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1 ОПИС КОМПОНЕНТИ ПОСТАВКЕ 

1.1 ИЗГЛЕД SIEMENS-ОВЕ СЕРВО ПОСТАВКЕ 

На слици (Слика 3.1) је дат изглед са ознакама компонента коришћених на Siemens-овој 

серво поставци. 

 
Слика 3.1 Изглед серво поставке  

Коришћене компоненте на Siemens-овој серво поставци су: 

1) Оператор панел (SIMATIC HMI- KTP400 BASIC/6AV2123-2DB03-0AX0) 

2) Модул за напајање (PM 190W 120/230 VAC/6EP1333-4BA00) 

3) Програмабилни логички контролер (SIMATIC S7-1500T, CPU 1511T-1 

PN/6ES7511-1TK01-0AB0) 

4) Серво драјвери (SINAMICS V90 PN/6SL3210-5FB10-1UF0) 

5) Серво мотори (SIMOTICS S-1FL6/1FL6022-2AF21-1AA1) 

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6AV2123-2DB03-0AX0
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6EP1333-4BA00
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES75111TK010AB0
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32105FB101UF0
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/1FL60222AF211AA1
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На следећој слици је дата блок шема повезивања PROFINET комуникације компоненти 

као и адресе сваке компоненте (Слика 3.2). Битно је испоштовати ову шему приликом 

повезивања топологије у TIA Portal-u, јер у супротном програм неће радити.  

 

 
Слика 3.2 Приказ повезивања PROFINET комуникације 

1.2 ОПЕРАТОР ПАНЕЛА 

На макети је уграђен оператор панел типа SIMATIC HMI-KTP400 BASIC, чија ознака је 

6AV2123-2DB03-0AX0. Његов приказ је дат на слици (Слика 3.3). 

 
Слика 3.3 Приказ оператор панела [4] 
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Техничке карактеристике коришћеног оператор панела дате су у следећој табели (Табела 

3.2).  
Табела 3.2 Техничке карактеристике оператор панела 

Напајање:  

Називни напон  24V DC 

Дозвољено одступање, доња граница 19,2V DC 
Дозвољено одступање, горња граница 28,8V DC 
Улазна струја:  
Номинална вредност улазне струје 125mA 
Снага:  
Улазна снага 3W 
Дисплеј:  
Дијагонала екрана  4,3 инча 
Дисплеј: 
Ширина дисплеја 95mm 
Висина дисплеја 5,39mm 
Резолуција:  
Хоризонтална резолуција слике  480 пиксела 
Вертикална резолуција слике  272 пиксела 
Меморија:  
Флеш Да 
RAM Да 
Доступна меморија за корисничке податке  10MB 
Интерфејси:  
Број индустријских Ethernet интерфејса 1 
Број USB интерфејса 1 
Протоколи:  
PROFINET Да 
PROFIBUS Не 
PROFINET IO Не 
IRT  Не 
MRP Не 
MPI Не 
Протоколи (Ethernet):  
TCP/IP Да 
DHCP Да 
SNMP Да 
DCP Да 
LLDP Да 
Конфигурацијски софтвер:  
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STEP 7 Basic (TIA Portal) Да 
Конфигурацијски софтвер: 
STEP 7 Professional (TIA Portal) Да 
WinCC Basic (TIA Portal) Да 
WinCC Comfort (TIA Portal) Да 
WinCC Advanced (TIA Portal) Да 
WinCC Professional (TIA Portal) Да 

 

Цртеж димензија оператор панела дат је на следећој слици (Слика 3.4). 

 
Слика 3.4 Приказ димензија оператор панела 

 

Више о коришћеном оператор панелу може се прочитати у његовом документу [4]. 

1.3 МОДУЛ ЗА НАПАЈАЊЕ 

На макети је уграђен модул за напајање чији је тип PM 190W 120/230 VAC, а његова 

ознака је 6EP1333-4BA00. Његов изглед је дат на слици (Слика 3.5). 



7 

 
Слика 3.5 Приказ модула за напајање [5] 

 

1) Лед диоде, показују стање рада и стање дијагностике 

2) On/off прекидач  

3) Прикључак напајања преко линијског конектора  

4) Линијски конектор, добија се приликом испоруке 

5) Излазни прикључак 24V DC, добија се приликом испоруке 

Техничке карактеристике модула за напајање су дате у следећој табели (Табела 3.3). 
 

Табела 3.3 Техничке карактеристике модула за напајање 
Улазни напон:  

Номинална вредност  120V AC или 230V AC 
2) Номинална вредност 230V AC 
Опсег улазног напона:  
Дозвољени опсег, доња граница 85...132V AC 
Дозвољени опсег, горња граница 170...264V AC 
Улазна струја:  
При номиналном улазном напону 120V 3,7A 
При номиналном улазном напону 230V 1,7A 
Мрежна фреквенција:  
Номинална вредност 50 Hz Да 
Номинална вредност 60 Hz Да 
Дозвољени опсег, доња граница 45 Hz 
Дозвољени опсег, горња граница 65 Hz 
Излазни напон:  
Номинални напон  24V DC 
Излазнa струја:  
Номинална струја  8А 
Опсег струје  0...8А 
Заштита од кратког споја Да 
Снага:  
24V DC излазне снаге  194W 
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Цртеж димензија модула напајања, монтиран на шину са заштитном шипком, дат је на 

следећој слици (Слика 3.6). Ове димензије морају бити узете у обзир приликом монтирања у 

ормарима, разводним просторијама.  

