затим се панел може 
ппренети на реални операторски панел дугметом Download Target ( ). Такође је 
потребно логовати се и покренути апликацију у SoMachine. 

Задатак за домаћи: Остварити позиционирање корачног мотора у нулти положај 
корићшењем HOME блокова.  
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Лабораторијска вежба 10 – Двоосно позиционо управљање са 

корачним моторима 

ЗАДАТАК: 

Написати програм за PLC којим се реализује линеарна интерполација у равни, 
применом корачних мотора напајаних микрокорачним драјверима. 

РЕШЕЊЕ: 

10.1. Увoд у линeaрну интeрпoлaциjу 

Линеарна интерполација ће бити објашњена на примеру једне CNC машине 
картезијанског (Декартовог) типа са стри степена слободе. Машина поседује три 
линеарне осе X, Y i Z. Свака оса има сопствени погон. Полазна основа за конструисање 
сегмента путање су почетна P1 (x1, y1, z1) и крајња тачка P2 (x2, y2, z2) задате у простору. 
Претпоставка је да се радни елемент на сегменту покреће из стања мировања и да се 
зауставља у крајњој тачки V1(P1)=0 и V2(P2)=0. Да би радни елемент прешао предвиђену 
путању једног сегмента потребно је време t. Надовезивањем више сегменаата добија се 
целокупна путања. 

P1 x y z

P2 (x2, y2, z2)

x

y

z

 

x

y

z

1

2

3

4

n

 

Слика 10.1. Линeaрнa интeрпoлaциja нa jeднoм сeгмeнту путaњe и кoмплeтнa путaњa нaстaлa 
нaдoвeзивaњeм сeгмeнaтa 

Jeднaчинe прилaгoђeњe писaњу и зaдaвaњу крeтaњa нa нeкoм кoнтрoлeру су дaтe 
у нaстaвку. Рaзлoжeнa крeтaњa пo oсaмa су: 

21 xxx −=∆  21 yyy −=∆  21 zzz −=∆  

Смер кретања по осама се може добити из знака разлике координата почетне и 
крајње тачке. Ако је разлика позитивна онда је кретање позитивно, а ако је разлика 
негативна онда је кретање негативно. 

12 xxSx −=  12 yySy −=  12 zzSz −=  

Брзинa крeтaњa пo oсaмa зa унaпрeд дeфинисaнo врeмe T. Знaчи свe oсe зa истo 
врeмe мoрajу прeћи пут дa би сe дoбилa линeaрнa интeрпoлaциja. 



Образовни пано М238     

91 

 

t
xx

x
21 −=υ

 t
yy

y
21 −=υ

 t
zz

z
21 −=υ

 

Брзина кретања радног елемента машине V [m/s], растојање које радни елемент 
треба да пређе ΔP. 

222
zyxV υυυ ++=  

222 zyxP ∆+∆+∆=∆  

Нa oснoву oвих jeднaчинa дoбиja сe и пoтрeбнo врeмe зa крeтaњe измeђу двe тaчкe 
линeaрнe интeрпoлaциje кao: 

V
Pt ∆

=
 

10.2. Електрична шема пројекта 

 

Слика 10.2.а) Електрична шема пројекта- веза драјвера 
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Слика 10.2.б) Електрична шема пројекта – веза сензора 

10.3. Програм за PLC контролер 

На наредној слици дат је изглед стабла кад је програм завршен. У наставку ће бити 
објашњена појединачна значења одређених ставки и начин њиховог подешавања за овај 
пример. 

.  

Слика 10.3.. Стабло пројекта 

На наредној слици приказана је листа глобалних променљивих. Глобалне 
променљиве су изабране како би им се могло приступити из различитих програмских 
организационих јединица. 
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Слика 10.4. Листа глобалних променљивих 

Значење сваке од променљвих дефинисаних у GVL: 
X1 - Представља координату почетне тачке (или тачке у којој се машина тренутно 
налази) по X оси, 
Y1 - Представља координату почетне тачке (или тачке у којој се машина тренутно 
налази) по Y оси, 
X2 - Представља координату тачке коју ми задајемо (у коју желимо да машина иде) по X 
оси, 
Y2 - Представља координату тачке коју ми задајемо (у коју желимо да машина иде) по Y 
оси, 
a - Пређени пут од почетне тачке (или тачке у којој се радни елемент тренутно налази), 
до задате тачке. Израчунава се по обрасцу: 2 2( 2 1) (Y 2 1)a X X Y= − + − , 

V1 - Променљива која показује смер кретања по X оси, израчунава се по обрасцу: 
1 2 1V X X= − , 

V2 - Променљива која показује смер кретања по Y оси, израчунава се по обрасцу: 
2 2 1V Y Y= − , 

PX - Дистанца коју машина прелази по X оси, од X1 до X2, представља апсолутну 
вредност променљиве V1, 
PY - Дистанца коју машина прелази по Y оси, од Y1 до Y2, представља апсолутну 
вредност променљиве V2, 
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V-Задата брзина кретања машине (у програму се разлаже на X и Y компоненту ) 
2 2V VX VY= + , 

T - време кретања од почетне (тренутне) тачке до задате тачке. Израчунава се по обрасцу 
at
V

= , где су а и V претходно поменуте променљиве, 

VX - Представља X компоненту претходно поменуте задате брзине, 
VY - Представља Y компоненту претходно поменуте задате брзине, 
proba - Променљива која сигнализира да је машина стигла у задату тачку, 
home - Служи за покретање PTOHOME блокова homex и homey, што омогућава 
позиционирање у почетну тачку, 
SMERX - Смер кретања по X оси, 
SMERY - Смер кретања по Y оси, 
Izvrsenje - Служи за покретање PTOHOMERELATIVE блокова moverelx и moverely, чиме 
се омогућава кретање, 
Homexdone - Сигнализира да је машина дошла у почетну позицију по X оси (X1=0), 
Homeydone - Сигнализира да је машина дошла у почетну позицију по Y оси (Y1=0), 
Xdone - Сигнализира да је машина дошла у задату позицију по X оси (X2), 
Ydone - Сигнализира да је машина дошла у задату позицију по Y оси (Y2), 
Nulovanje - Сигнализира да је машина у почетној позицији по X и Y оси, 
Stop - Означава да је активан гранични прекидач, 

