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Ми учимо кроз заблуде и грешке, 

  те постајемо мајстори кроз вежбу, 

а да и не опазимо, 

 како је до тога дошло!1 

 

 

 

 

                                                 
1 Wielend C. Martin 
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1.Елементи паноа и електрична шема 
повезивања 
 

Изглед едукативног серво паноа S7-1500Т је приказан на слици испод.  

 

Слика 1.1 – Изглед серво паноа S7-1500 

Са слике 1.1 могу се видети основни делови серво паноа. То су: 

1. Напајање - 6EP1333-4BA00 
2. PLC контролер - SIMATIC S7-1500 CPU 1511T-1 PN / 6ES7511-1TK01-0AB0 
3. Два серво драјва - Siemens V90 servo drive 
4. Два серво мотора 
5. HMI оперативни панел - AV2123-2DB03-0AX0 

1.1 Напајање 
 У оквиру овог серво паноа коришћено је напајање PM 190 W 120/230 VAC 
(6EP1333-4BA00) фирме Siemens. Изглед овог елемента је приказан на слици 1.2. 

 
Слика 1.2 – Изглед напајања 6EP1333-4BA00 

1 2 

3 

4 

5 
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Карактеристике претходно датог напајања дате су у табели 1.1 [1]. 

Улазни напон 120/230 V AC, 50/60 Hz 
Излазни напон 24 V DC 
Излазна струја 8 А 
Снага 190 W 

 

Делови напајања 6EP1333-4BA00 дати су на слици 1.3 [1]. 

 

Слика 1.3 – Делови напајања 

1.2 PLC 
 На образовном паноу се налази Siemens – ов PLC контролер  SIMATIC S7-1500 
CPU 1511T-1 PN / 6ES7511-1TK01-0AB0 који је PROFINET комуникацијом повезан са 
осталим елементима. 

Изглед контролера дат је на слици 1.4. 

 

Слика 1.4 – Изглед контролера серије S1500T 
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Неке од карактеристика овог контролера дате су у табели 1.2. 

Табела 1.2 – Карактеристике PLC контролера  SIMATIC S7-1500 CPU 1511T-1 PN / 
6ES7511-1TK01-0AB0 

Процесор CPU 1511-1 PN 
Минимална потребна верзија софтверског пакета 
TIA Portal 

V13 SP1 Update 4 

Интегрисани дисплеј + 
Број интегрисаних контролних дугмади 6 
Радни напон 24 V DC 
Дозвољена доња граница радног напона 19,2 V DC 
Дозвољена горња граница радног напона 28,8 V DC 
Стандардна потрошња струје 0,7 А 
Максимална дозвољена радна струја 1,9 А 
Снага напајања 10 W 
Максимални губици снаге 5,7 W 
SIMATIC меморијска картица + 
Максимална меморија SIMATIC меморијске 
картице 

32 Gbyte 

Интерна меморија контролера за програм 225 kbyte 
Интерна меморија контролера за податке 1 Mbyte 
PROFINET комуникација + 
Master/Slave протокол + 

  

За детаљније информације о карактеристикама SIMATIC S7-1500 CPU 1511T-1 
PN / 6ES7511-1TK01-0AB0 PLC контролера може се погледати упутство [2] на 
официјалном сајту фирме Siemens. 

1.3 Siemens V90 servo drive 
 

Генерално говорећи, постоје две врсте овог драјва. То су: 

 Pulse Train (PT) и 
 PROFINET (PN) верзија. 

На паноу је постављен PN серво драјвер. Овај драјвер је приказан на слици 1.5. 

 

Слика 1.5 – Изглед V90 серво драјва - PROFINET (PN) верзија 
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Карактеристике једнофазног серво драјва V90 дате су у табели 1.3. 

Табела 1.3 – Карактеристике серво драјвера 

Напон напајања 1AC 200 V ... 240 V (–15% / +10%) 
Снага напајања 0.05 kW ... 0.75 kW 
Степен заштите IP20 

 

Детаљније карактеристике се могу видети у упутству [3]. 

На слици 1.6 дати су саставни елементи и њихова објашњења.  

 

   

1.6 – Саставни елементи серво контролера 

 Модули контроле за овај серво контролер су веома разноврсни. Корисницима се 
пружа могућност регулације позиционом и брзинском петљом уз задавање референци и 
ограничења за исте у самом коду. За разлику од напреднијих верзија овог контролера, 
PROFINET верзија нема могућност регулације система моментном петљом као 
посебним системом регулације, већ је она имплементирана у брзинску петљу. Међутим, 
иако не постоји могућност коришћења моментне регулације као такве, корисницима је 
дата могућност задавања максималне дозвољене вредности за момент. 

 Серво омогућава аутоматско подешавање параметара (auto tunning) које се 
спроводи ради прилагођења систему којим се управља. Ово кретање се изводи тако што 
драјвер сам ствара затворену брзинску петљу и на тај начин врши подешавање 
параметара. 
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 Корисник може бирати између позиционе или брзинске контроле употребом 
функционалних блокова, а референце се задају интерактивно у програму. Такође, могуће 
је дефинисати граничне прекидаче, као и граничну вредност момента (мању од 
максималне), до којих ће се мотор кретати, а да се притом не активира сигнал за аларм. 

 Зарад брзог увида у тренутно стање драјва, имплементиран је основни оператор 
панел од 6 знакова/7 поља и 5 дугмади за интерактивну контролу. 

 На слици испод дате су принципијелне шеме повезивања и сигнала на појединим 
улазима V90 драјва. 

 

Слика 1.7 – Принципијелна шема повезивања и сигнала драјва 

1.4 Серво мотор 
 

 На паноу се налазе два серво мотора истих карактеристика каталошке ознаке 
1FL6022-2AF21-1AA1 фирме Siemens. У питању су синхрони мотори са сталним 
магнетима и малом инерцијом. Изглед мотора приказан је на слици испод. 

 

Слика 1.8 – Изглед серво мотора 1FL6022-2AF21-1AA 
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 Неке карактеристике приказане су у табели 1.4. 

Табела 1.4 – Карактеристике употребљених серво мотора [4] 

Номинална брзина обртања 3000 min-1 
Номинална струја 3.6 A 
Номиналан момент 0.16 Nm 
Номинална снага 0.05 kW 
Максимална брзина обртања 5000 min-1 
Максималан момент 0.48 Nm 
Максимална струја 3.6 A 
Момент инерције мотора 0.031 kgm² 
Степен заштите IP65 
Препоручена амбијентална температура 0 ... 40 °C 

Класа загревања B (130 °C) 
 

Овај мотор има у себи уграђен 13-то битни инкрементални (релативни) енкодер (13 bit). 

1.5 HMI oперативни панел 
 

 На паноу се налази SIMATIC HMI оперативни панел осетљив на додир типа 
KTP400 Basic фирме Siemens [5]. Изглед овог панела дат је на слици 1.9. 

 

Слика 1.9 – Изглед оператор панела AV2123-2DB03-0AX0 

 Овај панел има резолуцију од 480x272 пиксела и дијагоналу екрана 4,3”. 
Располаже са 65536 боја које су обезбеђене LED сијалицама (намењене за рад на 
оптималној температури од 25 °C – или у опсегу од  -20 °C до 60 °C). 

 Комуникација је омогућена серијски PROFINET протоколом. Компатибилна за 
програмирање помоћу програмског пакета TIA Portal. 
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2. V-ASSISTANT 
 

 

2.1 Подешавање RT мод (Брзинска) 
 

 У овом одељку ће се детаљније описати конфигурације за RT мод. Стандардна 
RT комуникација је описана у овом примеру коришћењем генератора функције рамп у 
погону(Ramp Function Generator). Коришћен је стандардни телеграм "1" или стандардни 
телеграм „2“. 

 НАПОМЕНА: За креирање SpeedAxis користе се стандардни телеграм „1“ и „2“, а код 
креирања PositionAxis користе се стандардни телеграми „3“ и „102“. 

 Покретањем програмског пакета V-ASSISTANT, приказ иконице дат је на слици (слика 
2.1). 

 

Слика 2.1 - Изглед иконице 

 Отвара се програм, где постоји могућност избора Online или Offline режима као 
што је приказано на слици 2.2. 

 

Слика 2.2 -  Избор режима 

 Уколико се изабере Online режим, а серво драјвер повезан серијском везом 
појавиће се драјвер са својим параметрима. У случају избора Offline режима добија се 
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могућност креирања новог пројекта (Create a new project) или отварање већ неког 
постојећег пројекта (Open an existing project) као што је приказано на слици 2.3. 

 

 

Слика 2.3 - Изглед одабиром Offline режима 

 Уколико се изабере креирање новог пројекта (Create a new project) отвара се 
следећи прозор, где се врши избор серво драјвера. Конкретно за овај пример бира се 
драјвер као на слици 2.4 

 

Слика 2.4 - Избор одговарајућег драјвера 

НАПОМЕНА: Треба се обратити пажња на врсту комуникације (Product type), као и 
Firmware version. 