 
Слика 3.6 Приказ димензија модула за напајање[5] 

Детаљније о коришћеном модулу за напајање може се прочитати у његовом документу 

[5]. 
 

1.4 ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕР 

На макети је уграђен програмабилни логички контролер који припада фамилији  

SIMATIC S7-1500T, конкретан тип CPU 1511T-1 PN, ознаке 6ES7511-1TK01-0AB0. Изглед је 

дат на слици (Слика 3.7). Детаљније о овој компоненти се налази у дипломском раду [1].  

 
Слика 3.7 Приказ коришћеног програмабилног логичког контролера [1] 



9 

1.5 СЕРВО ДРАЈВЕР 

На серво поставци је уграђен серво драјвер произвођача Siemens,  серије Sinamics , типа 

V90 и ознаке: 6SL3210-5FB10-1UF0. Када је реч о повезивању са рачунаром потребно је у 

софтверу TIA portal одабрати одговарајућу верзију, конкретно верзија V1.0, али кад је реч о 

хардверу врло је важно навести тачан тип из разлога што постоје разлике у хардверу у 

зависности од типа серво драјвера. На пример тип Sinamics V90 PTI (импулс /смер, аналогни, 

USS/Modbus RT) који комуницира са рачунаром преко стандардног RS485 протокола, док 

други тип Sinamics V90 PN комуницира преко стандардног индустријског Ethernet протокола 

PROFINET. На слици (Слика 3.8) приказан је изглед једног коришћеног серво драјвера. 

 

 
Слика 3.8 Приказ коришћеног серво драјвера [6] 
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Приказ серво драјвера са назначеним деловима као што је приказано на слици (Слика 

3.9). 

 
 

Слика 3.9 Приказ  серво драјвера са назначеним деловима [6] 

 

1) 2 RJ45 конектора (X150P1 и X150P2) за PROFINET комуникацију са ПЛК-ом. 

2) Индикатор стања ( RDY означава да је серво у стању приправности/аларма, COM 

указује на комуникацију са рачунаром). 

3) Интегрисани управљачки панел ( 6- цифрени, 7- сегменти ЛЕД дисплеј, 5 

дугмића). 

4) X4:Стандардна мини USB прикључак ( за серијску комуникацију са рачунаром). 

5) X5:Слот за SD картицу (microSD картица). 

6) X8:Дифитални И/О конектор ( 20 пинова, моторна кочница). 

7) X9:Прикључак за енкодер. 

8) 24V DC напон напајања, STO конектор. 

9) Линијски напонски конектор (L1, L2, L3). 

10) Конектор за напајања мотора (U, V, W). 

11) Конектор за кочиони отпорник. 

12) Терминали за уземљење. 

13) Заштитна плоча. 

Основне техничке карактеристике серво драјвера су дате у следећој табели (Табела 3.4). 
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Табела 3.4 Основне техничке карактеристике серво драјвера  
Напон напајања:  

Номинална вредност  24VDC 
Дозвољени напон осциловања -15% до +10% 
Улазна струја:  
Максимална струја (када се користи  мотор 
без кочнице) 

1.6A 

Максимална струја (када се користи  мотор 
са кочницом) 

3.6A 

Преотерећење:  
Могућност преоптерећења: 300% 

 
Контролни систем: Серво контрола 
Динамичка кочница: Уграђена 
Заштитне функције: Заштита од грешке уземљења, 

заштита од кратког споја, 
заштита од пренапона 

Функција за контролу брзине: 
Опсег контроле брзине Аналогна брзинска команда 1: 

2000, интерна брзинска 

команда 1: 5000 

Улазна команда аналогне брзине -10 VDC до +10 VDC/ 
номинална брзина 

Функција за контролу брзине:  
Ограничење момента  Подесите параметар или 

команду аналогног улаза (0 
VDC до +10 VDC/максимални 
момент) 

Функција за контролу позиције:  
Максимална улазна фреквенција импулса   1 М (диференцијални улаз), 

200 кппс (улаз отвореног 
колектора) 

Подешавање опсега  положаја 0 до ±10000 импулса 
Ограничење момента  Подесите параметар или 

команду аналогног улаза (0 
VDC до +10 VDC/максимални 
момент) 

Функција за контролу момента:  
Аналогни улазни момент -10 VDC до +10 

VDC/максимални момент 
(улазна импеданса од 10 кΩ до 
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12 кΩ 
Ограничење брзине Подесите параметар или 

команду аналогног улаза (0 
VDC до +10 VDC/максимална 
брзина) 

Температура амбијента: 
У току рада 0 °C до 45 °C :(без смањења 

снаге) 
45 °C to 55 °C: (са смањењем 
снаге) 

Степен заштите: IP 20 
 

Специфичне техничке карактеристике уграђеног серво драјвера су дате у следећој 

табели (Табела 3.5). 

