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Informacje o bezpiecznym u ytkowaniu
Uwagi pojawiaj ce si w tym podr czniku sãu y maj zachowaniu bezpiecze stwa ludzi i
unikni cia szkód wynikãych z niewãa ciwego u ytkowania urz dzenia. Wskazówki te podzielono i
oznaczono zale nie od stopnia zagro enia w nast puj cy sposób:

Zagro enie
oznacza, e wyst puje zagro enie mierci lub ci kie obra enia ciaãa, w przypadku nie
zachowania odpowiednich rodków bezpiecze stwa.

Ostrze enie
oznacza, e mo e wyst pi zagro enie mierci lub ci
zachowania odpowiednich rodków bezpiecze stwa.

kie obra enia ciaãa, w przypadku nie

Ostro nie
Ze znakiem ostrzegawczym oznacza, e mog wyst pi lekkie skaleczenia ciaãa, w przypadku nie
zachowania odpowiednich rodków bezpiecze stwa.

Ostro nie
Bez znaku ostrzegawczego oznacza, e mog wyst pi szkody materialne, w przypadku nie
zachowania odpowiednich rodków bezpiecze stwa.

Uwaga
Oznacza, e mo e wyst pi niezamierzony stan lub sytuacja, w przypadku nie zachowania
odpowiednich rodków bezpiecze stwa.

Wskazówka
Oznacza wa n informacj odno nie samego produktu, na któr nale y zwróci uwag przy
obsãudze produktu lub jego cz ci skãadowych.

Kwalifikacje personelu
Do uruchamiania i obsãugi urz dze upowa niony jest tylko wykwalifikowany personel. Jako
personel wykwalifikowany, w rozumieniu uwag zawartych w niniejszym opisie rozumie si osoby,
które maj uprawnienia do uruchamiania, dozoru, uziemiania i oznaczania urz dze , systemów i
obwodów wg standardów bezpiecze stwa.

Okre lenie zastosowania
Prosimy o przestrzeganie nast puj cych uwag:

Ostrze enie
Opisane urz dzenia mog by u ywane i stosowane zgodnie z opisanymi w katalogu i opisie
technicznym przeznaczeniem oraz mog wspóãpracowa ze wskazanymi innymi, obcymi
urz dzeniami i komponentami.
Dalej mówimy o zako czeniu procesu uruchomienia, w przypadku speãnienia zawartych w
wytycznych 98/37 EG warunków odno nie maszyn..
Bezawaryjna i pewna praca produktu b dzie zapewniona przy zachowaniu odpowiednich
warunków transportu, skãadowania, zabudowy i monta u, jak i pó niejszej obsãugi i utrzymania
urz dze w pracy.

Znaki zastrze one
SIMATIC ®, SIMATIC NET® oraz SIMATIC NET® s znakami zastrze onymi Firmy Siemens AG.
Inne oznaczenia wyst puj ce w niniejszym podr czniku mog by znakami towarowymi, których
wykorzystanie dla wãasnych celów przez osoby trzecie mo e naruszy prawa wãa cicieli.
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Copyright © Siemens AG 2004. Wszelkie prawa zastrze one
Reprodukcja, dystrybucja lub wykorzystanie tego dokumentu lub jego cz ci bez pisemnej zgody
jest zabronione. âami cy prawa wydawcy zostan poci gni ci do odpowiedzialno ci za wynikãe
szkody. Wszystkie prawa zastrze one, w szczególno ci prawa do przyznawania patentów i nazw
GM.

Zrzeczenie si odpowiedzialno ci
Tre niniejszej publikacji sprawdzona zostaãa pod katem zgodno ci opisanego sprz tu i
oprogramowania ze stanem faktycznym. Niemniej jednak nie mo na zaão y braku jakichkolwiek
nieprawidãowo ci. Wyklucza si wszelka odpowiedzialno i gwarancj caãkowitej prawdziwo ci
zawartych informacji. Tre podr cznika poddana jest okresowo uzupeãnieniom i poprawkom.
Wszelkie konieczne korekty wprowadza si w kolejnych wydaniach. Mile widziane s sugestie
dotycz ce usprawnie .
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Przedmowa
Przeznaczenie podr cznika
Seria sterowników SIMATIC S7-200 jest rodzin urz dze nale cych do tzw. grupy
mikrosterowników, maj c zastosowanie w ró norodnych systemach automatyki.
Zwarta zabudowa, niewielkie koszty oraz bogata biblioteka instrukcji programowych
powoduje e SIMATIC S7-200 jest doskonaãym narz dziem dla producentów maszyn i
urz dze oraz w zastosowaniach dla zdecentralizowanych struktur sterowania.
Du a liczba jednostek centralnych oraz oprogramowanie narz dziowe pracuj ce pod
systemem Windows pozwalaj na rozwi zywania praktycznie dowolnych zada
automatyzacji.
Podr cznik ten zawiera informacje o instalacji, programowaniu sterowników SIMATIC S7200 i jest dedykowany dla in ynierów, instalatorów oraz elektryków, którzy maj
podstawow wiedz w zakresie obsãugi i programowania sterowników swobodnie
programowalnych.
Wymagana wiedza
Aby zapozna si z zawarto ci tego podr cznika, nale y posiada podstawow wiedz
z zakresu sterowników swobodnie programowalnych.
Zawarto

dokumentacji
Omawiany podr cznik zawiera opis oprogramowania narz dziowego STEP 7-Micro/WIN
V4.0 oraz rodziny sterowników swobodnie programowalnych SIMATIC S7-200.
Kompletna lista produktów z rodziny SIMATIC S7-200 oraz numery katalogowe znajduj
si w dodatku A.

Zmiany wprowadzone w stosunku do wersji poprzednich
Podr cznik ten zostaã uzupeãniony o nast puj ce informacje:
o

o

o

o

o

S7-200 CPU modele CPU 221, CPU 222, CPU 224, CPU 224XP oraz CPU 226
maj zintegrowane nowe rozwi zania sprz towe: mo liwo zaã czenia lub
wyã czenia edycji programu w trybie RUN pracy sterownika, CPU 224XP posiada
zintegrowane wej cia i wyj cia analogowe oraz dwa porty komunikacyjne. CPU
226 posiada dodatkowo filtr wej ciowy oraz wychwytywanie zakãóce na
wej ciach.
Dost pne s nowe moduãy pami ci zewn trznych „ memory cartridge”. Za
pomoc aplikacji S7-200 Explorer mo na transferowa , kasowa program, dane,
ustawienia systemowe do i z moduãu pami ci zewn trznej.
Oprogramowanie STEP 7-MicroWin V4.0, jest 32 bitow aplikacj sãu ca do
programowania sterowników SIMATIC S7-200. Wprowadzono w niej szereg
zmian:
Dodano nowe funkcje obsãuguj ce PID Auto-Tuning, Control Panel dla regulacji
PID, Wizard do obsãugi moduãów pozycjonowania, zarz dzanie logami danych,
recepturami. Wprowadzono nowe instrukcje programowe do diagnostyki
programu za pomoc diód LED (DIAG_LED), nowe instrukcje Dayligt Saling time
(READ_RTCX oraz SET_RTCX), Interwal Times (BITIM, CITIM), Clear Interrupt
(CLR_EVNT).
Dost pne s te nowe instrukcje biblioteczne: nowe zmienne typu string
constants, dodano nowe typy zmiennych dla adresowania po redniego,
poprawiono obsãug biblioteki USS w zakresie odczytu i zapisu danych.
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Usprawniono blok danych Data Block, poprzez podziaã na strony, oraz
wprowadzono auto inkrementacj dla bloków danych.
Certyfikaty
SIMATIC S7-200 posiada nast puj ce certyfikaty:
o Underwriters Laboratories, Inc UL 508 Listed (Industrial Control
Equipment), Regostration number E75310
o Canadian Standards Association: CSA C22.2 Number 142 (Process
Control Equipment)
o Factory Mutual Research: Class Number 3600, Class Number 3611, FM
Class I, Division 2, Groups A, B, C &D Hazardous Locations, T4A oraz
Class I, Zone 2, IIC T4
Wskazówka
SIMATIC S7-200 speãnia zalecenia standardu CSA.
cULus oznacza , e S7-200 byão testowane i certyfikowane przez Underwriters
Laboratories (UL) w zakresie standardów UL 508 oraz CSA 22.2 No.142.
Oznaczenia CE
SIMATIC S7-200 speãnia wymagania i zarz dzenia nast puj cych dyrektyw EU:
o EC Directive 73/23/EEC „ Low-voltage directive”
o EC directive 89/336/EEC „ EMC directive”
o ATEX directive 94/9/EC
C-Tick
SIMATIC S7-200 speãnia wymagania standardu AS/NZS 2064 (Australian)
Standardy
SIMATIC S7-200 speãnia kryteria normy IEC 6131-2 dotycz ce wymaga dla
sterowników swobodnie programowalnych
Inne dane techniczne mo na znale

w dodatku A.

Dodatkowe informacje na temat produktów z rodziny SIMATIC S7-200
mo na znale w podr cznikach jak poni ej w tabeli:
Rodzina
produktów
S7-200

Dokumentacja

Numer katalogowy

TP070 Touch Panel User Manual (English)
TP170 micro Operating Manual (English)
S7-200 Point- to- Point Interface Manual
(English/German)
CP243-2 SIMATIC NET AS-Interface Master
Manual (English)
CP243-1 IT Internet Module (with electronic
documentation on CD)
CP243-1 Ethernet Module (with electronic
documentation on CD)
S7-200 Programmable Controller System Manual
(English)

6AV6 591-1DC01-0AB0
6AV6 691-1DB01-0AB0
6ES7 298-8GA00-8XH0
6GK7 243-2AX00-8BA0
6GK7 243-1GX00-0XE0
6GK7 243-1GX00-0XE0
6ES7 298-8FA24-8BH0
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Rozdział 8 (Konfiguracja sprzętowa, debugowanie programu) narzędzia
sprawdzające poprawność kodu programu
Rozdział 9 (Sterowanie napędami przy użyciu protokołu USS) konfiguracja
napędów serii Micromaster (Sinamics)
Rozdział 10 (Sinaut MicroSC – Bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem
SIMATIC S7-200)
Rozdział 11
Rozdział 12
Rozdział 13
Rozdział 14

Pomoc kontekstowa
Poprzez uaktywnienie przycisku F1 dost pna jest pomoc kontekstowa, która odnosi
si do wybranego zagadnienia. Z poziomu wybranej informacji umo liwiony jest te
dost p do innych pokrewnych danych.
Przykãady programów
Na pãycie CD znajduj si przykãady programów. Poprzez modyfikacj gotowych
przykãadów u ytkownik ma mo liwo dostosowania gotowego rozwi zania do
wãasnych potrzeb. Aktualne i stale rozwijane przykãady gotowych programów dost pne
s te w Internecie.
Utylizacja
W celu utylizacji nale y skontaktowa si z firm posiadaj c niezb dne zezwolenia
do utylizacji produktów elektronicznych.
Lokalne wsparcie techniczne
W razie konieczno ci dost pu do wsparcia technicznego, dost pu do informacji na
temat szkole , oraz zamówie na wymagane urz dzenia , nale y skontaktowa si z
lokalnym biurem handlowym firmy Siemens.
Service & Suport w Internecie
Uzupeãnieniem wiedzy technicznej na temat S7-200 s bogate zasoby informacji w
Internecie:
http://www.siemens.com/automation/service&support
mo na tam znale nast puj ce informacje:
o www.siemens.com/S7-200
W Internecie na stronach custommer support mo na znale najcz ciej
zadawane pytania FAQ, przykãady aplikacji TIPS, informacje o nowych
produktach oraz o wprowadzonych zmianach.
o Informacje wydawnicze na temat aktualnie dost pnych urz dze , oraz
trendów rozwojowych
o Forum wymiany do wiadcze , gdzie mo na znale szukane informacje i
podzieli si do wiadczeniem z innymi u ytkownikami.
o Informacje o lokalnych biurach handlowych
o Informacje na temat napraw, wymiany sprz tu, cz ci zamiennych

Globalne wsparcie techniczne
Wyszkolony personel techniczny jest do dyspozycji u ytkownika 24 godz/dob , 7 dni
w tygodniu.
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A&D Wsparcie techniczne
Worldwide, dost pne 24 godz/dob

Worldwide (Nuernberg)
Technical Suport
24 godz na dob , 365 dni w roku
Tel. +49 (180)5050-222
Fax.+49 (180) 5050-223
e-mail: adsupport@siemens.com
GMT +1:00
Europa / Afryka (Nuernberg)

United States (Johnson City)
Technical Suport and Authorization
Czasu lokalnego poniedz-pi tek
8:00 do 17:00
Tel.+1(423)262 2522
.+1(800)333-7421 (tylko USA)
Fax. +1 (423)262 2289
e-mail:
simatic.hotline@sea.siemens.com
GMT -5:00

Azja / Australia
Technical Support and
Authorization
Czas lokalny poniedz-pi tek
8:00 do 17:00
Tel. +861064757575
Fax. +861064747474
e-mail:
adsupport.asia@siemens.com
GMT +8:00

Czas lokalny poniedz-pi tek
8:00 do 17:00
Tel. +49 (180)5050-222
Fax.+49 (180) 5050-223
e-mail: adsupport@siemens.com
GMT +1:00
Zapytania do SIMATIC Hotline nale y kierowa w j zyku niemieckim lub angielskim
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233
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Rozdział 8: Konfiguracja sprzętowa, debugowanie programu.
Debugging programu
Wyświetlanie satusu programu
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Forsowanie wartości
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Podr´cznik
obs∏ugisystemu
systemusterownikowego
sterownikowego
S7-200
cznik obsãugi
S7-200
Podr

Rozdzia∏
Rozdziaã 1
nr 1

Charakterystyka ogólna
Rodzina sterowników S7-200 jest w stanie zaspokoi
automatyki.

11
potrzeby zwi zane ze sterowaniem w wielu zagadnieniach

S7-200 sprawdza wej cia oraz zmienia stany wyj wedãug algorytmu zawartego w programie u ytkowym, który mo e
zawiera logik binarn , liczniki, funkcje czasowe skomplikowane operacje matematyczne oraz obsãug komunikacji z
innymi inteligentnymi urz dzeniami. Kompaktowa budowa, elastyczna konfiguracja oraz pot ny zestaw instrukcji
sprawiaj , e S7-200 mo na okre li jako perfekcyjne rozwi zanie dla sterowania szerok gam aplikacji.

W tym rozdziale
Co nowego
S7-200 CPU
Moduãy rozszerze S7-200
Pakiet oprogramowania STEP 7-Micro/WIN
Opcje komunikacji
Panele wy wietlaj ce

2
2
3
4
4
5
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Podr

Rozdzia∏
Rozdziaã 1
nr 1

Co nowego?
Nowe cechy sterownika SIMATIC S7-200 to :
Modele CPU : CPU 221, CPU 222, CPU 224, CPU 224XP oraz CPU 226 zawieraj :
Nowe procesory CPU, opcje wyã czenia edycji w trybie RUN dla zwi kszenia pami ci programu, CPU 224XP
posiada na pokãadzie analogowe wej./wyj. oraz dwa porty komunikacyjne. CPU 226 posiada dodatkowy filtr
wej ciowy oraz puãapk impulsów.
Nowa obsãuga moduãów pami ci : nowe oprogramowanie w postaci Przegl darki Systemu S7-200 posiada
mo liwo transferu danych do karty pami ci, porównania oraz selekcji programów.
STEP 7-Micro/WIN, wersja 4.0 jest w peãni 32-bitowym pakietem oprogramowania dla S7-200 zawieraj cym :
Nowe i poprawione narz dzia w peãni wykorzystuj ce mo liwo ci nowych procesorów, takie jak : panel kontrolny
funkcji Auto-Tuning PID, wbudowany konfigurator pozycjonowania (Position Control Panel), konfigurator
dziennika danych (Data Log Wizard), oraz konfigurator receptur (Recipe Wizard)
Nowe narz dzia diagnostyczne : konfigurowalna, diagnostyczna dioda LED.
Nowe instrukcje : dzienny czas zapisu (READ_RTCX i SET_RTCX), timer interwaãu czasowego (BITIM, CITIM),
czyszczenie zdarze przerwa (CLR_EVNT) oraz diagnostyczny LED (DIAG_LED).
Poprawione POU oraz biblioteka : nowe staãe typu tekstowe (string), dodano po rednie adresowanie dla innych
typów pami ci, poprawiono bibliotek USS - instrukcje czytania i zapisywania parametrów dla nap dów
micromaster (SIEMENS).
Poprawiono blok danych (Data Block): „Data Block Pages”, Data Block auto-increment.
Poprawiono u yteczno

oprogramowania STEP 7-Micro/WIN

Tabela 1-1 S7-200 CPUs
S7-200 CPU
CPU 221 DC/DC/DC
6 Wej
CPU 221 AC/DC/Przeka nik
6 Wej
CPU 222 DC/DC/DC
8 Wej
CPU 222 AC/DC/Przeka nik
8 Wej
CPU 224 DC/DC/DC
14 Wej
CPU 224 AC/DC/Przeka nik
14 Wej
CPU 224XP DC/DC/DC
14 Wej
CPU 224XP AC/DC/Przeka nik 14 Wej
CPU 226 DC/DC/DC
24 Wej
CPU 226 AC/DC/Przeka nik
24 Wej

/ 4 Wyj cia
/ 4 Przeka niki
/ 6 Wyj
/ 6 Przeka ników
/ 10 Wyj
/ 10 Przeka ników
/ 10 Wyj
/ 10 Przeka niki
/ 16 Wyj
/ 16 Przeka ników

Numer zamówieniowy
6ES7 211-0AA23-0XB0
6ES7 211-0BA23-0XB0
6ES7 212-1AB23-0XB0
6ES7 212-1BB23-0XB0
6ES7 214-1AD23-0XB0
6ES7 214-1BD23-0XB0
6ES7 214-2AD23-0XB0
6ES7 214-2BD23-0XB0
6ES7 216-2AD23-0XB0
6ES7 216-2BD23-0XB0

S7-200 CPU
S7-200 skãada si z moduãu procesora, zintegrowanego zasilacza, obwodów wej ciowych oraz obwodów wyj ciowych
umieszczonych w zwartej, plastikowej obudowie. Rysunek 1-1 przedstawia szkic sterownika. Po zaãadowaniu
oprogramowania, sterownik posiada logik , niezb dn do sterowania i kontroli urz dze wej ciowych oraz wyj ciowych.

LEDy wej./wyj.
LEDy statusu :
- Bã d systemowy /
Diagnostyczny SF/DIAG
- RUN
- STOP
Opcjonalny moduã :
- Pami ci
- Zegar czasu
rzeczywistego
- Bateria

Klapka maskuj ca :
- Przeã cznik trybu pracy (RUN/STOP)
- Potencjometry analogowe
- Zã cze przedãu enia magistrali syst.

Zã cza wej./wyj.
(rozpinane w CPU 224, 224XP i 226)

Port komunikacyjny

Zatrzask instalacyjny na szyn (DIN/TS)
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Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200

Rozdzia∏ 1

Potencjometr analogowy:

Strona
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Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200

Rozdzia∏ 1
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Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200

Rozdzia∏ 1

Panele tekstowe (TD100C, TD 200, TD 200C, TD400C)

TP177 Micro
TP177

Sterownik S7-200 umożliwia również podłączenie
innych paneli operatorskich dostępnych w ofercie firmy
Siemens.
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Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200

Rozdzia∏ 2
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Podã czenie S7-200 CPU
Podã czenie S7-200 jest proste. Nale y podã czy odpowiednie napi cie zasilania oraz przy pomocy kabla
komunikacyjnego podã czy CPU do urz dzenia programuj cego.

Podã czenie zasilania do S7-200 CPU
Pierwszym krokiem jest podã czenie do sterownika ródãa zasilania. Rysunek 2-1 pokazuje sposób podã czenia
zacisków CPU do ródãa zasilania AC i DC (zale nie od modelu CPU).
Przed rozpocz ciem instalacji lub okablowania S7-200 lub jakiegokolwiek urz dzenia nale y upewni si czy ródão
zasilania jest wyã czone. Zawsze nale y post powa wedãug wãa ciwych przepisów bezpiecze stwa oraz przed
rozpocz ciem czynno ci upewni si e ródão zasilania jest wyã czone.
Ostrze enie
Usiãowanie podã czenia zasilania do S7-200 lub wspóãpracuj cych urz dze przewodów z zaã czonym zasilaniem
mo e spowodowa pora enie pr dem elektrycznym lub niewãa ciwe zadziaãanie sprz tu. Niepewne wyã czenie
zasilania S7-200 lub wspóãpracuj cych urz dze mo e spowodowa mier lub powa ne obra enia obsãugi i/lub
zniszczy sprz t.
e
Zawsze nale y wykonywa czynno ci wedãug stosownych przepisów bezpiecze stwa oraz upewni si
podczas czynno ci napi cie zasilania ukãadu jest wyã czone przed rozpocz ciem czynno ci zwi zanych z
instalacj lub demonta em S7-200 lub innych wspóãpracuj cych urz dze .

Zasilanie DC

Zasilanie AC

Rys. 2-1 Podã czenie zasilania do S7-200 CPU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona
Strona

8

Podr´cznik
obs∏ugisystemu
systemusterownikowego
sterownikowego
S7-200
cznik obsãugi
S7-200
Podr

Rozdzia∏
2 2
Rozdziaã nr

Podã czenie kablowe RS-232/PPI Multi-Master
Rysunek 2-2 przedstawia poã czenie kablowe
sterownika z urz dzeniem programuj cym
poprzez kabel RS-232/PPI Multi-Master.

Urz dzenie
programuj ce

Aby wykona poã czenie kablowe nale y :
1.

2.

3.

zã cze
RS-232
kabla,
Podã czy
oznaczone „PC” do portu urz dzenia
programuj cego (Com 1,2 lub 3)
drugi
koniec kabla z
Podã czy
oznaczeniem PPI do portu 0 lub 1
sterownika
Sprawdzi czy przeã czniki DIP kabla RS232/PPI Multi-Master s ustawione jak na
rysunku.

Rysunek 2-2 Podã czenie kabla RS-232/PPI Multi-Master
Wskazówka:
Przykãady opisane w tej instrukcji u ywaj kabla RS-232/PPI Multi-Master. RS-232/PPI Multi-Master zast piã
poprzedni kabel PC/PPI. Dost pne s tak e kable USB/PPI Multi-Master. Dodatek E zawiera wi cej szczegóãów na
ten temat.

Uruchomienie STEP 7-Micro/WIN
Aby uruchomi
STEP 7-Micro/WIN
na jego ikon . W oknie
nale y klikn
zaznaczy
opcj
wyboru
nale y
utworzenia nowego projektu.
Z lewej strony okna programu widoczny
jest pasek nawigacyjny. Ikony widoczne
do uruchamiania
w pasku sãu
elementów projektu.
Do konfiguracji poã czenia PC <> CPU
ikona
„Communication”.
Po
sãu y
wywoãujemy okno
klikni ciu na ni
dialogowe gdzie ustawiamy parametry
komunikacyjne dla STEP 7-Micro/WIN

Pasek
Paseknawigacji
nawigacji

Ikona
Ikonakomunikacji
komunikacji

Rysunek 2-3 Nowy STEP 7-Micro/WIN
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Sprawdzanie parametrów komunikacji dla STEP 7-Micro/WIN
Przykãadowy projekt u ywa domy lnych nastaw dla STEP 7-Micro/WIN oraz kabla RS-232/PPI Multi-Master. Aby
zweryfikowa nastawy nale y :
1.

Sprawdzi czy adres kabla PC/PPI
w oknie dialogowym jest ustawione na 0.

2.

Sprawdzi czy w parametrach sieci
(Network) jest wybrany kabel PC/PPI
(COM1).

3.

Ustawi pr dko

transmisji na 9.6 kbps.

Rysunek 2-4 Zmiana parametrów komunikacji

Aktywacja komunikacji z S7-200
Aby poã czy si ze sterownikiem z poziomu programu STEP 7-Micro/WIN nale y skorzysta z okna
dialogowego przedstawionego na rysunku 2-5. Czynno ci niezb dne to :
1.

dwukrotnie
klikn
w
ikon
Nale y
od wie ania w oknie „Communication”
(prawy górny róg).
STEP 7-Micro/WIN
sprawdza
wszystkie
podã czone urz dzenia (przypadek, kiedy
wpinamy kabel do sieci sterowników)
i wy wietla ikony poszczególnych CPU.

2.

Wybra S7-200 i klikn

OK.

Je eli STEP 7-Micro/WIN nie znajdzie
podã czonego sterownika, nale y sprawdzi
ustawione parametry komunikacji i jeszcze raz
wykona czynno ci wg punktów 1 i 2.
Po ustanowieniu poã czenia z S7-200 CPU,
wszystko jest gotowe do napisania oraz
zaãadowania do sterownika
przykãadowego
programu.

Rysunek 2-5 Aktywacja komunikacji z S7-200

Przykãadowe programy
Rozpatrywany w tym rozdziale przykãadowy program pokazuje, jak ãatwy w u yciu jest program STEP 7-Micro/WIN.
Program u ywa sze instrukcji w trzech sieciach, (Network) aby stworzy prosty samo-startuj cy timer, który dodatkowo
sam si zeruje.
W przykãadzie tym do napisania programu u yty zostaã edytor Ladder (LAD) a odpowiadaj cy mu program w STL
(List) zostaã umieszczony w s siednim polu tabeli.
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Przykãad : Prosty program dla poznania STEP 7 –Micro/WIN
Network 1

LDN
TON

// Timer T33 odmierza 10 ms interwaãy czasowe
// (100 x 10 ms = 1 s). Impulsy na M0.0 s zbyt
// szybkie aby je zobaczy w „Status View”.

M0.0
T33, +100

Network 2

// Porównanie zwraca TRUE po osi gni ciu
// warto ci, która jest ju widoczna w „Status View”
// Q0.0 zaã czy si po (40 x 10 ms = 0.4 s)
// na 40% wyã. / 60% zaã. fali generuj cej w T33

LDW>= T33, +40
=
Q0.0
Network 3

LD
=

// T33 (bit) impulsuje za szybko aby to zauwa y
// w „Status View”. T33 jest zerowany przez
// M0.0 po czasie (100 x 10 ms = 1 s).

T33
M0.0

Wykres zale no ci czasowych
pr d
pr d
(pr d)

Otworzenie edytora programu
Aby otworzy edytor programu nale y klikn
w ikon „Program Editor”
(Rysunek 2-6).
Na pierwszym planie widoczne jest drzewo
instrukcji oraz pole edytora programu.
Podczas pisania programu z drzewa instrukcji
LAD
wybieramy
instrukcj
i metod przeci gania wstawiamy j do sieci
(Network) w odpowiednie miejsce programu.
Paski narz dziowe z ikonami, w górnej
cz ci okna, uãatwiaj szybki dost p do
paska komend.

Edytor programu

Drzewo instrukcji

Po napisaniu i zapami taniu programu, mo na
go zaãadowa do S7-200.
Rysunek 2-6 STEP 7-Micro/WIN
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Budowanie Sieci 3 (Network 3) : zerowanie timera
Kiedy timer osi ga zadeklarowan warto (100) ustawia on swój bit kontrolny na „1” i kontakt T33 zaã cza si
umo liwiaj c przepãyw energii i ustawienie na „1” bitu M0.0. Styk T33 jest typu normalnie otwartego. Tak wi c zmiana
M0.0 ze stanu „0” na „1” powoduje wyzerowanie timer’a.
Aby wstawi styk dla bitu timer’a nale y :
1.

Wybra normalnie otwarty styk z rozwini tego
drzewa instrukcji Bit Operations.

2.

kursorem myszki styk do sieci 3
Przeci gn
na znak „???” (nad stykiem) i wpisa
Klikn
adres bitu timer’a : T33.

3.

Przyciskiem ENTER akceptujemy wprowadzone
dane.

Rysunek 2-9 Sie 3
Rysunek 2-9 Sie 3
Aby wpisa bramk wyj ciow dla M0.0 nale y :
1.
2.
3.
4.

Wybra z drzewa instrukcji bitowych bramk wyj ciow (Output Coil).
Trzymaj c bramk kursorem myszy, nale y j przeci gn do sieci 3.
Podwójnie klikn na symbolu „???” (nad bramk ) i wpisa w polu adres M0.0.
Przyciskiem ENTER zatwierdzamy wprowadzone dane.

Zapisywanie przykãadowego projektu
Po zbudowaniu trzech sieci zako czyli my pisanie programu. Zapisuj c program na dysku w postaci projektu,
zapisujemy nie tylko sam kod programu ale tak e typ sterownika dla którego jest on dedykowany oraz inne parametry.
Aby zapisa program nale y :
1.

Wybra File > Save as z górnego paska komend.

2.

Wpisa nazw dla caãego projektu w oknie dialogowym.

3.

Klikn

OK w celu wykonania operacji.

Po zapisaniu projektu, mo na go zaãadowa do sterownika.

Rysunek 2-10 Zapisanie przykãadowego projektu
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âadowanie programu do sterownika
Wskazówka:
Ka dy projekt w STEP 7-Micro/WIN jest skojarzony z konkretnym typem CPU (221, 222, 224, 224XP lub 226).
Je eli projekt nie specyfikuje typu CPU do którego jest podã czone urz dzenie programuj ce STEP 7-Micro/WIN
zgãosi to przy próbie wykonania akcji. Je eli taka sytuacja nast pi np. przy ãadowaniu i poka e si komunikat
rozbie no ci CPU, nale y wybra opcj „Continue Download”.

Aby zaãadowa program do sterownika nale y :
1.

Klikn ikon „Download” w pasku narz dziowym
lub wybra z paska komend File > Download
(Rys. 2-11)

2.

Klikn

OK aby wykona akcj .

Je eli S7-200 jest w trybie RUN, okno dialogowe
zgãosi to i zaproponuje przej cie w tryb STOP.
Przycisk YES zastopuje CPU po czym nast pi
zaãadowanie programu.
Rysunek 2-11 âadowanie programu do sterownika

Zaã czanie sterownika w tryb RUN
Aby przy pomocy STEP 7-Micro/WIN przeã cza tryby pracy S7-200, przeã cznik wybory trybu pracy musi by w pozycji
TERM lub RUN. Po przeã czeniu S7-200 w tryb RUN, zaczyna on cyklicznie przetwarza program u ytkowy.
Aby przeã czy tryb pracy sterownika nale y :
1.

Klikn w ikon RUN na pasku narz dziowym lub
wybra z paska komend PLC > RUN .

2.

Klikn

OK w celu akceptacji zmiany trybu pracy.

Kiedy S7-200 przechodzi w tryb RUN, wyj ciowe diody
LED zaczynaj zapala si i gasn wg algorytmu
zawartego w programie.

Rysunek 2-12 Zmiana trybu pracy S7-200 w RUN

GRATULACJE ! Wãa nie napisaãe swój pierwszy program dla S7-200.
Mo na sprawdza stany poszczególnych elementów programu poprzez opcj Debug > Program status z paska
komend.
STEP 7-Micro/WIN wy wietla wtedy warto ci dla poszczególnych instrukcji w programie. Aby zastopowa wykonywanie
programu, nale y przeã czy sterownik w tryb STOP. Mo na to zrobi przy pomocy ikony STOP z paska narz dziowego
lub wybieraj c PLC > STOP z paska komend.
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Instalacja S7-200

33

S7-200 zostaã zaprojektowany w taki sposób, aby mo na go byão ãatwo instalowa . Mo na u y monta owych otworów
aby przymocowa moduãy sterownika do pãyty monta owej lub u y wbudowanych zatrzasków aby umie ci moduãy na
standardowej szynie monta owej (DIN/TS). Maãe gabaryty S7-200 umo liwiaj optymalne wykorzystanie przestrzeni
monta owej.
Rozdziaã ten stanowi przewodnik prawidãowego monta u i okablowania sterownika S7-200.

W tym rozdziale
Przewodnik instalacji urz dze
S7-200
Instalacja i deinstalacja moduãów S7-200
Zasady podã czenia uziemienia i okablowanie S7-200

16
17
20
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Przewodnik instalacji urz dze S7-200
S7-200 mo na instalowa bezpo rednio na pãycie monta owej lub na standardowej szynie (DIN/TS 7x35). Dozwolona
jest zarówno pozioma jak i pionowa orientacja sterownika.

Separacja urz dze S7-200 od ciepãa, wysokiego napi cia oraz zakãóce elektrycznych.
Generaln zasad jest, aby zawsze separowa urz dzenia generuj ce wysokie napi cia, zakãócenia od urz dze
niskonapi ciowych i przetwarzania cyfrowego takich jak np. sterowniki S7-200.
Podczas projektowania zabudowy S7-200, wszystkie urz dzenia wytwarzaj ce ciepão oraz bazuj ce na elektronice
nale y umie ci w przestrzeni oddziaãywania wentylatora chãodz cego. Praca jakiegokolwiek elektronicznego
urz dzenia w rodowisku o podwy szonej temperaturze znacznie przyspieszy awari urz dzenia.
Nale y tak e rozwa y sposób prowadzenia tras kablowych. Przewody niskonapi ciowe, sygnaãowe i komunikacyjne
nie mog by prowadzone z tymi samymi trasami co kable zasilaj ce (AC) lub inne wysokoenergetyczne wnosz ce
zakãócenia (od przetwornic, soft-startów, innych urz dze impulsowych).

Zapewnienie wãa ciwej przestrzeni dla chãodzenia i okablowania.
Naturalny przepãyw powietrza w sposób wystarczaj cy zapewnia chãodzenie S7-200. Nale y jedynie zapewni
minimaln , pust przestrze nad i pod sterownikiem na dystansie co najmniej 25 mm. Nale y zapewni tak e co
najmniej 75 mm gã boko przestrzeni monta owej.
Wskazówka
Przy monta u pionowym, maksymalna, dopuszczalna temperatura otoczenia jest mniejsza o 10 °C. Nale y
montowa CPU S7-200 poni ej moduãów rozszerze .

Podczas planowania zabudowy systemu S7-200, nale y zapewni wystarczaj c przestrze dla wykonania
okablowania oraz poprowadzenia kabli komunikacyjnych. Dodatkowo dla zwi kszenia elastyczno ci zabudowy systemu
S7-200 nale y u y kabli rozszerze Wej./Wyj.
Dystans

Pãyta
monta owa

Frontowa
osãona
Monta pionowy
Rzut boczny
Monta poziomy
z opcjonalnym kablem rozszerzenia
Wej./Wyj. (jeden na system)
Rysunek 3-1 Metody monta u, orientacje i dystansy
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wewn trznego zasilacza S7-200

Wszystkie sterowniki S7-200 posiadaj wewn trzny zasilacz który zasila CPU, moduãy rozszerze
wymagaj ce zasilania 24VCD, urz dzenia u ytkownika

oraz inne,

S7-200 dostarcza napi cia 5 VDC (poziom logiczny) niezb dnego do zasilania cz ci, moduãów rozszerzenia systemu.
Zwró szczegóãow uwag przy konfiguracji systemu, czy zastosowany CPU mo e zasila napi ciem 5V
wyspecyfikowany moduã rozszerze . Je eli moduã wymaga wi cej mocy ni jest w stanie dostarczy zasilacz CPU,
musisz zrezygnowa z niego lub zastosowa CPU z zasilaczem o wi kszej wydajno ci.
Dodatek A zawiera specyfikacj wydajno ci pr dowej (5V) zasilaczy poszczególnych CPU oraz zapotrzebowanie na
pobór energii przez poszczególne moduãy rozszerze . Dodatek B omawia dobór CPU pod k tem mocy (pr du), któr
mo e dostarczy dla wymaganej konfiguracji systemu.
Wszystkie S7-200 posiadaj wewn trzny zasilacz 24 VDC w wyprowadzonymi zaciskami, które mo na u y do
zasilania czujników 24 VCD wej cyfrowych, cewek przeka ników w moduãach rozszerze lub dla innych wymogów.
Je eli wymagania twojego ukãadu przekraczaj wydajno pr dow zasilacza wewn trznego sterownika, nale y u y
dodatkowego, zewn trznego zasilacza 24 VDC. Dodatek A zawiera dane techniczne zasilaczy wewn trznych
poszczególnych typów sterowników S7-200.
Je li w ukãadzie S7-200 zastosowany jest dodatkowy, zewn trzny zasilacz nie nale y ã czy jego dodatniego bieguna
z dodatnim biegunem zasilacza wewn trznego sterownika. Nale y poã czy jedynie zaciski ujemne zasilaczy (M).
Poprawi to odporno ukãadu na zakãócenia.
Ostrze enie
Poã czenie równolegãe zewn trznego zasilacza 24 VDC z wewn trznym zasilaczem sterownika mo e
doprowadzi do konfliktu pomi dzy zasilaczami. Ka dy zasilacz b dzie usiãowaã stabilizowa swoje wãasne
napi cie wyj ciowe, które z uwagi na nierówne obci enie zasilaczy b dzie niestabilne (pomi dzy zasilaczami
popãyn pr dy wyrównawcze – zjawisko niepo dane, równolegle mo na ã czy jedynie zasilacze konstrukcyjnie
dopuszczaj ce taki tryb pracy).
Poã czenie takie wpãynie niekorzystnie na ywotno pracy zasilaczy lub natychmiast uszkodzi jeden z nich co
mo e spowodowa nieprzewidywalne zachowanie si PLC w ukãadzie. Nieprzewidywalne zachowanie si PLC
mo e spowodowa mier lub powa ne zagro enie dla personelu obsãugi i/lub zniszczy sprz t.
Zasilacz wewn trzny S7-200 i zasilacz zewn trzny powinny zasila ró ne obwody ukãadu ( wspólna masa ).

Instalacja i deinstalacja moduãów S7-200
Sterownik S7-200 mo e by
monta owej.

ãatwo montowany na standardowej szynie (DIN, TS) lub bezpo rednio na pãycie

Zaão enia wst pne
Przed instalacj lub usuni ciem jakiegokolwiek elektrycznego urz dzenia, nale y si upewni
jest wyã czone. Tak e, e zasilanie jakichkolwiek urz dze wspóãpracuj cych jest wyã czone.

e ródão jego zasilania

Ostrze enie
Próby instalowania lub usuwania S7-200 lub wspóãpracuj cych urz dze z zaã czonym napi ciem zasilania mo e
doprowadzi do pora enia elektrycznego lub niewãa ciwego zadziaãania urz dze .
Nie wyã czenie zasilania S7-200 i wspóãpracuj cych urz dze podczas procedury instalacji lub usuwania mo e
spowodowa mier lub powa ne zagro enie dla personelu obsãugi i/lub zniszczy sprz t.
Nale y zawsze stosowa odpowiednie procedury bezpiecznej pracy oraz sprawdzi czy napi cie zasilania S7200 i wspóãpracuj cych urz dze jest wyã czone przed instalacj lub demonta em jakiegokolwiek moduãu
rozszerze .
Zawsze nale y si upewni czy do instalacji lub wymiany moduãu S7-200 u ywany jest wãa ciwy moduã lub
kompatybilne urz dzenie.
Ostrze enie
Zainstalowanie niewãa ciwego moduãu mo e spowodowa nieprzewidywalne zachowanie si S7-200.
Niewãa ciwa procedura wymiany lub wymiana na inny niesprawdzony moduã w systemie S7-200 (lub inny model)
mo e by przyczyn mierci lub powa nych obra e personelu i/lub zniszczy sprz t.
Nale y zawsze wymienia komponenty systemu S7-200 na taki sam model oraz zapewni mu t sam pozycj i
orientacj w ukãadzie.
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Wymiary monta owe
Sterownik S7-200 oraz moduãy rozszerzaj ce
Tabela 3-1 przedstawia wymiary monta owe PLC.

posiadaj

otwory

monta owe

dla

uãatwienia

monta u.

Tabela 3-1 Wymiary monta owe
9.5 mm – min.
Przestrze przy
ciasnym monta u

Otwory
monta owe
M4 lub
No 8

Moduã

Szer. A

Szer. B

Moduã rozszerze :
Moduã rozszerze :

Moduã rozszerze :

Instalacja CPU lub moduãu rozszerze
Instalacja S7-200 jest prosta ! Nale y post powa wg poni szych kroków.
Monta na pãycie
1.
Wyznacz, wywier otwory monta owe w (M4 lub USA standard No 8) zgodnie z wymiarami podanymi w tabeli
2.

Przymocuj moduã (y) do pãyty monta owej u ywaj c odpowiednich

3.

Je eli montujesz moduã rozszerze , podã cz wst
pod klapk zabezpieczaj c .

rub.

kowy kabel moduãu do portu rozszerzenia znajduj cego si

Monta na szynie DIN/TS
1.
Zapewnij, aby szyny byãy zamontowane w odlegão ci co najmniej 75 mm.
tylne zaciski sterownika w pozycji otwartej i zawie

sterownik na jego tylnych haczykach na

2.

Ustaw
szynie.

3.

Je eli montujesz moduã rozszerze , podã cz wst
pod klapk zabezpieczaj c .

4.

Doci nij moduã na szynie a do momentu zatrza ni cia si zatrzasków sterownika na szynie. Ostro nie sprawd
czy sterownik jest zatrza ni ty wãa ciwie. Aby unikn uszkodzenia moduãu wci nij do rodka odstaj ce klapki
z otworami monta owymi dla rub.

kowy kabel moduãu do portu rozszerzenia znajduj cego si

Wskazówka
W przypadku rodowiska gdzie wyst puj wysokie wibracje lub w przypadku orientacji pionowej S7-200
wykorzystanie szyny DIN/TS do monta u mo e by bardzo korzystne. W rodowisku takim pãyta monta owa
powinna by maksymalnie zabezpieczona przed przenoszeniem drga z otoczenia.
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Usuwanie CPU lub moduãu rozszerze
Aby bezpiecznie usun

S7-200 CPU lub moduã rozszerze post puj wg poni szych kroków.

1.

Wyã cz zasilanie z S7-200.

2.

Rozã cz wszystkie podã czenia kablowe od demontowanego moduãu. Wi kszo
posiada rozã czalne zã cza co znacznie uãatwia demonta .

3.

Je eli usuwasz CPU do którego podã czony jest moduã rozszerze otwórz klapk portu rozszerzenia magistrali i
odã cz wst kowy kabel od s siedniego moduãu.

jednostek S7-200 i moduãów

ruby mocuj ce lub zwolnij zatrzaski mocuj ce moduã na szynie.

4.

Odkr

5.

Usu moduã.

Usuwanie i instalowanie zã czy kablowych
Wi kszo S7-200 moduãów posiada zã cza, które zapewniaj ich ãatw instalacj lub wymian . Dodatek A zawiera
informacj , które z moduãów posiadaj takie zã cza. Mo na zamówi opcjonalne, rozã czalne zã cza dla moduãów, które
nie posiadaj wãasnych zã czy. Dodatek E zawiera numery katalogowe zã czy.
Aby usun zã cze
1. Otwórz klapk osãonow aby uzyska dost p do zã czy.
2.

Wci nij maãy rubokr t w karb pomi dzy kraw dziami w rodku zã cza.

3.

Usu wtyk zã cza z gniazda przez wyci ganie rubokr ta z bazy S7-200. Zobacz Rysunek 3-2.

Rysunek 3-2 Usuwanie wtyczki zã cza

Instalowanie zã cza.
1. Otwórz klapk osãonow aby uzyska dost p do zã czy.
2.

Wyrównaj wtyk zã cza z zaciskami gniazda. Wyrównaj (popraw) ko ce przewodów wewn trz zacisków zã cza.

3.

Wci nij mocno wtyk zã cza w gniazdo bazowe dopóki nie zatrza nie si . Sprawd ostro nie czy zã cze jest równo
wci ni te oraz pewnie zatrza ni te.
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Zasady podã czenia uziemienia i okablowanie S7-200
Wãa ciwe uziemienie oraz okablowanie wszystkich elektrycznych urz dze jest bardzo wa nym warunkiem
zapewnienia optymalnych warunków pracy systemu S7-200 i zapewnienia dodatkowej jego ochrony przed zakãóceniami
elektrycznymi.

Zaão enia wst pne
Przed rozpocz ciem podã czania uziemienia lub okablowania jakiegokolwiek urz dzenia elektrycznego, nale y si
upewni e jego ródão zasilania oraz zasilanie wszystkich urz dze wspóãpracuj cych jest wyã czone.
Podczas podã czania struktury okablowania do systemu S7-200 nale y post powa wedãug wszelkich zasad, reguã,
standardów zalecanych dla monta u systemu oraz poszczególnych urz dze wchodz cych w jego skãad. Aby uzyska
informacje na temat standardów, które nale y zastosowa dla konkretnej instalacji, nale y skontaktowa si z lokalnym
przedstawicielem autoryzowanego serwisu danego urz dzenia.
Ostrze enie
Próby instalacji lub okablowania systemu S7-200 lub wspóãpracuj cych urz dze z zaã czonym napi ciem
zasilania mo e doprowadzi do pora enia elektrycznego lub bã dnych zachowa sprz tu. Nie wyã czenie
zasilania S7-200 i wspóãpracuj cych urz dze podczas procedury instalacji lub usuwania mo e spowodowa
mier lub powa ne zagro enie dla personelu obsãugi i/lub zniszczy sprz t.
Nale y zawsze stosowa odpowiednie procedury bezpiecznej pracy oraz upewni si e napi cie zasilania S7200 i wspóãpracuj cych urz dze jest wyã czone przed instalacj lub demonta em jakiegokolwiek moduãu
rozszerze

Plany podã czenia uziemie oraz okablowania S7-200 powinny zapewnia stosowanie jedynie bezpiecznych metod
pracy. Elektroniczne systemy sterowania takie jak S7-200 mog ulec uszkodzeniu i spowodowa niewãa ciwe i
nieoczekiwane zachowanie si instalacji, któr steruj lub monitoruj . Z tego powodu, nale y zastosowa dodatkowe,
niezale ne od S7-200 rodki bezpiecze stwa aby zapewni ochron personelu przed ewentualnymi powa nymi
obra eniami lub zniszczeniem sprz tu.

Ostrze enie
Urz dzenie steruj ce mo e ulec uszkodzeniu w niebezpiecznym dla instalacji kroku programu, który mo e
doprowadzi do bã dnych, nieprzewidzianych zachowa sprz tu. Sytuacja taka mo e spowodowa mier lub
powa ne zagro enie dla personelu obsãugi i/lub zniszczy sprz t.
Nale y zawsze stosowa awaryjne, elektromechaniczne ukãady funkcji stopu dla instalacji lub redundantne
wyã czniki bezpiecze stwa, niezale ne od S7-200.

Izolacja
Zasilacz oraz obwody wej ciowe/ wyj ciowe S7-200 s zabezpieczone przed wyst pieniem pomi dzy nimi a obwodami
AC napi cia do 1500 VAC. Napi cie to zostaão potwierdzone testami oraz zatwierdzone jako bezpieczna separacja
pomi dzy lini AC a obwodami niskonapi ciowymi.
Wszystkie niskonapi ciowe obwody podã czone do S7-200 takie jak zasilanie 24 V musz pochodzi ze ródeã, które
zapewniaj bezpieczn izolacj od linii AC oraz innych wysokich napi . ródãa takie posiadaj tzw. podwójn Izolacj
zdefiniowan w mi dzynarodowych elektrycznych standardach bezpiecze stwa i posiadaj wyj cia nazwane SELV,
PELV, klasa 2 lub ograniczenie mocy stosowne do odpowiednich standardów.
Ostrze enie
U ycie nie izolowanego zasilacza lub zasilacza z izolacj do zasilania obwodów niskonapi ciowych mo e
spowodowa wyst pienie przepi (hazardy napi ciowe) w obwodach, które mog by niebezpieczne dla dotyku,
obwodów oraz urz dze komunikacji oraz obwodów czujników.
Wyst pienie wysokich napi
zniszczy sprz t.

mo e spowodowa

mier lub powa ne zagro enie dla personelu obsãugi oraz

Tylko u ycie odpowiednich separatorów napi ciowych mo e poprawi
napi cie w obwodach.

bezpiecze stwo dotyku, ograniczy
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Uziemienie
Najlepszym sposobem wykonania prawidãowego uziemienia ukãadu jest poã czenie wszystkich zacisków uziemienia i
masy S7-200 oraz wspóãpracuj cych urz dze w jednym punkcie. Ten pojedynczy punkt powinien by nast pnie
poã czony bezpo rednio do punktu uziemiaj cego caã instalacj /obiekt.
Dla zwi kszenia ochrony przed zakãóceniami, jest zalecane aby przyã czy do punktu uziemiaj cego wszystkie wspólne
powroty zasila DC do punktu uziemiaj cego. Nale y tak e poã czy do uziemienia zacisk masy (M) zasilacza 24 VDC.
Wszystkie poã czenia uziemiaj ce (kable) powinny by jak najkrótsze i wykonane z jak najgrubszego przewodu, np. 2
mm² (14 AWG).
Podczas uziemiania, nale y stosowa rodki zapewniaj ce bezpiecze stwo sprz tu pracy oraz sprz tu (odpowiednie
narz dzia, procedury pracy, obsãugi sprz tu ).

Okablowanie
Podczas planowania okablowania S7-200 nale y zastosowa równolegãy wyã cznik zasilania, który jednocze nie
odã czy napi cie zasilania ze sterownika oraz ze wszystkich obwodów wej ciowych i wyj ciowych. Zalecane jest tak e
zastosowanie zabezpieczenia nadpr dowego (np. bezpiecznik rozã czaj cy) aby ograniczy ewentualny pr d awaryjny
na linii zasilania. Mo na zastosowa dodatkowe zabezpieczenie w postaci umieszczenia w ka dym obwodzie
wyj ciowym bezpiecznika lub innego rodka ograniczaj cego pr d.
Nale y zastosowa stosowne urz dzenia tãumi ce aby zapobiec powstawaniu niekorzystnych udarów pr dowych.
Nale y unika prowadzenia wspólnymi trasami kabli sygnaãowych, komunikacyjnych z kablami zasilaj cymi AC oraz
wysokoenergetycznymi kablami od przetwornic, softstartów i innych impulsowych urz dze mocy. Kable powinny by
ukãadane wi zkami z neutralnym lub masowym przewodem, grupowane jako zasilaj ce lub sygnaãowe.
Nale y stosowa jak najkrótsze kable oraz zapewni wãa ciwy przekrój dla wymaganego pr du przewodzenia. W
zaciski sterownika wpi mo na przewody o przekroju od 0.3 mm² do 2 mm² (14 AWG do 22 AWG). Nale y u ywa
ekranowanych kabli dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed zakãóceniami. Zwykle uziemienie ekranów przy S7200 daje najlepsze rezultaty.
Przy podã czeniu obwodów wej ciowych zasilanych z zewn trznego ródãa zasilania, nale y u y w ka dym obwodzie
zabezpieczenia nadpr dowego. Zabezpieczenie takie nie jest potrzebne przy zasilaniu obwodów z wewn trznego
zasilacza sterownika (24 V) poniewa posiada on wewn trzne ograniczenie pr dowe.
Wi kszo moduãów rozszerzaj cych posiada rozpinane zã cza na kable obwodów wej./wyj. (dodatek A specyfikuje typ
zã czy w moduãach). Aby zapobiec utracie zã cza, nale y sprawdzi czy jest ono wãa ciwie zatrza ni te. Aby zapobiec
zniszczeniu zã cza ostro nie dokr caj ruby kontaktowe aby ich nie „przekr ci ”. Maksymalna, dopuszczalna siãa
dokr caj ca to 0,56 N-m (5 funtów/cal).
Dla zabezpieczenia przed przepãywem niepo danego pr du w instalacji, S7-200 posiada punkty o du ej warto ci
pod uwag warto
napi cia izolacji.
napi cia izolacji. Podczas planowania okablowania systemu, nale y wzi
Dodatek A specyfikuje warto ci izolacji dla poszczególnych moduãów. Na napi ciu izolacji mniejszym ni 1500 VAC nie
mo na polega (snie mo e by uwa ane jako bezpieczne).
Wskazówka
Efektywno zastosowanego tãumienia zale y od aplikacji i musi by zweryfikowana praktycznie. Zawsze nale y
zwraca uwag czy konkretne elementy tãumi ce mog by zastosowane w danej aplikacji.
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Obwody indukcyjne
Wszystkie obwody zawieraj ce urz dzenia o charakterze indukcyjnym (np. styczniki, przeka niki) powinny by
wyposa one w elementy tãumi ce przed nadmiernym wzrostem napi cia (przepi cia) w momencie przej cia wyj cia
steruj cego ze stanu wysokiego na niski (moment wyã czenia urz dzenia). Obwody te chroni wyj cia przed
przedwczesnym uszkodzeniem z powodu indukcyjnego pr du przeã czania (przepi cia). Dodatkowo, elementy tãumi ce
tãumi inne zakãócenia elektryczne pojawiaj ce si w obwodach podczas przeã cze .
Wskazówka
Dla sieci komunikacyjnej, maksymalna dãugo kabla komunikacyjnego wynosi 50 m bez u ywania wzmacniaczy
linii (rereater). Port komunikacyjny S7-200 jest nieizolowany. Rozdziaã 7 zawiera wi cej informacji na ten temat.

Wyj cia cyfrowe (DC) i przeka nikowe, steruj ce cewkami.
Wyj cia cyfrowe DC posiadaj wewn trzne zabezpieczenie przepi ciowe, które jest wystarczaj ce w wi kszo ci
aplikacji. Je eli wyj cia przeka nikowe s zastosowane do cewek DC lub AC ich zabezpieczenie nie jest konieczne.

Rysunek 3-3 przedstawia przykãadowy obwód
tãumienia dla cewki DC. W wi kszo ci aplikacji
dodatkowa dioda (A) równolegãa do indukcyjno ci
jest zalecana ale je eli aplikacja wymaga szybkiej
zmiany stanów zaã./wyã. Dodatkowa dioda Zenera
(B) jest polecana. Diod Zenera nale y dobra do
warto ci pr du w obwodzie wyj ciowym.
A - dioda typu 1N4001lub podobna
B - 8,2 V dioda Zenera dla wyj. DC
36 V d. Zenera dla wyj
przeka nikowych

Cewka DC
Rysunek 3-3 Obwód tãumienia przepi

na cewce DC

Wyj cia AC i przeka nikowe steruj ce cewkami AC
Wyj cia
posiadaj
wewn trzna
ochron
przepi ciow ,
która
wystarcza
w
wi kszo ci
aplikacji.
Je eli wyj cia przeka nikowe s zastosowane do cewek DC lub AC ich zabezpieczenie nie jest konieczne.

Rysunek 3-4 przedstawia przykãadowy obwód
tãumienia dla cewki AC. Przy sterowaniu cewk
AC 115/230 VAC, nale y umie ci równolegle do
cewki filtr rezystancyjno-pojemno ciowy RC jak
pokazana na rysunku. Mo na dodatkowo u y
warystora (MOV) aby ograniczy przepi cie w
ukãadzie. Warystor powinien mie napi cie pracy
co najmniej 20 % wi ksze ni nominalne napi cie
w obwodzie.
Cewka AC
Rysunek 3-4 Obwód tãumienia przepi

na cewce AC

Wskazówka
Je eli stosujemy moduãy rozszerze do sterowania cewkami 230 VAC, obwód tãumienia (zewn trzny RC) musi
by umieszczony równolegle do cewki, tak jak pokazano na rys. 3-4

Sterowanie lampami
Lampy s wymagaj cymi odbiornikami co do styków ukãadu zasilania z uwagi na gwaãtowny wzrost pobieranego pr du
podczas zapãonu. Pr d ten mo e by nominalnie 10 – 15 razy wi kszy od pr du poboru podczas stabilnej pracy (np.
dla lampy z wãóknem wolframowym). Dla lamp, które zakãada si e b d cz sto zaã czane i wyã czane, zleca si
zastosowanie ukãadów ograniczaj cych pr d startowy lub styków o zwi kszonej wytrzymaão ci.
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Koncepcja PLC

44

Podstawowym zadaniem S7-200 jest monitorowanie wej i w oparciu o logik steruj c , zaã czanie lub wyã czanie
urz dze podã czonych do jego wyj . Rozdziaã ten wyja nia koncepcj programowania logiki w sterowniku, ró ne typy
dost pnych obszarów pami ci i sposoby ich u ycia.

W tym rozdziale
Cykl programu w S7-200
Dost p do danych w S7-200
Zachowywanie i odtwarzanie danych w S7-200
Wybór trybu pracy CPU
U ycie programu Explorer S7-200
Wãa ciwo ci sterownika S7-200

24
26
36
41
41
42
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Cykl programu w S7-200
S7-200 w sposób cykliczny wykonuje p tle programowe odczytuj c i zapisuj c dane.

S7-200
odnosi
program
fizycznych wej i wyj

do

Podstawowe dziaãanie S7-200 jest bardzo proste:
Silnik

S7-200 czyta status wej

.

Program, który jest zapisany w S7-200
u ywa tych wej aby realizowa logik
steruj c . Podczas pracy programu S7-200
uaktualnia dane.

Wyj cie
Starter silnika

S7-200 zapisuje dane do wyj .
Rysunek 4-1 pokazuje prosty diagram dziaãania
elektrycznego przeka nika przeniesionego na
logik S7-200. W przykãadzie tym, stan ã cznika
zaã czaj cego silnik jest wpleciony w logik
sterownika. Przetworzenie
stanów innych wej
wg logiki programu stanów wej , okre la stan
wyj cia, które ma bezpo redni wpãyw na
urz dzenie wykonawcze zaã czaj ce silnik
(przeka nik, stycznik).

Wej cie

â cznik zaã czaj cy

Rys. 4-1 Sterowanie wej ciami i wyj ciami

S7-200 wykonuje zadania w p tlach programowych (cykl programu)
S7-200 wykonuje seri zada w sposób cykliczny. Jak pokazano na rysunku 4-2, S7-200 wykonuje wi kszo
wszystkie wymienione zadania w trakcie trwania cyklu programu:
Czytanie wej :
fizycznych
do

S7-200 kopiuje
obrazu
wej

stan

lub

wej
procesu

Realizuje logik steruj c w programie: S7-200
wykonuje instrukcje programu i zapisuje warto ci w
ró nych obszarach pami ci.

Zapis do wyj

Diagnostyka CPU

Realizuje
wszystkie

dania komunikacji: S7-200 wykonuje
dania zwi zane z komunikacj .

Wykonuje diagnostyk CPU: S7-200 sprawdza,
czy oprogramowanie systemowe (firmware),
programu i moduãy rozszerze pracuj
pami
poprawnie.

Zapisywanie do wyj : warto ci zapisane w obrazie
procesu, s
przekazywane na wyj cia
wyj
fizyczne sterownika.

Obsãuga komunikacji
Wykonanie
programu

Cykl programu

Czytanie wej
Rysunek 4-2 Cykl programu S7-200

Wykonanie programu u ytkownika zale y od trybu pracy S7-200. W trybie RUN program jest wykonywany cyklicznie
a w trybie STOP sterownik nie przetwarza adnych instrukcji.
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Czytanie wej
Wej cia cyfrowe: Ka dy cykl programu zaczyna si od odczytu bie cej warto ci wej
tych warto ci do tzw. “obrazu wej procesu” .

cyfrowych a nast pnie zapisania

Wej cia analogowe: S7-200 odczytuje na pocz tku ka dego cyklu warto
analogowych wej
z moduãów
dodatkowych (rozszerzaj cych - SMxxx) o ile filtrowanie danego wej cia analogowego jest wyã czone. Filtr analogowy
sygnaãu. Filtr analogowy mo e by uaktywniony dla ka dego z wej
jest u ywany aby poprawi stabilno
analogowych.
Kiedy funkcja analogowego filtrowania jest wybrana dla danego wej cia, S7-200 odczytuje jego warto w ka dym cyklu
do zmiennej wewn trznej. CPU pobiera t warto
do dalszego przetwarzania
i zapisuje przefiltrowan warto
programu.
Kiedy filtracja analogowa nie jest aktywna, S7-200 czyta warto ci z wej cia analogowego moduãu rozszerzenia za
ka dym razem kiedy program da dost pu do danego wej cia analogowego.
analogowe
AIW0
oraz
AIW2
zawarte
w
jednostce
CPU
224XP
s
uaktualniane,
Wej cia
w ka dym cyklu programowym bie c warto ci przetwornika analogowo-cyfrowego. Przetwornik ten mierzy warto
redni sygnaãu (sigma-delta) wi c nie wymaga ona filtracji programowej.
Wskazówka
analogowych zapewnia odczyt znacznie bardziej stabilnego sygnaãu wej ciowego. Zaleca si
Filtracja wej
stosowanie filtracji analogowej w aplikacjach wykorzystuj cych wolnozmienne sygnaãy. Je li sygnaã jest typu
szybkozmiennego, nie powinno si uaktywnia filtracji analogowej.
Nie u ywaj filtru analogowego z moduãami które przenosz informacj cyfrow lub wywoãuj alarmy
w sãowach analogowych. Zawsze wyã czaj filtracj analogow dla RTD, termopar, moduãów AS-Interface Master.

Wykonywanie programu
Podczas wykonywania cyklu programu, S7-200 przetwarza instrukcje programu, pocz wszy od pierwszej linii a do
ostatniej. Instrukcje odczytu bezpo redniego umo liwiaj odczyt lub zapis wej /wyj binarnych z pomini ciem cyklu
programu lub procedury przerwa .
Je li w programie u ywane s przerwania to procedury obsãugi przerwa zwi zane ze zdarzeniami-przerwaniami s
zapisane jako cz
programu. Procedury obsãugi przerwa nie s wykonywane jako cz
cyklu programu lecz
egzekwowane s dopiero w przypadku wyst pienia zdarzenia wywoãuj cego przerwanie (które mo e wyst pi w
dowolnym momencie cyklu programu).
Obsãuga komunikacji
Podczas przetwarzania programu (cykl programu), S7-200 przetwarza ka dy komunikat odebrany z portu
komunikacyjnego lub inteligentnego moduãu wej /wyj .
Obsãuga diagnostyki auto-testu jednostki CPU
Podczas trwania tej fazy cyklu programu, S7-200 sprawdza poprawn
rozszerze .

prac

CPU oraz status ka dego z moduãów

Zapis do wyj cyfrowych
Pod koniec ka dego cyklu programu, S7-200 wpisuje warto ci zachowane w wyj ciowym obrazie procesu do fizycznych
wyj cyfrowych (wyj cia analogowe s uaktualniane natychmiastowo, niezale nie od cyklu programu).
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Dost p do danych w S7-200
S7-200 zachowuje dane w ró nych obszarach pami ci, które maj unikalne adresy. Mo na bezpo rednio odwoãywa
si do adresu pami ci, który chcemy u y . Pozwala to programowi na bezpo redni dost p do danych. Tabela 4-1
pokazuje zakres warto ci caãkowitych, które mog by reprezentowane dla ró nych typów danych.
Tabela 4-1 Zakresy dziesi tne i heksadecymalne dla ró nych typów danych
Reprezentacja
Bajt (B)
Sãowo (W)
Podwójne Sãowo ( D)
Caãkowita
0 do 255
0 do 65, 535
0 do 4, 294, 967, 295
bez znaku
0 do FF
0 do FFFF
0 do FFFF FFFF
Caãkowita
-128 do +128
-32, 768 do +32, 767
-2, 147, 483, 648, do 2, 147, 483, 647
ze znakiem
80 do 7F
8000 do 7FFF
8000 0000 do 7FFF FFFF
Rzeczywista
IEEE 32-bitowa
Zmiennoprzecinkowa

Nie aplikowane

Nie aplikowane

+1.175495E-38 do +3.402023E+38
(dodatnie)
-1.175495E-38 do -3.402023E+38
(ujemne)

Aby mie dost p do bitu w obszarze pami ci, nale y poda adres, który zawiera identyfikator obszaru pami ci, adres
bajtu i numer bitu. Rysunek 4-3 pokazuje przykãad dost pu do bitu (który zwany jest równie adresowaniem “bajt.bit”).
W tym przykãadzie obszar pami ci oraz adres bajtu (I= wej cie, i 3 = 3 bajty) s rozdzielone kropk (.) aby odseparowa
adres bitu (bit 4-y).

Obraz procesu: obszar pami ci wej cia (I)
Bit bajtu lub numer bitu
Bit 4 z 8 (0 do 7)
Rozdzielenie adresu bajtu od
numeru bitu
Adres bajtu: bajt 3
(czwarty bajt )
Identyfikator obszaru pami ci
Rysunek 4-3 Bajtowo-bitowe adresowanie.
Mo na korzysta z kilku obszarów pami ci (V, I, Q, M, S, L oraz SM) u ywaj c danych jak bajt, sãowo lub podwójne
sãowo. Aby mie dost p do bajtu, sãowa, podwójnego sãowa w pami ci, musisz wyspecyfikowa adres w sposób
podobny jak dla bitu. Adres ten zawiera identyfikator obszaru, oznaczenie rozmiaru danej oraz adres bazowy bajtu,
sãowa lub podwójnego sãowa, jak pokazano na rysunku 4-4.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona
Strona

26

Podr cznik obsãugi systemu sterownikowego S7-200
Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200

Rozdziaã nr 4
Rozdzia∏ 4

Dane w ró nych obszarach pami ci (takich jak T, C, HC oraz akumulatory) s dost pne przy u yciu formatu adresu,
który zawiera identyfikatora obszaru oraz numeru urz dzenia.

Adres bajtu
Dost p bajtowy
Wska nik obszaru

Adres bajtu
Dost p sãowowy
Wska nik obszaru

Adres bajtu
Dost p do podwójnego sãowa
Wska nik obszaru

MSB = bardziej znacz cy bit
LSB = mniej znacz cy bit

Bardziej znacz cy bit

Mniej znacz cy bit

Bardziej znacz cy bit

Mniej znacz cy bit

Rysunek 4-4 Porównanie bajtu, sãowa i sãowa podwójnego z tym samym adresem

Dost p do danych w obszarach pami ci
Obraz wej procesu: I
S7-200 próbkuje fizyczne wej cia na pocz tku ka dego cyklu programu i zapisuje je do rejestru obrazu wej ciowego
procesu. Obszar ten jest dost pny poprzez adresowanie bitów, bajtów, sãów oraz podwójnych sãów.
Bit:
Bajt, sãowo lub podwójne sãowo:

I[adres bajtu].[adres bitu]
I[rozmiar][adres bazowy]

I0.1
IB4

Obraz wyj procesu: Q
Na ko cu cyklu programu, S7-200 kopiuje warto ci zapisane w rejestrze obszaru wyj procesu do wyj
Obszar ten jest dost pny poprzez adresowanie bitów, bajtów, sãów oraz podwójnych sãów.
Bit:
Bajt, sãowo lub podwójne sãowo:

Q[adres bajtu].[adres bitu]
Q[rozmiar][adres bazowy]

fizycznych.

Q1.1
QB5

Obszar pami ci danych: V
Pami typu V mo e by u yta do przechowywania po rednich wyników operacji programu wykonywanych przez CPU.
Obszar ten jest dost pny poprzez adresowanie bitów, bajtów, sãów oraz podwójnych sãów.
Bit:
Bajt, sãowo lub podwójne sãowo:

V[adres bajtu].[adres bitu]
V[rozmiar][adres bazowy]

V10.2
VW100

Obszar pami ci o dost pie bitowym: M
typu M mo e by u yta jako obszar znaczników do zapami tania stanów binarnych wyników operacji
Pami
logicznych. Obszar ten jest dost pny poprzez adresowanie bitów, bajtów, sãów oraz podwójnych sãów.
Bit:
Bajt, sãowo lub podwójne sãowo:

M[adres bajtu].[adres bitu]
M[rozmiar][adres bazowy]

M26.7
MD20
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Timerowy obszar pami ci: T
Definicja : w systemach sterownikowych typu SIMATIC, do odmierzania czasu słu
programowe bloki czasowe
nazywane TIMER’ami. Jest kilka odmian timerów posiadaj cych oprócz odmierzania czasu dodatkowe funkcjonalno ci.
S7-200 udost pnia timery, które zliczaj impulsy czasowe z rozdzielczo ci (przyrosty bazowego czasu) 1ms, 10 ms
lub 100 ms. Z timerem zwi zane s dwie zmienne:
Warto

bie ca: 16 bitowa warto

caãkowita ze znakiem zawieraj ca ilo

czasu zaliczonego przez timer.

Bit timera: bit ten jest ustawiany lub zerowany jako wynik porównania warto ci bie cej z warto ci odniesienia
timera. Warto odniesienia jest wprowadzona jako parametr instrukcji timera (PT) i stanowi krotno bazowego
czasu który odmierza timer.

Obie zmienne s dost pne przy u yciu adresu timera (T + numer timera). Dost p do bitu timera lub warto ci bie cej
zale y od u ytej instrukcji: instrukcja bitowa (np. AND, OR) pobiera warto bitu timera, podczas gdy instrukcja operacji
na sãowie (np. MOVW, operacje arytmetyczne) pobiera warto bie c 16-o bitowego rejestru timera. Jak pokazano
na rysunku 4-5, instrukcja normalnie otwartego styku pobiera warto bitu, a instrukcja przesuni cia sãowa bie c
warto timera.