 Када се одабере одговарајући серво драјвер отвара се нови прозор који је 
приказан на слици 2.5. 
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Слика 2.5 - Изглед прозора 

 

 Избором картице из левог угла Select drive добија се могућност поновног избора 
драјвера као и избор мотор што је приказано на слици 2.6. 

 

Слика 2.6 - Могућност избора драјвера и мотора 

У оквиру ове картице у пољу (Control Mode) постоји могућност избора два мода:  

 Speed control (S)- погон се контролише преко задате брзине помоћу PROFINET-
а.Позиционирање се врши помоћу извршавања контроле брзине на погону и 
контроле позиционирања у контролеру, са комбинацијом контролера. 

 Basic positioner control (EPOS)- контрола позиционирања се извршава у погону, 
захтеви за позиционирање се преносе на диск користећи PROFINET. 

 

Слика 2.7 - Избор контролног мода 
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 Поред овог поља постоји и поље Jog које омогућава стартовање серво драјвера на 
(Servo on), као и покретање серво мотора у жељеном смеру, уз задавање жељене брзине. 
Поред тога у овом пољу се могу пратити тренута брзина (Аctual speed), тренутни момент 
(Actual torque), тренутна струја (Actual current), тренутна искоришћеност мотора (Actual 
motor utilization), као што је приказано на слици 2.8. 

 

Слика 2.8 - Изглед поља Jog 

 У оквиру ове картице постоји и поље за аларме (Аlarm), ово поље нам даје 
информацију о неким грешкама, упозорењима као што је приказано на слици 2.9. 

 

Слика 2.9 - Изглед поља Аlarm 

 Избором следеће картице Set PROFINET, отвара се могућност избора телеграма 
(Select telegram) као и конфигурација адреса (Configure network) као што је приказано 
на слици 2.10. 

 

Слика 2.10 - Подешавање комуникације 

 Избором картице за конфигурацију телеграма (Select telegram) отвара се са десне 
стране прозор у ком се вржи избор жељеног телеграма као на слици 2.11. Телеграми који 
се могу користи су: 

 Standard telegram 1, PDZ-2/2 
 Standard telegram 2, PDZ-4/4 
 Standard telegram 3, PDZ-5/9 
 Standard telegram 102, PDZ-6/10 
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Слика 2.11 - Врши се избор жељеног телеграма 

 Када се одабере жељени телеграм, прелази се на картицу за конфигурацију адресе 
серво драјвера (Configure network) као што је приказано на слици 2.12. Уписује се 
жељено име серво драјвера, након тога подешавање његове IP адресе као и Subnet маске. 
Када се то упише обавезно је потребно сачувати податке кликом на дугме (Save and 
active), а онда сачувати све те параметре и у ROM меморији, да приликом ресетовања 
серво драјвера се подаци не би изгубили. 

 

 
а) 

 
б) 
 

Слика 2.12 - Подешавање адреса леви а) и десни б) серво драјвер 
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 Након тога прелазимо на картицу Parameterize која нам омогућава да 
параметризујемо серво драјвер, као што је подешавање рампе брзине, ограничења 
брзине и момента, подешавање улаза и излаза као и праћења свих параметара, што је 
приказано на слици 2.13. 

 

Слика 2.13 - Избор параметризације 

 Избором картице Configure ramp function врши се конфигурисање рампе за 
брзину и убрзање. Рампа може постојати а може бити и искључена, одабир се врши у 
оквиру Ramp function module active врши се избор (Active или Inactive) што је 
приказано на слици 2.14. 

 

Слика 2.14 - Укључење или искључење рампе 

 Уколико се изабере да постоји рампа (Active), добија се могућност избора између 
линеарне или с рампе. Избор рампе може се подесити време убрзања, односно рампе 
успорења као што је приказано на слици 2.15. 

 

Слика 2.15 - Избор жељене рампе 
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 Преласком на картицу Set limits се омогућава подешавање граница за момент 
(Torque limit) и брзину (Speed limit) као што је приказано на слици 2.16. 

 

Слика 2.16 - Границе за брзину и момент 

 У оквиру картице Configure inputs/outputs врши се конфигурација улаза и излаза 
на самом серво драјверу. Избором картице за конфигурацију улаза Digital input могу се 
подесити неки од жељених улаза као што је приказано на слици 2.17. аналогно томе се 
врши конфигурација излаза Digital Output као што је приказано на слици 2.18. 

 

 

Слика 2.17 - Подешавање дигиталних улаза 
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Слика 2.18 - Подешавање дигиталних излаза 

 Избором картице View all parameters може се вршити праћење као и подешавање 
свих параметара серво драјвера. Постоји и могућност избора групе параметара које 
корисник жели да прати (Group filter), где се поред свих параметара могу пратити App, 
Data, Base, Com, EPOS. За брзу претрагу одређеног параметра постоји и опција Find. 
Поред тога серво драјвер се може вратити на фабричка подешавања (Factory default). 
Променом било којег параметра или враћањем на фабричка подешавања, да би се то 
сачувало на серво драјверу потребно је кликнути на картицу (Save changes) као што је 
приказано на слици 2.19. 

 

Слика 2.19 - Параметри који се могу подешавати и пратити 

 

 Одласком на следећу картицу Commission у падајућем менију отварају се 
картице које нам омогућавају тестирање улаза и излаза на серво драјверу(Test interface), 
тестирање мотора(Test motor), као и оптимизација серво драјвера (Optimize drive) као 
што је приказано на слици 2.20. 
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Слика 2.20 - Тестирање мотора и оптимизација 

 Избором картице Test interface може се вршити провера улазних и излазних 
параметара на серво драјверу, и очитавати вредности. Што је приказано на сликама 2.31, 
2.22, 2.23. 

 

Слика 2.21 - Симулација дигиталних улаза и излаза на серво драјверу 

 

Слика 2.22 - Праћење вредности дигиталних улаза на серво драјверу 
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Слика 2.23 - Праћење вредности дигиталних излаза на серво драјверу 

 Избором картице Test motor добија се могућност тестирања рада мотора у Jog 
режиму где се задаје брзина и мотор покреће у жељеном смеру, могу пратити сви 
параметри као што је већ наведено, приказа овог прозора дат је на слици 2.24. 

 

 

Слика 2.24 - Могућност тестирања мотора као и праћења одређених параметара 

 

 Одласком на картицу Optimize drive добија се могућност оптимизације, као и 
тјунирања самог драјвера. На картици где се могу пратити сви тјунирани параметри 
(Tuning parameters) дата је на слици 2.25, док одласком на картицу за аутоматско 
тјунирање (One button auto tuning), врши се тјунирање серво драјвера и добијања 
оптималних вредности самог драјвера што је приказано на слици 2.26, док се избор 
картице за аутоматско тјунирање у реалном времену (Real time auto tuning), врши 
тјунирање серво драјвера у реалном времену, изглед прозора приказан је на слици 2.27. 
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Слика 2.25 - Приказ свих параметара који се могу тјунирати 

 На овој слици се види да пре покретања аутоматског тјунирања се морају 
подесити неки параметри као што је динамички фактор (Dinamic factors), онда 
подешавање сигнала (Test signal configuration) у оквиру његовог подешавања може се 
подесити положај амплитуде (Position amplitude) који се изражава у степенима (°), 
поред тога и време тјунирања. Када се то изврши покреће се аутоматско тјунирање. 

 

Слика 2.26 - Покретање аутоматског тјунирања 

 Отварањем следеће картице, односно аутоматско тјунирање у реалном времену 
(Real time auto tuning), пре покретања тјунирања пожељно је подесити динамички 
фактор (Dinamic factors). Након тога се покреће аутоматско тјунирање серво драјвера. 
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Слика 2.27 -Покретање аутоматског тјунирања у реалом времена 
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3. TIA Portal – основни пројекат 
 

 

 У оквиру овог поглавља биће дати почетни кораци којима се остварује 
комуникација између свих компоненти на образовном паноу. Овај пројекат ће бити 
основа (шаблон) на коме ће се градити и сви други пројекти. 

Изглед топологије везе компоненти дат је на слици испод. 

 

Слика 3.1 – Топологија везе између компоненти 

Напомена: Топологију везе је потребно реализовати на исти начин како су компоненте 
физички повезане на паноу како би комуникација исправно радила. 

Након покретања апликације TIA Portal (двокликом на иконицу са слике 3.2), добија се 
прозор као на слици 3.3. У оквиру овог прозора понуђене су опције отварање постојећих 
и креирање нових пројеката. 

 

Слика 3.2 – Изглед иконице апликације TIA Portal 
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Слика 3.3 – Почетни прозор апликације TIA Portal 

 Одабиром опције Create New Project (означено на слици 3.3) добија се прозор као 
на слици 3.4. 

 

Слика 3.4 – Почетна подешавања пројекта 

У поље Project Name уписује се жељено име пројекта, а у поље Path се уноси адреса 
на коју ће се меморисати пројекат. 

Након успешно попуњених поља, пројекат се креира кликом на дугме Create. 