Табела 3.5 Специфичне техничке карактеристике серво драјвера  
Напон напајања:  

Номинална вредност  1/3 фазе 200VAC до 240VAC 
Дозвољени напон осциловања -15% до +10% 
Фреквенција 50/60 Hz 
Напон напајања: 
Дозвољена фреквенција осциловања -10% до +10% 
Номинална улазна струја 1 фаза 2.5А 

3 фазе 1.5 
Капацитет напајања 1 фаза 0.5 kVА 

3 фазе 0.5 kVА 
Ударна струја 8А 
Називна излазна струја: 1.2А 
Максимална излазна струја: 3.6А 

Максимална подржана снага мотора: 0.1 kW 
Излазна фреквенција:  0 до 330 Hz 
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Димензије серво драјвера дате су на слици (Слика 3.10). 

 
Слика 3.10 Димензије коришћеног серво драјвера у mm [6] 

 

Овај серво драјвер је дизајниран тако да се на њему налази основни оператор панел 

(Basic Operator Panel - BOP) који омогућава: 

• Самостално пуштање у рад 

• Дијагностику 

• Приступање параметрима 

• Подешавање параметара 

• Учитавање параметара са Micro SD картице 

• Ресетовање драјвера 

Карактеристичне функције које се могу појавити на основном оператор панелу (BOP) 

дате су у табели (Табела 3.6). 
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Табела 3.6 Карактеристичне функције основног оператор панела 

 

Пример на дисплеју Опис Напомене 

 
Драјвер је у стартном стању  

 
Драјвер је рестартован  

 
Код грешке У случају једне грешке. 

 
Код прве грешке 

У случају вишеструких 
грешака. 

 
Код грешке 

У случају вишеструких 

грешака. 

 
Код аларма У случају једног аларма. 

 
Код првог аларма 

У случају вишеструких 
аларма. 

 
Код аларма У случају вишеструких 

аларма. 

 
Број параметра Параметар само за читање. 

 
Број параметра Параметар за уређивање. 

 
Број параметра 

Параметар за уређивање, 
тачка значи да је најмање 
један параметар промењен. 

 
Индексирани параметар 

Фигура после  "In" означава 
број индекса. 
На пример,"In1" означава да 
је овај параметар 
индексиран са 1. 

 
Негативна вредност параметра  

 
Тренутни приказ можете померити лево или 
десно  
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Пример на дисплеју Опис Напомене 

 
Тренутни приказ можете померити десно 

 

 
Тренутни приказ можете померити лево  

 
Оператор дисплеј: серво искључен  

 
Група параметара који се могу мењати  

 

Група параметара 

На располагању су шест 

група: 

1. P0A: основна 

2. P0B: добитак 

прилагођавања 

3. P0C: контрола 

брзине 

4. P0D: контрола 

момента 

5. P0E: контрола 

позиције 

6. P0F: Улази/ Излази 

 

 Група параметара само за читање 
 
 

 
Група функција  

 
Jog функција  

 
Чување података на драјвер 

 



16 

 

Поред основног оператор панела (BOP) на серво драјверу се налази и 5 функционалних 

тастера, чија значења су описана у табели (Табела 3.7). 

Пример на дисплеју Опис Напомене 

 
Подесити драјвер на фабричка подешавања 

 

 
Чување података са драјвера на Micro SD 
картицу 

 

 
Учитавање података са  Micro SD картице 

 

 
Ажурирање firmware 

 

 
Подешавање AI1 офсета 

 

 
Подешавање AI2 офсета 

 

 
Нулта позиција није подешена  

 
Нулта позиција је подешена 

 

 
Тренутна брзина (позитиван смер)  

 
Тренутна брзина (негативан смер) 

 

 
Тренутни момент (позитиван смер)  

 
Тренутни момент (негативан смер) 

 

 
Тренутни DC напон 

 

 
Позиција након грешке  

 
Комуникација између серво драјвера и 
серво мотора је успостављена. 
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Табела 3.7 Карактеристичне функције тастера 

Тастер Опис Функција 

 

М тастер • Излази из текућег менија. 
• Пребацује између начина рада у менију на највишем 

нивоу 

 

OK тастер Кратак притисак: 
• Потврђује избор или унос 
• Улазак у подмени 
• Потврђује грешку 

Дуг притисак: 
Активира помоћне функције 

• Подешава адресу драјвера 
• Jog режим 
• Снима параметар у драјвер (RAM  у ROM) 
• Подешава параметре на подразумевану вредност 
• Преноси податке (са драјвера на Micro SD картицу) 
• Преноси податке (са Micro SD картице на драјвер) 
• Ажурира firmware 

 

 

UP тастер • Прелази на следећу ставку 
• Повећава вредност 
• JOG у CW (смеру казаљке на сату) 

 

 

DOWN тастер • Прелази на претходну ставку 
• Смањује вредност 
• JOG у CW (супротно смеру казаљке на сату) 

 
 

Тастер Опис Функција 

 

SHIFT тастер Помера курсор са цифре на цифру за едитовање у 
једној цифри, 
укључујући и цифру позитивног / негативног знака. 
Белешка: 
Када је знак уређен, "_" означава позитивне и "-" 
означава 
негативно. 