T [numer timera]

Format:

Warto

bie ca

T24
Bity timerów

Dost p do warto ci bie cej

Dost p do bitu timera

Rysunek 4-5 Dost p do bitu i bie cej warto ci timera.

Licznikowy obszar pami ci: C
S7-200 udost pnia trzy typy liczników które zliczaj zmiany stanów (0 na 1) na ich wej ciach. S trzy rodzaje liczników.
Pierwszy typ zlicza tylko w gór , drugi tylko w dóã a trzeci mo e liczy w obie strony (rewersyjny). Z licznikiem zwi zane
s dwie zmienne:
Warto

bie ca: 16 bitowa warto

caãkowita ze znakiem zawieraj ca zliczon warto .

Bit licznika: bit ten jest ustawiany lub zerowany jako wynik porównania warto ci bie cej z warto ci odniesienia
licznika. Warto odniesienia jest wprowadzona jako parametr instrukcji licznika (PV).
Obie zmienne s dost pne przy u yciu adresu licznika (C + numer licznika). Dost p do danych licznika zale y od u ytej
instrukcji: instrukcja bitowa (np. AND, OR) pobiera warto bitu licznika, podczas gdy instrukcja sãowowa (np. MOVW,
bie c 16-o bitowego rejestru licznika. Jak pokazano na rysunku 4-6,
operacje arytmetyczne) pobiera warto
instrukcja normalnie otwartego styku pobiera warto bitu, a instrukcja przesuni cia sãowa, bie c warto licznika.

C [numer licznika]

Format:

Warto

bie ca

C24
Bity liczników

Dost p do warto ci bie cej
Rysunek 4-6

Dost p do bitu licznika

Dost p do bitu i bie cej warto ci licznika.
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Szybkie liczniki: HC
Szybkie liczniki rejestruj szybkie zdarzenia niezale nie od skanu CPU. Szybkie liczniki zawieraj
32-u bitow ,
caãkowit ze znakiem warto zliczon lub warto bie c . Aby mie dost p do warto ci zliczonej przez szybki licznik
nale y wyspecyfikowa adres szybkiego licznika, u ywaj c pami ci typu (HC) oraz numer licznika (np. HC0). Bie ca
warto licznika jest dost pna tylko do odczytu i mo e by adresowana tylko jako podwójne sãowo (32 bity).
Format:

HC[numer szybkiego licznika]

HC1

Akumulatory: AC
Akumulatory s uniwersalnymi rejestrami odczytu i zapisu, które mog by u yte podobnie jak pami . Przykãadowo,
akumulatorów mo na u y do przekazania parametrów do i z podprogramu oraz zachowania po rednich warto ci
u ytych w obliczeniach. S7-200 posiada 32-bitowe akumulatory (AC0, AC1, AC2 i AC3). Dane w akumulatorach mog
by dost pne jako bajty, sãowa i podwójne sãowa.
Rozmiar dost pnych danych jest zale ny od instrukcji u ytej przy pobieraniu danych z akumulatora. Jak pokazano na
rysunku 4-7, mo na u y 8 lub 16 mniej znacz cych bitów akumulatora przy dost pie bajtowym lub sãowowym. Aby
u y 32 bity akumulatora nale y u y instrukcji podwójnego sãowa.
W rozdziale 6 podano informacj na temat dost pu do akumulatora w procedurach obsãugi przerwa .
Format:

AC[numer akumulatora]

AC0

(dost p jako bajt)

(dost p jako sãowo)

(dost p jako podwójne sãowo)

Rysunek 4-7 Dost p do akumulatorów
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Pami specjalna: SM
Bity SM s bitami systemowymi sterownika S7-200 i uãatwiaj komunikacje pomi dzy CPU oraz programem
u ytkownika. Mo na u y tych bitów do diagnostyki lub kontroli pracy sterownika. Bity SM wykonuj zdefiniowane przez
producenta funkcje takie jak: aktywacja wybranego bitu SM w pierwszym cyklu programu, aktywacja bitu zgodnie z
ustalon cz stotliwo ci zegarow , aktywacja bitów SM jako wynik dziaãa arytmetycznych. ( Dodatek D podaje wi cej
informacji na temat bitów SM). Dost p do bitów SM mo e by realizowany bitowo, bajtowo, przy pomocy sãowa lub
podwójnego sãowa:
Bit:
Bajt, sãowo lub podwójne sãowo:

SM[adres bajtu].[adres bitu]
SM[rozmiar][adres bazowy]

Obszar pami ci lokalnej: L
S7-200 dysponuje 64 bajtami pami ci lokalnej, z których 60 mo e by
przekazywania parametrów do podprogramów.

SM0.1
SMB86

u ytych jako pami

notatnikowa lub dla

Wskazówka
Je li programujesz w edytorze LAD lub FBD, STEP 7-Micro/WIN rezerwuje ostatnie 4 bajty pami ci lokalnej na swój
u ytek.

Pami lokalna L jest podobna do pami ci V z jednym wyj tkiem. Pami V ma zasi g globalny a L lokalny. Zasi g
globalny oznacza, i to samo miejsce w pami ci mo e by osi galne z dowolnego miejsca programu (program gãówny,
podprogramy lub procedury obsãugi przerwa ). Dziaãanie lokalne oznacza, e dost p do danego obszaru pami ci jest
mo liwy tylko w obr bie bloku programu, w którym to przypisanie zostaão zdefiniowane, nie ma mo liwo ci odwoãania
si do zmiennych lokalnych spoza wywoãanego bloku programu np. podprogramu. S7-200 rezerwuje 64 bajty pami ci L
dla programu gãównego, 64 bajty dla ka dego poziomu zagnie d enia podprogramu i 64 bajty da ka dej procedury
obsãugi przerwania.
Pami L programu gãównego nie jest dost pna z podprogramu lub z procedur obsãugi przerwa . Podprogram nie mo e
mie dost pu do pami ci L programu gãównego, procedury obsãugi przerwania lub innego podprogramu. Podobnie
procedura obsãugi przerwa nie mo e mie dost pu do pami ci L programu gãównego lub innego podprogramu.
Przydziaã pami ci L wykonywany jest przez S7-200 na danie. Oznacza to, e w trakcie wykonywania wi kszej cz ci
programu gãównego, nie istnieje aden przydziaã pami ci L dla podprogramów i procedur obsãugi przerwa . Dopiero w
momencie wyst pienia przerwania lub wywoãania podprogramu lokalna pami
L jest przydzielana (je eli jest taka
potrzeba). Nowy przydziaã pami ci L mo e ponownie u y tej samej lokacji pami ci L dla innego podprogramu lub
procedury obsãugi przerwania.
Obszar L nie jest inicjalizowany przez S7-200 w czasie przydziaãu pami ci dla programów, mo e wi c zawiera
dowolne warto ci. Kiedy przekazywane s parametry formalne w wywoãaniu podprogramu, warto ci parametrów
przekazywanych s umieszczane przez S7-200 w odpowiednich miejscach pami ci L wywoãanego podprogramu.
Miejsca pami ci L, w których nie umieszcza si warto ci parametrów nie s inicjalizowane i mog zawiera dowolne
warto ci.
Bit:
Bajt, sãowo lub podwójne sãowo:

L[adres bajtu].[adres bitu]
L[rozmiar][adres bazowy]

L0.0
LB33

Wej cia analogowe: AI
S7-200 przetwarza warto analogow (taka jak temperatura lub napi cie) na warto cyfrow i umieszcza j w 16bitowym sãowie. Dost p do tych warto ci odbywa si przez identyfikator obszaru (AI), rozmiar danej (W) i adres bazowy.
Poniewa wej cia analogowe maj rozmiar sãów i zawsze zaczynaj si parzyst liczb bajtów (takich jak 0, 2 lub 4)
dost p do nich dobywa si przez parzyste bajty adresów (takie jak AIW0, AIW2 lub AIW4). Warto ci wej analogowych
s tylko do odczytu.
Format:

AIW[adres bazowy]

AIW4
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Wyj cia analogowe: AQ
S7-200 przetwarza warto cyfrow o dãugo ci sãowa (16bit) na pr d lub napi cie, proporcjonalne jej cyfrowej warto ci.
Zapis warto ci odbywa si przez identyfikator obszaru (AQ), rozmiar danej (W) i adres bazowy. Poniewa wyj cia
analogowe maja rozmiar sãów i zawsze zaczynaj si parzyst liczb bajtów (takich jak 0, 2 lub 4) dost p do nich
odbywa si przez parzyste bajty adresów (takie jak AQW0, AQW2 lub AQW4). Warto ci wyj analogowych s tylko do
zapisu.
AQW[adres bazowy]

Format:

AQW4

Obszar pami ci przeka nika sterowania sekwencyjnego ( SCR ): S
SCRy lub bity S s u ywane do sekwencyjnego sterowania dziaãaniem maszyny lub, co jest równoznaczne, krokowego
przetwarzania segmentów programu. SCRy umo liwiaj logiczny podziaã programu steruj cego. Dost p do bitów
S realizowany jest przez bity, bajty, sãowa i sãowa podwójne.
Bit:
Bajt, sãowo lub sãowo podwójne:

SL[adres bajtu].[adres bitu]
S[rozmiar][adres bazowy]

S3.1
SB4

Format liczb rzeczywistych
Liczby rzeczywiste (lub zmiennoprzecinkowe) s reprezentowane jako warto ci 32 bitowe, pojedynczej precyzji, których
format jest zgodny ze standardem ANSI/IEEE 754-1985. Patrz rysunek 4-8. Liczby rzeczywiste s dost pne jako
podwójne sãowa.
W S7-200 liczby zmiennoprzecinkowe maj
dokãadno 6 miejsc dziesi tnych.
z

pot ga

mantysa

znak

Rysunek 4-8 Format liczby rzeczywistej (Real)

Dokãadno podczas oblicze na liczbach rzeczywistych
Przetwarzanie dãugich serii warto ci, zawieraj cych du e i bardzo maãe liczby mog generowa niedokãadne wyniki.
x
Mo e to wyst pi je li liczby ró ni si o rz d 10 , gdzie x > 6.
Przykãad : 100 000 000 + 1 = 100 000 000

Format ãa cuchów znaków
âa cuch jest ci giem znaków, gdzie ka dy znak zapisany jest jako bajt. Pierwszy bajt ãa cucha definiuje dãugo
ãa cucha, która odpowiada ilo ci znaków. Rysunek 4-9 pokazuje format ãa cucha. âa cuch mo e mie dãugo od 0 do
254 znaków plus bajt dãugo ci tak wi c maksymalna dãugo
ãa cucha wynosi 255 bajtów. Staãa ãa cuchowa
ograniczona jest do 126 bajtów.

Dãugo

ãa cucha

Znak 1

Znak 2

Znak 3

Znak 4

Znak 254

Rysunek 4-9 Format ãa cucha znaków (string)
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Specyfikacja warto ci staãych dla instrukcji S7-200
W instrukcjach S7-200 mo na u ywa warto ci staãych (tzw. constans). Staãe mog by bajtami, sãowami lub
podwójnymi sãowami. S7-200 zachowuje wszystkie staãe w postaci binarnej, które mog by reprezentowane w postaci
dziesi tnej, heksadecymalnej, ASCII lub jako liczby rzeczywiste ( zmiennoprzecinkowe ). Patrz tabela 4-2.
Tabela 4-2 Reprezentacja warto ci staãych
Reprezentacja
Format
Dziesi tna
[warto dziesi tna]
Heksadecymalna
16# [warto heksadecymalna]
Binarna
2# [warto binarna]
ASCII
‘[tekst ASCII]’
Rzeczywista
ANSI/IEEE 754-1985
âa cuchowa

[ãa cuch]”

Przykãad
20047
16#4E4F
2#1010_0101_1010_0101
‘ABCD’
+1.175495E-38 (dodatnie)
-1.175495E-38 (ujemne)
“ABCDE”

Wskazówka
Jednostka S7-200 CPU nie sprawdza typu danych pobieranych do operacji (wg specyfikacji - czy staãa jest
zapisana jako caãkowita, caãkowita ze znakiem czy jako podwójna caãkowita). Na przykãad, instrukcja dodawania
mo e u y warto ci z VW100 jako caãkowitej ze znakiem, podczas gdy instrukcja XOR mo e u y tej samej
warto ci z VW100 jako caãkowitej bez znaku.

Adresowanie lokalnych Wej./Wyj. oraz w moduãach rozszerze
Wej.Wyj. zintegrowane z CPU maj sztywne, ustalone adresy. Podã czaj c dodatkowe moduãy rozszerze , na prawo
od CPU, mo na zwi ksza ilo Wej./Wyj. wspóãpracuj cych z CPU. Adresy moduãu okre lone s przez typ Wej./Wyj
pozycj moduãu w stosunku do poprzedzaj cego moduãu tego samego typu. Na przykãad, moduã wyj ciowy nie ma
wpãywu na adresacj poszczególnych wej w module wej ciowym. Podobnie, moduãy analogowe nie wpãywaj na
adresowanie moduãów cyfrowych.
Wskazówka
Rejestr obrazu procesu dla cyfrowych kanaãów Wej./Wyj. jest adresowany w przyrostach 8 bitowych
(1 bajt). Je eli ilo fizycznych Wej/Wyj. w module jest mniejsza ni 8, to bity bez fizycznego odpowiednika s
tracone. Kolejny moduã rozszerzenia adresuje kanaãy Wej/Wyj od nowego bajtu. Dla moduãów wej ciowych, nie
u yte bity s zerowane w ka dym cyklu od wie ania wej .
Kanaãy Wej./Wyj/ analogowych s zawsze adresowane w przyrostach 2 bajtowych. Je li moduã nie dostarcza
fizycznych kanaãów dla ka dego z adresów, to kanaãy Wej./Wyj. s tracone i nie s dost pne aby mo na je byão
przypisa kolejnym moduãom analogowym Wej./Wyj.
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+D +2, AC1
Zwi´kszenie wartoÊci akumulatora o 2 w celu wskazania
kolejnego s∏owa
MOVW *AC1, AC0
Przesuwa wartoÊci s∏owa wskazanego
przez AC1 (VW 202) do AC0.
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Program przykãadowy zastosowania wska nika do dost pu do danych w tabeli
Przykãad ten wykorzystuje LD14 jako wska nik do receptury zapisanej w tabeli receptur zaczynaj cej si od
VB100. W przykãadzie tym, VW1008 przechowuje indeks okre lonej receptury w tabeli. Je eli receptura w tabeli
jest dãu sza ni 50 bajtów, nale y pomno y indeks przez 50 aby otrzyma offset adresu startowego okre lonej
receptury. Dodaj c offset do wska nika, mo emy mie dost p do poszczególnych receptur w tabeli.
W przykãadzie, receptura kopiowana jest do 50 bajtów pocz wszy od VB1500.
Network 1
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Jak przesãa receptur z tabeli:
- ka da receptura posiada 50 bajtów.
- Parametr indeks (VW1008)okre la
która z receptur ma zosta zaãadowana.
1. Tworzenie wska nika adresu pocz tkowego
tabeli receptur.
2. Zamiana indeksu receptury na podwójne sãowo
3. Mno enie offset do odpowiedniego
rozmiaru dla ka dej z receptur.
4. Dodanie offset’u do wska nika.
5. Transfer wybranej receptury od
VB1500 do VB1549.

LD SM0.0
MOVD &VB100, LD14
ITD VW1008, LD18
*D +50, LD18
+D LD18, LD14
BMB *LD14, VB1500, 50
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Zachowywanie i odtwarzanie danych w S7-200
S7-200 posiada kilka wãa ciwo ci, które zapewniaj , e dane oraz program u ytkownika s poprawnie i bezpiecznie
przechowywane w sterowniku :
Nieulotna pami danych – definiowany przez u ytkownika obszar pami ci danych (RAM) podtrzymywany przez
kondensator o du ej pojemno ci i maãej upãywno ci lub przez moduã baterii. Mo liwe jest zadeklarowanie tylko
obszarów pami ci typu V, M, warto ci bie ce timerów, warto ci bie ce liczników, które maj by
podtrzymywane.
Pami staãa programu EEPROM – pami nie-ulotna u ywana do zapisu bloku programu, bloku systemowego,
warto ci wymusze , obszaru M skonfigurowanego tak aby byã zapisywany w przypadku utraty zasilania oraz
zadeklarowanych zmiennych w obr bie programu u ytkownika.
Pami moduãowa, zewn trzna EEPROM – wsuwana w specjalne zã cze, nie-ulotna, u ywana do zapisywania
bloku programu, bloku danych, receptur, logów danych i warto ci wymusze .
Mo na u y eksploratora S7-200 aby zachowa pliki dokumentacji (doc, text, pdf etc.) w pami ci zewn trznej
EEPROM. Program Explorator S7-200 umo liwia wykonanie podstawowej obsãugi plików w module pami ci
zewn trznej (kopiowanie, usuwanie, katalogowanie i uruchamianie).
Aby zainstalowa pami moduãow , nale y zdj
wão y kart pami ci w dedykowane zã cze.

plastikow pokryw szczeliny z jednostki S7-200 CPU a nast pnie

Ostrze enie
Wyãadowanie elektrostatyczne mo e zniszczy

pami

kasetow

lub zã cze w jednostce S7-200 CPU.

Nale y zwróci uwag aby osoba wymieniaj ca moduãy pami ci zewn trznej nie uszkodziãa jej elektrostatycznie.
nale y przechowywa w
Nale y zawsze zakãada opask uziemiaj c podczas wymiany pami ci a pami
przewodz cym pojemniku.

âadowanie i odczyt elementów projektu
Projekt skãada si z kilku ró nych elementów:
Blok programu
Blok danych

(opcja)

Blok systemowy (opcja)
Receptury

(opcja)

Konfiguracje logów danych (opcja)
Podczas ãadowania projektu do sterownika S7-200, blok programu, blok danych i blok systemowy s zapisane w
pami ci staãej EEPROM. Receptury i konfiguracje logów danych s zapisane w module pami ci zewn trznej i nadpisuj
znajduj ce si tam receptury i logi danych. Elementy programu nie uczestnicz ce w operacji ãadowania pozostaj bez
zmian w pami ci staãej i zewn trznej.
Je li ãadowany projekt zawiera receptury lub
konfiguracje logów danych, musi by zainstalowana
zewn trzna aby program pracowaã
pami
prawidãowo.
Aby zaãadowa projekt do S7-200 CPU nale y:
1.

Wybra File > Download z menu polece .

2.

Klikn w ka dy element projektu, który ma
by zaãadowany.

3.

Klikn

w klawisz Download.

Rysunek 4-13 âadowanie projektu do sterownika
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Kiedy projekt ze sterownika S7-200 kopiowany jest do komputera przy u yciu STEP 7-Micro/WIN, na dysku komputera
zapisywany jest blok programowy, blok danych, blok systemowy z pami ci staãej PLC (EEPROM), receptury oraz dane
logów danych z pami ci zewn trznej. Do celu odczytu logów danych i receptur nale y wykorzysta program Explorer
S7-200.

Aby odczyta projekt z S7-200 CPU nale y:
1.

Wybra File > Upload z menu polece .

2.

Klikn w ka dy element projektu jaki ma by
odczytany.

3.

Klikn

w klawisz Upload.

Rysunek 4-14 Odczytywanie projektu ze sterownika

Zapis programu w pami ci zewn trznej
S7-200 umo liwia kopiowanie programu u ytkownika z jednej jednostki CPU do innej u ywaj c zewn trznej pami ci
moduãowej. Dzi ki temu mo liwe jest dokonywanie zmian w programie, dla ka dego z bloków programowych w S7-200
(np. bloku programu czy bloku danych) a nast pnie zdalne zaktualizowanie dziaãania sterownika.
Przed skopiowaniem jakiegokolwiek elementu programu do moduãu pami ci, STEP 7-Micro/WIN usuwa z niego
wszystkie elementy programowe (z recepturami i logami danych) za wyj tkiem plików u ytkownika. Je li program nie
mie ci si w module (jest za du y/dãugi), pozostaj dwie mo liwo ci. Mo na caãkowicie skasowa moduã wybieraj c
PLC > Erase Memory Cartridge z menu polece lub przy u yciu Explorera S7-200 usun zb dne pliki z programu.
PLC musi znajdowa si w trybie STOP, aby mo na byão programowa moduã pami ci.
Aby zachowa program w module pami ci nale y:
1.

Wybra PLC > Program Memory Cartridge
z menu polece .

2.

Klikn na ka dy element projektu który ma
by skopiowany do pami ci (domy lnie
wszystkie elementy projektu s wybrane).
Je li wybrany zostaã blok systemowy,
wymusze
zostan
tak e
warto ci
skopiowane.

3.

Kliknij w przycisk Program w oknie

Rysunek 4-15 Zapis programu do moduãu pami ci zewn trznej
Blok programu, blok systemowy, blok danych i warto ci wymusze s kopiowane z pami ci staãej w S7-200 do moduãu
pami ci zewn trznej. Receptury i konfiguracje logów danych s kopiowane ze STEP 7-Micro/WIN do pami ci
zewn trznej.
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Przywracanie programu z zewn trznego moduãu pami ci
Aby dokona transferu programu z moduãu pami ci do S7-200 wystarczy, przy zainstalowanym module pami ci w PLC,
zaã czy zasilanie sterownika. Program oraz ustawienia systemowe automatycznie zostan skopiowane z pami ci do
wewn trznej pami ci sterownika. Wszelkie dane znajduj ce si w sterowniku S7-200 zostan nadpisane.
Je li blok programu byã przetransferowany z moduãu pami ci, blok programowy w pami ci staãej jest zamieniony.
Je li blok danych byã przetransferowany z moduãu pami ci, blok danych w pami ci staãej jest zamieniony, caãa
pami V jest zerowana i inicjalizowana zawarto ci bloku danych.
Je li blok systemowy byã przetransferowany z moduãu pami ci, blok systemowy i warto ci wymusze w pami ci
staãej s zamieniane a caãa pami podtrzymywana jest zerowana.
moduã pami ci. Nie wolno wyjmowa moduãu
Po zako czeniu transferu programu do pami ci staãej, mo na wyj
pami ci w przypadku gdy w program sterownika wykorzystuje receptury lub logi danych. Pozostawienie zainstalowanej
moduãu pami ci spowoduje opó nienie wej cia w tryb RUN po zaã czeniu zasilania.

Uwaga
Zaã czenie zasilania S7-200 CPU z zainstalowanym moduãem pami ci, który byã zaprogramowana przez inny
model S7-200 CPU mo e spowodowa bã d. Moduãy pami ci programowane przez ni sze modele jednostek CPU
mog by czytane przez modele o wy szych numerach CPU. Odwrotnie nie jest to mo liwe. Na przykãad, moduã
pami ci zaprogramowana przez CPU 221 lub CPU 222 mo e by czytany przez CPU 224 lecz moduã
zaprogramowany przez CPU 224 b dzie odrzucany przez CPU 221 lub CPU 222.
Dokãadny opis warunków u ywania pami ci kasetowych jest zawarty w Dodatku A: Opcjonalne moduãy (Moduãy
Pami ci).

Zapis danych do obszaru pami ci nieulotnej M (retentive) przy utracie zasilania
Po skonfigurowaniu dowolnych pierwszych 14-u bajtów pami ci bitowej (MB0 do MB13) jako obszaru pami ci
z podtrzymaniem danych, dane te s zapisywane do pami ci staãej EEPROM zaraz po utraceniu przez S7-200 napi cia
zasilania. Domy lnie 14 pierwszych bajtów pami ci M nie jest zadeklarowane jako obszar z podtrzymaniem danych.
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Odtwarzanie danych po zaã czeniu zasilania
Po zaã czeniu zasilania, sterownik S7-200 kopiuje z pami ci staãej (EEPROM) blok programu oraz blok systemowy.
Nast pnie PLC weryfikuje czy “super kondensator” i opcjonalny moduã baterii (je li s zainstalowane) umo liwiãy
nieulotna). Je li dane zostaãy zachowane, to obszary
podtrzymanie danych zapisanych w pami ci RAM (pami
pami ci danych u ytkownika pozostaj bez zmian. Ulotne cz ci obszaru pami ci V zostaj odtworzone z bloku danych
znajduj cego si w pami ci staãej. Pozostaãe obszary innych pami ci zostan wyzerowane.
pami ci RAM nie zostaãa podtrzymana (po powa nej usterce zasilania), S7-200 czy ci wszystkie
Je li zawarto
obszary danych u ytkownika, ustawia bit utraty danych staãych (SM0.2), odtwarza pami V z zawarto ci bloku danych
(z pami ci staãej) i odtwarza pierwszych 14 bajtów pami ci M z pami ci staãej o ile bajty te byãy uprzednio
skonfigurowane jako nieulotne.

U ycie programu do zapisu danych z pami ci V do pami ci staãej
Ka d warto (bajt, sãowo lub podwójne sãowo) zapisan w dowolnym miejscu obszaru pami ci V mo na zapisa do
pami ci staãej. Operacja zapisu do pami ci staãej wydãu a czas cyklu programu maksymalnie o 5 ms. Warto zapisana
nadpisuje warto ci poprzednie obszaru pami ci V w pami ci staãej.
Operacja zapisu do pami ci staãej nie uaktualnia danych w module pami ci zewn trznej.
Wskazówka
Poniewa liczba operacji zapisu do pami ci staãej (EEPROM) jest ograniczona (minimum 100 000 a typowo 1 000
000), nale y zadba aby tylko niezb dne dane byãy w niej zapisywane. W przeciwnym razie EEPROM mo e
zosta uszkodzony a CPU mo e przesta dziaãa . Typowo, operacje zapisu do EEPROM wykonuje si tylko w
specyficznych, koniecznych przypadkach.
Na przykãad, je li czas cyklu programu S7-200 wynosi 50 ms a warto zapisywana jest raz na cykl to EEPROM
funkcjonowaãby minimum 5 000 sekund, co stanowi mniej ni póãtora godziny. Z drugiej strony, je li warto
b dzie zapisywana co godzin , EEPROM b dzie funkcjonowa 11 lat.
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Kopiowanie pami ci V do pami ci staãej
Bajt 31 pami ci specjalnej (SMB31) powoduje, e S7-200 kopiuje dane z pami ci V do pami ci wewn trznej staãej
(EEPROM). Sãowo 32 pami ci specjalnej (SMW32) przechowuje adres warto ci która jest kopiowana. Rysunek 4-16
pokazuje format SMB31 oraz SMW32.
Aby S7-200 zapisywaã (przechowywaã) dane pami ci V
do pami ci wewn trznej EEPROM wykonaj procedury :
1.

Zaãaduj adres pami ci V warto ci zapisan w
SMW32.

2.

Wpisz rozmiar danej do SM31.0 i SM31.1, jak
pokazano na rysunku 4-16.

3.

Ustaw SM31.7 na 1.

Pod koniec ka dego cyklu programu, S7-200 sprawdza
to warto
danej jest
SM31.7; je li SM31.7=1
zapisywana do pami ci staãej. Operacja ko czy si kiedy
S7-200 zeruje SM31.7.
Nie nale y zmienia warto ci pami ci V dopóki operacja
zapisu si nie sko czy.

Rozmiar danej
do zapisania:

Zapis do pami ci staãej:
CPU zeruje SM31.7 po
ka dej operacji zapisu

Obszar pami ci V
Pami

V wybierana jako przesuni cie (offset) od V0

Rysunek 4-16 SMB31 i SMW32

Przykãadowy program: Kopiowanie obszaru pami ci V do pami ci staãej
W przykãadzie pokazano transfer VB100 do pami ci staãej. Przy narastaj cym zboczu wej cia I0.0, je eli nie jest
wykonywany inny transfer, ãadowany jest adres pami ci V a nast pnie transferowany do SMW32. Okre la on
wielko
obszaru pami ci V, przeznaczonego do transferu ( 1=bajt, 2=sãowo, 3=podw. sãowo lub warto
rzeczywist ). Nast pnie ustawiony zostaje bit SM31.7 który inicjuje transfer danych na ko cu skanu.
S7-200 automatycznie zeruje SM31.7 po caãkowitym zako czeniu transferu.
Network 1

// Transfer obszaru pami ci V
// (VB100) do
// pami ci staãej

LD
EU
AN
MOVW
MOVB
S

I0.0
SM31.7
+100, SMW32
1, SMB31
SM31.7, 1
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Wybór trybu pracy jednostki S7-200 CPU
S7-200 posiada dwa tryby pracy: STOP i RUN. Statusowe diody LED na przednim panelu CPU wskazuj bie cy tryb
pracy. W trybie STOP, S7-200 nie wykonuje programu i wtedy mo na zaãadowa program lub konfiguracje CPU. W
trybie RUN, S7-200 wykonuje instrukcje programu.
S7-200 posiada przeã cznik trybu pracy. Przeã cznika trybu pracy (umieszczonego pod frontowa klapk S7-200)
mo na u y do r cznej zmiany trybu pracy: ustawiaj c przeã cznik na STOP zatrzymuje si wykonywanie
programu; ustawiaj c przeã cznik na RUN rozpoczyna si wykonywanie programu a ustawiaj c przeã cznik na
TERM (terminal) nie zmienia si trybu pracy.
Je li wyst puje zanik zasilania kiedy przeã cznik trybu pracy ustawiony jest na STOP lub TERM, S7-200
automatycznie przechodzi do trybu STOP po przywróceniu zasilania. Je li wyst puje zanik zasilania kiedy
przeã cznik trybu pracy ustawiony jest na RUN, S7-200 automatycznie wchodzi do trybu RUN po przywróceniu
zasilania.
STEP 7-Micro/WIN pozwala na zmian trybu pracy on-line. Aby uaktywni programow zmian trybu pracy nale y
r cznie ustawi przeã cznik trybu pracy S7-200 na TERM lub RUN. Nast pnie u ywaj c PLC > STOP lub PLC >
RUN z menu polece oprogramowania STEP7-Micro/WIN lub odpowiednich przycisków na pasku narz dziowym
mo na zmienia tryb pracy sterownika.
Mo na wstawi w programie instrukcj STOP aby wprowadzi S7-200 w tryb STOP. Pozwala to na zatrzymanie
wykonywania instrukcji programu. Wi cej informacji na temat instrukcji STOP znajduje si w rozdziale 6.

U ycie programu Explorer S7-200
Eksplorer S7-200 jest rozszerzeniem do
aplikacji Windows Eksplorera , który umo liwia
dost p do zasobów sterownika S7-200. Mo na
w ten sposób
przegl da , modyfikowa
zawarto
ka dego podã czonego do sieci
sterownika.
Explorer S7-200 jako rozszerzenie Windows
Explorer’a zachowuje wãasno ci obsãugi
intuicyjnej rodowiska Windows.

Rysunek 4-17 Explorer S7-200
Explorer S7-200 jest aplikacj wykorzystywan do czytania logów danych zapisanych w moduãowej pami ci
zewn trznej. Wi cej informacji znajduje si w Rozdziale 10.
Eksplorer S7-200 mo e równie by u yty do czytania lub zapisu plików do pami ci zewn trznej. Mo e to by dowolny
typ plików, dokumenty WORD’owe, pliki bitmapowe, JPEGi lub projekty STEP 7-Micro/WIN.
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Wãa ciwo ci S7-200
Oprogramowanie i wãasno ci sprz towe sterownika S7-200 pozwalaj
sterownika do wymaga aplikacji.

optymalnie dostosowa

funkcjonalno

S7-200 pozwala zapisywa lub czyta wej cia/wyj cia z pomini ciem obrazu wej
procesu

/wyj

W zestawie instrukcji S7-200 znajduj si funkcje natychmiastowego odczytu i zapisu wej /wyj z pomini ciem cyklu
programu. Instrukcje te pozwalaj na bezpo redni dost p do danego wej cia lub wyj cia, mimo e rejestry obrazu s
zwykle u ywane jako ródão lub przeznaczenie w dost pie do wej /wyj .
Po bezpo rednim odpytaniu wej (instrukcjami AI,OR) nie jest modyfikowane koresponduj ce z wej ciem miejsce w
obrazie wej . Po u yciu wyj ciowych instrukcji bezpo rednich, modyfikacji ulega wyj cie oraz koresponduj ce z
wyj ciem miejsce w obrazie wyj .
Wskazówka
S7-200 obsãuguje czytanie wej analogowych jako danych natychmiastowych, o ile nie uaktywni si filtracji wej
analogowych. Podczas zapisu warto ci do wyj cia analogowego, wyj cie to jest uaktualniane natychmiast.

Zwykle bardziej korzystne jest u ycie rejestru obrazu wej /wyj ni bezpo redni dost p do wej
wykonywania programu. Mo na wymieni trzy powody u ycia obrazu wej /wyj :

lub wyj

podczas

Próbkowanie wszystkich wej
na pocz tku cyklu programu synchronizuje i zamra a warto ci wej
na czas
procesu po wykonaniu caãego programu, co wpãywa
trwania cyklu. Wyj cia s uaktualniane z obrazu wyj
stabilizuj co na sterowany ukãad.
Program ma znacznie szybszy dost p do obrazu wej
na szybsze wykonywanie programu.

/wyj

ni do fizycznych kanaãów wej

/wyj , co zapewnia

Wej cia i wyj cia s jednostkami bitowymi lecz mog by adresowane jako bity lub bajty. Dodatkowo, pobieraj c
ich stany z obrazu procesu mo na je adresowa jako bity, bajty, sãowa oraz podwójne sãowa. Pokazuje to znacznie
wi ksz elastyczno adresowania obrazu procesu ni w przypadku adresowania bezpo redniego.

S7-200 pozwala programowo przerwa cykl programu
Je li u ywane s przerwania, to procedury zwi zane z ka dym zdarzeniem s zapisane jako cz
programu.
zwykãego cyklu programu, lecz wykonuje si je w przypadku
Procedury obsãugi przerwa nie s wykonywane jako cz
wyst pienia przerwa (które mog wyst pi w dowolnym czasie cyklu programu).
Przerwania s obsãugiwane przez S7-200 na zasadzie “kto pierwszy ten lepszy” z uwzgl dnieniem ich priorytetów.
Rozdziaã 6 zawiera wi cej informacji na temat procedur obsãugi przerwa .
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S7-200 pozwala na przydziaã czasu przetwarzania dla trybu RUN, edycji w trybie RUN oraz
dla statusu pracy
Istnieje mo liwo zdefiniowania procentowej cz ci cyklu programu dedykowanej dla przetwarzania/edycji w trybie
RUN oraz badania statusu programu u ytkownika. (Edycja w trybie Run i badanie statusu programu s opcjami
oferowanymi poprzez STEP 7-Micro/WIN w celu uãatwienia obsãugi programu u ytkownika). Je li procent czasu
dedykowany dla tych dwóch zada zostanie zwi kszony, zwi kszy si tak e czas cyklu, który spowoduje e program
b dzie wykonywany wolniej.
Domy lnie 10% procent cyklu, sterownik przeznacza do obsãugi edycji w trybie RUN oraz aktualizacji statusu programu.
Ustawienie to zostaão wybrane tak aby ustali sensowny kompromis pomi dzy procesem kompilacji i operacji
statusowych oraz minimalizacj wpãywu na sterowanie (nie wprowadzania znacz cych opó nie ). Mo na zmienia t
warto od 5% przyrostami a do 50%.
Aby ustawi przedziaã czasowy cyklu programu dla komunikacji w tle nale y:
1.

Wybra View > Component > System Block
z menu polece i wybra Background Time.

2.

W zakãadce Background Time nale y u y
okienka liczbowego w celu zmiany czasu dla
operacji drugoplanowych komunkacji.

3.

Klikn

4.

Zaãaduj zmodyfikowany blok systemowy do
S7-200.

na OK aby zapisa wybór

Rysunek 4-18 Procentowy udziaã czasu komunikacji

S7-200 pozwala ustawi stany wyj

cyfrowych w trybie STOP sterownika

Tablica wyj S7-200 pozwala wymusi stan wyj cyfrowych przy przej ciu sterownika w tryb STOP lub pozostawi
wyj cia w stanie poprzedzaj cym przej cie do trybu STOP. Tablica wyj ciowa jest cz ci bloku systemowego i jest
ãadowana oraz zapisywana w S7-200.
1.

Wybierz View > Component > System Block z
menu polece i wybierz Output table. Kliknij na
zakãadk Digital.

2.

Aby zamrozi wyj cia na ich ostatnich stanach,
wybierz okienko wybory przy Freeze Outputs.

3.

Aby skopiowa warto ci do wyj , wprowad
warto ci tablicy wyj przez klikni cie okienka
wybory przy ka dym bicie wyj ciowym który ma
by ustawiony na Zaã (1) po przej ciu z Run do
Stop. Domy lnymi warto ciami tablicy s zera.

4.

Kliknij na OK aby zapisa ustawienia.

5.

Zaãaduj zmodyfikowany blok systemowy do S7200.
Rysunek 4-19 Tablica wej

i wyj

cyfrowych
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S7-200 pozwala konfigurowa warto

wyj

analogowych

Tablica wyj analogowych daje mo liwo ustawienia wyj analogowych na wymagane warto ci po przej ciu z trybu
RUN do STOP lub zachowa warto ci wyj ciowe które wyst piãy przed przej ciem w tryb STOP. Tablica wyj
analogowych jest cz ci bloku systemowego i jest ãadowana oraz zapisywana w S7-200.
1.

Wybierz View > Component > System Block z
menu polece a nast pnie wybierz Output table.
Kliknij na zakãadk Analog.

2.

Aby zamrozi wyj cia na ich ostatnich stanach,
wybierz okienko wybory przy Freeze Outputs.

3.

Tablica warto ci zamro onych pozwala ustawi
wyj cia analogowe na wymagane warto ci (32768 do 37262) przy przej ciu z trybu RUN do
STOP.

4.

Kliknij OK aby zapisa zmiany.

5.

Zaãaduj zmodyfikowany blok systemowy do S7200.
Rysunek 4-20 Tablica wyj

analogowych

S7-200 pozwala zdefiniowa obszary pami ci podtrzymywane po zaniku zasilania
(remanentne)
Mo na zdefiniowa do sze ciu podtrzymywanych obszarów pami ci, które maj by podtrzymane w przypadku braku
zasilania. Mo na zdefiniowa zakresy adresów w nast puj cych obszarach pami ci: V, M, C oraz T. W przypadku
timerów tylko timer typu TONR b dzie podtrzymany. Domy lnie ustawiono 14 pierwszych bajtów pami ci M jako
nietrwaãe.
Tylko warto ci bie ce dla timerów i liczników mog by podtrzymywane - bity timera i licznika nie s podtrzymywane.
Wskazówka
Zmieniaj c zakres MB0 do MB13 na podtrzymywany odblokowuje si mo liwo
do pami ci staãej w czasie zaniku zasilania.

Aby zdefiniowa pami

automatycznego zapisu tych miejsc

trwaã nale y:

1.

Wybra View > Component > System Block
z menu polece i wybra Retentive Ranges.

2.

Wybra zakres pami ci jaka ma by
podtrzymywana w przypadku utraty zasilania z
nast pnie klikn OK.

3.

Zaãaduj zmodyfikowany blok systemowy do
S7-200.

Rysunek 4-21 Pami

podtrzymywana
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S7-200 pozwala filtrowa wej cia cyfrowe
S7-200 pozwala wybra filtr wej ciowy który definiuje czas opó nienia (wybierany od 0.2 ms do 12.8 ms) dla kilku lub
wszystkich lokalnych wej cyfrowych. Opó nienie umo liwia filtrowanie szumów pochodz cych z okablowania, które
mogãyby spowodowa odczyt niepoprawnych sygnaãów wej ciowych.
Filtr wej ciowy jest cz ci bloku systemowego który
jest ãadowany oraz zapisywany w S7-200. Domy ln
warto ci czasu filtru jest 6.4 ms. Na rysunku 4-22,
podano, e ka da specyfikacja opó nienia odnosi si
do grupy wej .
Aby skonfigurowa czasy opó nie dla filtru
wej ciowego nale y:
1.

Wybra View > Component > System Block z
menu polece i wybra Input Filters. Klikn na
zakãadk Digital.

2.

Wprowad wielko czasu opó nienia dla ka dej
grupy wej i naci nij OK.

3.

Zaãaduj zmodyfikowany blok systemowy do S7200.
Rysunek 4-22 Filtr wej

cyfrowych

Wskazówka
Filtr wej cyfrowych wpãywa na obsãug procedur przerwa . W zale no ci od wybranego filtru, program mo e
opu ci przerwanie, bez jego obsãugi. Szybkie liczniki zliczaj zdarzenia na nie-filtrowanych wej ciach.

S7-200 pozwala filtrowa wej cia analogowe
S7-200 pozwala wybra programowe filtrowanie na pojedynczych wej ciach analogowych. Warto
filtrowana jest
warto ci u rednion z wybranej liczby próbek wej cia analogowego. Specyfikacja filtru (liczba próbek i strefa
nieczuão ci) s takie same dla wszystkich wej analogowych dla których uaktywniono filtrowanie.
Jest to filtr o szybkiej odpowiedzi, co pozwala aby du e zmiany byãy szybko odzwierciedlane w warto ci wyj ciowej filtru.
Filtr realizuje zmian funkcji kroku do ostatniej warto ci wej cia analogowego kiedy wej cie przekracza zadeklarowan ,
dopuszczaln zmian warto ci bie cej. Zmiana ta (nazywana stref nieczuão ci) jest specyficzna dla rozdzielczo ci
cyfrowej wej cia analogowego.
Konfiguracja domy lna uaktywnia filtracj dla
wszystkich wej analogowych za wyj tkiem AIW0
i AIW2 dla CPU 224XP.
1.

Wybierz View > Component > System
Block z menu polece i wybierz Input Filters.
Kliknij na zakãadk Analog.

2.

Wybierz wej cia analogowe które ma by
filtrowane, liczb próbek i stref nieczuão ci.

3.

Kliknij na OK.

4.

Zaãaduj zmodyfikowany blok systemowy do
S7-200.

Rysunek 4-23 Filtr wej

analogowych
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Wskazówka
Nie u ywaj filtru analogowego w moduãach przenosz cych informacj cyfrow lub wywoãuj cych alarm w sãowach
analogowych. Zawsze blokuj filtracj analogow dla RTD, termopar oraz moduãów AS-Interface Master.

Wskazówka
Wej cia AIW0 i AIW2 sterownika S7-224XP s filtrowane przez przetwornik analogowo-cyfrowy (A/D) i zwykle
dodatkowe programowe filtrowanie nie jest potrzebne.

S7-200 pozwala realizowa funkcj puãapki krótkich impulsów
impulsów, która mo e by u yta dla kilku lub dla wszystkich lokalnych wej
S7-200 pozwala realizowa puãapk
cyfrowych. Umo liwia ona wychwycenie impulsów (zakãóce ) o krótkim czasie trwania, które nie zawsze s widziane
przez S7-200 podczas odczytu wej cyfrowych na pocz tku cyklu programu. Kiedy puãapka impulsów jest uaktywniona
dla wej cia, to zmiana stanu wej cia jest zatrzaskiwana i trzymana do nast pnego cyklu od wie ania wej . To
zapewnia, e impuls który trwa krótko jest zãapany i trzymany dopóki S7-200 nie przeczyta wej .

Mo na indywidualnie uaktywnia puãapk impulsów
dla ka dego wej cia cyfrowego.

Aby otworzy okno konfiguracyjne puãapki nale y:
1.

Wybra View > Component > System Block z
menu polece i wybra Pulse Catch Bits.

2.

Klikn na odpowiednie okienko potwierdze i
nacisn OK.

3.

Zaãadowa zmodyfikowany blok systemowy do
S7-200.

Rysunek 4-24 Puãapki krótkich impulsów

Cykliczny skan
czytanie wej.

Nast´pny skan
czytanie wej.

wej. fizyczne
wyj. z pu∏apki impulsów
funkcja pu∏apki: wy∏àczona

S7-200 nie wychwytuje tego impulsu wej.
poniewa˝ zmiana stanu (wysoki/niski)
wystàpi∏a pomi´dzy kolejnymi odczytami
do rejestru obrazu procesu
S7-200 zatrzaskuje impuls na fizycznym wejÊciu

za∏àczona

Rysunek 4-25 Dziaãanie S7-200 z aktywacj i bez aktywacji puãapki impulsów
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Poniewa funkcja puãapki impulsów sprawdza wej cie po filtrze wej ciowym, nale y ustawi czas filtru tak by impuls
nie zostaã wyci ty przez filtr. Rysunek 4-26 pokazuje schemat blokowy obwodu wej cia cyfrowego.

Izolacja optyczna

Cyfrowy filtr wej ciowy

Zewn trzne
wej cie cyfrowe

Wej cie S7-200

Puãapka impulsów zaã czona

Rysunek 4-26 Obwód wej cia cyfrowego
Rysunek 4-27 pokazuje odpowied uaktywnionej funkcji puãapki impulsów dla ró nych warunków wej ciowych. Je li
wyst puje wi cej ni jeden impuls w czasie trwania jednego cyklu skanu, tylko pierwszy impuls jest odczytany. Je li
pojawia si wiele wa nych impulsów w czasie jednego skanu, nale y zastosowa przerwania reaguj ce na zbocza
(narastaj ce/opadaj ce). Patrz tabela 6-46.

Rysunek 4-27 odpowiedzi funkcji puãapki impulsu dla ró nych warunków wej ciowych

Dioda LED sterowana przez program u ytkownika
S7-200 udost pnia diody LED (SF/DIAG) które mog wieci na czerwono (LED usterki systemowe), na óãto (diody
diagnostyczne). Dioda diagnostyczna mo e by zapalana przez program u ytkownika lub mo e automatycznie wieci
przy wymuszaniu stanu na Wej./Wyj.(forsowanie) lub kiedy moduã rozszerzenia zgãasza bã d.
Aby skonfigurowa selekcj automatyczn dla diod
diagnostycznych nale y:
1.

Wybra View > Component > System Block
z menu polece i wybra opcj Configure LED.

2.

w ka dy element aby uaktywni lub
Klikn
zamrozi zapalanie diody LED kiedy dane
lub
wyj cie
jest
wymuszone
wej cie
(forsowane) lub kiedy moduã Wej./Wyj. zgãasza
bã d.

3.

Zaãadowa zmodyfikowany blok systemowy
do S7-200.

Rysunek 4-28 Diagnostyka LED
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S7-200 archiwizuje wa ne zdarzenia CPU w historycznym log’u
S7-200 posiada wewn trzny log, który zawiera histori
zdarze CPU z piecz tk czasow . S to zdarzenia
takie jak zaã czenie zasilania, wej cie w tryb RUN,
wyst pienie bã dów systemowych. Dla zapewnienia
poprawnych znaczników czasowych w logu nale y
poprawnie ustawi zegar czasu rzeczywistego w PLC.
Aby zobaczy log historii nale y wybra PLC >
Information z menu polece i wybra Event History.

Rysunek 4-29 Widok logu historii zdarze

S7-200 pozwala zwi kszy przestrze pami ci programu.
S7-200 pozwala zablokowa
funkcj
edycji
programu w trybie Run, w jednostkach CPU 224,
CPU 224XP i CPU226 w celu zwi kszenia ilo ci
pami ci programu dost pne do u ycia przez
program u ytkowy. W tablicy 1-2 pokazano ilo
pami ci programu dla ka dej z jednostek CPU.
Aby zablokowa
Run, nale y:

funkcj

edycji programu w trybie

1.

Wybra View > System Block z menu polece
i wybra Increase Program Memory.

2.

Klikn w Increase Memory aby zablokowa
funkcj edycji trybu run.

3.

Zaãadowa zmodyfikowany blok systemowy do
S7-200.

Rysunek 4-30 Blokada funkcji edycji w trybie RUN.

S7-200 realizuje zabezpieczenie dost pu poprzez hasão
Wszystkie modele S7-200 posiadaj mo liwo
zabezpieczenia dost pu za pomoc hasãa aby
ograniczy dost p do wybranych bloków danych
lub funkcji sterownika.
Mo liwe stany zabezpieczenia sterownika:
•
•
•

bez hasãa S7-200 daje peãny dost p
z hasãem S7-200 limituje wszystkie dziaãania
zgodnie z poziomem dost pu

Wielko

liter nie ma znaczenia dla hasãa.

Jak pokazano w tabeli 4-3, S7-200 posiada trzy
poziomy dost pu. Ka dy poziom pozwala na
dost p bez hasãa do pewnej grupy funkcji.
Wprowadzenie poprawnego hasãa gwarantuje
dost p do wszystkich funkcji na trzech poziomach
dost pu. Domy lnym poziomem dla S7-200 jest
poziom 1 (peãny dost p).

Funkcja CPU

Poziom 1

Dost p
Odczyt i zapis danych
Start, stop i restart CPU mo liwy
Odczyt i zapis zegara
Czytanie programu,
Dost p
danych i konfiguracji z
mo liwy
CPU
âadowanie do CPU
Dost p
mo liwy
Status
Kasowanie programu,
bloku, bloku danych lub
systemowego
Forsowanie danych lub
wykonanie
pojedynczego/kilku
cykli
Kopiowanie do pami ci
kasetowej
Zapis wyj w trybie
STOP
Tabela 4-3 Ograniczenia dost

Dost p
mo liwy

Poziom
3
Dost p
mo liwy

Dost p
mo liwy

dane
hasão

Poziom 2

dane
hasão

pu do S7-200.
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Tylko jeden u ytkownik mo e mie zezwolenie do okre lonego poziomu dost pu w danej chwili.
Wskazówka
Po wprowadzeniu hasãa, poziom dost pu dla tego hasãa pozostaje aktywny przez 1 minut po odã czeniu
urz dzenia programuj cego S7-200. Zawsze zamykaj oprogramowanie STEP 7-Micro/WIN przed odã czeniem
dost pu osoby trzeciej
kabla komunikacyjnego od sterownika,
zapobiegnie to mo liwo ci
z wykorzystaniem twojego poziomu dost pu.

Konfiguracja hasãa dla S7-200
Okno dialogowe bloku systemowego (rysunek 4-31) pozwala konfigurowa hasão dla S7-200. Domy lnym stanem jest
ustawienie Full (poziom 1), brak ogranicze .
1.

Wybierz View > Component > System
Block z menu polece aby wy wietli okno
dialogowe System Block i wybierz hasãó.

2.

Wybierz odpowiedni poziom dost pu dla
S7-200.

3.

Wprowad i zweryfikuj hasão dla Partial
(poziom 2) lub Minimum (poziom 3).

4.

Kliknij na OK.

5.

Zaãaduj zmodyfikowany blok systemowy do
S7-200.

Rysunek 4-31 Tworzenie hasãa
Odtwarzanie zgubionego hasãa
wewn trzn S7-200 i zaãadowa program. Kasowanie
Je li hasão zostaão zapomniane, nale y wykasowa pami
pami ci wprowadza S7-200 w tryb STOP i przywoãuje ustawienia fabryczne S7-200 poza adresami sieci, pr dko ci i
nastawami zegara dziennego. Aby wyzerowa program w S7-200 nale y:
1.

Wybra PLC > Clear z menu polece aby wy wietli okno dialogowe Clear.

2.

Wybra wszystkie trzy bloki i potwierdzi przez klikni cie na OK.

3.

Je li hasão byão skonfigurowane, STEP 7-Micro/WIN wy wietla okno dialogowe autoryzacji hasãa. Aby wyzerowa
hasão, wprowad CLEARPLC w oknie dialogowym autoryzacji hasãa aby kontynuowa Clear All operacje.
(W ha le CLEARPLC wielko liter nie ma znaczenia).

W trakcie kasowania wewn trznej pami ci sterownika, nie jest kasowany moduã pami ci zewn trznej. Poniewa w
pami ci zewn trznej obok programu, zainstalowane jest hasão, koniecznym jest nagranie nowej aplikacji i nadpisanie
starej zawarto ci.
Ostrze enie
Zerowanie pami ci S7-200 powoduje wyã czenie
warto ci analogowych).

wyj

(lub w przypadku wyj

analogowych, zamro enie

Je eli sterownik S7-200 jest podã czony do urz dze zewn trznych podczas kasowania pami ci, zmiany stanu
“safe state” który jest
wyj zostan przeniesione na urz dzenie. Je eli skonfigurowany jest stan bezpieczny wyj
ró ny od nastaw fabrycznych, zmiany stanu wyj mog spowodowa nieprzewidywalne zachowanie urz dzenia,
które mog doprowadzi do powa nych obra e a nawet mierci obsãugi i/lub zniszczy urz dzenie.
Zawsze stosuj si do wãa ciwych zalece bezpiecze stwa i upewnij si , e proces obsãugiwany przez sterownik
jest w stanie bezpiecznym zanim zostanie wykasowana pami S7-200.
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S7-200 posiada zintegrowane potencjometry analogowe
S7-200 posiada dwa potencjometry analogowe, umieszczone pod frontow klapk zã cza rozszerzenia. Mo na ich
u y , aby zwi kszy lub zmniejszy warto ci zapisane w bajtach w pami ci specjalnej (SMB). Zmieniaj c poão enie
potencjometru, zmieniamy warto liczbow znajduj c si w bajcie. Mo e ona by u yta przez program u ytkownika
dla wielu funkcji, np. uaktualnianie warto ci bie cej dla timera lub licznika, wprowadzanie lub zmiana warto ci ju
ustawionych lub ustawianie ogranicze . U ywaj c maãego rubokr ta nale y: obróci potencjometr zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (w prawo) w celu zwi kszenia warto ci lub przeciwnie (w lewo) w celu jej zmniejszenia.
cyfrow reprezentuj c chwilowe poão enie potencjometru nr 0. SMB29 zawiera warto
SMB28 zawiera warto
cyfrow , która reprezentuje chwilowe poão enie potencjometru nr 1. Warto ci analogowe maj zakres od 0 do 255
z dokãadno ci do ±2 zliczenia i s tylko do odczytu.
Program przykãadowy: Odczyt warto ci wprowadzanej poprzez potencjometr
Network 1 // odczyt warto ci analogowej 0 (SMB28).
// zapis warto ci jako liczba caãkowita do VW100.
LD I0.0
BTI SMB28, VW100
Network 2 // wykorzystanie warto ci caãkowitej (VW100) jako
// warto zadana dla timera.
LDN Q0.0
TON T33, VW100
Network 3 // ustaw Q0.0 gdy T33 osi gnie
// warto nastawion .
LD T33
= Q0.0

S7-200 udost pnia szybkie wej cia/wyj cia
Szybkie liczniki
S7-200 udost pnia zintegrowane funkcje szybkich liczników, które mog liczy szybkie zewn trzne zdarzenia nie
obci aj c procesora sterownika (w dodatku A podano wydajno ci poszczególnych modeli CPU). Ka dy licznik ma
dedykowane wej cia zegarowe, sterowanie kierunkiem, zerowanie i bit startu . Mo na wybra ró ne tryby pracy
licznika, w tym kwadraturowy (aby zmieni tempo liczenia). Wi cej informacji znajduje si w Rozdziale 6.
Szybkie wyj cia impulsowe
S7-200 posiada dwa szybkie wyj cia impulsowe Q0.0 i Q0.1. Mog
cz stotliwo ci PTO lub szeroko ci impulsu PWM.

one pracowa

jako wyj cia z modulacj

Funkcja PTO dostarcza fali prostok tnej (50% wypeãnienia) z wyspecyfikowan liczb pulsów (1 do 4, 294, 967, 295)
oraz czasem cyklu w +s lub ms krokach). Mo na programowa funkcj PTO aby otrzyma jeden ci g pulsów lub profil
impulsów zawieraj cy wielokrotno ci gu impulsów. Na przykãad, mo na u y profilu impulsów aby sterowa silnikiem
krokowym.
Funkcja PWM dostarcza fali prostok tnej o staãym okresie a zmiennym wypeãnieniu, gdzie okres i szeroko impulsu s
okre lone w +s lub ms krokach. Kiedy szeroko impulsu jest równa okresowi, wypeãnienie si ga 100% i wyj cie jest
impulsu równa si zero, wypeãnienie stanowi 0% i wyj cie zostaje wyã czone.
ci gle zaã czone. Kiedy szeroko
Wi cej informacji na temat instrukcji zwi zanych z szybkimi wyj ciami i na temat PTO w otwartych p tlach sterowania
nap dów mo na znale w Rozdziale 6.
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Koncepcje programowania,
konwencje i wãaściwości

55

Dla zapewnienia wãa ciwej kontroli nad procesem, sterownik S7-200 przetwarza w sposób cykliczny algorytm programu.
Do zbudowania logiki programu S7-200 nale y u y oprogramowania STEP 7 –Micro/Win. Dostarcza ono wiele ró nych
narz dzi i udogodnie , które usprawni proces tworzenia, implementacji oraz debagowania programu.

W tym rozdziale
Projektowanie systemu PLC
Podstawowe elementy programu
Tworzenie programu przy u yciu STEP 7-Micro/WIN
Wybór pomi dzy list instrukcji SIMATIC a IEC
Konwencje u ywane w edytorze programu
U ycie konfiguratorów do tworzenia programu
Kody bã dów w S7-200
Adresacja i inicjacja warto ci w edytorze Data Block
U ycie tablicy symboli do adresowania zmiennych
Zmienne lokalne
U ycie funkcji statusu do monitorowania programu
Tworzenie biblioteki funkcji
Testowanie programu
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Projektowanie systemu PLC
Jest wiele metod projektowania systemów sterownikowych (PLC). Niniejszy opis mo e odnosi si do wielu metod
projektowych. Projektant musi przestrzega procedur, wytycznych przedsi biorstwa oraz dodatkowo u y wãasn
praktyczn wiedz .

Dzielenie procesu lub maszyny na zadania.
Podczas projektowania, ka dy skomplikowany proces lub maszyn nale y podzieli na mniejsze w peãni niezale ne od
siebie zadania. Zadania te okre l typ sterownika jaki nale y u y , funkcjonalny opis i specyfikacj zale no ci oraz
zastosowanie odpowiednich zasobów programowo-sprz towych.

Tworzenie funkcjonalnej specyfikacji
Prac nale y zacz
od opisu operacji jakie ka de z zada procesu lub maszyny ma wykonywa . Opis powinien
zawiera : punkty wej./wyj., funkcjonalny opis operacji, opis stanów które musz by zachowane przed ka d nast pn ,
dozwolon akcj urz dzenia wykonawczego (jak przeka niki, styczniki, silniki, zawory), opis interreakcji z operatorem
oraz pomi dzy poszczególnymi cz ciami procesu (lub maszyny).

Planowanie obwodów bezpiecze stwa
Rozpatruj c sprz t, nale y zwróci szczególn uwag czy wymaga on stosowania dodatkowych, pewnych obwodów
bezpiecze stwa. Urz dzenie steruj ce mo e uszkodzi i zatrzyma proces (maszyn ) w niebezpiecznym kroku
powoduj c niespodziewany, niewãa ciwy start lub zmian stanu procesu (maszyny). Wsz dzie gdzie jest mo liwe
wyst pienie niespodziewanej lub niewãa ciwej operacji, która mo e doprowadzi do fizycznych obra e ludzi lub
znacz cego zniszczenia sprz tu nale y rozwa y u ycie elektromechanicznych urz dze (ã czniki, rozã czniki
EMERGENCY) dziaãaj cych niezale nie od S7-200 w celu natychmiastowego przerwania niebezpiecznych operacji.
Przy planowaniu obwodów bezpiecze stwa nale y bra pod uwag poni sze zagadnienia :
Identyfikacja niewãa ciwych lub niespodziewanych operacji urz dze wykonawczych które mog by hazardami.
Identyfikacja warunków które zapewni , e dana operacja nie jest hazardem oraz okre lenie jak sprawdza te
warunki niezale nie, bez u ycia S7-200.
Identyfikacja jak S7-200 i jego wej./wyj. Wpãywaj na proces w momencie zaã czenia i wyã czeniu zasilania,
kiedy i jakie bã dy pojawiaj si . Informacje te powinny by brane tylko do planowania procedur zachowa dla
normalnych oraz nienormalnych ale spodziewanych operacji (nie dla celów planowania obwodów
bezpiecze stwa).
Planowanie r cznych lub elektromechanicznych zabezpiecze blokuj cych hazardowe operacje niezale nie od
S7-200.
Dostarczenie odpowiednich informacji z niezale nych obwodów do S7-200 aby zapewni wymagane dane dla
programu PLC oraz bie c informacj dla operatora.
Identyfikacja wszystkich innych wymogów bezpiecze stwa dla zapewnienia bezpiecze stwa procesowi.

Specyfikacja stacji operatora
Bazuj c na wymogach funkcjonalnej specyfikacji, nale y utworzy
pod uwag :

szkic stacji operatorskiej, bior c dodatkowo

Rzut lokalizacji ka dej stacji operatorskiej w odniesieniu do procesu (maszyny).
Mechaniczne plany urz dze

uwzgl dniaj ce wy wietlacze, przyciski, lampki do obsãugi przez operatora.

Schematy elektryczne obsadzenia wej./wyj. S7-200 oraz moduãów rozszerze .
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Tworzenie schematu konfiguracji
Bazuj c na wymaganiach funkcjonalnego opisu nale y stworzy schemat konfiguracji S7-200, dodatkowo bior c pod
uwag :
Rzut lokalizacji ka dego S7-200 w relacji do procesu lub maszyny.
Mechaniczne aspekty S7-200 oraz zastosowanych moduãów rozszerze (uwzgl dniaj c miejsce monta u PLC i
innych urz dze ).
Schematy elektrycznych podã cze S7-200 oraz zastosowanych moduãów rozszerze
urz dzenia, komunikacyjne adresy, adresy wej./wyj. )

(uwzgl dniaj c model

Tworzenie listy symbolicznych nazw (opcjonalne)
Podczas pisania programu mo na operowa adresami absolutnymi wej./wyj. lub te u y adresacji symbolicznej.
Adresy symboliczne mo na utworzy tak e dla innych elementów programu. Aby u ywa adresacji symbolicznej nale y
stworzy list symboli oraz odpowiadaj ce im adresy absolutne w edytorze symboli.

Podstawowe elementy programu.
Program skãada si z wykonywalnych instrukcji oraz komentarzy. Instrukcje zgrupowane s w tzw. program gãówny
oraz procedury programu lub procedury przerwa . Stworzony program jest kompilowany i ãadowany
do S7-200 (bez komentarzy !). Dla optymalnej organizacji programu, nale y u y elementów organizacyjnych takich jak:
(interrupt routines).
program gãówny (Main), podprogramy (subroutines), programy / procedury przerwa
Poni szy przykãad pokazuje program zawieraj cy podprogram oraz program przerwania. Program u ywa procedury
przerwania czasowego do czytania warto ci wej cia analogowego co 100 ms.
Przykãad : Podstawowe elementy programu
Program. gã.

Network 1

// W pierwszym cyklu
// wywoãaj procedur 0

Main
LD
SM 0.1
CALL SBR_0
Podprogram 0

Network 1

SUBR 0

// Zapisuje czas 10 ms
// dla przerwania czasowego,
// uaktywnia przerwanie

LD
SM 0.0
MOVB 100, SMB34
ATCH INT_0, 10
ENI

Procedura
przerwania 0
INT 0

Network 1

// skanuj analogowe wej. Nr 4

LD
SM 0.0
MOVW AIW4, VW100

Program gãówny (Main)
Procedura gãówna (Main) stanowi gãówny trzon programu kontroluj cego aplikacj . S7-200 wykonuje j sekwencyjnie
jeden raz w ka dym cyklu. Procedura gãówna (Main) jest odpowiednikiem bloku programowego OB1 (w sterownikach
serii S5 oraz S7-300/400).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona
Strona

53

Podr cznik obsãugi systemu sterownikowego S7-200
Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200

Rozdziaã nr 5
Rozdzia∏ 5

Podprogramy (subroutines)
Elementy te, stanowi ce cz ci programu aplikacji s wykonywane tylko wtedy, gdy zostan odpowiednio wywoãane w
programie gãównym, przez inny podprogram lub przez wyst pienie zdarzenia/przerwania systemowego. Podprogramy
s bardzo pomocne do tworzenia powtarzaj cych si funkcji. Utworzona funkcja mo e by wywoãywana wiele razy w
programie aplikacji skracaj c w ten sposób ilo niezb dnego kodu steruj cego procesem. U ycie podprogramów
dostarcza wiele korzy ci :
U ycie podprogramów redukuje caãkowit ilo

kodu programu.

U ycie podprogramów zmniejsza dãugo
cyklu programu przez przesuni cie cz ci kodu poza procedur
gãówn . S7-200 cyklicznie wykonuje tylko procedur gãówn , niezale nie czy kod jest czy nie jest wykonywany.
Zastosowanie podprogramów w procedurze gãównej pozwala wykonywa ich kod tylko gdy jest to
konieczne/dozwolone.
Podprogramy dziel kod na funkcjonalne cz ci przez co staje si czytelniejszy oraz ãatwiejszy do wykorzystania
w innych programach z minimalnym, dodatkowym nakãadem pracy .

Wskazówka
U ywaj c adresów z obszaru pami ci V ograniczamy podzielno i mo liwo powtórnego u ycia podprogramu,
poniewa adresacja przestrzeni V w jednym podprogramie mo e doprowadzi do konfliktu z adresacj w drugim
podprogramie. Podprogramy u ywaj ce lokalnych zmiennych (obszar L) s najefektywniejsze poniewa przy
powtórnym ich u yciu nie dojdzie do konfliktu adresów pomi dzy danym podprogramem a innymi cz ciami
programu.

Programy przerwa (Interrupts)
Stanowi opcjonaln cz
programu, która reaguje na specyficzne zdarzenie w systemie. Procedura przerwania
okre la czynno ci , które nale y wykona w razie wyst pienia zdarzenia. Kiedy zdarzenie wyst pi S7-200 wykonyje kod
procedury przerwania.
Procedura przerwania nie jest wykonywana przez program gãówny. Jest ona skojarzona ze zdarzeniem i S7-200
wykonuje j tylko w przypadku wyst pienia zdarzenia oraz tyle razy ile ono wyst pi.

Wskazówka:
Poniewa nie mo na przewidzie kiedy S7-200 wygeneruje zdarzenie przerwania, jest zalecane ograniczenie ilo ci
zmiennych stosowanych w procedurach przerwa oraz innych cz ciach programu.
Zaleca si u ywanie w procedurach przerwa zmiennych lokalnych ( obszar L ) co zapobiegnie mo liwo ci
przypadkowego nadpisania danych w innej cz ci programu.
Jest wiele technik programowania, które mo na u y dla zapewnienia poprawnego podziaãu danych pomi dzy
programem gãównym a procedurami przerwa

Inne elementy programu
Program zawiera kilka bloków zawieraj cych informacje dla S7-200. Mo na wybra opcj ãadowania tych bloków
danych do sterownika wraz z programem.

Blok systemowy (System Block)
Pozwala konfigurowa ró ne opcje sprz towe S7-200 (hardware).

Blok danych (Data Block)
Blok danych zawiera definicje zmiennych (obszar V) u ywanych w programie oraz ich
pocz tkowe warto ci
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Tworzenie programu przy u yciu STEP 7-Micro/WIN
na ikon STEP 7-Micro/Win lub wybra START >
Aby uruchomi STEP 7-Micro/Win, nale y podwójnie klikn
SIMATIC > STEP 7-Micro/WIN 32 V4.0 w menu programów. Jak pokazane jest na rys 5-1 okno gãówne udost pnia do
pisania programów wygodn przestrze robocz .
Paski narz dzi udost pniaj skróty do najcz ciej u ywanych opcji. Mo na z nich korzysta lub je ukry .
Pasek nawigacyjny pokazuje grup
wyró niaj cych
ró ne
opcje
programowania
w
STEP
7Micro/Win.
Drzewo
instrukcji
wy wietla
wszystkie obiekty projektu oraz
instrukcje niezb dne do tworzenia
przeci gania
programu. Metod
(drag and drop) mo na wstawia
poszczególne
instrukcje
do
programu lub podwójnie klikaj c na
danej
instrukcji
spowodujemy
przepisanie
jej
do
bie cego
poão enia kursora.

Edytor programu

Drzewo instrukcji

Pasek nawigacji

Edytor programu zawiera logik
programu oraz tablic zmiennych
lokalnych gdzie mo na zdefiniowa
symboliczne nazwy dla ka dej
zmiennej
lokalnej.
Otwarte
podprogramy
oraz
procedury
w dolnej
przerwa widoczne s
cz ci edytora w postaci zakãadek.
Przy pomocy zakãadek mo na
przechodzi pomi dzy programami,
procedurami przerwa .

Rysunek 5-1 STEP 7 Micro/WIN

Step 7-Micro/WIN umo liwia pisanie oprogramowania w jednym z trzech standardów : drabinkowym (Ladder Logic –
LAD), li cie instrukcji (Statement List - STL) oraz diagramie funkcjonalnym (Function Block Diagram – FBD).
Z pewnymi ograniczeniami, programy pisane w jednym standardzie mog by konwertowane do pozostaãych.