Програм „POU_interpolacija“ написан у ST израчунава параметре кретања. 
Покреће се кликом на “Ucitavanje tacke” на панелу, тј. тако што променљивој 
“RACUNAJ” доделимо вредност “true”. Код програма „POU_interpolacija“: 

PROGRAM POU_interpolacija 

VAR 

RACUNAJ: BOOL; 

END_VAR 

 

///////////************************ 
PROGRAM***********************///////////// 

IF RACUNAJ THEN 

(**** PRORACUN DUZINE ********) 

a:=SQRT(EXPT((X2-X1),2)+EXPT((Y2-Y1),2)); 

(*** SMEROVI ***) 

V1:=X2-X1; 

IF V1 >= 0 THEN SMERX:=PTO_POSITIVE; 
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ELSE SMERX:=PTO_NEGATIVE; 

END_IF 

V2:=Y2-Y1; 

IF V2 >= 0 THEN SMERY:=PTO_POSITIVE; 

ELSE SMERY:=PTO_NEGATIVE; 

END_IF 

(*** DISTANCE ***) 

PX:=ABS(X2-X1); 

IF PX=0 THEN 

PX:=10; 

xdone:=TRUE; 

END_IF 

PY:=ABS(Y2-Y1); 

IF PY=0 THEN 

PY:=10; 

ydone:=TRUE; 

END_IF 

(** TRAJANJE KRETANJA **) 

t:=a/V; //*** zadata brzina i vreme kretanja t ***// 

(*** BRZINE PO X i Y OSI ***) 

VX:=PX/t; 

VY:=Py/t; 

END_IF 

 
Програм „Kretanje“ написан у FBD омогућава кретање, позиционирање у почетну 

тачку и заустављање машине у случају активирања неког од граничних прекидача. 

Да би се машина позиционирала и правилно кретала, програм „Kretanje“ узима 
вредности које се претходно израчунавају у програму „POU_interpolacija“. 
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Слика 10.5. Промењиве за лаб.вежбу 10 

Када се променљивој „Napajanje“ додели вредност true, укључују се 
микрокорачни драјвери (променљивa „Napajanje“ се додељује одговарајућем регуларном 
излазу који је повезан на ENABLE улазе драјвера). 

PTOSIMPLE блокови PTO_PWM.PTO00 и PTO_PWM.PTO01 представљају 
системски део програма, и без њих блокови PTOMOVERELATIVE, PTOHOME, и 
PTOSTOP не би могли да се извршавају. Имамо два блока, јер користимо две осе. Блок 
PTOMOVERELATIVE под називом „moverelx“ омогућава кретање од тачке до тачке по 
X оси. Покреће се променљивом „izvrsenje”, а вредности за брзину, дистанцу и смер 
узима из програма POU_interpolacija. По извршеном кретању поставља вредност 
променљиве „xdone” на true. Блок PTOMOVERELATIVE под називом „moverely“ 
омогућава кретање од тачке до тачке по Y оси. Покреће се променљивом „izvrsenje” као 
и блок moverelx, а вредности за брзину, дистанцу и смер узима из програма 
„POU_interpolacija“. По извршеном кретању поставља вредност променљиве „ydone” на 
true. 

 

Слика 10.6. Прве линије кода 
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Када су променљиве „xdone“ и „ydone“ постављене на вредност true, 
променљивама X1 и Y1 додељују се вредности променљивих X2 и Y2. Када су вредности 
додељене, потребно је променљивама поново доделити вредност false, како би програм 
могао да се извршава нормално, а машина позиционира у следећу или почетну тачку. 
Када блокови „homex” и „homey” нису активни, тј. када променљива „home” има 
вредност „false“, потребно је доделити локалној променљивој „status“ вредност true. Ова 
променљива служиће као један од услова да се машина заустави ако се активира неки од 
граничних прекидача, а да притом нису активни „PTOHOME” блокови - у овом делу кода 
треба је рестартовати на логичку нулу како би програм могао правилно да се извршава. 

 

Слика 10.7. Пета и шеста линија кода 

Блокови PTOHOME под називом „homex” и „homey” служе за позиционирање у 
почетну тачку. Покрећу се кликом на „Home” на панелу, тј. додељивањем вредности true 
променљивој „home”. У самим блоковима задају се брзине за брзи ход и спори ход, а по 
извршеном кретању блок „homex” поставља променљивој „homexdone” вредност „true”,а 
„homey” променљивој „homeydone” вредност true. Када променљиве „homexdone” и 
„homeydone” имају вредност true, променљивој „nulovanje” такође се додељује вредност 
true. То је неопходно да се вредности „X1“, „Y1“ и „a“ поставили на нулу. Да би се 
програм даље неометано извршавао, потребно је вредности променљивих „nulovanje”, 
„homexdone” и „homeydone” поставити на false, а променљиву „status” на вредност true. 

 

Слика 10.8. Седма-десета линија кода 

Да би се кретање машине ограничило и тиме избегао потенцијални квар, користе 
се гранични прекидачи. Да би се машина зауставила потребно је да се активира неки од 
граничних прекидача. Блокови PTOSTOP под називом „stopy” и „stopx” врше 
заустављање машине уколико се активира гранични прекидач на начин који је претходно 
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објашњен. Покрећу се када променљива „stop” има вредност true. Када се машина 
заустави потребно је притиснути тастер „Home” на панелу како би се машина 
позиционирала у нулту почетну тачку и како би се рад на машини могао наставити 
несметано. Како машина не би била нон-стоп заустављена и да би уопште дошло до 
заустављања потребно је да буду испуњена два услова: да се не врши позиционирање у 
почетну тачку и да се укључи неки од граничних прекидача. Део програмског кода који 
омогућава заустављање степ мотора приказан је на наредној слици. 

 

Слика 10.9. Једанаеста – тринаеста линија кода 

Редослед извршавања програма приказан је на наредној слици – прозор MAST. 