 

Притисните комбинацију тастера четири секунде да би се ресетовао 

серво драјвер. 

 

Помера тренутни приказ на леву страну када се приказује у горњем 

десном углу. 

 

Помера тренутни приказ на десну страну када се приказује у 

горњем десном углу. 
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Са функцијом Јоg, може се покренути серво мотор и бити приказана тренутна брзина  

или тренутни обртни момент. Да би био покренут серво мотор помоћу функције Јоg и 

испраћена тренутна брзина, треба урадити следеће кораке који су приказани на слици (Слика 

3.11). 

 
Слика 3.11 Покретање серво мотора у Jog режиму [6] 

Више о серво драјверу као и функцијама које пружа може се погледати у документу [6]. 

1.6 СЕРВО МОТОР 

На серво поставци су уграђена два серво мотора типа SIMOTICS S-1FL6, чија је ознака 

1FL6022-2AF21-1AA1, а поред тога на вратилу ова два серво мотора налази се 

инкрементални енкодер TTL 2500PPR. Приказ мотора са енкодером дат је на слици (Слика 

3.12). 

 
Слика 3.12 Изглед коришћеног серво мотора са енкодером [7] 

 

Техничке карактеристике коришћених мотора дате су у следећој табели (Табела 3.8).  
 

Табела 3.8 Техничке карактеристике серво мотора 

Номинална брзина 3000 о/мин 

Номинални момент 0,16 Nm 
Номинална струја 1,2 А 
Номинална снага 0,05 kW 
Максимална брзина 5000 о/мин 
Максимални момент 0,48 Nm 
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Максимална струја 3,6 А 
Момент инерције 0.031 kgm² 
Механички подаци:  
Тип мотора  Серво са сталним магнетима 
Хлађење  Природно  
Механички подаци: 
Тип енкодера Инкрементални енкодер  резолуције 

2500 имп/о 
Тип заштите  IP65 
Амбијентални подаци:  
Температура амбијента  0...40 °C 

 

Више о овом серво мотору може се погледати у документу [7]. 
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2 V-ASSISTANT 

SINAMICS V-ASSISTANT је инжeњерски алат дизајниран за дијагностику и брзо 

пуштање у рад серво драјвера SINAMICS V90. Софтвер ради на персоналном рачунару 

Windows оперативном систему и користи графички кориснички интерфејс за интеракцију са 

корисницима и комуницира са серво драјвером преко USB-a. Може се користити за 

модификовање параметара праћење статуса серво драјвера. 

 

Покретањем програмског пакета V-ASSISTANT врши се двокликом на иконицу, приказ 

иконице дат је на слици (Слика 4.1). 

 
Слика 4.1 Изглед иконице  

Отвара се програм, где постоји могућност избора Online или Offline режима као што је 

приказано на слици (Слика 4.2). 

 
Слика 4.2 Избор режима 
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Уколико се изабере Online режим, а серво драјвер повезан серијском везом појавиће се 

драјвер са својим параметрима. У случају избора Offline режима добија се могућност 

креирања новог пројекта (Create a new project) или отварање већ неког постојећег пројекта 

(Open an existing project) као што је приказано на слици (Слика 4.3). 

 

 
Слика 4.3 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 (Слика 4.4). 

 
Слика 4.4 Избор одговарајућег драјвера 

 

НАПОМЕНА: Треба обратити пажња на врсту комуникације (Product type), као и 

Firmware version. 
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Када се одабере одговарајући серво драјвер отвара се нови прозор који је приказан на 

слици (Слика 4.5). 

 
Слика 4.5 Изглед прозора 

 

Избор картице из левог угла Select drive добија се могућност поновног избора драјвера 

као и избор мотора што је приказано на слици (Слика 4.6). 

 
Слика 4.6 Могућност избора драјвера и мотора 

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

• Speed control (S)- драјвер се контролише преко задате брзине помоћу PROFINET-

а. Док се позиционирање врши помоћу извршавања контроле брзине на драјверу. 

• Basic positioner control (EPOS)- контрола позиционирања се извршава у драјверу, 

захтеви за позиционирање се преносе на драјвер користећи PROFINET. 

Што је приказано на слици (Слика 4.7). 

 
Слика 4.7 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 тренутна брзина (Аctual speed), тренутни момент 

(Actual torque), тренутна струја (Actual current), тренутна искоришћеност мотора (Actual 

motor utilization), као што је приказано на слици (Слика 4.8). 