 У новом прозору који се појављује (слика 3.5) треба одабрати уређаје који чине 
конфигурацију. Прво се бира PLC контролер кликом на опцију Configure a device. 
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Слика 3.5 – First steps прозор 

Из менија Controllers потребно је изабрати 6ES7 511-1TK01-0AB0, са верзијом фирмвера 
V2.1. Овај корак приказан је на слици 3.6. 

 

Слика 3.6 – Одабир контролера 

Ако није позната референца контролера могуће је дозволити програму да сам препозна 
повезани контролер. Принцип одабира непознатог контролера дат је на слици 3.6. 
Потврдити одабир на Add. 
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Слика 3.6 – Принцип одабира непознатог (Unspecified) контролера 

 Потврдом жељеног контролера аутоматски се прелази на прозор на слици 3.7. У 
оквиру овог прозора приказан је изглед датог контролера са могућношћу додавања 
модула и напајања. 

 

Слика 3.7 – Изглед PLC контролера 
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 Оно што прво треба урадити јесте додати напајање контролеру (слика 3.8). Из 
менија са десне стране (Hardwave catalog) потребно је изабрати 6EP133-4BA00 који 
одговара напајању на паноу. Елемент се додаје превлачењем на леву страну контролера. 

 

Слика 3.8 – Додавање модула за напајање 

Следећи корак је додавање драјвера за покретање серво мотора. Драјвери се додају из 
фолдера Devices & networks то 6SL3 210-6FB10-1UF0. Постављање драјвера се такође 
врши превлачењем. Приказано на слици 3.9.  

 

Слика 3.9 – Одабир серво драјвера 

 У пољу Networks (слика 3.10) изабрати начин повезивања. Потребно је стрелицу 
миша поставити на један од изабраних драјвера за мотор и кликнути на Not assigned, 
тада ће се појавити обавештење Select IO controller и треба одабрати PLC_1 PROFINET 
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interface_1. Поступак треба поновити и за драјвер другог мотора. Када се то изврши, 
коришћени драјвери ће бити повезано са PLC-ом, као што је приказано на слици 3.11. 

 

 

Слика 3.10 - Повезивање коришћених серво драјвера са PLC-ом 

 

 

Слика 3.11 – Повезивање коришћених серво драјвера са PLC-ом - остварено 
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Након успостављања комуникације треба направити топологију повезивања елемената 
система. Важно је напоменути да се ради о ланчаном повезивању елемената, па се стога 
они морају исто повезати у програму као што су они заиста и повезани физички. 

 

Слика 3.12- Постављање топологије 

 Након формиране топологије уређаја треба им доделити имена, односно повезати 
уређаје у програму са стварним уређајима. Ово се врши одабиром Assign device name као 
на слици 3.13. Добија се прозор као на слици 3.14. 

 

Слика 3.13 – Отварање прозора Assign device name за комуникацију 
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Slika 3.14 – Изглед прозора Assign device name 

 Прво треба подесити (повезати) серво драјвове. Ово се ради тако што се у пољу 
PROFINET device name из менија изабере drive_1 (слика 3.15). Потом се кликне на  
Update list. Када се добије листа понуђених драјвова бира се drive_1. На крају додавање 
имена се завршава кликом на Assign name (слика 3.16). Као резултат успешног 
повезивања са именом добија се статус ОК. 

 

Слика 3.15 – Одабир жељеног уређаја 
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Слика 3.16 – Завршетак додавања имена (повезивања) за drive_1 

 Повезивање уређаја drive_2 и plc_1 је потпуно аналогно овом повезивању (додели 
имена уређају) и приказани су на сликама 3.17 и 3.18, респективно. 

 

Слика 3.17 – Додела имена елементу drive_2 
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Слика 3.18 – Додела имена елементу plc_1 

 Пре него што се почне са подешавањем самих драјвова направиће се објекат –
позициона оса. 

 Из менија са леве стране се бира Technology objects > Add new object  и добија 
се прозор као на слици 3.19. Бира се позициона оса као што се са исте слике и види. 
Потврди се ОК. 

 У прозору који се отвара треба подесити параметре осе као и доделити јој драјвер 
који ће је покретати. Ово тренутно није могуће урадити јер драјвери нису подешени да 
виде дату осу – стога се треба вратити се да подеси drive_1 да ,,види” осу. 

 

Слика 3.19 – креирање позиционе осе 
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 Пређе се у Undistibuted devices (леви мени) и изабере Drive_1 (V90 PN). Десним 
кликом на слику Серво драјва која се појави изабере се Properties као на слици 3.20. 

 

Слика 3.20 – Одабир опције Properties за Drive_1 

 У доњем делу прозора добија се мени са параметрима драјва као и могућностима 
промене истих. 

 Провера да ли је коректно извршено повезивање са драјвовима који су претходно 
конфигурисани у програму V – Assistant подразумева проверу да ли је преузето име за 
драјв и његова задата PROFINET адреса. У овом случају то су параметри са слика 3.21 и 
3.22 из картице General и General> PROFINET interface [x150]. 

 

Лика 3.21 – Провера учитаног имена 
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Слика 3.22 – Провера учитане адресе 

У мениjу  Cyclic data exchange у оквиру Telegram треба изабрати опцију Standard 
telegram 3 који је у програму V-Assistant конфигурисан за позициону осу. Ово 
подешавање дато је сликом 3.23. Више о типовима телеграма на крају у Додатку 1. 

 

Слика 3.23 – Избор телеграма – Standard telegram 3 

 У опцији Organization block треба изабрати MCServo[OB91] (слика 3.24). Исто 
поновити у делу Setpoint (слика 3.25). 

 

Слика 3.24 – подешавања у End address 
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Слика 3.25 – подешавања у Setpoint 

 Подешавањe за други драјв (drive_2) се изводи на исти начин. 

 Сада је потребно подесити параметре осе, односно да се повеже са потребним 
серво драјверима. Повратак у мени за осу се врши преко менија са леве стране где се 
бира Configuration у оквиру наше, претходно направљене, позиционе осе. У прозору који 
се отвори у оквиру картице Hardware interface за опцију Driver изабрати Driver_1 (слика 
3.26). 

 

 

Слика 3.26. – Повезивање драјвера са позиционом осом 

 

Уколико је правилно подешен Telegram 3 у оквиру подешавања драјва, онда би 
он  требао бити аутоматски активан. Ово се проверава у оквиру опције Data exchange 
from the drive као на слици 3.27 и Exchange data from encoder као на слици 3.28. Види се 
да је ово подешавање добро извршено. 
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Слика 3.27 – изглед прозора картице Data exchange from the drive 

 

 

Слика 3.27 – изглед прозора картице Data exchange from the encoder 

 Додела другог драјвера (drive_2) другој позиционој оси је потпуно аналогно 
претходно датим подешавањима - стога се неће додатно објашњавати. На сликама 3.29, 
3.30 I 3.31 се могу видети готова подешавања за овај драјв и проверу телеграма. 
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Слика 3.29 – Додела драјвера другој оси 

 

 

Слика 3.30 – Изглед прозора картице Data exchange from the drive 
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Слика 3.31 – изглед прозора картице Data exchange from the encoder 

 

Овим је завршено подешавање драјвера и њихово повезивање са осама. 

 Пре компајлирања програма треба погледати још једном адресе на којима се 
налазе поједине компоненте – овде се најчешће праве грешке! У менију са леве стране у 
картици Online access виде се адресе свих употребљених елемената (слика 3.32). 

 

 

 
Слика 3.32 – мени Online access 

 
 Сада ће се објаснити како покренути апликацију ради провере исправности 
остварене комуникације између рачунара и PLC – a и серво драјвера. 

 Кликом на картицу означену на слици 3.33 добија се падајући мени у коме се бира 
Compile. Овом опцијом се врши провера исправности унутар програма, односно 
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претрагу грешака у програму. Прво треба извршити проверу на Hardware (rebuild all) а 
након тога на Software (rebuild all). 

 

Слика 3.33 – Избор Compile опције 

 Уколико нема грешака, у доњем делу главног прозора би требало да се појави део 
као на слици 3.34. 

 

Слика 3.34 – Верификација исправности програма 

 Ако нема грешака, може се прећи на следећи корак, а то је уписивање апликације 
на PLC контролер. Ово се ради из истог менија као и избор компајлирања само се бира 
опција Download to device (слика 3.35) истим редоследом прво Hardware configuration, а 
затим Software (all). 
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Слика 3.35 – избор Download to devicе опције 

Одабиром ове опције добија се прозор као на слици 3.36. 

 

Слика 3.36 – Прозор за избор контролера на који се уписује апликација 
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 Када се прозор прво отвори у пољу Select target device нема понуђен ниједан 
уређај. Да би се они појавили потребно је кликнути на Start search, а потом изабрати 
PLC_1. Завршити кликом на Load. 

У новоотвореном прозору са слике 3.38 изабрати Load  

 

Слика 3.38 – Прозор за учитавање програма 

 Из менија са слике 3.39 изабрати Start module како би контролер био постављен 
у Run режим тј. извршавање програма. 

 

 

Слика 3.39 – Прозор за покретање контролера 

Упис апликације на контролер завршити кликом на Finish, као на слици испод. 
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Слика 3.40 – Потврда уписа програма на контролер 

Сада је програм уписана и покренут на контролеру. 