 

Слика 10.10. Додавање програма у MAST 
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10.4. Визуелизација 

Потребно је направити и визуелизацију ради једноставније контроле - коначан 
изглед приказан је на наредној слици. Прва колона правоугаоника служи за упис 
координата тачака путање и брзине кретања. Уписивањем вредности, па избором  
дугмета „Ucitavanje tacke“ вредности се записују у програм. Дугметом Start покреће се 
кретање. У другој колони правоугаоника налазе се прорачунате вредности, добијене 
прорачуном из програма на основу унетих вредности. Дугметом Home извршава се 
повратак у нулту позицију. 

 

Слика 10.11. Коначни изглед панела 
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10.5. Листа улаза и излаза на контролеру и подешавања брзих излаза 

На наредне четири слике приказана су подешавања везана за улазе и излазе на 
PLC-у. 

 

Слика 10.12. Листа коришћених улаза 

 

Слика 10.13. Листа коришћених излаза 
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Слика Слика 10.14. Подешавање homing-а PTO00 

 

Слика 10.15. Подешавање homing-а PTO01 
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Лабораторијска вежба 11 – Управљање мотором једносмерне 

струје коришћењем релејне технике и PWM контролера 

ЗАДАTAK 11. 

Написати програм који омогућава промену смера мотора једносмерне струје 
применом релејног H моста. Дати електричну шему и везу са дигиталним улазима и 
излазима контролера, обезбедити заштиту од истовременог захтева са оба смера 
истовремено. Обезбедити два режима рада применом гребенасте преклопке: 

а) мануелни: деловањем на тастер лево (црвени тастер) мотор се врти у левом 
смеру, деловањем на тастер десно (зелени тастер) мотор се обрће у десном смеру.  

б) аутоматски: деловањем на тастер старт (зелени тастер) мотор се обрће у левом 
смеру 30 секунди, а затим мења смер и обрће се 25 секунди, затим мирује 30 секунди и 
цела секвенца се понавља док се не делује на тастер стоп (црвени тастер). 

РЕШЕЊЕ: 

11.1. 1. Електрична шема пројекта 

 

 

Слика 11.1.1. Електрична шема пројекта – управљачка шема улаза (горе) и излаза (доле) 
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Слика 11.1.2. Енергетска шема пројекта 

Нерегуларно стање кратког споја на напајању од 24 V онемогућено је хардверски 
помоћу релеја који има инвертујуће контакте (4 NО и 4 NC контакта).  

11.1.2. Програм за PLC 

Реализовани програм дат је на наредној слици. Потребно је дефинисати два 
функционална блока - један за аутоматки режим („automatic“) и један за мануални режим 
(„manual“). 

Функционални блок „automatic“ треба да има улазе за старт и заустављање рада 
блока и излазе – излаз захтев за левим смером и излаз захтев за десним смером, мада је 
могуће реализовати и помоћу једне промењиве (0 – леви; 1- десни смер), али тада је 
потребно дефинисати још једну промењиву за стање заустављања мотора – нулти напон 
на мотору. Реализовани програм дат је на наредној слици. 
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Слика 11.1.3. Реализовани функционални блок Automatic 

Променљива „start“ покреће извршавање функционалног блока. За временску 
контролу процеса рада коришћени су тајмери са кашњењем активирања, јер они престају 
да раде када нестане сигнал на њиховом IN улазу, док остале врсте тајмера задржавају 
сигнал на излазу и пошто нема логичке јединице на њиховом IN улазу, тако да излази 
тајмера који дају захтев за леви и тајмера који даје захтев за десни смер могу бити у исто 
време укључени и тада настаје грешка у програму. Тајмером tonn_pom (помоћни тајмер) 
и промењивом „mirno_pom“ омогућује се да између захтева за левим (променљива 
smerlevo) и захтева за десним смером (променљива smerdesno) постоји мирно време када 
су оба захтева на логичкој нули односно мотор није активан. У супротном релеј који је 
хардверска компонента не успева да следи захтев за наглом променом логичког стања 
захтева за левим после захтева за десним смером или обрнуто, чиме настаје кратак спој, 
па ће деловати заштита исправљача која ће искључити напајање на кратак временски 
период када се деси кратак спој. После неколико оваких кратких спојева и контролер ће 
се рестартовати. Из наведеног разлога дефинисана је нека врста мирног времена како не 
би дошло до кратког споја. Промењивом „stop“ доводи се помоћна променљива „stop2“ 
на вредност логичке јединице, која за узврат поставља променљиве „smerlevo“ и 
„smerdesno“ на логичку нулу чиме се даје сигнал за заустављање мотора. Променљиве 
„Start“ и „Stop“ су додељене одговарајућим улазима на контролеру на које су повезани 
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старт и стоп тастер. Функционални блок омогућава да се и после деловања на стоп тастер 
и заустављању мотора, поновним деловањем на старт тастер покрене рад функционалног 
блока испочетка. 

Функционални блок „manual“ дат на наредној слици  потребно је да има улазе – 
захтев за левим, захтев за десним смером, као и стоп тастер за заустављање рада мотора 
када су оба излаза (захтев за левим и захтев за десним смером на логичким нулама). 
Реализивани функционални блок дат је на наредној слици. Из истог разлога као и за  
„automatic“ функционални блок, уведено је мртво време и тада су захтев за левим и захтев 
за десним смером на логичким нулама. 

 

Слика 11.1.4. Функционални блок manual 

Довођењем промењиве „TASTER_DESNO“ или „TASTER_LEVO“ на логичку 
јединицу покреће се функционални блок (променљива „TASTER_DESNO“ је додељена 
улазу контролера на који је повезан зелени, променљива „TASTER_LEVO“ црвени 
тастер). Промењивом „STOP“ оба захтеви за левим и десним смером су на логичким 
нулама што је знак за нулти напон на мотору. 