 
Слика 4.8 Изглед поља Jog 

 

У оквиру ове картице постоји и поље за аларме (Аlarm), ово поље нам даје 

информацију о неким грешкама као и упозорењима приказано је на слици (Слика 4.9). 

 
Слика 4.9 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 

(Слика 4.10). 

 
Слика 4.10 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 (Слика 4.11). 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 4.11 Врши се избор жељеног телеграма 

 

Standard telegram 1 и Standard telegram 2 користе се за брзинску осу (Speed_Axis), док се 

Standard telegram 3 и Standard telegram 102 користе код креирања позиционе као 

(Positioning_Axis) и синхроне осе (Synchronous_Axis). Када се одабере жељени телеграм, 

прелази се на картицу за конфигурацију адресе серво драјвера (Configure network) као што је 

приказано на слици (Слика 4.12). 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. 

 
Слика 4.12 Подешавање адреса 

 

Након тога прелазимо на картицу Parameterize која нам омогућава да подесимо 

параметре серво драјвера, као што је подешавање рампе брзине, ограничења брзине и 
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момента, подешавање улаза и излаза као и праћења свих параметара, што је приказано на 

слици (Слика  4.13). 

 
Слика 4.13 Подешавање параметара 

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 (Слика 

4.14). 

 
Слика 4.14 Укључење или искључење рампе 

 

Уколико се изабере да постоји рампа (Active), добија се могућност избора између 

линеарне или S рампе. Избор рампе може се подесити време убрзања, односно рампе 

успорења као што је приказано на слици (Слика 4.15). 

 
Слика 4.15 Избор жељене рампе 

Преласком на картицу Set limits која омогућава подешавање граница за момент (Torque 

limit) и брзину (Speed limit) као што је приказано на слици (Слика 4.16). 
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Слика 4.16 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 (Слика 4.17), аналогно томе 

се врши конфигурација излаза Digital Output као што је приказано на слици (Слика 4.18). 

 

 
Слика 4.17 Подешавање дигиталних улаза 

 
Слика 4.18 Подешавање дигиталних излаза 
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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 (Слика4.19). 

 

 
Слика 4.19 Параметри који се могу подешавати и пратити 

 

Одласком на следећу картицу Commission у падајућем менију отварају се картице које 

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 (Слика 4.20). 

 
Слика 4.20 Тестирање мотора и оптимизација 
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Избором картице Test interface може се вршити провера улазних и излазних 

параметара на серво драјверу, и очитавати вредности. Што је приказано на сликама (Слика 

4.21, Слика 4.22, Слика 4.23). 

 
Слика 4.21 Симулација дигиталних улаза и излаза на серво драјверу 

 
Слика 4.22 Праћење вредности дигиталних улаза на серво драјверу 

 

 
Слика 4.23 Праћење вредности дигиталних излаза на серво драјверу 
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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, приказан овог прозора дат је на слици (Слика 4.24). 

 
Слика4.24 Могућност тестирања мотора као и праћења одређених параметара 

 

Одласком на картицу Optimize drive добија се могућност оптимизације, као и 

подешавање самог драјвера. На картици где се могу пратити сви подешени параметри 

(Tuning parameters) дата је на слици (Слика 4.25), док одласком на картицу за аутоматско 

подешавање (One button auto tuning), врши се подешавање серво драјвера и добијања 

оптималних вредности самог драјвера што је приказано на слици (Слика 4.26), док се избор 

картице за аутоматско подешавање у реалном времену (Real time auto tuning), врши 

подешавање серво драјвера у реалном времену, изглед прозора приказан је на слици (Слика 

4.27). 

 
Слика 4.25 Приказ свих параметара који се могу тјунирати 
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На овој слици се види да пре покретања аутоматског подешавања 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 4.26 Покретање аутоматског подешавања 

 

Отварањем следеће картице, односно аутоматско подешавање у реалном времену (Real 

time auto tuning), пре покретања аутоматског подешавања пожељно је подесити динамички 

фактор (Dinamic factors). Након тога се покреће аутоматско подешавање серво драјвера. 

 
Слика4.27 Покретање аутоматског подешавања 

 

Више о овом софтверу може се прочитати у документу [8]. 
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3  ПРИМЕР АПЛИКАЦИЈЕ CAM ПРОФИЛА 

 

3.1 УВОД 

Cam профили представљају технолошки објекат који на основу нацртаног профила 

(позиције, брзине и убрзања) конфигурише зависност кретања позиционе осе од синхроне. 

Ови профили су нашли велику примену у роботици, индустријским апликација које имају 

комплексна кретања. У даљем тексту биће описан начин креирања профила „Пресе“ као и 

програмско решење на PLC контролеру пропраћено визуелизацијом на оператор панелу 

(Слика 5.1). 