Cechy edytora STL (Statement List)
STL Edytor wy wietla program w postaci tekstowej listy instrukcji. Umo liwia on pisanie programu poprzez pisanie w
edytorze tekstowym symbolu literowego instrukcji. STL umo liwia napisanie ka dego programu, nawet tych których nie
mo na przedstawi w pozostaãych edytorach (LAD lub FBD). Dzieje si tak dlatego, gdy STL odzwierciedla naturalny
(native) kod sterownika S7-200. Pozostaãe standardy operuj na rodowiskach graficznych, których poprawne
przeão enie na j zyk naturalny PLC jest mo liwe tylko przy zastosowaniu pewnych zaão e i uproszcze . Jak pokazuje
rysunek 5-2, tekstowy j zyk jest bardzo podobny do naturalnego, asemblerowego j zyka programowania.
S7-200 wykonuje ka d instrukcj w kolejno ci
zapisanej w programie, od góry do doãu i zaczyna
ponownie od góry.
STL u ywa logicznego stosu do wykonywania
operacji logicznych. Do kontrolowania stosu
logicznego u ywane s instrukcje STL.

LD I0.0
// czytaj jedno wej cie
A I0.1
// AND z drugim wej ciem
= Q1.0
// wpisz warto do wyj cia 1
__________________________________________
Rysunek 5-2 Przykãad programu w STL

Przy wyborze edytora STL nale y wzi

pod uwag :

STL jest zalecany dla najbardziej zaawansowanych programistów.
STL umo liwia rozwi zanie ka dego problemu, nawet tych których nie da si rozwi za w LAD lub FBD.
W edytorze STL mo na u y jedynie zestawu instrukcji SIMATIC.
U ywaj c edytora STL zawsze mo na edytowa programy napisane w edytorach LAD lub FBD, odwrotna sytuacja nie
zawsze jest mo liwa. Przy u yciu edytorów LAD lub FBD nie da si edytowa wszystkich programów napisanych w
edytorze STL.
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Cechy edytora LAD
Edytor LAD wy wietla program w postaci graficznej, podobnej do elektrycznego diagramu poã cze . Programowanie to
pozwala symulowa przepãyw pr du elektrycznego ze ródãa zasilania przez seri logicznych warunków wej ciowych
(styków), które na ko cu zaã czaj wyj cie. Edytor LAD po lewej stronie posiada szyn zasilaj c , która dostarcza
energii do podã czonego w logik programu obwodu bramek (styków). Styk, który jest zwarty umo liwia przepãyw energii
do nast pnego elementu (styk rozwarty blokuje przepãyw) co w ko cu, w zale no ci od warunków wej./wyj powoduje
wywoãanie odpowiedniej akcji.
Logika programu podzielona jest na tzw. sieci
(Network’s). Program jest wykonywany jako kolejne,
pojedyncze sieci, od lewej do prawej strony, cyklicznie
z góry do doãu (od sieci pierwszej do ostatniej).
Rysunek 5-3 przedstawia przykãadowy program
napisany w edytorze LAD. Ró ne instrukcje
przez graficzne symbole i
reprezentowane s
zawieraj trzy podstawowe formy.
Kontakt (styk)
reprezentuje logiczny
wej ciowy (przeã cznik, przycisk) lub
wewn trzny (zmienna po rednia).

warunek
warunek

Cewka zwykle reprezentuje logiczne wyj cie (lampa,
stycznik, przeka nik) lub wyj cie wewn trzne
( zmienna po rednia, pomocnicza).
symbole
graficzne
reprezentuj
Prostok tne
dodatkowe instrukcje jak liczniki, timery, instrukcje
Rysunek 5-3 Przykãadowy program w LAD
matematyczne.
Przy wyborze edytora LAD nale y wzi

pod uwag :

Logika drabinkowa jest prosta, nawet dla pocz tkuj cych programistów.
Graficzna reprezentacja jest prosta do zrozumienia i jest popularna na caãym wiecie.
Edytor LAD mo e by u ywany z list instrukcji STMATIC oraz IEC 1131-3.
Mo na zawsze u y edytora STL, aby wy wietli program napisany w SIMATIC LAD.

Cechy edytora FBD
Edytor FBD wy wietla program w postaci graficznej, która skãada si z diagramu bramek logicznych. Nie ma tu ani
styków ani bramek (jak w LAD) ale s równoznaczne instrukcje zawarte w prostok tnych symbolach instrukcji.
Rysunek 5-4 przedstawia przykãad FBD programu.
FBD nie u ywa koncepcji zasilania od lewej do prawej
strony, jednak termin „przepãywu energii” jest u ywany
do wyra enia analogicznej koncepcji kontrolowanego
przepãywu pr du przez logiczne bloki programu FBD.
Rysunek 5-4 Przykãad programu w FBD
Logiczna cie ka stanu wysokiego „1” jest w FBD nazywana przepãywem energii. Pocz tek przepãywu energii
(wej cie) oraz punkt docelowy (wyj ciowy), mog by bezpo rednio przypisane do operatorów.
Logika programu zawarta jest w poã czeniach pomi dzy symbolami instrukcji. Oznacza to, e wyj cie jednej instrukcji
(np. AND) mo e by u yte jako wej cie innej instrukcji (np. Timera) i w ten sposób tworzy po dan logik . Taka
koncepcja poã cze umo liwia rozwi zywanie bardzo ró norodnych logicznych problemów.
Przy wyborze edytora FBD nale y wzi

pod uwag :

Styl logicznych bramek jest wygodny do tworzenia programów przepãywu.
Edytor FBD mo e by u ywany z list instrukcji STMATIC oraz IEC 1131-3.
Mo na zawsze u y edytora STL aby wy wietli program napisany w SIMATIC FBD.
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Wybór pomi dzy list instrukcji SIMATIC a IEC 1113-3
Wi kszo sterowników u ywa podobnych, podstawowych instrukcji, jednak ró ni si one lekko w zale no ci od
dostawcy w wygl dzie, operacjach itp.. W ci gu kilku ostatnich lat Mi dzynarodowa Elektrotechniczna Komisja (IEC)
ustanowiãa globalny standard, który specyfikuje wiele zagadnie zwi zanych z programowaniem sterowników PLC.
Standard ten zach ca wielu ró nych producentów sprz tu PLC do oferowania tak samo wygl daj cych instrukcji, oraz
standaryzuje ich dziaãanie.
S7-200 oferuje dwa zestawy instrukcji, które umo liwiaj rozwi zanie szerokiego zakresu zagadnie automatyki.
Zestaw instrukcji IEC jest zgodny ze standardem IEC 1131-3 dotycz cym programowania sterowników PLC a zestaw
instrukcji SIMATIC zostaã stworzony specjalnie dla sterownika S7-200.
Wskazówka:
Je eli STEP 7-Micro/Win jest w trybie IEC, jest wy wietlany czerwony romb (z) w drzewie instrukcji obok tych,
które nie s definiowane przez standard IEC 1131-3.
Jest kilka kluczowych ró nic pomi dzy list instrukcji w standardzie SIMATIC a IEC:
Zestaw instrukcji IEC obejmuje tylko te instrukcje, które s wspólne dla PLC wielu producentów. Cz
instrukcji,
normalnie zawartych w standardzie SIMATIC nie jest specyfikowanych w zestawie instrukcji IEC. Instrukcje te
nadal s dost pne do u ycia jako niestandardowe, ale program nie mo e ju by dalej okre lany jako
kompatybilny z norm IEC 1131-3.
Cz
graficznych instrukcji dopuszcza zamienny typ danych (wg standardu SIMATIC i IEC). Nazywa si to zwykle
przeci eniem instrukcji. Przykãadowo, zamiast u ywa funkcji ADD_I (Dodaj Integer) i ADD_R (Dodaj Real),
standard IEC u ywa instrukcji ADD, która najpierw sprawdza format dodawanych danych a nast pnie
automatycznie wybiera wãa ciw instrukcj . Pozwala to zaoszcz dzi cenny czas pisania programu.
Podczas u ywania standardu IEC, automatycznie sprawdzany jest format parametrów instrukcji (signed/unsigned
Integer). Na przykãad, wyst pi bã d przy próbie wpisania do instrukcji zmiennej typu integer w miejsce gdzie
bitowa (0 lub 1). Cecha ta pomaga minimalizowa ilo
bã dów skãadni programu
oczekiwana jest warto
(syntax errors).
Wybieraj c pomi dzy standardem IEC a standardem SIMATIC nale y rozwa y :
Lista instrukcji wg standardu SIMATIC jest wykonywana szybciej. Cz

instrukcji IEC jest wykonywana dãu ej.

Cz
instrukcji IEC takie jak timery, liczniki, mno enie, dzielenie dziaãaj inaczej ni odpowiedniki w standardzie
SIMATIC.
U ywaj c standardu SIMATIC mo na pisa program w dowolnym edytorze kodu (STL, LAD, FBD). Standard IEC
dopuszcza stosowanie jedynie edytorów LAD i FBD.
Dziaãanie instrukcji IEC jest takie same dla ró nych sterowników PLC. Wiedza na temat tworzenia, kompilacji
programu w standardzie IEC zapewnia uniwersalno pracy na ró nych platformach sprz towych.
Standard IEC definiuje mniej instrukcji ni posiada zestaw SIMATIC. W ka dym jednak momencie mo na u y w
programie IEC instrukcji z zestawu SIMATIC.
IEC 1131-3 narzuca, deklarowanie typów zmiennych, rozpoznawanych przez mechanizm sprawdzania typów
danych.
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Konwencje u ywane w edytorze programu
Step 7-Micro/WIN u ywa nast puj cych konwencji we wszystkich typach edytorów programu:
Znak „ # ” przed nazw symbolu (# var1) wskazuje e symbol ma zasi g lokalny.
Dla IEC instrukcji, znak „ % ” oznacza adres bezpo redni.
Znaki „ ?.? ” lub „ ???? ” oznaczaj , e jest wymagany operator konfiguracyjny.
Programy w LAD s podzielone na segmenty nazywane sieciami (Network). Ka dy segment jest uporz dkowanym
zbiorem styków, bramek, instrukcji graficznych poã czonych i formuj cych kompletny obwód bez niekompletnych,
otwartych obwodów, bez odwróconego kierunku przepãywu energii. Step 7-Micro/WIN umo liwia tworzenie komentarzy
dla programu LAD. Programowanie FBD u ywa sieciowej (Network) koncepcji dla podzielenia programu na segmenty
oraz komentowania.
Programy w STL nie u ywaj sieci (Network), mo na ich jednak u y dla przejrzystego podzielenia programu na
segmenty.

Konwencje specyficzne dla edytora LAD
W edytorze LAD mo na u y przycisków F4, F6 oraz F9 na klawiaturze aby wywoãa styk, instrukcj graficzn lub
bramk . LAD u ywa dodatkowo konwencji:
Znak „ --->” oznacza otwarty obwód albo brak poã czenia umo liwiaj cego przepãyw energii.
Znak „
I ”wskazuje e wyj cie jest punktem opcjonalnego przepãywu energii dla instrukcji która mo e by
kaskad lub poã czeniem w seri .
Znak „ >> ” oznacza e mo na u y symbolu przepãywu energii.

Konwencje specyficzne dla edytora FBD
W edytorze FBD mo na u y przycisków F4, F6 oraz F9 na klawiaturze aby wywoãa AND, OR lub instrukcj graficzn .
FBD u ywa dodatkowo konwencji:
Znak „ --->” z operatorem EN oznacza przepãyw energii wska nik operatora. Mo e tak e wskazywa otwarty
obwód lub brak poã czenia.
Znak „ I ”wskazuje e wyj cie jest punktem opcjonalnego przepãywu energii dla instrukcji która mo e by
kaskad lub poã czeniem w seri .

Znaki „<<” i „ >> ” oznaczaj e mo na u y albo
warto ci albo symbolu przepãywu energii.

Instrukcja NOT, która odwraca operator lub
przepãyw energii pokazywana jest w postaci maãego
kóãeczka na wej ciu instrukcji. Na rysunku 5-5 Q0.0
jest równe NOT I0.0 AND I0.1. Znak negacji jest
tylko wa ny dla sygnaãów binarnych.

Warunek logicznej
negacji NOT
Odwoãanie
bezpo rednie do
wej cia

Rysunek 5-5 Konwencje FBD
Wska niki bezpo rednie. Jak wida na rysunku 5-5, edytor FBD u ywa operatorów bezpo rednich (I,Q) w
operacjach binarnych z pionow lini na wej ciu do instrukcji. Wskazanie bezpo rednie oznacza sprawdzenie
stanu wej cia w momencie przetwarzania danej instrukcji. Mo e ono by stosowane tylko do fizycznych wej .
Graficzne symbole instrukcji bez wej

i wyj . Instrukcja, która jest niezale na od przepãywu energii.

Wskazówka:
Ilo operatorów mo e by zwi kszana do 32 wej
u y przycisków „ + ” lub „ - ”.

dla instrukcji AND lub OR. Aby doda lub odj
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Generalna konwencja programowania S7-200
Definicja EN/ENO
EN (Enable IN) jest wej ciem typu binarnego dla instrukcji w LAD i FBD. Przez wej cie to musi wyst pi przepãyw
EN, ale górna warto
energii (stan wysoki) aby instrukcja zostaãa wykonana. W STL instrukcje nie maj wej
(wynik ostatniej operacji logicznej) na stosie instrukcji musi by logiczn „1” aby dana instrukcja zostaãa wykonana.
ENO (Enable Out) jest wyj ciem typu binarnego dla instrukcji w LAD i FBD. Je eli przez instrukcj przepãynie energia, tj.
wynik operacji logicznej instrukcji jest TRUE, energia przepãynie na wyj cie ENO, które przeka e energi do nast pnego
elementu w programie. Je eli rezultat operacji logicznej równy jest FALSE lub zostanie zgãoszony bã d wykonania
instrukcji, przepãyw energii zostaje zablokowany na poziomie elementu.
W STL wyj cie typu ENO nie wyst puje ale instrukcje STL odpowiadaj ce instrukcjom LAD i FBD z wyj ciem ENO
ustawiaj specjalny ENO bit. Bit ten jest dost pny z instrukcjami AND ENO (AENO) i mo e by u yty do generowania
tego samego efektu jak z ENO bitem instrukcji.
Wskazówka:
Operatory EN/ENO oraz typy danych nie zostaãy uj te w tabeli dozwolonych operatorów dla instrukcji poniewa
operatory s takie same dla wszystkich LAD i FBD instrukcji. Tabela 5-1 specyfikuje operatory i typy danych dla
LAD i FBD. Operatory te odnosz si do wszystkich LAD i FBD Instrukcji pokazanych w niniejszej instrukcji
obsãugi.

Tabela 5-1
Operatory EN/ENO oraz typy danych dla LAD i FBD
Edytor programu
Wej cie / Wyj cie
Operator
LAD
EN, ENO
Przepãyw energii
FBD
EN, ENO
I,Q,V,M,SM,S,T,C,L

Typ danych
BOOL
BOOL

Warunkowe / bezwarunkowe wej cia
W LAD i FBD instrukcja (prostok tny bloczek) lub bramka, zale na od przepãywu energii, jest poã czona z innymi
elementami programu od lewej strony. Elementy niezale ne od przepãywu energii (logiki programu) podã czone s
bezpo rednio do lewej szyny zasilania. Tabela 5-2 pokazuje przykãad zale nego i niezale nego wej cia.
Tabela 5-2 wej cia zale ne i niezale ne.
Przepãyw energii
Instrukcja, która jest zale na od przepãywu
energii (warunkowa)

LAD

FBD

Instrukcja, która nie jest zale na od przepãywu
energii (bezwarunkowa)

Instrukcje bez wyj
Instrukcje, które nie mog by u yte w kaskadzie instrukcji programu nie posiadaj logicznych wyj . Zalicza si do nich
z podprogramów
instrukcje wywoãania podprogramów (CALL), skoków (JUMP) i warunkowych wyj
(RETURN). S tak e bramki, które mog by u yte jedynie jako bezpo rednio podpi te do szyny zasilania po lewej
stronie sieci programu (Network). Zaliczamy do nich bramki etykiet (LABEL , NEXT), ãadowania bloków SCR (bloki
sekwencji), warunkowego zako czenia SCR, bezwarunkowego zako czenia SCR. Wszystkie one s w FBD jako
graficzne bloczki bez etykiet wej i bez wyj .

Instrukcje porównania
Instrukcje porównania s wykonywane w zale no ci od przepãywu energii. Je eli nie ma przepãywu (na wyj.
poprzedzaj cej instrukcji jest stan logiczny 0) wyj cie porównania jest te równe 0. Je eli przepãyw energii nast piã,
wyj cie instrukcji zale ne jest od wyniku porównania. Instrukcje porównania w SIMATIC FBD, drabinki IEC oraz IEC
FBD s przedstawione jako bloczki pomimo e operacje te s przedstawiane jako styki.
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U ycie konfiguratorów do tworzenia programów (wizardy)
Oprogramowanie STEP 7-Micro/WIN posiada tzw. wizardy (w j. angielskim = czarodziej) czyli programowe mechanizmy
wspomagaj ce przeprowadzenie niektórych konfiguracji, instrukcji / operacji w sposób póãautomatyczny, co znacznie
uãatwia proces pisania programu. W rozdziale 6 s wymienione instrukcje, z którymi skojarzone s wizardy. Ka dy
wizard wywoãujemy poprzez klikni cie na jego ikon .

Kody bã dów w S7-200
Bã dy mo na podzieli na dwa rodzaje : krytyczne (FATAL) i niekrytyczne (NON-FATAL). Kody bã dów, które generuje
sterownik mo na obejrze po wywoãaniu okna systemowego z górnego paska komend PLC>Information.
Rysunek 5-6 pokazuje okno informacyjne PLC, które
wy wietla kody bã dów oraz ich opisy.
Pole „Last Fatal” pokazuje ostatni krytyczny bã d
ta jest
wygenerowany przez S7-200. Warto
zachowywana niezale nie od stanu zasilania i jest
usuwana jedynie poprzez komend czyszczenia caãej
pami ci lub je eli ustawimy opcj nie odzyskiwania
danych w RAM po zaniku zasilania.
Pole „Total Fatal” jest licznikiem bã dów krytycznych
generowanych przez PLC od czasu ostatniego,
caãkowitego czyszczenia pami ci RAM. Warto ta jest
pami tana bez wzgl du na zaniki zasilania o ile po
odzyskaniu zasilania dane w RAM s odzyskiwane.
Dodatek C zawiera list bã dów S7-200. Dodatek D
opisuje bity specjalnego obszaru pami ci (SM), które
mo na u y do monitorowania bã dów

Rysunek 5-6 Okno informuj ce o bã dach PLC

Bã dy niekrytyczne (non-fatal)
Niekrytyczne bã dy zwi zane s z konstrukcj programu, wykonywaniem instrukcji programu oraz moduãami
rozszerze . Mo na u y STEP 7-Micro/WIN aby odczyta kod bã du, który wyst piã. S trzy typy niekrytycznych bã dów.
Bã dy kompilacji programu
Podczas ãadowania programu do S7-200 nast puje jednoczesna kompilacja kodu. Je eli sterownik znajdzie jak kolwiek
niezgodno programu z zasadami kompilacji, ãadowanie zostaje przerwane i generowany jest kod bã du. Po nieudanej
programu PLC nadal zawiera
próbie ãadowania programu caãy jego kod zostaje anulowany, oznacza to e pami
kompletny program, który ostatnio zostaã zaãadowany (!). Po wprowadzeniu poprawek do bã dnego programu mo na
spróbowa zaãadowa go jeszcze raz. Dodatek C zawiera list bã dów zwi zanych z niezachowania zasad kompilacji.
Bã dy wej./wyj.
Podczas startu, S7-200 czyta i zapami tuje warto ci konfiguracyjnych rejestrów z ka dego moduãu rozszerze .
Nast pnie, podczas normalnej pracy PLC cyklicznie sprawdza ich warto ci bie ce z warto ciami pocz tkowymi,
odczytanymi przy starcie. Je eli wyst pi ró nica, S7-200 zapisuje bit bã du konfiguracji w rejestrze bã dów moduãów.
S7-200 nie czyta ani nie zapisuje adnych danych z tego moduãu do czasu, kiedy znowu warto bie ca rejestru
konfiguracyjnego nie b dzie równa warto ci odczytanej z moduãu podczas startu sterownika.
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Informacja o statusie moduãu jest przetrzymywana w bitach specjalnego obszaru pami ci (SM). Program mo e
monitorowa i reagowa w przypadku detekcji bã du. Dodatek D zawiera wi cej informacji na temat bitów SM
u ywanych do sprawdzania bã dów wej./wyj.. SM5.0 jest globalnym bitem bã dów i jest ustawiony dopóki na
którymkolwiek module rozszerze wyst puje bã d.
Bã dy wykonania programu
Program u ytkowy mo e generowa bã dy podczas jego wykonywania. Bã dy te mog by spowodowane niewãa ciwym
u yciem instrukcji lub usiãowaniem przetwarzania bã dnych danych przez instrukcj . Przykãadem mo e by u ycie do
po redniego adresowania wska nika, którego warto podczas kompilacji byãa wãa ciwa a w trakcie wykonywania
programu przyj ãa warto spoza przestrzeni adresowej. Jest to zarazem przykãad bã du wykonywania programu. Bit
SM4.3 jest zapisywany przy powstaniu bã du wykonywania programu i pozostaje ustawiony, dopóki PLC jest w trybie
RUN. Dodatek C zawiera opis bã dów wykonywania programu. Bã d wykonywania programu jest zapisany w bicie
specjalnym SM. Mo na monitorowa stan tego bitu i odpowiednio u ywa go w programie. Dodatek D zawiera opis
bitów u ytych do monitorowania bã dów wykonania programu.
Wyst pienie bã du niekrytycznego nie powoduje zmiany trybu pracy S7-200 na tryb STOP. Bã d taki jest jedynie
zapami tywany w pami ci SM a program wykonuje si dalej. Mo liwe jest jednak programowe wymuszenie przej cia
sterownika w tryb STOP w momencie wykrycia niekrytycznego bã du. Ni ej zamieszczony przykãad pokazuje sie
programu, który monitoruje wyst pienie dwóch niekrytycznych bã dów oraz powoduje zmian trybu sterownika na STOP
w przypadku wyst pienia którego z nich.
Przykãad : Wykrycie niekrytycznego bã du
Network 1

// Kiedy bã d wej./wyj. wyst pi
// wymu stan STOP

LD SM5.0
O
SM 4.3
STOP

Bã dy krytyczne
Krytyczne bã dy powoduj zatrzymanie wykonywania programu i przej cie sterownika w tryb STOP. W zale no ci wagi
bã du, mo e on sprawi , e PLC nie b dzie w stanie wykona cz ci lub wszystkich funkcji. (po wykryciu bã du
krytycznego zadaniem sterownika jest przej cie w tzw. stan bezpieczny, w którym b dzie mo na zdiagnozowa
przyczyn wyst pienia tak powa nej awarii). Po wykryciu bã du krytycznego, S7-200 zmienia swój tryb w STOP, zapala
SF/DIAG (czerwona) oraz STOP LED, nadpisuje wyj ciow tablic oraz wyã cza wszystkie wyj cia. S7-200 pozostaje w
takim stanie dopóki warunek bã du krytycznego nie zostanie usuni ty.
Po zmianach maj cych na celu usuni cie bã du krytycznego nale y zrestartowa sterownik wg procedur :
Wyã czy napi cie zasilania a nast pnie zaã czy .
Zmieni przeã cznik trybu pracy z RUN w TERM i w STOP
W pasku górnym komend oprogramowania STEP 7-Micro/WIN wybra PLC>Power-Up Reset aby caãkowicie
zrestartowa sterownik. Procedura taka zmusza PLC do restartu i wyczyszczenia wszystkich bã dów krytycznych.
Restartowanie S7-200 czy ci bã dy krytyczne i wymusza startowy test diagnostyczny, który sprawdza czy krytyczny
bã d nadal istnieje. Je eli wykryty zostaje inny bã d krytyczny, S7-200 ponownie zapala diod wykrycia bã du
wskazuj c e bã d nadal istnieje w przeciwnym razie sterownik zaczyna normalnie pracowa .
Niektóre bã dy krytyczne mog spowodowa e sterownik utraci zdolno ci komunikacyjne. W sytuacji takiej nie mo na
sprawdzi jaki bã d wyst puje. Bã dy te zwi zane s zwykle ze sprz towym bã dem i wymagaj naprawy sprz tu przez
wyspecjalizowany serwis; czyszczenie pami ci oraz restart w takim przypadku nic nie pomog .
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Przydziaã adresów oraz przypisywanie warto ci pocz tkowych
w edytorze bloku danych
Edytor bloku danych umo liwia przypisanie warto ci pocz tkowych danym w obszarze pami ci typu V. Warto ci mo na
przypisywa zdefiniowanym tam zmiennym typu bajt, sãowo oraz podwójne sãowo. Opcjonalnie mo na wstawi
komentarze opisuj ce dane.
Edytor bloku danych jest zwykãym edytorem
tekstowym. Nie tworzy on adnych specjalnych pól,
znaków czy innych informacji. Po zako czeniu
pisania w linii i przyci ni ciu przycisku ENTER,
edytor formatuje j (wyrównuje kolumny adresów,
danych, komentarzy, sprawdza adresy przestrzeni
V)
i przepisuje na nowo. Przyci ni cie CTRL-ENTER
po zako czeniu linii powoduje wykonanie
automatycznego zwi kszenia adresu na nast pny,
wolny.
Rysunek 5-7 Edytor bloku danych
Edytor bloku danych przydziela kolejny dozwolony adres pami ci V (bazuj c na poprzednich przydziaãach) oraz okre la
ilo przydzielonej pami ci dla danej (bajt, sãowo, p. sãowo).
Pierwsza linia bloku danych musi zawiera jawny przydziaã adresu (b dzie on baz dla automatycznego przydziaãu
adresu przez edytor). Nast pne linie mog zawiera przydziaãy jawne b d niejawne adresów. Niejawny przydziaã
skãada si z jawnego przydziaãu, po którym nast puj kolejne warto ci oddzielone przecinkami lub jest to linia z samymi
warto ciami oddzielonymi przecinkami. Edytor przydziela kolejne warto ci adresów (powy ej adresu bazowego) dla
kolejnych warto ci danych.
Edytor bloku danych akceptuje u ycie maãych i du ych liter, dopuszcza stosowanie przecinków, znaków tabulacji i spacji
jako separatorów pomi dzy adresami a warto ciami danych.

U ycie tablicy symboli do symbolicznego adresowania zmiennych
Tablica symboli umo liwia definiowanie i edytowanie symboli, które mog by nast pnie u yte jako symboliczne nazwy
w programie. Mo na utworzy kilka tablic symboli. Dodatkowo, dost pna jest tablica zmiennych systemowych, która jest
dost pna z poziomu programu. Tablice symboli nale y traktowa jako tablice zmiennych globalnych.
Pisz c program, jako operatory funkcji mo emy stosowa zmienne absolutne lub symboliczne. Absolutna zmienna
(VB 100, MW 40, I5.3). Zmienna
okre la okre lenie typu przestrzeni adresowej oraz adres bazowy i wielko
symboliczna skãada si z kombinacji alfanumerycznych znaków, przypisanych w tabeli konkretnej, absolutnej warto ci.
W programach pisanych w standardzie
SIMATIC tworzymy globalne symbole
zdefiniowane w tablicy symboli.
W standardzie IEC tworzymy globalne
symbole w globalnej tablicy zmiennych.
Aby przypisa symbol adresowi nale y :

Rysunek 5-8 Tablica symboli

na ikon „Symbol Table” w pasku nawigacyjnym aby otworzy edytor symbili.

1.

Klikn

2.

Wpisa nazw symboliczn (np. Pompa1Limit) w kolumnie „Symbol” (maksymalnie 23 znaki).

3.

Wpisa adres (np. VD100) w kolumnie „Adress”.

4.

Dla IEC, tablica zmiennych globalnych posiada dodatkowo kolumn
rozwijane) dodatkowo typ zmiennej (bit, bajt, sãowo, p. sãowo).

„Data Type”. Wybieramy w niej (pole

Mo na utworzy kilka tablic zmiennych symbolicznych jednak nie mo na w nich u y tych samych symboli. Symbol jest
zmienn globaln i mo e by u yty tylko jeden raz w obr bie wszystkich tabel.
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U ycie zmiennych lokalnych
Podczas pisania programu mo na dla
danego
podprogramu
zdefiniowa
symboliczne zmienne lokalne. Sãu y do
tego
lokalna
tablica
zmiennych,
znajduj ca si w górnej cz ci edytora
programu. Zmienne te widoczne s
tylko dla bie cego podprogramu.
Oznacza to e w kilku podprogramach
Rysunek 5-9. Tablica zmiennych lokalnych
by
zdefiniowane zmienne
mog
lokalne o tych samych nazwach.
Zmienne lokalne mog by u yte jako parametry przekazywane do podprogramów co zwi ksza podzielno
mo liwo wielokrotnego u ycia procedur.

kodu i

U ycie funkcji statusu do monitorowania programu (Status Chart)
Opcja „Status chart” umo liwia monitorowanie oraz modyfikowanie warto ci zmiennych procesowych podczas
wykonywania programu przez S7-200. Mo na ledzi stany wej , wyj lub innych zmiennych przez wy wietlanie ich
bie cej warto ci. Mo liwe jest tak e wpisywanie do zmiennych innych, wymaganych warto ci (wymuszanie).
Mo na tworzy kilka list typu „Status Chart” do monitorowania zmiennych z danej cz ci kodu lub podprogramu. Aby
wybra opcj nale y podwójnie klikn na ikon w pasku nawigacyjnym lub wybra z górnego paska komend View >
Component > Status Chart.
Lista statusów zawiera adresy
zmiennych przeznaczonych do
monitorowania.
Nie
mo na
zmiennych staãych
monitorowa
(typu constans), akumulatorów ani
zmiennych
lokalnych.
Mo na
sprawdza cyfrowe oraz analogowe
warto ci timer’ów oraz liczników
(warto ci cyfrowe przedstawiaj
statusy timerów lub liczników,
analogowe – czas lub zliczon
warto ).
Rysunek 5-10 Lista statusów
Aby utworzy list statusów zmiennych nale y :
1.

Wpisa adres zmiennej w polu „Adress”

2.

Wybra typ zmiennej w kolumnie „Format”

3.

Aby uaktywni podgl d, nale y wybra opcj Debug > Chart > Status z paska komend

4.

Mo liwe jest odczytywanie warto ci zmiennych pojedynczymi próbkami (Single Read) lub w sposób ci gãy (Chart
list). Do przeã czania opcji sãu przyciski na górnym pasku narz dziowym. Wpisuj c w polu „New Value” i klikaj c
„Write All” wpisujemy do zmiennej po dan warto .

List mo emy rozbudowa przez dodanie dodatkowych wierszy wybieraj c Edit > Insert > Row w pasku komend.
Wskazówka:
Mo na utworzy kilka krótkich list statusowych, dziel c zmienne na logiczne, zale ne grupy co uãatwi
monitorowanie statusów.
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Tworzenie biblioteki instrukcji
STEP 7-Micro/WIN umo liwia tworzenie wãasnej biblioteki instrukcji lub u ycie zewn trznych instrukcji, stworzonych w
innym programie lub przez innego programist . Rysunek 5-11 pokazuje bibliotek programu.
Aby utworzy wãasn bibliotek , nale y utworzy standardowy podprogram i procedur przerwania oraz zgrupowa je.
Mo na ukry kod wewn trzny utworzonej biblioteki aby zapobiec przypadkowej zmianie kodu lub w celu ukrycia
u ytego rozwi zania programowego (prawa autorskie).
Aby stworzy instrukcje biblioteki nale y :
1.

2.

3.

4.

Uruchomi program STEP 7-Micro/WIN i utworzy
standardowy projekt. Nast pnie nale y przesun
funkcj tak aby weszãa do biblioteki (w rozwini tym
drzewie
elementów
projektu)
w
procedur
podprogramu lub przerwania
Nale y sprawdzi aby zmienne pami ci V znajduj ce
si w podprogramie lub procedurze przerwania
posiadaãy symboliczne adresy. Dla zminimalizowania
potrzebuje
ilo ci wymaganej pami ci V któr
biblioteka, nale y u y sekwencyjnego przydziaãu
pami ci V (sequential V memory location).
Zmieniamy teraz nazw podprogramu lub procedury
przerwania na nazw któr chcemy aby posiadaãa w
bibliotece
Wybieramy File > Create Library w pasku komend
aby skompilowa nowy element biblioteki.

Wi cej informacji na temat tworzenia bibliotek znajduje si
w pomocy podr cznej STEP 7-Micro/Win oraz w
internetowej bazie danych.

Biblioteka instrukcji

Rysunek 5-11 Biblioteka z drzewem instrukcji

Aby u y w programie instrukcj z biblioteki instrukcji nale y :
1.

Doda katalog „Library” do drzewa instrukcji przez wyselekcjonowanie File > Libraries z paska komend.

2.

Wybra instrukcj i przesun
standardow instrukcj ).

j

wska nikiem myszki w wymagane miejsce pisanego programu (jako zwykã ,

Je eli instrukcja z biblioteki wymaga jakiejkolwiek pami ci V, STEP 7-Micro/WIN zgãosi to podczas wykonywania
kompilacji projektu. Zaleca si stosowanie okna dialogowego Library Memory Allocation do przydzielania bloków
pami ci.

Testowanie programu
Aby uãatwi proces uruchamiania programu u ytkowego, STEP 7-Micro/WIN posiada kilka programowych narz dzi,
które uãatwi ko cowe testowanie kodu (debagowanie)
Aby uãatwi testowanie programów STEP 7-Micro/WIN posiada :
Znaczniki w programie, uãatwiaj ce przemieszczanie (wprzód i wstecz) pomi dzy interesuj cymi liniami dãugiego
programu
Opcj „Cross reference” umo liwiaj c sprawdzenie u ycia wszystkich zmiennych i adresów w programie
Mo liwo edycji programu w trybie RUN i dokonania maãych zmian w wykonywanym programie. Podczas edycji w
trybie RUN mo na dokona zaãadowania do sterownika edytowanego bloku programowego.
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Lista instrukcji S7-200
Niniejszy opisuje zestaw instrukcji S7-200 z uwzgl dnieniem standardów IEC1131 oraz SIMATIC.

66

W tym rozdziale:
Konwencje opisu instrukcji
Zakresy pami ci oraz cechy S7-200
Instrukcje logiki bitowej
Styki
Cewki
Instrukcje stosu logicznego
Przerzutniki z dominacj stanu
Instrukcje zegara
Obsãuga komunikacji
Odczyt i zapis do sieci
Wysyãanie i odbiór danych w trybie swobodnym
Pobieranie i ustawianie adresu portu
Porównania
Porównanie warto ci liczbowych
Porównanie ãa cuchów znaków (string)
Konwersja typów
Konwersja standardowa
Konwersja znaków ASCII
Konwersja ãa cuchów
Kodowanie i dekodowanie
Liczniki
Liczniki standardu SIMATIC
Liczniki standardu IEC
Liczniki szybkie HSC
Obsãuga wyj impulsowych
Instrukcje matematyczne
Dodawanie, odejmowanie, mno enie i dzielenie
Mno enie i dzielenie liczb caãkowitych z reszt
Instrukcje funkcji liczbowych
Instrukcje zwi kszania i zmniejszania
Regulator PID
Instrukcje przerwa
Instrukcje operacji logicznych
Inwersja
AND, OR i XOR
Instrukcje przesuni cia
Przesuni cie bajtu, sãowa, podwójnego sãowa oraz liczby rzeczywistej
Bezpo rednie przesuni cie bajtu
Przesuni cia bloków danych

67
68
70
70
73
75
77
78
81
81
86
95
96
96
98
99
99
103
107
112
113
113
116
118
133
140
140
142
143
144
145
153
161
161
162
164
164
165
166
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Instrukcje steruj ce programem
Warunkowe zako czenie programu
Instrukcja Stop
Kasowanie licznika Watchdog
Instrukcje p tli For-Next
Instrukcje skoku
Instrukcje sterowania sekwencyjnego (SCR)
Obsãuga diody diagnostycznej LED
Instrukcja przesuni cia i rotacji
Przesuni cie w prawo i lewo
Rotacja w prawo i lewo
Przesuni cie w rejestrze przesuwnym
Zamiana bajtów (Swap)
Instrukcje obsãugi ãa cuchów znaków (String)
Instrukcje obsãugi tablic
Dodawanie danych do tablicy
Kolejki FIFO i LIFO
Wypeãnienie obszaru pami ci (Memory Fill)
Szukanie danych w tablicy (Table Find)
Instrukcje czasowe - Timery
Timery wedãug standardu SIMATIC
Timery wedãug standardu IEC
Timer interwaãu czasowego
Instrukcje obsãugi podprogramów

167
167
167
167
169
171
172
178
179
179
179
181
183
184
189
189
190
192
193
196
196
201
203
204
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Konwencje opisu instrukcji.
Rys. 6-1 pokazuje typowy opis instrukcji oraz wskazuje ró ne pola wykorzystywane do opisu danej instrukcji. Instrukcja
pokazana jest w formacie LAD, FBD oraz STL. Tabela wy wietla operatory danej instrukcji, dozwolone typy danych,
obszary pami ci oraz ich zakresy dla ka dego operatora.
Operatory EN/ENO i ich typy danych nie s pokazywane w tabeli operatorów danej instrukcji poniewa s one takie
same dla wszystkich instrukcji LAD i FBD.

dla LAD: EN i ENO s zwarte i s danymi typu BOOL.
dla FBD: EN i ENO s I, Q, V, M, SM, S, T, C, L lub zwarte i s danymi typu BOOL.

Opis instrukcji i operatorów

Instrukcje STL

Instrukcje LAD i FBD

Lista warunków bã dów
wpãywaj cych na ENO i bity SM

Operator instrukcji

Dozwolony typ danych

Dozwolony obszar pami ci i
rozmiar dla operatora

Rysunek 6-1 Opis instrukcji
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Zakresy pami ci i cechy S7-200
Tabela 6-1 Zakres pami ci i parametry sterowników serii S7-200
Opis
CPU 221
CPU 222
Wielko programu z
edycj w trybie RUN
bez edycji w trybie RUN
Wielko danych
Obraz wej

4096 bajty
4096 bajty
2048 bajty
I0.0 do I15.7

4096 bajty
4096 bajty
2048 bajty
I0.0 do I15.7

CPU 224

CPU 224XP

CPU 226

8192 bajty
12288 bajty

12288 bajty
16384 bajty

16384 bajty
24576 bajty

8192 bajty
I0.0 do I15.7

10240 bajty
I0.0 do I15.7

10240 bajty
I0.0 do I15.7

Obraz wyj

Q0.0 do Q15.7

Q0.0 do Q15.7

Q0.0 do Q15.7

Q0.0 do Q15.7

Q0.0 do Q15.7

Wej cia analogowe

AIW0 do AIW30

AIW0 do AIW30

AIW0 do AIW62

AIW0 do AIW62

AIW0 do AIW62

Wyj cia analogowe

AQW0 do AQW30

AQW0 do AQW30

AQW0 do AQW62

AQW0 do AQW62

AQW0 do AQW62

Pami
Pami

VB0 do VB2047
LB0 do LB63

VB0 do VB2047
LB0 do LB63

VB0 do VB8191
LB0 do LB63

VB0 do VB10239
LB0 do LB63

VB0 do VB10239
LB0 do LB63

zmiennych (V)
lokalna (L)*

Bity pami ci (M)

M0.0 do M31.7

M0.0 do M31.7

M0.0 do M31.7

M0.0 do M31.7

M0.0 do M31.7

Pami specjalna (SM)
(Tylko do odczytu)

SM0.0 do
SM179.7
SM0.0 do SM29.7
256 (T0 do T255)

SM0.0 do
SM299.7
SM0.0 do SM29.7
256 (T0 do T255)

SM0.0 do
SM549.7
SM0.0 do SM29.7
256 (T0 do T255)

SM0.0 do
SM549.7
SM0.0 do SM29.7
256 (T0 do T255)

SM0.0 do
SM549.7
SM0.0 do SM29.7
256 (T0 do T255)

T0, T64

T0, T64

T0, T64

T0, T64

T0, T64

10 ms

T1 do T4 i
T65 do T68

T1 do T4 i
T65 do T68

T1 do T4 i
T65 do T68

T1 do T4 i
T65 do T68

T1 do T4 i
T65 do T68

100 ms

T5 do T31 i
T69 do T95

T5 do T31 i
T69 do T95

T5 do T31 i
T69 do T95

T5 do T31 i
T69 do T95

T5 do T31 i
T69 do T95

T32, T96

T32, T96

T32, T96

T32, T96

T32, T96

T33 do T36 i
T97 do T100

T33 do T36 i
T97 do T100

T33 do T36 i
T97 do T100

T33 do T36 i
T97 do T100

T33 do T36 i
T97 do T100

T37 do T63 i
T101 do T255

T37 do T63 i
T101 do T255

T37 do T63 i
T101 do T255

T37 do T63 i
T101 do T255

T37 do T63 i
T101 do T255

Timery
Z podtrzymaniem
Opó n.-Zaã (On-Delay)
1ms

Opó n.- wyã. (On/OffDelay)
1ms

10ms

100 ms

Liczniki

C0 do C255

C0 do C255

C0 do C255

C0 do C255

C0 do C255

Szybkie liczniki

HC0 do HC5

HC0 do HC5

HC0 do HC5

HC0 do HC5

HC0 do HC5

Przeka niki sterowania
sekwencj (S)

S0.0 do S31.7

S0.0 do S31.7

S0.0 do S31.7

S0.0 do S31.7

S0.0 do S31.7

Rejestry akumulatorów

AC0 do AC3

AC0 do AC3

AC0 do AC3

AC0 do AC3

AC0 do AC3

Skoki/etykiety
Wywoãania/podprogramy

0 do 255
0 do 63

0 do 255
0 do 63

0 do 255
0 do 63

0 do 255
0 do 63

0 do 255
0 do 63

Przerwania

0 do 127

0 do 127

0 do 127

0 do 127

0 do 127

Zbocza narastaj ce/
opadaj ce

256

256

256

256

256

P tle regulacji PID

0 do 7

0 do 7

0 do 7

0 do 7

0 do 7

Porty

Port 0

Port 0

Port 0

Port 0, Port 1

Port 0, Port 1

* LB6 do LB63 s zarezerwowane przez STEP 7-Micro/Win od wersji 3.0
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Tabela 6-2 Zakresy Argumentów dla sterowników serii S7-200

Sposób
dost pu

CPU221

CPU222

CPU224

CPU224XP

CPU226

0.0 do 15.7
0.0 do 15.7
0.0 do 2047.7
0.0 do 31.7
0.0 do 165.7
0.0 do 31.7
0 do 255
0 do 255
0.0 do 63.7

0.0 do 15.7
0.0 do 15.7
0.0 do 2047.7
0.0 do 31.7
0.0 do 299.7
0.0 do 31.7
0 do 255
0 do 255
0.0 do 63.7

0.0 do 15.7
0.0 do 15.7
0.0 do 8191.7
0.0 do 31.7
0.0 do 549.7
0.0 do 31.7
0 do 255
0 do 255
0.0 do 63.7

0.0 do 15.7
0.0 do 15.7
0.0 do 10239.7
0.0 do 31.7
0.0 do 549.7
0.0 do 31.7
0 do 255
0 do 255
0.0 do 63.7

0.0 do 15.7
0.0 do 15.7
0.0 do 10239.7
0.0 do 31.7
0.0 do 549.7
0.0 do 31.7
0 do 255
0 do 255
0.0 do 63.7

IB
QB
VB
MB
SMB
SB
LB
AC
KB (staãa)

0 do 15
0 do 15
0 do 2047
0 do 31
0 do 165
0 do 31
0 do 63
0 do 3
KB (staãa)

0 do 15
0 do 15
0 do 2047
0 do 31
0 do 299
0 do 31
0 do 63
0 do 3
KB (staãa)

0 do 15
0 do 15
0 do 8191
0 do 31
0 do 549
0 do 31
0 do 63
0 do 3
KB (staãa)

0 do 15
0 do 15
0 do 10239
0 do 31
0 do 549
0 do 31
0 do 63
0 do 255
KB (staãa)

0 do 15
0 do 15
0 do 10239
0 do 31
0 do 549
0 do 31
0 do 63
0 do 255
KB (staãa)

IW
QW
VW
MW
SMW
SW
T
C
LW
AC
AIW
AQW
KW (staãa)
Podwójne sãowo
ID
QD
VD
MD
SMD
SD
LD
AC
HC
KD (staãa)

0 do 14
0 do 14
0 do 2046
0 do 30
0 do 164
0 do 30
0 do 255
0 do 255
0 do 62
0 do 3
0 do 30
0 do 30
KW (staãa)

0 do 14
0 do 14
0 do 2046
0 do 30
0 do 298
0 do 30
0 do 255
0 do 255
0 do 62
0 do 3
0 do 30
0 do 30
KW (staãa)

0 do 14
0 do 14
0 do 8190
0 do 30
0 do 548
0 do 30
0 do 255
0 do 255
0 do 62
0 do 3
0 do 62
0 do 62
KW (staãa)

0 do 14
0 do 14
0 do 10238
0 do 30
0 do 548
0 do 30
0 do 255
0 do 255
0 do 62
0 do 3
0 do 62
0 do 62
KW (staãa)

0 do 14
0 do 14
0 do 10238
0 do 30
0 do 548
0 do 30
0 do 255
0 do 255
0 do 62
0 do 3
0 do 62
0 do 62
KW (staãa)

0 do 12
0 do 12
0 do 2044
0 do 28
0 do 162
0 do 28
0 do 60
0 do 3
0 do 5
KD (staãa)

0 do 12
0 do 12
0 do 2044
0 do 28
0 do 296
0 do 28
0 do 60
0 do 3
0 do 5
KD (staãa)

0 do 12
0 do 12
0 do 8188
0 do 28
0 do 546
0 do 28
0 do 60
0 do 3
0 do 5
KD (staãa)

0 do 12
0 do 12
0 do 10236
0 do 28
0 do 546
0 do 28
0 do 60
0 do 3
0 do 5
KD (staãa)

0 do 12
0 do 12
0 do 10236
0 do 28
0 do 546
0 do 28
0 do 60
0 do 3
0 do 5
KD (staãa)

Bitowy (bajt, bit)
I
Q
V
M
SM
S
T
C
L
Bajtowy

Sãowo
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Instrukcje logiki bitowej
Styki
Styki standardowe
Instrukcje styku normalnie otwartego (LD, A oraz O) i instrukcje
styku normalnie zamkni tego (LDN, AN oraz ON) pobieraj
warto z odpowiedniego obszaru pami ci lub z obrazu wej /
wyj fizycznych (I lub Q).
Styk normalnie otwarty jest zamkni ty (aktywny) gdy dany bit
ustawiony jest na 1, natomiast styk normalnie zamkni ty jest
zamkni ty (aktywny) gdy dany bit jest równy 0. W FBD wej cia
dla obu instrukcji AND i OR mo na zwi kszy do 32 sygnaãów
wej ciowych. W STL instrukcja ãadowania (Load) styku
normalnie otwartego, AND lub OR wpisuje warto bitu z danego
adresu na szczyt stosu, a instrukcja ãadowania (Load) styku
normalnie zamkni tego, AND lub OR ustawia logiczn negacj
NOT warto ci bitu z danego adresu na szczycie stosu.

Styki o dziaãaniu bezpo rednim
Styk o dziaãaniu bezpo rednim nie jest zale ny od dãugo ci cyklu
programu. Odczyt stanu styku jest realizowany w momencie
wyst pienia instrukcji.
Instrukcje bezpo redniego dziaãania dla styku normalnie
otwartego (LDI, AI lub OI) i instrukcje bezpo redniego dziaãania
dla styku normalnie zamkni tego (LDNI, ANI i ONI) pobieraj
warto fizycznego wej cia w momencie wykonywania instrukcji.
Obraz wej procesu nie jest wtedy od wie any.
Styk normalnie otwarty o dziaãaniu bezpo rednim jest zamkni ty
(aktywny) gdy dany bit ustawiony jest na 1, natomiast styk
normalnie zamkni ty o dziaãaniu bezpo rednim jest zamkni ty
(aktywny) gdy dany bit jest równy 0. Instrukcja ãadowania (Load)
styku normalnie otwartego o dziaãaniu bezpo rednim, AND lub
OR ustawia warto bitu z danego adresu na szczycie stosu, a
instrukcja ãadowania (Load) styku normalnie zamkni tego o
dziaãaniu bezpo rednim, AND lub OR ustawia logiczn negacj
NOT warto ci bitu z danego adresu na szczycie stosu.

Instrukcja NOT
Instrukcja negacji (NOT) zmienia stan sygnaãu wej ciowego na
przeciwny (tzn. zmienia warto na szczycie stosu z 0 na 1 lub
z 1 na 0).
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Instrukcje wykrywania zbocza narastaj cego i opadaj cego
Instrukcja wykrywania zbocza narastaj cego (EU) pozwala na przepãyw energii w jednym cyklu (zaã czenie styku),
w momencie przej cia sygnaãu z 0 na 1. Instrukcja wykrywania zbocza opadaj cego (ED) pozwala na przepãyw energii
(zaã czenie styku) jednym cyklu w momencie przej cia sygnaãu z 1 na 0. Dla wykrywania zbocza narastaj cego,
wykrycie momentu przej cia z 0 na 1 warto ci sygnaãu ustawia na szczycie stosu warto 1, w przeciwnym wypadku
ustawiana jest warto 0. Dla wykrywania zbocza opadaj cego, wykrycie momentu przej cia z 1 na 0 warto ci sygnaãu
ustawia na szczycie stosu warto 1, w przeciwnym wypadku ustawiana jest warto 0.
Przy edycji w trybie RUN dla instrukcji wykrywania zbocza narastaj cego lub opadaj cego nale y wpisa parametr.
Patrz rozdziaã 5 odno nie edycji w trybie RUN.
Tabela 6-3 Argumenty instrukcji
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Bit
BOOL
Bit (bezpo redni)
BOOL

Argument
I, Q, V, M, SM, S, T, C, L, sygnaã zawarty
I

Jak pokazano na rys. 6-2 sterownik S7-200 wykorzystuje stos do okre lenia logiki sygnaãu. W tym przykãadzie „Iv0” do
„Iv7” okre laj warto ci pocz tkowe stosu logicznego, „nv” okre laj nowe warto ci ustawione przez instrukcje, a „S0”
okre laj obliczona warto , która zapisywana jest na stosie logicznym.
Load
( LD, LDI, LDN,
LDNI )
Zaãaduj now
warto (nv) na
stos

przed

po

And
( A, AI, AN, ANI )

przed

po

AND z now
warto ci (nv) z
warto ci
pocz tkow (iv) na
szczycie stosu.

przed

po

Or
( O, OI, ON, ONI )
Ors a now warto
(nv) z wart. (iv) ze
szaczytu stosu
S0=iv Or nv

S0=iv0 AND nv

1
2

S0 okre la obliczon warto , która zapisana jest na stosie logicznym.
Po wykonaniu instrukcji Load, warto Iv8 jest tracona.

Rysunek 6-2 Instrukcje operacji na stykach

Wskazówka
Poniewa instrukcje wykrywania zbocza narastaj cego i opadaj cego wymagaj zmiany sygnaãu 0 na 1 lub z 1 na 0,
nie jest mo liwe wykrycie danego zbocza w pierwszym cyklu programu. W trakcie pierwszego cyklu S7-200 ustawia
stan bitów okre lonych przez te instrukcje. W dalszych cyklach mo na wykrywa ju zbocze dla danego sygnaãu
bitowego.
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Przykãad: instrukcje styków
Network 1 // Normalnie otwarte styki I0.0 AND I0.1 musz
// by zaã czone (zamkni te) aby uaktywni Q0.0.
// Instrukcja NOT powoduje odwrócenie stanu na
// przeciwny. W trybie RUN Q0.0 i Q0.1 maj
// odwrotne stany logiczne.
LD I0.0
A
I0.1
=
Q0.0
NOT
=
Q0.1
Network 2 // Normalnie otwarty styk I0.2 musi by zaã czony lub
// nie podã czony. Styk I0.3 musi by wyã czony aby
// uaktywni Q0.2. Jeden lub obydwa warunki
// (instrukcja logiczna OR = lub) gaã zi LAD musi by
// speãniona aby uaktywni wyj cie
LD I0.2
ON I0.3
=
Q0.2
Network 3 // Narastaj ce zbocze i opadaj ce na styku wej cia
// I0.4 wykrywane s przez odpowiednie instrukcje –
// styki P i N. Wyj cia Q0.4 lub Q0.5 w zale no ci od
// typu zbocza zaã czane s na czas 1 cyklu.
// W trybie RUN, zmiany stanów na wyj ciach
// Q0.4 i Q0.5 s zbyt szybkie aby mo na je byão
// zauwa y za pomoc podgl du statusu programu.
// Bramka Q0.3 (typ Set / Reset) jest ustawiana
// przy wyst pieniu narastaj cego zbocza (Set) i jest
// zerowana przy wykryciu zbocza opadaj cego
// (Reset). Zmiany Q0.3 mo na zauwa y przy
// wykorzystaniu podgl du statusu programu
LD I0.4
LPS
EU
S
Q0.3, 1
=
Q0.4
LPP
ED
R
Q0.3, 1
=
Q0.5

Przebiegi czasowe

Zaã. przez 1 cykl
Zaã. przez 1 cykl
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Przykãad: Instrukcje cewek - wyj cia
Network 1 // Instrukcje wyj przypisuj warto bitu do zewn.
// wej./wyj. (I/Q) i pami ci wewn. (M, SM, T, C, V, S, L).
I0.0
Q0.0
Q0.1
V0.0

LD
=
=
=

Network 2 //
//
//
//
LD I0.1
S Q0.2, 6

Ustawia (Set) grup kolejnych 6 bitów na 1.
Okre lamy adres bitu startowego oraz podajemy ile
kolejnych bitów ma by ustawionych gdy warto
pierwszego z bitów (Q0.2) wynosi 1.

Network 3 // Kasowanie (Reset) grupy kolejnych 6 bitów na 0.
// Okre lamy adres bitu startowego oraz podajemy
// ile kolejnych bitów ma by skasowanych gdy
// warto pierwszego z bitów (Q0.2) wynosi 0.
LD I0.2
R Q0.2, 6
Network 4 // Ustawianie (Set) i kasowanie (reset) 8 bitów
// wyj ciowych (Q1.0 do Q1.7) jako grupy.
LD I0.3
LPS
A I0.4
S Q1.0, 8
LPP
A I0.5
R Q1.0, 8
Network 5 //Instrukcje ustawiania (Set) i kasowania (Reset)
//wpãywaj na zatrza ni cie przeka nika wyj ciowego.
//Aby odizolowa bity Set/Reset, nale y upewni si
// czy nie ma nadpisywania przez inn instrukcj .
//W przykãadzie w Network 4 ustawianych jest i
//kasowanych 8 bitów wyj ciowych (Q1.0 do Q1.7)
//jako grupy. W trybie RUN, Network 5 mo e
//nadpisywa warto bitu Q1.0 i sterowa Set/Reset
//statusem w Network 4.
LD I0.6
= Q1.0

Przebiegi czasowe

Reset nadpisuje
instrukcj Set poniewa
cykl programu wykonuje
Network 3 (Reset) po
Network 2 (Set)

Network 5 Output bit (=)
instrukcja nadpisuje
pierwszy bit (Q1.0)
Set / Reset w Network 4
poniewa cykl programu
wykonuje Network
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Instrukcje stosu logicznego
AND Load
Instrukcja AND Load (ALD) wykonuje operacj AND na warto ciach
na poziomie pierwszym i drugim stosu. Wynik ãadowany jest na szczyt
stosu. Po wykonaniu ALD, stos obni any jest o jeden.

OR Load
Instrukcja OR Load (OLD) wykonuje operacj OR na warto ciach na
poziomie pierwszym i drugim stosu. Wynik ãadowany jest na szczyt
stosu. Po wykonaniu OLD, stos obni any jest o jeden.

Push logiczny (Logic Push)
Instrukcja Push logiczny (LPS) dubluje warto
tracony.

ze szczytu stosu i przesuwa j w dóã na stosie. Najni szy bit stosu jest

Odczyt logiczny (Logic Read)
Instrukcja Odczytu logicznego (LRD) kopiuje drug warto stosu na szczyt stosu. Rejestr stosu nie jest przesuwany ale
stara warto na szczycie stosu zostaje nadpisana przez kopi .

Pop logiczny (Logic Pop)
Instrukcja Pop logiczny (LPP) wypycha wskazan warto
przesuni ta na szczyt stosu.

poza stos (w gór ) tak, e nast pna po niej warto

zostaje

Instrukcja iloczynu ENO
Instrukcja AND ENO (AENO) wykonuje logiczny AND bitu ENO z warto ci na szczycie stosu aby spowodowa ten sam
efekt co bit ENO w LAD lub FBD. Rezultat instrukcji AND stanowi now warto na szczycie stosu.
ENO jest bitowym wynikiem operacji logicznej (wyj ciem) w instrukcjach LAD i FBD. Je eli wej cie EN umo liwia
przepãyw energii i instrukcja wykona si bezbã dnie, wyj cie ENO zezwoli na wykonanie nast pnej instrukcji. ENO
mo na wykorzystywa jako bit zezwolenia oznaczaj cy pozytywne wykonanie instrukcji. Bit ENO wykorzystywany jest z
warto ci na szczycie stosu do aktywacji dalszych instrukcji. Instrukcje STL nie posiadaj wej cia EN. Na szczycie stosu
musi by logiczna 1 dla instrukcji warunkowych. W STL równie nie ma wyj cia ENO. Jednak e instrukcje STL, które
odpowiadaj instrukcjom w LAD i FBD z wyj ciami ENO ustawiaj specjalny bit ENO. Bit ten dost pny jest przez
instrukcj AENO.

âaduj stos (Load Stack)
Instrukcja ãadowania stosu (LDS) dubluje bit stosu (N) na stos i umieszcza t warto
wypychany i tracony.
Tabela 6-5 Argumanty instrukcji Load Stack
Wej cia/wyj cia
Typ danych
N
BYTE

na szczycie stosu. Dóã stosu jest

Argument
Staãa (0 do 8)
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Jak pokazano na rys. 6-3 sterownik S7-200 wykorzystuje stos do wykonania logiki programu. W tym przykãadzie „Iv0” do
„Iv7” okre laj warto ci pocz tkowe stosu logicznego, „nv” okre laj nowe warto ci ustawione przez instrukcje, a „S0”
okre laj obliczon warto , która zapisywana jest na stosie logicznym.
ALD

przed

OLD

po

AND
dwóch
warto ci
na szczycie
stosu

przed

po

OR
dwóch
warto ci
na szczycie
stosu

LDS

przed

po

âaduj stos

S0=iv0 AND iv1
S0 = iv0 OR iv1

przed

2

przed

po

Ta warto jest nieznana (mo e by 0 lub 1)
Po wykonaniu instrukcji Logic Push lub Load Stack, warto

Rysunek 6-3

przed

po

po

przesuni cie
w dóã

Logiczne
czytanie

Przesuni cie
w dóã

1

LPP

LRD

LPS

iv8 jest tracona

Operacje logiczne na stosie

Przykãad: instrukcje stosu logicznego
Network 1

Network 1
LD I0.0
LD I0.1
LD I2.0
A I2.1
OLD
ALD
= Q5.0
Network 2
LD I0.0
LPS
LD I0.5
O I0.6
ALD
=
Q7.0
LRD
LD I2.1
O
I1.3
ALD
=
Q6.0
LPP
A I1.0
= Q3.0
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Przerzutniki z dominacj stanu
Instrukcja z priorytetem Set jest przerzutnikiem SR gdzie wej cie
Set ma wy szy priorytet. Je eli sygnaãy na wej ciu set (S1) i reset
(R) jednocze nie s aktywne wtedy wyj cie jest ustawiane na 1.
Instrukcja z priorytetem Reset jest przerzutnikiem SR gdzie wej cie
Reset ma wy szy priorytet. Je eli sygnaãy na wej ciu set (S) i reset
(R1) jednocze nie s aktywne, wtedy wyj cie jest ustawiane na 0.
Parametr Bit okre la binarny paramert (Bool) przerzutnika, który
jest kasowany lub ustawiany. Wyj cie opcjonalnie (OUT)
odzwierciedla stan parametru Bit.

Tabela 6-6 Argumenty instrukcji przerzutników
Wej cia/wyj cia
Typ danych
S1, R
BOOL
S, R1, OUT
BOOL
Bit
BOOL

Argument
I, Q, V, M, SM, S, T, C, zwarcie
I, Q, V, M, SM, S, T, C, L ,zwarcie
I, Q, V, M, S

Przykãad: Cewki - instrukcje wyj cia

Przebiegi czasowe

Tabela 6-7 Tabela prawdy dla instrukcji set i reset
Instrukcja
S1
Instrukcja z priorytetem
0
Set (SR)
0
1
1
Instrukcja
S
Instrukcja z priorytetem
0
Reset (RS)
0
1
1

R
0
1
0
1
R1
0
1
0
1

Out (Bit)
Poprzedni stan
0
1
1
Out (Bit)
Poprzedni stan
0
1
0
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Instrukcje zegara
Odczyt i ustawianie zegara czasu rzeczywistego
(Read Real-Time Clock i Set Real-Time Clock)
Instrukcja odczytu zegara czasu rzeczywistego (TODR) powoduje
odczyt bie cego czasu i daty z zegara sprz towego i zapisuje go do
8-bajtowego bufora czasu pocz wszy od adresu T. Instrukcja
ustawiania zegara czasu (TODW) zapisuje bie cy czas i dat do
zegara sprz towego pocz wszy od adresu pierwszego bajtu
T 8-bajtowego bufora.
Dat i czas nale y kodowa w formacie BCD (np. 16#97 dla roku
1997). Rys. 6-4 pokazuje format 8-bajtowego bufora czasu (T).
Podczas inicjalizacji np. po dãugotrwaãym zaniku zasilania lub po
utracie danych z pami ci warto zegara w formacie (TOD) time-ofday przyjmuje nast puj ce domy lne warto ci:
Data:
01-01-90
Czas:
00:00:00
Dzie tygodnia: Niedziela
Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0 (wynik operacji logicznej)
0006 (adresowanie po rednie)
0007 (TOD bã d danych) tylko Set Real-Time Clock
000C (brak zegara)

Tabela 6-8 Argumenty instrukcji odczytu zegara
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argument
T
BYTE
IB, QB, VB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *LD, *AC

T
Rok:
00 do 99

T+1
Miesi c:
01 do 12

T+2
Dzie :
01 do 31

T+3
Godzina:
00 do 23

T+4
Minuta:
00 do 59

T+5
Sekunda:
00 do 59

T+6
0

T+7
Dzie
tygodnia:
*
0 do 7
*T+7 1=niedziela 7=sobota
0 blokada dnia tygodnia

Rysunek 6-4 Format bufora (T) 8-bajtowego czasu
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Wskazówka
Sterownik S7-200 nie sprawdza, czy dzie tygodnia jest zgodny z dat . Niewãa ciwe dane, np. 30 luty s
akceptowane. Programista musi zadba o to aby dane wpisywane byãy poprawne.
Nie nale y u ywa instrukcji TODR/TODW w programie gãównym i w przerwaniach. Instrukcje TODR/TODW s to
procedury przerwa i nie mog by wykonywane gdy inna instrukcja TODR/TODW jest w trakcie realizacji.
Ustawiony bit SM4.3 oznacza, e wyst piãy dwie jednoczesne próby dost pu do zegara (bã d 0007).
Zegar w S7-200 u ywa tylko mniej znacz ce dwie liczby dla okre lenia roku, tak wi c dla roku 2000 mamy
oznaczenie 00. Sam CPU S7-200 nie wykorzystuje systemowo informacji odno nie roku. Je eli program
u ytkownika wykorzystuje funkcje arytmetyczne lub porównania odno nie roku musi wykorzysta tylko dwie cyfry.
Lata przest pne obsãugiwane s poprawnie do roku 2096

Odczyt rozszerzony zegara czasu rzeczywistego
Read Real Time Clock Extended
Instrukcja odczytu rozszerzonego zegara czasu rzeczywistego
(TODRX) odczytuje bie cy czas, dat i dzie tygodnia z PLC i
ãaduje j do bufora 16 bajtowego pocz wszy od adresu
okre lonego w parametrze T.

Ustaw rozszerzony zegar czasu rzeczywistego
Set Real Time Clock Extended
Instrukcja ustawiania rozszerzonego zegara czasu rzeczywistego
(TODWX) zapisuje zachowany bie cy czas, dat i dzie tygodnia
do PLC z bufora 19 bajtowego pocz wszy od adresu okre lonego
w parametrze T.
Dat i czas nale y podawa w formacie BCD (np. 16#06 dla
podania roku 2006). Tabela 6-9 pokazuje format bufora (T) 19bajtowego bufora czasu.
Podczas inicjalizacji np. po dãugotrwaãym zaniku zasilania lub
podczas utraty danych warto zegara w formacie TOD (Time-OfDay) przyjmuje nast puj ce warto ci:

Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
0006 (adresowanie po rednie)
000C (brak zegara)
0091 (bã d zakresu)

Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
0006 (adresowanie po rednie)
0007 (bã d danych TOD)
000C (brak zegara)
0091 (bã d zakresu)

Data:
01-01-90
Czas:
00:00:00
Dzie tygodnia: Niedziela
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Tabela 6-9 Format bufora 19-bajtowego czasu (T)
Bajt T
Opis
Dana w bajcie
0
Rok (0-99)
Bie cy rok (warto BCD)
1
Miesi c (1-12)
Bie cy miesi c (warto BCD)
2
Dzie (1-31)
Bie cy dzie (warto BCD)
3
Godzina (0-23)
Bie ca godzina (warto BCD)
4
Minuta (0-59)
Bie ca minuta (warto BCD)
5
Sekunda (0-59)
Bie ca sekunda (warto BCD)
6
00
Zarezerwowane zawsze ustawi 00
7
Dzie tygodnia (1-7)
Bie cy dzie tygodnia, 1 = niedziela (warto
8
Bie cy tryb:
Tryb (00H-03H, 08H, 10H-13H,
FFH)
00H = blokada korekcji

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Korekcja godziny (0-23)
Korekcja minuty (0-59)
Miesi c pocz tkowy (1-12)
Pocz tkowy dzie (1-31)
Pocz tkowa godzina (0-23)
Pocz tkowa minuta (0-59)
Ko cowy miesi c (1-12)
Ko cowy dzie (1-31)
Ko cowa godzina (0-23)
Ko cowa minuta (0-59)

BCD)

01H = EU (offset dla strefy czasowej z UTC = 0h)1
1
02H = EU (offset dla strefy czasowej z UTC = +1h)
1
03H = EU (offset dla strefy czasowej z UTC = +2h)
04H-07H= zarezerwowane
08H = EU (offset dla strefy czasowej z UTC = -1h)1
09H-0FH = zarezerwowane 10H=US2
3
11H = Australia
4
12H = Australia (Tasmania)
13H = Nowa Zelandia5
14H-FEH = zarezerwowane
FFH = okre lony przez u ytkownika
(wykorzystuj c warto ci w bajtach 9-18)
Korekcja godzin (warto BCD)
Korekcja minut (warto BCD)
Pocz tkowy miesi c

1

konwencja EU:
konwencja US
konwencja Australii
4
konwencja Australii (Tasmania)
5
konwencja Nowej Zelandii
2
3
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Obsãuga komunikacji
Odczyt i zapis do sieci (Network Read i Network Write)
Instrukcja odczytu z sieci (NETR) inicjalizuje proces komunikacji
polegaj cy na pobraniu danych ze zdalnej stacji poprzez
okre lony port (PORT), danych zdefiniowanych w tabeli (TBL).
Instrukcja zapisu do sieci (NETW) inicjalizuje proces
komunikacji polegaj cy na zapisie danych do zdalnej stacji
poprzez specjalny port (PORT) danych, okre lonych w tabeli
(TBL).
Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
0006 (adresowanie po rednie)
je eli funkcja zwraca bã d i ustawia bit E w bajcie
statusowym tabeli (patrz rys. 6-5).
Instrukcja odczytu z sieci mo e odczyta do 16 bajtów
informacji ze zdalnej stacji, natomiast instrukcja zapisu do sieci
mo e zapisa do 16 bajtów informacji do zdalnej stacji.
Mo emy wywoãa dowoln ilo instrukcji odczytu i zapisu w
programie ale maksimum 8 instrukcji odczytu i zapisu mo e by
aktywnych jednocze nie. Np. mo emy wywoãa 4 instrukcje
odczytu i 4 zapisu lub 2 odczytu i 6 zapisu aktywnych w tym
samym czasie w S7-200.
Mo emy wykorzysta równie konfigurator (Wizard) instrukcji odczytu i zapisu dost pny w programie. Aby uruchomi
zapisu (Network Read/Network Write).
Tabela 6-10 Argumenty instrukcji odczytu z i zapisu do sieci
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argument
TBL
BYTE
VB, MB, *VD, *LD, *AC
PORT
BYTE
Staãa dla CPU 221, 222, 224
dla CPU 224XP, 226

0
0 lub 1
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Rysunek 6-5 opisuje tabel , która odnosi si do parametru TBL, a tabela 6-11 opisuje kody bã dów.
Przesuni cie
bajtu (Offset)
D Done (zako czenie funkcji) 0 w realizacji 1 wykonano
7
0
A Active (funkcja w kolejce)
0 nie aktywna 1 aktywna
0
D
A
E
0
Kod bã du
E Error (bã d wykonania)
0 bez bã du 1 bã d
1
Adres stacji zdalnej
2

Wska nik do obszaru

3

danych w

4

stacji zdalnej

5

(I, Q, M lub V)

6

Ilo

7

Bajt danych 0

8

Bajt danych 1

Wska nik do obszaru danych w zdalnej stacji: po redni
wska nik do danych w zdalnej stacji.

danych

....
22

Adres stacji zdalnej: adres zdalnego PLC .