У главном програму је потребно позвати два реализована функционална блока и 
доделити њиховим излазима различите променљиве – за функционални блок „manual“ – 
„smerlevo1“ и „smerdesno1“ и за функционални блок „automatic“ – „smerlevo2“ и 
„smerdesno2“ (помоћне промењиве за одређивање стања мотора). Затим је у зависности 
од стања преклопке потребно доделити вредност ових променљивих са одговарајућег 
функционалног блока („automatic“ или „manual“) главним променљивама за стање 
мотора. Промењиве „smerlevo“ и „smerdesno“ су додељене излазима контролера (Q4, Q5) 
на које су повезани релеји за леви и десни смер, односно представљају главне 
променљиве за стање мотора. Такође, када је један блок укључен (automatic/manual) 
други је потребно да буде искључен што се постиже довођењем променљивих задужених 
за укљученост једног блок на стоп улаз другог функционалног блока. Уз претходно 
наведено потребно је и омогућити променљиву stop која зауставља мотор у аутоматском 
режиму (на стоп је доведена негација јер је тастер који се користи NC типа – црвена 
печурка). За заустављање мотора у мануелном режиму исто је искоришћења црвена 
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печурка. Такође, исти тастер као за захтев за смер десно у мануелном режиму се користи 
за команду старт у аутоматском (зелени тастер). 

 

Слика 11.1.5. Главни програм 

На наредној слици дате су додељене меморијске локације променљивих 
излазима/улазима PLC-а. 

 

Слика 11.1.6. Додељење мемориске локације променљивих излазима/улазима контролера 
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ЗАДАTAK 11.2. 

Написати програм за PLC који омогућава управљање брзином променом напона 
напајња применом PWM сигнала. Дати електричну шему везе са дигиталним улазима и 
излазима контролера. Обезбедити могућност промене избора смера. Реализовати 
апликацију за HMI панел. 

РЕШЕЊЕ: 

11.2.1. Електрична шема пројекта 
 

 

Слика 11.2.1. Управљачка шема за лаб.вежбу 10 задатак 10.2. 

 

Слика 11.2.2. Енергетска шема за лаб.вежбу 10 задатак 10.2. 

За излаз са PLC је искоришћен Q2 који је поред Q0 брзи излаз. 

11.2.2. Програм за PLC 

Блок „manual“ из претходног задатака је искоришћен једноставним копирањем. 
Функционални блок „DUTY“ прорачунава фактор испуне за задату брзину мотора – 
коришћена је груба леинеаризација између нултог напона – нулте брзине и номиналног 
напона – номиналне брзине. 
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Слика 11.2.3. Главни програм за задатак 10.2. 

 

Слика 11.2.4. Функционални блок DUTY 

Потребно је и подесити брзи излаз како би могао бити коришћен као брзи PWM излаз. 

 

Слика 11.2.5. Подешавања за брзи излаз 

Напомиње се да је у овој лабораторијској вежби могуће користити и један релеј 
за промену смера, док се укљученост/искљученост може контролисати испуном PWM 
сигнала, али је због компатибилности са вежбом 10.1. задржана претходна 
конфигурација. 

11.2.3. Операторски панел 
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Реализовани операторски панел приказан на наредној слици омогућава 
укључивање и искључивање PWM-a, као и подешавање брзине у обртајима у секунди. 
Смер се бира одговарајућим џојстицима на операторском панелу. Релеји се могу вратити 
у равнотежни положај и деловањем на печурку (променљива pecurka из PLC програма). 
Такође при раду је потребно довести наизменични напон на PWM контролер и укључити 
одговарајућу преклопку на радном столу и укључити дугме на PWM контролеру. Kада 
се доведе PWM сигнал са PLC на PWM контролер сигнална лампица PWM на PWM 
контролеру ће сијати црвено (јачина сијања зависи од PWM испуне). Присуство 
наизменичног напона на PWM контролеру показује зелена LED сијалица (горња ЛЕД). 
На оператор панелу дугметом ON/OFF PWM могуће је искључити PWM сигнал 
(реализовано је преко Bit→Toogle опције) које сија црвено док је активно, односно када 
је PWM укључен. 

 

 Слика 11.2.6.Оператор панел за лаб. вежбу 10.2. 
 

Задатак за домаћи: Остварити PI регулацију DC мотора  коришћењем PWM 
контролера. Напајање енкодера довести са исправљачког напајања - Mean Well MDR-40-
5. 
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Лабораторијска вежба 12 – Управљање мотором једносмерне 

струје коришћењем драјвера 

ЗАДАTAK 12.1. 

Остварити управљање мотором једносмерне струје коришћењем драјвера за DC 
моторе употребом напонског референтног сигнала, односно коришћењем 
потенциометрера на аналогном улазу драјвера. 

РЕШЕЊЕ: 

Најпре је потребно повезати потенциометар на аналогни улаз драјвера као што је 
то дато шемом. 

 

Слика 12.1.1. Шема везе потенциометра на аналогни улаз 

Затим треба стартовати апликацију ServoTune. Отвара се програм приказан на  
наредној слици. 

 

Слика 12.1.2. Апликација ServoTune 
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Отворити картицу Communications setup ( ). Отвара се прозор приказан на 
наредној слици, у коме треба пронаћи одговарајући USB порт и потвдити са ОК. 

 

Слика 12.1.3. Прозор Communications setup 

По успешном логовању отвориће се прозор на наредној слици. 

 

Слика 12.1.4. Прозор по успешном логовању 

Затим отворити картицу Advanced setup (приказана на наредној слици), где треба 
изабрати Analog Without FB - контрола напона на крајевима индукта мотора 
једносмерне струје. Опција Analog With FB стално враћа грешку на излазу (сигнална 
ЛЕД трепери, а мотор се не окреће) па се неће користити.  

 

Слика 12.1.5. Прозор за подешавање режима контроле 
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После бирања картице Analog Options треба конфигурисати драјвер као што је 
урађено на наредној слици (сви параметри су описани на графику који се налази на 
слици). 

 

Слика 12.1.6. Прозор за подешавање параметара контроле преко напонске референце 

Потврдити два наредна прозора са OK, a затим штиклирати опцију Allways 
enable, као што је то урађено на наредној слици. 

 

Слика 12.1.7. Прозор са опцијом Allways enable 

Након описаних подешења могуће је користећи потенциометар контролисати 
брзину мотора у два смера обртања мотора.  
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ЗАДАTAK 12.2. 

Написати програм за PLC којим се омогућава управљање мотором једносмерне 
струје применом драјвера употребом PD сигнала. 