 Циљ ове апликације је био обезбеђење и провера комуникације између рачунара, 
контролера и драјвера за покретање серво мотора – ово је успешно обављено што се 
физички види на контролеру који на свом дисплеју приказује да је у Run моду, а на 
драјверима сија зелена лампица за Com, a на дисплеју пише OFF. Oво је приказано на 
сликама 3.41 и 3.42. 

 

Слика 3.41 – Изглед дисплеја контролера 

 

Слика 3.42 – изглед драјвера са омогућеном комуникацијом 
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 Да би комплетирали овај почетни пројекат према слици 3.1 потребно је да се 
омогући и употреба HMI оператор панела. Ово ће се урадити у наставку овог поглавља. 

Изабере се Add new device из менија са леве стране апликације (слика 3.43). 

 

Слика 3.43 – Додавање новог уређаја 

 Добија се прозор као на слици испод. У оквиру опције  HMI треба изабрати тип 
и верзију оператор панела. У овом случају то је 6AV2 123-2DB03-0AX0 верзија 15.0.0.0. 
Избор потврдити на OK. 

 

Слика 3.44 – Избор одговарајућег оператор панела 
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 По завршетку избора добија се прозор као на слици 3.45 у оквиру кога постоје 
опције за конфигурисање конекције, изгледа панела, системских и аларм тастера, броја 
и хијерархије прозора и др. 

 

Слика 3.45 – Конфигурисање конекције са контролером 

 Да би повезали панел са контролером треба из менија под ознаком Select PLC 
изабрати већ конфигурисан контролер. У нашем случају то је PLC_1. По избору 
адекватног контролера појављује се визуелна потврда повезаности као на слици 3.46. 
Потврдимо на Next>>. 

 

Слика 3.46 – Потврда повезаности 
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 У оквиру наредног прозора са слике 3.47 могуће је подешавати изглед прозора – 
његову резолуцију, боју позадине, заглавље и др. Обзиром да се у овом поглављу ради 
само основна подешавања овде се неће ништа мењати. Потврдимо на Next>>. 

 

Слика 3.47 – Конфигурација изгледа панела 

 У наредном прозору (слика 3.48) могуће је подесити визуелизацију аларма у 
оквиру једног од 4 системска дугмета који се налаза уз доњу ивицу почетног екрана 
панела. Овде ти аларми нису потребни тако да се неће ни додавати. Разуме се, у каснијем 
раду могуће их је накнадно додати иако то овде није урађено. Следи потврда на Next>>. 

 

Слика 3.48 – Прозора за додавање аларма 
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 Када се  завршило постављање аларма може се приступити конфигурацији самих 
екрана панела. На слици испод је приказан прозор у коме се могу додати нови, избрисати 
или преименовати поједини или пак сви екрани пројекта. За оспособљавање рада панела 
је довољан један основни прозор. Наравно, у самом пројекту је могуће накнадно додати 
нове екране када се за то укаже потреба. Потврди се на Next>>. 

 

Слика 3.49 – Додавање нових и промена старих екрана 

 Када се додао жељени број екрана треба подесити њихову хијерархију.  Ово се 
ради у оквиру прозора на слици 3.50. Овде се има само један екран тако да је ће он бити 
аутоматски постављен као главни Root screen. Уколико се није сигурно којим 
редоследом ће системски прозори бити ангажовани то се може додати у самом пројекту 
прелазим из једног проора у други. Потврдимо на Next>>. 



ОБРАЗОВНИ ПАНО S7-1500Т     

47 
 

 

Слика 3.50 – Одабир системских екрана 

 На крају као опцију шпстоји додавање системских дугмади (четири дугмета уз 
доњу ивицу главног екрана). Ово се врши у прозору са слике 3.51. Могу се додати 
команде за прелазак у главни прозор, пријављивање шифром, избор језика или 
напуштање апликације. 

 

Слика 3.51 – Додавање системских дугмади 
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 Овим су се завршила сва прелиминарна подешавања панела. Притиском на Finish 
долази до креирања оператор панела према задатим захтевима. Добија се прозор као на 
слици 3.52 у оквиру кога се види изглед почетног екрана. 

 

Слика 3.52 – Изглед добијеног почетног екрана 

 Додавање објеката на екран панела се врши превлачењем истих из палете Tool 
bok која се налази са десне стране прозора са слике 3.52, а подешавање додатих 
елемената – команде, боја или анимације, у оквиру менија који се добија командом 
Properties. Овде се неће детаљније описивати поступак додавања елемената и њиховом 
конфигурисању – о томе ће бити речи кроз конкретне примере. 

 Ако се врати у прозор Devices, на начин који је раније објашњен, видеће се да се 
ту налази додати HMI оперативни панел и да је његова комуникација већ конфигурисана 
као PROFINET тако да је тај део посла аутоматски обављен. На слици 3.54 дат је изглед 
исправно повезане топологије. 

 

Слика 3.54 – Изглед топологије 
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 Као и за серво драјере, и овде се мора водити рачуна о адресама. Проблем се јавља 
јер се адреса, која треба да изгледа као на слици 3.55 не може подесити у оквиру неког 
другог програма, а потом снимити у интерну меморију панела – као што је то био случај 
са драјверима. Стога се могу јавити грешке у адреси панела. На слици 3.56 се види да ће 
се адресе разликовати. Иначе ова слика приказује додавање имена елементу као што је 
то већ рађено са драјверима и контролером.  

 

Слика 3.55 – Исправно задата адреса у оквиру подешавања панела 

 

Слика 3.56 – Адреса коју програм аутоматски додељује панелу, а која не одговара 
стварној адреси 
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 Да би се отклонила ова грешка треба променити адресу који је задао сам програм. 
Ово се ради у оквиру опције Functions из менија Diagnostics коме се приступа из менија 
са леве стране прозора кликом на оператор панел из подменија Online access. Као што се 
види на слици 3.57 адреса је 192.168.0.2.  

 

Слика 3.57 – прозор за промену адресе панела 

 

Слика 3.58 – извршена корекција адресе 

 Да би промена имала ефекта потребно је поново доделити име оператор панелу. 
Сада би требало да се адресе подударају што је потврђено сликом 3.59. 

 

Слика 3.59 – Поновна додела имена оператор панелу 
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 Као коначну проверу адреса треба погледати подмени Online access (слика 3.60). 
Види се да су све адресе коректно задате и може се прећи на компајлирање и спуштање 
кода за оперативни панел. 

 

Слика 3.60 - Подмени Online access 

 Компајлирање и спуштање кода се врши потпуно аналогно као у случају 
контролера – из менија који се добија десним кликом на hni_1 оператор панел и 
одабиром прво Compile,а потом Download to device. Добија се прозор као на слици 3.61 

 Кликом на Start search добија се као понуђен оперативни панел hni_1. Када се 
означи кликне се на Load. Добија се нови прозор у оквиру кога се опет бира Load (слика 
4.62). 

 

Слика 3,61 – Одабир панела на који треба спустити код 
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Слика 3.62 – Завршетак спуштања кода на панел 

 Као што се са слике 3.63 може приметити, код је успешно спуштен и 
комуникација је остварена. 

 

Слика 3.63 – Изглед оператор панела са спуштеним кодом 
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4. Регулација брзине 
 

 

 У оквиру овог поглавља објасниће се како се користећи серво пано S7-1500 и 
програмски пакет TIA Portal може постићи регулација брзине у затвореној петљи. 

 Почеће се са отварањем основног пројекта који је креиран у поглављу 3 и који 
садржи већину подешавања која су сада потребна. Треба отворити пројекат 
Osnovna_Podesavanja. 

 У оквиру основног пројекта коришћене су позиционе осе. Обзиром да је у 
погледу каскадних регулација позициона петља надређена брзинској, односно брзинска 
петља је на нижем рангу од позиционе, то је сасвим коректно и дозвољено коришћење 
позиционе осе за регулацију брзине. Међутим, из образовних разлога сада ће се 
користити брзинска оса и то уз минималне промене у отвореном пројекту. 

 Једине промене које треба извршити су промена употребљеног телеграма у 
оквиру подешавања серво драјвера (слика 3.19) где се уместо Standard telegram 3 бира 
Standard telegram 2. Потом избрисати две позиционе осе и додати две брзинске осе. Ово 
се ради према слици 3.23 где се бира TO_SpeedAxis. Повезивање драјвера са осом је 
потпуно аналогно оном са слике 3.26. Сва остала подешавања су већ одрађена и не треба 
их мењати. Разуме се, обзиром да се отворио нов пројекат, могуће је да ће програм 
тражити да се поново додели име контролеру, драјверима и панелу тако да то такоће 
треба проверити на већ претходно описан начин. 

 Поштоје припремљена комуникација програма са хардверским делом може се 
прећи у картицу MAIN (мени са леве стране) како би почели са програмирањем 
регулације брзине. 

 Са десне стане прозора налази се палета Instructions (слика 4.1) у оквиру које се 
налазе стандардни блокови за контролу рада мотора. 
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Слика 4.1 - палета Instructions 

За ове потребе користиће се блокови MC_POWER и MC_MOVEVELOCITY. 