Bajt danych 15

Ilo danych: ilo bajtów danych na stacji zdalnej
które b d braãy udziaã w wymianie danych (1 do 16 bajtów).
Obszar odbioru lub wysyãania. Zarezerwowano od 1 do 16
bajtów.
Dla instrukcji odczytu z sieci zapisywane s tu warto ci, które
zostaãy odczytane ze stacji zdalnej po wykonaniu instrukcji.
Dla instrukcji zapisu do sieci zapisane tu warto ci zostan
wysãane do stacji zdalnej po wykonaniu instrukcji

Rys. 6-5 Parametr TBL dla instrukcji odczytu i zapisu.
___________________________________________________________________________________
Tabela 6-11 Kody bã dów dla parametru TBL
Kod
Opis
0
Bez bã du
1
Bã d Time-out: stacja zdalna nie odpowiada
2
Bã d odbioru: bã d parzysto ci, ramki lub sumy kontrolnej
3
Bã d offline: kolizja spowodowana zdublowaniem adresu stacji lub awaria sprz tu
4
Bã d przepeãnienia kolejki: uaktywniono wi cej ni 8 instrukcji odczytu lub zapisu
5
Bã d protokoãu: wykonanie instrukcji odczytu i zapisu bez uaktywnienia trybu PPI Master w SMB30 lub
SMB130.
6
Niedozwolony parametr: parametr TBL zawiera niedozwolon warto
7
Brak zasobów: stacja zdalna jest zaj ta (proces ãadowania lub odczytywania w trakcie realizacji z
CPU)
8
Bã d warstwy 7: bã d aplikacji protokoãu
9
Bã d wiadomo ci: bã dny adres danych lub niewãa ciwa ilo danych
A do F
Nie wykorzystywane (zarezerwowane)
Rys. 6-6 pokazuje przykãad zastosowania instrukcji odczytu i zapisu do sieci. W tym przykãadzie przedstawiono lini
produkcyjn , w której napeãniane s kostki masãa, a nast pnie wysyãane do jednej z czterech maszyn pakuj cych.
Maszyna pakuj ca kostki masãa pakuje po osiem kostek do jednej skrzynki. Maszyna kontroli przepãywu steruje
przepãywem kostek masãa do pakowaczek. Cztery sterowniki S7-200 steruj maszynami do pakowania, jeden S7-200 z
TD200 steruje maszyn kontroli przepãywu.
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Pakowanie #3
Stacja 4

Pakowanie #4
Stacja 5

Sterowanie

Sterowanie

Sterowanie

Sterowanie

Status

Status

Status

Status

Ilo

Odbiór

Stacja TD200

Bufor
odbioru

Bufor
Xmt

Bufor odbiorczy
Stacja 2
Bufor odbiorczy
Stacja 3

Bufor nadawczy
Stacja 2
Bufor nadawczy
Stacja 3

Bufor odbiorczy
Stacja 4

Bufor nadawczy
Stacja 4

Bufor odbiorczy
Stacja 5

Bufor nadawczy
Stacja 5

paczek

t
b
g
eee
f

brak kostek masãa do pakowania; t=1 brak kostek
maãa ilo skrzynek; b=1 nale y doda skrzynki w ci gu 30 minut
brak kleju; g=1 nale y doda kleju w ci gu 30 minut
kod bã du okre laj cy typ bã du
identyfikator bã du; f=1 wykryto bã d w pakowaczce

Rys. 6-6 Przykãad instrukcji odczytu i zapisu z/do sieci

Rys. 6-7 pokazuje bufor odbioru (VB200) oraz bufor transmisji (VB300) w celu obsãugi danych w stacji 2. S7-200
wykorzystuje instrukcje odczytu z sieci celem uzyskania informacji steruj cych i statusu z ka dej ze stacji. Za ka dym
kasuj cy sãowo
razem pakowaczka pakuje 100 kostek, rozdzielacz otrzymuje te informacje i wysyãa wiadomo
statusowe wykorzystywane w instrukcji zapisu do sieci.
Bufor odbioru
odczyt z pakowaczki #1
7
0
VB200
D
A
E
0
Kod bã du
VB201
Adres stacji zdalnej = 2
VB202
Wska nik do obszaru
VB203
danych w
VB204
stacji zdalnej
VB205
Zdalna stacja = (&VB100)
VB206
ilo danych = 3 bajty
VB207
Sterownie
VB208
Status (MSB)
VB209
Status (LSB)

Bufor wysyãania
kasowanie licznika w pakowaczce #1
7
VB300
D
A
E
0
VB301
Adres stacji zdalnej = 2
VB302
Wska nik do obszaru
VB303
danych w
VB304
stacji zdalnej
VB305
Zdalna stacja = (&VB101)
VB306
Ilo danych = 2 bajty
VB307
0
VB308
0

0
Kod bã du

Rysunek 6-7 Przykãadowa tablica TLB do wymiany danych przez sie .
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Przykãad: instrukcja zapisu do i odczytu z sieci

Network 1 // w pierwszym cyklu uaktywniamy tryb PPI
// master
// i kasujemy bufory odbiorcze oraz nadawania
LD
SM0.1
MOVB 2, SMB30
FILL
+0, VW200, 68

Network 2 // kiedy bit NETR Done (V200.7) zostanie
// ustawiony ( po spakowaniu 100 u paczek )
// 1. Zaãaduj adres stacji maszyny pakuj cej
//
#1.
// 2. Zaãaduj wska nik do danych dla stacji
zdalnej.
// 3. Zaãaduj dãugo danych do transmisji.
// 4. Zaãaduj dane do transmisji.
// 5. Zeruj ilo ci spakowanych paczek dla
//
maszyny pakuj cej #1

LD
AW=
MOVB
MOVD
MOVB
MOVW
NETW

V200.7
VW208, +100
2, VB301
&VB101, VD302
2, VB306
+0, VW307
VB300, 0

Network 3 // gdy bit NETR Done jest ustawiony,
// zapisz dane steruj ce z maszyny pakuj cej
// #1.
LD
MOVB

V200.7
VB207, VB400
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Przykãad: instrukcja zapisu do i odczytu z sieci, ci g dalszy
Network 4 //
//
//
//
//
//
//
//
//
//

je eli nie jest to pierwszy cykl i nie ma
bã dów:
1. Zaãaduj adres stacji
maszyny pakuj cej #1.
2. Zaãaduj wska nik danych dla
stacji zdalnej.
3. Zaãaduj dãugo danych do
odbioru.
4. Odczytaj dane steruj ce i status
dla maszyny pakuj cej #1.

LDN
SM0.1
AN
V200.6
AN
V200.5
MOVB 2, VB201
MOVD &VB100, VD202
MOVB 3, VB206
NETR
VB200, 0
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Wysyãanie i odbiór danych w trybie swobodnym (Freeport)
Instrukcja transmisji (XMT) wykorzystywana jest w trybie
swobodnym (Freeport) do wysyãania danych poprzez okre lony
port.
Instrukcja odbioru (RCV) inicjalizuje lub ko czy funkcj odbioru
danych. Nale y okre li warunek pocz tku i ko ca dla odbioru.
Dane odebrane poprzez okre lony port (PORT) zapisywane s w
buforze danych (TBL). Pierwszy wpis w buforze danych okre la
ilo odebranych danych.
Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
0006 (adresowanie po rednie)
0009 (jednoczesna transmisja/odbiór na porcie 0)
000B (jednoczesna transmisja/odbiór na porcie 1)
Bã d parametrów odbioru ustawia SM86.6 lub SM186.6
CPU S7-200 nie jest w trybie swobodnym

Tabela 6-12 Argumenty instrukcji transmisji i odbioru
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argument
TBL
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, *VD, *LD, *AC
PORT
BYTE
Staãa dla CPU 221, 222, 224
0
dla CPU 224XP, 226
0 lub 1
Wi cej informacji odno nie wykorzystania trybu swobodnego mo na znale w rozdziale odno nie tworzenia protokoãów
zdefiniowanych przez u ytkownika w trybie swobodnym na stronie 226 w rozdziale 7.

Wykorzystanie trybu swobodnego do sterowania portem komunikacji szeregowej
Tryb swobodny do sterowania portem komunikacji szeregowej S7-200 wybiera si z poziomu programu u ytkownika.
Je eli wybierzemy tryb swobodny, program u ytkownika steruje przebiegiem komunikacji portu przez wykorzystanie
przerwa dla instrukcji odbioru oraz transmisji. W trybie swobodnym protokóã komunikacji jest caãkowicie kontrolowany
przez program u ytkowy. Bajty systemowe SMB30 (dla portu 0) i SMB130 (dla portu 1, je eli S7-200 ma dwa porty)
wykorzystywane s do wyboru pr dko ci transmisji i parzysto ci.
W przypadku przeã czenia sterownika w STOP, tryb swobodny portu jest blokowany i przywracana jest komunikacja w
trybie PPI.
W najprostszym wypadku mo emy wysãa dane na drukark lub wy wietlacz wykorzystuj c jedynie instrukcj transmisji
(XMT). W trybie swobodnym mo na poã czy sterownik np. z czytnikiem kodów paskowych, lub wag . W takim
wypadku musimy sami napisa program do obsãugi protokoãu wykorzystywanego przez dane urz dzenie podpi te do
portu S7-200 komunikuj cego si w trybie swobodnym.
Komunikacja w trybie swobodnym mo liwa jest tylko w trybie pracy RUN sterownika S7-200. Uaktywnienie trybu
swobodnego nast puje przez ustawienie warto ci 01 w polu wyboru protokoãu SMB30 (Port 0) lub SMB130 (Port 1).
W trakcie pracy w trybie swobodnym nie jest mo liwa komunikacja z programatorem i Step7MicroWin.

Wskazówka
Sterowanie swobodnym trybem pracy (Freeport) mo na dokona przez badanie poão enia przeã cznika trybu pracy
sterownika , którego stan odzwierciedla systemowy bit SM0.7. Je eli SM0.7 = 0 oznacza to, e przeã cznik jest w
pozycji TERM lub STOP, w przypadku gdy SM0.7 = 1 przeã cznik znajduje si w pozycji RUN. Mo na tak zbudowa
program, aby jedynie w trybie pracy RUN uaktywniaã tryb swobodny pracy portu komunikacyjnego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona
Strona

86

Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200
Podr cznik obsãugo systemu sterownikowego S7-200

Rozdzia∏ 6
Rozdziaã nr 6

Zmiana komunikacji PPI na tryb swobodny (Freeport)
SMB30 i SMB130 konfiguruj porty 0 oraz 1 jako swobodne oraz pozwalaj na wybór pr dko ci transmisji, parzysto ci
i ilo ci bitów danych. Rys. 6-8 opisuje bajty steruj ce protokoãu swobodnego. Dla wszystkich konfiguracji generowany
jest bit stopu.

pp: parzysto
00 = bez parzysto ci
(even)
01 = z bitem parzysto ci
10 = bez parzysto ci
11 = z bitem nieparzysto ci (odd)
d: ilo bitów w znaku
0 = 8 bitów w znaku
1 = 7 bitów w znaku

bbb: pr dko transmisji trybu swobodnego
000 = 38 400 baud (bit/sek.)
001 = 19 200 baud
010 = 9 600 baud
011 = 4 800 baud
100 = 2 400 baud
101 = 1 200 baud
110 = 115.2 kbaud
111 = 57.6 kbaud
mm: wybór protokoãu
00 = PPI / tryb slave
01 = Protokóã swobodny (Freeport)
10 = PPI / tryb master
11 = Zarezerwowany (domy lnie PPI / Slave)

Rysunek 6-8 Bajt steruj cy SM dla trybu swobodnego (SMB30 i SMB130)

Transmitowanie danych
Instrukcja transmisji pozwala na wysãanie bufora jednego lub maksimum 255 znaków.
Rys. 6-9 pokazuje format bufora transmisji.
Znaki wiadomo ci

Je eli procedura przerwania doã czona jest do
obsãugi transmisji, S7-200 generuje przerwanie
(przerwanie nr 9 dla portu 0 i przerwanie 26 dla
portu 1) po wysãaniu ostatniego znaku z bufora.

Ilo

bajtów do transmisji (pole bajtowe)

Rys. 6-9 Format bufora transmisji

Transmisja mo e odbywa si bez wykorzystania przerwania (np. wysyãanie wiadomo ci na drukark ) przez kontrol
SM4.5 lub SM4.6, które sygnalizuj zako czenie transmisji.
Mo emy wykorzysta instrukcj Transmisji w celu wygenerowania warunku przerwy – BREAK - przez ustawienia ilo ci
znaków na 0 i wywoãanie instrukcji Transmisji. Spowoduje to wygenerowanie warunku przerwy – BREAK - na czas 16bitów dla danej pr dko ci transmisji. Transmisja BREAK odbywa si w ten sam sposób jak transmisja w ka dej innej
wiadomo ci, przy której generowane jest przerwanie Transmisji gdy BREAK jest zako czony, a SM4.5 i SM4.6
sygnalizuj bie cy status Transmisji.

Odbieranie danych
Instrukcja odbioru pozwala na odbiór bufora jednego lub kilku znaków, do maksimum 255.
Rys. 6-10 pokazuje format bufora odbioru.

Je eli procedura przerwania doã czona jest do
obsãugi odbioru, S7-200 generuje przerwanie
(przerwanie nr 23 dla portu 0 i przerwanie 24 dla
portu 1) po odbiorze ostatniego znaku z bufora.

Znaki wiadomo ci
Ilo

bajtów do transmisji (pole bajtowe)

Rys. 6-10 Format bufora odbioru
Transmisja mo e odbywa si bez wykorzystania przerwania, poprzez kontrol stanu SMB86 (port 0) lub SMB186 (port
1). Gdy instrukcja Receive jest nieaktywna lub nast piãa kompletna transmisja, bajty te maj warto ró n od zera.
Podczas odbioru bajty równe s zero.
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Jak pokazano w tabeli 6-13 instrukcja odbioru pozwala na wybór warunku startu i ko ca wiadomo ci, wykorzystuj c
SMB86 do SMB94 dla Portu 0 oraz SMB186 do SMB194 dla Portu 1.
Wskazówka
Funkcja odbioru danych ko czona jest automatycznie w przypadku wyst pienia bã du przepeãnienia lub bã du
parzysto ci. Nale y zdefiniowa warunek startu i ko ca (maksymalna ilo znaków) dla funkcji odbioru wiadomo ci.
Tabela 6-13
Port 0
SMB86

SMB87

Bajty bufora odbioru (SMB86 do SMB94 oraz SMB186 do SMB194)
Port 1
Opis
SMB186
Bajt statusu odbioru wiadomo ci

SMB187

SMB88
SMB89
SMW90

SMB188
SMB189
SMW190

SMW92

SMW192

SMB94

SMB194

n: 1 = zako czenie funkcji odbioru wiadomo ci: u ytkownik wysãaã komend
przerwania
r: 1 = zako czenie funkcji odbioru wiadomo ci: bã d w parametrach wej ciowych lub
brak warunku pocz tku lub ko ca
e: 1 = odebrano znak ko ca
t: 1 = zako czenie funkcji odbioru wiadomo ci: upãyn ã czas
c: 1 = zako czenie funkcji odbioru wiadomo ci: osi gni to maksymaln ilo znaków
p: 1 = zako czenie funkcji odbioru wiadomo ci: bã d parzysto ci
Bajt steruj cy odbiorem wiadomo ci

en: 0 = blokada funkcji odbioru wiadomo ci
1 = funkcja odbioru wiadomo ci aktywna
Bit blokady / uaktywnienia odbioru wiadomo ci sprawdzany jest
za ka dym razem w momencie wykonania instrukcji RCV
sc: 0 = zignoruj SMB88 lub SMB188
1 = warto SMB88 lub SMB188 wykorzystywana jest do wykrywania startu
wiadomo ci
ec: 0 = zignoruj SMB89 lub SMB189
1 = warto SMB89 lub SMB189 wykorzystywana jest do wykrywania ko ca
wiadomo ci
il:
0 = zignoruj SMB90 lub SMB190
1 = warto SMB90 lub SMB190 wykorzystywana jest do wykrywania warunku
oczekiwania
c/m: 0 = Timer mierzy czas pomi dzy znakami
1 = Timer mierzy czas pomi dzy wiadomo ciami
tmr: 0 = zignoruj SMW92 lub SM2192
1 = zako cz odbiór je eli upãyn ã zadany czas w SMW92 lub SMW192
bk: 0 = ignoruj warunek przerwania (BREAK)
1 = wykorzystaj warunek przerwania (BREAK) jako start wiadomo ci
Znak startu wiadomo ci.
Znak ko ca wiadomo ci.
Czas oczekiwania w milisekundach. Pierwszy znak odebrany po upãywie czasu
oczekiwania jest pocz tkiem nowej wiadomo ci.
Przekroczenie dozwolonego czasu (time-out) pomi dzy znakami / danymi w
milisekundach. Je eli przekroczony jest , który z tych czasów nast puje zako czenie
funkcji odbioru.
Maksymalna ilo znaków do odbioru (1 do 255 bajtów). Zakres ten musi by ustawiony
jako maksymalny bufor, nawet je eli nie wykorzystujemy licznika znaków jako ko ca
transmisji.
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Warunki pocz tku i ko ca dla instrukcji odbioru
Instrukcja odbioru wykorzystuje bity bajtu steruj cego odbiorem wiadomo ci (SMB87 lub SMB187) do zdefiniowania
warunków pocz tku i ko ca odbioru.

Wskazówka
Je eli aktualnie odbywa si przesyãanie danych do portu komunikacyjnego z innej stacji, w momencie gdy
wykonywana jest instrukcja odbioru, wtedy funkcja odbioru mo e rozpocz odbiór znaku w jego poãowie, co mo e
spowodowa bã d parzysto ci i zako czenie funkcji odbioru. Je eli parzysto nie jest uaktywniona mo e powsta
niewãa ciwy znak. Taka sytuacja mo e wyst pi , gdy zdefiniowany warunek pocz tku jest znakiem szczególnym lub
dowolnym znakiem, jak opisano w punkcie 2 i 6 poni ej.
Instrukcja odbioru dopuszcza ró ne warunki startu. Specyfikuj c warunku startu zwi zany z przerw (BREAK) lub
czasem bezczynno ci (idle) na linii, pozwala unikn tego typu problemów przez wymuszenie aby funkcja odbioru
zsynchronizowaãa odbiór danych ze startem znaków, umieszczonych wcze niej w buforze danych.

Instrukcja odbioru umo liwia zastosowanie ró nych warunków startu:

1.

Kontrola oczekiwania na linii (idle line): warunek bezczynno ci linii jest zdefiniowany jako cisza lub przerwa w
transmisji na linii. Odbiór jest uruchamiany gdy na linii jest cisza lub oczekiwanie przez zadany czas w
milisekundach w SMW90 lub SMW190. W momencie gdy instrukcja odbioru jest wykonywana w programie, funkcja
odbioru inicjalizuje szukanie warunku oczekiwania na linii. Je eli jakikolwiek znak zostanie zadany przed upãywem
czasu timera oczekiwania na linii, funkcja odbioru ignoruje te znaki i ponownie uruchamia timer czasu oczekiwania
z czasem zadanym w SMW90 lub SMW190. Po upãywie czasu oczekiwania linii, funkcja odbioru zachowuje
wszystkie znaki w buforze.
Czas oczekiwania powinien zawsze by wi kszy ni czas transmisji jednego znaku (bit startu, bity danych,
i bit stopu) dla danej pr dko ci transmisji. Typowo czas oczekiwania jest trzy razy wi kszy jak
parzysto
ustawiona pr dko transmisji.
Wykrywanie oczekiwania na linii jako warunku startu wykorzystuje si w protokoãach cyfrowych, protokoãach bez
znaku startu lub gdzie w protokoãach gdzie zdefiniowany jest minimalny czas pomi dzy kolejnymi wiadomo ciami.
Ustawienie: il = 1, sc = 0, bk = 0, SMB90/SMB190 = timeout czasu oczekiwania linii w milisekundach.

Znaki

Znaki

Restart czasu bezczynno ci (idle)
Wykonanie instrukcji odbioru
Start czasu bezczynno ci (idle)

zapis pierwszego znaku do bufora
wykrycie czasu bezczynno ci (idle time)
start funkcji odbioru

Rys. 6-11 Wykorzystanie czasu oczekiwania do wykrywania startu dla instrukcji odbioru

2.

Detekcja znaku pocz tku: znakiem pocz tku mo e by dowolny znak u yty jako pierwszy znak wiadomo ci.
Pocz tek wiadomo ci stanowi odebranie znaku, który okre lony jest w SMB88 lub SMB188. Funkcja odbioru
zapisuje znak pocz tku w buforze odbioru jako pierwszy znak wiadomo ci. Funkcja odbioru ignoruje dowolny znak,
który zostaã odebrany przed znakiem pocz tku. Znak pocz tku i wszystkie znaki odebrane po znaku pocz tku
zapisywane s w buforze wiadomo ci. Typowo znak pocz tku wykorzystuje si w protokoãach ASCII, w których
wszystkie wiadomo ci rozpoczynaj si tym samym znakiem.
Ustawienie: il = 0, sc = 1, bk = 0,

SMB90/SMB190 = nie wykorzystywane,
SMB88/SMB188 = znak pocz tku wiadomo ci.
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Bezczynna linia i znak pocz tku: instrukcja odbioru mo e okre li pocz tek wiadomo ci przez kombinacj stanu
bezczynnej linii i znaku pocz tku. W momencie gdy wykonywana jest instrukcja odbioru funkcja odbioru szuka
warunku linii bezczynnej. Po znalezieniu warunku bezczynnej linii funkcja dalej szuka okre lonego znaku pocz tku.
Je eli odebrany zostanie dowolny znak ale nie startu, funkcja odbioru ponownie szuka czasu bezczynnej linii.
Wszystkie znaki odebrane przed upãywem warunku linii bezczynnej i przed odbiorem znaku pocz tku s
ignorowane. Znak pocz tku umieszczany jest w wiadomo ci wraz ze wszystkimi znakami wiadomo ci.
Czas bezczynno ci linii powinien by wi kszy ni czas transmisji jednego znaku (bit startu, bity danych, parzysto
i bit stopu) dla danej pr dko ci transmisji. Typowo czas bezczynno ci jest trzy razy wi kszy ni ustawiona
pr dko transmisji.
Tego typu warunki startu wykorzystuje si w protokoãach, które okre laj minimalny czas pomi dzy kolejnymi
wiadomo ciami, a pierwszy znak wiadomo ci stanowi adres lub identyfikator urz dzenia. Jest to bardzo wygodne
do implementacji protokoãów, w których uczestniczy kilka stacji. W takim wypadku instrukcja odbioru uaktywnia
odnosi si do danego adresu lub identyfikatora
przerwanie tylko w momencie gdy odebrana wiadomo
okre lonego w znaku pocz tku.
Ustawienie: il = 1, sc = 1, bk = 0, SMB90/SMB190 > 0,
SMB88/SMB188 = znak pocz tku wiadomo ci.

4.

Wykrycie przerwy (BREAK): przerwa jest okre lona jako moment gdy odebrana dana okre lana jest jako warto
zero na czas wi kszy ni caãkowity czas transmisji znaków. Caãkowity czas transmisji znaków definiuje si jako
caãkowity czas startu, parzysto ci i bitów stopu. Je eli instrukcja odbioru ma skonfigurowany start odbioru jako
warunek przerwy (BREAK) to ka dy znak odebrany po warunku przerwy umieszczany nie jest w buforze
wiadomo ci. Ka dy znak otrzymany przed warunkiem przerwy jest ignorowany.
Typowo, wykrycie przerwy wykorzystywane jest jako warunek startu jedynie w protokoãach, które tego wymagaj .
Ustawienie: il = 0, sc = 0, bk = 1, SMB90/SMB190 = nie istotne,
SMB88/SMB188 = nie istotne

5.

Warunek przerwy i znak startu: instrukcja odbioru mo e zosta zdefiniowana jako na odbiór po odebraniu warunku
przerwy (BREAK) oraz nast pnie okre lonego znaku pocz tkowego w sekwencji znaków. Po warunku przerwy
funkcja odbioru czeka na okre lony znak startu. Je eli odebrany zostanie inny znak ni zdefiniowany znak startu
wtedy funkcja odbioru ponownie czeka na warunek przerwy. Wszystkie znaki odebrane przed warunkiem przerwy
s akceptowane, a przed znakiem startu s ignorowane. Znak pocz tkowy umieszczany jest w buforze wraz z
innymi znakami wiadomo ci.
Ustawienie: il = 0, sc = 1, bk = 1, SMB90/SMB190 = nie istotne,
SMB88/SMB188 = znak pocz tku wiadomo ci

6.

Dowolny znak : instrukcja odbioru mo e zosta skonfigurowana do natychmiastowego startu odbioru dowolnego
lub wszystkich znaków i umieszczania ich w buforze wiadomo ci. Jest to specjalny przypadek detekcji czasu
bezczynno ci linii. W przypadku takim czas oczekiwania na linii (SMW90 lub SMW190) ustawiony jest na zero.
Wymusza to aby instrukcja odbioru rozpoczynaãa odbiór znaków natychmiast po jej wykonaniu.
Ustawienie: il = 1, sc = 0, bk = 0, SMB90/SMB190 = 0,
SMB88/SMB188 = znak pocz tku wiadomo ci
Start wiadomo ci przy dowolnym znaku pozwala na zastosowanie timera wiadomo ci jako timera przekroczenia
czasu odbioru. Jest to bardzo wygodne w przypadku wykorzystania protokoãu swobodnego jako master lub host i
gdy wymagana jest kontrola czasu odbioru (braku odpowiedzi ze stacji slave w wymaganym czasie). Timer
wiadomo ci uruchamiany jest w przypadku gdy instrukcja odbioru wiadomo ci zostaãa wykonywana, oraz gdy czas
oczekiwania linii ustawiono na zero. Czas timer wiadomo ci upãynie i zako czy funkcja odbioru wiadomo ci je eli
nie znaleziono warunku ko ca.
Ustawienie: il = 1, sc = 0, bk = 0, SMB90/SMB190 = 0, SMB88/SMB188= nie istotne
c/m = 1, tmr = 1, SMB92 = time-out wiadomo ci w milisekundach
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Instrukcja odbioru pozwala w ró ny sposób na okre lenie ko ca wiadomo ci. Koniec wiadomo ci mo e stanowi jeden
lub kilka warunków:
1

Wykrycie znaku ko ca: znakiem ko ca mo e by dowolny znak, zdefiniowany jako znak zako czenia wiadomo ci.
Po znalezieniu warunku pocz tku wiadomo ci, instrukcja odbioru sprawdza ka dy odebrany znak pod k tem tego,
czy pasuje on do znaku ko ca. Je eli znak zostanie rozpoznany jako znak ko ca, jest on równie umieszczany w
buforze odbieranej wiadomo ci, a sam odbiór zostaje zako czony.
Zwykle znak ko ca wykorzystywany jest w protokoãach ASCII, gdzie ka da wiadomo ko czy si okre lonym
znakiem. Mo na poã czy warunek wykrycia znaku ko ca z timerem mi dzy znakami, timerem wiadomo ci lub
maksymaln ilo ci znaków do zako czenia wiadomo ci.
Ustawienie: ec = 1, SMB89 / SMB189 = znak ko ca

2

Timer mi dzy znakami: czas pomi dzy znakami jest to czas mierzony od zako czenia jednego znaku (bit stop) do
ko ca nast pnego znaku (bit stop). Je eli czas pomi dzy znakami (wã czaj c drugi znak) przekroczy warto
milisekund podan w SMW92 lub SMW192 wtedy funkcja odbioru jest ko czona. Czas pomi dzy znakami jest
ponownie uruchamiany po ka dorazowym odbiorze znaku. Patrz rys. 6-12.
Pomiar czasu pomi dzy znakami wykorzystywany jest do zako czenia odbioru wiadomo ci w tych protokoãach,
które nie posiadaj okre lonego znaku ko ca wiadomo ci. W przypadku takim timer musi zosta ustawiony na
warto wi ksz ni czas jednego znaku przy okre lonej pr dko ci transmisji, poniewa czas tego timer zawsze
zawiera czas odbioru caãego znaku ( ramki znaku tj. bit startu + bity danych ( znak ) + bity parzysto ci i bit stopu).
Timer mi dzy znakami mo na u ywa w kombinacji z warunkiem wykrywania znaku ko ca i detekcji maksymalnej
ilo ci znaków aby zako czy odbiór wiadomo ci.
Ustawienie: c/m = 0, tmr = 1, SMB92/SMB192 = time-out wiadomo ci w milisekundach

Znaki

Restarty timera czasu
pomi dzy znakami

Znaki

Zdefiniowany czas pomi dzy znakami upãyn :
zako czenie odbioru wiadomo ci i generacja
przerwania Receive Message.

Rys. 6-12 Zastosowanie timera mi dzy znakami do zako czenia instrukcji odbioru

3

Timer wiadomo ci (Message Timer): timer wiadomo ci ko czy wiadomo w okre lonym czasie po warunku startu.
Timer wiadomo ci uruchamiamy jest natychmiast po wykryciu warunku pocz tku przez funkcj odbioru. Czas
timera upãynie gdy przekroczona zostanie ilo milisekund okre lona w SMW92 lub SMW192. Patrz rys. 6-13.
Typowo timer wiadomo ci u ywany jest gdy urz dzenie komunikacyjne nie zapewnia przerw czasowych pomi dzy
znakami lub przy pracy przez modem. Dla modemów mo emy wykorzystywa timer wiadomo ci w celu okre lenia
maksymalnego czasu potrzebnego do odbioru wiadomo ci po wystartowaniu wiadomo ci. Typowa warto dla
timera wiadomo ci powinna wynosi 1,5 razy czasu potrzebnego dla odbioru najdãu szej mo liwej wiadomo ci dla
danej pr dko ci transmisji.
Timer wiadomo ci mo e by u yty w poã czeniu z wykrywaniem znaku ko ca i maksymalnej ilo ci znaków do
zako czenia odbioru wiadomo ci.
Ustawienie: c/m=1, tmr=1, SMB92=time-out wiadomo ci w milisekundach
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Znaki

Zdefiniowany czas wiadomo ci upãyn :
zako czenie odbioru wiadomo ci i generacja
przerwania Receive Message.

Rys. 6-13 Zastosowanie timera do odmierzania czasu do zako czenia instrukcji odbioru.

4

Maksymalna ilo znaków: instrukcja odbioru musi zosta poinformowana o maksymalnej ilo ci znaków do odbioru
(SMB94 lub SMB194). Je eli warto ta zostanie osi gni ta lub przekroczona ko czona jest funkcja odbioru
wiadomo ci. Instrukcja odbioru wymaga aby u ytkownik okre liã maksymaln ilo znaków nawet gdy nie jest ten
warunek wykorzystywany do okre lania ko ca wiadomo ci. Jest to potrzebne do okre lenia dãugo ci maksymalnej
ramki wiadomo ci i do unikni cia nadpisywania bufora odbioru.
znaków mo e by wykorzystywana do ko czenia odbioru dla protokoãów gdzie znana jest
Maksymalna ilo
dãugo wiadomo ci i zawsze jest taka sama. Maksymalna ilo znaków wykorzystywana jest zawsze w poã czeniu
z wykrywaniem znaku ko ca, timerem mi dzy znakami lub timerem wiadomo ci.

5

Bł d parzysto ci: instrukcja odbioru ko czona jest automatycznie gdy sygnalizowany jest bã d parzysto ci w
odebranym znaku. Bã d parzysto ci mo liwy jest tylko wtedy gdy uaktywniona jest parzysto
w SMB30 lub
SMB130. Nie ma mo liwo ci na zablokowanie tej funkcji.

6

Zako czenie przez u ytkownika: program u ytkownika mo e zako czy funkcje odbioru wiadomo ci przez
wywoãanie innej instrukcji odbioru przez ustawieni na zero bit aktywacji (EN) w SMB87 lub SMB187. Spowoduje to
natychmiastowe zako czenie funkcji odbioru.

Wykorzystanie przerwania do sterowania odbiorem danych
Aby zapewni du
elastyczno
w obsãudze protokoãów mo na odbiera dane wykorzystuj c przerwanie. Ka dy
odebrany znak generuje przerwanie. Odebrany znak umieszczany jest w SMB2, a status parzysto ci (o ile jest
uaktywniona) zapisywany jest w SM3.0 zaraz po wykonaniu procedury przerwania doã czonej do zdarzenia odbioru
znaku. SMB2 jest buforem odbioru znaków dla tryby swobodnego. Ka dy znak odebrany w trybie swobodnym,
umieszczany jest w tym miejscu co zapewnia ãatwy dost p z poziomu programu u ytkownika. SMB3 wykorzystywany
jest w trybie swobodnym i zawiera bit bã du parzysto ci, który ustawiany jest w momencie wykrycia bã du parzysto ci w
odebranym znaku. Pozostaãe bity tego bajtu s zarezerwowane. Bit ten wykorzystuje si do ewentualnego odrzucenia
wiadomo ci lub wygenerowania negatywnego potwierdzenia wiadomo ci.
Je eli wykorzystujemy przerwanie dla du ych pr dko ci (38,4kbaud do 115,2 kbaud) czas pomi dzy przerwaniami jest
bardzo krótki. Np. przerwanie dla pr dko ci 38,4 kbaud wynosi 260 mikrosekund, dla 57,6 kbaud wynosi 173
mikrosekundy, a dla 115,2 kbauda wynosi 86 mikrosekund.
Nale y zapewni aby procedura przerwania miaãa bardzo krótki czas tak aby unikn gubienia znaków lub nale y u y
wtedy instrukcje odbioru.
Wskazówka
SMB2 i SMB3 podzielone zostaãy pomi dzy porty 0 i 1. Je eli przyj cie znaku na porcie 0 powoduje wykonanie
procedury przerwania doã czonej do tego zdarzenia (przerwanie 8), SMB2 zawiera znak odebrany na porcie 0, a
SMB3 zawiera status parzysto ci odebranego znaku.
Je eli przyj cie znaku na porcie 1 powoduje wykonanie procedury przerwania doã czonej do tego zdarzenia
(przerwanie 25), SMB2 zawiera znak odebrany na porcie 1, a SMB3 zawiera status parzysto ci odebranego znaku

`
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Przykãad : instrukcje transmisji i odbioru

M
A
I
N

Network 1 //
//
//
//

Program odbiera ãa cuch znaków
a do odbioru znaku zako czenia linii.
Wiadomo ta jest nast pnie
przesyãana z powrotem do nadawcy.

LD SM0.1
MOVB 16#09, SMB30

//
//
//
//
//

1. W 1-ym cyklu :
Inicjalizacja tr. swobodnego
-- wybór 9600 baud
-- wybór 8 danych bitów
-- wybór bez bitu parzysto ci

MOVB 16#B0, SMB87

// 2. Inicjalizacja bajtu RCV kontrolnego
// -- RCV odblokowanie.
// -- detekcja znaku ko ca wiadomo ci
// -- detekcja stanu ciszy na linii (idle)
// jako warunku startu wiadomo ci

MOVB 16#0A, SMB89 // 3. Ustaw znak ko ca
//
jako hex OA (zmiana linii)
MOVW +5, SMW90

// 4. Ustaw timeout linii na 5 ms.

MOVB 100, SMB94

// 5. ustaw maks. ilo
//
na 100.

znaków

ATCH INT_0, 23

// 6. Przypisz procedur INT_0
//
do zdarzenia Receive Complete

ATCH INT_2, 9

// 7. Przypisz procedur INT_2
//
do zdarzenia Transmit Complete

ENI

// 8. Uaktywnij przerwania u ytkownika.

RCV VB100, 0

// 9. Aktywacja bufora odbiorczego,
//
w VB100
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Przykãad: instrukcje transmisji i odbioru, ci g dalszy

I
N
T
0

Network 1 // Przerwanie Receive Complete wyst puj ce
// po odbiorze caãej wiadomo ci (ramki):
// 1. Je eli odebrany zostaã znak ko ca
//
wtedy przypisz 10 ms timer jako
//
wyzwolenie transmisji i powrót
// 2. Je eli zako czono odbiór z innego powodu,
//
wtedy uruchom nowy odbiór.
LDB= SMB86, 16#20
MOVB 10, SMB34
ATCH INT_1, 10
CRETI
NOT
RCV VB100, 0

I
N
T
1

Je li znak ko ca linii
10ms do przerwania czasowego
skojarzenie procedury z
przerwaniem
warunkowy powrót z przerwania

// inicjalizacja bufora odbioru

Network 1

// Po zaj ciu zdarzenia przerwania
// od 10-ms timera
// 1. odã cz
// 2. Transmisja

LD
SM0.0
DTCH 10

// sprawdzaj w ka dym cyklu
// wyã czenie przerwania 10
// ( timer interrupt)

XMT

I
N
T
2

//
//
//
//
//

VB100, 0 // inicjacja bufora transmisji

Network 1 //Transmisja
//odblokuj
LD
RCV

SM0.0
VB100, 0

// w ka dym cyklu
// inicjacja bufora odczytu
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Pobranie adresu portu i ustawienie adresu portu
(Get Port Address, Set Port Address)
Instrukcja pobrania adresu portu (GPA) odczytuje adres portu CPU
S7-200 okre lonego w parametrze PORT i umieszcza t warto w
polu adresu ADDR.
Instrukcja Ustaw Adres Portu (SPA) ustawia adres portu okre lonego
w parametrze PORT na warto okre lon w polu adresu ADDR.
Nowy adres nie jest zapisywany trwale. Po restarcie zwi zanym z
zanikiem napi cia zasilania CPU pobiera pierwotny adres, który
zostaã zadeklarowany w bloku systemowym (System Block).

Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
•
0006 (adresowanie po rednie)
•
0004 (wykonanie instrukcji Ustaw Adres w procedurze
przerwania)

Tabela 6-14 Argumenty instrukcji Pobierz Adres i Ustaw Adres Portu
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argument
ADDR
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC staãa
(warto stała wa na jest tylko dla instrukcji
Ustaw Adres Portu)
PORT

BYTE

Staãa dla CPU 221, 222, 224
dla CPU 224XP, 226

0
0 lub 1
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Instrukcje porównania (Compare)
Porównanie warto ci liczbowych
Instrukcje porównania wykorzystywane s do porównania dwóch
warto ci:
IN1=IN2
IN1>IN2
Funkcja
Funkcja
Funkcja
Funkcja

IN1>=IN2
IN1 < IN2
porównywania
porównywania
porównywania
porównywania

IN1<=IN2
IN1<>IN2
bajtów – liczby bez
liczby
caãkowitej
ze
podwójnych sãów ze
liczb rzeczywistych ze

znaków
znakiem
znakiem
znakiem

Dla LAD i FBD: je eli porównanie jest prawdziwe wtedy instrukcja
porównania ustawi styk wyj ciowy (LAD) lub wyj cie (FBD).
Dla STL: je eli porównanie jest prawdziwe wtedy instrukcja
1, lub dokona logicznej
porównania ustawi na stosie warto
kombinacji warto ci 1 z funkcj AND lub OR z warto ci na
szczycie stosu (STL).
Wykorzystuj c instrukcj porównania IEC mo emy u y ró ne
typy danych na wej ciu. Jednak e obie warto ci wej ciowe musz
by tego samego typu.

Uwaga
Nast puj ce warunki stanowi powa ne bã dy i przyczyny
przej cia S7-200 w stan STOP:
bã dny adres po redni (ka da z instrukcji porównania)
bã dna warto real (rzeczywista) – np. NAN – instrukcje
porównania liczb rzeczywistych
Aby zapobiec tego typu sytuacjom nale y upewni si , czy dobrze
zostaã ustawiony wska nik i sprawdzi czy warto , która ma by
porównywana zawiera liczb rzeczywist . Instrukcja porównania
wykonywana jest niezale nie od stanu sygnaãu.

Tabela 6-15 Argumenty instrukcji porównania
Wej cia/wyj cia
Typ danych
IN1, IN2
BYTE
INT
DINT
REAL
Output (lub OUT)
BOOL

Argument
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC staãa
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC staãa
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC staãa
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC staãa
I, Q, V, SM, S, T, C, L, przepãyw energii
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Przykãad: instrukcje porównania
Network 1 //
//
//
//
//
//
//
//
LD
LPS
AB<=
=
LPP
AB>=
=

obró analogowy potencjometr nr 0
aby porówna warto bajtu SMB28.
Q0.0 jest zaã czone gdy warto SMB28
jest mniejsza lub równa 50.
Q0.1 jest zaã czone gdy warto SMB28
jest wi ksza lub równa 150.
gdy warunek porównania jest speãniony
odpowiednia czujka jest zaã czona (Q)

I0.0
SMB28, 50
Q0.0
SMB28, 150
Q0.1

Network 2 // zaãaduj adres pami ci V z
// nisk warto ci , która sprawia e
// porównanie jest FALSE i wyã czy czujk
porównania
LD I0.1
MOVW -30000, VW0
MOVD -200000000 , VD2
MOVR 1.012E –006, VD6
Network 3 //
//
//
//

zaãaduj adres pami ci V z
wysok warto ci , która sprawi, e
porównanie b dzie TRUE i czujka
b dzie zaã czona

LD
I0.2
MOVW +30000, VW0
MOVD -100000000, VD2
MOVR
3.141593, VD6
Network 4

//
//
//
//
//
//

Integer Word porównuje tak
aby znale czy VW0 > +10000.
U ycie staãych programowych pokazuje
ró ne typy danych. Mo na równie
porówna dwie warto ci zapisane w
pami ci np. VW0 > VW100

LD I0.3
LPS
AW> VW0, +10000
= Q0.2
LRD
AD< -150000000, VD2
=
Q0.3
LPP
AR> VD6, 5.001E--006
=
Q0.4
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Porównanie ãa cuchów znaków (String)
Instrukcje porównania ãa cuchów znaków porównuj
ãa cuchy znaków ASCII:
IN1=IN2

dwa

IN1<>IN2

Je eli porównanie jest prawdziwe wtedy instrukcja
porównania ustawi styk wyj ciowy (LAD) lub wyj cie (FBD)
. W STL je eli porównanie jest prawdziwe wtedy instrukcja
1, lub
porównania ãa cuchów ustawi na stosie warto
dokona logicznej kombinacji warto ci 1 z funkcj AND lub
OR z warto ci na szczycie stosu .

Uwaga
Nast puj ce
warunki
stanowi
powa ne
i przyczyny przej cia S7-200 w stan STOP:

bã dy

bã dny adres po redni (ka da z instrukcji porównania)
ãa cuchy o dãugo ci powy ej 254 znaków
(porównanie ãa cuchów)
ãa cuch, którego adres pocz tkowy i dãugo nie
pasuj do danego obszaru pami ci (porównanie
ãa cuchów)
Aby zapobiec tego typu sytuacjom nale y upewni si , czy
dobrze zostaã ustawiony wska nik i obszar pami ci
zawieraj cy ãa cuch znaków ASCII, który ma by
porównywany. Nale y upewni si te , czy ãa cuch ASCII
mo e caãy zmie ci si w danym obszarze pami ci.
Instrukcja porównania wykonywana jest niezale nie od
stanu sygnaãu.

Tabela 6-16 Argumenty instrukcji
Wej cia/wyj cia
IN1
IN2
Output (lub OUT)

porównania ãa cuchów
Typ danych
STRING
STRING
BOOL

Argument
VB, LB, *VD, *LD, *AC, staãa
VB, LB, *VD, *LD, *AC
I, Q, V, SM, S, T, C, L, przepãyw sygnaãu
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Konwersja typów
Konwersja standartowa
Konwersja liczb
Instrukcje zamiany bajtu na liczb caãkowit (BTI), liczby caãkowitej
na bajt (ITB), liczby caãkowitej na liczb caãkowit podwójnej
dãugo ci (ITD.), liczb caãkowit podwójnej dãugo ci na liczb
caãkowit (DTI), liczb caãkowit podwójnej dãugo ci na liczb
rzeczywist (DTR), BCD na liczb caãkowit (BCDI) oraz liczb
caãkowit na BCD (IBCD) zamieniaj warto na wej ciu IN na
okre lony format i zapisuj warto wyj ciow w obszarze pami ci
okre lon w parametrze OUT. Np. mo emy zmieni warto liczby
caãkowitej podwójnej dãugo ci na liczb rzeczywist . Mo emy
równie dokona konwersji liczby caãkowitej na BCD.

ROUND i TRUNC

(Real To Double Integer)

Instrukcja ROUND zamienia liczb rzeczywist na wej ciu IN na
liczb caãkowit podwójnej dãugo ci i umieszcza wynik zaokr glonej
warto ci w zmiennej okre lonej na wyj ciu OUT.
Instrukcja TRUNC zamienia liczb rzeczywist na wej ciu IN na
liczb caãkowit podwójnej dãugo ci i umieszcza wynik: warto
caão ci (bez przecinka) w zmiennej okre lonej na wyj ciu OUT.

Segment
Instrukcja Segment (SEG) pozwala na wygenerowanie pola
segmentu wy wietlacza siedmiosegmentowego.

Tabela 6-17 Argumenty standardowych instrukcji konwersji
Wej./wyj.
Typ danych
Argument
IN
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, staãa
WORD, INT
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC, staãa
DINT
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC staãa
REAL
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC staãa
OUT
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC
WORD, INT
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC
DINT, REAL
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC
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Instrukcja zamiany liczby BCD na caãkowit oraz liczby caãkowitej na BCD
Instrukcja zamiany BCD na liczb caãkowit (BCDI) zamienia warto z
binarnego kodu dziesi tnego na wej ciu IN na liczb caãkowit i ãaduje Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
wynik do zmiennej okre lonej na wyj ciu OUT. Dopuszczalny zakres dla
SM1.6 (bã dna liczba BCD)
parametru IN BCD wynosi od 0 do 9999.
0006 (adresowanie po rednie)
Instrukcja zamiany liczby caãkowitej na BCD (IBCD) zamienia warto
liczby caãkowitej na wej ciu IN na liczb binarnego kodu dziesi tnego i Bity SM:
ãaduje wynik do zmiennej okre lonej na wyj ciu OUT. Dopuszczalny
SM1.6 (bã dna liczba BCD)
zakres dla parametru IN liczby caãkowitej wynosi od 0 do 9999.

Instrukcja zamiany liczby caãkowitej podwójnej dãugo ci na liczb rzeczywist
Instrukcja zamiany liczby caãkowitej podwójnej dãugo ci na liczb
rzeczywist (DTR) zamienia warto
liczby caãkowitej 32-bitowej, ze Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
znakiem na wej ciu IN na liczb rzeczywist 32-bitow i ãaduje wynik do
0006 (adresowanie po rednie)
zmiennej okre lonej na wyj ciu OUT.

Instrukcja zamiany liczby caãkowitej podwójnej dãugo ci na liczb caãkowit
Instrukcja zamiany liczby caãkowitej podwójnej dãugo ci na liczb
caãkowit (DTI) zamienia warto liczby caãkowitej podwójnej na wej ciu Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
IN na liczb caãkowit i ãaduje wynik do zmiennej okre lonej na wyj ciu
SM1.1 (przepeãnienie)
OUT.
0006 (adresowanie po rednie)
Je eli warto , któr chcemy konwertowa jest za du a aby mogãa
zosta przedstawiona na wyj ciu ustawiany jest bit przepeãnienia, a Bity SM:
wyj cie nie jest ustawiane.
SM1.1 (przepeãnienie)

Instrukcja zamiany liczby caãkowitej na liczb caãkowit podwójnej dãugo ci
Instrukcja zamiany liczby caãkowitej na liczb caãkowit podwójnej
dãugo ci (ITD.) zamienia warto liczby caãkowitej na wej ciu IN na Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
liczb caãkowit podwójnej dãugo ci i ãaduje wynik do zmiennej
0006 (adresowanie po rednie)
okre lonej na wyj ciu OUT. Znak jest przepisywany.

Instrukcja zamiany bajtu na liczb caãkowit
Instrukcja zamiany liczby bajtowej na liczb caãkowit (BTI) zamienia
warto liczby bajtowej na wej ciu IN na liczb caãkowit i ãaduje wynik Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
do zmiennej okre lonej na wyj ciu OUT. Bajt jest bez znaku, nie ma
0006 (adresowanie po rednie)
przepisywania znaku.

Instrukcja zamiany liczby caãkowitej na bajt
Instrukcja zamiany liczby caãkowitej na bajt (ITB) zamienia warto
liczby caãkowitej na wej ciu IN na liczb bajtow i ãaduje wynik do Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
zmiennej okre lonej na wyj ciu OUT. Konwertowane s warto ci od 0
SM1.1 (przepeãnienie)
do 255. Wszystkie inne warto ci powoduj przepeãnienie i nie jest
0006 (adresowanie po rednie)
ustawiane wyj cie.
Bity SM:
SM1.1 (przepeãnienie)
Wskazówka
Aby zamieni liczb caãkowit na rzeczywist nale y u y instrukcji zamiany liczby caãkowitej na liczb caãkowit
podwójnej dãugo ci, a nast pnie u y instrukcji zamiany liczby caãkowitej podwójnej dãugo ci na liczb rzeczywist .
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Zamiany liczby rzeczywistej na liczb caãkowit (ROUND i TRUNC)
Instrukcja zaokr glania (ROUND) konwertuje warto liczby rzeczywistej
na wej ciu IN na liczb caãkowit ( podwójne sãowo ) i ãaduje wynik do Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
zmiennej okre lonej na wyj ciu OUT. Je eli warto po przecinku wynosi
SM1.1 (przepeãnienie)
0,5 lub wi cej wtedy warto zaokr glana jest w gór .
0006 (adresowanie po rednie)
Instrukcja zaokr glania (TRUNC) zamienia warto liczby rzeczywistej na
wej ciu IN na liczb caãkowit podwójnej dãugo ci i ãaduje wynik do Bity SM:
zmiennej okre lonej na wyj ciu OUT. Konwertowana jest tylko cz
SM1.1 (przepeãnienie)
liczby przed przecinkiem, cz
dziesi tna jest odrzucana.
Je eli warto , któr chcemy konwertowa nie jest liczb rzeczywist lub jest za du a aby mogãa by ustawiona na
wyj ciu wtedy ustawiany jest bit przepeãnienia, a wyj cie nie jest ustawiane.
Przykãad: standardowa instrukcja konwersji
Network 1

// zamienia cale na centymetry:
//
//
//
//

1. Zaãaduj
2. Zamie
3. Pomnó
4. Zamie

warto licznika (cale) do AC1.
warto na liczb rzeczywist .
razy 2.54 (zamiana na cm).
ponownie na liczb caãkowit .

LD
I0.0
ITD
C10, AC1
DTR
AC1, VD0
MOVR VD0, VD8
*R
VD4, VD8
ROUND VD8, VD12
Network 2 //zamie warto

BCD na liczb caãkowit

LD I0.3
BCDI AC0

Konwersja podwójnego sãowa Integer do wart. Real i odwrotnie

BCD na Integer

Licznik = 101 cali
Licznik (jako warto

Real)

2,54 staãa (cal na centymetr)
256,54 centymetrów jako wart. Real
257 centymetrów jako podwójne sãowo (Integer)
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Instrukcja operacji na wy wietlaczu segmentowym
Aby sterowa wy wietlaczem siedmiosegmentowym wykorzystywana jest instrukcja Segment (SEG), która zamienia
znak (bajt) okre lony na wej ciu IN na bajt segmentu i zapisuje wynik na wyj cie okre lone w parametrze OUT.

Segment wy wietlacza okre la znak dla mniej znacz cej liczby w bajcie
wej ciowym. Rys. 6-14 pokazuje kody wy wietlacza
siedmiosegmentowego u ywane przez instrukcj Segment.

(IN)
LSD

Wskazanie
wy wietlacza

Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
0006 (adresowanie po rednie)

(OUT)
-gfe dcba

(IN)
LSD

Wskazanie
wy wietlacza

(OUT)
-gfe dcba

0

0011 1111

8

0111 1111

1

0000 0110

9

0110 0111

2

0101 1011

A

0111 0111

3

0100 1111

B

0111 1100

4

0110 0110

C

0011 1001

5

0110 1101

D

0101 1110

6

0111 1101

E

0111 1001

7

0000 0111

F

0111 0001

Rys. 6-14 Kody dla wy wietlacza siedmiosegmentowego

Przykãad: instrukcje segment
Network 1
LD I1.0
SEG VB48, AC1

05

6D

VB48

AC1

Wy wietlany znak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona
Strona 102

Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200
Podr cznik obsãugo systemu sterownikowego S7-200

Rozdzia∏ 6
Rozdziaã nr 6

Konwersja znaków ASCII
Znaki ASCI znaki odpowiadaj HEX warto ciom z zakresu 30 do 39 oraz 41 do 46.

Konwersja znaku ASCII na liczb szesnastkow
Instrukcje zamiany znaku ASCII na liczb szesnastkow (ATH)
znaków LEN ASCII pocz wszy od IN na cyfry
zamienia ilo
od
OUT.
Konwersja
liczby
szesnastkowe
poczynaj c
szesnastkowej na znak ASCII (HTA) zamienia cyfr szesnastkow
pocz wszy od bajtu IN na znaki ASCII poczynaj c od OUT. Ilo
cyfr szesnastkowych do konwersji okre lana jest w parametrze
LEN.
Maksymalna ilo
255.

znaków ASCII lub cyfr szesnastkowych wynosi

Znaki ASCII dopuszczalne s to znaki z zakresu 0 do 9 z kodem
szesnastkowym 30 do 39 i znaki du e A do F z kodem 41 do 46.

Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
SM1.7 (bã d ASCII) tylko ASCII na szesnastkowo
0006 (adresowanie po rednie)
0091 (argument poza zakresem)
Bity SM:
SM1.7 (bã d ASCII)

Konwersja warto ci liczbowej na ASCII
Instrukcje zamiany liczby caãkowitej na ASCII (ITA), liczby caãkowitej podwójnej dãugo ci na ASCII (DTA) oraz liczby
rzeczywistej na ASCII (RTA), zamieniaj odpowiednio liczb caãkowit , caãkowit podwójnej dãugo ci, rzeczywist na
znak ASCII.
Tabela 6-18 Argumenty standardowych instrukcji konwersji
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argument
IN
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *LD, *AC
INT
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, staãa
DINT
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, staãa
REAL
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC, staãa
LEN, FMT
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, staãa
OUT
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *LD, *AC

Konwersja liczby caãkowitej na ASCII
Instrukcja zamiany liczby caãkowitej na ASCII (ITA) zamienia warto sãowa
liczby caãkowitej IN na tablic znaków ASCII. Format FMT okre la precyzj Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
konwersji ilo ci miejsc po
przecinku przy czym znak dziesi tny
0006 (adresowanie po rednie)
pokazywany jest jako przecinek lub kropka. Rezultat konwersji zapisywany
niedopuszczalny format
jest na 8 kolejnych bajtach pocz wszy od OUT.
nnn > 5
Tablica znaków ASCII ma zawsze 8 znaków.
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Rys 6-15 przedstawia format argumentów instrukcji zamiany liczby caãkowitej na ASCII. Wielko bufora wyj ciowego
ma zawsze rozmiar 8 bajtów. Ilo cyfr po przecinku w buforze wyj ciowym okre la pole nnn. Dopuszczalny zakres pola
nnn wynosi 0 do 5. Wpis 0 spowoduje wy wietlenie cyfry bez cz ci dziesi tnej. Dla liczby wi kszej ni 5, bufor
wyj ciowy wypeãniany jest spacjami ASCII. Bit c okre la czy jako znak dziesi tny u y przecinek (c=1), czy punkt (c=0).
Górne 4 bity musz by ustawione na zero.
Rys. 6-15 pokazuje przykãad warto ci, formatowanej ze znakiem dziesi tnym jako punktem (c=0), z trzema cyframi po
przecinku (nnn=011). Bufor wyj ciowy zostaã ustawiony wg nast puj cej reguãy:
Warto

dodatnia zapisywana jest do bufora wyj ciowego bez znaku.

Warto

ujemna zapisywana jest do bufora wyj ciowego ze znakiem minus (-) z przodu.

Uzupeãnianie zerami z lewej strony (z wyj tkiem cyfr bezpo rednio po znaku dziesi tnym).
Warto ci ustawiane s do prawej strony w buforze wyj ciowym.

c = przecinek (1) lub punkt dziesi tny (0)
nnn = ilo cyfr dziesi tnych
Rysunek 6-15 Argument FMT instrukcji konwersji ITA

Zamiana liczby podwójnej caãkowitej (double integer) dãugo ci na ASCII
Instrukcja zamiany liczby caãkowitej podwójnej dãugo ci na ASCII
(DTA) zamienia warto podwójnego sãowa liczby caãkowitej IN na
tablic znaków ASCII. Format FMT okre la precyzj konwersji
ilo ci miejsc po przecinku. Rezultat konwersji zapisywany jest na
12 kolejnych bajtach pocz wszy od OUT.

Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
0006 (adresowanie po rednie)
niedopuszczalny format

nnn > 5

Tablica znaków ASCII ma zawsze 12 znaków.
bufora
Rys 6-16 przedstawia format argumentów dla instrukcji zamiany liczby caãkowitej na ASCII. Wielko
cyfr po przecinku w buforze wyj ciowym okre la pole nnn.
wyj ciowego ma zawsze rozmiar 8 bajtów. Ilo
Dopuszczalny zakres pola nnn wynosi 0 do 5. Wpis 0 spowoduje wy wietlenie cyfry bez cz ci dziesi tnej. Dla liczby
wi kszej ni 5, bufor wyj ciowy wypeãniany jest spacjami ASCII. Bit c okre la czy jako znak dziesi tny u y przecinek
(c=1), czy punkt (c=0). Górne 4 bity musz by ustawione na zero.
Rys. 6-16 pokazuje przykãad warto ci, formatowanej ze znakiem dziesi tnym jako punktem (c=0), z czterema cyframi po
przecinku (nnn=100). Bufor wyj ciowy zostaã ustawiony wg nast puj cej reguãy:
Warto

dodatnia zapisywana jest do bufora wyj ciowego bez znaku.

Warto

ujemna zapisywana jest do bufora wyj ciowego ze znakiem minus (-) z przodu.

Uzupeãnianie zerami z lewej strony (z wyj tkiem cyfr bezpo rednio po znaku dziesi tnym).
Warto ci ustawiane s do prawej strony w buforze wyj ciowym.
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c = przecinek (1) lub punkt dziesi tny (0)
nnn = ilo liczb dziesi tnych
Rysunek 6-16 Argument FMT instrukcji konwersji DTA

Zamiana liczby rzeczywistej na ASCII
Instrukcja zamiany liczby rzeczywistej na ASCII (RTA) zamienia
liczby rzeczywistej IN na znaki ASCII. Format FMT
warto
okre la precyzj konwersji ilo ci miejsc po przecinku przy czym
znak dziesi tny pokazywany jest jako przecinek lub kropka oraz
wielko bufora wyj ciowego.
Wynik konwersji umieszczany jest w buforze wyj ciowym
pocz wszy od OUT.

Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
0006 (adresowanie po rednie)
nnn > 5
ssss < 3
ssss < ilo

znaków w OUT

Ilo (lub dãugo ) znaków ASCII stanowi rozmiar bufora i mo e by okre lony w zakresie od 3 do 15 bajtów znaków.
Format liczby rzeczywistej wykorzystywany w S7-200 obsãuguje maksimum 7 znacz cych cyfr.
Próba wy wietlenia wi cej ni 7 znacz cych cyfr powoduje wygenerowanie bã du.
Rys 6-17 przedstawia format argumentu (FMT) dla instrukcji RTA. Wielko bufora wyj ciowego okre la pole ssss. Nie
dopuszcza si wielko ci 0, 1 lub 2 bajtów. Ilo cyfr po przecinku w buforze wyj ciowym okre la pole nnn. Dopuszczalny
zakres pola nnn wynosi 0 do 5. Wpis 0 spowoduje wy wietlenie cyfry bez cz ci dziesi tnej. Dla liczby wi kszej ni 5 lub
gdy okre lony bufor wyj ciowy jest za maãy na zapisanie przekonwertowanej liczby, wtedy bufor wyj ciowy wypeãniany
jest spacjami ASCII. Bit c okre la czy jako znak dziesi tny u y przecinek (c=1), czy punkt (c=0).
Rys. 6-17 pokazuje przykãad warto ci, formatowanej ze znakiem dziesi tnym jako punktem (c=0), z jedn cyfr po
przecinku (nnn=001) i wielko ci bufora wyj ciowego o wielko ci sze ciu bajtów (ssss=0110). Bufor wyj ciowy
ustawiany jest wg nast puj cych reguã:
Warto

dodatnia zapisywana jest do bufora wyj ciowego bez znaku.

Warto

ujemna zapisywana jest do bufora wyj ciowego ze znakiem minus (-) z przodu.

Uzupeãnianie zerami z lewej strony (z wyj tkiem cyfr bezpo rednio po znaku dziesi tnym).
Warto ci po przecinku s zaokr glane do ilo ci ustawionych miejsc po przecinku.
Wielko

bufora wyj ciowego musi mie wielko

minimum trzech bajtów wi cej ni ilo

cyfr po przecinku.

Warto ci ustawiane s do prawej strony w buforze wyj ciowym.

ssss = wielko bufora wyj ciowego
c = przecinek (1) lub kropka (0)
nnn = ilo cyfr dziesi tnych
Rysynek 6-17 Argument FMT instrukcji konwersji RTA

Rys. 6-17 Argument FMT instrukcji zamiany liczby rzeczywistej na ASCII (RTA)
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Przykãad: zamiany ASCII na liczb szesnastkow
Network 1
LD I3.2
ATH VB30, VB40, 3

Uwaga: X oznacza, e
“nibel” (poãowa bajtu) jest niezmieniona

Przykãad: zamiana liczby caãkowitej na ASCII
Network 1 //
//
//
//
//

zamienia warto caãkowit z VW2
na 8 znaków ASCII w VB10,
wykorzystuj c format 16#0B
(znak dziesi tny,
poprzedzony 3 cyframi).

LD I2.3
ITA VW2, VB10, 16#0B

Przykãad: instrukcje zamiany liczby rzeczywistej na ASCII
Network 1 //
//
//
//
//

zamienia warto rzeczywista z VD2
na 10 znaków ASCII pocz wszy od VB10,
u ywaj c format 16#A3
(a odst p znaku dziesi tnego,
poprzedzonego 3 cyframi).

LD
I2.3
RTA VD2, VB10, 16#A3
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Konwersje ãa cuchów (String)
Konwersja warto ci liczbowych na ãa cuch
Instrukcje zamiany liczby caãkowitej (Integer) na ãa cuch (ITS),
liczby caãkowitej podwójnej dãugo ci (Double Integer) na ãa cuch
(DTS) oraz liczby rzeczywistej (Real) na ãa cuch (RTS) zamieniaj
warto liczby na wej ciu IN na okre lony ãa cuch znaków ASCII
na wyj ciu (OUT).

Zamiana liczby caãkowitej na ãa cuch
Instrukcja zamiany liczby caãkowitej na ãa cuch (ITS) zamienia
sãowa liczby caãkowitej IN na ãa cuch znaków (String)
warto
ASCII o dãugo ci 8 znaków. Format FMT okre la precyzj konwersji
(ilo miejsc po przecinku) przy czym znak dziesi tny pokazywany
jest jako przecinek lub kropka. Rezultat konwersji zapisywany jest
na 9 kolejnych bajtach pocz wszy od OUT.
Patrz równie opis formatu String w Rozdziale 4.

Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
0006 (adresowanie po rednie)
0091 (Argument poza zakresem)
niedopuszczalny format (nnn>5)

Rys 6-18 przedstawia format argumentów instrukcji zamiany liczby caãkowitej na ãa cuch (string). Wielko bufora
cyfr po przecinku w buforze wyj ciowym okre la pole nnn.
wyj ciowego ma zawsze rozmiar 8 bajtów. Ilo
Dopuszczalny zakres pola nnn wynosi 0 do 5. Wpis 0 spowoduje wy wietlenie cyfry bez cz ci dziesi tnej. Dla liczby
wi kszej ni 5, string wypeãniany jest spacjami ASCII. Bit c okre la czy jako znak dziesi tny u y przecinek (c=1), czy
punkt (c=0). Górne 4 bity musz by ustawione na zero.
Rys. 6-18 pokazuje przykãad warto ci, formatowanej ze znakiem dziesi tnym jako punktem (c=0), z trzema cyframi po
przecinku (nnn=011). OUT zawiera dãugo ãa cucha.
âa cuch budowany jest wg nast puj cej reguãy:
Warto

dodatnia zapisywana jest do bufora wyj ciowego bez znaku.

Warto

ujemna zapisywana jest do bufora wyj ciowego ze znakiem minus (-) z przodu.

Uzupeãnianie zerami z lewej strony (z wyj tkiem cyfr bezpo rednio po znaku dziesi tnym).
Warto ci ustawiane s do prawej strony w buforze wyj ciowym.
Tabela 6-19 Argumenty instrukcji konwersji warto ci liczbowej na ãa cuch
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argument
IN
INT
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AIW, *VD, *LD, *AC, staãa
DINT
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, staãa
REAL
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC, staãa
FMT
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, staãa
OUT
STRING
VB, LB, *VD, *LD, *AC
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c= przecinek (1) lub punkt dziesi tny (0)
nnn = ilo liczb dziesi tnych
Rysunek 6-18 Argument FMT instrukcji konwersji ITS

Zamiana liczby caãkowitej podwójnej dãugo ci na ãa cuch
Instrukcja zamiany liczby caãkowitej podwójnej dãugo ci (Double Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
Integer) na ãa cuch (DTS) zamienia warto podwójnego sãowa liczby
0006 (adresowanie po rednie)
caãkowitej IN na ãa cuch (ASCII String). Format FMT okre la precyzj
0091 (Argument poza zakresem)
konwersji ilo ci miejsc po przecinku. Rezultat konwersji zapisywany jest
niedopuszczalny format (nnn>5)
na 13 kolejnych bajtach pocz wszy od OUT.
Patrz równie opis formatu String w Rozdziale 4.
bufora
Rys. 6-19
przedstawia format argumentów instrukcji zamiany liczby caãkowitej na ãa cuch. Wielko
cyfr po przecinku w buforze wyj ciowym okre la pole nnn.
wyj ciowego ma zawsze rozmiar 12 bajtów. Ilo
Dopuszczalny zakres pola nnn wynosi 0 do 5. Wpis 0 spowoduje wy wietlenie cyfry bez cz ci dziesi tnej. Dla liczby
wi kszej ni 5, ãa cuch wypeãniany jest spacjami ASCII. Bit c okre la czy jako znak dziesi tny u y przecinek (c=1), czy
punkt (c=0). Górne 4 bity musz by ustawione na zero.
Rys. 6-19 pokazuje przykãad warto ci, formatowanej ze znakiem dziesi tnym jako punktem (c=0), z czterema cyframi po
przecinku (nnn=011). OUT zawiera dãugo ãa cucha.
âa cuch budowany jest wg nast puj cej reguãy:
Warto

dodatnia zapisywana jest do bufora wyj ciowego bez znaku.

Warto

ujemna zapisywana jest do bufora wyj ciowego ze znakiem minus (-) z przodu.

Uzupeãnianie zerami z lewej strony (z wyj tkiem cyfr bezpo rednio po znaku dziesi tnym).
Warto ci ustawiane s do prawej strony w buforze wyj ciowym.