РЕШЕЊЕ: 

12.2.1. Електрична шема везе: 

 

Слика 12.4.1. Управљачка шема - веза контролера са драјвером 

 

 

Слика 12.4.2. Енеретска шема за вежбу 21.4. 
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Слика 12.4.3. Повезивање енкодерског конектора драјвера и енкодера 

12.2.2. Програм за PLC 

Најпе је потребно је дефинисати параметре канала који се користи, као што је 
приказано наредном сликом  

Напомена: PTO канали су Q0 и Q1 (са помоћним Q9 и Q12 који служе за Homing) 
, док су PWM канали Q0 и Q2 (са помоћним Q11 и Q12). 

 

Слика 12.4.4. Дефиници парaмeтри коришћеног канала у Embedded Functions 

На наредној слици приказан је реализован програм у SoMachine. У првој линији 
кода се налази обавезан блок када се користи PD сигнал – PTOSIMPLE блок. У следеће 
две линије кода извршена је конверзија брзине из обратја у секунди у Hz , узимајући у 
обзир преносни однос редуктора који се налази на мотору једносмерне струје од 6.25, 
као и број импулса по једном обртају, односно резолуцију енкодера од 500 импулса. 
Такође пошто је номинална брзина мотора 3600, за максималну брзину мотора на страни 
редуктора (преведено у импулсе) добија 288.000 импулса. Убрзање и успорење мотора 
је иницијализирано на 50 Hz/s. У трећој линији кода врши се конверзија позиције из 
степена (јер се у том облику задаје са операторског панела) у импулсе (формат 
дефинисан у блоковима MOVERELATIVE и MOVEVELOCITY). Четврта и пета линија 
кода служе за могућност промене смера. Последње три линије кода чине блокови за 
контролу мотора преко PD сигнала. 
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Слика 12.4.5. Програм за PLC лаб. взеже 11.4. 

12.2.3. Оператор панел 

Реализовани операторски панел приказан је на следећој слици. Смер брзине бира 
се дугмадима LEVO и DESNO (изабрано дугме ће се зацрвенети, а такође ако су оба 
укључена леви смер има предност, јер је тако дефинисано програмом за PLC). Потребно 
је унети брзину и позицију, а затим изабрати дугме „Pokreni po poziciji“ – мотор ће се 
кретати дефинисаном брзином док не испуни потребну позицију. Када мотор пређе 
задате импулсе може се стартовати испочетка. Постоји и брзински режим када се задаје 
само брзина и делује да дугме „Pokreni po brzini“.  
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Да би се DC мотор из брзинског режима зауставио потребно је деловати на дугме 
„STOP“ и није поново деловати на дугме „Pokreni po brzini“ јер су сва дугмад осим 
„LEVO“ и „DESNO“ су реализована preko Bit, односно Momentary ON опције. Мотор је 
могуће искључити и деловањем на печурку на оператор панелу. Тек након стоп команде 
је могуће поново стартовати. Ако мотор не реагује на наредбу потребно је ресетовати 
драјвер дугметом „Resetuj gresku“. 

 

Слика 12.4.6. Реализовани операторски панел за лаб. вежбу 11 
  



Образовни пано М238     

117 

 

 

ЗАДАTAK 12.3. 

Подесити параметаре PID регулатора драјвера за DC моторе DCS3010. 

РЕШЕЊЕ: 

Драјвер DCS3010 поседује уграђени PID регулатор, што значи да нема потребе 
програмирати регулацију у SoMachine, тј. у PLC није потребно уносити регулациону 
петљу. Потребно је стартовати апликацију ServoTune3 v3.07b. Отвара се прозор дат 
наредном сликом. 

 

Слика 12.5.1. Главни прозор аликације ServoTune3 v3.07b 

Пре рада са програмом потребно је подесити комуникацију у Communications 

setup ( ), као што је описано у вежби 12.1. 

Затим је потрбено у опцији Advanced setup подесити опцију Input Interface на 
Step/direction (као што је урађено на наредној слици). 
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Слика 12.5.2. Прозор Advanced controller options 

Затим у главном прозору ServoTune апликације треба одабрати опцију AutoTune, 
након чега се отвара прозор приказан на нарендој слици.  

 

Слика 12.5.3. Прозор Auto PID 

Одабрати опције приказане на слици и стартовати дугме Sample. Програм сада 
аутоматски критично осцилаторном методом одређује параметре регулатора драјвера. 
Резулат је дат на наредној слици. 
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Слика 12.5.4. Прозор Auto PID осцилација није детектована 

Као што се види на претходној слици критична фреквенција осцилација није 
пронађен, па је потребно повећати параметар Kp (нпр. на 300) и поново стартовати 
Sample. Kaо што се види на наредној слици осцилација је пронађена и параметри 
регулатора су одређени – командом OK (Apply) они се уписују у меморију на драјверу.  

 

Слика 12.5.5. Прозор Auto PID – осцилација детектована 
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Сада се може испробати одзив система на референцу од 100 корака. Резултат је 
дат на наредној слици. 

 

Слика 12.5.6. Прозор апликације Servotune sa oдзивoм мотора 
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Лабораторијска вежба 13 – Управљање асинхроним мотором 

ЗАДАТАК 13.1.  

Написати програм за PLC који омогућaва промену спреге асинхорног мотора 
помоћу методе промене спреге из звезде у троугао (Звезда-Троугао). Покретање мотора 
се врши старт (зеленим), а заустављање стоп (црвеним) тастером. 

РЕШЕЊЕ: 

13.1.1. Електрична шема 

 

Слика 13.1.1. Енерегетска шема за задатак 13.1. 

 

Слика 13.1.2.Управљачка шема за задатак 13.1. 
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13.1.2. Програм за PLC 

Програм реализован у SoMachine приказан је на наредној слици. После 10 секунди 
од старта мотора (укључивања главног релеја и спреге звезда преко тастера) укључиће 
се релеј задужен за спрегу троугао, а релеј задужен за спрегу звезда ће се искључити. 
Додато је и мирно време од 400 ms за релеје како не би дошло до трофазног кратког споја 
на мрежи. Деловањем на стоп тастер сви релеји се деактивирају и мотор се зауставља. 