 Блокови MC_POWER (слика 4.2) су стандардни блокови који служе да покрену 
саме серво драјвере и као такви су обавезни без обзира на то шта се са моторима ради. 

Улази овог блока, који се у овом случају користимо, су: 

 Axis – На овај улаз треба довести осу која је повезана са датим драјвером и 
на тај начин дати програму информацију о томе који драјвер треба да 
покрене; 

 Enable – Ово је улаз BOOL типа којим се задаје команда за покретање или 
заустављање рада серво драјвера. 
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Слика 4.2 – Блокови MC_POWER 

 Када су додати блокови као на слици изнад треба доделити адекватне промељиве. 
Променљиве се додају крајње једноставно куцањем њиховог имена на потребним 
местима. Међутим, да би програм прихватио дату променљиву исту треба дефинисати. 

 Дефинисање нове променљиве се врши тако што се из менија са слике 4.3 - 
добијеног десним кликом на задато име променљиве, бира Define tag… 

 

Слика 4.3 – Избор дефинисања променљиве 

 Добија се помоћни прозор (слика 4.4) у оквиру кога се дефинише назив, 
видљивост (локална или глобална променљива). Адреса, тип податка, табела у коју ће 
променљива бити смештена и коментар који описује променљиву. Коментари су 
опциони и не морају се додавати мада је пожељно додати кометар како би знали шта 
променљива описује уколико имамо велики програм. 
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Слика 4.4 – Прозор за дефинисање променљивих 

 Сада се додаје блок MC_MOVEVELOCITY којима се директно врши регулација 
брзине (слика 4.5). 

Улази овог блока су: 

 Axis – На овај улаз се доводи оса која одговара драјверу који покреће 
одговарајући мотор; 

 Execute – Ово је командни улаз BOOL типа којим се задаје команда за покретање 
мотора у затвореној брзинској петљи; 

 Velocity – Улаз реалног типа којим се задаје брзина обртања мотора у [o/min]; 
 Acceleration – Улаз реалног типа којим се задаје убрзање. Уколико се жели да 

убрзање буде тренутно (барем теоријски – у стварности оно постоји али је веома 
мало) на овај улаз треба довести -1. Вредност 0 на овом улазу није прихватљива 
и програм неће радити ако остане 0. 

 Deceleration – Улаз реалног типа којим се задаје успорење када се смањи брзина 
мотора. Уколико се жели да успорење буде тренутно (барем теоријски – у 
стварности оно постоји али је веома мало) на овај улаз треба довести -1. Вредност 
0 на овом улазу није прихватљива и програм неће радити ако остане 0. 

 Јerk -  Улаз реалног типа и дефинише трзај мотора приликом промене брзине. 
Овде није коришћен тако да је на њему вредност -1 да сигнализира да се жели рад 
без трзаја: 

 Direction – Улаз целобројног типа. Може бити 1 или 2 при чему 1 означава десни, 
а 2 леви смер обртања мотора. Иако вредност 0 није дефинисана мотор ће почети 
да се окреће у десном смеру и за ову вредност. 
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Слика 4.5 – Блокови MC_MOVEVELOCITY 

 
 Програм је скоро готов, остало је још да дефинишемо интерактивну промену 
смера обртања мотора. Ово се ради принципом логике контакторске опреме (NO/NC 
контаката) и MOVE блокова (слика 4.6). Уколико је активан контакт Desno_1 смер 
мотора ће бити у десно, а ако се активира Levo_1 у лево. Да се приметити да је немогуће 
да оба смера буду активна истовремено јер се тастери међусобно поништавају. Блокови 
за промену смера другог мотора су потпуно аналогни (слика 4.7). 

 

Слика 4.6 – Задавање смера обртања мотора 1 
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Слика 4.7 – Задавање смера обртања мотора 2 

 

 Сада ће се приступити програмирању HMI оператор панела. У овом случају се 
користе 3 екрана како би омогућили потпуну брзинску регулацију два мотора. На слици 
4.9 дат је изглед почетног екрана. У оквиру овог екрана прво треба кликнути на Power 
On/Off како би покренули драјвере, а потом изабрати који мотор се жели регулисати 
притиском дугмета са називом одговарајућег мотора. 

 

Слика 4.8 – Почетни екран оператор панела 

 Одабиром Motor_1 прелазимо у екран за параметризацију регулације мотора 1 
(слика 4.9). Овде треба задати брзину, убрзање и успорење мотора. Мотор се покреће 
притиском на START_M1. Уколико се жели промена смера обртања мотора то се може 
учинити притиском на LEVI SMER или DESNI SMER у зависности од тога који се смер 
жели. Свака промена, укључујући и промену смера се мора потврдити притиском на 
START_M1  и то једним притиском уколико мењамо смер, а два уколико се мењају 
параметри кретања – ово је одрађено из разлога сигурности. Притиском на  STOP_M1 
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искључује се напајање драјва и мотор се тренутно заустављља. У доњем десном углу се 
налази дугме за враћање на почетни екран. 

 

Слика 4.9 – Регулација брзине мотора 1 

 Уколико се изабере Motor_2  прелази се на прозор за регулацију мотора 2 (слика 
4.10). Као што се може приметити овај прозор је потпуно аналоган оном са слике 4.9 
тако да се његова функционалност неће поново објашњавати.  

 

Слика 4.10 – Регулација брзине мотора 2 

Сада ће се објаснити како се додају и конфигуришу објекти на екранима. 

 На слици 4.11 се види подешавање дугмета Motor_1 које обавља функцију 
кретања између два екрана. Избором опције Properties из менија коме се приступа 
десним кликом на дугме додато превлашењем из палете са десне стране (Tool box) добија 
се прозор као на слици 4.11. у оквиру картице General може се променити текст који се 
исписује на дугмету – место где се текст уноси уоквирено је црвеном бојом на слици 
испод. Разуме се, могуће је променити и фонт, боју , стил слова, додати анимације и  
многе друге визуелне ефекте. 
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Слика 4.11 – Картица General 

 Додавање функционалности преласка из једног прозора у други додаје се у 
оквиру картице Event (слика 4.12). За догађај притиска (Click) додаје се Active screen и у 
пољу Screen name из понуђених екрана бира се онај на који се жели да нас дугме води – 
овде је то екран Motor_1. Овим је завршено подешавање дугмета за кретање кроз прозоре 
– аналогно је за сва остала дугмад са истом функционалношћу. 

 

Слика 4.12 – Картица Events 
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 Сада ће се показати како да се подеси дугме да има функцију дигиталног улаза, 
односно дугме које ће покретати и заустављати рад серво драјвера. Назив дугмета се 
мења аналогно као и пре у картици General, али је додавање функционалности у оквиру 
картице Events нешто другачије (слика 4.13). Наиме, за догађај Click изабрана је 
функционалност InvertBit којом се сваким додиром мења вредност са 0 на 1 и обрнуто. 
У оквиру опције Tag(output) треба додати назив променљиве у оквиру панела (не мора 
бити исти назив као у главном програму). Отвориће се прозор за дефинисање 
променљиве у коме треба у оквиру опције PLCTag дефинисати са којом променљивом 
главног програма треба повезати дату нову променљиву панела. Дефинисање се 
потврђује на OK. 

 

Слика 4.13 – Картица Events 

 Као што се већ објаснило ова апликација пружа могућност уношења вредности 
за поједине параметре регулације мотора. Унос параметара се врши помоћу објекта Text 
Boxиз менија Tool Box. Подешавања овог објекта дата су на слици 4.14. Ово је 
најједноставнији елемент за подешавање. Једноставно се у картици General у оквиру 
опције Tag бира жељена променљива главног програма на чију меморијску локацију 
треба да се снимају унешене вредности. 

 

Слика 4.14 – Подешавања објекта Text Box 
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 Овим је завршено програмирање апликације за регулисање брзине серво мотора. 
На слици испод дата је табела са променљивим главног програма и називи променљивих 
операор панела са којима су оне повезане. 

 

Слика 4.15 – Табела променљивих 

 Све што преостаје јесте компајлирање и спуштање апликације на контолер и на 
оператор панел на начин који је претходно описан у поглављу 3. 
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5. Регулација позиције 
 

 У претходном поглављу је објашњено како треба направити апликацију за 
регулацију брзине два серво мотора, а сада ће се приказати принцип израде основне 
апликације за релативно позиционирање серво мотора. 

 Треба покренути пројекат Osnovna_Podesavanja и сачувати га под новим именом 
како се не би пореметила подешавања основног пројекта. Обзиром да се ради о 
позиционој регулацији кретања, сва подешавања су већ извршена у поглављу 3 тако да 
се одмах може почети са програмирањем. 

 У оквиру овог пројекта треба користити стандардне блокове MC_POWER, 
MC_RESTART и MC_MOVERELATIVE. Обзиром да је већ описан блок MC_POWER у 
оквиру поглавља 4 то се овде неће детаљније описивати. На слици испод дат је изглед 
употребљених MC_POWER блокова. Сви блокови се налазе на истом месту као у 
примеру 4 (у оквиру палете Instructions – слика 4.1 ). 