 

 
Слика 5.1 Изглед“Пресе“ и Cam профила 
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3.2 НАЧИН КРЕИРАЊЕ CAM ПРОФИЛА 

Креирање овог технолошког објекта врши се на следећи начин. У оквиру модула 

Technology object кликом на Add new object  додаје се објекат To_Cam, као што је 

приказано на слици (Слика 5.2).  

 
Сликa 5.2 Додавање технолошког објекта 

 

Након додавања потребно је извршити конфигурацију овог технолошког објекта. 

Дуплим кликом на Configuration отвара се прозор у оквиру ког се врши конфигурација тј. 

формира путања по којој ће се кретати осе и врши подешавање сваке позиције као на 

сликама (Слика 5.3, Слика 5.4). 

 
Сликa 5.3  Изглед технолошког објекта Cam 
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Сликa 5.4  Изглед прозора у оквиру ког се врши конфигурација 

 

У оквиру овог дијаграма постоји могућност подешавања сваког дефинисаног сегмента. 

Кликом на жељени сегмент отвара се могућност подешавања координата сваке тачке, чиме 

се постиже детаљније подешавање жељеног сегмента. Симболи упозорења на неким 

деловима цртежа означавају кршење општих поставки оптимизације. 

Сегменти који се могу користити за формирање путање се налазе у палети алатки и ту 

се неке од алатки као што су: тачка, линија, синусна крива, изглед ове палете дат је на слици 

(Слика 5.5).  

 
Слика 5.5 Изглед сегмената 

У картици Properties кликом на System Interpolation врши се избор интерполације као 

што је приказано на слици (Слика 5.6).  

Врсте интерполација су: 

• Линеарна интерполација 

• Полиномна интерполација 

• Безиерова (Bézier) интерполација 
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 Слика 5.6 Избор интерполације 

 

Изглед наведених интерполација дат је на следећој слици (Слика 5.7). 

 
Слика 5.7 Изглед интетрполација  

 

3.3 РЕАЛИЗАЦИЈА АПЛИКАЦИЈЕ НА PLC-У 

Да би се реализовала ова апликација потребно је испратити следеће кораке. Потребно је 

успоставити комуникацију са серво драјверима (Sinamics V90) и подесити њихове адресе 

према описаном упутству. Након тога се покреће софтвер TIA портал у оквиру ког се врше 

подешавања према утврђеном редоследу и успоставља комуникација са PLC-ом, и осталим 

компонентама (серво драјвери и оператор панел). Пошто је успостављена комуникација 

приступа се креирању потребних технолошких објеката. За ову апликацију је потребно 
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креирати две осе и то: PositioningAxis (Позициона оса) и SynchronousAxis (Синхрона оса). 

Конкретно за овај случај позициона оса се креира као ротациона, док синхрона оса као 

линеарна. Овај део је детаљно је описан у дипломском раду Игора Јоксимовића [1]. 

Креирање технолошког објекта To_Cam тј. путања по којој ће се кретати ове осе је такође 

описана у овом раду. У овом делу ће се детаљније описати блокови који су коришћени за 

реализацију ове апликације као и њихова функција. 

Креирање програма се врши кликом на картицу Program blocks отвара се падајућа 

листа у чијем оквиру се  налази картица Main (главни програм). У оквиру Main картице 

увозе се Motion блокови.  

Прво се увози Motion блок MC_Power који врши укључење и искључење серво 

драјвера. Када је променљива Start_MC_POWER која је додељена улазу Enable, у стању 

TRUE серво драјвери су укључени, уколико је у стању FALSE серво драјвери су искључени. 

На улаз Axis се доводе осе којим се управља и то су позициона и синхрона оса. Као што је 

приказано на слици (Слика 5.8). 

 
Слика5.8 Изглед блокова MC_Power 

 

За ресетовање грешке на серво драјверу користи се блок MC_Reset. Када је 

променљива Reset_MC_RESET_PLC која је додељена улазу Execute, у стању TRUE на серво 

драјверу се поништава грешка, изглед блокова приказан је на слици (Слика 5.9).  
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 Слика 5.9 Изглед блокова MC_Reset 
 

Да би се зауставио рад серво драјвера користе се блокови MC_Halt. Када је 

променљива Stop_MC_Halt_PLC која је додељена улазу Execute, у стању TRUE  серво драјвер 

се зауставља, изглед блокова је дат на слици (Слика 5.10).  

 
Слика 5.10 Изглед блокова MC_Halt 

 

Постављање серво драјвера у Home позицију користи се блок MC_Home. Када су 

променљиве Home_Master_PLC и Home_Slave_PLC које су додељене улазу Execute, у стању 

TRUE  серво драјвер се постављају у Home позицију, изглед блокова је дат на слици (Слика 

5.11).  
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Слика 5.11 Изглед блокова MC_Homе 

 

Да би се извршила интерполација и међусобно повезивање свих тачака које су нацртане 

у оквиру технолошког објекта To_Cam користи се блок MC_InterpolateCAM. Када је 

променљива MC_ INTERPOLATECAM _PLC која је додељена улазу Execute, у стању TRUE  

извршиће се интерполација свих тачака, на улаз Cam је додељен технолошки објекат Cam_1  

за који се врши интерполација, изглед блока је дат на слици (Слика 5.12).   