 

Слика 13.1.3. Програм реализован у SoMachine за задатак 13.1. 
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ЗАДАТАК 13.2.  

Написати програм за PLC који омогућaва промену смера обртаања асинхроног 
мотора коришћењем релејне технике. 

РЕШЕЊЕ: 

13.2.1. Електрична шема 

Промена смера код асинхроне машине постиже се заменом две фазе, Енерегетска 
и управљачка шема за задатак 13.2. приказана је на наредној слици. 

 

Слика 13.2.1. Енерегетска шема за задатак 13.2. 
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Слика 13.2.3. Управљачка шема за задатак 13.2. 

13.2.2. Програм за PLC 

Главни програм дат је на наредној слици. Деловањем на тастер укључује се главни 
контакт при чему је омогућено укључивање и искључивање главног релеја преко само 
једног тастера (коришћени функционални блок приказан је на слици 13.2.6). Искоришћен 
је и блок „manual“  из лаб. вежбе 10. и приказан је на слици 13.2.5. Подешено мирно 
време за релеје у „manual“ блоку износи 400 ms. Тастером за леви и тастером за десни 
смер контролише се смер и укључење, а тастером стоп сви релеји се деактивирају и мотор 
се заутавља. 

 

Слика 13.2.4. Главни програм за задатак 11.2. 

Функционални блок приказан на наредној слици именован „Isti taster“ а који 
омогућава укључивање и искључивање главног релеја преко само једног тастера као улаз 
има T1, а као излаз S1. 
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Слика 13.2.6. Функција „Isti taster“ 

 

Слика 13.2.5. Блок „manual“ 
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ЗАДАТАК 13.3.  

У једном аутомобилском паркингу вентилација се обавља преко вентилатора 
погоњеног асинхорним мотором. Потребно је остварити да вентилатор ради са 
минималном брзином цело време, осим када ниво угљен диоксида порасте изнад 
дозвољене границе, када треба да ради са номиналном брзином. Потребно је омогућити 
и ручну контролу брзине вентилатора помоћу потенциометра. Референтна брзина мора 
бити достигнута за 5 s у аутоматском или за 10 s у мануалном моду. Смањити и акустичну 
буку мотора. Неопходно је и избећи било какве вибрације опреме при убрзању или 
успорењу - критична фреквенција система је 35 Hz. Такође, неопходно је отклонити 
механичке шокове после нестанка напајања како би се заштитила опрема када напајање 
дође поново. Подесити фреквенти претварач који напаја наведени мотор тако да се 
задовоље претходно постављени захтеви. 

РЕШЕЊЕ: 

13.3.1. Електрична шема 

Енергетска шема везе за задатак 14.3. дата је на наредној слици. 

 

Слика 13.3.1. Енергетска шема за задатак 11.3. 

 

Слика 13.3.1. Енергетски прикључци Altivar 312 са означавањем прикључака 
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Слика 13.3.2. Управљачка шема за задатак 11.3. (нису приказане клеме са фреквентог 
претварача које се не користе) 

 

Слика 13.3.3. Контолни прикључци Altivar 312 фреквентног претварача са обележавањем 
клема (бројеви означени црвеном бојом) 

13.3.2. Подешавање фреквентог претварача 

Промена режима (ручни/аутоматски) ће се вршити преко логичког улаза LI2 где  
LI2=1 даје мануелни, а LI2=0 даје аутоматски режим. У мануелном режиму унос 
референце се врши преко потенциометра на аналогном улазу AI1. Преко улаза LI3 задаје 
се преподешена брзина када постоји недозвољен ниво угљен диоксида.  

Држањем дугмета Esc на фреквентом претварачу прелази се на Remote контролу. 
Затим притиском на дугме MODE отвара се мени. Потребно је пронаћи потребне меније 
и подменије и уписати одговарајуће вредности (обавезно погледати и мануал за 
програмирање). Подешавања фреквентог претварача дата су у наставку: 

Мени drC-: 
Параметар Вредност Опис 
UnS 400 Номинални напон мотора 
FrS 50 Номинална фреквенција 
nCr 0.48 Номинална струја 
NsP 1340 Номинална брзина у обртајима у минути 
Cos 0.66 Номинални фактор снаге 
Tun YES Аутоматско подешавање (Auto-tuning) 
Uft P Квадратна моментна карактеристика за вентилаторе 
SFr 10kHz подешење прекидачке фреквенције како би се смањила бука 

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=ATV312_programming_manual_EN_BBV46385_04.pdf&p_Doc_Ref=BBV46385
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=ATV312_programming_manual_EN_BBV46385_04.pdf&p_Doc_Ref=BBV46385


Образовни пано М238     

128 

 

Напомена: Приликом уношења вредности потребно је 2 секунде држати Jog dial 
како би се унос потврдио. 

Мени SEt-: 
Параметар Вредност Опис 
ACC 5 Време трајања рампе убрзања 
dEC 5 Врeме трајања рампе успорења 
LSP 25 Минимална брзина обртања 
JPF 25 Обезбеђује прескакање резонантне фреквенције 

 
Мени FUn-: 
Под мени PSS: 

Параметар Вредност Опис 
PSS2 LI3 Дефинисање друге преподешене брзине на логички улаз 

LI3 
SP2 50 Дефинисање вредности преподешене брзине 

 
Мени FUn-: 
Под мени rPC: 

Параметар Вредност Опис 
rPS LI2 Додељивање логичком улазу LI2 функције за замену 

времена трајања рампе убрзања 
AC2 10 Време трајања рампе убрзања 
dE2 10 Врeме трајања рампе успорења 

 
Мени FUn-: 
Под мени SA I -: 

Параметар Вредност Опис 
SA2 no Функција сумирања референтне вредности онемогућена 

 
Мени FLt-: 
Под мени FLt: 

Параметар Вредност Опис 
FLr YES Омогућавање функције која након нестанка напајања па 

поновног доласка напајања одлаже укључење за 1 s (catch 
on fly) 

 
Мени I-O-: 

Параметар Вредност Опис 

rrS no Онемогућавање функције за негативан смер брзине додељен 
LI2 

Мени CtL-: 
Параметар Вредност Опис 
Fr2 AI1 Друга референца брзине се уноси преко 

потенциометра на аналогном улазу 1 
rFC LI2 Друга референца брзине се активира ако је LI2 на 

логичкој јединици 
 

Задатак за домаћи: Урадити подешавања фрекветног претварача за овај задатак 
коришћењем софтвера SoMove.  
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ЗАДАТАК 13.4.  