 

Слика 5.1 – Употребљени MC_POWER блокови 

 На слици 5.2 дати су коришћени блокови MC_RESTART. Овај блок има функцију 
ресетовања пређеног пута мотора задатог у блоку MC_MOVERELATIVE. Ресетовање се 
ради у циљу поновног коришћења могућности позиционирања без прекида рада 
апликације. У оквиту блокова са слике 5.2 коришћени су следећи улази: 
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 Axis – Улаз на који треба довести осу (овде позициону) која је спрегнута са датим 
серво драјвером; 

 Execute – Улазна команда типа BOOL којом се омогућава функционалност овог 
блока – ресетоваље пређеног пута на почетну вредност (0). 

 

Слика 5.2 – Употребљени блокови MC_RESTART 

Сада се додају блокови за релативно позиционирање (слика 5.3). Користиће се улази: 

 Axis – Улаз на који треба довести осу (овде позициону) која је спрегнута са датим 
серво драјвером; 

 Execute – Улазна команда типа BOOL којом се омогућава функционалност овог 
блока – релативно позиционирање у степенима 

 Distance – Ово је улаз реално типа којом се задаје жељена позиција (пређени пут) 
– у степенима за ротациону или милиметрима за линеарну осу. Код нас је у 
употреби ротациона оса. 

 Velocity – Улаз релативног типа којим се задаје брзина кретања мотора у току 
позиционирања. Скалирање вредности овог улаза зависи од подешавања у оквиру 
позиционе осе – овде је коришћено скалирање у степенима по минуту. Уколико 
се жели добити подешавање у обртајима без промене у оквиру оса једноставно 
треба унети умножак од 360 (1 обртај). 

 Acceleration – Улаз реалног типа којим се задаје убрзање. Уколико се жели да 
убрзање буде тренутно (барем теоријски – у стварности оно постоји али је веома 
мало) на овај улаз треба довести -1. Вредност 0 на овом улазу није прихватљива 
и програм неће радити ако остане 0. 
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 Deceleration – Улаз реалног типа којим се задаје успорење када се смањи брзина 
мотора. Уколико се жели да успорење буде тренутно (барем теоријски – у 
стварности оно постоји али је веома мало) на овај улаз треба довести -1. Вредност 
0 на овом улазу није прихватљива и програм неће радити ако остане 0. 

 Јerk -  Улаз реалног типа и дефинише трзај мотора приликом промене брзине. 
Овде није коришћен тако да је на њему вредност -1 да сигнализира да ли се жели 
рад без трзаја: 

 

 
Слика 5..3 – Блокви MC_MOVERELATIVE 

 
 Са слике 5.3 се види да је коришћен и излаз Done у оквиру првог блока, а да је 
доведен на улаз Exevute другог блока. Ово је урађено са циљем да се покаже да рад једног 
блока може условити покретање другог блока истог типа. Функционалност овог склопа 
се огледа у томе да ће други мотор кренути са радом одмах по завршетку позиционирања 
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првог мотора. Разуме се уколико се на улаз другог блока доведе команда за покретање 
другог мотора он ће се кретати независно од рада првог. 

 На слици 5.4 дата је табела са променљивама који су употребљени у оквиру 
процеса програмирања. 

 

Слика 5.4 – Табела са таговима 

 Овим је завршено програмирање саме апликације, а сада ће се приказати 
подешавања HMI панела којим се омогућава контола процеса кретања мотора. Обзиром 
да је принцип подешавања и додавања нових објеката на екран већ објашњен у оквиру 
поглавља 4 овде се неће поново објашњавати. 

 На слици 5.5 дат је изглед почетног екрана на коме постоје дугмад за стављање 
серво драјвера у погон (Power On/Off) као и прелазак на екране за подешавање 
параметара регулације првог (Motor_1) и другог серво мотора (Motor_2). 

 

Слика 5.5 – Изглд почетног екрана оператор панела 

 Уколико се притисне дугме за избор првог серво мотора (Motor_1) аутоматски 
се прелази на екран за подешавање истог. Изглед овог екрана дат је на слици 5.6. Као 
што се види овде треба подесити позицију (у степенима), брзину, убрзање и успорење 
према жељеним карактеристикама система. Притиском на Start даје се команда за 
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покретање мотора 1. Из безбедносних разлога потребно је два пута притиснути ово 
дугме како би прихватили и пустили мотор у погон. Притиском на Stop мотор се 
тренутно зауставља, а притиком на Reset врши се ресетовање пређеног пута мотора – 
такође двоструким додиром. Враћање на почетни екран је омогућено додиром на дугме 
Home у доњем десном углу екрана. 

 

Слика 5.6 – Изглњд екрана за подешавање првог серво мотора 

 Ако је потребно за позиционирање другог мотора (Motor_2) добиће се екран са 
слике 5.7. Функционалност овог екрана је потпуно аналогна са функционалношћу 
екрана са слике 5.6.  

 

Слика 5.7 – Изглед екрана за подешавање другог мотора 

 Уколико се жели да се искористи принцип активирања кретања другог мотора 
након што први обави своје позиционирањем потребно је попунити сва текстуална поља 
са слике 5.7 али не покретати сам мотор. Потом се вратити на екран за подешавање првог 
мотора, извршити потребна подешавања, а потом га покренути. Треба приметити да 
након што се први позиционира други мотор почиње своје позиционирање према 
задатим параметрима. 
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 На слици испод дата је табела са таговима у апликацији и одговарајућим таговима 
у оквиру програма за оператор панел. 

 

Слика 5.8 – Комплетна табела са таговима 

 Овим је у пројекат за регулацију позиције серво мотора завршен. Сада преостаје 
да се изврши компајлирање апликација и њихово спуштање на одговарајући медијум. 
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6. Спрезање две осе по брзини 
 

 

 Уколико се жели спрезање две осе тако да једна (master оса) врши задато кретање 
док је друга (slave оса) прати по брзини то је могуће обавити на веома брз и ефикасан 
начин који је у наставку детаљно објашњен. 

 Треба отворити пројекат Osnovna_Pode[avanja. У оквиру овог пројекта постоје 
две позиционе осе од којих је сада потребна само једна као главна док друга оса треба 
да буде синхронизациона. Стога другу позициону осу треба избрисати, а на њено место 
поставити синхронизациону осу. 

 Синхронизациона оса се конфигурише слично брзинској и позиционој оси. Из 
менија са слике 6.1 треба изабрати TO_SynchronousAxis. Потврдити кликом на OK. 

 

Слика 6.1 – Одабир синхронизационе осе 

 На слици испод дато је повезивање синхронизационе осе са жељених серво 
драјвером. Ово подешавање се обавља као и у поглављу 3. Разуме се, требају се 
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извршити и подеђавања у оквиру серво драјвера, али она су већ објашњена у оквиру 
поглавља 3 тако да та подешавања неће понављати. 

 

Слика 6.2 – Повезивање синхронизационе осе са серво драјвером 

 Оно што је својствено само за синхронизационе осе јесте подешавање master осе 
по којој се оне управљају ондосно са којом се оне синхронизију. Избор мастер осе врши 
се у оквиту опције Leading values interconnections (слика 6.3). 

 

Слика 6.3 – Избор адекватне водече осе 

 Тип синхронизационе осе (линеарна или ротациона) потпуно је независан од типа 
водеће, позиционе, осе. Подешавања типа осе дата су у поглављу 3, али обзиром да се 
ради о синхронизационој оси приказаће се поново ова опција (слика 6.4). 
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Слика 6.4 – Избор типа синхронизационе осе 

 Овим је подешавање оса завршено. Сва остала подешавања су већ извршена у 
оквиру поглавља 3. 

 Сада се може почети са програмирањем апликације за PLC контролер. Користиће 
се стандардни блокови MC_POWER, MC_RESET, MC_MOVERELATIVE и MC_GEARIN. 
Како су блокови MC_POWER, MC_RESET и MC_MOVERELATIVE већ коришћени и 
објашњени у оквиру поглавља 4 и 5 то се неће поново објашњавати.  

На сликама 6.5, 6.6 и 6.7 дати су блокови MC_POWER, MC_RESET и 
MC_MOVERELATIVE са адекватним променљивама, респективно. Треба приметити да 
се ресетује само главна (позициона) оса – ово је логично јер синхрона оса само прати 
кретање главне и стога нема потреба да се њена позиција ресетује засебно од водеће. У 
овом случају одлучили се да се да водећи мотор покреће у позиционој петљи мада је се 
могла искористити и брзинска. 
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Слика 6.5 – Употребљени блокови MC_POWER 

 

Слика 6.6 – Употребљени блок MC_RESET 

       

Слика 6.7 – Употребљени блок MC_MOVERELATIVE 
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 Синхронизација кретања серво мотора обавља се помоћу блока MC_GEARIN, 
који се може видети на слици 6.8. Као што се са слике види користили су се улази: 

 Master – Улаз на који треба довести водећу осу (овде позициону) која је 
спрегнута са датим серво драјвером; 

 Slave – Улаз на који треба довести синхронизациону осу; 
 Execute – Улазна команда типа BOOL којом се омогућава функционалност; 
 RatioNumerator – Преносни однос за водећу осу; 
 RatioDenumerator – Преносни однос за синхронизациону осу. 