 
Слика 5.12 Изглед блока  MC_InterpolateCam 
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За покретање осе у брзинском режиму користи се блок MC_MoveVelocity. Када је 

променљива Move_Velocity_Master_PLC која је додељена улазу Execute, у стању TRUE  оса се 

покреће. Стање променљиве Brzina_Master_PLC  која је додељена улазу Velocity, уписује се 

вредност жељене брзине окретања мотора. Променљиве Ubrzanje_Master_PLC и 

Usporenje_Master_PLC које су додељене улазима Acceleration и Deceleration, уписује се 

вредност убрзања односно успорења, изглед блока дат је на слици (Слика 5.13) 

 

 
Сликa 5.13 Изглед блока MC_MoveVelocity Сликa 5.14 Изглед блока MC_GerinPos 

 

За покретање кретања оса по нацртаном Cam профилу користи се блок MC_CAMIN. 

Када је променљива CamIn_START_PLC која је додељена улазу Execute, у стању TRUE  осе 

ће се кретати по нацртаном Cam профилу. На улаз Master се доводи технолошки објекат 

PositioningAxis (позициона оса) и то представља да је водећа оса позициона, док је 
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технолочки објекат SynchronousAxis (синхрона оса) додељен улазу Slave и представља 

пратећу осу синхрону. На улаз MasterSyncPosition се доводи променљива 

Master_SyncPosition_PLC уписавањем вредности задаје се позиција синхронизације две осе. 

Када је променљива Master_StartDistance_PLC постављена на улаз MasterStartDistance, 

уписује се вредност од које почиње синхронизација. На улаз ApplicationMode  се доводи 

променљива ApplicationMode_PLC, која омогућава уписивање вредности (0,1 или 2), уколико 

се постави 0 кретање према нацртаној путањи ће се извршити само једном, за вредност 1 

кретање ће се извршавати циклично, док за вредност 2 систем се креће циклично али кад 

достигне крајњу вредност путање она аутоматски постаје нови почетак и тако циклично се 

понавља. Изглед коришћеног блока дат је на слици (Слика 5.14). 

Подешавања која треба извршити да би се креирао Cam профил ове апликације биће 

описана у овом тексту. Према горе објашњеном поступку се врши цртање жељеног профила, 

изглед профила ове апликације дат је на слици (Слика 5.15). 

 

 
Сликa 5.15 Изглед нацртане путање Cam профила 

 

Након нацртане путање Cam профила у оквиру картице Properties извршиће се 

подешавање следећих параметара. Прво се врши подешавање граница у којима ће се кретати 

осе, позициона оса се креће у граница од 0° до 360°, док се синхрона оса креће од 0mm до 

50mm што је приказано на слици (Слика 5.16). 
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Сликa 5.16 Подешавање граничних вредности оса 

 

Након овог подешавања у оквиру картице System interpolation треба изабрати жељену 

интерполацију. За ову апликацију се користи Линеарна интерполација као што је приказано 

на слици (Слика 5.17). 

 
Сликa 5.17  Избор жељене интерполације 

Да би се осе синхронизовано кретале по нацртаној путањи и била реализована 

апликација потребно је урадити следеће: 

• Променљива Start_MC_POWER мора бити TRUE да би серво драјвери постали 

активни. 

• Потребно је осе поставити у Home позицију и то, позициона оса треба заузети 

позицију -3600°, а синхрона оса треба заузети позицију од 50mm.  

• Блоком MC_InterpolateCAM треба извршити интерполацију нацртане путање. 

• У оквиру блока MC_MoveVelocity потребно је подесити следеће вредности, у 

оквиру променљиве Brzina_Master_PLC треба поставити вредност на 200°/s, за 

променљиве Ubrzanje_Master_PLC и Usporenje_Master_PLC вредност је потребно 

поставити на 1000°/s2. 
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• У оквиру блока MC_CAMIN на следеће параметре треба унети следеће 

вредности, за променљиву Master се доводи Позициона оса, на улаз Slave се 

доводи Синхрона оса. На променљиву Cam треба довести нацртану путању која 

се налази у оквиру технолошког објекта. Променљива MasterSyncPosition треба да 

има вредност 100°, док променљива MasterStartDistance треба има вредност 80°. 

У оквиру променљиве ApplicationMode се могу поставити вредности 0,1 или 2. 

 

Све ово се може испратити у оквиру картице Trace која снима графике, ово је детаљно 

описано у дипломском раду Игора Јоксимовића [5]. У зависности од тога која се вредност 

унесе у променљиву ApplicationMode добиће се следећи графици. Ако се унесе вредност 0 

добија се следећи изглед графика (Слика 5.18), ако се унесе вредности 1 добија се следећи 

изглед графика као на слици (Слика 5.19), за овај систем нема сврхе уносити вредност 2 јер 

се не може видети на графику. 