Написати програм за PLC за позиционирање индустријске траке пречника ваљка 
траке 100 mm. Трака се покреће асинхроним мотором преко редуктора преносног односа 
5. Асинхрони мотор се напаја фреквентним претварачем Altivar 312. Резолуција енкодера 
на асинхроном мотору је 1024. Реализовати оператор панел са кога се задаје референца 
позиције. Омогућити и могућност промене битних параметара система у програму. 
Реализивати могућност тражења нулте позиције. 

РЕШЕЊЕ: 

13.4.1. Електрична шема 

 

Слика 13.4.1. Шема везе CANopen порта са RJ45 конектором Altivar 312 

 

Слика 13.4.1. Шема вповезивања енкодера на брзе улазе PLC-a 

Енергетска шема је иста као она приказана на слици 13.3.1. 

Везе између уређаја дате су на наредној слици.  

Напомена: Електрична шема и везе између уређаја дате у 13.4.1. важе и за 
лаб.вежбу 14. 
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Слика 13.4.2. Везе између уређаја 

13.4.2. Подешавања фреквентног претварача 

Фреквенти претварач Altivar 312 са PLC комуницира преко CANopen 
комуникационог протокола (блокови који се користе за контролу фреквентног претварач 
подржавају CANopen комуникацију). Да би се фреквентни претварач могао управљати 
са PLC-ом преко CANopen магистрале неопходна су следећа подешавања: 

мени CON: 
Подемени Подешавање Објашњење 
AdCO 2 Canopen адреса 
bdCO 1000000 Баудова стопа преноса 
ErCO 0 Код грешке 

мени CTL: 
Подемени Подешавање Објашњење 
LAC L3 Ниво приступа 
Fr1 nEТ Прва референца фреквенције се задаје преко CANopen 

мреже 
rFC Fr1 За референцу је изабана прва референца  
CHFC SEP Контролни канали одвојени од референтих канала 
CD1 nEТ Контрола преко мреже првог канала 
CCS CD1 За контролни канал је изабран први канал 

 

Изглед дисплеја фрекевентог претварача након успешног подешења фреквентог 
претварача дат је на наредној слици. 

 

Слика 13.4.3. Дисплеј фреквентог претварача по успостављеној комуникацији 
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13.4.3. Програм за PLC 

Фреквенти претварач Altivar 312 се мора позвати у програм тако што се на опцију  
CAN (која се налази у оквиру стабла програма SoMachine) кликне десним кликом па 
изабере Add Device на новоотвореној листи. Појављује се прозор Add Device у коме 
треба изабрати CANopen_Optimized. Када се CANopen_Optimized  појави у стаблу 
програма треба га изабрати десним кликом, па у новоотвореној листи изабрати Add 
device. Отвара се прозор Add Device у коме треба изабрати Altivar (Altivar 312) и 
штиклирати Append device. Овим се долази до позивања фреквентног претварача у 
Configuration и аутоматског повезивања са PLC-ом. Под CANopen_Optimized у стаблу 
програма аутоматски се отвара опција Altivar 312 у којој треба подесити брзину 
комуникације и унети број (ID) чвора који је додељен фреквентном претварачу у CAN 
мрежи. Наведени кораци су приказани на наредној слици. 

 

 

Слика 13.4.4. Подешавање адресе фреквентног претварача и броја чвора 

Задатак је решен преко четири засебне програмске јединице – програм „Enkoder“ 
у коме се врши мерење позиције, програм „GLAVNI“ у коме се врши контрола 
фреквентог претварача, програм „Proracun“ у коме се прорачунавају параметри контроле 
фреквентног претварача и програм „Homing“ у коме се врши позиционирање у нулти 
положај. 

Програм „Enkoder“ приказан је на наредној слици. 
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Слика 13.4.5.. Програм „Enkoder“ 

Прве две линије кода омогућавају ресетовање енкодера по постигнутој позицији, 
како би се омогућио правилан рад програма за наредну команду позиционирања. 

Како би се у програму искористио број импулса са енкодера потребно је позвати 
HSC блок. Он се налази у опцији Embedded Functions (HSC) у стаблу програма. 
Подешавање енкодера је извршено као на наредној слици. 

 

Слика 13.4.6. Подешавање адресе фреквентног претварача 

Програм „GLAVNI“ у коме се врши контрола фреквентог претварача дат је на 
наредној слици. 
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Слика 13.4.7. Подешавање адресе фреквентног претварача 

Функционални блок MC_POWER_ATV служи за покретање фреквентног 
претварача. На улаз Axis се доводи модел фреквентног претварача (Altivar_312), а 
логичка 1 на улазу Enable за активирање фреквентног претварача. Излаз Status даје 
информацију о стању фреквентног претварача (укључен/искључен) и излаз Error даје 
информацију о постојању грешке.  

Функционални блок MC_RESET_ATV служи за ресетовање фреквентног у 
случају појављивања грешке. На улаз Axis се доводи модел фреквентног претварача 
(Altivar_312). Растућа ивица логичке 1 на улазу Execute ресетује фреквенти претварач. 
Излаз Done даје логичку 1 по обављеном ресету, излаз Busy о тренутном трајању 
операције ресетовања и излаз Error даје информацију о постојању грешке. 

Функционални блок MC_MOVEVELOCITY_ATV нам служи за контролу 
брзине мотора. На улаз Axis се доводи модел фреквентног претварача (Altivar_312). 
Растућа ивица логичке 1 на улазу Execute покреће фреквенти претварач по брзини 
подешеној на улазу Velocity. Излаз InVelocity даје информацију да ли је брзина 
достигнута, излаз Busy даје информацију да је постизање референтне брзине у току, 
излаз CommandAborted даје информацију да је поништена команда и излаз Error даје 
информацију о грешки. 