            

   

Слика 6.8 – Употребљени блок MC_GEARIN 

На слици 6.9 дата је табела коришћених тагова у овом ступњу програмирања. 

 

Слика 6.9 – Табела са таговима 

 Остало је још да се направи апликација за оператор панел. Ова апликација има 
само један екран који је дат сликом 6.10. Сви објекти са овог панела су већ објашњени 
кроз раније примере. 
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Слика 6.10 – Изглед екрана оператор панела 

 Пре покретања водећег мотора потребно је у погон ставити драјвере – притиском 
на дугме Power On/Off. Потом треба задати брзину и позицију водеће осе на исти начин 
као што се радило у поглављу 5. Сада треба подесити преносни однос између водеће и 
синхронизационе осе. Покретање водеће осе се врши притиском на Start (дупли додир). 
Командом Reset се ресетује позиција водеће осе уколико се она достигне. Када се 
покренуо водећи мотор и задат је одговарајући преносни однос притиском на 
Sinhronizuj омогућава се синхронизација по брзини и други мотор почиње да се обрће.  

Да би се показао значај синхронизације треба променити задату брзину водећег 
мотора и потврдити двоструким притиском на Start. Види се да је се са променом брзине 
водећег мотора аутоматски променила и брзина пратећег – што је и био циљ да се 
прикаже овим пројектом. Притиском на дугме Stop цео систем се зауставља и треба 
поновити све наведене кораке уколико се жели да се поново покрене. 

 На слици 6.11 дата је коначна табела са таговима употребљених за апликацију на 
контролеру и одговарајућим таговима са оператор панела са којим су они повезани. 

 

Слика 6.11 – Коначна табела са таговима 

 Овим је завршено програмирање и апликација је спремна за компајлирање и 
спуштање на одговарајуће уређаје. 
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7. Спрезање две осе по позицији 
 

  

 Уколико се жели спрезање две осе по позицији потребно је да извршимо иста 
подешавања као у примеру сперезања оса по брзини – за master осу треба поставити већ 
постојећу позициону осу док се за  slave осу се поставља синхронизациона оса чије је 
подешавања већ објашњено. Зарад лакшег разумевања принципа синхронизације по 
позицији, изабране су линеарне осе, а не ротационе као што је то до сада био случај и то 
преносног односа вратило:осовина=10mm:1ob. Синхронизација се може извршити и 
ротационим осама. 

 За разлику од спрезања по брзини, спрезање по позицији се јавља у три облика у 
зависности од коришћених параметара. То су: 

1) Синхронизација у надбрзини; 
2) Синхронизација у подбрзини: 
3) Синхронизована синхронизација. 

 Све три врсте синхронизација користе исти сет програмских блокова, а тип 
синхронизације зависи од употребљених параметара. Поред већ коришћених блокова 
MC_POWER, MC_RESET и MC_MOVEVELOCITY, овде се користе и блокове MC_HOME 
и MC_GEARINPOS. 

 

Слика 7.1 – Употребљени блокови MC_POWER 
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Слика 7.2 – Употребљени блокови MC_RESET 

 

Слика 7.3 – Употребљени блокови MC_MOVEVELOCITY 

 

 У оквиру блокова MC_HOME врше се постављања поједних оса на нулту 
позицију. У овом примеру коришћени су следећи улази и излази: 

 Axis – На овај улаз треба довести осу која се доводи у почетну позицију; 
 Execute – Улазни податак типа BOOL којим се задаје команда за 

постављање осе у нулту позицију; 
 Position – Улаз којим се задаје жељена почетна позиција осе; 
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 Done – Излаз типа BOOL који обавештава да је извршено позиционирање 
у почетну позицију. 

 

 

Слика 7.4 – Употребљени блокови MC_HOME 

 У оквиру блокова MC_GEARINPOS врше се синхронизација две осе по позицији. 
У овом примеру коришћени су следећи уази и излази: 

 Master – Улаз на који се доводи master оса; 
 Slave – Улаз на који се доводи slave оса; 
 Execute – Управљачки улаз за покретање синхронизације; 
 MasterSyncPosition – Позиција завршене синхронизације за master осу; 
 SlaveSyncPosition – Позиција завршене синхронизације за slave осу; 
 MasterStartDistance – Дужина трајања прелазног процеса синхронизације 

према master оси; 
 InSync – Излаз који нам даје информацију о извршеној синхронизацији. 

 На улазе MasterSyncPosition и SlaveSyncPosition се  доводе исте вредности дате 
променљивом SybcPosition. Ова чињеница је битна због принципа одређивања почетне 
позиције синхронизације. Наиме, почетна позиција синхронизације се одређује према 
једначини: 

Почетна позиција =  𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒 −  𝐌𝐌𝐌𝐌𝐒𝐒𝐒𝐒𝐌𝐌𝐌𝐌𝐒𝐒𝐒𝐒𝐌𝐌𝐌𝐌𝐒𝐒𝐌𝐌𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐌𝐌𝐒𝐒𝐒𝐒𝐌𝐌 
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Слика 7.5 – Употребљени блокови MC_GEARINPOS 

 

7.1 Синхронизација у надбрзини 
 

Параметри подешавања блокова за добијање овог типа синхронизације су: 

 Брзина master осе: 1000 mm/min 
 Почетна позиција master осе: 0 mm 
 Почетна позиција slave осе: 0 mm 
 MasterSyncPosition: 500mm 
 SlaveSyncPosition: 500 mm 
 MasterStartDistance: 200 mm 

 Из претходних параметара се може закључити да ће синхронизација почети у 
тренутку када master оса достигне позицију од 300 mm. График овог типа 
синхронизације дат је на слици 7.6. 
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Слика 7.6 – Синхронизација у надбрзини 

 Треба водити рачуна да позиције за завршетак синхронизације, као и позиција за 
почетак исте, морају бити веће од почетне позиције обе осе у супротном се могу добити 
неки од друга два начина синххронизације. 

 

7.2 Синхронизација у подбрзини 
 

Параметри подешавања блокова за добијање овог типа синхронизације су: 

 Брзина master осе: 1000 mm/min 
 Почетна позиција master осе: -200 mm 
 Почетна позиција slave осе: 0 mm 
 MasterSyncPosition: 0 mm 
 SlaveSyncPosition: 0 mm 
 MasterStartDistance: 100 mm 

 Из претходних параметара се може закључити да ће синхронизација почети у 
тренутку када master оса достигне позицију од -100 mm. График овог типа 
синхронизације дат је на слици 7.7. 

 

Слика 7.7 – Синхронизација у подбрзини 
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7.3 Синхронизована синхронизација  
 

Параметри подешавања блокова за добијање овог типа синхронизације су: 

 Брзина master осе: 1000 mm/min 
 Почетна позиција master осе: 0 mm 
 Почетна позиција slave осе: 450 mm 
 MasterSyncPosition: 500 mm 
 SlaveSyncPosition: 500 mm 
 MasterStartDistance: 200 mm 

 Из претходних параметара се може закључити да ће синхронизација почети у 
тренутку када master оса достигне позицију од 300 mm. График овог типа 
синхронизације дат је на слици 7.7. 

 

Слика 7.8 – Синхронизована синхронизација 

 Са претходног графика се види да је овај тип синхронизације веома сличан првом 
типу, али да је динамика одзива знатно мања – нема прескока брзине синхронизационе 
осе, па је зато погодан у већини система аутоматизације. 

 До сада разматрани примери представљали су само један циклус синхронизације. 
Проблематика цикличне промене циклуса синхронизације је објашњена у наставку. 

 

7.4 Циклична синхронизација 
 

 Циклично смењивање циклуса синхронизације могуће је додавањем блокова у 
већ постојећи пројекат: 
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Слика 7.9 – Систем блокова уа покретање система 

Због сигурности, сматра се да се slave оса треба вратити у положај:  

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 1,1 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 

Овај прорачун се обавља математичком функцијом са слике 7.9. 

 У сврху враћања slave осе у првобитни положај користи се блок 
MC_MOVEABSOLUTE помоћу кога се оса помера у тражени положај. Коришћени улази 
овог блока су: 

 Axis – На овај улаз је потребно довеси осу која се помера на жељену 
позицију; 

 Execute – Управљачки улаз за покретање позиционирања мотора на 
жељену позицију; 

 Position – Улаз на који треба довести жељену позицију мотора који се 
жели апсолутно позиционирати. 

 Битно је нагласити да се због динамике процеса овде користи убрзаје од 100 
mm/min2. Такође, претпоставка је да се slave оса што пре врати у почетни положај па је 
брзина њеног позиционирања у исти врло висока. 
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Слика 7.10 – Употребљени блок MC_MOVEABSOLUTE 

 Овај блок се додаје како би након обављеног процеса синхронизације и истека 
времена трајања индустријског процеса (у наставку ће се узети пример сечења) 
синхронизациона оса почела кретати уназад ка почетној позицији (физички на траци). 