C= przecinek (1) lub punkt dziesi tny
Nnn = ilo liczb dziesi tnych
Rysunek 6-19 Argument FMT instrukcji konwersji DTS
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Zamiana liczby rzeczywistej na ãa cuch
Instrukcja zamiany liczby rzeczywistej (Real) na ãa cuch (RTS) Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
zamienia warto liczby rzeczywistej IN na ãa cuch (ASCII string).
0006 (adresowanie po rednie)
Format FMT okre la precyzj konwersji (ilo ci miejsc po przecinku)
0091 (argument poza zakresem)
przy czym znak dziesi tny pokazywany jest jako przecinek lub
Niedozwolony format:
kropka oraz dãugo ãa cucha.
nnn > 5
Wynik konwersji umieszczany jest w kolejnych bajtach ãa cucha,
pocz wszy od OUT.
ssss < 3
ssss < ilo ci znaków
Dãugo
ãa cucha okre lona jest w formacie i mo e zawiera
Patrz równie opis formatu String w Rozdziale 4.

si

w zakresie od 3 do 15 bajtów znaków.

Format liczby rzeczywistej wykorzystywany w S7-200 obsãuguje maksimum 7 znacz cych cyfr. Próba wy wietlenia
wi cej ni 7 znacz cych cyfr powoduje wygenerowanie bã du.
ãa cucha
Rys 6-20 przedstawia format argumentu instrukcji zamiany liczby rzeczywistej na ãa cuch. Dãugo
wyj ciowego okre la pole ssss. Nie dopuszcza si wielko ci 0, 1 lub 2 bajtów. Ilo cyfr po przecinku w buforze
wyj ciowym okre la pole nnn. Dopuszczalny zakres pola nnn wynosi 0 do 5. Wpis 0 spowoduje wy wietlenie cyfry bez
cz ci dziesi tnej. Dla liczby wi kszej ni 5 lub gdy okre lony bufor wyj ciowy jest za maãy na zapisanie
przekonwertowanej liczby, wtedy bufor wyj ciowy wypeãniany jest spacjami ASCII. Bit c okre la czy jako znak dziesi tny
przecinek
(c=1),
czy
punkt
(c=0).
u y
Rys. 6-20 pokazuje przykãad warto ci, formatowanej ze z znakiem dziesi tnym jako punktem (c=0), z jedn cyfr po
przecinku (nnn=001) i wielko ci bufora wyj ciowego o wielko ci sze ciu znaków (ssss=0110). Warto OUT okre la
dãugo ãa cucha.
Bufor wyj ciowy ustawiany jest wg nast puj cych reguã:
Warto

dodatnia zapisywana jest do bufora wyj ciowego bez znaku.

Warto

ujemna zapisywana jest do bufora wyj ciowego ze znakiem minus (-) z przodu.

Uzupeãnianie zerami z lewej strony (z wyj tkiem cyfr bezpo rednio po znaku dziesi tnym).
Warto ci po przecinku s zaokr glane do ilo ci ustawionych miejsc po przecinku.
Wielko

bufora wyj ciowego musi mie wielko

minimum trzech bajtów wi cej ni ilo

cyfr po przecinku.

Warto ci ustawiane s do prawej strony w buforze wyj ciowym.

ssss = wielko bufora wyj ciowego
c = przecinek (1) lub kropka (0)
nnn = ilo cyfr dziesi tnych
Rysunek 6-20 Argument FMT instrukcji konwersji RST
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Konwersja ãa cucha znaków na warto

liczbow

Instrukcje konwersji ãa cucha (String) na warto ci liczbowe :
-STI na liczb caãkowit (Integer)
-STD na liczb caãkowit podwójnej dãugo ci (Double Integer),
-STR na liczb rzeczywist .
âa cuch wej ciowy podany na wej cie IN przetworzony zostaje na
odpowiedni typ wyj ciowy OUT.
Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
0006 (adresowanie po rednie)
0091 (Argument poza zakresem)
009B (indeks = 0)
SM1.1 (przepeãnienie)
âa cuch konwertowany na liczb
podwójnej dãugo ci ma format:

caãkowit

lub na liczb

caãkowit

[spacja] [+ lub -] [cyfry 0 – 9]
âa cuch,

konwertowany

na

liczb

rzeczywist

ma

format:

[spacja] [+ lub -] [cyfry 0 – 9] [. lub ,] [cyfry 0 – 9]
Argument INDX generalnie ustawiony jest na 1, co rozpoczyna
konwersj pocz wszy od pierwszego znaku w ãa cuchu znaków.
Warto INDX mo e by ustawiona na inn warto co rozpoczyna
konwersj od innego miejsca ãa cucha. Opcji tej u ywa si , gdy
ãa cuch wej ciowy zawiera tekst, który nie jest warto ci liczbow .
Np., je eli ãa cuch wej ciowy ma posta „Temperatura: 77.8”, wtedy
pocz tkowe sãowo
nale y ustawi INDX na 13 aby omin
„Temperatura”.
Instrukcja zamiany ãa cucha znaków (String) na liczb rzeczywist nie zamienia poprawnie ãa cuchów zawieraj cych
znaki wyra aj ce format naukowy lub wykãadniczy. Instrukcja nie generuje bã du przepeãnienia (SM1.1) ale konwertuje
liczb do momentu wyst pienia znaku ekspotencjaãu (pot gi) i przerywa konwersj . Np. ãa cuch ‘1.234E6’
konwertowany jest bez bã du na warto rzeczywist 1.234.
Konwersja jest ko czona w momencie osi gni cia ko ca ãa cucha lub w momencie napotkania pierwszego znaku, który
jest niedozwolony. Znak niedozwolony to ka dy znak, który nie jest liczb (0-9).
Bã d przepeãnienia (SM1.1) ustawiany jest w momencie gdy konwersja ustawi liczb , która jest za du a dla warto ci
wyj ciowej. Np. instrukcja zamiany ãa cucha na liczb caãkowit ustawia bã d przepeãnienia je eli ãa cuch wej ciowy ma
warto wi ksz od 32767 lub mniejsz od –32768.
Bã d przepeãnienia (SM1.1) ustawiany jest równie je eli nie jest mo liwa konwersja, wtedy gdy ãa cuch wej ciowy nie
zawiera warto ci liczbowej. Np. je eli ãa cuch zawiera ‘A123’, instrukcja konwersji ustawia SM1.1 (przepeãnienie) i
warto wyj ciowa pozostaje niezmieniona.
Tabela 6-20 Argumenty instrukcji konwersji ãa cucha na warto liczbow
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argument
IN
STRING
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *LD, *AC, staãa
INDX
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, staãa
OUT
INT
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AQW, *VD, *LD, *AC
DINT, REAL
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC
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âa cuch wej ciowy
dla liczby caãkowitej i caãkowitej
podwójnej dãugo ci
âa cuch wej ciowy
Wyj ciowa
liczba caãkowita
‘123’
123
‘-00456’
-456
‘123.45’
123
‘+2345’
2345
‘000000123ABCD’
123

Rozdzia∏ 6
Rozdziaã nr 6

âa cuch wej ciowy
dla liczby rzeczywistej
âa cuch wej ciowy
‘123’
‘-00456’
‘123.45’
‘+2345’
‘00.000000123’

Niedozwolony
ãa cuch wej ciowy
Wyj ciowa liczba
rzeczywista
123.0
-456.0
123.45
2345.0
0.000000123

âa cuch
wej ciowy
‘A123’
‘ ‘
‘++123’
‘+-123’
‘+ 123’

Rys. 6-21 Przykãady dozwolonych i niedozwolonych ãa cuchów znakowych
Przykãad: instrukcje zamiany ãa cucha na liczb caãkowit , caãkowit podwójnej dãugo ci i rzeczywist

Network 1 // Konwersja ãa cuchów znaków na liczby

LD I0.0
STI VB0,7, VW100 // ãa cuch na liczb caãkowit (Integer)
STD VB0,7, VD200 // ãa cuch na liczb caãkowit (Double)
STR VB0,7, VD300 // ãa cuch na liczb rzeczywist (Real).

Po wykonaniu:
VW100 (Integer) = 98
VD200 (Double Integer)=98
VD300 (Real) =
98.6
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Kodowanie i dekodowanie
Kodowanie
Instrukcja kodowania ENCO, zapisuje numer pozycji bitu o
najmniejszej warto ci, parametru wej ciowego IN do najmniej
znacz cej czwórki bitowej (4 bity) bajtu wyj ciowego OUT.

Dekodowanie
Instrukcje rozkodowywania DECO ustawia bit w sãowie wyj ciowym
OUT, który odpowiada numerowi bitu reprezentowanego przez
najmniej znacz c czwórk bitów (4 bity) bajtu lub sãowa
wej ciowego IN. Wszystkie pozostaãe bity sãowa wyj ciowego
zostan ustawione na 0.
Bity SM i ENO
Rezultat wykonania instrukcji ENCO i DECO, ma wpãyw na
nast puj cy po nich status ENO.
Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
0006 (adresowanie po rednie)

Tabela 6-21 Argumenty instrukcji kodowania i dekodowania
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argument
IN
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC,*VD, *LD, *AC, staãa
WORD
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, staãa
OUT
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC,*VD, *LD, *AC
WORD
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AqW, *VD, *LD, *AC
Przykãad: instrukcje kodowania i dekodowania

Network 1 // AC2 zawiera bity bã du.
// 1. Instrukcja DECO ustawia
//
bit w VW40
//
który odpowiada temu kodowi bã du
// 2. Instrukcja ENCO zamienia
//
najmniej znacz cy bit na
//
kod bã du
//
który jest zapisywany w VB50.
LD
I3.1
DECO AC2, VW40
ENCO AC3, VB50
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Liczniki
Licznika standardu SIMATIC
Licznik zliczania w gór (Count Up)
Instrukcja licznika CTU zlicza dodaj c do warto ci bie cej
ka dorazowe wyst pienie narastaj cego zbocza na wej ciu CU
(zmiana z 0 na 1). Je eli warto bie ca Cxx jest wi ksza lub
równa warto ci ustawionej PV, ustawiany jest bit licznika Cxx.
Kasowanie licznika nast puje poprzez podanie wysokiego stanu
na wej cie R ( Reset ) lub przez wykonanie instrukcji Reset.
Zliczanie zostaje zatrzymane w chwili osi gni cia maksymalnej
naliczonej warto ci (32, 767).
Instrukcje STL:
Wej cie Reset: szczyt stosu
Wej cie zliczania w gór : warto
miejsce w stose

ãadowana na drugie

Licznik zliczania w dóã (Count Down)
Instrukcja licznika CTU zlicza odejmuj c od warto ci bie cej,
ka dorazowe wyst pienie narastaj cego zbocza na wej ciu CD
bie ca Cxx jest równa 0
(zmiana z 0 na 1). Je eli warto
ustawiany jest bit licznika Cxx. Licznik kasuje bit licznika Cxx i
ãaduje warto ustawion PV w chwili gdy wej cie ãadowania LD
jest uaktywniane. Zliczanie zostaje zatrzymane w momencie
osi gni cia zera, ustawiany jest wtedy bit licznika Cxx.
Instrukcje STL:
wej cie Reset: szczyt stosu
wej cie zliczania w dóã: warto
w stosie

ãadowana na drugie miejsce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona
Strona 113

Podr´cznik
obs∏ugisystemu
systemusterownikowego
sterownikowego
S7-200
cznik obsãugi
S-200
Podr

Rozdzia∏
Rozdziaã 6
nr 6

Licznik zliczaj cy w gór /dóã
Licznik CTUD zlicza (dodaje) ka dorazowe wyst pienie na wej ciu CU (zliczania w gór ) zbocza narastaj cego (0 na 1).
Je eli na wej ciu CD (zliczania w dóã) pojawi si zbocze narastaj ce, licznik odejmie od bie cej warto ci ka dorazowe
pojawienie si zbocza. Argument Cxx licznika zawiera aktualn , zliczon warto . Warto ustawiona PV porównywana
jest z bie c warto ci w momencie wykonania instrukcji licznika.
Po osi gni ciu warto ci maksymalnej (32, 767) nast pne narastaj ce zbocze na wej ciu zliczania w gór spowoduje, e
bie ca warto zostanie zamieniona na warto minimaln (-32, 768). Po osi gni ciu warto ci minimalnej (-32, 768)
nast pne kolejne zbocze na wej ciu zliczania w dóã spowoduje, e warto bie ca licznika zostanie ustawiona na
warto maksymaln (32, 767).
bie ca Cxx jest wi ksza lub równa warto ci ustawionej PV, ustawiany jest bit licznika Cxx.
Je eli warto
W przeciwnym wypadku bit licznika jest kasowany. Kasowanie licznika nast puje w momencie aktywacji wej cia R
(Reset) lub poprzez wykonanie instrukcji Reset. Zliczanie zostaje zatrzymane w momencie osi gni cia nastawionej
warto ci PV.

Instrukcje STL:
wej cie Reset: szczyt stosu
wej cie zliczania w dóã: warto ãadowana na drugim miejscu stosu
wej cie zliczania w gór : warto ãadowana na trzecim miejscu stosu

Tabela 6-22 Argumenty instrukcji licznika SIMATIC
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argument
Cxx
WORD
Staãa (C0 do C255)
CU, CD, LD, R
BOOL
I, Q,V, M, SM, S, T, C, L, zwarcie
PV
INT
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC,
staãa

Wskazówka
Nie wolno ustawia tego samego numeru dla wi cej ni jednego licznika. Liczniki zliczania w gór , w gór /dóã, w dóã
o tym samym numerze maj dost p do tej samej bie cej warto ci.
Je eli kasujemy licznik za pomoc instrukcji Reset, kasowany jest bit licznika i warto bie ca licznika. Numer
licznika okre la odwoãanie do danego licznika, zarówno je eli chodzi o warto bie c , jak i bit licznika.

Tabela 6-23 Operacje instrukcji licznika.
Zaã czenie zasilania
/pierwszy cykl
Bit licznika jest skasowany. Warto
1
bie ca mo e by zachowana.

Typ

Rozkaz

Bit licznika

CTU

CU zwi ksza bie c warto .
Zliczanie do osi gni cia warto ci
32,767.

Bit licznika jest
ustawiany gdy:
warto bie ca >=
ustawionej

CTUD

CU zwi ksza bie c warto
licznika.
CD zmniejsza warto bie c
licznika.
Warto bie ca jest zwi kszana,
czy zmniejszana a do skasowania
licznika.
CD zmniejsza bie c warto , a do
osi gni cia bie cej warto ci 0.

Bit licznika jest
ustawiany gdy:
warto bie ca >=
ustawionej.

Bit licznika jest skasowany. Warto
1
bie ca mo e by zachowana.

Bit licznika jest
ustawiany gdy:
warto bie ca = 0.

Bit licznika jest skasowany. Warto
bie ca mo e by zachowana.1

CTD

1

Mo na wybra , czy warto
bie ca licznika ma by
zachowywania pami ci dla CPUS7-200.

zachowana. Patrz Rozdziaã 4 odno nie informacji dla
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Przykãad: instrukcje licznika zliczaj cego w dóã
Network 1 //
//
//
//
//

Zliczanie w dóã
Licznik C1 warto bie ca liczy od 3 do 0
I0.1 ma stan 0, to zbocza na I0.0 s zliczane w dóã
I0.1 ma stan 1 to przepisanie warto ci PV do warto ci
bie cej

LD I0.0
LD I0.1
CTD C1, +3
Network 2 // C1 bit ustawiony gdy licznik C1 ma
// warto bie c = 0
LD C1
= Q0.0
Diagram czasowy

Przykãad: instrukcje licznika zliczaj cego w gór /dóã
Network 1 // I0.0 zlicza w gór
// I0.1 zlicza w dóã
// I0.2 kasuje warto

bie c na 0

LD I0.0
LD I0.1
LD I0.2
CTUD C48, +4
Network 2 // zliczanie góra/dóã licznik C48
// ustaw bit C48 gdy
// warto bie ca >= 4
LD C48
=
Q0.0

Diagram czasowy
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Instrukcje licznika IEC
Licznik zliczania w gór (Count Up)
Instrukcja licznika CTU zlicza dodaj c do warto ci bie cej,
ka dorazowe wyst pienie narastaj cego zbocza na wej ciu CU.
bie ca Cxx jest wi ksza lub równa warto ci
Je eli warto
ustawionej PV, ustawiany jest bit wyj ciowy (Q). Kasowanie
licznika nast puje w momencie aktywacji wej cia R (Reset) lub w
chwili wykonania instrukcji Reset. Zliczanie zostaje zatrzymane w
momencie osi gni cia ustawionej warto ci.

Licznik zliczania w dóã (Count Down)
Instrukcja licznika CTD zlicza odejmuj c od warto ci bie cej,
ka dorazowe wyst pienie narastaj cego zbocza na wej ciu CD.
bie ca Cxx jest równa 0 ustawiany jest bit
Je eli warto
wyj ciowy (Q). Licznik kasuje bit licznika Cxx i ãaduje warto
ustawion PV w momencie gdy wej cie ãadowania LD jest
uaktywnione. Zliczanie zostaje zatrzymane w momencie
osi gni cia zera.

Licznik zliczaj cy w gór /dóã
Licznik CTUD zlicza w gór , dodaj c do warto ci bie cej CV
ka dorazowe wyst pienie na wej ciu zliczania w gór CU
pojawienie si zbocza narastaj cego. Gdy na wej ciu CD pojawi
si zbocze narastaj ce licznik zlicza w dóã (odejmuje od warto ci
bie cej). Je eli warto bie ca jest równa warto ci ustawionej
PV, ustawiane jest wyj cie (QU). Je eli warto bie ca jest równa
zero, ustawiane jest wyj cie (QD). Licznik ãaduje warto bie c
ustawion na wej ciu (PV) w momencie gdy uaktywnione jest
wej cie (LD). Jednocze nie licznik kasuje i ustawia warto
bie c na 0, gdy uaktywnione jest wej cie kasowania (R).
Zatrzymanie zliczania nast puje gdy osi gni ta zostanie warto
nastawiona lub 0.

Tabela 6-24 Argumenty instrukcji licznika IEC
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Cxx
WORD
CU, CD, LD, R
BOOL
PV
INT
Q, QU, QD
BOOL
CV
INT

Argument
Staãa (C0 do C255)
I, Q,V, M, SM, S, T, C, L, zwarcie
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, staãa
I, Q,V, M, SM, S, L
IW, QW,VW, MW, SW, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC

Wskazówka
Nie wolno ustawia tego samego numeru dla wi cej ni jednego licznika. Liczniki zliczania w gór , w gór /dóã, w dóã o
tym samym numerze maj dost p do tej samej warto ci bie cej.
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Przykãad: instrukcje licznika zliczaj cego w dóã
Diagram czasowy
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Liczniki szybkie HSC
Definiowanie szybkiego licznika (HSC)
Instrukcja definiowania szybkiego licznika (HDEF) okre la
odpowiedni tryb pracy szybkiego licznika (HSCx). Wybór trybu
definiuje zegar, kierunek, start i funkcje zerowania (Reset) danego
licznika. Dla ka dego z szybkich liczników wykorzystujemy
instrukcj definiowania szybkiego licznika.

Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
0003 (konflikt dla danego wej cia)
0004 (niedozwolona instrukcja w przerwaniu)
000A (ponowne definiowanie HSC)

Szybki licznik (HSC)
Instrukcja szybkiego licznika (HSC) konfiguruje i steruje samym
licznikiem, bazuj c na stanie bitów z obszaru pami ci SM dla
liczników HSC. Parametr N okre la numer szybkiego licznika.
konfigurowania dwunastu ró nych trybów
Istnieje mo liwo
dziaãania szybkiego licznika. Patrz tabela 6-26.

Ka dy z liczników ma dedykowane wej cie zegara, kierunku, reset i start. Dla liczników dwufazowych oba sygnaãy
zegara mog pracowa na maksymalnej pr dko ci. W trybie kwadraturowym mo emy wybra wspóãczynnik zliczania
jednokrotny (x1) lub poczwórny (x4). Wszystkie liczniki mog pracowa na maksymalnej pr dko ci bez wpãywu na
wzajemn prac .
Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
0001 (instrukcja HSC przed HDEF)
0005 (jednocze nie HSC/PLS)

Tabela 6-25 Argumenty instrukcji szybkiego licznika
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argument
HSC, MODE
BYTE
staãa
N

WORD

staãa

Patrz wskazówki zawarte na płycie z dokumentacj dla programowania odno nie zastosowania szybkich liczników.
Patrz przykłady 4 oraz 29.
Szybkie liczniki mog obsãugiwa bardzo szybkie zdarzenia. Maksymalna cz stotliwo
typu CPU S7-200. Patrz informacje w dodatku A.

dla szybkich liczników zale y od

Wskazówka
CPU 221 oraz CPU 222 obsãuguj do czterech szybkich liczników: HSC0, HSC3, HSC4 i HSC5. Modele te jednak nie
obsãuguj liczników HSC1 oraz HSC2.
CPU 224, CPU 224XP oraz CPU 226 obsãuguj do sze ciu szybkich liczników: HSC0 do HSC5.
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Typowo, szybkie liczniki wykorzystywane s do obsãugi enkoderów. Enkoder podaje okre lon ilo impulsów na obrót
(np. 1024 impulsy na 1 obrót 360°) oraz impuls kasowania, który wyst puje raz na obrót. Zegar (zegary) i impuls reset z
enkodera podawane s na wej cie szybkiego licznika.
W przypadku gdy warto zadana PV, jest mniejsza ni warto naliczona CV, ustawiane s okre lone wyj cia. Gdy
warto zliczona równa jest warto ci nastawionej wywoãywane jest przerwanie lub przerwanie jest równie wywoãane,
gdy nast pião zerowanie licznika (reset).
nastawy i
Przy ka dym przerwaniu warto _bie ca_równa_warto ci_nastawionej ãadowana jest nowa warto
ustawiany jest nast pny stan dla wyj cia. Je eli wyst pi przerwanie od reset, ustawiane s pierwsza warto nastawy i
pierwszy stan wyj cia, a cykl jest powtarzany.
Je eli wyst pi przerwania z bardzo maã cz stotliwo ci w stosunku do cz stotliwo ci szybkiego licznika, wtedy
precyzyjna obsãuga szybkiego licznika mo e by zaimplementowana ze stosunkowo maãym wpãywem na ã czny czas
cyklu PLC. Metoda przypisywania przerwa pozwala, aby ka de ãadowanie nowej warto ci zadanej byão wykonane w
innej procedurze przerwania dla uproszczenia obsãugi (ewentualnie wszystkie przerwania mog by obsãugiwane w
jednej procedurze).

Typy szybkich liczników
Dost pne s cztery podstawowe typy liczników: liczniki pojedynczej fazy z wewn trznym sterowaniem kierunku, licznik
pojedynczej fazy z zewn trznym sterowaniem kierunku, licznik dwufazowy z dwoma wej ciami zegarowymi, licznik
kwadraturowy fazy A/B. Nale y zwróci uwag , e nie ka dy z trybów jest obsãugiwany przez ka dy z liczników. Ka dy z
typów mo e by u yty: bez wej cia reset i start, z reset i bez start lub zarówno z wej ciem start i reset.
Je eli uaktywnimy wej cie reset, nast pi wyzerowanie warto ci bie cej i zachowanie zera, a do deaktywacji
sygnaãu reset.
Je eli uaktywnimy wej cie start, wtedy mamy zezwolenie zliczania. Je eli start jest nieaktywny, warto
licznika jest zachowywana, a sygnaãy zegara s ignorowane.

bie ca

Je eli uaktywniony jest reset podczas gdy start jest nieaktywny, reset jest ignorowany, a warto bie ca nie jest
zmieniana. Je eli nast pi uaktywnienie wej cia start, w momencie gdy aktywne jest wej cie reset, wtedy nast pi
skasowanie warto ci bie cej.
Zanim zastosujemy szybki licznik, nale y u y instrukcji HDEF (definicja szybkiego licznika) dla okre lenia bie cego
trybu pracy. Nale y wykorzysta bit pami ci aktywny tylko przy pierwszym cyklu SM0.1 do wywoãania podprogramu
zawieraj cego instrukcj HDEF.

Programowanie szybkich liczników
Mo emy wykorzysta konfigurator (Wizard) dla instrukcji HSC w celu szybkiej konfiguracji licznika. Konfigurator
wykorzystuje nast puj ce informacje: typ i tryb pracy licznika, warto nastawiona, warto bie ca i pocz tkowy
kierunek zliczania. Aby uruchomi konfigurator instrukcji HSC, nale y wybra z paska komend Tools > Instruction
Wizard, a nast pnie wybra licznik HSC z okna wyboru.
Aby ustawi szybki licznik, nale y wykona nast puj ce czynno ci:
zdefiniowa licznik i tryb pracy
ustawi bajt steruj cy
ustawi warto

bie c (warto

pocz tkow )

ustawi warto

nastawy (warto

docelowa)

przypisa i uaktywni przerwanie
uaktywni szybki licznik
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Definiowanie trybu pracy licznika i wej
Nale y wykorzysta instrukcje definiowania szybkich liczników aby zdefiniowa

tryb pracy licznika i wej cia.

u yto jako zegar, sterowanie kierunkiem, Reset i Start dla poszczególnych
Tabela 6-26 pokazuje, które z wej
liczników. Te same wej cia nie mog by u yte dla ró nych funkcji, ale ka de z wej nie u yte w bie cym trybie
mo na wykorzysta do innych celów. Np. je eli HSC0 wykorzystywany jest w trybie 1, który wykorzystuje I0.0 oraz I0.2,
wtedy I0.1 mo e by wykorzystywany jako wej cie przerwania lub wykorzystane dla licznika HSC3.

Wskazówka
Wszystkie tryby pracy licznika HSC0 (z wyj tkiem trybu 12) zawsze wykorzystuj I0.0, a wszystkie tryby licznika HSC4
zawsze wykorzystuj I0.3, co powoduje, e wej cia te nie s dost pne dla innych zastosowa .

Tabela 6-26 Wej cia dla szybkich liczników
Tryb
Opis
HSC0
HSC1
HSC2
HSC3
HSC4
HSC5
0
Licznik pojedynczej fazy z
wewn trznym sterowaniem
1
kierunku
2
3
Licznik pojedynczej fazy z
zewn trznym sterowaniem
4
kierunku
5
6
Licznik dwufazowy z dwoma
wej ciami zegara
7
8
9
Faza A/B licznik
kwadraturowy
10
11
12
Tylko HSC0 i HSC3
obsãuguj tryb 12.
HSC0 zlicza ilo impulsów
na wej ciu Q0.0
HSC3 zlicza ilo impulsów
na wej ciu Q0.1

Wej cia
I0.0
I0.6
I1.2
I0.1
I0.3
I0.4
Zegar
Zegar
Zegar
Zegar
Zegar
Zegar
Zegar góra
Zegar góra
Zegar góra
Zegar A
Zegar A
Zegar A

I0.1
I0.7
I1.3

I0.2
I1.0
I1.4

I0.4

I0.5

Kierunek
Kierunek
Kierunek
Zegar dóã
Zegar dóã
Zegar dóã
Zegar B
Zegar B
Zegar B

I1.1
I1.5

Reset
Reset

Start

Reset
Reset

Start

Reset
Reset

Start

Reset
Reset

Start
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Przykãady trybów pracy HSC
Diagramy czasowe na rys. od 6-22 do 6-26 pokazuj przypisanie funkcji licznika do jego trybu pracy

Warto bie ca ustawiona na 0, inicjalizacja ustawia warto 4,
zliczanie ustawiane na zliczanie w gór . Bit licznika ustawiony.
PV=CV generacja przerwania
Zmiana kierunku w procedurze przerwania
Zegar
Wewn trzne
sterowanie
kierunku
(1 - w gór )

Licznik
Warto
bie ca

Rysunek 6-22 Przykãad dla trybu pracy 0, 1 lub 2

Warto bie ca ustawiona na 0, inicjalizacja ustawia warto 4,
zliczanie ustawiane na zliczanie w gór . Bit licznika ustawiony.
PV=CV generacja przerwania
PV=CV generacja przerwania
Zmiana kierunku w procedurze przerwania
Zegar

Zewn trzne
sterowanie
kierunku
(1 = w gór )

Licznik
Warto
bie ca

Rys. 6-23 Przykãad dla trybu pracy 3, 4 lub 5
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Je eli wykorzystujemy tryb pracy 6, 7 lub 8, a zbocze narastaj ce na obu wej ciach zegara góra i zegara dóã wyst puje
wzajemnie co 0,3 mikrosekundy, szybki licznik mo e zobaczy te sygnaãy w ten sposób jakby wyst powaãy
jednocze nie. Je eli si to zdarzy, warto bie ca nie jest zmieniana i nie ma sygnalizacji zmiany kierunku zliczania.
Dopóki czas wyst powania pomi dzy kolejnymi zboczami na wej ciach zegara góra i zegara dóã jest wi kszy od
podanego powy ej, szybki licznik obsãuguje zdarzenia oddzielnie. W takim wypadku nie jest generowany bã d, a licznik
obsãuguje warto bie c licznika.

Warto bie ca ustawiona na 0, inicjalizacja ustawia warto 4,
zliczanie ustawiane na zliczanie w gór . Bit licznika ustawiony.
PV=CV generacja przerwania
PV=CV generacja przerwania
Zmiana kierunku w procedurze przerwania

Zliczanie w
gór
Zegar

Zliczanie w
dóã
Zegar

Licznik
Warto
bie ca
Rysunek 6-24 Przykãad dla trybu pracy 6, 7 lub 8

Warto bie ca ustawiona na 0, inicjalizacja ustawia warto 3,
zliczanie ustawiane na zliczanie w gór . Bit licznika ustawiony.

Faza A
zegar

PV=CV generacja
przerwania

PV=CV generacja przerwania
Zmiana kierunku w procedurze
przerwania

Faza B
Zegar

Licznik
Warto
bie ca

Rys. 6-25 Przykãad dla trybu pracy 9, 10 lub 11 (tryb kwadraturowy x1)
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Warto bie ca ustawiona na 0, inicjalizacja ustawia warto 9,
zliczanie ustawiane na zliczanie w gór . Bit licznika ustawiony.
PV=CV generacja przerwania

Zmiana kierunku w procedurze
przerwania
PV=CV generacja
przerwania

Faza A zegar

Faza B zegar

Licznik
Warto
bie ca

Rysunek 6-26 Przykãad dla trybu pracy 9, 10 lub 11 (tryb kwadraturowy x4)

Funkcje Reset i Start
Funkcja wej Reset i Start pokazano na rys. 6-27 dla wszystkich trybów, które wykorzystuj wej cia Reset i Start. W
diagramie dla wej Reset i start, zarówno Reset i start pokazano dla stanu aktywnego jako wysoki.
Przykãad z resetem i
bez startu

Przykãad z Resetem
i Startem
Blokowanie
licznika

Kasowanie
generowania
przerwania
Odblokowanie
licznika

Kasowanie
generowania
Blokowanie przerwania
Odblokowanie
licznika
licznika

Kasowanie
generowania
przerwania

Zamro enie
warto ci
bie cej

Liczona warto

jest gdzie w tym zakresie

Liczona warto

Zamro enie
warto ci
bie cej

jest gdzie w tym zakresie

Rys. 6-27 Przykãad u ycia licznika z funkcj Reset z oraz bez Startu
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Cztery liczniki maj trzy bity steruj ce, które s wykorzystywane do konfiguracji stanu aktywnego wej reset i start oraz
wybór trybu zliczania 1x lub 4x (tylko liczniki kwadraturowe). Bity te znajduj si w bajcie steruj cym dla danego licznika
i s wykorzystywane tylko gdy wykonana jest instrukcja HDEF. Bity te zdefiniowano w tabeli 6-27.
Wskazówka
Nale y ustawi te trzy bity w odpowiednim stan przed wywoãaniem instrukcji HDEF. Inaczej licznik przyjmie domy lne
ustawienia dla wybranego trybu pracy.
Po wykonaniu instrukcji HDEF, nie mo emy zmieni ustawie licznika, a do momentu zmiany S7-200 w tryb STOP.
Tabela 6-27 Aktywny poziom dla Reset, Start i bitów steruj cych 1x/4x
HSC0
HSC1
HSC2
HSC4
Opis (tylko gdy wykonana jest HDEF)
Bit sterowania aktywnego poziomu dla reset1:
SM37.0
SM47.0
SM57.0
SM147.0 0 = reset aktywny w stanie wysokim
1= reset aktywny w stanie niskim
Bit sterowania aktywnego poziomu dla start1:
0 = start aktywny w stanie wysokim
--SM47.1
SM57.1
--1= start aktywny w stanie niskim
Wybór wspóãczynnika zliczania dla licznika
kwadraturowego:
SM37.2
SM47.2
SM57.2
SM147.2
0 = 4 x wspóãczynnik zliczania
1= 1x wspóãczynnik zliczania
1
Domy lene ustawienia wej cia Reset i Start s aktywne w stanie wysokim, a wspóãczynnik kwadraturowy wynosi x4
(lub cztery razy cz stotliwo ci wej cia zegara)

Przykãad: Instrukcje definiowania szybkiego licznika
Network 1 // pierwszy cykl:
// 1. Wybór start i reset
// wej cia aktywne stan wysoki
// wybór trybu 4x.
// 2. Konfiguracja HSC1 dla
// trybu kwadraturowego z wej ciami reset
// i start
LD
SM0.1
MOVB 16#F8, SMB47
HDEF 1, 11

Ustawienia bajtu kontrolnego
Po zdefiniowaniu licznika i trybu pracy, mo emy zaprogramowa parametry dynamiczne licznika. Ka dy szybki licznik
posiada bajt steruj cy, który pozwala na nast puj ce akcje:
odblokowanie lub zablokowanie licznika
sterowanie kierunku (tylko tryb 0, 1 i 2) lub inicjalizacja kierunku zliczania dla wszystkich innych trybów
ãadowanie bie

cej warto ci

ãadowanie warto ci zadanej
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Kontrola bajtu steruj cego i przypisywanie warto ci bie cej i zadanej spowodowane jest przez wykonanie instrukcji
HSC. Tabela 6-28 opisuje ka dy z tych bitów steruj cych.
Tabela 6-28 Bity kontrolne liczników HSC0, HSC1, HSC2, HSC3, HSC4 i HSC5
HSC0
HSC1
HSC2
HSC3
HSC4
HSC5
Opis (tylko gdy wykonana jest
HDEF)
Bit sterowania kierunku zliczania:
SM37.3
SM47.3
SM57.3
SM137.3
SM147.3
SM157.3 0=zliczanie w dóã
1=zliczanie w gór
Zapis kierunku zliczania do HSC:
SM37.4
SM47.4
SM57.4
SM137.4
SM147.4
SM157.4 0=bez od wie ania
1=od wie anie kierunku zliczania
Zapis nowej warto ci zadanej do HSC:
SM37.5
SM47.5
SM57.5
SM137.5
SM147.5
SM157.5 0=bez od wie ania
1=od wie warto zadan
Zapis nowej warto ci bie cej do
HSC:
SM37.6
SM47.6
SM57.6
SM137.6
SM147.6
SM157.6
0=bez od wie ania
1=od wie warto bie c
Odblokowanie HSC:
SM37.7
SM47.7
SM57.7
SM137.7
SM147.7
SM157.7 0=blokuj HSC
1=odblokuj HSC

Ustawianie warto ci bie cej i zadanej
bie c oraz 32-bitow warto
zadan . Zarówno warto
Ka dy z szybkich liczników posiada 32-bitow warto
bie ca i zadana s liczbami ze znakiem. Aby zaãadowa now warto bie c i zadan do licznika nale y ustawi bajt
steruj cy i bajt SM, który ãaduje warto bie c i/lub zadan oraz wykona instrukcj HSC aby zaãadowa now
warto do szybkiego licznika. Tabela 6-29 pokazuje bajt SM wykorzystany do przej cia nowej warto ci bie cej i
zadanej.
W przeciwie stwie do bajtu steruj cego i bajtów ãadowania warto ci zadanej i bie cej, warto bie ca ka dego z
liczników mo e by tylko odczytana wykorzystuj c typ danych HC (High-Speed Counter Current) i po nim podajemy
numer licznika (0, 1, 2, 3, 4 lub 5) jak podano w tabeli 6-29. Warto bie ca jest dost pna bezpo rednio dla instrukcji
odczytu, ale zapis mo e by dokonywany tylko za pomoc instrukcji HSC.
Tabela 6-29 Warto nowej bie cej i zadanej dla HSC0, HSC1, HSC2, HSC3, HSC4 oraz HSC5
Warto do zaãadowania
HSC0
HSC1
HSC2
HSC3
HSC4
Nowa warto bie ca
SMD38
SMD48
SMD58
SMD138
SMD148
Nowa warto zadana
SMD42
SMD52
SMD62
SMD142
SMD152
Tabela 6-30 Warto bie ca dla HSC0, HSC1, HSC2, HSC3, HSC4 oraz HSC5
Warto do zaãadowania
HSC0
HSC1
HSC2
HSC3
Warto bie ca
HC0
HC1
HC2
HC3

HSC4
HC4
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Adresacja szybkich liczników (HC)
Aby mie dost p do warto ci licznika, nale y poda adres danego licznika, wykorzystuj c typ HC i nast pnie numer
licznika (np. HC0). Warto bie ca szybkiego licznika jest warto ci tylko do odczytu i mo e by adresowana jako
podwójne sãowo (32 bity), jak pokazano na rys. 6-28.

Nr szybkiego licznika
Inentyfikator obszaru (szybki
licznik)

Najbardziej znacz cy

Najmniej znacz cy

Rysunek 6-28 Dost p do warto ci bie cej szybkiego licznika

Przypisanie przerwania
bie ca HSC jest równa
Wszystkie tryby pracy licznika obsãuguj funkcje przerwa w momencie, gdy warto
zaãadowanej warto ci zadanej. W momencie uaktywnienia zewn trznego wej cia Reset, wykonywana jest przypisana do
niego procedura obsãugi przerwania. Wszystkie tryby pracy liczników, z wyj tkiem 0, 1 i 2 obsãuguj przerwanie od
zmiany kierunku zliczania. Ka dy z tych warunków przerwania mo na oddzielnie odblokowa lub zablokowa . Wi cej
informacji odno nie przerwa mo na znale w opisie instrukcji komunikacji i przerwa .
Uwaga
Mo e wyst pi bã d krytyczny je eli nast pi próba zaãadowania nowej warto ci lub zablokowanie i nast pnie
ponowne odblokowanie szybkiego licznika z poziomu zewn trznego resetu procedury przerwania.
Bajt statusu
Bajt statusowy dla ka dego z szybkich liczników wpãywa na bity statusowe, które okre laj bie cy kierunek zliczania i
bie ca jest wi ksza lub równa warto ci zadanej. Tabela 6-31 okre la bity statusowe dla ka dego z
czy warto
szybkich liczników.
Wskazówka
Bity statusowe s wa ne tylko gdy wykonana jest procedura przerwania szybkiego licznika.
Aby móc monitorowa status szybkiego licznika nale y odblokowa przerwania dla tych zdarze , które chcemy aby
byãy aktywne.

Tabela 6-31 Bity statusowe HSCO, HSC1, HSC2, HSC3, HSC4 oraz HSC5
HSC0
HSC1
HSC2
HSC3
HSC4
HSC5
SM36.0
SM46.0
SM56.0
SM136.0
SM146.0
SM156.0
SM36.1
SM46.1
SM56.1
SM136.1
SM146.1
SM156.1
SM36.2
SM46.2
SM56.2
SM136.2
SM146.2
SM156.2
SM36.3
SM46.3
SM56.3
SM136.3
SM146.3
SM156.3
SM36.4
SM46.4
SM56.4
SM136.4
SM146.4
SM156.4
SM36.5

SM46.5

SM56.5

SM136.5

SM146.5

SM156.5

SM36.6

SM46.6

SM56.6

SM136.6

SM146.6

SM156.6

SM36.7

SM46.7

SM56.7

SM136.7

SM146.7

SM156.7

Opis (tylko gdy wykonana jest HDEF)
Nie wykorzystywane
Nie wykorzystywane
Nie wykorzystywane
Nie wykorzystywane
Nie wykorzystywane
Bit statusowy: bie cy kierunek zliczania
0 = zliczanie w dóã
1= zliczanie w gór
Bit statusowy: warto bie ca równa
zadanej
0 = nie równa
1= równa
Bit statusowy: warto bie ca wi ksza
od zadanej
0 = mniejsza lub równa
1= wi ksza
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Przykãady sekwencji inicjalizacji szybkiego licznika
HSC1 wykorzystywany jest jako licznik wzorcowy w niniejszym opisie w sekwencji inicjalizacji i pracy. Opis inicjalizacji
zakãada, e S7-200 znajduje si w trybie RUN i z tego powodu, bit pierwszego cyklu jest ju aktywny. Je eli nie ma to
miejsca, nale y pami ta , e instrukcja HDEF mo e by wykonana tylko jeden raz dla ka dego z liczników po
przeã czeniu w tryb RUN. Wykonanie HDEF ponowny raz spowoduje wygenerowanie bã du run-time i nie przestawi
bie cego ustawienia.
Wskazówka
Pomimo, e poni sza sekwencja pokazuje w jaki sposób mo na zmieni kierunek, warto bie c i zadan , to
mo emy równie zmieni wszystkie lub dowoln kombinacj tej sekwencji przez ustawienie warto ci bajtu SMB47, a
nast pnie wykonanie instrukcji HSC.

Inicjalizacja trybu 0, 1 i 2
Poni sze kolejne kroki pokazuj w jaki sposób mo na ustawi licznik HSC1 jako licznik pojedynczej fazy góra/dóã z
wewn trzn zmian kierunku (tryb 0, 1 lub 2).
1.
2.

Nale y zastosowa bit pierwszego cyklu do wywoãania podprogramu, w którym nast piãa inicjalizacja.
W procedurze inicjalizacyjnej nale y zaãadowa bajt SMB47 wg
SMB47=16#F8

danego trybu. Np.:

co oznacza:
Odblokowanie licznika
Zapis nowej warto ci aktualnej
Zapis nowej warto ci zadanej
Ustawienie kierunku zliczania w gór
Ustawienie wej cia start i reset jako aktywne w stanie wysokim

3.

Wykonanie instrukcji HDEF z ustawieniem HSC na 1 i wej cia MODE na jedno z :0 dla braku zewn trznego
sygnaãu Start i Reset, 1 dla zewn trznego sygnaãu Reset i bez Startu lub 2 dla obu zewn trznych sygnaãów Start i
Reset.

4.

Zaãadowa SMD48 (warto

podwójnego sãowa) z okre lon warto ci bie c (0 kasuje).

5.

Zaãadowa SMD52 (warto

podwójnego sãowa) do okre lenia warto ci zadanej.

6.

Aby zapewni przerwanie gdy warto bie ca jest równa warto ci zadanej, nale y ustawi przypisanie przerwania
13 dla CV=PV do odpowiedniej procedury przerwania. Patrz równie rozdziaã opisuj cy instrukcje przerwa .

7.

Aby uzyska zewn trzne przerwanie, nale y zaprogramowa przerwanie od zewn trznego resetu (przerwanie 15)
do odpowiedniej procedury przerwania.

8.

Wykona instrukcj odblokowania globalnego przerwa (ENI) w celu aktywacji przerwa .

9.

Wykonanie instrukcji HSC aby zaprogramowa HSC1 w sterowniku S7-200.

10. Wyj

z podprogramu.
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Inicjalizacja trybu 3, 4 i 5
Poni sze kolejne kroki pokazuj w jaki sposób mo na ustawi licznik HSC1 jako licznik pojedynczej fazy góra/dóã z
zewn trzn zmian kierunku (tryb 3, 4 lub 5).
1.

Nale y zastosowa

bit pierwszego cyklu do wywoãania podprogramu, w którym nast piãa inicjalizacja.

2.

W procedurze inicjalizacyjnej nale y zaãadowa bajt SMB47 wg
SMB47=16#F8

danego trybu. Np.:

co oznacza:
Odblokowanie licznika
Zapis nowej warto ci aktualnej
Zapis nowej warto ci zadanej
Ustawienie kierunku zliczania w gór
Ustawienie wej cia Start i Reset jako aktywne w stanie wysokim

3.

Wykonanie instrukcji HDEF z ustawieniem HSC na 1 i wej cia MODE na jedno z :3 dla braku zewn trznego
sygnaãu Start i Reset, 4 dla zewn trznego sygnaãu Reset i bez Startu lub 5 dla obu zewn trznych sygnaãów Start i
Reset.

4.

Zaãadowa SMD48 (warto

podwójnego sãowa) z okre lon warto ci bie c (0 kasuje).

5.

Zaãadowa SMD52 (warto

podwójnego sãowa) do okre lenia warto ci zadanej.

6.

Aby zapewni przerwanie gdy warto bie ca jest równa warto ci zadanej, nale y ustawi przypisanie przerwania
13 dla CV=PV do odpowiedniej procedury przerwania. Patrz równie rozdziaã opisuj cy instrukcje przerwa .

7.

Aby zapewni zmian kierunku nale y zaprogramowa
kierunku (przerwanie 14) do procedury przerwania.

8.

Aby uzyska zewn trzne przerwanie, nale y zaprogramowa przerwanie od zewn trznego Resetu (przerwanie 15)
do odpowiedniej procedury przerwania.

9.

Wykona instrukcj odblokowania globalnego przerwa (ENI) w celu aktywacji przerwa .

przerwanie przez doã czenie przerwania od zmiany

10. Wykonanie instrukcji HSC aby zaprogramowa HSC1 w sterowniku S7-200.
11. Wyj

z podprogramu.

Inicjalizacja trybu 6, 7 i 8
Poni sze kolejne kroki pokazuj w jaki sposób mo na ustawi licznik HSC1 jako licznik podwójnej fazy góra/dóã z
zegarem góra/dóã (tryb 6, 7 lub 8).
1.

Nale y zastosowa bit pierwszego cyklu do wywoãania podprogramu, w którym nast piãa inicjalizacja.

2.

W procedurze inicjalizacyjnej nale y zaãadowa bajt SMB47 wg
SMB47=16#F8

danego trybu. Np.:

co oznacza:
Odblokowanie licznika
Zapis nowej warto ci aktualnej
Zapis nowej warto ci zadanej
Ustawienie kierunku zliczania w gór
Ustawienie wej cia Start i Reset jako aktywne w stanie wysokim

3.

Wykonanie instrukcji HDEF z ustawieniem HSC na 1 i wej cia MODE na jedno z :6 dla braku zewn trznego
sygnaãu Start i Reset, 7 dla zewn trznego sygnaãu Reset i bez sygnaãu startu lub 8 dla obu zewn trznych sygnaãów
Start i Reset.

4.

Zaãadowa SMD48 (warto

podwójnego sãowa) z okre lon warto ci bie c (0 kasuje).

5.

Zaãadowa SMD52 (warto

podwójnego sãowa) do okre lenia warto ci zadanej.
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6.

Aby zapewni przerwanie gdy warto bie ca jest równa warto ci zadanej, nale y ustawi przypisanie przerwania
13 dla CV=PV do odpowiedniej procedury przerwania. Patrz równie rozdziaã opisuj cy instrukcje przerwa .

7.

Aby zapewni zmian kierunku nale y zaprogramowa
kierunku (przerwanie 14) do procedury przerwania.

8.

Aby uzyska zewn trzne przerwanie, nale y zaprogramowa przerwanie od zewn trznego Resetu (przerwanie 15)
do odpowiedniej procedury przerwania.

9.

Wykona instrukcj odblokowania globalnego przerwa (ENI) w celu aktywacji przerwa .

przerwanie przez doã czenie przerwania od zmiany

10. Wykonanie instrukcji HSC aby zaprogramowa HSC1 w sterowniku S7-200.
11. Wyj

z podprogramu.

Inicjalizacja trybu 9, 10 i 11
Poni sze kolejne kroki pokazuj w jaki sposób mo na ustawi licznik HSC1 jako licznik faz A/B kwadraturowy (tryb 9, 10
lub 11).
1.

Nale y zastosowa bit pierwszego cyklu do wywoãania podprogramu, w którym nast piãa inicjalizacja.

2.

W procedurze inicjalizacyjnej nale y zaãadowa bajt SMB47 wg
(Przykãad zliczanie x1)
SMB47=16#FC

danego trybu. Np.:

co oznacza:
Odblokowanie licznika
Zapis nowej warto ci aktualnej
Zapis nowej warto ci zadanej
Ustawienie kierunku zliczania w gór
Ustawienie wej cia Start i Reset jako aktywne w stanie wysokim

(Przykãad zliczanie 4x)
SMB47=16#F8

co oznacza:
Odblokowanie licznika
Zapis nowej warto ci aktualnej
Zapis nowej warto ci zadanej
Ustawienie kierunku zliczania w gór
Ustawienie wej cia Start i Reset jako aktywne w stanie wysokim

3.

Wykonanie instrukcji HDEF z ustawieniem HSC na 1 i wej cia MODE na jedno z :9 dla braku zewn trznego
sygnaãu Start i Reset, 10 dla zewn trznego sygnaãu Reset i bez startu lub 11 dla obu zewn trznych sygnaãów Start
i Reset.

4.

Zaãadowa SMD48 (warto

podwójnego sãowa) z okre lon warto ci bie c (0 kasuje).

5.

Zaãadowa SMD52 (warto

podwójnego sãowa) do okre lenia warto ci zadanej.

6.

Aby zapewni przerwanie gdy warto bie ca jest równa warto ci zadanej, nale y ustawi przypisanie przerwania
13 dla CV=PV do odpowiedniej procedury przerwania. Patrz równie rozdziaã opisuj cy instrukcje przerwa .

7.

Aby zapewni zmian kierunku nale y zaprogramowa
kierunku (przerwanie 14) do procedury przerwania.

8.

(15) do odpowiedniej procedury przerwania.

9.

Wykona instrukcj odblokowania globalnego przerwa (ENI) w celu aktywacji przerwa .

przerwanie przez doã czenie przerwania od zmiany

10. Wykonanie instrukcji HSC aby zaprogramowa HSC1 w sterowniku S7-200.
11. Wyj

z podprogramu.
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w jaki sposób mo na ustawi licznik HSC0 jako licznik impulsów wygenerowanych

1.

Nale y zastosowa bit pierwszego cyklu do wywoãania podprogramu, w którym nast piãa inicjalizacja.

2.

W procedurze inicjalizacyjnej nale y zaãadowa bajt SMB37 wg
SMB37=16#FC

danego trybu. Np.:

co oznacza:
Odblokowanie licznika
Zapis nowej warto ci aktualnej
Zapis nowej warto ci zadanej
Ustawienie kierunku zliczania w gór
Ustawienie wej cia Start i Reset jako aktywne w stanie wysokim

3.

Wykonanie instrukcji HDEF z ustawieniem HSC na 0 i wej cia MODE ustawi na 12.

4.

Zaãadowa SMD48 (warto

podwójnego sãowa) z okre lon warto ci bie c (0 kasuje).

5.

Zaãadowa SMD52 (warto

podwójnego sãowa) do okre lenia warto ci zadanej.

6.

Aby zapewni przerwanie gdy warto bie ca jest równa warto ci zadanej, nale y ustawi przypisanie przerwania
13 dla CV=PV do odpowiedniej procedury przerwania. Patrz równie rozdziaã opisuj cy instrukcje przerwa .

7.

Wykona instrukcj odblokowania globalnego przerwa (ENI) w celu aktywacji przerwa .

8.

Wykonanie instrukcji HSC aby zaprogramowa HSC1 w sterowniku S7-200.

9.

Wyj

z podprogramu.

Zmiana kierunku w trybie 0, 1, 2 lub 12
Poni sze kolejne kroki pokazuj w jaki sposób mo na ustawi licznik HSC1 do zmiany kierunku dla licznika pojedynczej
fazy z wewn trzn zmiana kierunku (tryb 0, 1, 2 lub12).
1.

2.

Zaãadowa SMB47 aby zmieni na

dany kierunek:

SMB34=16#90

co oznacza:

Odblokowanie licznika
Ustawienie kierunku zliczania HSC w dóã

SMB34=16#98

co oznacza:

Odblokowanie licznika
Ustawienie kierunku zliczania HSC w gór

Wykonanie instrukcji HSC aby zaprogramowa HSC1 w sterowniku S7-200.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona
Strona 130

Podr´cznik
obs∏ugisystemu
systemusterownikowego
sterownikowego
S7-200
cznik obsãugi
S-200
Podr

Rozdzia∏
6 6
Rozdziaã nr

Zaãadowanie nowej, bie cej warto ci (dowolny tryb)
Zmiana warto ci bie cej wymusza na liczniku jego zablokowanie podczas dokonywania zmiany. W momencie gdy
licznik jest zablokowany nie zlicza on impulsów i nie generuje przerwa .
1.

Zaãadowa SMB47 aby zmieni na
SMB34=16#C0

2.
3.

dany kierunek zliczania:

co oznacza:
Odblokowanie licznika
Zaãaduj now warto bie c

Zaãadowa SMD48 (warto podwójnego sãowa) z okre lon warto ci bie c (0 kasuje).
Wykona instrukcj HSC aby zaprogramowa HSC1 w sterowniku S7-200.

Zaãadowanie nowej zadanej warto ci (dowolny tryb)
Niniejsza sekwencja pokazuje w jaki sposób zmieni warto
1.

Zaãadowa SMB47 aby zmieni na
SMB34=16#A0

2.
3.

zadan licznika HSC1 (dowolny tryb).

dany kierunek:

co oznacza:
Odblokowanie licznika
Zaãaduj now warto zadan

Zaãadowa SMD52 (warto podwójnego sãowa) z okre lon warto ci zadan .
Wykona instrukcj HSC aby zaprogramowa HSC1 w sterowniku S7-200.

Wyã czenie szybkiego licznika (dowolny tryb)
Poni sze kroki opisuj procedur dezaktywacji szybkiego licznika HSC1 (w dowolnym trybie)
1.

Zaãadowa SMB47 aby wyã czy licznik
SMB47=16#00

2.

wyã cza licznik

Wykona HSC instrukcj w celu wyã czenia licznika.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona
Strona 131

Podr´cznik
obs∏ugisystemu
systemusterownikowego
sterownikowego
S7-200
cznik obsãugi
S-200
Podr

Rozdzia∏
Rozdziaã 6
nr 6

Przykãad: Instrukcja szybkiego licznika
Network 1 // przy pierwszym cyklu, wywoãanie SBR_0.
LD
SM0.1
CALL SBR_0

Network 1 //
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
LD
MOVB
HDEF
MOVD
MOVD
ATCH
ENI
HSC

przy pierwszym cyklu, konfiguracja HSC1:
1. Uaktywnienie licznika
-- zapisz naw warto bie c
-- zapisz now warto zadan
-- ustaw kierunek do zliczania w gór
-- wybór wej start i reset
aktywne przy stanie wysokim
-- wybór trybu 4x.
2. Konfiguracja HSC1 dla trybu kwadraturowego
dla wej reset i start
3. Skasuj warto bie c HSC1.
4. Ustaw warto zadan HSC1 na 50.
5. Gdy warto bie ca HSC1 = warto ci zadanej,
przypisz event 13 do procedury przerwania INT_0.
6. Uaktywnij globalnie przerwania.
7. Program HSC1.

SM0.1
16#F8, SMB47
1, 11
+0, SMD48
+50, SMD52
INT_0, 13
1

Network 1 // Program HSC1:
// 1. Skasuj warto bie c HSC1.
// 2. Wybór zapisu tylko nowej warto ci
//
i odblokowanie HSC1.
LD
MOVD
MOVB
HSC

SM0.0
+0, SMD48
16#C0, SMB47
1
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impulsowych

Instrukcja wyj cia impulsowego (PLS) u ywana jest do
sterowania wyj ciem impulsowym (PTO) i modulacj szeroko ci
impulsu (PWM) dost pn dla szybkich wyj (Q0.0 oraz Q0.1).
Odpowiedni kreator do pozycjonowania pozwala na stworzenie
instrukcji dla naszej aplikacji, która upro ci programowanie i
zapewni wykorzystanie dodatkowych funkcji S7-200.
Mo emy dalej wykorzysta star instrukcj PLS aby stworzy
nasz wãasn aplikacj , ale liniowa rampa na PTO obsãugiwana
jest tylko przez instrukcje stworzone przez kreator
pozycjonowania.
PTO obsãuguje fal prostok tn (50% wypeãnienia) na wyj ciu,
przy czym u ytkownik musi poda aktualny czas cyklu oraz
przewidzian ilo impulsów.

PMW regulacja szeroko ci impulsu, bazuje na zdanym przez u ytkownika staãym czasie cyklu, ze zmiennym
wypeãnieniem impulsów.
S7-200 posiada dwa generatory PTO/PMW, które tworz albo szybk fal impulsow albo fal modulowan szeroko ci
impulsów. Jeden generator jest przypisany do wyj cia cyfrowego Q0.0, a drugi do wyj cia Q0.1. Odpowiednie bajty SM
zawieraj nast puj ce dane dla ka dego z generatorów: bajt steruj cy (warto 8 bitów), warto zliczania impulsów
(warto 32 bity bez znaku) oraz czas cyklu i warto szeroko ci impulsu (warto bez znaku 16 bitów).
Generatory PTO/PWM i obszar pami ci procesu dziel wykorzystanie wyj Q0.0 oraz Q0.1. Je eli funkcja PTO lub
PWM jest aktywna na Q0.0 lub Q0.1, wtedy generator PTO/PWM przejmuje sterowanie tych wyj , a normalne
wykorzystanie wyj jest zabronione. Obraz procesu lub instrukcje bezpo redniego dost pu do wyj nie maj wpãywu
na fal wyj ciow . Je eli generator PTO/PWM jest nieaktywny sterowanie wyj ciami zwracane jest do obrazu procesu.
Obszar obrazu procesu okre la stan pocz tkowy i ko cowy fali wyj ciowej.

Tabela 6-32 Argumenty instrukcji wyj cia impulsowego
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argument
Q0.X
WORD
Staãa: 0 (=Q0.0)

lub

1(=Q0.1)

Wskazówka
Przed instrukcj aktywacji PTO i PWM nale y ustawi rejestr obrazu procesu dla Q0.0 i Q0.1 na 0.
Warto domy lna wszystkich bitów steruj cych, czasu cyklu, szeroko ci impulsu i warto ci licznika impulsów wynosi
0.
Wyj cia PTO/PWM musz mie minimalne obci enie 10% warto ci znamionowej obci enia (wypeãnienia lub
modulacji cz stotliwo ci).

Patrz wskazówki na dysku programowania odno nie wykorzystania instrukcji PLS dla PTO/PWM. Patrz przykłady 7, 22,
30 oraz 50.
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Instrukcja fali prostok tnej (PTO)
PTO pozwala wygenerowa fal prostok tn (50% wypeãnienia) na wyj ciu dla okre lonej liczby impulsów i okre lonego
czasu cyklu. (Patrz rys. 6-29) PTO mo e wygenerowa albo pojedyncz fal lub kilka fal prostok tnych (wykorzystuj c
profil impulsów). Okre lamy ilo impulsów i czas cyklu (z rozdzielczo ci mikrosekundow lub milisekundow ):

ilo

impulsów

czas cyklu

1 do 4,294,967,295

Czas cyklu

10 s do 65,353 s lub
2 ms do 65,535 ms

Podaj c nieparzyst ilo mikrosekund lub milisekund dla czasu
cyklu (jak np. 75 ms), powodujemy pewne zaburzenie
wypeãnienia.

Rys. 6-29 Instrukcja fali prostok tnej (PTO)
___________________________________

Patrz tabela 6-33 dla zliczania impulsów i okre lenia czasu
cyklu
Tabela 6-33 Funkcja zliczania impulsów i czasu cyklu
Zliczanie/czas cyklu
Reakcja
Czas cyklu>2 jednostki czasowe
Czas cyklu domy lnie wynosi 2 jednostki czasowe
Zliczanie = 0
Zliczanie impulsów wynosi 1 impuls.
Funkcja PTO pozwala na „powi zanie” lub „ci gão ” fal impulsów. Je eli dana fala impulsów jest zako czona, kolejna
fala rozpoczyna si natychmiast. Pozwala to na zachowanie ci gão ci poszczególnych fal impulsów na wyj ciu.

Zastosowanie konfiguratora pozycjonowania
Kreator pozycjonowania automatycznie obsãuguje pojedyncze lub zão one ci gi impulsów PTO, oraz ci gi impulsów z
modulowan szeroko ci PWM, konfiguracj pami ci SM oraz tworzy tabel profili. Zaleca si stosowanie do celów
pozycjonowania konfiguratora (Wizard’a).

Pojedynczy ci g impulsów PTO
Przy pojedynczym ci gu impulsów (pojedyncza fala prostok tna) nale y zapewni przygotowanie bitów SM dla
nast pnego kolejnego ci gu impulsów, w kolejnym cyklu. Po uruchomieniu pierwszego segmentu PTO musimy
zmodyfikowa pami SM dla kolejnej fali i wykona ponownie instrukcj PLS. Atrybuty kolejnego ci gu impulsów s
zachowywane do momentu zako czenia pierwszego ci gu. Tylko jeden wpis jest mo liwy. Po zako czeniu pierwszego
ci gu impulsów rozpoczyna si ustawianie drugiej fali prostok tnej i co pozwala na przygotowanie wpisu kolejnej fali
impulsów.
Przej cie pomi dzy ci gami impulsów odbywa si ãagodnie, chyba e wyst puje zmiana czasu bazowego lub gdy
aktywny ci g impulsów zostanie zako czony przed tym jak parametry nowego ci gu zostaj wykonane przez instrukcj
PLS.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona
Strona 134

Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200

Rozdzia∏ 6

Wielosegmentowy

Strona 135

Podr´cznik
obs∏ugisystemu
systemusterownikowego
sterownikowego
S7-200
cznik obsãugi
S-200
Podr

Rozdzia∏
Rozdziaã 6
nr 6

Istniej dwa sposoby aby zmieni charakterystyk fali PWM:
Aktualizacja synchroniczna: wyst puje w przypadku, gdy nie jest wymagana zmiana podstawy czasu. Poprzez
aktualizacj synchroniczn zmiana charakterystyki fali prostok tnej odbywa si na ko cu cyklu, zapewniaj c
ãagodne przej cie dla nowej fali impulsów.
Aktualizacja asynchroniczna: typowo dla funkcji PWM szeroko impulsu jest zmienna, podczas gdy czas cyklu
pozostaje staãy, co powoduje, e nie trzeba zmienia podstawy czasu. Je eli jednak trzeba zmieni podstaw
czasu dla generatora PTO/PWM, wykorzystywana jest aktualizacja asynchroniczna. Aktualizacja asynchroniczna
powoduje chwilowe zablokowanie generatora PTO/PWM, asynchronicznie w stosunku do fali prostok tnej PWM.
Mo e to spowodowa niepo dan zmian cyklu w sterowanym urz dzeniu. Z tego powodu zalecany jest
aktualizacja synchroniczna PWM. Nale y wybra po dan podstaw czasu dla wszystkich przewidywanych
warto ci czasu cyklu.
Wskazówka
Bit okre laj cy sposób aktualizacji PWM (bit SM67.4 lub SM77.4) w bajcie steruj cym okre la typ od wie ania
(update) w momencie wykonania instrukcji PLS.
Je eli zmieniona jest podstawa czasu, nast pi aktualizacja asynchroniczna bez wzgl du na stan bitu okre laj cego
sposób aktualizacji.

U ycie bitów SM do konfiguracji i sterowania operacjami PTO/PWM
Instrukcja PLS odczytuje dane okre lone w pami ci SM, a nast pnie ustawia generator PTO/PWM wg tych ustawie .
SMB67 steruje PTO0 lub PWM0, natomiast SMB77 steruje PTO1 lub PWM1. Tabela 6-36 opisuje rejestry
wykorzystywane do sterownia funkcji PTO/PWM. Mo na wykorzysta tabel 6-37 jako pomoc do okre lenia warto ci,
jak nale y wpisa do rejestru steruj cego PTO/PWM aby uzyska odpowiedni funkcj .
Mo emy zmieni charakterystyk generowanej przez PTO lub PWM fali, przez zmian obszaru SM (wã czaj c w to bajt
steruj cy), a nast pnie wykona instrukcj PLS. Mo emy zablokowa generator fali PTO lub PWM w dowolnym czasie
przez wpisanie warto ci 0 do bitu aktywacji PTO/PWM w bajcie steruj cym (SM67.7 lub SM77.7), a nast pnie wykona
instrukcj PLS.
Bit zaj to ci PTO w bajcie statusowym (SM66.7 lub SM76.7) przewidziano do informowania o zako czeniu fali
impulsów. Dodatkowo mo e by wygenerowane przerwanie w momencie zako czenia fali impulsów (patrz opis
przerwa i instrukcji do komunikacji). Je eli wykorzystujemy zão one operacje segmentowe, procedura przerwania
wywoãywana jest po zako czeniu tabeli profili.
Nast puj ce warunki ustawiaj bity SM66.4 (lub SM76.4) oraz SM66.5 (lub SM76.5):
Powy sze bity systemowe zostan ustawione w przypadku ustawienia warto ci delty czasu cyklu spowodowanego
niedozwolonym czasem cyklu wynikaj cym z przepeãnienia warto ci liczby impulsów generatora przy operacji
matematycznej, która ko czy funkcj PTO i ustawia bã d oblicze delta (SM66.4 lub SM76.4) na 1. Wyj cie
impulsowe powraca do typowego trybu pracy jako wyj cie binarne z obrazem wyj procesu.
Powy sze bity zostan uaktywnione w przypadku przerwania (deaktywacja) profilu PTO przez ustawienie bitu
przerwania pracy (SM66.5 lub SM76.5) na 1.
Powy sze bity s równie ustawiane, gdy nast pi próba zaãadowania profilu w momencie gdy ustawiony jest bit
przepeãnienia PTO (SM66.6 lub SM76.6) na 1. Musimy skasowa ten bit r cznie po wykryciu przepeãnienia, je eli
chcemy wykry kolejne przepeãnienia. Przej cie w tryb pracy RUN powoduje ustawienie tego bitu na 0.
Wskazówka
Je eli ãadujemy now ilo impulsów (SMD72 lub SMD82), szeroko impulsów (SMW70 lub SMW80) lub czas cyklu
(SMW68 lub SMW78) nale y równie ustawi odpowiedni bit w rejestrze steruj cym przed wykonaniem instrukcji
PLS. Dla zão onych segmentów fali impulsów, musimy równie zaãadowa offset pocz tku (SMW168 lub SMW178)
tabeli warto ci profili przed wykonaniem instrukcji PLS.
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Tabela 6-36 Lokalizacja SM rejestru steruj cego PTO/PWM
Q0.0

Q0.1

Bity statusowe

SM66.4
SM66.5
SM66.6
SM66.7

SM76.4
SM76.5
SM76.6
SM76.7

PTO przerwanie profilu (delta calculation error):0 =bez bã du 1= przerwij
PTO przerwanie profilu przez u ytkownika: 0 = bez przerwania 1= przerwanie
PTO przepeãnienie/niedomiar linii: 0 = bez bã du 1= przepeãnienie/niedomiar
PTO oczekiwanie: 0 = praca 1= PTO oczekiwanie

Q0.0

Q0.1

Bity steruj ce

SM67.0

SM77.0

SM67.1

SM77.1

SM67.2
SM67.3
SM67.4
SM67.5
SM67.6

SM77.2
SM77.3
SM77.4
SM77.5
SM77.6

PTO/PWM update czasu cyklu: 0= bez update 1= update czasu cyklu
PWM update czasu szeroko ci impulsu: 0 = bez update 1= update szeroko ci
impulsu
PTO update warto ci impulsów: 0 = bez update 1= update warto ci impulsów
PTO/PWM podstawa czasu: 0 = 1s/tick 1= 1ms/tick
PWM update sposób: 0 = asynchroniczny 1= synchroniczny
PTO segment pojedynczy/wielokrotny: 0 = pojedynczy 1= wielokrotny
PTO/PWM wybór trybu pracy: 0 = PTO 1= PWM

SM67.7

SM77.7

PTO/PWM odblokowanie: 0 = zablokowanie 1= odblokowanie

Q0.0

Q0.1

Pozostaãe rejestry PTO/PWM

SMW68
SMW70
SMD72
SMB166
SMW168
SMB170
SMB171
SMD172

SMW78
SMW80
SMD82
SMB176
SMW178
SMB180
SMB181
SMD182

PTO/PWM zakres warto ci czasu cyklu:2 do 65,535
PWM zakres warto ci szeroko ci impulsu: 0 do 65,535
PTO zakres warto ci ilo ci impulsów: 1 do 4,294,967,295
Ilo kolejnych segmentów - dla wielokrotnych segmentów PTO
Pocz tek tabeli profili tylko dla wielokrotnych segmentów PTO (bajt offset od 0)
Bajt statusowy profilu liniowego
Rejestr wynikowy profilu liniowego
Rejestr pracy r cznej cz stotliwo ci

Tabela 6-37 Opis bajtu steruj cego PTO/PWM
Wynik wykonania instrukcji PLS
Rejestr
steruj cy
(Hex)

Aktywacja

Tryb

PTO
funkcja
segment

PWM
Update
sposób

16#81

Tak

PTO

Single

1s/cykl

16#84

Tak

PTO

Single

1s/cykl

âaduj

16#85

Tak

PTO

Single

1s/cykl

âaduj

16#89

Tak

PTO

Single

1ms/cykl

16#8C

Tak

PTO

Single

1ms/cykl

âaduj
âaduj

Podstawa
czasu

16#8D

Tak

PTO

Single

1ms/cykl

16#A0

Tak

PTO

Multiple

1s/cykl

Multiple

Ilo
impulsów

Szeroko
impulsów

Czas
cyklu
âaduj

âaduj
âaduj

âaduj

16#A8

Tak

PTO

16#D1

Tak

PWM

Synchro

1ms/cykl
1s/cykl

16#D2

Tak

PWM

Synchro

1s/cykl

âaduj

16#D3

Tak

PWM

Synchro

1s/cykl

âaduj

16#D9

Tak

PWM

Synchro

1ms/cykl

16#DA

Tak

PWM

Synchro

1ms/cykl

âaduj

16#DB

Tak

PWM

Synchro

1ms/cykl

âaduj

âaduj

âaduj
âaduj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Obliczenie warto ci tabeli profili
Funkcja wielosegmentowo ci linii
dla generatora
PTO/PWM mo e by bardzo wygodna w wielu aplikacjach,
szczególne przy pracy z silnikami krokowymi.
Mo na wykorzysta PTO z profilami impulsów do
sterowania silnikiem krokowym poprzez ustawienie rampy
narastaj cej, zadania staãej cz stotliwo ci oraz ustawienie
rampy opadaj cej lub jeszcze bardziej skomplikowan
sekwencj . Mo emy zdefiniowa do 255 segmentów,
ka dy z takich segmentów odpowiada rampie narastaj cej,
odpadaj cej i staãej cz stotliwo ci.