 
Сликa 5.18  Изглед графика за вредност 0 

 

 
Сликa 5.19  Изглед графика за вредност 1 
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3.4 РЕАЛИЗАЦИЈА АПЛИКАЦИЈЕ НА ОПЕРАТОР ПАНЕЛУ (HMI) 

У оквиру софтвера TIA Portal-a могуће је креирати изглед екрана оператор панела. У 

дипломском раду Игора Јоксимовића је детаљно објашњен начин повезивања као и додавања 

оператор панела у софтвер. Кликом на картицу Screens → Add new screen додаје се нови 

екран (Слика 5.20). 

 
Сликa 5.20  Изглед картице за креирање екрана  

 

Изглед почетног екрана дат је на следећој слици (Слика 5.21). 

 
Сликa 5.21 Изглед почетног екрана  

 

Да би се наставила  реализација потребно је повезати тагове PLC-a са таговима оператор 

панела, како би били видљиви при конфигурацији објеката панела (Слика 5.22). Кликом на 

Add new додаје се нови таг. У оквиру колоне PLC tag кликом на поље могуће је изабрати 

жељени таг.  
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Сликa 5.22 Изглед картице за повезивање тагова 

 

 Додавање и конфигурисање дугмета врши се превлачењем истог из картице Elements  

(Слика 5.23). Превлачењем дугме се додаје на радну површину. Начин додељивања објекта 

дугмету Cam profili, које се користи за прелазак на следећи екран се изводи на следећи 

начин. Десни клик на дугме па кликом на Properties (Слика 5.24) отвара се прозор у оквиру 

кога се врши подешавање. 

 

 
Сликa 5.23 Начин креирања дугмета Сликa 5.24 Начин креирања дугмета 

 

Након тога се отвара прозор избором картице Events креира се објекат и додељује 

дугмету. Да би се дугмету доделио објекат за прелазак на следећу страну потребно је у 

оквиру Click-а одабрати из падајуће листе ActiveScreen као што је приказано на слици(Слика 

5.25). А затим у оквиру падајуће листе Screen name дефинисати на који екран се врши 

пребацивање (Слика 5.26). 
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Сликa 5.25 Начин креирања објекта на дугмету 

 

 
Сликa 5.26 Избор екрана на који се прелази 

 

Изглед екрана у оквиру ког се врши подешавање параметара дат је на следећој слици 

(Слика 5.27). 

 
Сликa 5.27 Изглед екрана за подешавање парамета 

Као што се може видети на екрану се поред дугмића налазе и текстуална поља у која се 

уписују вредности параметара. Додавање и конфигурисање поља врши се на следећи начин. 

Текстуално поље се налази у оквиру картице Elements  (Слика 5.28).  

 

 
Сликa 5.28 Изглед картице Elements 



45 

Превлачењем поље се додаје на радну површину. Кликом на Properties отвара се 

картица у оквиру које је потребно повезати поље са жељеном променљивом (Слика 5.29). 

 
Сликa 5.29  Изглед креирања текстуалног поља 

 Изглед екрана у оквиру ког се врши покретање конкретне апликације дат је на следећој 

слици (Слика 5.30). На овом екрану се налази дугме за укључење серво драјвера (Power 

On/Off), текстуална поља у оквиру којих се уносе потребни параметри и потребни дугмићи за 

покретање симулације. 

 
Сликa 5.30 Изглед креирања текстуалног поља 

 

Начин креирања дугмета за стартовање серво драјвера се изводи на сличан начин као и 

код претходног, разлика је у креирању објекта. Објекат се креира такође у оквиру картице 

Events само што се из падајуће листе бира InvertBit као што је приказано на слици (Слика 

5.31). 
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Сликa 5.31 Изглед креирања дугмета за Power On/Off 

Дугме за покретање симулације се креира такође на сличан начин, само што се у оквиру 

картице Events бира SetBitWhileKeyPressed који је приказан на слици (Слика 5.32).  

 

 
Сликa 5.32 Изглед креирања дугмета за покретање симулације 

 

Поред ова три екрана креиран је и екран на ком се може пратити путања кретања две 

серво осе, и приказан је на слици (Слика 5.33). 

 

 
Сликa 5.33 Изглед креираног екрана за праћење графика 
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График се креира превлачењем из картице Events што је приказано на слици (Слика 

5.34). Подешавање графика се врши у оквиру прозора Properties. Одабиром картице Trend 

врши се додавање параметара које желимо да пратимо у овом случају се прате позиције обе 

осе (Слика 5.35). Треба подесити и да се аутоматски повећава или смањује величина графика 

како се померају позиције, то се  подешава у оквиру картица Left value Axis и Right value 

Axis као што је дато на слици (Слика 5.36). 

 

 
Сликa 5.34 Изглед картице Elements 

 
Сликa 5.35 Додавање параметара за праћење 

 

  
Сликa 5.36 Аутоматско подешавање величине графика 
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