Функционални блок MC_STOP_ATV омогућава заустављање фреквентног 
претварача. На улаз Axis се доводи модел фреквентног претварача (Altivar_312). Логичке 
1 на улазу Execute зауставља фреквентни претварач. Излаз Done даје информацију о 
обављеном заустављању, излаз Busy даје инфромацију уколико заустављање не може да 
се извршава тренутно и излаз Error даје информацију уколико дође до грешке и 
заустављање се не изврши.  
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Функционални блок MC_JOG_ATV служи за управљање асинхроним мотором 
по брзини. На улаз Axis се доводи модел фреквентног претварача (Altivar_312). Логичка 
1 на улазу Forward (у десно) или Backward (у лево) покреће мотор по брзини дефинисаној 
на улазу Velocity. Излаз Done даје логичку 1 по обављеном ресету, излаз Busy о 
тренутном раду мотора, излаз CommandAborted да је поништена команда и излаз Error 
даје информацију о постојању грешке. 

Трећа програмска целина –„Proracun“ приказана је на наредној слици. 

 

Слика 13.4.8. Подешавање адресе фреквентног претварача 

Позиција се преводи у у импулсе тако што се уважи преносни однос редуктора, 
резолуција коришћеног енкодера и обим ваљка траке линеарног позиционера. По 
захтеваном старту мотора са референтном позицијом програм омогућава да мотор до 
одређене позиције се креће већом брзином (брзи ход), а затим након пређеног одређеног 
процента референтне позиције (нпр. 80%) мањом брзином како би се добила мања 
грешка у постизању референтне позиције. Правилним подешавањем процента и мање 
брзине могу се постићи задовољавајући резултати. Када мерена позиција по вредности 
постане већа или једнака референтој мотор се зауставља (променљива стоп се доводи на 
логичку 1). 

Програм „Homing“ када покренут враћа линерни позиционер у нулту позицију. 
На нултој позицији налази се светлосни пропусни сензор који када се објекат нађе на 
њему даје на излазу логичку нулу или јединицу, што служи као информација да је 
предмет у нултом положају. Да би позиционирање било што успешније потребно је да 
мотор, односно линерани позиционер крене са великом брзином уназад како би се 
поступак што брже обавио, а по реакцији сензора у нултом положају (растуће ивице 
сигнала логичке 1) после одређеног времена (мотор и даље покреће лин. позиционер 
уназад) покрене мотор у супротном смеру малом брзином. По детектовању растуће 
ивиице сигнала са сезора мотор треба да се заустави. На основу наведене идеје написан 
је програм који приказан на наредној слици. 
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Слика 13.4.9. Програм Homing 
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Наредном сликом дате су глобалне променљиве програма где су неке од њих 
иницијализоване на почетне вредности, како не би долазило дељења са нулом и чиме би 
програм показивао грешку у извршавању. 

 

Слика 13.4.10. Глобалне промењиве 
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Редослед извршавања описане четири програмске целине подешава се у картици 
MAST датој на наредној слици. 

 

Слика 13.4.11. MAST 

13.4.4. Оператор панел 

Потребно је реализовати апликацију за операторски панел, као на наредној слици. 
После позивања операторског панела картица Communications изгледа као на наредној 
слици.  

 

Слика 13.4.12. Комуникација између уређаја 

Изглед завршених панела дат је у наредне две слике. На првом панелу се задаје 
референца позиције. Помоћу дугмета Power ATV се прво активира фреквентни 
претварач,при чему се дугметом RESET ATV се може отклонити грешка фреквентног 
претварача.  Дугметом „STARТ“ започиње се кретање. Мерење позиције се стартује 
дугметом „Start Enkodera“ (чиме се омогућава контрола позиције). Након постигнуте 
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референце потребно је рестартовати мерење позиције дугметом „Reset Enkodera“. 
Деловањем на дугме „Homing“ линеарни позиционер се позиционира у нулту позицију. 
Када се линеарни позиционер нађе у нултој вредности сијаће зеленом бојом правоуганик 
„Zerro“. Дугметом „Podesavanja“ прелази се на други панел у коме се могу подесити 
параметри – брзина спорог и брзог хода, проценат пређеног пута када се дешава прелазак 
из брзог у спори ход. Могу се мењати и преносни однос редуктора, резолуција енкодера 
и пречник ваљка траке линеарног позиционера у случају промене неких физичких 
компоненти система. 

 

Слика 13.4.13. Изглед панела 1 

 

Слика 13.4.14. Изглед панела 2 
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Лабораторијска вежба 14 – Регулација брзине и позиције са 

асинхроним мотором 

ЗАДАТАК 14.1.  

Написати програм за PLC којим се остварује регулације брзине асинхроног 
мотора. 

РЕШЕЊЕ: 

14.1.1. Програм за PLC 

 

 

Слика 14.1.1.  
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14.1.2. Оператор панел 

Одрађен је и оператор панел за управљање. На првом паенлу се налази нумерички 
дисплеј за упис референтне брзине и праћење тренутне брзине. Такође дугметом „Drive“ 
активира се фреквентни претварач. Дугметом „START“ покреће се мотор по брзини, а 
дугметом „STOP“ зауставља. Дугметом „Reset“ врши се ресетовање фреквентог 
претварача. На другом панелу налазе се подешавања PI регулатора – константе дејства и 
максимални и минимални излаз из регулатора - лимит. 

 

 

Слика 14.1.2. 
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ЗАДАТАК 14.2.  

Написати програм за PLC којим се остварује регулације позиције асинхроног 
мотора. 

РЕШЕЊЕ: 

14.2.1. Програм за PLC 

 

 

Слика 14.2.1. 
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14.2.2. Оператор панел 

Одрађен је и оператор панел за управљање. На првом панелу се налази нумерички 
дисплеј за упис референтне позиције и фреквенције напона напајања мотора. Такође 
дугметом „Drive“ активира се фреквентни претварач. Дугметом „START“ покреће се 
мотор по позицији, а дугметом „STOP“ зауставља. Дугметом „Reset“ врши се ресетовање 
фреквентог претварача. На другом панелу налазе се подешавања PID регулатора – 
константе дејства и максимални и минимални излаз из регулатора - лимит. 

 

 

Слика 14.2.2. 
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