Cz stotliwo
10 kHz

2 kHz

Czas

Rys. 6-31 pokazuje przykãadow tablic profili wymagan
do wygenerowania fali prostok tnej na wyj ciu, które
steruje silnikiem krokowym: segment 1 – przyspieszenie,
segment 2 – wytrzymanie na staãej pr dko ci i segment 3
– spowolnienie silnika.

Segment #1
200 impulsów

2 Segment #1
3400 impulsów

3 Segment #1
400 impulsów

Rys. 6-31 Cz stotliwo /Diagram czasowy
________________________________________
W tym przykãadzie: cz stotliwo pocz tkowa i ko cowa wynosi 2Hz, maksymalna cz stotliwo impulsu wynosi 10KHz,
wymagan ilo obrotów waãu silnika. Je eli warto ci w tabeli profili
wymagane jest 4000 impulsów aby osi gn
wyra one s w formie czasu cyklu zamiast cz stotliwo ci, musimy zamieni podane warto ci cz stotliwo ci na warto ci
czasu cyklu.
Czas cyklu startu i zako czenia wynosi 500 s, a czas który odpowiada maksymalnej cz stotliwo ci wynosi 100 s.
impulsu powinna zosta osi gni ta przy okoão 200 impulsach.
Podczas przyspieszania maksymalna cz stotliwo
Opó nianie powinno zosta zako czone na okoão 400 impulsach.
Mo emy wykorzysta nast puj cy wzór do okre lania delty czasu cyklu dla danego segmentu, który wykorzystuje
generator PTO/PWM do okre lania czasu cyklu ka dego z impulsów:
Czas cyklu delta dla segmentu: | End_CTseg – Init_CTseg| / Ilo

seg

gdzie: End_CTseg = ko cowy czas cyklu dla danego segmentu
Init_CTseg = pocz tkowy czas cyklu dla danego segmentu
Ilo seg = ilo impulsów w segmencie
Tabela 6-38 Tabela profili
Wykorzystanie wzoru do obliczania delty czasu
cyklu w przykãadowej aplikacji:
Segment 1 (przyspieszanie):
Delta czasu cyklu = -2
Segment 2 (wytrzymanie):
Delta czasu cyklu = 0
Segment 1 (opó nienie):
Delta czasu cyklu = 1
Tabela 6-38 pokazuje warto ci dla przykãadowej
fali (zakãadamy, e tabela profili znajduje si w
pami ci V pocz wszy od V500). Mo emy
wykorzystuj c instrukcje ãadowania w naszym
programie przenie te warto ci do pami ci V
lub mo emy zdefiniowa warto ci profilu w bloku
danych.

Adres

Warto

Opis
â czna ilo

VB500

3

VW501

500

Czas inicjacji cyklu

VW503

--2

VD505

200

Czas inicjacji cyklu
delta
Ilo impulsów

VW509

100

Czas inicjacji cyklu

VW511

0

Czas inicjacji cyklu
delta
Ilo impulsów

VD513

3400

VW517

100

Czas inicjacji cyklu

VW519

1

VD521

400

Czas inicjacji cyklu
delta
Ilo impulsów

segmentów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Aby upewni si , czy przej cia pomi dzy kolejnymi falami s akceptowalne, nale y okre li czas cyklu ostatniego
impulsu w segmencie. O ile delta czasu cyklu nie wynosi 0, musimy obliczy czas cyklu ostatniego impulsu w
segmencie, poniewa warto ta nie jest okre lona w profilu.
Poni szy wzór nale y stosowa do okre lania czasu cyklu ostatniego impulsu:
Czas cyklu ostatniego impulsu w segmencie: Init_CTseg + (Deltaseg * (Ilo

seg

– 1))

Init_CTseg = pocz tkowy czas cyklu dla tego segmentu
Deltaseg = delta czasu cyklu dla tego segmentu
Ilo seg = ilo impulsów w tym segmencie

Gdzie:

Pokazany powy ej przykãad jest bardzo wygodny jako wprowadzenie, jednak w rzeczywistych aplikacjach spotyka si
znacznie bardziej skomplikowane profile. Nale y pami ta , e delta czasu cyklu mo e by okre lona tylko jako liczba
caãkowita w mikrosekundach lub milisekundach, a ustalenie czasu cyklu dokonywane jest na ka dym z impulsów.
Mo liwym

jest,

e

obliczenie

delty

czasu

cyklu

dla

danego

segmentu

mo e

wymaga

kilku

iteracji.

profilu segmentu mo e by wygodna w procesie okre lania poprawnych warto ci tabeli profili.
Okresowo
Poni szy wzór pozwala obliczy dãugo czasu aby zako czy dany profil segmentu:
Trwanie segmentu = Ilo

Gdzie:

seg

* (Init_CTseg + ((Deltaseg/2) * (Ilo

seg

– 1)))

Ilo seg = ilo impulsów w tym segmencie
Init_CTseg = pocz tkowy czas cyklu dla tego segmentu
Deltaseg = delta czasu cyklu dla tego segmentu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Instrukcje matematyczne
Dodawanie, odejmowanie, mno enie i dzielenie
Dodawanie

Odejmowanie

IN1 + IN2 = OUT
FBD
IN1+ OUT=OUT

IN1-IN2=OUT

LAD i

OUT-IN1=OUT

STL

Instrukcja dodawania liczb caãkowitych (+I) lub odejmowania liczb
caãkowitych (-I), dodaje lub odejmuje dwie 16-to bitowe liczby
caãkowite i generuje wynik 16 bitowy. Instrukcja dodawania liczb
caãkowitych podwójnej dãugo ci (+D) lub odejmowania liczb
caãkowitych podwójnej dãugo ci (-D), dodaje lub odejmuje dwie 32
bitowe liczby caãkowite i generuje wynik 32 bitowy. Instrukcja
dodawania liczb rzeczywistych (+R) lub odejmowania liczb
rzeczywistych (-R), dodaje lub odejmuje dwie 32 bitowe liczby
rzeczywiste i generuje wynik 32 bitowy.
Mno enie

Dzielenie

IN1 * IN2 = OUT
FBD
IN1* OUT=OUT

IN1 / IN2=OUT

LAD i

OUT / IN1=OUT

STL

Instrukcja mno enia liczb caãkowitych (*I) lub dzielenia liczb
caãkowitych (/I), mno y lub dzieli dwie 16-to bitowe liczby
caãkowite i generuje wynik 16 bitowy (Przy dzieleniu nie jest
zachowywana reszta). Instrukcja mno enia liczb caãkowitych
podwójnej dãugo ci (*D) lub dzielenia liczb caãkowitych podwójnej
dãugo ci (/D), mno y lub dzieli dwie 32 bitowe liczby caãkowite i
generuje wynik 32 bitowy (Przy dzieleniu nie jest zachowywana
reszta). Instrukcja mno enia liczb rzeczywistych (*R) lub dzielenia
liczb rzeczywistych (/R), mno y lub dzieli dwie 32 bitowe liczby
rzeczywiste i generuje wynik 32 bitowy.
Bity SM i ENO
SM1.1 oznacza bã d przepeãnienia oraz niedozwolon warto .
Je eli SM1.1 jest ustawiany wtedy bity statusu SM1.0 i SM1.2 nie
maj znaczenia, a argumenty wej ciowe nie s zmieniane.
Je eli SM1.1 i SM1.3 nie s ustawione wtedy instrukcja matematyczna zostaãa wykonana prawidãowo, a SM1.0 i SM1.2
zawieraj status wykonania funkcji. Je eli SM1.3 jest ustawiony przy operacji dzielenia wtedy pozostaãe bity statusowe
operacji matematycznych s niezmienione.
Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
SM1.1 (przepeãnienie)
SM1.3 (dzielenie przez zero)
0006 (adresowanie po rednie)

Specjalne bity pami ci SM
SM1.0 (zero)
SM1.1 (przepeãnienie, niedozwolona warto
wygenerowana przez instrukcj lub niedozwolona warto
wej ciowa)
SM1.2 (ujemna)
SM1.3 (dzielenie przez zero)

Tabela 6-39 Argumenty instrukcji dodawania, odejmowania, mno enia i dzielenia
Wej cia/Wyj cia
Typ danej
Argument
IN1, IN2
INT
IW, QW, VW,MW, SMW, SW,T,C,LW, AC,AIW,*VD,*AC,*LD, staãa
DINT
ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, staãa
REAL
ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC, staãa
OUT
INT,
IW, QW, VW, MW, SMW, SW, LW, T, C, AC, *VD, *AC, *LD
DINT, REAL
ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC
Liczby rzeczywiste (zmiennoprzecinkowe) s reprezentowane przez format ANSI/IEEE 754-1985
(pojedyncza precyzja).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Przykãad: instrukcje matematyczne liczb caãkowitych
Network 1

LD
+I
*I
/I

Dodawanie

I0.0
AC1, AC0
AC1, VW100
VW10, VW200

Mno enie

Dzielenie

Przykãad: instrukcje matematyczne liczb rzeczywistych
Network 1

LD
+R
*R
/R

Dodawanie

Mno enie

I0.0
AC1, AC0
AC1, VD100
VD10, VD200

Dzielenie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mno enie i dzielenie liczb caãkowitych z reszt
Mno enie liczb caãkowitych (Integer x Double Integer)
IN1 * IN2 = OUT

LAD i FBD

IN1* OUT=OUT

STL

Instrukcja mno enia liczb (MUL) mno y dwie 16 bitowe liczby caãkowite i
generuje wynik 32 bitowy. W j zyku STL, sãowo mniej znacz ce (16
bitów) z podwójnego sãowa (32-bity) wynikowego OUT instrukcji MUL,
u ywane jest jako jeden ze wspóãczynników mno enia.

Dzielenie liczb caãkowitych z reszt
IN1 / IN2 = OUT

LAD i FBD

IN1/ OUT=OUT
STL
Instrukcja dzielenia liczb caãkowitych z reszt (DIV) dzieli dwie 16-to
bitowe liczby caãkowite i generuje wynik 32 bitowy, skãadaj cy si z 16
bitowej reszty (bardziej znacz ce sãowo) i 16-to bitowego wyniku ilorazu
(mniej znacz ce sãowo). W j zyku STL sãowo mniej znacz ce (16 bitów)
z wyniku 32-bitowego OUT wykorzystywane jest jako dzielnik.
Bity SM i ENO
Dla obu instrukcji bity pami ci SM sygnalizuj bã dy i niedozwolone warto ci. Je eli SM1.3 (dzielenie przez zero) jest
ustawiany w trakcie dzielenia przez zero, wtedy pozostaãe bity statusowe operacji matematycznych s niezmienione. W
przeciwnym wypadku wszystkie bity statusowe instrukcji matematycznych zawieraj wa ny status po zako czeniu
wykonywania instrukcji.
Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
SM1.1 (przepeãnienie)
SM1.3 (dzielenie przez zero)
0006 (adresowanie po rednie)

Specjalne bity pami ci SM
SM1.0 (zero)
SM1.1 (przepeãnienie)
SM1.2 (ujemna)
SM1.3 (dzielenie przez zero)

Tabela 6-40 Argumenty instrukcji mno enia liczb caãkowitych oraz dzielenia liczb caãkowitych z reszt
Wej cia/wyj cia Typ danych Argument

IN1, IN2
OUT

INT
DINT

IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, staãa
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC

Przykãad: instrukcje mno enie liczb caãkowitych. Wynikiem mno enia jest liczba caãkowita podwójnej
dãugo ci. Dzielenie liczb caãkowitych z reszt
Network 1

LD I 0.0
MUL AC1, VD100
DIV VW10, VD200
Mno enie liczby caãkowitej
podwójn liczb caãkowit

Dzielenie liczby caãkowitej
z reszt

Uwaga: VD100 zawiera: VW100 i VW102, a VD200 zawiera: VW200 i VW202

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Instrukcje zwi kszania i zmniejszania
Zwi kszanie
IN1 + 1 = OUT
OUT+1=OUT

Zmniejszanie
IN1 - 1 = OUT
OUT-1=OUT

(Increment)
LAD i FBD
STL

(Decrement)
LAD i FBD
STL

Instrukcje inkrementacji i dekrementacji dodaj lub odejmuj
warto 1 do lub od warto ci na wej ciu IN, a wynik zapisywany
jest na wyj cie OUT.
Instrukcja dla inkrementacji bajtu (INCB) i dekrementacji bajtu
(DECB) operuj na liczbach bez znaku.
Instrukcja dla inkrementacji sãowa (INCW) i dekrementacji sãowa
(DECW) operuj na liczbach ze znakiem.
Instrukcja dla inkrementacji podwójnego sãowa (INCD) i
dekrementacji podwójnego sãowa (DECDB) operuj na liczbach ze
znakiem.
Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
SM1.1 (przepeãnienie)
0006 (adresowanie po rednie)
Specjalne bity pami ci SM
SM1.0 (zero)
SM1.1 (przepeãnienie)
SM1.2 (ujemna) dla sãowa lub podwójnego sãowa
Tabela 6-42 Argumenty instrukcji inkrementacji i dekrementacji
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argument
IN
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC,*VD, *LD, *AC, staãa
INT
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, staãa
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, staãa
DINT
OUT
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC,*VD, *LD, *AC
INT
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC,
DINT

Przykãad: instrukcje inkrementacji i dekrementacji
Network 1
LD
I4.0
INCW AC0
DECD VD100

Increment sãowa

Decrement podwójnego
sãowa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Regulator PID
Instrukcja regulatora (PID) wykonuje regulacj PID dla okre lonej
p tli regulacji oraz definiuje obszar wej i wyj okre lonych w
tabeli (TBL).
Kody bã dów w przypadku gdy ENO = 0:
SM1.1 (przepeãnienie)
0006 (adres po redni)
Specjalne bity pami ci SM:
SM1.1 (przepeãnienie)
Instrukcja p tli PID wykonuje obliczenia dla regulacji PID. Na
aktywna (ON) aby
szczycie stosu (TOS) musi by warto
uaktywni prac regulatora, czyli warunek podawany na wej cie
EN musi by speãniony.
Instrukcja ma dwa argumenty: adres TABLE, który jest adresem
pocz tkowym tabeli p tli regulacji oraz numer p tli (LOOP), który
jest warto ci staã z zakresu od 0 do 7.

W programie mo na u y do o miu regulatorów PID. Je eli dwa lub wi cej instrukcji PID pracuje z tym samym
numerem regulatora (nawet je eli wykorzystuj ró ne adresy tabeli danych) wtedy obliczenia PID wzajemnie
oddziaãywaj na siebie, a warto wyj ciowa jest nieprzewidywalna.
parametrów wykorzystywanych do sterowania i monitoringu p tli regulacji oraz
Tabela regulatora zawiera dziewi
zawiera warto bie c i poprzedni zmiennej procesowej, warto zadan , wyj cie, wzmocnienie, czas cyklu, czas
caãkowania, czas ró niczkowania i warto pocz tkowa caãkowania (bias).
Aby przeprowadzi odpowiednie obliczenia PID przy okre lonym czasie cyklu, instrukcja PID musi by wykonywana
albo w procedurze przerwania albo z poziomu programu gãównego z odpowiedni cz stotliwo ci okre lon poprzez
timer. Czas cyklu (wywoãania) musi by podany jako wej cie w instrukcji PID w tabeli regulatora. Funkcja samostrojenia
mo e wspóãdziaãa z instrukcj PID (patrz rozdziaã 15 opisuj cy szczegóãowo samostrojenie regulatora). Panel obsãugi
strojenia PID wspóãpracuje tylko z tymi regulatorami PID, które zostaãy utworzone poprzez konfigurator PID.
Tabela 6-43 Argumenty instrukcji p tli regulacji PID
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argument
TBL
BYTE
VB
LOOP

BYTE

Staãa (0 do 7)

STEP 7-Micro/WIN zawiera konfigurator PID, za pomoc którego tworzony jest program dla regulatora z zamkni t p tl
regulacji. Aby uruchomi konfiguratora nale y wybra menu Tools > Instruction Wizard, a nast pnie PID z okna
instrukcji.

Wskazówka
Dolny i górny zakres warto ci zadanej powinien by zgodny z zakresami warto ci procesowej (bie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cej).

Strona
Strona 145

Podr´cznik
obs∏ugisystemu
systemusterownikowego
sterownikowego
S7-200
cznik obsãugi
S-200
Podr

Rozdzia∏
Rozdziaã 6
nr 6

Opis algorytmu PID
W stanie ustalonym, regulator PID reguluje warto ci wyj ciow w taki sposób aby uchyb regulacji (e) zmierzaã do zera.
Uchyb regulacji okre lany jest jako ró nica pomi dzy warto ci zadan (SP), a warto ci procesow (PV) – warto
bie ca. Algorytm pracy regulatora PID oparty jest na nast puj cej zale no ci okre laj cej warto wyj ciow M(t), jak
funkcj cz ci proporcjonalnej, caãkuj cej i ró niczkuj cej:
Wyj cie = cz

proporcjonalna

+ cz

caãkuj ca

+ cz

ró niczkuj ca

t
M(t) = Kc * e

+ Kc *

edt + Minitial

+ Kc * de/dt

0

Gdzie:
M(t) – wyj cie regulatora jako funkcja czasu
Kc –
wzmocnienie
e–
uchyb regulacji (ró nica pomi dzy warto ci zadan , a bie c )
Minitial – warto pocz tkowa warto ci wyj ciowej
Aby mo liwa byãa realizacja funkcji regulacji w ukãadach cyfrowych, funkcja ci gãa musi by kwantowana w okre lonym
cyklu. Odpowiednie równanie, które stosowane jest w ukãadach cyfrowych wygl da nast puj co:
n
Mn = Kc * en

+ KI *

ex + M initial

+ KD * (en – en-1)

caãkuj ca

+ cz

1
Wyj cie = cz

proporcjonalna

+ cz

ró niczkuj ca

Gdzie:
Mn – obliczona warto wyj ciowa dla czasu cyklu n
Kc – wzmocnienie
en – warto uchybu regulacji dla czasu cyklu n
en-1 – poprzednia warto uchybu regulacji dla czasu cyklu n-1
ex –
warto uchybu regulacji dla czasu cyklu x
KI –
staã proporcjonaln cz ci caãkuj cej
Minitial – warto pocz tkowa warto ci wyj ciowej
KD – staã proporcjonaln cz ci ró niczkuj cej
Z równania wynika, e cz
caãkuj ca jest funkcj wszystkich kolejnych uchybów od pierwszego cyklu do bie cego.
caãkuj ca jest funkcj bie cego i poprzedniego cyklu, a cz
proporcjonalna jest tylko funkcj bie cego cyklu.
Cz
W ukãadach cyfrowych nie jest praktyczne aby zapami tywa wszystkie warto ci bã dów w kolejnych cyklach, ani nie
jest te to konieczne.
Je eli ukãad cyfrowy musi oblicza warto wyj ciow na bazie bã du od pierwszego cyklu, wtedy mo na zachowywa
warto poprzedni bã du i poprzedni warto cz ci caãkuj cej.
Uproszczony wzór regulatora wygl da nast puj co:
Mn = Kc * en
Wyj cie = cz

Gdzie:
Mn –
Kc –
en –
en-1 –
KI –
MX –
KD –

+ KI * en + MX
proporcjonalna

+ cz

+ KD * (en – en-1)

caãkuj ca

+ cz

ró niczkuj ca

obliczona warto wyj ciowa dla czasu cyklu n
wzmocnienie
warto uchybu regulacji dla czasu cyklu n
poprzednia warto uchybu regulacji dla czasu cyklu n-1
staã proporcjonaln cz ci caãkuj cej
warto poprzednia cz ci caãkuj cej dla czasu cyklu n-1
staã proporcjonaln cz ci ró niczkuj cej
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powy szego równania przy obliczaniu warto ci wyj ciowej. Uproszczone

+ MIn
proporcjonalna

+ cz

+ MDn
caãkuj ca

+ cz

ró niczkuj ca

Gdzie:
Mn – obliczona warto wyj ciowa dla czasu cyklu n
MPn – warto cz ci proporcjonalnej dla czasu cyklu n
MIn – warto cz ci caãkuj cej dla czasu cyklu n
MDn – warto cz ci ró niczkuj cej dla czasu cyklu n

Opis cz ci proporcjonalnej w równaniu regulatora PID
Cz
proporcjonalna MP wynika z wzmocnienia (Kc), które steruje czuão ci wyj cia i uchybem regulacji (e) , który jest
ró nic pomi dzy warto ci zadan (SP) i warto ci procesow (PV) w okre lonym cyklu. Równanie dla cz ci
proporcjonalnej w S7-200 wygl da nast puj co:
MPn = Kc * (SPn – PVn)

Gdzie:
MPn – warto cz ci proporcjonalnej dla wyj cia regulatora dla czasu cyklu n
Kc – wzmocnienie p tli
SPn – warto zadana dla czasu cyklu n
PVn – warto procesowa dla czasu cyklu n

Opis cz ci caãkuj cej w równaniu regulatora PID
Cz
caãkuj ca MI jest proporcjonalna do sumy uchybów regulacji w czasie. Równanie dla cz
wygl da nast puj co:

ci caãkuj cej w S7-200

MIn = Kc * TS/TI * (SPn – PVn) + MX

Gdzie:
MIn –
Kc –
TS –
TI –
SPn –
PVn –
MX –

warto cz ci caãkuj cej dla wyj cia regulatora dla czasu cyklu n
wzmocnienie p tli
czas cyklu p tli regulacji
czas cyklu caãkowania (tzw. czas caãkowania lub kasowania)
warto zadana dla czasu cyklu n
warto procesowa dla czasu cyklu n
warto cz ci caãkowania dla czasu cyklu n-1 (tzw. suma caãkowania lub bias)

Suma caãkowania lub warto pocz tkowa caãkowania - (bias) (MX) jest to warto startowa wszystkich poprzednich
warto ci cz ci caãkuj cej. Po ka dym obliczeniu Min, bias jest aktualizowany o warto Min (patrz rozdziaã „Zmienne i
zakresy”). Warto pocz tkowa dla bias typowo ustawiana jest na warto wyj ciow (Minitial) po przeliczeniu pierwszej
p tli. Równie staãe wpãywaj na obliczenie funkcji wyj ciowej zale nej od warto ci caãkuj cej (wzmocnienie (KC), czas
cyklu (TS), który jest czasem cyklu podczas którego regulator PID oblicza ponownie warto wyj ciow oraz czas
caãkowania (TI), który jest czasem u ywanym do sterowania wpãywu cz ci caãkuj cej na obliczenie warto ci
wyj ciowej).
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Opis cz ci ró niczkuj cej w równaniu regulatora PID
Cz
ró niczkuj ca MD jest proporcjonalna do zmian uchybu regulacji. Równanie dla cz
nast puj co:

ci caãkuj cej w S7-200 wygl da

MDn = Kc * TD/TS * ((SPn – PVn) - (SPn-1 – PVn-1))
Aby unikn gwaãtownych zmian na wyj ciu regulatora spowodowanych dziaãaniem cz ci ró niczkuj cej równanie to zostaão
zmodyfikowane z zaão eniem, e (SPn = SPn-1). Powoduje to, e obliczana jest zmiana warto ci procesowej zamiast zmiany
uchybu regulacji:

MDn = Kc * TD/TS * (SPn – PVn - SPn + PVn-1)
lub
MDn = Kc * TD/TS * (PVn-1 – PVn)

Gdzie:
MDn – warto cz ci ró niczkuj cej dla wyj cia regulatora dla czasu cyklu n
Kc – wzmocnienie p tli
TS –
czas cyklu p tli regulacji
TD –
czas cyklu ró niczkowania (tzw. czas ró niczkowania)
SPn – warto zadana dla czasu cyklu n
SPn-1 – warto zadana dla czasu cyklu n-1
PVn – warto procesowa dla czasu cyklu n
PVn-1 – warto procesowa dla czasu cyklu n-1
procesowa zamiast uchybu regulacji musi by zapisywana do wykorzystania do kolejnego przeliczenia cz
Warto
ró niczkuj cej. W momencie pierwszego cyklu warto PVn - 1 inicjalizowana jest aby byãa równa PVn.

ci

Wybór typu regulatora
W wielu systemach sterowania, cz sto wymagane jest zastosowanie tylko jednej lub dwóch sposobów regulacji. Np. tylko cz
proporcjonalna i caãkuj ca. Wybór typu regulacji odbywa si przez odpowiednie ustawienie warto ci parametrów. Je eli nie
niesko czono ci „INF” dla czasu
chcemy cz ci caãkuj cej (bez obliczania cz ci „I” w PID) wtedy wpisujemy warto
caãkuj ca regulatora PID nie jest wykorzystywana, nastawa cz ci caãkuj cej musi
caãkowania. Nawet w przypadku , gdy cz
by ró na od zera. Je eli zadana zostanie warto zero dla cz ci caãkuj cej nast pi bã d w obliczeniu integralnej sumy MX.
ró niczkuj ca (bez obliczania
Nale y poda minimaln warto dla cz ci caãkuj cej. Je eli nie jest wykorzystywana cz
cz ci „D” w PID) wtedy nale y wpisa warto 0.0 dla czasu ró niczkowania. Poniewa wzmocnienie jest wspóãczynnikiem
wykorzystywanym przy przeliczaniu cz ci caãkuj cej i ró niczkuj cej to podanie warto ci 0.0 dla wzmocnienia spowoduje, e
warto 1.0 zostanie u yta dla wzmocnienia do przeliczania cz ci caãkuj cej i ró niczkuj cej.

Konwersja i normalizacja wej

regulatora

Regulator ma dwie zmienne wej ciowe, warto
zadan i warto
procesow . Warto
zadana zazwyczaj jest okre lona
wielko ci podobnie jak np. pr dko w samochodzie. Zmienna procesowa stanowi warto , która jest odniesiona do wyj cia
regulatora i która mierzy efekt dziaãania warto ci wyj ciowej na sterowany system. W przykãadzie zmienn procesow mo e by
warto z tachometru, która okre la pr dko wzgl dn .
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Zarówno warto zadana jak i zmienna procesowa stanowi warto ci typu rzeczywistego, które mog jednak ró ni si
co do znaku, zakresu i jednostek in ynierskich. Zanim te warto ci liczb rzeczywistych zostan wprowadzone do
instrukcji regulatora PID, warto ci musz zosta przekonwertowane – unormowane, na warto zmiennoprzecinkow .
Pierwszym krokiem jest ewentualnie zamiana warto ci liczby caãkowitej 16-bitowej na liczb zmiennoprzecinkow
(rzeczywist ). Poni sza sekwencja instrukcji pozwala na zamian z liczby caãkowitej na rzeczywist .

ITD
DTR

AIW0, AC0
AC0, AC0

// zamiana warto ci wej ciowej na podwójne sãowo
// zamiana liczby caãkowitej 32 bitowej na liczb rzeczywist

Kolejnym krokiem jest zamiana liczby rzeczywistej na liczb unormowan z zakresu 0.0 do 1.0. Poni sze równanie
pokazuje w jaki sposób znormalizowa warto zadan lub warto procesow .

RNorm = ((RRaw / Span) + Offset)
Gdzie:
RNorrm – znormalizowana warto rzeczywista
RRaw – nie znormalizowana warto liczbowa
Offset – wynosi 0.0 dla liczb bez znaku (unipolarna)
0.5 dla liczb ze znakiem (bipolarna)
Span – maksymalna mo liwa warto liczbowa minus minimalna mo liwa warto
=32 000 dla liczb bez znaku (typowo)
=64 000 dla liczb ze znakiem (typowo)
Poni sza sekwencja instrukcji pokazuje w jaki sposób znormalizowa warto
64 000) jako kontynuacj poprzedniej sekwencji.

/R
+R
MOVR

64000, AC0
0.5, AC0
AC0, VD100

bipolarn zawart

w AC0 (o zakresie

// unormowanie warto ci w akumulatorze
// warto offset dla zakresu 0.0 do 1.0
// zapis warto ci znormalizowanej w tabeli (TABLE) regulatora

Konwersja warto ci wyj ciowej regulatora na wyskalowan warto

liczby caãkowitej

Warto wyj ciowa regulatora stanowi warto steruj c . Warto wyj ciowa stanowi liczb rzeczywist , unormowan z
zakresu 0.0 do 1.0. Zanim jednak warto wyj ciowa zostanie u yta jako wielko steruj ca wyj cia analogowego musi
zosta zamieniona na wyskalowan 16 bitow liczb caãkowit . Proces ten jest procesem odwrotnym zamiany PV i SP
na warto ci unormowane. Pierwszym krokiem jest zamiana wielko ci wyj ciowej na wyskalowan , rzeczywist liczb wg
poni szego wzoru:

RScal = (Mn – Offset) * Span
Gdzie:
RScal – wyskalowana warto wyj ciowa liczby rzeczywistej
Mn –
znormalizowana rzeczywista warto liczbowa wyj cia regulatora
Offset – wynosi 0.0 dla liczb bez znaku (unipolarna)
0.5 dla liczb ze znakiem (bipolarna)
Span – maksymalna mo liwa warto liczbowa minus minimalna mo liwa warto
=32 000 dla liczb bez znaku (typowo)
=64 000 dla liczb ze znakiem (typowo)
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Poni sza sekwencja instrukcji pokazuje w jaki sposób wyskalowa warto
MOVR
-R
*R

VD108, AC0
0.5, AC0
64000,AC0

wyj ciow regulatora:

//zaãadowanie warto ci wyj ciowej do akumulatora
//operacja tylko dla warto ci ze znakiem
//wyskalowanie warto ci w akumulatorze

Nast pnie, wyskalowana, warto rzeczywista reprezentuj ca warto wyj ciow regulatora musi zosta zamieniona na
liczb caãkowit 16-bitow . Poni sza sekwencja instrukcji pokazuje jak dokona konwersji:
ROUND
DTI
MOVW

AC0,AC0
AC0,LW0
LW0,AQW0

Dodatnie i ujemne sprz

//konwersja liczby rzeczywistej na caãkowit 32-bity
//konwersja wyniku na liczb caãkowit 16-bitow
//zapis warto ci na wyj cie analogowe

enie zwrotne p tli regulacji

P tla regulacji pracuje z dodatnim sprz eniem je eli wzmocnienie ma warto dodatni oraz z ujemnym sprz eniem
je eli ma warto ujemn . Dla ukãadu I lub DI, dla którego warto wzmocnienia wynosi 0.0 podaj c dodatni warto
dla cz ci caãkuj cej lub ró niczkuj cej spowoduje, e regulator b dzie pracowaã z dodatnim sprz eniem, natomiast
podaj c ujemn warto dla cz ci caãkuj cej lub ró niczkuj cej spowoduje, e regulator b dzie pracowaã z ujemnym
sprz eniem.

Zmienne i zakresy
Zmienna procesowa i warto zadana widziane s jako wej cia w p tli regulacji PID. Pola dla tych zmiennych w tabeli
regulatora s czytane przez instrukcj PID ale nie zmieniane.
Warto wyj ciowa wynika z przelicze PID, tak wi c warto ta jest ci gle zmieniana po ka dym przeliczeniu PID.
wyj ciowa ma warto
z zakresu 0.0 do 1.0. Pole warto ci wyj ciowej mo e by wykorzystane przez
Warto
u ytkownika do okre lenia pocz tkowej warto ci wyj ciowej, przy przej ciu z pracy r cznej regulatora PID na prac
automatyczn (auto). Patrz punkty odno nie „Trybów pracy” regulatora.
caãkuj ca, wtedy warto odchylenia jest korygowana przez obliczenia regulatora PID, a
Je eli u ywana jest cz
wynikowa jest nast pnie wykorzystywana jako wej cie w kolejnej kalkulacji PID. Je eli obliczona warto
warto
wyj ciowa wyjdzie poza zakres (warto poni ej 0.0 lub wi ksza ni 1.0), wtedy odchylenie pocz tkowe jest korygowane
wg nast puj cego wzoru:
MX = 1.0 - (MPn – MDn)
dla obliczonej warto ci wyj ciowej Mn > 1.0
lub
MX = - (MPn – MDn)
dla obliczonej warto ci wyj ciowej Mn < 0.0
Gdzie:
MX – warto pocz tkowa caãkowania- bias
MPn – warto wielko ci proporcjonalnej wyj cia w czasie cyklu n
MDn – warto wielko ci ró niczkuj cej wyj cia w czasie cyklu n
Mn – warto wielko ci wyj ciowej w czasie cyklu n
Doregulowanie poprzez zmian warto ci odchylenia pocz tkowego, jak pokazano powy ej, poprawia odpowied ukãadu
a jednocze nie sprawia, e warto
wyj ciowa powraca do zadanego zakresu. Obliczona warto
odchylenia jest
równie unormowana w zakresie 0.0 do 1.0 i zapisywana w tabeli PID po ka dym przeliczeniu. Warto zapisana w
odchylenia w tabeli mo e by zmieniana przez
tabeli wykorzystywana jest przy kolejnym przeliczaniu. Warto
u ytkownika przed wykonaniem instrukcji PID. Nale y jednak uwa a w przypadku r cznej zmiany aby nie wpisywa
warto ci spoza zakresu 0.0 do 1.0.
Podobna warto
zmieniana.

zmiennej procesowej jest wprowadzana do tabeli dla cz

ci ró niczkuj cej, nie mo e jednak by ona
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Tryby pracy
Nie ma wbudowanego mechanizmu sterowania trybami pracy regulatora PID w S7-200. Obliczenia PID s
przeprowadzane tylko w momencie wywoãania instrukcji PID. Tak wi c praca w trybie „automatycznym” („auto) istnieje
tylko wtedy gdy instrukcja PID jest wykonywana cyklicznie. Natomiast praca w trybie „R cznym” istnieje wtedy gdy
instrukcja PID nie jest wykonywana.
Instrukcja PID posiada bit pami taj cy uaktywnienie (bit historii), podobnie jak instrukcja licznika. Bit ten jest
wykorzystywany do wykrywania momentu przej cia uaktywnienia z 0 na 1. W momencie wykrycia zbocza
dokonywanych jest szereg czynno ci zapewniaj cych bezuderzeniowe przej cie z r cznego trybu pracy na
automatyczny. Aby zapewni pãynne przej cie w tryb automatycznej regulacji warto wyj ciowa ustawiona w trybie
pracy r cznej musi by podana na wej cie instrukcji PID (w tabeli regulatora jako parametry Mn) zanim dokonamy
przeã czenia w tryb pracy automatycznej. Instrukcja PID dokonuje nast puj ce akcje na warto ciach w tabeli regulatora,
aby zapewni ãagodne przeã czenie przy zmianie z pracy r cznej na automatyczn (wykryciu przej cia uaktywnienia z 0
na 1):
Ustawia warto

zadana (SPn) = warto ci procesowej (PVn)

Ustawia star warto

procesow (PVn-1) = warto ci procesowej (PVn)

Ustawia odchylenie (MX) = warto ci wyj ciowej (Mn)
Bit historii regulatora PID domy lnie jest ustawiony jako aktywny. Bit ten jest ustawiany przy starcie oraz przy ka dym
przej ciu sterownika z trybu pracy STOP na RUN. Przy pierwszym cyklu po przej ciu w tryb RUN, nie jest wykrywane
zbocze i akcja ãagodnego przej cia regulatora PID przej cia nie jest wykonywana.

Kontrola alarmów i specjalne operacje
Instrukcja PID zasadniczo jest bardzo prosta i wydajna. Niektóre procesy wymagaj procesów takich jak kontrola
alarmów lub specjalne przeliczenia zmiennych w tabeli regulatora, tego typu dodatkowe instrukcje nale y dopisa
samemu wykorzystuj c dost pne instrukcje programowania w S7-200.

Bã dy
W trakcie kompilacji CPU mo e wygenerowa bã dy kompilacji (bã dy zakresu) i proces kompilacji jest przerywany je eli
adres pocz tkowy tabeli regulatora lub numer kolejny p tli regulacji okre lony w instrukcji jest poza dopuszczalnym
zakresem.
Warto ci wej ciowe w tabeli regulatora nie s sprawdzane przez instrukcj PID. Nale y zapewni , aby warto
procesowa i zadana (jak równie warto
pocz tkowa caãkowania -bias i poprzednia warto
procesowa) byãy
warto ciami liczbowymi z zakresu 0.0 do 1.0.
Je eli wyst pi bã d podczas wykonywania instrukcji matematycznych w PID, wtedy ustawiany jest bit SM1.1
(przepeãnienie lub niedozwolona warto ) i nast puje zako czenie wykonywania instrukcji PID. (nie jest dokonywane
nadpisanie warto wyj ciowej, nale y zignorowa wtedy t warto i poprawi warto ci wej ciowe, które spowodowaãy
bã d instrukcji matematycznych).
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Tabela parametrów regulatora PID
Tabela regulatora ma dãugo

80 bajtów i format jak pokazano w tabeli 6-44.

Tabela 6-44 Tabela parametrów p tli regulacji
Offset
Pole
Format

Typ

Opis

REAL

In

Zawiera zmienn procesow , musi by
wyskalowana od 0.0 do 1.0.

REAL

In

Zawiera warto zadan , musi by
wyskalowana od 0.0 do 1.0.

REAL

In/Out

Wzmocnienie
(KC)

REAL

In

Zawiera warto wzmocnienia,
proporcjonaln . Mo e
stanowi cego cz
mie warto dodatni lub ujemn .

16

Czas cyklu
(TS)

REAL

In

Zawiera czas cyklu, w sekundach. Musi
by warto ci dodatni .

20

Czas caãkowania (TI)

REAL

In

Zawiera czas caãkowania, w minutach.
Musi by warto ci dodatni

24

Czas ró niczkowania (TD)

REAL

In

Zawiera czas ró niczkowania, w minutach.
Musi by warto ci dodatni

28

Bias (MX)
warto pocz tkowa
caãkowania

REAL

In/Out

Zawiera odchyãk lub wynik caãkowania z
zakresu 0.0 do 1.0.

32

Poprzednia warto
procesowa
(PVn-1)

REAL

In/Out

Zawiera warto zmiennej procesowej z
ostatniego cyklu instrukcji PID.

0

Zmienna procesowa (PVn)

4

Warto
(SPn)

zadana

8

Warto
(Mn)

wyj ciowa

12

36 do
79

Zawiera warto
od 0.0 do 1.0.

wyj ciow , wyskalowan

Zarezerwowane dla funkcji samostrojenia. Patrz tabela 15-1.
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Instrukcje przerwa
Odblokowanie i blokowanie przerwa
Instrukcja odblokowywania przerwa ENI uaktywnia globalnie
przetwarzanie wszystkich przyporz dkowanych procedur
przerwa . Instrukcja blokowania przerwa (DISI) globalnie
blokuje przetwarzanie przerwa .
Po przej ciu w tryb pracy RUN przerwania s domy lnie
nieaktywne. W trybie RUN mo emy odblokowa przerwania
przez wykonanie instrukcji odblokowania przerwa . Wykonanie
instrukcji blokowania przerwa blokuje wykonywanie wszystkich
przerwa ; jednak aktywne przerwania w kolejce przerwa s
dalej obsãugiwane.
Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
0004 (wykonywanie instrukcji ENI, DISI lub HDEF w
procedurze przerwania)

Warunkowy powrót z przerwania
Wykonanie instrukcji warunkowego powrotu z instrukcji
przerwania (CRETI), uzale nione jest od poprzedzaj cej j
instrukcji. W przypadku gdy poprzedzaj ca instrukcj CRETI
instrukcja jest aktywna, instrukcja CRTI jest wykonywana.

Przypisywanie przerwa
Instrukcja przypisywania przerwa (ATCH) przypisuje zdarzenia
(EVNT) do przerwa (INT) i uaktywnia dane przerwanie.
Kody bã dów w przypadku gdy ENO=0
0002 (konfliktowe przypisanie wej cia do HSC)

Odã czenie przerwa
Instrukcja odã czania przerwa (DTCH) odã cza zdarzenie
(EVNT) od wszystkich przerwa i blokuje przerwanie.

Kasowanie przerwa
Instrukcja kasowania przerwa kasuje wszystkie przerwania typu EVNT z kolejki przerwa . Instrukcja ta
wykorzystywana jest do kasowania kolejki przerwa z niepo danych przerwa . Je eli instrukcja ta zostaãa u yta w celu
wykasowania niepo danych przerwa , powinni my odã czy te zdarzenia przed wykasowaniem przerwa z kolejki.
Inaczej nowe przerwania mog by dodane do kolejki po wykasowaniu przerwa z kolejki.
Przykãad opisuj cy szybki licznik w trybie kwadraturowym wykorzystuj cy instrukcj CLR_EVNT. Je eli czujnik
podczerwieni zostaã zatrzymany na pozycji, która jest na zboczu przej cia ze strony jasnej na ciemn wtedy maãe
wibracje mog wygenerowa niepo dane przerwania zanim nowa warto PV zostanie zaãadowana.
Tabela 6-45 Argumenty instrukcji przerwa
Wej cia/wyj cia
Typ danych
INT
BYTE
EVNT
BYTE

Argument
Staãa (0 do 127)
Staãa CPU 221 i CPU 222:
CPU 224:
CPU 224XP i CPU 226:

0 do 12, 19 do 23 i 27 do 33
0 do 23 i 27 do 33
0 do 33
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Instrukcje przypisywania i odã czania przerwa
Zanim procedura przerwania mo e zosta wykonana musi nast pi przypisanie przerwania do procedury programu,
który chcemy wykona w razie wyst pienia danego zdarzenia. Instrukcj przypisywania przerwa wykorzystujemy do
przypisania przerwania (okre lonego przez numer przerwania) do procedury programu (okre lonej przez numer
procedury przerwania). Mo emy doã czy kilka przerwa do jednej procedury, ale jedno przerwanie nie mo e by
przypisane do kilku procedur przerwa .
Je eli przypiszemy przerwanie do procedury przerwania, wtedy przerwanie jest automatycznie odblokowywane. Je eli
zablokujemy wszystkie przerwania za pomoc globalnej instrukcji blokowania przerwa , ka de powstaãe przerwanie jest
kolejkowane, a do momentu gdy przerwania s odblokowane ponownie, za pomoc instrukcji globalnego odblokowania
przerwa lub do momentu przepeãnienia kolejki przerwa .
Mo emy zablokowa ka de indywidualne przerwanie przez usuni cia przypisania pomi dzy przerwaniem, a procedur
przerwania za pomoc instrukcji odã czania przerwa . Instrukcja odã czania przerwa ustawia przerwanie w stan
nieaktywny lub jest ono ignorowane. Tabela 6-46 pokazuje ró ne typy przerwa .
Tabela 6-46 Lista przerwa S7-200
Przerwanie

Opis

CPU 221
CPU 222

CPU 224

CPU 224XP
CPU 226

0

I0.0

Zbocze narastaj ce

TAK

TAK

TAK

1

I0.0

Zbocze opadaj ce

TAK

TAK

TAK

2

I0.1

Zbocze narastaj ce

TAK

TAK

TAK

3

I0.1

Zbocze opadaj ce

TAK

TAK

TAK

4

I0.2

Zbocze narastaj ce

TAK

TAK

TAK

5

I0.2

Zbocze opadaj ce

TAK

TAK

TAK

6

I0.3

Zbocze narastaj ce

TAK

TAK

TAK

7

I0.3

Zbocze opadaj ce

TAK

TAK

TAK

8

Port 0

Odbiór znaku

TAK

TAK

TAK

9

Port 0

Zako czenie transmisji

TAK

TAK

TAK

10

SMB34

TAK

TAK

TAK

SMB35

TAK

TAK

TAK

12

Przerwanie
czasowe 0
Przerwanie
czasowe 1
HSC0

CV=PV(wart. bie ca =
ustawiona)

TAK

TAK

TAK

13

HSC1

CV=PV(wart. bie ca =
ustawiona)

TAK

TAK

11

14

HSC1

Zmiana kierunku

TAK

TAK

15

HSC1

Zewn trzny reset

TAK

TAK

16

HSC2

CV=PV(wart. bie ca =
ustawiona)

TAK

TAK
TAK

17

HSC2

Zmiana kierunku

TAK

18

HSC2

Zewn trzny reset

TAK

TAK

19

PLS0

TAK

TAK

TAK

20

PLS1

PTO przerwanie
zako czenia zliczania
impulsów
PTO przerwanie
zako czenia zliczania
impulsów

TAK

TAK

TAK

21

Timer T32

CT=PT przerwanie

TAK

TAK

TAK
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Tabela 6-46 Lista przerwa S7-200 cd.
Przerwanie

Opis

CPU 221
CPU 222

CPU 224

CPU 224XP
CPU 226

22

Timer T96

CT=PT przerwanie

TAK

TAK

TAK

23

Port 0

TAK

TAK

TAK

24

Port 1

25

Port 1

Zako czenie odbioru
wiadomo ci
Zako czenie odbioru
wiadomo ci
Odebrano znak

TAK
TAK

26

Port 1

Zako czenie transmisji

27

HSC0

Zmiana kierunku

TAK

TAK

TAK

28

HSC0

Zewn trzny reset

TAK

TAK

TAK

29

HSC4

CV=PV(wart. bie ca =
ustawiona)

TAK

TAK

TAK

TAK

30

HSC4

Zmiana kierunku

TAK

TAK

TAK

31

HSC4

Zewn trzny reset

TAK

TAK

TAK

32

HSC3

CV=PV(wart. bie ca =
ustawiona)

TAK

TAK

TAK

33

HSC5

CV=PV(wart. bie ca =
ustawiona)

TAK

TAK

TAK

Przetwarzanie procedur przerwa w S7-200
Procedura przerwania wykonywana jest w odpowiedzi na przypisane wewn trzne lub zewn trzne przerwanie. Po tym
jak zostanie wykonana ostatnia instrukcja nast pi powrót do programu gãównego. Mo emy wyj z procedury przez
wykonanie powrotu warunkowego za pomoc instrukcji przerwania warunkowego (CRETI).
Tabela 6-47 pokazuje kilka wskazówek i ogranicze przy wykonywaniu procedury przerwania w programie.
Tabela 6-47 Wskazówki i ograniczenia przy wykorzystaniu procedury przerwania.
Wskazówki
Proces przerwania zapewnia szybk reakcj na wewn trzne lub zewn trzne zdarzenia. Mo emy zoptymalizowa
procedury przerwa przez wykonanie okre lonego zadania i powrót do programu gãównego. Je eli zapewnimy,
e procedura przerwania b dzie krótka, wtedy wykona si ona bardzo szybko, a inne procesy nie b d
opó niane. Je eli tego nie zrobimy mog wyst pi niepo dane warunki, które spowoduj nieoczekiwane
zachowanie si sterownika. Dla przerwa wa na jest zasada „im krótsze tym lepsze”.
Ograniczenia
Nie mo emy u ywa blokowania przerwa (DISI), odblokowywania przerwa (ENI), definiowania szybkich
liczników (HDEF) i instrukcji END w procedurze przerwania.

Obsãuga systemowa przerwa
Poniewa logika styków, wyj i akumulator mog wpãywa na przerwania, system zapisuje i ãaduje ponownie stos
logiczny, rejestry akumulatorów i bity pami ci SM, które wy wietlaj status akumulatora i instrukcji. Pozwala to unikn
zakãóce pracy programu gãównego przy przej ciu do i powrocie z procedury przerwania.

Dost p do wspólnych danych z poziomu programu gãównego i procedur przerwania
Mo na u ywa wspólnych danych w programie gãównym, oraz w jednej lub kilku procedurach przerwa . Poniewa nie
jest mo liwe aby przewidzie , w którym momencie sterownik S7-200 wygeneruje przerwanie, zalecane jest ograniczenie
ilo ci zmiennych, które s u ywane przez procedur przerwania. Problem ze spójno ci tych samych danych w
programie gãównym i w przerwaniu mo e wyst pi równie wtedy, gdy wykonywane instrukcje w programie gãównym
zostaãy przerwane przez przetwarzanie przerwania. W procedurze przerwania powinna by wykorzystywana tabela
zmiennych lokalnych, co zapewni u ycie zmiennych tymczasowych i nie zmieni danych u ywanych w innym miejscu
programu.
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Istnieje kilka sposobów programowania, które wykorzystywane s w celu zapewnienia spójno ci danych w programem
gãównym i procedurze przerwania. Sposoby te albo ograniczaj dost p do wspólnych danych albo uniemo liwiaj
wykonywanie przerwa , maj cych dost p do tych samych zmiennych.
Dla programów pisanych w j zyku STL, gdy wykorzystana jest wspólna zmienna typu bajt, sãowo, czy podwójne
sãowo, jednoczesny dost p do poprawnych danych mo na zapewni tylko przez skãadowanie wyników
równoczesnych operacji zmiennych po rednich (ró ne komórki pami ci, ró ne akumulatory).
Dla programów pisanych w j zyku LAD gdy wykorzystana jest wspólna zmienna typu bajt, sãowo, czy podwójne
sãowo, bezpieczny dost p do wspólnych danych mo e by zapewniony przez stosowanie odwoãa do nich przez
instrukcje MOVE (MOVB, MOVW, MOVD, MOVR). Instrukcja MOV jest zbudowana z pojedynczej STL instrukcji i
jej wykonanie nie b dzie zakãócone przez adne zdarzenie przerwania i dzi ki temu nie ma niebezpiecze stwa
niekontrolowanej modyfikacji warto ci zmiennej.
Dla programów pisanych w j zyku LAD lub STL gdy wykorzystywanych jest wiele wspólnych zmiennych typu bajt,
sãowo czy podwójne sãowo, nale y wykorzystywa instrukcje blokowania/odblokowywania przerwa (DISI oraz
ENI). W programie gãównym, w którym wykorzystywane s wspólne zmienne, nale y zablokowa przerwania. Po
zako czeniu wszystkich operacji zwi zanych z obsãuga zmiennych w programie gãównym i po zapisie wyników,
nale y ponownie uaktywni przerwania. W czasie, w którym przerwania s zablokowane, procedury przerwa nie
mog by wykonywane i i zablokowany jest dost p do zmiennych u ytych w procedurze obsãugi przerwania.
Rozwi zanie takie jednak wprowadza opó nienie w procesie obsãugi programów przerwa .
Wywoãanie podprogramów z poziomu procedur przerwa
Mo emy wywoãa tylko jedn procedur (jednokrotne zagnie d enie) z poziomu procedury przerwania. Akumulatory i
stos logiczny jest dzielony pomi dzy procedur przerwania i procedur programu, która jest wywoãywana.

Typy przerwa obsãugiwanych przez sterownik S7-200
S7-200 obsãuguje nast puj ce typy procedur przerwa :
Przerwania od portu komunikacyjnego: S7-200 generuje zdarzenia, które pozwalaj programowi sterowa portem
komunikacyjnym.
Przerwania wej /wyj (I/O): S7-200 generuje zdarzenia dla ró nych zmian na wej ciach i wyj ciach. Takie
zdarzenia pozwalaj programowi na odpowied dla szybkiego licznika, wyj cia impulsowego lub zbocza
narastaj cego lub opadaj cego na wej ciach.
Przerwania czasowe: S7-200 generuje zdarzenia, które pozwalaj programowi na reakcj w okre lonym czasie.

Przerwania portu komunikacyjnego
Port komunikacji szeregowej S7-200 mo e by sterowany z poziomu programu. Ten tryb pracy obsãugi portu
komunikacyjnego nosi nazw trybu swobodnego lub Freeport. W trybie swobodnym program musi zdefiniowa pr dko
transmisji, bity znaku, parzysto i protokóã. Przerwania dla odbioru i wysyãania znaków dost pne s w celu
uproszczenia sterowania komunikacj z poziomu programu. Wi cej informacji mo na znale przy opisie instrukcji
nadawania i odbioru transmisji.

Przerwania wej /wyj (I/O)
W ród przerwa wej /wyj wyró niamy przerwania od zbocza narastaj cego i opadaj cego, przerwania od szybkiego
licznika i wyj cia impulsowego. S7-200 mo e wygenerowa przerwanie dla zbocza narastaj cego i/lub opadaj cego na
wej ciach (I0.0, I0.1, I0.2 lub I0.3). Przerwanie od zbocza narastaj cego i opadaj cego mo na okre li dla ka dego z
tych wej . Tego typu przerwania mo na wykorzystywa do okre lania warunków, które musz by odebrane
natychmiast, w momencie wyst pienia zdarzenia.
Przerwanie od szybkiego licznika pozwala na odpowied w przypadku np. kiedy warto bie ca osi gnie warto
zadan , przy zmianie kierunku lub przy wyst pieniu zewn trznego sygnaãu reset. Ka de z przerwa dla szybkich
liczników pozwala na podj cie akcji i odpowiedzi w czasie rzeczywistym (real-time), co nie jest mo liwe z poziomu
programu u ytkownika, ze wzgl du na czas cyklu.
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Tabela 6-50 pokazuje wszystkie przerwania z ich priorytetami i numerem zdarzenia.
Tabela 6-49 Bity przepeãnienia kolejki przerwa
Opis (0 = bez przepeãnienia, 1 = przepeãnienie)
Kolejka komunikacji
Kolejka przerwania wej

Bit SM
SM4.0

/wyj

(I/O)

Kolejka przerwania czasowego

SM4.1
SM4.2

Tabela 6-50 Przypisanie priorytetów dla przerwa
Przerwanie Opis
8
9
23
24
25
26
19
20
0
2
4
6
1
3
5
7
12
27
28
13
14
15
16
17
18
32
29
30
31
33
10
11
21

Port 0
Odbiór znaku
Port 0
Zako czenie transmisji
Port 0
Zako czenie odbioru wiadomo ci
Port 1
Zako czenie odbioru wiadomo ci
Port 1
Odbiór znaku
Port 1
Zako czenie transmisji
PLS0
PTO przer. zliczania imp. zako czone
PLS1
PTO przer. zliczania imp. zako czone
I0.0
Zbocze narastaj ce
I0.1
Zbocze narastaj ce
I0.2
Zbocze narastaj ce
I0.3
Zbocze narastaj ce
I0.0
Zbocze opadaj ce
I0.1
Zbocze opadaj ce
I0.2
Zbocze opadaj ce
I0.3
Zbocze opadaj ce
HSC0
CV=PV (wart. bie ca = ustawiona)
HSC0
Zmiana kierunku
HSC0
Zewn trzny reset
HSC1
CV=PV (wart. bie ca = ustawiona)
HSC1
Zmiana kierunku
HSC1
Zewn trzny reset
HSC2
CV=PV (wart. bie ca = ustawiona)
HSC2
Zmiana kierunku
HSC2
Zewn trzny reset
HSC3
CV=PV (wart. bie ca = ustawiona)
HSC4
CV=PV (wart. bie ca = ustawiona)
HSC4
Zmiana kierunku
HSC4 t
Zewn trzny reset
HSC5
CV=PV (wart. bie ca = ustawiona)
Czasowe przerwanie 0 SMB34
Czasowe przerwanie 1 SMB35
Timer T32
CT=PT przerwanie

22

TimerT96

Grupa

Priorytet w grupie

Komunikacja
Najwy szy priorytet

Dyskretne
redni priorytet

Czasowe
Najni szy priorytet

CT=PT przerwanie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0
0
0
1
1
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
2
3
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Przykãad : procedura przerwania

M
A
I
N

Network 1 // w pierwszym cyklu:
// 1. Definiowanie procedury przerwania INT_0 dla
//
przerwania na opadaj ce zbocze dla I0.0
// 2. Globalne odblokowanie przerwa .
LD
SM0.1
ATCH INT_0, 1
ENI
Network 2 // Po wykryciu bã du wej /wyj (I/O),
// zablokuj przerwania na opadaj ce zbocze dla I0.0
// Network ten jest opcjonalny
LD SM5.0
DTCH 1
Network 3 // Gdy M5.0 ustawiony,
// zablokuj przerwania.
LD M5.0
DISI

I
N
T
0

Network 1 // I0.0 procedura dla przerwania na opadaj ce zbocze:
// Powrót warunkowy dla bã du wej /wyj (I/O).
LD SM5.0
CRETI

Przykãad : Czasowe przerwanie – czytanie z wej cia analogowego

M
A
I
N
S
U
B
R
0

Network 1 //Przy pierwszym cyklu wywoãanie procedury 0.
LD
SM0.1
CALL SBR_0

Network 1 // 1. Ustaw interwaã dla przerwaia czasowego 0 do 100
ms.
// 2. Przypisz przerwanie czasowe 0 (Event 10) do
INT_0.
// 3. Uaktywnienie globalnych przerwa .
LD
SM0.0
MOVB 100, SMB34
ATCH INT_0, 10
ENI

I
N
T
0

Network 1 // Odczyt warto ci AIW4 co 100 ms
LD
SM0.0
MOVW AIW4, VW100
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Przykãad: instrukcja kasowania przerwa
Network 1 // Instrukcja konfiguratora HSC
LD
SM0.0
MOVB 16#A0, SMB47
// Ustaw bit steruj cy:
// zapisz ustawienia
MOVD +6, SMD52
//PV = 6;
ATCH

HSC1_STEP1, 13
// przerwanie HSC1_STEP1: CV = PV
// dla HC1

Network 2 // skasuj niepo dane przerwania z
// powodu
// wibracji maszyny
LD
SM0.0
CEVNT 13
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Instrukcje operacji logicznych
Inwersja
Inwersja bajtu, sãowa i podwójnego sãowa
Instrukcje inwersji bajtu (INVB), sãowa (INVW) oraz inwersja
podwójnego sãowa (INVD) wymagaj podania zmiennej na
wej cie IN i ãaduj wynik inwersj zmiennej wej ciowej na
wyj cie OUT.

Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)

Specjalne bity pami ci SM
SM1.0 (zero)

’
Tabela 6-51 Argumenty instrukcji inwersji
Wej cia/wyj cia Typ danych
IN
BYTE
WORD
DWORD
OUT
BYTE
WORD
DWORD

Argumenty
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC,*VD, *LD, *AC, staãa
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, staãa
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, staãa
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC,*VD, *LD, *AC
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC
ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC,

Przykãad: instrukcje inwersji
Network 1
LD
I4.0
INVW AC0

Inwersja sãowa :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AND, OR i XOR
AND bajt, AND sãowo, AND podwójne sãowo
Instrukcje logiczne AND bajty (ANDB), AND sãowa (ANDW),
AND podwójne sãowa (ANDD) tworz AND (iloczyn logiczny) dla
odpowiednich bitów dwóch warto ci wej ciowych IN1 oraz IN2.
Wynik wpisywany jest na wyj cie OUT.

OR bajt, OR sãowo, OR podwójne sãowo
Instrukcje logiczne OR bajty (ORB), OR sãowa (ORW), OR
podwójne sãowa (ORD) tworz OR (sum logiczn ) dla
odpowiednich bitów dwóch warto ci wej ciowych IN1 oraz IN2.
Wynik wpisywany jest na wyj cie OUT.

XOR bajt, XOR sãowo, XOR podwójne sãowo
Instrukcje logiczne XOR bajty (XORB), XOR sãowa (XORW),
XOR podwójne sãowa (XORD) tworz sum EXKLUSIV OR dla
odpowiednich bitów dwóch warto ci wej ciowych IN1 oraz IN2.
Wynik wpisywany jest na wyj cie OUT.

Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)

Specjalne bity pami ci SM
SM1.0 (zero)

Tabela 6-52 Argumenty instrukcji inwersji
Wej cia/wyj cia Typ danych
IN1, IN2
BYTE
WORD
DWORD
OUT
BYTE
WORD
DWORD

Argumenty
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC,*VD, *LD, *AC, staãa
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, staãa
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, staãa
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC,*VD, *LD, *AC
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC
ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC
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Przykãad: instrukcje AND, OR oraz XOR

Network 1
LD
ANDW
ORW
XORW

I4.0
AC1, AC0
AC1, VW100
AC1, AC0
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Instrukcje przesuni cia
Przesuni cie bajtu, sãowa, podwójnego sãowa oraz liczby rzeczywistej
Instrukcje :
MOVB
MOVW
MOVD
MOVR

– przesu
– przesu
– przesu
– przesu

bajt,
sãowo
podwójne sãowo
liczb rzeczywist

przepisuj warto
komórki na wej ciu IN do nowej
komórki na wyj ciu OUT.
Rozkaz Move podwójnego sãowa wykorzystywany jest
tak e do tworzenia wska nika adresu (pointer). Wi cej
informacji zawarto w Rozdziale 4 po wi conemu
wska nikom i adresowaniu po redniemu.

Dla instrukcji IEC Move dane wej ciowe i wyj ciowe mog
by ró nego typu, ale tego samego rozmiaru.

Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)

Tabela 6-53 Argumenty instrukcji inwersji
Wej cia/wyj cia Typ danych
IN
BYTE
WORD, INT
DWORD, DINT

OUT

REAL
BYTE
WORD, INT
DWORD, DINT, REAL

Argumenty
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC,*VD, *LD, *AC, staãa
IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC,
staãa
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, &VB, &IB, &QB, &MB, &SB,
&T, &C, &SM, &SMB, &AIW, &AQW, AC, *VD, *LD, *AC, staãa
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, AC, *VD, *LD, *AC, staãa
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC,*VD, *LD, *AC
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AQW, *VD, *LD, *AC
ID, QD, VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC
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Bezpo rednie przesuni cie bajtu (odczyt i zapis)
Instrukcje :
MOV_BIR - czytaj bajt
MOV_BIW – zapisz do bajtu
pozwalaj w sposób natychmiastowy (bez czekania na
koniec cyklu) przepisa bajt pomi dzy fizycznym obszarem
wej /wyj a komórkami pami ci.
Instrukcja odczytu bezpo redniego bajtu (BIR) czyta
fizyczne wej cie (IN) i zapisuje wynik do komórki pami ci
(OUT) przy czym obraz wej nie jest od wie any.
Instrukcja zapisu bezpo redniego bajtu (BIW) czyta dane z
adresu pami ci na wej ciu (IN) i zapisuje wynik do
fizycznego wyj cia (OUT) oraz do odpowiedniego obszaru
w obrazie wyj .

Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)
brak dost pu do moduãu rozszerze

Tabela 6-54 Argumenty instrukcji bezpo redniego odczytu bajtu
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argumenty
IN
BYTE
IB, *VD, *LD, *AC
OUT
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC,*VD, *LD, *AC

Tabela 6-55 Argumenty instrukcji bezpo redniego zapisu bajtu
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argumenty
IN
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC,*VD, *LD, *AC, staãa
OUT
BYTE
QB, *VD, *LD, *AC
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Przesuni cie bloków danych
Przepisz blokowo bajt, sãowo, podwójne sãowo
Instrukcje :
BMB - przepisanie bloku bajtów (Block Move Byte)
BMW - przepisanie bloku sãów
BMD - przepisanie bloku podwójnych sãów
danych do nowego obszaru pami ci
przepisuj okre lon ilo
przez przepisywanie podanej ilo ci N bajtów, sãów i podwójnych
sãów pocz wszy od adresu wej ciowego IN do nowego bloku
pocz wszy od adresu podanego na wyj ciu OUT.
N ma zakres od 1 do 255.

Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)
0091 (argumenty poza zakresem)

Tabela 6-56 Argumenty instrukcji przepisywania bloków – Block Move
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argumenty
IN
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *LD, *AC
WORD, INT
IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AIW, *VD, *LD, *AC
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, *VD, *LD, *AC
DWORD, DINT
OUT
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *LD, *AC
WORD, INT
IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AIW, *VD, *LD, *AC
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, *VD, *LD, *AC
DWORD, DINT,
N
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, staãa, *VD, *LD, *AC

Przykãad: instrukcje przepisania bloku danych – Block Move
Network 1 // kopiuj tablic 1 (VB20 do VB23)
// do tablicy 2 (VB100 to VB103)
LD
I2.1
BMB VB20, VB100, 4
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Instrukcje steruj ce programem
Warunkowe zako czenie programu – END
Instrukcje zako czenia warunkowego (END) ko czy bie cy
cykl zale nie od warunku poprzedzaj cego instrukcj . Instrukcja
zako czenia warunkowego mo e by wykorzystywana w
programie gãównym, ale nie mo na jej wykorzystywa w
podprogramach lub procedurach przerwania.

Stop
Instrukcja STOP ko czy dziaãanie programu przez
wprowadzenie sterownika S7-200 z trybu RUN na STOP.
Je eli instrukcja STOP wykonywana jest w procedurze
przerwania wtedy procedura przerwania zostaje natychmiast
zako czona a wszystkie aktywne przerwania w kolejce s
ignorowane. Akcje bie cego cyklu s ko czone, a na ko cu
cyklu nast puje przej cie z trybu RUN na STOP.

Kasowanie licznika Watchdog
Instrukcja Watchdog (WDR) wyzwala systemowy timer kontroli dozwolonego czasu trwania cyklu programu.
Uruchomiony timer (Watchdog) musi by cyklicznie zerowany w p tli programu aby nie doszão przepeãnienia.
a to mo e by wynikiem
Przepeãnienie oznacza b dzie wydãu enie cyklu programu ponad dozwolon warto
wyst pienia awarii w sterowanym ukãadzie.
Instrukcj Watchdog nale y u ywa bardzo ostro nie. Je eli u ywamy instrukcji p tli programowej (Loop) w celu
wydãu enia cyklu programu, nast puj ce zadania s zabronione a do momentu zako czenia cyklu:
Komunikacja (z wyj tkiem trybu swobodnego - Freeport)
Od wie anie wej

/wyj

(z wyj tkiem dost pu bezpo redniego)

Forsowanie
Od wie anie bitów SM (SM0, SM5 do SM29 nie s od wie ane)
Diagnostyka Run-time
timery 10ms i 100ms nie b d zachowywaãy poprawnie czasu dla cyklu przekraczaj cego czas 25 sekund
Instrukcja STOP gdy u ywamy procedury przerwania
Moduãy rozszerze z wyj ciami binarnymi równie zawieraj timer Watchdog, który wyã cza wyj cia w momencie,
gdy S7-200 komunikuje si z moduãem. Nale y u ywa bezpo redniego zapisu do ka dego z moduãów rozszerze
z wyj ciami cyfrowymi w celu zachowania poprawnych warto ci na wyj ciach podczas przedãu onego czasu cyklu.
Patrz przykãad poni ej.
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Wskazówka
Je eli spodziewamy si , e czas cyklu przekroczy 500 ms lub gdy spodziewamy si , e obsãuga przerwa mo e
spowodowa , e powrót do programu gãównego b dzie dãu szy ni 500 ms, powinni my u y instrukcji kasowania
Watchdog w celu ponownego wyzwolenia timera Watchdog.
Za ka dym razem gdy u yjemy instrukcj kasowania Watchdog, powinni my równie u y instrukcj bezpo redniego
zapisu jednego bajtu wyj ciowego (QB) dla ka dego z moduãów rozszerzaj cych oddzielnie, aby wykasowa
watchdog dla moduãu rozszerzaj cego.
Jezeli u ywamy instrukcj kasowania Watchdog w celu wydãu enia do znacznie cyklu programu, przeã czenie
trybu pracy na STOP spowoduje, e S7-200 aby przej w stan STOP potrzebuje 1,4 sekundy.

Przykãad: instrukcje Stop, End i kasowanie Watchdog

Network 1 // Po wykryciu bã du wej
// przejd w tryb STOP.

/wj :

LD SM5.0
STOP
Network 2 //
//
//
//
//

Po uaktywnieniu M5.6, wykonywane s
kolejno
1. Skasuj kontrol Watchdog dla S7-200.
2. Skasuj watchdog’a dla pierwszego
moduãu wyj ciowego.