 Систем блокова испод обавља математичку функцију прорачуна времена трајања 
индустијског процеса сечења према једначини: 

𝐷𝐷𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻 − 𝐻𝐻𝑆𝑆𝐻𝐻𝐻𝐻𝑆𝑆𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻𝑆𝑆𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐵𝐵𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐷𝐷𝑆𝑆𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻

∙ 60 ∙ 1000 = 𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑆𝑆𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻 

где је 𝐷𝐷𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻 заправо дужина исеченог производа. Треба водити рачуна да 
разлика 𝐷𝐷𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻 буде довољно велика да се процес сечења може несметано 
извршити. 

 

Слика 7.11 – Систем блокова за прорачун времена трајања индустијског процеса 

На крају треба додати блокове који покрећу тајмер за обављање индустријског процеса: 
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Слика 7.12 – Система блокова за одбројавање времена трајања индустијског процеса 

 Такође, према претходно датој формули за прорачун положаја почетка 
синхронизације, одрађен је прорачун исте као показни параметар за HMI панел. 

 У зависности од жењене динамике могу се употребити или први или трећи 
принцип синхронизације по позицији. На графику испод дата је динамика прелазних 
процеса трећег типа цикличне синхронизације. У овом случају захтевано је сечење на 
сваких 550 mm. 

 

Слика 7.13 – Дијаграм цикличног процеса трећег типа 

 Сада ће се приступити пројектовању HMI панела. Обзиром да је процес 
пројектовања панела потпуно аналоган као што је то био случај у претходним 
примерима тај процес се неће објашњавати већ ће се само дати појашњење 
функционисања појединих дугмади. 
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На слици 7.14 дат је пример почетног екрана панела. На овом екрану се примећују 
дугмад: 

 Power on/off – Притиском на ово дугме серво драјвери се стављају у погон; 
 Start – Притиском на ово дугме покреће се мотори и систем се ставља у 

погон; 
 Reset – Дугме за ресетовање грешке система; 
 Pod.Motor – Притиском на ово дугме прелазимо на екран са слике 7.15 у 

коме се врши подешавање параметара мотора; 
 Pod.Sinh - Притиском на ово дугме прелазимо на екран са слике 7.16 у 

коме се врши подешавање параметара мотора. 

 Такође, на овом екрану се налази и поље у које треба уписати жељену дужину 
коначног производа. 

 

 

Слика 7.14 – Почетни екран панела 

 

 На екрану за подешавање параметара мотора (слика 7.15) могу се подесити 
почетне позиције master и slave осе, као и жељена брзина кретања водећег мотора (осе). 
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Слика 7.15 – Екран за подешавање параметара мотора 

 У оквиру екрана са слике 7.16 могуће је извршити подешавање позиције 
завршетка и трајања синхронизације, а на основу унетих вредности на екрану ће се 
исписати позиција почетка синхронизације у односу на водећу осу. 

 

 

Слика 7.16 – Екран за подешавање параметара синхронизације 

 По завршетку подешавања екрана HMI панела може се приступити процесу 
компајлирања и спуштања кода на начин који је објашњен у претходним поглављима. 
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8. CAM профил 
 

 

 CAM профил или профил кривуљара чини највиши ступањ контоле рада мотора. 
У суштини, овај начин контроле рада мотора омогућава кретање мотора по графички 
прецизираној путањи у односу на водећу осу која се креће константном брзином. 

 У овом примеру користиће се иста подешавања као у примеру за синхронизацију 
две осе по брзини (поглавље 6). Разлог за одабир ротационог типа оса лежи у динамици 
система. Наиме, уколико би се користила линеарна оса за параметре које ће се  касније 
навести, одзив система би био лош јер се захтева брза промена стања мотора што систем 
не може лако да испрати. 

 Пре него што се почне са уношењем програмских блокова потребно је направити 
жељени CAM профил. Нови профил се генерише као технолошки објекат (слично као 
осе) одабиром TO_CAM из понуђених опција. У прозору који се отвори треба исцртати 
жељени кривуљар (закон) по коме ће се кретати синхронизациона оса. Цртање 
кривуљара (слика 8.1) се може обавити на два начина – графички повлачењем линија 
или уношењем координата тачака у табелу која се налази испод графичког приказа. Оба 
начина су потпуно равноправна, али је други начин нешто прецизнији. 

 

 

Слика 8.1 – Изглед кривуљара 
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 Битно је нагласити да TIA Portal сам прорачунава и црта криве између задатих 
тачака и то по закону интерполације који је изабран. На слици 8.2 приказан је прозор у 
коме се врши избор интерполације у оквиру опције Properties. 

 

 

Слика 8.2 – Прозор за избор интерполације 

 

 Такође, пружа се могућност ограничења дужине оса. Ово подешавање се обавља 
у оквиру прозора са слике 8.4. 

 

Слика 8.3 – Прозор за ограничење оса 

 

 Када је направљен жељени профил може се приступити додавању програмских 
блокова. Поред већ коришћених блокова MC_POWER, MC_RESET, 
MC_MOVEVELOCITY и MC_HOME, овде се користе и блокови MC_INTERPOLATECAM 
и MC_CAMIN. 
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Слика 8.4 – Употребљени блокови MC_POWER 

   

Слика 8.5 – Употребљени блокови MC_RESET 
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Слика 8.6 – Употребљени блокови MC_MOVEVELOCITY 

  

Слика 8.7 – Употребљени блокови MC_HOME 

 

 Систем блокова за покретање програма дат је на сликци 8.8. 
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Слика 8.8 - Систем блоква за покретање програма 

 Пре него што се имплементи задати профил кретања морају се обавити 
прорачуни интерполације и припрема профила за  коришћење. Ово се врши употребом 
блока MC_INTERPOLATECAM са слике 8.9. У оквиру овог блока се  користе следеће 
величине: 

 Cam – Улаз на који се доводи технолошки објекат са нашим профилом; 
 Execute – Управљачки улаз за покретање блока; 
 Done – Индикативни излаз који даје информацију о завршеном процесу 

прорачуњавања параметара датог профила. 

 

Слика 8.9 - Употребљени блокови MC_INTERPOLATECAM 

  Спрезање оса кривуљаром обавља се путем блока MC_CAMIN који се налази на 
слици 8.10. у оквиру овог блока коришћени су улази: 

 Master – Улаз на који се доводи master оса; 
 Slave – Улаз на који се доводи slave оса; 
 Cam – Улаз на које се доводи Cam профил; 
 Execute – Управљачки улаз за покретање синхронизације; 
 MasterSyncPosition – Позиција завршене синхронизације за master осу; 



ОБРАЗОВНИ ПАНО S7-1500Т     

91 
 

 MasterStartDistance – Дужина трајања прелазног процеса синхронизације 
према master оси; 

 ApplicationMode – Улаз који може имати вредност 0.1 и 2 у зависности од 
мода који се жели. 0 – Синхронизациона оса ће само једном прећи путању 
задату кривуљаром, а потом ће се зауставити; 1 – Путања кривуљара се 
понавља циклично; 2 – Путања кривуљара се понавља циклично при чему 
свака крајња тачка постаје нова прва тачка кретања. 

 

Слика 8.10 – Употребљени блок MC_CAMIN 

 

 Пре него се приступи подешавању HMI панела, треба проверити исправност 
програма уношењем параметара: 

 Брзина master осе: 3600 °/𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 
 Почетна позиција master осе: −300 ° 
 Почетна позиција slave осе: 50 ° 
 MasterSyncPosition: 150 ° 
 MasterStartDistance: 50 ° 

На основу овако подешених параметара требао би да се добије график са слике 8.11. 
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Слика 8.11 – График прелазних процеса кретања путањом кривуљара 

 Ако се добије претходни график то значи да су правилно подешени сви блокови.  

 Логика иза пројектовања екрана овог панела је иста као у поглављу 7. На 
почетном екрану са слике 8.12 дати су тастери: 

 Power on/off – Притиском на ово дугме серво драјвери се стављају у погон; 
 Start – Притиском на ово дугме покрећу се мотори и систем се ставља у 

погон; 
 Reset – Дугме за ресетовање грешке система; 
 Pod.Motor – Притиском на ово дугме прелазимо на екран са слике 8.13 у 

коме се врши подешавање параметара мотора; 
 Pod.Sinh - Притиском на ово дугме прелазимо на екран са слике 8.14 у 

коме се врши подешавање параметара мотора. 

 

Слика 8.12 – Почетни екран панела 

 На екрану за подешавање параметара мотора (слика 8.13) могу се подесити 
почетне позиције master и slave осе, као и жељена брзина кретања водећег мотора (осе). 
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Слика 8.14 – Екран за подешавање параметара мотора 

 У оквиру екрана са слике 8.14 могуће је извршити подешавање позиције 
завршетка и трајања синхронизације у односу на водећу осу система. 

 

Слика 7.16 – Екран за подешавање параметара синхронизације 

 По завршетку подешавања екрана HMI панела може се приступити процесу 
компајлирања и спуштања кода на начин који је објашњен у претходним поглављима. 
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