LD M5.6
WDR
BIW QB2, QB2
Network 3

// Po uaktywnieniu I0.0, zako cz bie cy
// cykl.

LD I0.0
END
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Instrukcje p tli For-Next
Instrukcje FOR i NEXT wykorzystywane s do tworzenia p tli
razy. Ka da z
programowych, powtarzanych okre lon ilo
instrukcji FOR wymaga zawsze równie instrukcji NEXT.
Mo emy zagnie d a instrukcje For-Next (umieszcza kolejne
p tle For-Next wewn trz istniej cych p tli For-Next) do poziomu
8 p tli.
Instrukcja FOR wykonuje wszystkie instrukcje pomi dzy
instrukcjami For i Next. Mo emy okre li warto indeksow lub
pocz tkow INIT oraz
licznik bie cy p tli INDX, warto
ko cow
FINAL.
warto
Instrukcja Next oznacza koniec instrukcji For w p tli.

Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)

Je eli uaktywnimy p tl For-Next wtedy proces p tli jest
kontynuowany, a do zako czenia iteracji, niezale nie czy
zmienimy warto pocz tkow od której p tla startuje. Mo emy
zmienia warto ci dla p tli For-Next je eli jest ona aktywna.
Je eli p tla zostanie uaktywniona ponownie, kopiuje ona
warto ci pocz tkowe do warto ci indeksu (bie cy numer p tli).
Instrukcja For-Next kasuje si samoczynnie w czasie kolejnego
wywoãania.

Na przykãad, podajemy warto INIT jako 1, a FINAL na 10, instrukcje pomi dzy instrukcj For a Next b d wykonywane
10 razy, a INDX b dzie inkrementowany:
1, 2, 3, ... 10.
Je eli warto pocz tkowa jest wi ksza ni warto ko cowa (FINAL) wtedy p tla nie jest wykonywana. Po ka dym
INDX jest inkrementowana, a rezultat jest
wykonaniu instrukcji pomi dzy instrukcjami FOR i NEXT, warto
porównywany z warto ci ko cow . Je eli INDX jest wi kszy ni warto ko cowa, p tla jest ko czona.
Je eli na szczycie stosu jest 1 w momencie gdy program wprowadzi instrukcj For-Next, wtedy równie na szczycie
stosu b dzie 1 gdy program wyjdzie z p tli For-Next.
Tabela 6-57 Argumenty instrukcji For i Next
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argumenty
INDX
INT
IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC
INIT, FINAL
INT
IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AIW, *VD, *LD, *AC, staãa
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Przykãad: instrukcje p tli For-Next

Network 1 // Po uaktywnieniu I2.0, wykonywana jest p tla
// (strzaãka 1) 100 razy
LD I2.0
FOR VW100, +1, +100
Network 2 // P tla wewn trzna (strzaãka 2)
// wykonywana jest dwa razy
// gdy wej cie I2.1 jest aktywne.
LD I2.1
FOR VW225, +1, +2
Network 3 // koniec p tli 2.
NEXT
Network 4 // koniec p tli 1 .
NEXT
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Instrukcje skoku
Instrukcja skoku do etykiety JMP pozwala na przej cie do
okre lonej etykiety N wewn trz programu.
Instrukcja etykiety
docelowego N.

(LBL)

oznacza

miejsce

skoku

Instrukcja skoku u ywana jest w programie gãównym w
podprogramach lub w procedurach przerwania. Instrukcja
skoku do odpowiedniej etykiety musi by zdefiniowana w
tym samym bloku kodu (w programie gãównym,
podprogramie lub procedurze przerwania).
Nie mo na u ywa rozkazu skoku z programu gãównego
do etykiety w podprogramie lub procedurze przerwania. I
tak samo nie wolno u ywa instrukcji skoku do przej cia z
podprogramu lub procedury przerwania do etykiety poza
tym procedurami.
Mo emy wykorzystywa instrukcj skoku w segmencie
SCR, ale odpowiednia instrukcja etykiety musi by
umieszczona w tym samym segmencie SCR.

Tabela 6-58 Argumenty instrukcji skoku
Wej cia/wyj cia
Typ danych

N

WORD

Argumenty

Staãa (0 do 255)

Przykãad: instrukcje skoku

Network 1 // Je eli dane „retentive” nie zostaãy utracone,
// przejd do LBL4
LDN SM0.2
JMP 4
Network 2
LBL 4
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Instrukcje sterowania sekwencyjnego (SCR)
Instrukcja SCR pozwala w prosty sposób na
sterowanie programem, w sposób który jest naturalny
dla LAD, FBD , oraz STL.
Je eli aplikacja skãada si z sekwencji operacji, które
musz by wykonane powtarzalnie, mo na wtedy
zastosowa instrukcje SCR aby podzieli program na
strukturalne cz ci w taki sposób aby bardziej
(funkcjonalnie) odzwierciedlaã nasz proces. Uãatwi to
zarówno programowanie jak i pó niejsze testowanie
aplikacji.
Instrukcja âaduj SCR (LSCR) ãaduje instrukcj SCR
na stos logiczny z warto ci bitu S który jest
odniesieniem do instrukcji N.
Segment SCR uaktywniany jest lub dezaktywowany
przez rezultat warto ci SCR na stosie. Warto stosu
SCR kopiowana jest na szczyt stosu logicznego co
pozwala na podziaã rozkazów i wyj
bezpo rednio
bez u ywania styków.
Obostrzenia
U ywaj c SCR nale y mie na uwadze nast puj ce
ograniczenia:
Nie mo na u ywa tego samego bitu S w wi cej ni
jednej procedurze. Np. je eli u ywamy S0.1 w
programie gãównym, wtedy nie wolno u ywa go w
podprogramie.
Nie wolno u ywa skoku do lub poza segment SCR;
jednak e mo emy u ywa instrukcji skoku i etykiety
wewn trz segmentu SCR.
Nie mo na u ywa instrukcji END w segmencie SCR.

Tabela 6-59 Argumenty instrukcji Przeka nika Sterowania Sekwencjami
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argumenty
S_bit
BOOL
S
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Rysunek 6-32 pokazuje stos S oraz stos logiczny i wykonanie instrukcji âaduj SCR. Nast puj ce warunki stanowi
logiczn prawd dla instrukcji SCR:
Instrukcja âaduj SCR (LSCR) oznacza pocz tek segmentu SCR, a instrukcja ko ca SCR (SCRE) oznacza koniec
segmentu SCR. Caãa logika pomi dzy instrukcjami âaduj SCR i End SCR oraz kolejne zaãadowanie instrukcji âaduj
SCR nie s zale ne od warto ci na stosie S.
Instrukcja przej cia SCR zapewnia warunek
przej cia z aktywnego segmentu SCR do kolejnego
segmentu SCR.
Wykonanie instrukcji przej cia SCR w momencie
gdy ma aktywny sygnaã kasuje bit S aktualnie
aktywnego segmentu i ustawia bit S segmentu
kolejnego. Skasowanie bitu S aktywnego segmentu
nie wpãywa na stos S w momencie wykonywania
instrukcji przej cia SCR. W konsekwencji segment
SCR pozostaje aktywny a do momentu jego
opuszczenia.
Rysunek 6-32 Efekt dziaãania LSCR na stosie

âaduj warto

Sx.y do SCR i na logiczny stos.

Stos S
Bit S

Stos logiczny

Instrukcja
warunkowego
zako czenia
SCR
(CSCRE) pozwala na opuszczenie aktywnego
przed
po
segmentu SCR bez wykonania instrukcji pomi dzy
warunkowym ko cem SCR, a instrukcja ko ca
SCR. Instrukcja warunkowego ko ca SCR nie
Rysunek 6-32 Efekt LSCR na stosie logicznym,
_______________________________________________________
wpãywa na bit S ani nie wpãywa na stos S.

W nast puj cym przykãadzie bit pierwszego cyklu SM0.1 ustawia S0.1, który powinien mie stan 1 w pierwszym cyklu.
Po opó nieniu 2 sekund, T37 spowoduje przej cie do stanu 2. Tranzycja ta spowoduje deaktywacj stanu 1 SCR (S0.1)
segmentu i uaktywni stan 2 (S0.2) segmentu.
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Przykãad: instrukcja sterowania sekwencj

1.

Network 1 // W pierwszym cyklu uaktywnij gaã
LD SM0.1
S S0.1, 1
Network 2

// Pocz tek gaã zi 1 – obszar sterowania.

LSCR S0.1
Network 3 //
//
//
//

Wysterowanie sygnaãów – ulica 1:
1. Ustaw czerwone wiatão.
2. Skasuj wiatão óãte i zielone.
3. Start timer 2--sekundowy.

LD SM0.0
S
Q0.4, 1
R
Q0.5, 2
TON T37, +20
Network 4 // Po 2 sekundach opó nienia, przej cie
// do gaã zi 2.
LD
T37
SCRT S0.2
Network 5 // Koniec SCR obszar gaã zi 1.
SCRE
Network 6 // Pocz tek stanu 2 obszar sterowania.
LSCR S0.2
Network 7 // Wysterowanie sygnaãów dla ulicy 2:
// 1. Ustaw: zielone wiatão
// 2. Start timera 25--sekund.
LD SM0.0
S
Q0.2, 1
TON T38, +250
Network 8 // Po 25 sekundach opó nienia,
// przej cie do gaã zi 3
LD
T38
SCRT S0.3
Network 9 //

Koniec SCR obszar gaã zi 2.

SCRE
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Sterowanie wspóãbie ne
W niektórych aplikacjach pojedyncze sekwencje musz zosta podzielone na dwie lub kilka gaã zi. Je eli nale y
dokona rozdziaãu na kilka gaã zi, wszystkie gaã zie musz by uaktywnione jednocze nie. Pokazano to na rys. 6-33.

Gaã
Gaã LL

Warunek
Warunek
przej
przej
cia cia

Gaã
Gaã

M
M

Gaã

Gaã
N

N

Rysunek 6-33 Praca wspóãbie na sekwencji

Rozdziaã gaã zi mo na zaimplementowa w programie SCR przez wykorzystanie kilku instrukcji SCRT uaktywnianych
tym samym warunkiem przej cia, jak pokazano na nast puj cym przykãadzie.
Przykãad: instrukcja sterowania sekwencyjnego
Network 1 // Pocz tek gaã zi L – obszar sterowania.
LSCR S3.4
Network 2
LD
A
SCRT
SCRT

M2.3
I2.1
S3.5 // przej cie do gaã zi M
S6.5 // przej cie do gaã zi N

Network 3

// Koniec obszaru gaã zi L.

SCRE

Sterowanie zbie ne
Sytuacja podobna do rozdziaãu powstaje gdy z dwóch lub kilku gaã zi sekwencji musi nast pi zbie no do pojedynczej
gaã zi. Je eli dane gaã zie si schodz , wtedy wszystkie gaã zie musz zosta zako czone zanim zostanie wykonany
nast pny stan. Rysunek 6-34 pokazuje zbie no dwóch gaã zi.
Sterowanie zbie no ci gaã zi mo na zaimplementowa w programie SCR przez dokonanie przej cia ze stanu L do
stanu L’ i przez dokonanie przej cia ze stanu M do stanu M’. Je eli oba bity SCR reprezentuj ce L’ i M’ s aktywne, stan
N mo e zosta uaktywniony jak pokazano w kolejnym przykãadzie.
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L

Gaã

M

Warunek przej cia

Gaã

N

Rysunek 6-34 Praca zbie na sekwencji
Przykãad: instrukcja zbie no ci gaã zi
Network 1 // Pocz tek gaã zi L – obszar sterowania
LSCR S3.4
Network 2 // Tranzycja do gaã zi L’
LD
V100.5
SCRT S3.5
Network 3 // Koniec SCR obszar gaã zi L’
SCRE
Network 4 // Pocz tek gaã zi M’ obszar sterowania
LSCR S6.4
Network 5 // Tranzycja do gaã zi M’
LD
C50
SCRT S6.5
Network 6 // Koniec SCR obszar gaã zi M’
SCRE
Network 7 //
//
//
//
LD
A
S
R
R

Gdy obie gaã zie L’ i M’ s aktywne :
1. Uaktywnienie gaã zi N (S5.0)
2. Skasuj gaã L’ (S3.5)
3. Skasuj gaã M’ (S6.5)

S3.5
S6.5
S5.0, 1
S3.5, 1
S6.5, 1
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W innej sytuacji warunek gaã zi mo e zosta podzielony na jeden lub kilka gaã zi, zale nie od warunków przej cia. Tak
sytuacj pokazano na rys. 6-35, który pokazuje odpowiedni program SCR.

Gaã

L

Warunek przej cia

Gaã

Warunek przej cia

M

Gaã

N

Rysunek 6-34 Praca zbie na sekwencji

Przykãad: warunków tranzycji
Network 1

// Pocz tek gaã zi L – obszar sterowania

LSCR S3.4
Network 2

// Przej cie do gaã zi M

LD
M2.3
SCRT S3.5
Network 3

// Przej cie do gaã zi N

LD
I3.3
SCRT S6.5
Network 4

// Koniec SCR obszar gaã zi L

SCRE
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Obsãuga diody diagnostycznej LED
Parametr wej ciowy IN je eli posiada warto
0, wtedy
dioda diagnostyczna LED jest zgaszona. Je eli Parametr
ten ma warto wi ksz od zera, wtedy za wiecona zostaje
dioda diagnostyczna LED ( óãta).
Dioda (LED) oznaczona jako SF/DIAG na elewacji CPU
mo e wieci si w kolorze óãtym w zale no ci od
warunków okre lonych w bloku systemowym lub gdy
instrukcja DIAG_LED posiada ró ny od zera parametr
wej ciowy IN.
Blok systemowy (konfiguracja LED) sprawdza:
SF/DIAG LED aktywna ( óãta) gdy jedna ze
zmiennych w CPU jest forsowana
SF/DIAG LED jest zaã czana ( óãta) gdy moduã
ma bã d wej cia/wyj cia
Nale y odznaczy obie opcje konfiguracji LED aby
zapewni instrukcji DIAG_LED wyã czno do sterowania
za wiecaniem diody SF/DIAG. Bã d systemowy CPU (SF)
powoduje e dioda wieci na czerwono.

Tabela 6-60 Argumenty instrukcji diody diagnostycznej LED.
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argumenty
IN
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, staãa, *VD, *LD, *AC

Przykãad 1: instrukcja diagnostycznej diody LED.
Pulsacja diody diagnostycznej LED w przypadku wyst pienia bã du.
Pulsacja diody diagnostycznej LED za ka dym razem po wykryciu 5 bã dów
Network 1
LD
O
O
O
O
A
=

SM1.3
SM2.0
SM4.1
SM4.2
SM5.0
SM0.5
V100.0

// Bity bã dów - patrz opis SM

Network 2
LD
SM0.0
DLED VB100

// 1 w ka dym cyklu

Przykãad 2: instrukcja LED diagnostyki
Wã czenie diody LED gdy powróci bã d.
Je eli w bajcie VB100 pojawi si kod bã du, za wie diod diagnostyczn LED
Network 1
LD
SM0.0
DLED VB100

// 1 w ka dym cyklu
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Instrukcje przesuni cia i rotacji
Przesuni cie w prawo i przesuni cie w lewo
Instrukcje przesuwania powoduj przemieszczenie warto ci
podanej na wej ciu IN w prawo lub w lewo o zadan w
parametrze N ilo bitów i ãaduj wynik na wyj cie OUT.
Instrukcje przesuwania (Shift) wypeãniaj zerami bity, które
zostaãy zwolnione w wyniku przesuni cia. Je eli ilo bitów
do przesuni cia (N) jest wi ksza lub równa dãugo ci
maksymalnie dozwolonej (8 dla bajtu, 16 dla sãowa i 32 dla
przesuwana jest o
podwójnego sãowa) wtedy warto
przesuni
jest
maksymalnie dozwolon ilo . Je eli ilo
wi ksza od 0, bit przepeãnienia (SM1.1) przyjmuje warto
ostatniego przesuni tego bitu poza dany rejestr. Bit zera
SM1.0 ustawiany jest je eli rezultat operacji przesuni cia
wynosi zero.
Instrukcje bajtowe s instrukcjami bez znaku. Dla instrukcji
sãowa
i podwójnego sãowa je eli wyst puje bit znaku (liczby ze
znakiem) jest on równie przesuwany.
Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)
Bity informacyjne SM
SM1.0 (zero)
SM1.1 (przepeãnienie)

Instrukcje rotacji w prawo i rotacji w lewo
Instrukcje rotacji przesuwaj (rotuj ) warto
podan na
wej ciu IN w prawo lub w lewo o zadan w parametrze N
bitów i ãaduj wynik na wyj cie OUT. Rotacja jest
ilo
przesuwaniem w p tli (ostatni bit wchodzi na miejsce
pierwszego i odwrotnie).
Je eli warto ilo ci bitów do przesuni cia (N) jest wi ksza
lub równa dãugo ci maksymalnie dozwolonej (8 dla bajtu, 16
dla sãowa i 32 dla podwójnego sãowa) wtedy S7-200
przeprowadza operacj modulo z warto ci przesuwan tak
aby otrzyma poprawn warto rotacji, zanim nast pi
przesuni cie. Wynik stanowi rotacj o 0 do 7 dla bajtu, 0 do
15 dla sãowa i 0 do 31 dla podwójnego sãowa.
Je eli warto przesuwania równa si zero, wtedy rotacja nie jest wykonywana. Je eli rotacja jest wykonana wtedy
warto ostatniego rotowanego bitu kopiowana jest do bitu przepeãnienia - SM1.1.
Je eli warto przesuwania nie stanowi podzielnika przez 8 (dla instrukcji bajtowych), 16 (dla instrukcji sãowowych) oraz
32 (dla instrukcji podwójnego sãowa), wtedy ostatni rotowany bit kopiowany jest do bitu przepeãnienia pami ci SM1.1. Bit
zera SM1.0 ustawiany je eli rezultat operacji rotacji wynosi zero.
Instrukcje bajtowe s instrukcjami bez znaku. Dla instrukcji sãowa i podwójnego sãowa je eli wyst puje bit znaku (liczby
ze znakiem) jest on równie przesuwany.
Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)

Bity informacyjne SM
SM1.0 (zero)
SM1.1 (przepeãnienie)

Tabela 6-61 Argumenty instrukcji przesuwania i rotacji
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argumenty
IN
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, staãa
WORD
IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, staãa
DWORD
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, HC, *VD, *LD, *AC, staãa
OUT
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC
WORD, INT
IW, QW, VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC
DWORD, DINT,
ID, QD,VD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC
N
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, staãa, *VD, *LD, *AC
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Przykãad: instrukcje przesuwania i rotacji
Network 1

LD
I4.0
RRW AC0, 2
SLW VW200, 3

Przesuni cie
Rotacja

Przed rotacj

Po pierwszej rotacji

Przed przesuni ciem

Po pierwszym przesuni ciu

Po drugiej rotacji

Po drugim przesuni ciu
Zerowy rezultat operacji (SM1.0) = 0
Bit przepeãnienia (SM1.1) = 1

Po trzecim przesuni ciu

Zerowy rezultat operacji (SM1.0) = 0
Bit przepeãnienia (SM1.1) = 1
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Przesuni cie w rejestrze przesuwnym
Instrukcja przesuni cia w rejestrze bitowym (SHRB)
w rejestrze przesuwnym. Instrukcja ta
przesuwa warto
umo liwia wykonywanie sekwencji i sterowanie przepãywem
danych. Nale y wykorzystywa t instrukcj do przesuwania
zawarto ci rejestru o jeden bit w cyklu.
Instrukcja przesuwania rejestru bitowego przesuwa warto
DATA do rejestru przesuwanego. S_BIT okre la najmniej
znacz cy bit rejestru przesuwanego. N okre la dãugo
rejestru przesuwnego i kierunek przesuwania (dodatnie
przesuwanie = N, ujemne przesuwanie = -N).
Ka dy bit wypchni ty przez instrukcj
jest w bicie przepeãnienia SM1.1.

SHRB umieszczany

Instrukcja ta definiowana jest zarówno przez najmniej
bitów okre lon przez
znacz cy bit (S_BIT) oraz ilo
dãugo N.
Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)
0091 (argumenty poza zakresem)
0092 (bã d w polu ilo ci)
Specjalne bity pami ci SM
SM1.1 (przepeãnienie)

Tabela 6-62 Argumenty instrukcji przesuwania rejestru przesuwnego
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argumenty
DATA, S_BIT
BOOL
I, Q,V, M, SM, S, T, C, L,
N
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, staãa
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Poni sza formuãa okre la adres bardziej znacz cego bitu rejestru przesuwnego
(MSB.b):
MSB.b = [(Byte S_BIT) + ([N]-1 + (bit S_BIT)) / 8].[reszta dzielenia przez 8]
Np.: je eli S_BIT wynosi V33.4, a N = 14, poni sza kalkulacja pokazuje, e MSB.b wynosi V35.1.
Przesuni cie
ujemne -14

MSB.b = V33 + ([14]-1 + 4)/8
= V33 + 17/8
= V33 + 2
z reszt 1
= V35.1
W przypadku przesuwania w lewo (ujemnym) warto ci
ujemna dãugo ci (N), dane
oznaczonej jako warto
wej ciowe przesuwane s w kierunku bardziej znacz cego
bitu rejestru przesuwnego, równocze nie przemieszczane
s mniej znacz ce bity (S_BIT). Dana, która jest aktualnie
przemieszczona na zewn trz umieszczana jest w bicie
przepeãnienia SM1.1.
Przy przesuwaniu w prawo (dodatnim ), (dodatnia warto
dãugo ci N) dane wej ciowe (DATA) przesuwane s w
kierunku mniej znacz cego bitu rejestru przesuwnego,
okre lonego przez S_BIT i przemieszczane s bardziej
znacz ce bity. Dana, która jest aktualne przemieszczona
na zewn trz umieszczana jest w bicie przepeãnienia
SM1.1.

MSB przesuni tego rejestru
Przesuni cie
dodatnie +14

Maksymalna dãugo rejestru przesuwnego wynosi 64 bity
(plus i minus). Rysunek 6-36 pokazuje przesuwanie bitów
ujemne i dodatnie N.

MSB przesuni tego rejestru
Rysunek 6-36 Wej. I wyj. rejestru przesuwnego

Przykãad: warunków tranzycji
Network 1
LD I0.2
EU
SHRB I0.3,V100.0,+4

Przed
pierwszym
przesuni ciem

Diagram czasowy

I0.2

Przed
pierwszym
przesuni ciem

Zbocze
narastaj ce P

Po drugim
przesuni ciu

I0.3
Pierwsze
przesuni cie

Drugie
przesuni cie
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Zamiana bajtów (Swap)
Instrukcje zamiany bajtów (SWAP) zamienia bardziej
znacz cy bajt z mniej znacz cym bajtem w sãowie IN.

Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)

Tabela 6-63 Argumenty instrukcji zamiany bajtów

Wej cia/wyj cia
IN

Typ danych
WORD

Argumenty
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC

Przykãad: Instrukcja zamiany bajtów (Swap)
Network 1
LD
I2.1
SWAP VW50

Zamiana
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Operacje na ãa cuchach znaków (String)
Dãugo

ãa cucha (String Length)

Instrukcja SLEN okre la dãugo
podanego na wej cie IN.

ãa cucha znaków

Kopiowanie ãa cucha (Copy String)
Instrukcja kopiowania SCPY kopiuje ãa cuch podany w
IN do drugiego ãa cucha podanego w OUT.

â czenie dwóch ãa cuchów
(Concatenate String)
Instrukcja SCAT doã cza ãa cuch podany w IN na
koniec drugiego ãa cucha podanego w OUT.

Bity SM i ENO
Dla instrukcji dãugo ci, kopiowania i ã czenia ãa cuchów
znaków nast puj ce warunki wpãywaj na ENO.
Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)
0091 (bã d zakresu)

Tabela 6-64 Argumenty instrukcji okre lania dãugo ci ãa cucha znaków
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argumenty
IN
STRING
VB, LB, *VD, *LD, *AC, staãa string
OUT
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC

Tabela 6-65 Argumenty instrukcji kopiowania i ã
Wej cia/wyj cia
Typ danych
IN
STRING
OUT
STRING

czenia ãa cuchów znaków
Argumenty
VB, LB, *VD, *LD, *AC, staãa string
VB, LB, *VD, *LD, *AC
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Przykãad: Instrukcje ã czenia, kopiowania i okre lania dãugo ci ãa cucha znaków

Network 1 // 1. Doã cz ãa cuch znaków “WORLD”
// do ãa cucha od VB0
// 2. Skopiuj ãa cuch od VB0
//
do nowego ãa cucha VB100
// 3. Pobierz dãugo ãa cucha
//
który rozpoczyna si od VB100

LD
SCAT
STRCPY
STRLEN

I0.0
“WORLD”, VB0
VB0, VB100
VB100, AC0

Przed wykonaniem programu

Po wykonaniu programu
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Kopiowane fragmentu z ãa cucha znaków.
Instrukcja kopiowanie fragmentu ãa cucha z caão ci (SSCPY)
kopiuje okre lon ilo znaków N z podanego ãa cucha w IN
pocz wszy od indeksu INDX, do nowego ãa cucha znaków
OUT.

Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)
0091 (bã d zakresu)
009B (indeks = 0)

Tabela 6-66 Argumenty instrukcji kopiowania fragmentu ãa cucha znaków
Wej cia/wyj cia
Typ danych
IN
STRING
VB, LB, *VD, *LD, *AC, staãa string
OUT
STRING
VB, LB, *VD, *LD, *AC
INDX, N
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, staãa

Przykãad: Instrukcje kopiowania fragmentu ãa cucha znaków
Network 1 // Start od siódmego znaku
// w ãa cuchu od VB0, skopiuj 5 znaków
// do nowego ãa cucha od VB20
LD
I0.0
SSCPY VB0, 7, 5, VB20

Przed wykonaniem programu

Po wykonaniu programu
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Szukanie podãa cucha w ãa cuchu znaków
Instrukcja wyszukiwania ãa cucha znaków wewn trz danego
ãa cucha (SFND) pozwala wyszuka podany na wej ciu IN2
ci g znaków wewn trz podanego na IN1 ãa cucha. Je eli dana
sekwencja znaków zostanie odnaleziona (dokãadnie b dzie
odpowiada ãa cuchowi podanemu na IN2) wtedy pozycja
pierwszego znaku w sekwencji zapisywana jest na wyj ciu
OUT. Je eli dana sekwencja znaków nie zostanie odnaleziona
w ãa cuchu IN1 wtedy instrukcja ustawi OUT na 0.

Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)
0091 (bã d zakresu)
009B (indeks = 0)

Szukanie pierwszego znaku wewn trz ãa cucha znaków
Instrukcja wyszukiwania pierwszego podanego znaku wewn trz
danego ãa cucha znaków (CFND) pozwala wyszuka podany
na wej ciu IN2 znak wewn trz podanego na IN1 ãa cucha
znaków. Je eli dany znak zostanie odnaleziony wtedy pozycja
znaku jest zapisywana jest na wyj ciu OUT. Je eli dany znak
nie zostanie odnaleziony wtedy wyj cie OUT ustawione
zostanie na 0.

Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)
0091 (bã d zakresu)
009B (indeks = 0)

Tabela 6-67 Argumenty instrukcji wyszukiwania ãa cucha i znaku wewn trz podanego ãa cucha znaków
Wej cia/wyj cia
Typ danych
IN1, IN2
STRING
VB, LB, *VD, *LD, *AC, staãa string
OUT
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC
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Przykãad: Instrukcje wyszukiwania ãa cucha wewn trz podanego ãa cucha znaków
Poni szy przykãad wykorzystuje ãa cuch znaków zapisany w VB0 jako rozkaz do zaã czenia i wyã czania pompy.
âa cuch znaków ’On’ zapisywany jest w VB20, a ãa cuch ’Off’ zapisywany jest w VB30. Rezultat odnalezienia
ãa cucha przez instrukcje dla ãa cuchów znaków zapisywany jest w AC0 (parametr OUT). Je eli rezultat nie wynosi
0, wtedy ãa cuch znaków ’On’ zostaã odnaleziony w ãa cuchu komendy (VB12).
Network 1 // 1. Ustaw AC0 na 1.
//
(AC0 u yto dla parametru OUT)
// 2. Szukaj ãa cuch od VB0 dla ãa cucha
//
od VB20 (’On’), start od pierwszej
//
pozycji (AC0=1).
LD
I0.0
MOVB 1, AC0
SFND VB0, VB20, AC0

Je eli znaleziono
ãa cuch znaków w VB20

Je eli nie znaleziono
ãa cucha znaków w VB20

Przykãad: Instrukcje wyszukiwania znaku wewn trz podanego ãa cucha znaków
W poni szym przykãadzie, ãa cuch zapisany od VB0 zawiera temperatur . âa cuch VB20 zawiera znaki numeryczne
(i znaki + oraz -), które okre laj temperatur . Program znajduje pozycj startow liczby w ãa cuchu i zamienia znaki
numeryczne na liczb rzeczywist . VD200 zawiera liczb rzeczywist temperatury.
Network 1 // 1. Ustaw AC0 na 1.
// (AC0 wykorzystywany jest dla parametru
// OUT i wska nik pierwszego znaku w
// ãa cuchu)
// 2. Znajd znak numeryczny
//
w ãa cuchu od VB0.
// 3. Zamie ãa cuch na liczb rzeczywist .
LD
MOVB
CFND
STR

Pozycja pocz tkowa temperatury
zapisanej w VB0

I0.0
1, AC0
VB0, VB20, AC0
VB0, AC0, VD200

Warto rzeczywista
temperatury

7
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Instrukcje obsãugi tablic
Dodawanie danych do tablicy
Instrukcja dodawania do tablicy pozwala doda now warto
(sãowo - w polu DATA) do tablicy TBL. Pierwsza warto
tablicy okre la maksymalny rozmiar tablicy TL. Druga
zawiera liczb wpisów danych EC. Nowe dane
warto
dodawane s do tablicy zawsze po ostatnim wpisie. Za
ka dym razem kiedy nowe dane s dodawane do tablicy
zwi kszany jest licznik wpisów.
Tablica mo e pomie ci do 100 wpisów.
Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
SM1.4 (przepeãnienie tabeli)
0006 (adresacja po rednia)
0091 (bã d zakresu)

Bity SM:
SM1.4 ustawiany jest na 1 gdy nast pi próba
przepeãnienia tabeli

Tabela 6-68 Argumenty instrukcji tablic
Wej cia/wyj cia
Typ danych
DATA
INT
TBL
WORD

IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, staãa
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC

Przykãad: Instrukcje dodawania do tabeli
Network 1

// âaduj maks. dãugo

tabeli

LD
SM0.1
MOVW +6, VW200
Network 2
LD
ATT

Przed wykonaniem ATT

TL (maks. ilo

I0.0
VW100, VW200

Po wykonaniu ATT

wpisów)

TL (maks. ilo

wpisów)

EC (licznik wpisów)

EC (licznik wpisów)

d0 (dana 0)

d0 (dana 0)

d1 (dana 1)

d1 (dana 1)
d2 (dana 2)
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Kolejki FIFO oraz LIFO
FIFO - First-In-First-Out
Instrukcja kolejki FIFO (First-In-First-Out –> pierwszy-wchodzipierwszy-wychodzi) przenosi najstarszy (lub pierwszy od góry)
wpis w tabeli do adresu wyj ciowego przez usuni cie pierwszego
od góry wpisu do tabeli (TBL) i przeniesienie warto ci wpisu pod
adres wskazany przez parametr DATA. Wszystkie pozostaãe
wpisy w tabeli s przesuwane o jedn pozycj w gór . Licznik
wpisów w tabeli jest dekrementowany przy ka dym wykonaniu
instrukcji.

LIFO - Last-In-First-Out
Instrukcja kolejki LIFO (Last-In-First-Out -> ostatni-wchodzipierwszy-wychodzi) przenosi najmãodszy (lub ostatni) wpis w tabeli
do adresu wyj ciowego przez usuni cie ostatniego wpisu do tabeli
(TBL) i przeniesienie warto ci wpisu pod adres wskazany przez
parametr DATA. Licznik wpisów w tabeli jest dekrementowany
przy ka dym wykonaniu instrukcji.

Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
SM1.5 (pusta tablica)
0006 (adresacja po rednia)
0091 (bã d zakresu)
Bity SM:
SM1.5 ustawiany jest na 1
gdy nast pi próba usuni cia wpisu dla pustej tabeli

Tabela 6-69 Argumenty instrukcji FIFO oraz LIFO
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argumenty
TBL
WORD
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, *VD, *LD, *AC
DATA
INT
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AQW, *VD, *LD, *AC

Przykãad: Instrukcja FIFO
Network 1

LD I4.1
FIFO VW200, VW400

Przed wykonaniem
FIFO
TL (maks. ilo

Po wykonaniu FIFO
wpisów)

TL (maks. ilo

wpisów)

EC (licznik wpisów)

EC (licznik wpisów)

d0 (dana 0)

d0 (dana 0)

d1 (dana 1)

d1 (dana 1)

d2 (dana 2)
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Przykãad: Instrukcja LIFO
Network 1

LD I0.1
LIFO VW200, VW300

Przed wykonaniem
FIFO
TL (maks. ilo

Po wykonaniu FIFO

wpisów)

TL (maks. ilo

wpisów)

EC (licznik wpisów)

EC (licznik wpisów)

d0 (dana 0)

d0 (dana 0)

d1 (dana 1)

d1 (dana 1)
d2 (dana 2)
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Wypeãnienie obszaru pami ci (Memory Fill)
Instrukcja wypeãniania obszaru pami ci (FILL) zapisuje N
kolejnych sãów, pocz wszy od adresu OUT warto ciami
sãów zawartych w adresie IN.
N ma zakres od 1 do 255.

Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)
0091 (bã d zakresu)

Tabela 6-70 Argumenty instrukcji wypeãnienia pami ci
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Atgument
IN
INT
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, staãa
N
BYTE
IB, QB,VB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC, staãa
OUT
INT
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AQW, *VD, *LD, *AC

Przykãad: Instrukcja wypeãniania obszaru pami ci
Network 1

LD I2.1
FILL +0, VW200, 10
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Szukanie danych w tablicy (Table Find)
Instrukcja wyszukiwania w tablicy (FND) szuka w tablicy
kryteriom wyszukiwania.
danych, które odpowiadaj
Instrukcja szukania tabeli wyszukuje tabel TBL, pocz wszy
od adresu podanego w parametrze INDX, dla warto ci
danych lub formatu PTN, który odpowiada kryteriom szukania
zdefiniowanym w CMD. Parametr komendy CMD podawany
liczbowa od 1 do 4 co odpowiada
jest jako warto
operacjom =, <>, < oraz >.
Je eli zaão enia wyszukiwania zostan odnalezione, INDX
okre la pasuj cy wpis w tabeli. Aby odnale nast pny wpis,
INDX musi zosta zwi kszony zanim ponownie wywoãamy
instrukcj .
Je eli warunki nie zostan odnalezione, INDX ma warto
równ licznikowi wpisów.
Tablica mo e mie do 100 wpisów. Dane numerowane s
(obszar do odnalezienia) od 0 do maksimum 99.

Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0006 (adresacja po rednia)
0091 (bã d zakresu)

Tabela 6-71 Argumenty instrukcji szukania tabeli
Wej cia/wyj cia Typ danych
TBL
WORD
IW, QW,VW, MW, SMW, T, C, LW, *VD, *LD, *AC
PTN
INT
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, staãa
INDX
WORD
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, *VD, *LD, *AC
CMD
BYTE
Staãa 1: równe (=), 2:nie równe (<>), 3:mniejsze ni (<), 4:wi ksze ni (>)
Wskazówka
Je eli u ywamy instrukcj wyszukiwania tabeli, która zostaãa wygenerowana za pomoc instrukcji dodawania do
tabeli, Last-In-Last-Out oraz First-In-First-Out liczenie wpisów i dane odpowiadaj wzajemnie. Maksymalna ilo
wpisów sãów wymagana dla instrukcji dodawania do tabeli, Last-In-Last-Out oraz First-In-First-Out nie jest
wymagana dla instrukcji wyszukiwania tabeli. Patrz rysunek 6-37.
W konsekwencji powinni my ustawi Argumenty TBL instrukcji szukania na adres jednego sãowa (dwa bajty) wy ej
ni Argumenty TBL odpowiedniej instrukcji dodawania do tabeli, Last-In-Last-Out oraz First-In-First-Out.
Format tabeli dla ATT, LIFO i FIFO
TL (maks. ilo

Format tabeli dla TBL_FIND

wpisów)

EC (licznik wpisów)

EC (licznik wpisów)

d0 (dana 0)

d0 (dana 0)

d1 (dana 1)

d1 (dana 1)

d2 (dana 2)

d2 (dana 2)
d3 (dana 3)
d4 (dana 4)
d5 (dana 5)

d3 (dana 3)
d4 (dana 4)
d5 (dana 5)

Rysunek 6-37 Ró ne formaty tabel dla instrukcji szukania tabeli i ATT, LIFO, FIFO
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Przykãad: Instrukcja szukania tabeli

Network 1

LD
FND=

Gdy aktywne jest wej cie I2.1, szukaj w tabeli warto ci równej
3130 HEX.
EC (licznik wpisów)
d0 (dana 0)
d1 (dana 1)
d2 (dana 2)
d3 (dana 3)
d4 (dana 4)
d5 (dana 5)

Je eli tablica zostaãa stworzona z wykorzystaniem instrukcji
ATT, LIFO oraz FIFO, VW200 zawiera maksymaln ilo
wpisów i nie jest ona wymagana dla instrukcji wyszukiwania Find.

I2.1
VW202, 16#3130, AC1

AC1musi by
ustawiony na
0 aby wyszuka
od góry tabeli.
AC1 zawiera numer
wpisu danej
odpowiednio do
pierwszego
pasuj cego wpisu
w tabeli (d2).
Inkrementuj INDX
o jeden,
przed rozpocz ciem
szukania
wpisu w tabeli.
AC1 zawiera numer
wpisu wg drugiego
pasuj cego
wpisu
w tabeli (d4).
Inkrementuj INDX
o jeden,
przed wyszukiwaniem
odpowiedniego
wpisu w tabeli

AC1 zawiera warto
równ licznikowi
wpisów. Caãa tabela
jest przeszukiwana
bez odnalezienia
dalszego pasuj cego
wpisu
Przed ponownym
przeszukiwaniem
tabeli, warto INDX
musi zosta skasowana.

o
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Przykãad: Instrukcja tworzenia tabeli
Poni szy program tworzy tabel o wielko ci 20 pozycji. Pierwsza komórka zawiera dãugo tabeli (w tym przypadku
20 pozycji). Druga komórka pokazuje bie c ilo komórek. Pozostaãe zawieraj dane. Tablica mo e mie do 100
komórek. Program nie zawiera parametrów definiuj cych max. dãugo tabeli lub bie cej ilo ci komórek (VW0 oraz
VW2). Bie ca ilo komórek w tabeli (VW2) jest na bie co inkrementowana lub dekrementowana przez CPU. Przy
definicji tabeli nale y poda max. ilo wpisów. Bez podania max. Ilo ci wpisów niemo liwym b dzie zwi kszanie ich
ilo ci. Nale y równie zwróci uwag czy wszystkie komendy zapisu i odczytu uaktywniane s przez funkcj
wykrywania zbocza. Aby przeszuka tabel , index (VW106) musi zosta ustawiony na 0. Je eli dana zostanie
odnaleziona indeks b dzie zawieraã numer wpisu, ale je eli nie zostanie odnaleziony, wtedy indeks b dzie miaã
niezmieniony wcze niejszy wpis (VW2).
Network 1 // Utwórz tabel o 20 wpisach
// 1. W pierwszym cyklu zdefiniuj maks.
tabeli.
//
dãugo
LD
MOVW

SM0.1
+20, VW0

Network 2 // wykasuj tabel – wej cie I0.0
// przy narastaj cym zboczu I0.0, wypeãnij
// pami od VW2 ”+0” .
LD I0.0
EU
FILL +0, VW2, 21

Network 3

// zapisz warto do tabeli - wej cie I0.1
// przy narastaj cym zboczu I0.1, skopiuj
. // warto z VW100 do tabeli.

LD I0.1
EU
ATT VW100, VW0
Network 4 // Czytaj pierwsz warto w tabeli –
// wej cie I0.2.
// przesu ostatni warto w tabeli do
VW102.
// Spowoduje to zmniejszenie ilo ci wpisów.
// Przy narastaj cym zboczu I0.2,
// przesu ostatni warto do VW102
LD I0.2
EU
LIFO VW0, VW102
Network 5 //
//
//
//
//

czytaj ostatni warto tabeli - wej cie I0.3.
przesu pierwsz warto do VW102.
Powoduje to zmniejszenie warto ci wpisów.
Przy narastaj cym zboczu I0.0,
Przesu pierwsz warto do VW104

LD I0.3
EU
FIFO VW0, VW104
Network 6 //
//
//
//
//

Szukaj w tabeli pierwszego wpisu
który zawiera warto 10.
1. Przy narastaj cym zboczu I0.4,
skasuj indeks wska nika.
2. Znajd wpis w tabeli, która jest równa 10.

LD
I0.4
EU
MOVW +0, VW106
FND=
VW2, +10, VW106
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Instrukcje czasowe - Timery
Do odmierzania czasu w systemach SIMATIC sãu specjalizowane bloki programowe nazywane „timer’ami”. Istnieje
kilka rodzajów timerów, realizuj cych oprócz podstawowej, dodatkowe funkcje.

Timery wedãug standartu SIMATIC
Timer On-Delay (Opó nienie zaã czenia)
Retentive On-Delay Timer (Opó nienie zaã czenia z podtrzymaniem)
Instrukcje Timer On-Delay (TON) i Retentive Timer On-Delay
(TONR) odmierzaj czas od momentu uaktywnienia wej cia
wyzwalaj cego. Numer Timera (Txx) okre la jednocze nie
timer’a. Rozdzielczo
pokazana jest równie w
rozdzielczo
rozkazie.

Timer Off-Delay (Opó nienie wyã czenia)
Instrukcje Timer Off-Delay (TOF) wykorzystywany jest do
opó nienia zaã czenia wyj cia przez okre lony okres czasu od
momentu uaktywnienia wej cia wyzwalaj cego. Numer Timera
(Txx) okre la jednocze nie rozdzielczo timer’a. Rozdzielczo
pokazana jest równie w rozkazie.

Tabela 6-72 Argumenty instrukcji SIMATIC Timera
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Agrument
Txx
WORD
Staãa (T0 do T255)
IN
BOOL
I, Q,V, M, SM, S, T, C, L, przepãyw energii
PT
INT
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, staãa
Wskazówka
Nie mo emy wykorzystywa tego samego numeru Timera (Txx) dla Timera off-delay (TOF) oraz Timera on-delay
(TON). Np. nie mo emy u y zarówno TON jako T32 oraz TOF jako T32.
Jak pokazuje Tabela 6-73 trzy ró ne typy timerów umo liwiaj wykonanie trzech ró nych zada czasowych:
TON dla odmierzania pojedynczych interwaãów czasowych.
TONR do kumulacji kolejnych interwaãów czasowych.
TOF do opó nienia warunku wyã czenia (nieaktywny), np. dla schãodzenia silnika po jego wyã czeniu.

Tabela 6-73 Argumenty instrukcji Timer
Typ
Bie cy >= Ustawiony
Stan wej cia Enable (IN)
Pierwszy cykl
Bit Timera wyã czony
TON
Wã czenie timera
ON: warto bie ca zawiera czas
Zliczanie do 32, 767
OFF: bit timera wyã czony,
Warto bie ca = 0
warto bie ca = 0
Bit Timera wyã czony
TONR
Wã czenie timera
ON: warto bie ca zawiera czas
Zliczanie do 32, 767
OFF: bit timera wyã czony, warto
Warto bie ca mo e by
1
bie ca zawiera ostatni stan
zachowana
Bit Timera wyã czony
TOF
Wã czenie timera
ON: bit timera wã czony, warto
Bie cy = ustawiony,
bie ca = 0
Warto bie ca = 0
zatrzymanie zliczania
OFF: timer zlicza po przej ciu z 0 na 1
1
Warto dla timera zachowywanego mo e by odtworzona po zaã czeniu. Patrz Rozdz.4 odno nie pami ci nie ulotnej
dla S7-200.
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Patrz dokumentacja na CD odno nie przykładowych programów z u yciem Timera on-delay (TON). Patrz przykład 31.
Instrukcje TON i TONR zliczaj czas gdy wej cie zezwalaj ce (enable) jest aktywne. Je eli warto
lub wi ksza od nastawionego czasu, ustawiany jest bit Timera.

bie ca jest równa

Warto bie ca Timera TON jest kasowana gdy wej cie zezwalaj ce jest nieaktywne, przy czym warto
dla Timera TONR jest zachowywana w przypadku gdy wej cie to jest nieaktywne.
Mo emy wykorzystywa Timer TONR do kumulowania czasu, w momencie gdy wej cie zmienia si
Instrukcja kasowania – reset (R) – u ywana jest do kasowania warto ci bie cej TONR.
Zarówno TON, jak i TONR kontynuuje zliczanie w momencie gdy osi gni ta jest warto
zliczania czasu nast puje w momencie osi gni cia maksymalnej warto ci 32, 767.

bie ca
z 1 na 0.

zadana, zatrzymanie

Instrukcja TOF wykorzystywana jest do opó nienia wyã czenia danego wyj cia przez ustalony przedziaã czasu po
wyã czeniu wyj cia. Je eli wej cie zezwalaj ce jest zaã czone wtedy natychmiast nast puje zaã czenie bitu timera, a
warto bie ca ustawiana jest na 0. Je eli wej cie zmieni stan na nieaktywny, Timer zaczyna zlicza do momentu
osi gni cia zadanego czasu.
Je eli osi gni ta zostanie warto nastawiona, bit timera jest wyã czany, a warto bie ca jest zatrzymywana;
jednak w momencie gdy wej cie zmieni stan ponownie na aktywny zanim TOF osi gnie warto nastawion , bit
timera pozostaje aktywny.
Wej cie zezwalaj ce (enable) musi zmieni stan z 1 na 0 aby TOF zacz ã odlicza czas.
Je eli Timer TOF znajduje si wewn trz obszaru SCR, a obszar ten jest nieaktywny, wtedy warto
ustawiana jest na 0, bit timera jest kasowany, a warto bie ca nie jest zwi kszana.

bie

ca

Wskazówka
Mo emy skasowa TONR tylko u ywaj c instrukcji kasowania – reset (R). Instrukcja reset mo e by wykorzystana
do kasowania dowolnego timera TON i TOF. Instrukcja reset wykonuje nast puj ce czynno ci:
Bit Timera = off
Warto

bie ca Timera = 0

Po wykonaniu instrukcji reset, timer TOF wymaga aby sygnaã na wej ciu zezwalaj cym zmieniã stan z 1 na 0.

Okre lanie rozdzielczo ci Timera
Timery zliczaj okre lony przedziaã czasowy. Rozdzielczo (lub podstawa czasu) danego Timera okre lona jest przez
warto czasu danego interwaãu. Np., TON z rozdzielczo ci 10 ms zlicza kolejne interwaãy 10-milisekundowe jakie
wyst pi po uaktywnieniu timera TON: zliczenie 50 dla timera 10-milisekundowego oznacza warto 500 ms. Timery
SIMATIC dost pne s z rozdzielczo ci : 1ms, 10 ms i 100 ms. Jak pokazano w tabeli 6-74, numer timera okre la jego
rozdzielczo .
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Wskazówka
Aby zapewni minimalny interwaã czasowy, nale y zwi kszy warto
nastawy (PV) o 1. Np., aby zapewni
minimalny interwaã czasowy minimum 2100 ms dla Timera 100 ms nale y ustawi warto c PV na 22.

Tabela 6-74 Numery timerów i ich rozdzielczo ci
Typ Timera
Rozdzielczo
TONR (pami tany – retentive) 1ms
10 ms
100 ms
1ms
TON, TOF
10 ms
(nie pami tany – non
retentive)
100 ms

Warto maksymalna
32,767 s (0,546 min.)
327,67 s (5,46 min.)
3276,7 s (54,6 min.)
32,767 s (0,546 min.)
327,67 s (5,46 min.)
32 6,7 s (54,6 min.)

Numer Timera
T0, T64
T1 do T4, T65 do T68
T5 do T31, T69 do T95
T32, T96
T33 do T36, T97 do T100
T37 do T63, T101 do T255

Wpãyw rozdzielczo ci na wykonywanie instrukcji Timera
Dla Timerów z rozdzielczo ci 1ms, bit Timera i warto bie ca od wie ane s asynchronicznie do cyklu programu.
Dla cyklu wi kszego ni 1ms, bit timera i warto bie ca od wie ane s kilka razy w ci gu cyklu.
bie ca od wie ane s na pocz tku ka dego cyklu
Dla Timerów z rozdzielczo ci 10 ms, bit Timera i warto
programu. Bit timera i warto bie ca pozostaj niezmienione w ci gu danego cyklu, a interwaã czasu, który jest
kumulowany w danym cyklu dodawany jest do warto ci bie cej na pocz tku ka dego cyklu.
Dla Timerów z rozdzielczo ci 100 ms, bit Timera i warto bie ca od wie ane s w momencie wykonania instrukcji;
jednak nale y zapewni aby instrukcja Timera wykonywana byãa tylko raz w ci gu cyklu aby zapewni poprawny czas.
Przykãad: Timer SIMATIC On-Delay
Network 1
LD

// Timer ON-Delay

I0.0

// I0.0 ON to T37 uaktywniony,
// I0.0 OFF to T37 deaktywacja i zerowanie
// w. bie cej
TON T37,+10 // timer 100 ms T37 – czas upãywa po
// (10 x 100 ms = 1s)
Network 2

// Bit T37 kontrolowany przez timer T37

LD T37
= Q0.0
Diagram czasowy
I0.0

Bie

ca = 10

T37 (bie

Maks.
warto

=32767

ca)

T37 (bit) Q0.0
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Wskazówka
W celu zapewnienia, aby wyj cie timera (który si sam kasuje) byão aktywne jeden cykl w momencie gdy timer
osi gnie warto bie c , nale y u y styku normalnie zwartego zamiast bitu timera jako sygnaã uaktywniaj cy
wej cie timera.
Przykãad: Timer SIMATIC On-Delay z kasowaniem
Network 1 // 10 ms timer T33 czas upãywa po (100 x 10 ms = 1s)
// M0.0 puls za dãugi do monitorowania przez Status view
LDN
TON

M0.0
T33, +100

Network 2

// zaã cz Q0.0 po (40 x 10 ms)
// dla fali 40% OFF/60% ON

LDW>= T33, +40
=
Q0.0
Network 3

// T33 (bit) puls za szybki do monitorowania Status view
// skasuj timer przez M0.0 po
// czasie (100 x 10 ms)

LD T33
=
M0.0
Diagram czasowy
Bie

cy=100

Bie

cy=40

T33(bie

cy)

T33 (bit) M0.0

Q0.0

Przykãad: Timer SIMATIC Off-Delay
Network 1 // 10-ms timer T33 czas upãywa po (100 x 10 ms = 1s)
// I0.0 ON-to-OFF to T33 aktywny
// I0.0 OFF-to-ON to T33 nieaktywny i zerowanie
LD
I0.0
TOF T33, +100
Network 2 // Timer T33 steruje Q0.0 przez wyj cie timera T33
LD
=

T33
Q0.0

Diagram czasowy
I0.0

Bie

ca=100

T33 (bie

cy)

T33 (bit) Q0.0
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Przykãad: Timer SIMATIC On-Delay z zapami taniem
Network 1 // 10 ms TONR timer T1 czas upãywa po
// PT=(100 x 10 ms=1s)
LD
I0.0
TONR T1, +100
Network 2

// T1 bit sterowany przez timer T1.
// ustaw Q0.0 po 1 sekundzie

LD T1
=
Q0.0
Network 3 //
//
//
//
LD
R

TONR timer musi zosta skasowany przez instrukcj
kasowania – Reset z adresem timera T adres.
kasowanie timera T1 (bie ca warto i bit) przy
aktywnym wej ciu I0.1.

I0.1
T1,1

Diagram czasowy

I0.0

100 (bie

ca)

60 (bie

T1 (bie

ca)

ca)

T1 (bit) Q0.0
I0.1 kasowanie
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Timery wedãug standardu IEC
Timer On-Delay (Opó nione zaã czenia)
Retentive On-Delay Timer (Opó nione zaã czenia z podtrzymaniem)
Instrukcje Timer On-Delay (TON) zlicza czas od momentu
uaktywnienia wej cia wyzwalaj cego.

Timer Off-Delay (Opó nienie wyã czenia)
Instrukcje Timer Off-Delay (TOF) opó nia zaã czenie wyj cia
przez okre lony okres czasu od momentu deaktywacji wej cia
wyzwalaj cego.

Timer Impulsowy (Impuls)
Timer impulsowy (TP) generuje impulsy przez okre lony czas.
Tabela 6-75 Argumenty instrukcji IEC timera
Wej cia/wyj cia Typ danych
Argumanty
Txx
TON, TOF, TP
Staãa (T32 do T63, T96 do T255)
IN
BOOL
I, Q,V, M, SM, S, T, C, L, zwarcie linni
PT
INT
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, T, C, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC, staãa
Q
BOOL
I, Q,V, M, SM, S, L
ET
INT
IW, QW,VW, MW, SMW, SW, LW, AC, AQW, *VD, *LD, *AC

Wskazówka
Nie mo emy wykorzystywa tego samego numeru Timera TOF, TON i TP. Np. nie mo emy u y zarówno TON jako
T32 oraz TOF jako T32.
Instrukcja TON zlicza przedziaã czasu, a do warto ci zadanej, w momencie gdy wej cie zezwalaj ce (IN) jest
aktywne. Je eli czas bie cy (ET) jest równy czasowi nastawionemu (PT), bit timera (Q) jest ustawiany. Kasowanie
bitu wyj ciowego nast puje gdy wej cie zezwalaj ce jest wyã czone. Je eli warto nastawiona jest osi gni ta,
nast puje zatrzymanie odliczania, a timer jest deaktywowany.
Instrukcja TOF opó nia ustawienie wyj cia w okre lonym czasie po przej ciu wej cia na 0. Odlicza czas do
ustawionej warto ci czasu kiedy wej cie aktywacji (IN) przeã czone zostanie na 0. Je eli odmierzany czas (ET)
równy jest warto ci nastawionej (PT) bit wyj ciowy timera (Q) jest kasowany. W momencie osi gni cia warto ci
nastawionej bit wyj ciowy timera jest kasowany, a osi gni ty czas jest zachowywany do ponownej zmiany wej cia
aktywacji na 1. Je eli wej cie aktywacji zostanie zmienione na 0 na czas krótszy ni ustawiona warto , bit
wyj ciowy zostanie aktywny.
Instrukcja TP generuje impuls na okre lony czas. Je eli wej cie aktywacji (IN) zmieni stan na 1, wtedy warto bitu
wyj ciowego (Q) zmieni si na 1. Bit wyj ciowy pozostanie zaã czony na czas okre lony w warto ci nastawy (PT).
Je eli czas bie cy (ET) osi gnie warto nastawion (PT), bit wyj ciowy zmieni stan na 0. Czas pozostanie
zachowany do momentu a wej cie aktywacji zostanie skasowane. Je eli bit wyj ciowy zostanie zaã czony to
pozostanie on aktywny do czasu osi gni cia czasu impulsu.
Ka de zliczenie warto ci bie cej stanowi wielokrotno podstawy czasu. Np. warto 50 dla podstawy 10ms stanowi
warto 500ms. Timery IEC (TON, TOF oraz TP) dost pne s dla trzech rozdzielczo ci. Rozdzielczo okre lona jest
przez numer timera, jak pokazano w tabeli 6-76.
Tabela 6-76 Numery timerów i ich rozdzielczo
Rozdzielczo
Warto maksymalna
1ms
32,767 s (0,546 min.)
10 ms
327,67 s (5,46 min.)
100 ms
3276,7 s (54,6 min.)

Numer Timera
T32, T96
T33 do T36, T97 do T100
T37 do T63, T101 do T255
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Przykãad: IEC Timer SIMATIC On-Delay
Diagram czasowy
Wej cie

VW100
(bie ca)
Wyj cie Q

Przykãad: IEC Timer SIMATIC Off-Delay

Diagram czasowy
Wej cie

VW100
(bie ca)
Wyj cie Q

Przykãad: IEC Timer impulsowy
Diagram czasowy
Wej cie
Vw100
(bie ca)

Wyj cie Q
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Timery interwaãu czasowego
BITIM (Beginning Interval Time)
Instrukcja aktywacji interwaãu czasu (BITIM) odczytuje bie c
warto wbudowanego 1-milisekundowego licznika i zapisuje warto
na wyj ciu OUT. Maksymalny interwaã czasowy dla warto ci DWORD
wynosi 2 do pot gi 32 lub 49,7 dni.

CITIM (Calculate Interval Time)
Instrukcja obliczania interwaãu czasowego (CITIM) oblicza czas
pomi dzy czasem bie cym, a czasem podanym na wej ciu IN.
Ró nica jest zapisywana na wyj ciu OUT. Maksymalny interwaã czasu
dla warto ci DWOR w milisekundach wynosi 2 do pot gi 32 lub 49,7
dni.
CITIM automatycznie obsãuguje przepeãnienie jedno
milisekundowego timera zale nie od momentu wykonania instrukcji
BITIM.

Tabela 6-77 Argumenty instrukcji timera interwaãu czasowego
Wej cia/wyj cia
Typ danych
Argumenty
IN
DWORD
VD, ID, QD, MD, SMD, SD, LD, HC, AC, *VD, *LD, *AC
OUT
DWORD
VD, ID, QD, MD, SMD, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC

Przykãad: Aktywacja interwaãu czasu oraz Obliczanie interwaãu czasu

Network 1 // Okre l czas wã czenia Q0.0.
LD
Q0.0
EU
BITIM VD0
Network 2
LD
CITIM

// Oblicz czas zaã czenia Q0.0.

Q0.0
VD0, VD4
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Instrukcje obsãugi podprogramów
CALL
Instrukcja wywoãania podprogramu (CALL) przekazuje
sterowanie do podprogramu SBR_N. Instrukcja wywoãania
podprogramu mo e by z parametrami lub bez parametrów. Po
tym jak podprogram zako czy swoje dziaãanie przekazuje
sterowanie do instrukcji, która nast puje po instrukcji wywoãania
podprogramu.
Instrukcja warunkowego powrotu z podprogramu (CRET)
ko czy dziaãanie podprogramu zale nie od logiki warunku.
Aby doda podprogram nale y wybra komend z menu :
Edit > Insert > Subroutine.

Kody bã dów ustawiaj ce ENO=0
0008 (przekroczenie maksymalnego zagnie d enia
podprogramów)
0006 (adresacja po rednia)
Z poziomu programu gãównego mo emy zagnie dzi do o miu
podprogramów (wywoãuj c kolejne podprogramy). Z poziomu
procedury przerwania nie mo emy zagnie d a podprogramów.
Wywoãanie podprogramu nie mo e by umieszczony w
podprogramie wywoãywanym z poziomu przerwania. Recursia
(podprogram, który wywoãuje sam siebie) nie jest zabroniona,
ale nale y w takim wypadku post powa bardzo ostro nie.
Tabela 6-78 Argumenty instrukcji wywoãania podprogramu
Wej cia/wyj cia Typ danych
Argumenty
SBR_N
WORD
Staãa dla CPU 221, CPU 222, CPU 224:
0 do 63
dla CPU 224XP oraz CPU 226:
0 do 127
IN
BOOL
V, I, Q, M, SM, S, T, C, L, zwarcie
1
BYTE
VB, IB, QB, MB, SMB, SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC , staãa
1
VW, T, C, IW, QW, MW, SMW, SW, LW, AC, AIW, *VD, *LD, *AC , staãa
WORD, INT
1
VD, ID, QD, MD, SMD, SD, LD, HC, AC, *VD, *LD, *AC ,
DWORD, DINT
&VB, &IB, &QB, &MB, &T, &C, &SB, &AI, &AQ, &SMB, staãa
*VD, *LD, *AC, staãa
STRING
2
IN/OUT
BOOL
V, I, Q, M, SM , S, T, C, L
2
1
BYTE
VB, IB, QB, MB, SMB , SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC
2
1
VW, T, C, IW, QW, MW, SMW , SW, LW, AC, *VD, *LD, *AC
WORD, INT
VD, ID, QD, MD, SMD2, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC1
DWORD, DINT
OUT
BOOL
V, I, Q, M, SM2, S, T, C, L
2
1
BYTE
VB, IB, QB, MB, SMB , SB, LB, AC, *VD, *LD, *AC
VW, T, C, IW, QW, MW, SMW2, SW, LW, AC, AQW, *VD, *LD, *AC1
WORD, INT
VD, ID, QD, MD, SMD2, SD, LD, AC, *VD, *LD, *AC1
DWORD, DINT
1
offset 1 lub wi cej
2
offset 30 lub wi cej
Wskazówka
Step 7-Micro/WIN automatycznie dodaje powrót bezwarunkowy z ka dego podprogramu.
Je eli podprogram jest wywoãany, caãy stos logiczny jest zapisywany, szczyt stosu ustawiany jest na jeden, pozostaãe
komórki stosu s zerowane, a sterowanie przekazywane jest do podprogramu. Po zako czeniu podprogramu nast puje
odtworzenie stosu, stos ponownie otrzymuje zachowane warto ci w momencie wywoãania podprogramu, a sterowanie
powraca do poprzedniego programu.
Akumulatory s wspólne dla podprogramów i wywoãywanych podprogramów. Nie przewidziano adnego mechanizmu
zapisywania i odtwarzania akumulatorów.
Je eli podprogram jest wywoãywany wi cej ni jeden raz w danym cyklu, nie powinno si stosowa instrukcji zbocza
narastaj cego, zbocza opadaj cego, timera i licznika.
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Wywoãanie podprogramów z parametrami
Podprogram mo e zawiera parametry. Parametry definiowane s w tabeli zmiennych lokalnych podprogramu.
Parametry musz mie nazwy symboliczne (maksimum 23 znaki), typ zmiennych i typ danych. Mo na przekazywa do
16 parametrów do oraz z podprogramu.
Pole typu zmiennych w tabeli zmiennych lokalnych okre la, czy zmienna przekazywana jest do podprogramu (IN),
przekazywane do oraz z podprogramu (IN_OUT) lub wyprowadzane z podprogramu (OUT). Tabela 6-79 opisuje typ
parametrów procedury. Aby doda kolejny wpis, nale y umie ci kursor w polu typu zmiennych (IN, IN_OUT lub OUT),
który chcemy doda . Klikaj c prawym klawiszem myszki wy wietlimy menu opcji. Wybieramy opcj wstawiana (Insert), a
nast pnie opcj wiersza poni ej (Row Below).
Tabela 6-79 Typy parametrów dla podprogramu
Parametr
Opis
IN
Parametry s przekazywane do podprogramu. Je eli parametr stanowi adres bezpo redni (np. VB10)
warto spod tego adresu przekazywana jest do procedury. Je eli parametr jest adresem po rednim
ze wskazanego adresu jest przekazywana do podprogramu. Je eli parametr
(np. *AC1) warto
stanowi staã warto (np. 16#1234) lub adres (np. &VB100) wtedy staãa lub adres przekazywane s
do podprogramu.
IN_OUT
Warto
we wskazanym miejscu przekazywana jest do podprogramu, a wynik zwracany jest z
podprogramu do tego samego miejsca. Staãa (jak 16#1234) i adres (jak &VB100) nie s dozwolone
dla parametrów wej ciowo-wyj ciowych.
OUT
Wynik z podprogramu zwracany jest do okre lonego miejsca parametru. Staãa (np. 16#1234) i adres
(np. &VB100) nie s dozwolone jako parametry wyj ciowe. Poniewa parametr wyj ciowy nie pami ta
warto ci przyporz dkowanej w ostatnim wykonaniu podprogramu nale y przypisa warto do wyj cia
przy ka dym wywoãaniu podprogramu. Nale y zauwa y , e instrukcje SET i RESET wpãywaj na
dany argument tylko wtedy gdy warunek jest speãniony.
TEMP
Pami lokalna nie wykorzystywana do przekazywania parametrów mo e by wykorzystywana do
chwilowego zapisu warto ci wewn trz podprogramu.
Jak pokazano na rys. 6-38 pole typu danych w tabeli zmiennych lokalnych definiuje rozmiar i format parametru. Typy
parametrów pokazano poni ej:
BOOL: ten typ danych wykorzystywany jest dla
pojedynczych wej i wyj binarnych. Zmienne DONE
w przykãadzie zadeklarowana jest
jako wej cie
binarne.
BYTE, WORD, DWORD: typ danych okre laj cy
wej cie lub wyj cie o wielko ci 1, 2 lub 4 bajtów
INT, DINT: typ danych okre laj cy wej cie i wyj cie o
wielko ci 2 lub 4 bajtów.
REAL: typ danych okre laj cy zmiennoprzecinkow
warto pojedynczej precyzji IEEE (4 bajty)

Rysunek 6-38 Tabela zmiennych lokalnych

STRING: typ danych okre lony jako wska nik do ãa cucha znaków (4 bajty)
Przepãyw energii (Power Flow): przepãyw sygnaãu dozwolony jest tylko dla wej cia binarnego. Taka deklaracja
okre la dla Step 7-Micro/WIN, e ten parametr wej ciowy jest wynikiem przepãywu sygnaãu opartego na kombinacji
instrukcji logicznych. Wej cie to musi by pierwsze w tabeli zmiennych, przed wszystkimi innymi typami wej .
Wej cie odblokowuj ce (EN) oraz IN1 wykorzystuj logik boolowsk .
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Przykãad: Wywoãanie podprogramu
Poni sze przykãady pokazuj programy napisane w j zyku STL. Pierwszy z programów mo e zosta
przedstawiony tylko za pomoc edytora STL, poniewa parametr typu BOOL nie zostaã zapisany w lokalnym
stosie danych L. Drugi program napisany w STL mo e by przedstawiony w drabince LAD lub blokach FBD,
poniewa do zapami tania stanów binarnych wej wykorzystano zmienne lokalne L.
Tylko w STL :
Network 1
LD

I0.0

CALL

// je eli I0.0 = ON to ãaduj procedur

SBR_0, I0.1, VB10, I1.0, &VB100, *AC1, VD200

Aby wy wietli poprawnie w LAD i FBD:
Network 1
LD
=
LD
=
LD

I0.0
L60.0
I0.1
L63.7
L60.0

CALL

SBR_0, L63.7, VB10, I1.0, &VB100, *AC1, VD200

Adres parametrów takich jak IN4 (&VB100) przekazywane s do podprogramu jako warto DWORD (podwójne sãowo
bez znaku). Typ parametru staãej warto ci musi zosta okre lony dla parametru w wywoãanym podprogramie z
identyfikatorem staãej z przodu warto ci staãej. Np., aby przekaza podwójne sãowo bez znaku o warto ci 12,345 jako
parametr, parametr nale y okre li jako DW#12345. Je eli pominiemy identyfikator staãej wtedy, warto mo e by
okre lona jako inny typ danych.
Nie ma w systemie automatycznej konwersji typów danych dla parametrów wej ciowych, czy wyj ciowych. Np. je eli
tabela zmiennych lokalnych okre la, e parametr ma typ danych REAL, a w wywoãanym podprogramie podano dla
parametru podwójne sãowo (DWORD), warto w podprogramie b dzie miaãa typ podwójnego sãowa.
Je eli warto przekazywana jest do podprogramu, wtedy umieszczana jest w pami ci lokalnej podprogramu. Lewa
kolumna w tabeli pokazuje adres zmiennej lokalnej dla ka dego z parametrów. Warto ci parametrów wej ciowych
kopiowane s do pami ci lokalnej podprogramu w momencie wywoãania podprogramu. Parametry wyj ciowe kopiowane
s z pami ci lokalnej podprogramu pod wskazany adres parametru wyj ciowego w momencie zako czenia
podprogramu.
Wielko i typ danej reprezentowane s poprzez odpowiedni kod parametru. Przyporz dkowanie warto ci parametrów
do pami ci lokalnej w podprogramie jest nast puj ce:
Warto ci parametrów przyporz dkowane s
podprogramu, pocz wszy od parametru L.0.

do pami ci lokalnej w porz dku okre lonym przy wywoãaniu

Jeden z o miu kolejnych bitów warto ci parametru przyporz dkowany jest do danego bajtu pocz wszy od Lx.0, a
sko czywszy na Lx.7.
Warto ci bajtu, sãowa i podwójnego sãowa przypisane s do pami ci lokalnej bajtowo (LBx, LWx, LDx).
W instrukcji wywoãania podprogramu z parametrami, poszczególne parametry musz by uporz dkowane pocz wszy od
parametrów wej ciowych, dalej parametry wej ciowo_wyj ciowe, a sko czywszy na parametrach wyj ciowych.
Programuj c w j zyku STL, format instrukcji CALL jest nast puj cy:
CALL

numer podprogramu, parametr1, parametr2,...., parametr
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Przykãad: Instrukcja wywoãania i powrót z podprogramu
M
A
I
N

S
B
R
0

Network 1 // przy pierwszym cyklu wywoãywana
// jest procedura 0 do inicjalizacji.
LD
CALL

SM0.1
SBR_0

Network 1

// Mo emy u y powrotu warunkowego aby
// wyj z procedury przed ostatni sieci

LD M14.3
CRET
Network 2

// Sie nr 2 mo e by pomini ta je eli
// aktywna jest bit M14.3.

LD
SM0.0
MOVB 10, VB0

Przykãad: Wywoãanie podprogramu z ãa cuchem znaków
Poni szy przykãad kopiuje ró ne ãa cuchy znaków do wybranego adresu zale nie od ustawienia wej cia.
Unikatowy adres ãa cucha jest zapami tywany. Adres ten przekazywany jest nast pnie do procedury poprzez
adresowanie po rednie. Typ danych parametrów wej ciowych procedury wybrano jako string. Procedura kopiuje
ãa cuch znaków (string) do ró nych miejsc.
âa cuch znaków mo e by równie przekazywany do procedury. Odwoãanie do ãa cucha wewn trz procedury jest
zawsze takie same.

M
A
I
M

Network 1 // pobranie wska nika do 1-go
// ãa cucha
LD
I0.0
SSCPY “string1”, VB100
AENO
MOVD &VB100, VD0
Network 2

// pobranie wska nika do 2-go
// ãa cucha

LD
I0.1
SSCPY “string2”, VB200
AENO
MOVD &VB200, VD0
Network 3
LD
CALL

I0.2
SBR_0, *VD0

Network 1
S
B
R
0

// wywoãanie podprogramu

// kopiowanie ãa cucha

LD
SM0.0
SSCPY *LD0, VB300
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Komunikacja w sieci

77

S7-200 jest przygotowany aby wspóãpracowa z urz dzeniami podã czonymi do ró nych sieci komunikacyjnych. Istnieje
mo liwo podã czenia do S7-200 równie urz dze , które wykorzystuj wãasne protokoãy komunikacyjne takie jak
drukarki, wagi czy modemy komunikacyjne.

STEP 7-Micro/WIN umo liwia konfiguracj poã cze sieciowych S7-200 w sposób ãatwy i intuicyjny.

W tym rozdziale
Zasady wspóãpracy S7-200 z sieciami komunikacyjnymi
Wybór protokoãu komunikacyjnego dla sieci
Instalacja i deinstalacja interfejsów komunikacyjnych
Projektowanie sieci
Komunikacja w trybie swobodnym (Freeport)
Wykorzystanie modemów i STEP 7-Micro/WIN w sieci
Zaawansowane zagadnienia komunikacji
Konfiguracja kabla RS-232/PPI Multi-Master dla obsãugi zdalnej

210
214
220
221
225
228
233
239
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Zasady wspóãpracy S7-200 z sieciami komunikacyjnymi
Wybór interfejsu komunikacyjnego dla sieci.
S7-200 obsãuguje wiele ró nych typów protokoãów sieciowych. Wybór sieci dokonywany jest z poziomu okna
dialogowego Set PG/PC Interface. Wybrany protokóã komunikacyjny wykorzystywany jest nast pnie w komunikacji
sieciowej.
Jest kilka sposobów skomunikowania si z
S7-200 :
kabel RS-232/PPI Multi-Master
karty komunikacyjne CP
karta komunikacyjna Ethernet

Aby wybra interfejs komunikacyjny dla
STEP7-Micro/WIN nale y (Patrz rysunek 7-1) :
1.

Nale y dwukrotnie klikn na okno
ustawie Communications Setup

2.

Wybra parametry interfejsu dla
STEP7-Micro/WIN.
Rysunek 7-1

STEP7-Micro/WIN Interfejs komunikacyjny

Kable PPI Multi-Master
S7-200 obsãuguje komunikacj poprzez dwa ró ne
typy kabli PPI Multi-Master. Kable te umo liwiaj
komunikacj poprzez port RS-232 lub USB.
Jak pokazano na rysunku 7-2 wybór typu kabla
jest bardzo prosty. W tym celu nale y:
1.

2.
3.

Klikn na klawisz wãa ciwo ci
(Properties) w oknie Set PG/PC
Interface.
Wybra zakãadk Local Connection
(poã czenie lokalne).
Wybra port USB lub okre lony port
COM.

Rysunek 7-2 Wybór kabla PPI Multi-Master
Wskazówka
Przykãady w niniejszym opisie odnosz si do kabla RS-232/PPI Multi-Master. Kabel RS-232/PPI Multi-Master
zast puje poprzedni kabel PC/PPI. Dost pny jest równie kabel USB/PPI Multi-Master.

Wskazówka
W danej chwili mo na u ywa tylko jeden kabel USB.
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Stacje Master i Slave w sieci PROFIBUS
S7-200 obsãuguje prac w sieci PPI master-slave. Za pomoc moduãu EM277 mo e peãni funkcj stacji slave w sieci
PROFIBUS. Oprogramowanie STEP7-Micro/WIN peãni zawsze funkcje mastera w sieci PPI.
Master
Stacja, która jest masterem w sieci mo e generowa zapytania do innych stacji w sieci. Master mo e równie
odpowiada na zapytania od innych stacji master w sieci. Typowymi stacjami master s oprogramowanie, np. STEP7Micro/WIN, panele operatorskie, np. TD200 oraz sterowniki S7-300 lub S7-400. S7-200 mo e peãni funkcje mastera
jedynie w poã czeniu z innym sterownikiem S7-200 .
Wskazówka
Panel TP070 nie mo e pracowa w sieci z inn stacj master.

Slave
Stacja, która zostaãa skonfigurowana jako slave mo e odpowiada tylko na zapytania ze strony mastera, slave nigdy nie
generuje zapytania. W wi kszo ci sieci, S7-200 peãni rol stacji slave. Jako stacja slave, S7-200 odpowiada na
zapytania w sieci ze strony stacji master, do których nale np. panele operatorskie lub oprogramowanie STEP7Micro/WIN.

Ustawianie pr dko ci transmisji i adresu w sieci
Pr dko transmisji danych w sieci, podaje si w jednostkach baud (krotno ci to kbaud lub Mbaud). Pr dko transmisji
okre la jak szybko mo na przesyãa dane w okre lonym czasie. Np. pr dko transmisji 19,2 kbaud okre la, e mo na
przesãa dane z pr dko ci 19,200 bitów na sekund .
Ka da stacja, która pracuje w sieci, musi zosta
skonfigurowana do transmisji danych z t sam
pr dko ci .
Najwi ksza
mo liwa
pr dko
transmisji okre lona jest przez najwolniejsz
stacj w sieci.
Tabela 7-1
pokazuje obsãugiwane pr dko ci
transmisji przez S7-200
Adres w sieci musi by niepowtarzalny dla ka dej
stacji w sieci. Adres niepowtarzalny zapewnia, e
wysyãanie i odbiór danych odbywa si z konkretnej
stacji. S7-200 obsãuguje adresy od 0 do 126.
Sterowniki S7-200 z dwoma portami, umo liwiaj
ustawienie niezale nie adresu dla ka dego z
portów.

Tabela 7-1 Pr dko ci transmisji portu komunikacyjnego S7-200
Sie
Pr dko transmisji
Sie standardowa
9,6 baud do 187,5 kbaud
Z u yciem EM 277
9,6 kbaud do 12 Mbaud
Tryb swobodny
1200 baud do 115,2 kbaud

Tabela 7-2 Domy lne adresy dla urz dze systemu S7-200
Urz dzenie
Adres
STEP 7-Micro/WIN
0
HMI (TD200, TP lub OP)
1
S7-200 CPU
2

Tabela 7-2 pokazuje zalecane ustawienia dla
stacji S7-200.
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Ustawienie pr dko ci transmisji i adresu dla STEP7-Micro/WIN
Dla STEP7-Mico/WIN nale y ustawi pr dko transmisji i adres w sieci. Pr dko
wszystkich stacji w sieci, a adres musi by ustawiony jako niepowtarzalny.

transmisji musi by taka sama dla

Typowo, nie nale y zmienia adresu sieciowego (0) dla Step7-Micro/WIN. Je eli w sieci pracuje inne oprogramowanie,
mo e zaistnie potrzeba zmiany adresu sieciowego dla Step7-Micro/WIN.

Rysunek 7-3 przedstawia sposób zmiany pr dko ci
transmisji danych
i adresu dla Step7-Micro/WIN.
Po naci ni ciu ikony Communications (komunikacja) na
pasku nawigacyjnym, nale y wykona nast puj ce
czynno ci:
1.

na przycisk
Dwukrotnie klikn
komunikacji (Communications setup).

2.

na klawisz wãa ciwo ci (Properties) w
Klikn
oknie dialogowym Set PG/PC Interface.

3.

Wybra adres w sieci dla Step7-Micro/WIN.

4.

pr dko
Wybra
Micro/WIN.

transmisji

dla

Rysunek 7-3 Konfiguracja STEP7-Micro/WIN
1.

2.

ustawie

STEP

3.

7-

4.

Rysunek 7-3 Konfiguracja STEP7-Micro/WIN

Ustawianie pr dko ci transmisji i adresu sieciowego dla S7-200.
Dla zapewnienia prawidãowej pracy STEP 7-Micro/WIN skonfigurowa poprawny adres oraz pr dko transmisji dla
S7-200. Dane te przechowywane s w bloku systemowym. Po wyborze nowych parametrów dla S7-200 nale y
ponownie zaãadowa blok systemowy do S7-200.
transmisji dla S7-200 wynosi
Domy lna pr dko
9,6 kbaud , natomiast domy lny adres wynosi 2.
Jak pokazano na rysunku 7-4 program STEP
7-Micro/WIN umo liwia ustawienie pr dko ci transmisji i
adresu sieciowego dla S7-200. Po wyborze ikony bloku
systemowego (System Block) w pasku nawigacji lub z
paska górnego komend View > Komponent > System
Block nale y :
1. Wybra adres w sieci dla S7-200
2. Wybra pr dko

transmisji dla S7-200

3. Zaãadowa blok systemowy do S7-200.

Rysunek 7-4 Konfiguracja S7-200 CPU

Wskazówka
Dozwolony jest wybór opcji wszystkich pr dko ci transmisji. Step 7-Micro/WIN sprawdza to ustawienie podczas
ãadowania bloku systemowego, zabronione pr dko ci dla danego modelu CPU nie b d ãadowane do sterownika.
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Wybór zdalnego adresu
Przed zaãadowaniem ustawie do S7-200 nale y
ustawi zarówno port (COM) do komunikacji dla
STEP7-Micro/WIN (local) oraz adres S7-200 (remote)
wg ustawie dla S7-200. Patrz na rysunek 7-5.
W przypadku braku poã czenia, po zaãadowaniu
mo e
okaza
si
konieczne
ustawie
przekonfigurowanie pr dko ci transmisji interfejsu
ustawiona
PG/PC (w przypadku gdy pr dko
aktualnie w S7-200, jest ró na od warto ci
nastawionej w Step7MicroWin). Patrz na rysunek 7-3
w celu ustawienia pr dko ci transmisji.

Rysunek 7-5 Konfiguracja STEP 7-Micro/WIN

Szukanie S7-200 CPU w sieci
Mo emy przeszuka sie w celu identyfikacji sterownika S7-200 CPU doã czonego do sieci. Mo emy przeszukiwa sie
dla okre lonej pr dko ci lub dla wszystkich pr dko ci transmisji.
Tylko
kabel
PPI
Multi-Master
pozwala
na
przeszukiwanie wszystkich pr dko ci transmisji.
Wãa ciwo ta nie jest dost pna dla procesorów CP.
1.

2.

Otworzy okno dialogowe dla komunikacji i
ikonk
nast pnie dwukrotnie nale y klikn
Refresh w celu rozpocz cia przeszukiwania.

1.

wszystkie
pr dko ci
Aby
przeszukiwa
transmisji, nale y wybra opcje Search All Baud
Rate (szukaj po wszystkich pr dko ciach).
2.

Rysunek 7-6 Szukanie CPU w sieci
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Wybór protokoãu komunikacyjnego w sieci.
Poni sze informacje s przegl dem protokoãów komunikacyjnych obsãugiwanych przez S7-200 CPU.
Point-to-Point Interface (PPI)
Multi-Point Interface (MPI)
PROFIBUS

Opieraj c si na siedmiowarstwowym modelu komunikacji OSI (Open System Interconnection) , protokoãy oparte s na
sieci typu token-ring i odpowiadaj standardowi PROFIBUS i opisanemu w Europejskim Standardzie EN50170.
Protokoãy te s typu asynchronicznego z jednym bitem startu, o mioma bitami danych, bitem parzysto ci (even) oraz
bitem stopu. Ramka komunikacyjna skãada si ze specjalnych znaków startu i stopu, adresu stacji ródãowej i
docelowej, informacj o dãugo ci ramki i sumy kontrolnej danych. Protokoãy mog pracowa jednocze nie, jednak
wymagana jest dla nich ta sama pr dko transmisji.
Komunikacja w sieci Ethernet jest dost pna poprzez moduã rozszerzenia CP232-1 lub CP243-1IT, który podã cza si do
sterownika S7-200, jako moduã rozszerzenia.

Protokóã PPI
PPI jest protokoãem typu master-slave: stacja master
wysyãa zapytanie do stacji slave, a stacja slave
odpowiada. Patrz Rysunek 7-7. Stacja slave nie
inicjalizuje wiadomo ci, ale czeka a master wy le
zapytanie lub odpyta jej dane.
Master komunikuje si ze stacj slave poprzez dzielone
poã czenie, które jest zarz dzane przez protokóã PPI.
PPI nie ogranicza ilo ci stacji master, które mog
komunikowa si z jedn stacj slave, jednak e nie
mo emy zainstalowa wi cej ni 32 stacji master w
segmencie sieci.
Rysunek 7-7 Sie PPI

S7-200 CPU mo e pracowa jako stacja master w momencie gdy CPU jest w trybie RUN, o ile uaktywniony jest tryb
PPI master w programie u ytkownika. (Patrz opis rejestru SMB30 w dodatku D). Po uaktywnieniu trybu PPI master,
mo emy wykorzysta instrukcje Network Read i Network Write do odczytu i zapisu danych do innych sterowników S7200. Je eli S7-200 pracuje jako master PPI to w dalszym ci gu odpowiada jako stacja slave na zapytania innej stacji
master.
PPI Advanced pozwala stacjom pracuj cym w sieci na dokonanie poã czenia logicznego pomi dzy poszczególnymi
stacjami. Za pomoc PPI Advanced, istnieje ograniczona liczba poã cze obsãugiwanych przez stacje. Patrz tabela 7-3
odno nie ilo ci poã cze obsãugiwanych przez S7-200.
Wszystkie S7-200 CPU obsãuguj obydwa protokoãy PPI i PPI Advanced. PPI Advanced jest jedynym protokoãem PPI
obsãugiwanym przez moduã EM277.
poã cze dla S7-200 CPU i moduãu Em277
Moduã
Pr dko transmisji
S7-200
PORT 0
9,6 kbaud, 19,2 kbaud lub 187,5 kbaud
PORT 1
9,6 kbaud, 19,2 kbaud lub 187,5 kbaud
Moduã EM 277
9,6 kbaud do 12 Mbaud

Tabela 7-3 Ilo

Poã czenia
4
4
6 dla moduãu
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Protokóã MPI
MPI pozwala na komunikacj w trybie master-slave.
Patrz Rysunek 7-8. Do komunikacji z CPU S7-200,
typu
STEP7-Micro/WIN wykorzystuje komunikacj
master-slave. W protokole MPI S7-200 jako slave.
Urz dzenia w sieci MPI komunikuj si wykorzystuj c
oddzielne, logiczne poã czenia (zarz dzane przez
protokóã MPI) pomi dzy dwoma urz dzeniami (Point-toPoint connection). Komunikacja pomi dzy stacjami
ogranicza ilo poã cze obsãugiwanych przez S7-200
CPU lub moduã EM 277. Tabela 7-3 specyfikuje ilo ci
poã cze obsãugiwanych przez S7-200.
W protokole MPI, PLC S7-300 i S7-400 wykorzystuj
instrukcje XGET oraz XPUT do odczytu i zapisu danych
do CPU S7-200. Dodatkowe informacje odno nie tych
instrukcji mo na znale w opisie technicznym S7-300
lub S7-400.

Rysunek 7-8 Sie MPI

Protokóã PROFIBUS
Protokóã PROFIBUS pozwala na bardzo szybk
ze stacjami rozproszonymi (zdalne
komunikacj
wej cia/wyj cia). Na rynku dost pnych jest wiele
ró nych producentów wyposa onych w
urz dze
lub wyj ,
interfejsy PROFIBUS (moduãów wej
sterowania nap dami, wagi, sterowniki PLC i inne).
Typowa sie PROFIBUS to jedno urz dzenie master i
kilka urz dze slave. Patrz na rysunek 7-9. Urz dzenie
master zawiera dane konfiguracyjne wspóãpracuj cych
urz dze slave oraz ich adresy. Master inicjalizuje sie
oraz weryfikuje, czy stacje slave s zgodne z danymi
konfiguracyjnymi. Master w sposób ci gãy zapisuje dane
wyj ciowe do stacji slave oraz odczytuje z nich dane
wej ciowe.

Rysunek 7-9 Sie PROFIBUS

Po poprawnej weryfikacji konfiguracji urz dzenia slave, i nawi zaniu poã czenia, master zarz dza prac stacji slave.
Je eli w sieci istnieje drugie urz dzenie master, wtedy posiada on bardzo ograniczony dost p do urz dzenia slave
zarz dzanego przez pierwszego master’a.

Protokóã TCP/IP
S7-200 mo e wspóãpracowa z sieci Ethernet TCP/IP przez monta dodatkowych moduãów rozszerze CP 243-1 (sie
Ethernet) lub CP243-1 IT (sie Internet). Tabela 7-4 pokazuje pr dko ci transmisji i ilo poã cze obsãugiwanych przez
te moduãy.
poã cze dla sieci Ethernet CP243-1 oraz Internet CP243-1 IT
Moduã
Pr dko transmisji
Poã czenia
Moduã Ethernet (CP 243-1)
8 poã cze
10 do 100 Mbaud
Moduã Internet (CP 243-1 IT)
1 poã czenie STEP 7-Micro/WIN

Tabela 7-4 Ilo

Patrz opis Procesora Komunikacyjnego SIMATIC NET CP 243-1 Ethernet lub opis dla Procesora Komunikacyjnego
SIMATIC
NET CP 243-1 IT.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona
Strona 215

Podr cznik obsãugi systemu sterownikowego S7-200
Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200

Rozdziaã nr 7
Rozdzia∏ 7

Przykãady konfiguracji sieci z moduãami S7-200
Sie Single-Master PPI
Prostym przykãadem sieci z jednym urz dzeniem typu
master, jest programator i S7-200 CPU poã czone ze sob
za pomoc
kabla PPI Multi-Master lub procesora
komunikacyjnego
CP
zainstalowanego
w
stacji
programuj cej.
W przykãadowej sieci – górne poã czenie na rysunku
7-10, programator (STEP 7-Micro/WIN) jest stacj master.
W przykãadowej sieci – dolne poã czenie na rysunku 7-10,
panel operatorski (np. TD200, TP lub OP) jest masterem w
sieci. W obu przykãadach S7-200 CPU jest stacj slave,
która odpowiada na zapytania ze strony stacji master.
Dla sieci single-master PPI nale y skonfigurowa STEP 7Micro/WIN do pracy w protokole PPI. Nale y wyã czy w
PG/PC Interface opcj Multiple Master Network oraz PPI
Advanced.

S7-200
STEP 7-Micro/WIN

HMI ( np. TD200)

S7-200

Rysunek 7-10 Sie Pojedynczy Master PPI

Sie Multi-Master PPI
Rysunek 7-11 pokazuje przykãad sieci z kilkoma stacjami
master i jedn stacj slave. Programator (STEP 7Micro/WIN) korzysta albo z karty CP albo z kabla PPI
Multi-Master. STEP 7-Micro/WIN i stacja HMI dziel
do
sieci
PPI.
dost p
Zarówno STEP7-Micro/WIN, jak i HMI s masterami w
sieci i musz mie oddzielne adresy w sieci. Stosuj c
kabel PPI Multi-Master, kabel jest masterem w sieci i
wykorzystuje adres w sieci zaimplementowany dla STEP7Micro/WIN. S7-200 CPU jest stacj slave.
Rysunek 7-12 pokazuje sie z komunikacj multi-master z
kilkoma stacjami slave. W tym przykãadzie zarówno
da danych z
STEP7-Micro/WIN oraz HMI mog
dowolnej stacji slave S7-200. STEP7-Micro/WIN oraz
stacja HMI dziel dost p do sieci.

Rysunek 7-11 Sie z dwoma urz dzeniami master
i z jednym urz dzeniem slave

Wszystkie stacje (master i slave) maj ró ne adresy w
sieci. Wykorzystuj c kabel PPI Multi-Master, zakãada si ,
e kabel jest masterem w sieci i wykorzystuje on adres w
sieci zaimplementowany dla STEP7-Micro/WIN. S7-200
CPU jest stacj slave.
W sieci z wieloma stacjami master i kilkoma stacjami
slave, nale y STEP7-Micro/WIN ustawi do pracy w
protokole PPI oraz zaznaczy opcje Multiple Master
Network oraz PPI Advanced. Stosuj c kabel PPI MultiMaster nie ma konieczno ci zaznaczania opcji Multiple
Master Network oraz PPI Advanced.
Rysunek 7-12 Sie z kilkoma urz dzeniami master
i z kilkoma urz dzeniami slave
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Zão one sieci PPI
Rysunek 7-13 pokazuje przykãad sieci z kilkoma
urz dzeniami u ywaj cymi komunikacji multi-master oraz
komunikacji typu peer-to-peer (PLC bezpo rednio
wymieniaj dane).
STEP7-Micro/WIN i HMI odczytuj i zapisuj dane do S7200 poprzez sie , a CPU S7-200 wykorzystuje instrukcje
Network Read i Network Write do odczytu i zapisu danych STEP 7-Micro/WIN
do s siedniego CPU (peer-to-peer).
Rysunek 7-14 pokazuje inny przykãad, zão onej sieci PPI z
wykorzystaniem sieci multiple-master w komunikacji peerto-peer. W tym przykãadzie ka dy panel HMI komunikuje
si z jednym z S7-200.

Rysunek 7-13 Komunikacja Peer-To-Peer

Sterownik S7-200 CPU wykorzystuj instrukcje NETR oraz
NETW do wzajemnego odczytu i zapisu danych (peer-topeer).
Przy zão onych sieciach PPI nale y skonfigurowa STEP
7-Micro/WIN wybieraj c protokóã PPI oraz nale y
zaznaczy opcj Multiple Master Network oraz PPI
Advanced. Wykorzystuj c kabel PPI Multi-Master opcje
Multiple Master Network oraz PPI Advanced s
ignorowane.

STEP 7-Micro/WIN

Rysunek 7-14 Urz dzenie HMI i Peer-To-Peer

Przykãad konfiguracji sieci z wykorzystaniem stacji S7-200, S7-300 oraz S7-400
Sieci z pr dko ci transmisji do 187,5 kbaud.
W przykãadowej sieci pokazanej na rysunku 715, S7-300 wykorzystuje instrukcje XPUT oraz
XGET do komunikacji z S7-200. W sieci MPI
sterownik S7-200 mo e pracowa tylko w trybie
slave.
si
ze sterownikami z
Aby komunikowa
pr dko ciami wi kszymi ni 19,2 kbaud nale y
do komunikacji u y procesory komunikacyjne
CP. W celu komunikacji S7-200 w sieci MPI ,
nale y skonfigurowa STEP 7-Micro/WIN do
pracy z protokoãem PPI oraz nale y zaznaczy
Multiple Master Network oraz PPI Advanced.
Wykorzystuj c kabel PPI Multi-Master opcje
Multiple Master Network oraz PPI Advanced s
ignorowane.

Rys. 7-15 Pr dko transmisji do 187,5 kbaud.
Przykãad konfiguracji sieci MPI
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Sieci z pr dko ci transmisji powy ej 187,5 kbaud
Dla pr dko ci transmisji powy ej 187,5 kbaud, S7-200
CPU musi korzysta z moduãu EM277 w celu podã czenia
do sieci Profibus lub MPI. Patrz na rysunek 7-16. STEP7podã czony poprzez procesor
Micro/WIN musi by
komunikacyjny CP.
W tej konfiguracji S7-300 mo e komunikowa si
z S7-200, wykorzystuj c instrukcje XPUT i XGET, za
panele operatorskie HMI mo mie dost p zarówno do
S7-200, jak i S7-300.
Moduã EM 277 jest zawsze stacj slave zarówno dla trybu
MPI jak i Profibus.
STEP 7-Micro/WIN mo e programowa lub monitorowa
S7-200 poprzez moduã EM 277. Do komunikacji z
moduãem EM 277 powy ej 187,5 kbaud nale y
skonfigurowa STEP 7-Micro/WIN do pracy z protokoãem
MPI poprzez kart CP. Maksymalna pr dko transmisji
dla kabla Multi-Master wynosi 187,5 kbaud.

Rys. 7-16 Pr dko

transmisji powy ej 187,5 kbaud

Przykãad konfiguracji sieci PROFIBUS-DP
Sieci ze sterownikiem S7315-2DP jako stacji PROFIBUS master
oraz EM 277 jako stacji PROFIBUS slave
Rysunek 7-17 pokazuje przykãadow sie PROFIBUS, w
której u yto CPU S7-315-2DP jako urz dzenia master
PROFIBUS. Moduã EM 277 jest stacj slave.
S7-315-2DP mo e odczytywa oraz zapisywa od 1 do
128 bajtów danych do stacji EM 277. S7-315-2DP
odczytuje i zapisuje dane w S7-200 do pami ci „V”.
W tej sieci dopuszcza si
12 Mbaud.

pr dko ci od 9600 baud do

Rysunek 7-17 Sie z S7-315-2 DP

Sieci z STEP7-Micro/WIN oraz HMI
Rysunek 7-18 pokazuje przykãadow sie ze stacj S7315-2DP jako stacj master PROFIBUS oraz EM 277 jako
slave PROFIBUS. W tej konfiguracji HMI komunikuje si z
S7-200 poprzez moduã EM 277. STEP 7-Micro/WIN
programuje S7-200 poprzez moduã EM 277.
Sie ta obsãuguje pr dko transmisji od 9600 baud do 12
Mbaud. STEP 7-Micro/WIN wymaga zastosowania karty
CP do komunikacji powy ej 187,5 kbaud.

Rysunek 7-18 Sie PROFIBUS
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Nale y skonfigurowa STEP 7-Micro/WIN w celu u ycia protokoãu PROFIBUS poprzez kart CP. Nale y wybra profil
DP lub Standard je eli w sieci mamy tylko stacje DP. Profil Universal (DP/FMS) nale y wybra dla wszystkich stacji
master je eli w sieci istnieje jaka stacja nie-DP, jak np. TD200. Wszystkie stacje master w sieci nale y ustawi tak aby
u ywaãy ten sam profil PROFIBUS (DP, Standard lub Uniwersal) w sieci.
Kabel PPI multi-Master mo na wykorzysta do pracy w sieci z pr dko ci do 187,5 kbaud tylko wtedy je eli wszystkie
stacje master wykorzystuj profil Universal (DP/FMS).

Przykãadowa konfiguracja sieci z zastosowaniem stacji Ethernet i/lub Internet.
W konfiguracji pokazanej na rysunku 7-19 poã czenie
Ethernet wykorzystywane jest do poã czenia STEP 7Micro/WIN ze sterownikami S7-200. Sterowniki posiadaj
moduãy rozszerze CP 243-1 lub CP 243-1 IT (opcja
wspóãpracy z internetem) ,dzi ki którym mog wymienia
dane poprzez sie ethernet z urz dzeniem programuj cym
oraz pomi dzy sob . W przypadku zastosowania moduãu z
IT mo liwe jest wykorzystanie standardowej
opcj
przegl darki internetowej i pakietu STEP7-Micro/WIN do
zdalnej kontroli systemu.
Aby u ywa STEP 7-Micro/WIN poprzez sie Ethernet
nale y w opcjach komunikacyjnych wybra opcj protokoãu
TCP/IP.

Rysunek 7-19 Sie Ethernet 10/100 Mbaud

Wskazówka
W oknie dialogowym Set PG/PC Interface mamy do wyboru minimum dwa ustawienia interfejsu TCP/IP. Wybór
TCP/IP -> NdisWanlp nie jest obsãugiwany przez S7-200.
W oknie dialogowym Set PG/PC Interface, poszczególne opcje zale
od typu zastosowanego interfejsu
Ethernet na naszym PC (kabel lub CP). Nale y wybra jeden z nich, który poã czy nasz komputer z sieci
Ethernet, w której pracuje moduã CP 243-1 lub CP 243-1 IT.
W oknie dialogowym, nale y wpisa
si ã czy .

adres (adresy) zdalny IP, z którym moduã Ethernet/Internet ma
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Instalacja i deinstalacja interfejsów komunikacyjnych
Z poziomu okna dialogowego Set PG/PC Interface dodatkowe okno dialogowe instalacji (Installing/Uninstalling
Interface) pozwala na zainstalowanie lub odã czenie odpowiedniego interfejsu komunikacyjnego z naszego komputera.
1.

W oknie dialogowym Set PG/PC Interface nale y klikn na klawisz Select (wybierz) w celu otwarcia okna
dialogowego Installing/Uninstalling Interface. Okno to wy wietla list dost pnych interfejsów, a okno Instaled
(zainstalowane) pokazuje interfejsy, które zostaãy ju zainstalowane na naszym komputerze.

2.

Aby doda inny interfejs komunikacyjny, nale y dokona wyboru interfejsu, a nast pnie klikn na przycisk
Install (zainstaluj). W momencie zamkni cia okna dialogowego wy wietli si okno dialogowe do ustawiania
parametrów interfejsu (Parameter Assignment).

3.

Aby usun dany interfejs komunikacyjny, nale y wybra interfejs, który chcemy usun , a nast pnie klikn
na przycisk Uninstall (odinstaluj). W momencie zamkni cia okna dialogowego odpowiedni interfejs zostanie
usuni ty z okna parametrów (Parameter Assignment).
2.

1.

3.

Rysunek 7-20 Set PG/PC Interface i okno dialogowe do instalacji/usuni cia interfejsów.

Ustawianie parametrów portu COM w naszym komputerze dla PPI Multi-Master
Przy u ywaniu kabla USB/PPI Multi-Master lub kabla RS-232/PPI Multi-Master w trybie PPI, adna dodatkowa regulacja
portów urz dzenia programuj cego (komputera) nie jest potrzebna, praca w trybie multi-master wymaga zastosowania
systemu operacyjnego Windows NT.
Je eli kabel RS-232/PPI Multi-Master wykorzystujemy w trybie PPI/Freeport do komunikacji pomi dzy S7-200 CPU, a
STEP 7-Micro/WIN pod systemem operacyjnym, który obsãuguje konfiguracj PPI Multi-Master (Windows NT nie
obsãuguje PPI Multi-Master), wtedy mo e okaza si konieczne ustawienie portu COM w naszym komputerze.
1.

Klikn prawym przyciskiem myszki na ikonk
wãa ciwo ci.

„Mój komputer” na pulpicie i nast pnie wybra komend

2.

Wybra Mened era Urz dze . Dla Windows 2000, najpierw nale y wybra Hardware, a nast pnie Mened era
Urz dze .

3.

Dwukrotnie klikn

4.

Wybra odpowiedni port, który bie co u ywamy (np. COM1).

5.

W zakãadce ustawie portu nale y klikn

6.

Bufor odbioru i transmisji nale y ustawi na najni sz warto

7.

Klikn

na Porty (COM&LPT).

na przycisk Advanced.

OK aby zaakceptowa zmiany i zamkn

(1).

wszystkie okna, a nast pnie zrestartowa komputer.
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Projektowanie sieci
Zalecenia ogólne
Zaleca si zawsze stosowanie zabezpiecze przepi ciowych od strony wszelkich linii kablowych a zwãaszcza od strony
zasilania ukãadu.
Nale y unika umieszczania sygnaãów niskonapi ciowych i sygnaãów komunikacyjnych w tym samym korytku kablowym
z kablami z sygnaãami AC lub energetycznymi lub szybko zmieniaj cymi si sygnaãami DC. Zawsze nale y prowadzi
kable w parach, kabel neutralny lub masa z sygnaãem fazy lub sygnaãowym.
Port komunikacyjny w S7-200 CPU nie jest izolowany. Aby odizolowa
RS-485 lub moduã EM 277.

port od sieci nale y zastosowa

repeater

Uwaga
â czenie stacji o ró nych potencjaãach odniesienia mo e spowodowa przepãyw pr dów wyrównawczych po kablu
ã cz cym stacje.
Pr d ten mo e powodowa bã dy transmisji lub uszkodzenie interfejsu. Nale y upewni si , e jeste my podã czeni
poprzez kable na tym samym potencjale lub interfejsy s izolowane od przepãywu pr du.
Patrz równie informacje odno nie uziemiania i wspólnych punktów odniesienia przy zastosowaniu obwodów
izolowanych w rozdziale 3.

Okre lanie odlegão ci, pr dko ci transmisji i wybór kabli do budowy sieci
Jak pokazano w tabeli 7-5, maksymalna odlegão w segmencie sieci okre lona jest przez dwa wspóãczynniki: Izolacj
(z u yciem wzmacniacza linii RS-485 - repeatera) i od pr dko ci transmisji.
Separacja jest wymagana w przypadku gdy ã czymy stacje o ró nych potencjaãach odniesienia. Ró ne potencjaãy
odniesienia mog istnie w przypadku gdy uziemienie jest dzielone przez dãugie odlegão ci pomi dzy stacjami. Nawet w
przypadku krótkich odlegão ci pomi dzy stacjami, pr d obci enia, np. maszyny mo e spowodowa ró nice w
potencjale uziemienia.

Tabela 7-5 Maksymalna odlegão
Pr dko
transmisji
9,6 kbaud do 187,5 kbaud
500 kbaud
1 Mbaud do 1,5 Mbaud
3 Mbaud do 12 Mbaud

kabla
Port nie izolowany CPU1
50m
Nie obsãuguje
Nie obsãuguje
Nie obsãuguje

Port CPU ze wzmacniaczem lub EM 277
1000 m
400 m
200 m
100 m

1

Maksymalna dopuszczalna odlegão bez separacji lub zastosowania repeatera wynosi 50 m. Odlegão
jest od pierwszego w zãa do ostatniego w segmencie.
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Zastosowanie wzmacniacza w sieci (repeater)
Wzmacniacz linii RS-485 (repeater) zapewnia separacj
stosowany jest w celu:

i wãa ciw

terminacj

segmentów sieci. Wzmacniacz

zwi kszenia odległo ci w sieci: dodanie wzmacniacza do sieci pozwala przedãu y j o kolejne 50 m. Je eli
podã czymy dwa wzmacniacze, ale bez adnego innego urz dzenia pomi dzy nimi (jak na rysunku 7-21) mo emy
przedãu y sie na maksymaln odlegão dla danej pr dko ci - dla pr dko ci transmisji 187,5kbit.s, b dzie to
odlegão 1000 m. Mo emy zastosowa do 9 wzmacniaczy w danej sieci, maksymalna dãugo sieci nie mo e
przekroczy 9600 m.
dodania stacji do sieci: ka dy segment mo e posiada maksimum 32 stacje podã czone w odlegão ci do 50m przy
przepustowo ci 9600 baud. Stosuj c wzmacniacz mamy mo liwo doda kolejny segment, który mo e mie
ró ny potencjaã odniesienia ni segment poprzedni i pozwala podã cza kolejne stacje.
izolacji elektrycznej ró nych segmentów sieci: separacja sieci pozwala zwi kszy jako i pewno transmisji
przez separacj poszczególnych segmentów sieci o ró nych potencjaãach (zapobiega to uszkodzeniom interfejsów
komunikacyjnych w poszczególnych stacjach).
Wzmacniacz w sieci liczy si
sieciowego.

jako w zeã w danym segmencie pomimo

e nie przyporz dkowujemy mu adresu

Rysunek 7-21 Przykãad zastosowania wzmacniacza linii (repeater’a)

Wybór kabla sieciowego
S7-200 wykorzystuje standard RS-485 pracuj cy na kablu – skr tka dwu yãowa. Tabela 7-6 pokazuje specyfikacj kabli
sieciowych. Mo emy podã czy do 32 stacji w sieci.
Tabela 7-6 Specyfikacja parametrów kabla sieciowego
Parametr
Typ kabla
Ekranowana skr ta dwu yãowa
Rezystancja p tli
Pojemno

skuteczna

115 /km
30 pF/m

Impedancja nominalna

Okoão 135

Tãumienie

0,9 dB/100m (cz stotliwo

Przekrój rdzenia kabla

0,3 mm2 do 0,5 mm2

rednica przewodu

Opis

do 160 (cz stotliwo

= 3MHz do 20MHz)

= 200 kHz)

8 mm ±0,5 mm
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Wybór kabla PPI Multi-Master lub karty CP w sieci.
Jak pokazano w tabeli 7-8 STEP7-Micro/WIN obsãuguje kabel RS-232/PPI Multi-Master oraz kabel USB/PPI MultiMaster, jak równie karty CP, które pozwalaj stacji programuj cej (komputer lub programator) na prac w sieci jako
stacja master.
Dla pr dko ci transmisji do 187,5 kbaud kabel PPI Multi-Master pozwala na bardzo proste i stosunkowo tanie
poã czenie pomi dzy STEP 7-Micro/WIN, a jednym z S7-200 CPU. Dost pne s dwa rodzaje kabli Multi-Master
( RS-232 oraz USB ) i oba mog by wykorzystane do lokalnego poã czenia pomi dzy STEP7-Micro/WIN, a S7-200.
Kabel USB/PPI Multi-Master jest urz dzeniem typu plug-and-play, które mo na stosowa z PC, który obsãuguje USB
V1.1. Zapewnia on separacj galwaniczn pomi dzy PC, a S7-200. Nie ma na nim adnych przeã czników do
ustawiania, podã czamy tylko kabel, w oprogramowaniu wybieramy kabel PC/PPI jako interfejs, nast pnie protokóã PPI
i ustawiamy port na USB w poã czeniu PC Connection. Jednocze nie mo na podã czy tylko jeden kabel USB/PPI
Multi-Master do PC, do pracy z STEP 7-Micro/WIN.
Kabel RS-232/PPI Multi-Master ma osiem przeã czników DIP: dwa z nich u ywane s do konfiguracji kabla do pracy z
STEP7-Micro/WIN.

Je eli podã czamy kabel do PC, nale y wybra
(przeã cznik 6 = 0).

tryb pracy PPI (przeã cznik 5 = 1) i prac

Je eli podã czamy kabel do modemu, nale y wybra tryb pracy PPI (przeã cznik 5 = 1) i prac
(przeã cznik 6 = 1)

lokaln

zdaln

Kabel zapewnia separacj pomi dzy PC, a sieci S7-200. Nale y wybra kabel PC/PPI jako interfejs oraz wybra port
transmisji. Nie musimy
RS-232 w zakãadce PC Connection. W zakãadce PPI ustawiamy adres stacji i pr dko
adnych innych ustawie , poniewa wybór protokoãu dokonywany jest przez kabel RS-232/PPI Multidokonywa
Master.
Oba kable USB/PPI i RS-232/PPI Multi-Master maj diody LED, które pokazuj stan komunikacji z PC, jak równie
status komunikacji w sieci.
dioda LED Tx informuje, e kabel przesyãa dane do PC
dioda LED Rx informuje, e kabel odbiera dane z PC
dioda PPI Tx informuje, e kabel wymienia dane z sieci . W czasie gdy kabel Multi-Master posiada
znacznik do nadawania w sieci, dioda PPI LED jest zaã czona w sposób ci gãy w czasie gdy poã czenie
zostaão zainicjalizowane przez STEP 7-Micro/WIN. Natomiast jest wyã czona gdy STEP7-Micro/WIN jest
zamkni ty. PPI LED pulsuje 1 Hz w czasie oczekiwania na doã czenie do sieci.

Karty CP s przygotowane sprz towo do obsãugi stacji programuj cej w sieci multi-master i mog obsãugiwa ró ne
protokoãy.
Ka da karta CP posiada port RS-485 do poã czenia do sieci. Karta CP 5511 PCMCIA posiada adapter z portem 9-pin.
Jeden z ko ców kabla podã czamy do portu RS-485 karty, a drugi do portu stacji podã czonej do sieci.
Stosuj c kart CP do komunikacji w trybie PPI, STEP 7-Micro/WIN nie obsãuguje dwóch ró nych aplikacji
uruchomionych na tej samej karcie w tym samym czasie. Musimy zamkn pozostaãe aplikacje przed podã czeniem
STEP 7-Micro/WIN do sieci przez kart CP. Je eli stosujemy komunikacj MPI lub PROFIBUS, dozwolone jest
zastosowanie kilku aplikacji STEP 7-Micro/WIN do komunikacji w sieci w tym samym czasie.

Uwaga
Stosuj c nie izolowany konwerter RS-232 na RS-485 mo emy uszkodzi port RS-232 w naszym komputerze. Kable
Firmy Siemens RS-232/PPI i USB/PPI Multi-Master (nr zam. 6ES7901-3CB30-0XA0 lub 6ES7901-3DB30-0XA0)
zapewniaj separacj elektryczn pomi dzy portem RS-485 sterownika S7-200, a portem RS-232 lub USB
komputera PC. Je eli nie stosujemy kabli Siemens Multi-Master musimy zapewni separacj portu RS-232.
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Tabela 7-8 karty CP i protokoãy obsãugiwane przez STEP7-Micro/WIN
Konfiguracja
Pr dko transmisji
Protokóã
1
9,6 kbaud do
PPI
Kabel RS-232/PPI Multi-Master lub USB/PPI Multi-Master
Podã czony do portu na programatorze
187,5 kbaud
CP 5511
9,6 kbaud do
PPI, MPI oraz
Typ II, karta PCMCIA (dla natebook)
12 Mbaud
PROFIBUS
CP 5512
9,6 kbaud do
PPI, MPI oraz
Typ II, karta PCMCIA (dla natebook)
12 Mbaud
PROFIBUS
CP 5611 (wersja 3 lub nowsza)
9,6 kbaud do
PPI, MPI oraz
karta PCI
12 Mbaud
PROFIBUS
CP 1613, S7-1613
10 Mbaud lub
TCP/IP
karta PCI
100 Mbaud
CP 1612, SoftNet-S7
10 Mbaud lub
TCP/IP
karta PCI
100 Mbaud
CP 1512, SoftNet-S7
10 Mbaud lub
TCP/IP
karta PCMCIA (dla natebook)
100 Mbaud
1
Kable Multi-Master zapewniaj izolacj elektryczn pomi dzy portem RS-485 (w S7-200 CPU) oraz portem w
komputerze. Stosuj c konwerter nie izolowany RS-485/RS-232 mo emy uszkodzi port RS-232 w komputerze

Zastosowanie paneli HMI w sieci
S7-200 CPU obsãuguje kilka typów paneli HMI oferowanych przez Firm Siemens oraz innych producentów. Niektóre
panele (np. TD200 lub TP070) nie pozwalaj wybra protokoãu komunikacyjnego, natomiast inne (np. OP7 oraz TP170)
pozwalaj na wybór protokoãu komunikacyjnego.
Je eli panel pozwala na wybór protokoãu komunikacyjnego nale y mie na uwadze nast puj ce wytyczne:
dla paneli HMI podã czonych do portu komunikacyjnego S7-200 CPU, bez adnych innych stacji w sieci, nale y
wybra protokóã PPI lub MPI
dla paneli HMI podã czonych do moduãu EM 277, nale y wybra protokóã MPI lub PROFIBUS
je eli sie panelem HMIi zawiera S7-300 lub S7-400, nale y wybra protokóã MPI dla panela
je eli sie z urz dzeniem HMI jest sieci typu PROFIBUS, nale y wybra protokóã PROFIBUS dla panelu HMI
i wybra profil zgodny z innymi stacjami master w sieci.
dla paneli HMI podã czonych do portu komunikacyjnego w S7-200 CPU, który zostaã skonfigurowany jako master
sieci PPI, nale y wybra protokóã PPI dla panelu HMI. Optymalny jest PPI Advanced. Protokoãy MPI i PROFIBUS
nie s obsãugiwane przez stacj S7-200 CPU ustawion do pracy jako master.

Komunikacja w trybie swobodnym (Freeport)
Tryb swobodny pozwala na sterowanie portem z poziomu programu w S7-200 CPU. Umo liwia on implementacj
protokoãów zdefiniowanych do komunikacji z ró nymi stacjami. Tryb swobodny mo na stosowa zarówno dla
protokoãów ASCII jak i binarnych.
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Aby uaktywni tryb swobodny, nale y ustawi odpowiednio rejestry SMB30 (port 0) oraz SMB130 (port 1). W programie
nale y u y nast puj cych instrukcji do pracy z portem komunikacyjnym:
Instrukcja wysyãania (XMT) oraz przerwanie przy transmisji: instrukcja Transmit pozwala sterownikowi S7-200 na
wysãanie do 255 znaków poprzez port COM. Przerwanie wysyãania informuje program w S7-200 o zako czeniu
transmisji.
Przerwanie po odbiorze znaku: przerwanie przy odbiorze znaku informuje program o odbiorze nowego znaku na
porcie COM sterownika. Program mo e w ten sposób odbiera znaki, oparte na zaimplementowanym protokole.
Instrukcja odbioru (RCV): instrukcja odbioru odbiera ramki z portu COM i generuje przerwanie w programie w
momencie gdy odebrano caã ramk wiadomo ci. Rejestry SM nale y skonfigurowa odpowiednio w celu odbioru
znaków, pocz tku i ko ca. Instrukcja odbioru informuje program o pocz tku i zako czeniu ramki poprzez odbiór
specjalnego znaku lub po upãyni ciu odpowiedniego czasu. Dla wi kszo ci protokoãów mo na stosowa instrukcj
odbioru.
Tryb swobodny jest aktywny tylko gdy S7-200 jest w trybie RUN. Przestawiaj c sterownik S7-200 w STOP
zatrzymujemy komunikacj w trybie swobodnym, a port komunikacyjny ponownie przywraca obsãug protokoãu PPI z
ustawieniami skonfigurowanymi w blokach systemowych S7-200.
Tabela 7-9 Zastosowanie trybu swobodnego
Konfiguracja sieciowa
Zastosowanie
trybu
swobodnego
poprzez
poã czenie
RS-232

Opis
Przykãad: zastosowanie S7-200 z wag elektroniczn
poprzez port RS-232
kable
RS-232/PPI
Multi-Master
nale y
podã czy do portu RS-232 w wadze oraz do
portu RS-485 do sterownika S7-200. (ustawi na
kablu przeã cznik 5 dla trybu PPI/tryb swobodny
na 0)
S7-200
u ywa
komunikacji z wag

trybu

swobodnego

do

Program u ytkownika definiuje protokóã

U ycie
protokoãu USS

Przykãad: zastosowanie S7-200 z nap dem
SIMODRIVE MicroMaster.
STEP 7-Micro/WIN zawiera bibliotek USS
S7-200 CPU jest masterem, a nap d stacj
slave.

Patrz dokumentacja techniczna odno nie
przykładowych programów USS. Patrz Tip 28.

Programowe
emulowanie
stacji slave w
innej sieci

Przykãad: poã czenie S7-200CPU do sieci Modbus
program u ytkownika emuluje stacj Modbus
slave
STEP 7-Micro/WIN zawiera bibliotek Modbus

Patrz dokumentacja techniczna odno nie
przykładowych programów Modbus. Patrz Tip 41.
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Zastosowanie kabla RS-232/PPI Multi-Master i trybu swobodnego
do komunikacji z urz dzeniami poprzez RS-232
Kable RS-232/PPI Multi-Master i komunikacja swobodna (freport) pozwala na poã czenie S7-200 CPU do ró nych stacji
kompatybilnych ze standardem RS-232. Kabel musi zosta ustawiony do pracy w trybie PPI/Freeport (przeã cznik 5 = 0)
dla trybu swobodnego. Przeã cznik 6 okre la prac lokaln (DCE) – przeã cznik 6 = 0 lub zdaln (DTE) – przeã cznik 6
=1).
Kabel RS-232/PPI Multi-Master jest w trybie nadawania gdy dane s nadawane z portu RS-232 na port RS-485. Kabel
jest w trybie odbioru gdy oczekuje lub odbiera dane z portu RS-485. Kabel zmienia tryb odbioru na transmisj
bezpo rednio po wykryciu znaków na linii transmisji RS-232.
Kabel RS-232/PPI Multi-Master obsãuguje pr dko ci transmisji od 1200 baud do 115,2 kbaud. Przeã czniki DIP na
obudowie kabla RS-232/PPI Multi-Master sãu do konfiguracji odpowiedniej pr dko ci transmisji. Tabela 7-10 pokazuje
pr dko ci transmisji i pozycje przeã czników.

Kabel wraca do trybu odbioru w momencie gdy linia
transmisji RS-232 jest w stanie oczekiwania przez
okre lony zdefiniowany czas. Wybór pr dko ci transmisji
okre la czas oczekiwania, jak pokazano w tabeli 7-10.
Stosuj c kabel RS-232/PPI Multi-Master w systemie
gdzie okre lono komunikacj swobodn , program w S7czas
oczekiwania
w
200
musi
kontrolowa
nast puj cych przypadkach:
S7-200 odpowiada na zapytanie stacji RS-232.
Po odbiorze przez S7-200 zapytania ze stacji
transmisj
RS-232, S7-200 musi opó ni
odpowiedzi na czas
wi kszy
lub
równy
czasowi nastawionemu na kablu

Tabela 7-10 Czas i ustawienia
Czas
Pr dko
oczekiwania
115200
0,15 ms
57600
0,3 ms
38400
0,5 ms
19200
1,0 ms
9600
2,0 ms
4800
4,0 ms
2400
7,0 ms
1200
14,0 ms

Ustawienia na kablu
(1 = w górze)
110
111
000
001
010
011
100
101

Stacja RS-232 odpowiada na zapytanie z S7-200.
Po odbiorze odpowiedzi ze stacji S7-200, sterownik S7-200 musi opó ni transmisj kolejnego zapytania o czas
wi kszy lub równy czasowi nastawionemu na kablu.
W obu sytuacjach, opó nienie to daje wystarczaj co dãugi czas kablowi RS-232/PPI Multi-Master na przeã czenie si
z trybu transmisji na tryb odbioru, tak e dane mog by przesyãane z portu RS-485 na port RS-232.
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Wykorzystanie modemów i STEP 7-Micro/WIN w sieci
STEP 7-Micro/WIN V3.2 (i nowsze) wykorzystuj
standardowe okno systemu Windows (wyboru sieci
i modemów) w celu wykrycia i zdefiniowania parametrów
modemu telefonicznego. Opcja wyboru sieci i modemu
znajduje si w panelu sterowania Windows.
Okno ustawie pozwala na:
u ycie wi kszo ci wewn trznych i zewn trznych
modemów zainstalowanych Windows.
zastosowanie
standardowej
konfiguracji
dla
modemów
obsãugiwanych
przez
wi kszo ci
Windows.
wykorzystanie
standardowego
okna
reguã
dzwonienia do wybranego miejsca, kraju i wybór
protokoãu. Dzwonienie tonowe lub pulsacyjne i
obsãug danej karty.
U ycie najwy szych pr dko ci przy zastosowaniu
modemu EM 241.

Panel sterowania Windows nale y wykorzysta do
wy wietlenia wãa ciwo ci Modemu. Okno to pozwala
równie na konfiguracj modemu. Wybieramy nasz
modem z listy dost pnych modemów. Je eli nie znajduje
si on na li cie dost pnych modeli, nale y wybra typ,
który jest najbardziej podobny do naszego lub
zainstalowa sterownik od producenta.

Rysunek 7-23 Okno systemowe Windows
konfiguracji lokalnego modemu

STEP 7-Micro/WIN pozwala równie na u ywanie modemów radiowych i komórkowych. Tego typu modemy nie s
wy wietlane w oknie modemów, ale s dost pne przy konfiguracji poã czenia dla STEP 7-Micro/WIN.

Konfiguracja poã czenia poprzez modem
Poã czenie posiada tak sam nazw jak wãa ciwo ci fizyczne poã czenia. Dla modemu telefonicznego wãa ciwo ci te
zawieraj typ modemu, protokóã 10 lub 11 bitów oraz timeout. Dla modemów komórkowych poã czenie pozwala na wpis
kodu PIN i innych parametrów. Wãa ciwo ci modemów radiowych zawieraj wybór pr dko ci, parzysto ci, sterowanie
transmisj i inne parametry.
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Dodawanie poã czenia modemowego
W celu dodania, usuni cia, czy edycji nowego poã czenia nale y u y
rysunku 7-24.

kreatora poã cze , jak pokazano na

1.

Nale y klikn

dwukrotnie na okno ustawienia komunikacji.

2.

Nast pnie nale y klikn dwukrotnie na kabel PC/PPI w celu otwarcia interfejsu PG/PC. Nale y wybra kabel PPI
na przycisk wãa ciwo ci (Properties). W zakãadce lokalnego poã czenia nale y wybra
oraz nast pnie klikn
poã czenie poprzez modem.

3.

W kolejnym kroku nale y klikn

4.

Nast pnie nale y klikn

5.

Ostatecznie nale y uaktywni przycisk Add (dodaj) aby doda poprzez kreator poã czenie modemowe.

6.

Konfigurujemy poã czenie wg wskaza kreatora poã cze .

dwukrotnie na ikonk poã czenia przez modem w oknie dialogowym komunikacji.

na przycisk ustawie w celu wy wietlenia okna dialogowego ustawie poã cze modemu.

5.

6.

4.

Rysunek 7-24 Dodawanie nowego poã czenia modemowego

Poã czenie sterownika S7-200 z modemem
Po dodaniu poã czenia modemowego, mo emy
nawi za poã czenie z S7-200 CPU.
1.

2.

otworzy
okno
dialogowe
Nale y
komunikacji i dwukrotnie klikamy na ikonk
poã czenia w celu wy wietlenia okna
dialogowego poã czenia modemowego.

1.

W
oknie
dialogowym
poã czenia
modemowego, klikamy dwukrotnie na
dzwonienie modemu.

2.

Rysunek 7-25 Poã czenie S7-200 z modemem
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Konfiguracja zdalnego modemu
Zdalny modem to modem, który jest poã czony do S7200. Je eli zdalnym modemem jest moduã modemu
EM 241, nie wymagana jest adna konfiguracja. Je eli
podã czenie nast puje poprzez modem zewn trzny lub
komórkowy, musimy skonfigurowa poã czenie.

Kreator dla modemów zewn trznych konfiguruje
zdalny modem, który jest podã czony do S7-200 CPU.
Specjalna konfiguracja modemu wymagana jest w celu
uzyskania poprawnej komunikacji poprzez port RS-485
póã duplex w S7-200. Nale y wybra odpowiedni typ
informacje wg wskaza
modemu i wprowadzi
kreatora. Wi cej informacji mo na znale równie w
internetowej pomocy (online).

Rysunek 7-26 Konfigurator zdalnego modemu

Konfiguracja kabla PPI Multi-Master do pracy ze zdalnym modemem.
Kabel RS-232 PPI Multi-Master pozwala na przesãanie
do modemu zestawu komend AT po powrocie
zasilania kabla. Nale y zwróci uwag , e konfiguracja
modemu jest wymagana tylko wtedy, gdy nale y
zmieni ustawienia domy lne. Patrz na rysunek 7-27.
Komendy modemowe mo na okre li jako komendy
ogólne. Komenda auto-odpowiedzi powinna by
ustawiona jako domy lna.
Komendy autoryzacji telefonów komórkowych i numer
PIN mo na okre li w polu autoryzacji telefonu
komórkowego (Ph. Cell Authorisation), np.
+CPIN=1234.
Ka da z komend powinna zasta przesãana oddzielnie
do modemu. Ka dy zestaw znaków powinien zosta
poprzedzony komend AT.
Komendy te inicjalizowane s poprzez kabel przez
wybór przycisku program/test.

Rysunek 7-27 Konfigurator zdalnego modemu – komenda
inicjalizacji wysyãania danych

Nale y zwróci uwag , e bitmapa opisuje ustawienie przeã czników zale nie od wyboru parametrów komunikacji.
Przy konfiguracji kabla RS-232/PPI Multi-Master z poziomu STEP 7-Micro/WIN musimy podã czy wtyczk do S7-200
CPU. Na ã czu wtyczki znajduje si zasilanie 24V dla kabla. Nale y zasili równie S7-200 CPU.
Po wyj ciu STEP7-Micro/WIN z konfiguracji kabla RS-232/PPI Multi-Master, nale y odã czy kabel z PC i podã czy go
do modemu. Nale y zasili kabel i modem. Po tych czynno ciach kabel jest gotowy do pracy zdalnej w sieci PPI MultiMaster.
Wskazówka
Nasz modem musi zosta

ustawiony na parametry fabryczne do pracy z kablem PPI Multi-Master.
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Konfiguracja kabla PPI Multi-Master do pracy w trybie swobodnym (Freeport)
Kabel RS-232 PPI Multi-Master daje mo liwo
wysãania do modemu zestawu znaków komendy
dla konfiguracji kabla dla trybu Freeport. Nale y
zwróci uwag , e konfiguracja ta jest wymagana,
je eli ustawienia domy lne modemu musz zosta
zmienione.
Jednak kabel musi zosta skonfigurowany w
transmisji,
zakresie
ustawienia
pr dko ci
parzysto ci i ilo ci bitów danych. Jest to
wymagane dopóki program w S7-200 steruje
konfiguracj tych parametrów.
Pr dko transmisji mo na wybra z zakresu 1,2
kbaud do 115,2 kbaud.
Mo na ustawi siedem lub osiem bitów danych,
kontrolny bit parzysto ci (odd), nieparzysto ci
(even) lub brak kontroli.
uwag ,
e bitmapa opisuje
Nale y zwróci
ustawienie przeã czników zale nie od wyboru
parametrów.

Rysunek 7-28 Konfigurator modemu – Nastawy dla
komunikacji w trybie swobodnym

Przy konfiguracji kabla RS-232/PPI Mulri-Master z poziomu STEP 7-Micro/WIN musimy podã czy wtyczk do S7-200
CPU. Na ã czu wtyczki znajduje si zasilanie 24V dla kabla. Nale y zasili równie S7-200 CPU.
Po wyj ciu STEP 7-Micro/WIN z konfiguracji kabla RS-232/PPI Multi-Master, nale y odã czy kabel z PC i podã czy go
do modemu. Nale y zasili kabel i modem. Po tych czynno ciach kabel jest gotowy do pracy zdalnej w sieci PPI MultiMaster.
Wskazówka
Nasz modem musi zosta ustawiony na parametry fabryczne do pracy z kablem PPI Multi-Master.

Obsãuga modemu telefonicznego za pomoc kabla RS-232/PPI Multi-Master.
Mo na wykorzysta kabel RS-232/PPI Multi-Master do
poã czenia portu komunikacyjnego RS-232 modemu do
sterownika S7-200. Patrz na rysunek 7-29.

Przeã czniki 1, 2 i 3 okre laj pr dko

transmisji.

Przeã cznik 5 okre la tryb pracy PPI lub
PPI/Freeport.
Przeã cznik 6 okre la tryb lokalny (odpowiednik
DCE) lub zdalny (DTE).
Przeã cznik 7 okre la protokóã 10 lub 11 bitowy
PPI.
Rysunek 7-29 Ustawienia dla kabla RS-232/PPI
Multi-Master

Przeã cznik 5 okre la prac w trybie PPI lub PPI/Freeport (tryb swobodny). Je eli wykorzystujemy STEP7-Micro/WIN do
komunikacji z S7-200 poprzez modem, nale y wybra tryb PPI (przeã cznik 5=1). W przeciwnym przypadku wybieramy
tryb PPI/Freeport (przeã cznik 5 = 0).
Przeã cznik 7 kabla RS-232/PPI Multi-Master okre la tryb 10 lub 11 bitowy dla trybu PPI/Freeport. Przeã cznik 7 nale y
wykorzystywa tylko gdy sterownik S7-200 podã czony jest do STEP 7-Micro/WIN za pomoc modemu w trybie
PPI/Freeport. W przeciwnym przypadku nale y ustawi przeã cznik 7 na tryb 11-bitowy aby zapewni poprawno
dziaãania z innymi stacjami.
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Przeã cznik 6 na kablu RS-232/PPI Multi-Master
pozwala na ustawienie portu RS-232 do pracy lokalnej
(DCE) lub zdalnej (DTE).
Je eli wykorzystujemy kabel RS-232/PPI MultiMaster do pracy ze STEP 7-Micro/WIN lub kabel
RS-232/PPI Multi-Master jest podã czony do
komputera, nale y ustawi kabel RS-232/PPI
Multi-Master do pracy lokalnej (DCE).
Je eli kabel RS-232/PPI Multi-Master jest
podã czony do modemu (który jest urz dzeniem
DCE), nale y ustawi kabel RS-232/PPI MultiMaster do pracy zdalnej (DTE).
Rysunek 7-30 Opis adaptera 9-25 pin

Pozwala to na wyeliminowanie konieczno ci instalacji adaptera null modem pomi dzy kablem RS-232/PPI Multi-Master,
a modemem. Zale nie od wtyczki w modemie, mo e okaza si konieczne zastosowanie przej ciówki (adaptera)
wtyczki 9-pin na 25-pin.
Rysunek 7-30 pokazuje opis pinów dla wi kszo ci adapterów modemowych.
W dodatku A opisano wi kszo parametrów dla kabla RS-232/PPI Multi-Master. Numery pinów i funkcje dla portów
RS-485 i RS-232 dla kabla RS-232/PPI Multi-Master w trybie lokalnym (DCE) pokazano w tabeli A-66. Tabela A-67
pokazuje numery pinów i funkcje dla portów RS-485 i RS-232 dla kabla RS-232/PPI Multi-Master w trybie zdalnym
(DTE). Kabel RS-232/PPI Multi-Master obsãuguje RTS tylko w trybie zdalnym (DTE).

Obsãuga modemu radiowego za pomoc kabla RS-232/PPI Multi-Master
Mo na wykorzysta kabel RS-232/PPI Multi-Master do poã czenia portu komunikacyjnego RS-232 modemu radiowego
do CPU S7-200. Obsãuga modemu radiowego jest podobna jak obsãuga modemów telefonicznych.
Tryb PPI
Za pomoc kabla RS-232/PPI Multi-Master nale y ustawi tryb PPI (przeã cznik 5 = 1), a dla pracy z modemem
ustawiamy tryb zdalny (przeã cznik 6 = 1). Wybór zdalnego trybu spowoduje wysãanie przez kabel ci gu znaków
‘OK' po zaã czeniu zasilania. Podczas gdy modem telefoniczny
‘AT’ oraz kabel oczekuje na odpowied
wykorzystuje tak sekwencj do okre lania pr dko ci transmisji, modemy radiowe zasadniczo nie akceptuj
komend AT.
Do pracy z modemem radiowym musimy wybra tryb lokalny (przeã cznik 6 = 0) oraz zastosowa adapter null
modem pomi dzy RS-232 kabla, a RS-232 portu modemu radiowego. Adaptery null modem dost pne s w
konfiguracji 9-pin na 9-pin oraz 9-pin na 25-pin.
Nale y skonfigurowa modem radiowy do pracy z pr dko ci 9,6; 19,2; 38,4; 57,6 lub 1115,2 kbaud. Kabel RS232/PPI Multi-Master automatycznie dostosowuje si do jednej z pr dko ci transmisji przy wysãaniu pierwszego
znaku przez modem radiowy.
Tryb PPI/Freeport
Za pomoc kabla RS-232/PPI Multi-Master nale y ustawi tryb PPI/Freeport (przeã cznik 5 = 0) oraz dla pracy z
modemem ustawiamy tryb zdalny (przeã cznik 6 = 1). Kabel tak skonfigurowany nie wysyãa komend AT do
modemu.
Przeã czniki 1,2 oraz 3 na kablu RS-232/PPI Multi-Master okre laj pr dko transmisji. Patrz na rysunek 7-29 w
celu wyboru pr dko ci transmisji, która odpowiada pr dko ci transmisji PLC i modemu radiowego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona
Strona 232

Podr cznik obsãugi systemu sterownikowego S7-200
Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200

Rozdziaã nr 7
Rozdzia∏ 7

Zaawansowane zagadnienia komunikacji
Optymalizacja wydajno ci sieci
Nast puj ce wspóãczynniki wpãywaj na wydajno

sieci (pr dko

transmisji i ilo

stacji master ma najwi kszy wpãyw):

Pr dko transmisji: praca sieci przy najwi kszej pr dko ci obsãugiwanej przez wszystkie stacje ma najwi kszy
wpãyw na wydajno w sieci.
Ilo stacji master w sieci: zmniejszenie ilo ci stacji master w sieci równie zwi ksza wydajno sieci. Ka da ze
stacji master w sieci zwi ksza obci enie sieci, mniejsza ilo stacji master obni a obci enie sieci.
Wybór stacji master i slave: adresy stacji master nale y tak ustawi aby wszystkie stacje master posiadaãy adresy w
kolejnej sekwencji bez przerw w adresach. Je eli pomi dzy stacjami master wyst puje przerwa w adresie, stacja
master ci gle sprawdza, czy pod danym adresem nie zgãosi si nowa stacja master. Oczekiwanie to wymaga
okre lonego czasu, który obci a sie . Je eli pomi dzy stacjami master nie ma przerw nie nast puje sprawdzanie,
co powoduje zminimalizowanie obci enia sieci. Adres stacji slave mo na ustawi na dowolny adres, nie ma to
wpãywu na wydajno sieci, o ile adres stacji slave nie jest pomi dzy stacjami master. Stacje slave pomi dzy
stacjami master zwi kszaj obci enie sieci w taki sam sposób jakby pomi dzy tymi adresami byãa przerwa.
Wspóãczynnik od wie ania Gap (GUF): wykorzystywany tylko gdy S7-200 CPU pracuje w trybie PPI master, GUF
okre la dla S7-200 jak cz sto ma nast pi kontrola przerw pomi dzy adresami masterów. GUF ustawiany jest z
poziomu STEP 7-Micro/WIN w parametrach CPU dla danego portu komunikacyjnego. Parametr ten mówi S7-200 jak
cz sto ma nast powa kontrola luk adresowych. Dla GUF = 1 S7-200 sprawdza adres ka dorazowo po otrzymaniu
zezwolenia do nadawania (token); dla GUF = 2 S7-200 sprawdza luki adresowe co drugi raz po otrzymaniu
zezwolenia do nadawania (token). Je eli pomi dzy adresami masterów wyst puj luki, wtedy wi ksza warto GUF
zmniejsza obci anie sieci. Je eli pomi dzy adresami masterów nie ma luk wtedy GUF nie ma wpãywu na wydajno
sieci. Ustawienie du ej warto ci dla GUF spowoduje du e opó nienie przy wã czeniu stacji master do sieci online,
dlatego, e adresy s sprawdzane rzadziej. Domy lnie GUF = 10.
Najwy szy adres stacji (HSA): wykorzystywany tylko gdy S7-200 CPU pracuje jako master PPI; HSA definiuje
najwy szy adres, przy którym stacja master powinna szuka innej stacji master. HSA ustawiany jest z poziomu
STEP 7-Micro/WIN w parametrach CPU dla danego portu komunikacyjnego. Ustawienie HSA ogranicza luki
adresowe, które musz by sprawdzane przez ostatni stacj master (najwy szy adres) w sieci. Ograniczenie ilo ci
luk adresowych minimalizuje czas wymagany do odnalezienia i przyã czenia online nowej stacji master. Najwy szy
adres HSA musi mie tak sam warto dla wszystkich stacji master. Parametr ten musi by równy lub wi kszy od
adresu najwy szego stacji master. Warto domy lna dla HSA wynosi 31.

Obliczenie czasu obiegu ramki w sieci (token cycle)
W sieci typu token-passing, jedynie stacje, które posiadaj prawo nadawania czyli maj tzw. token, mog inicjalizowa
komunikacj . Cykl tokena (czas potrzebny do obiegu przez token wszystkich stacji master w pier cieniu logicznym)
jednoznacznie okre la wydajno sieci.
Rysunek 7-31 pokazuje przykãad sieci, dla którego przeprowadzono obliczenia czasu obiegu tokena dla sieci multiplemaster. W tym przykãadzie, TD200 (stacja 3) komunikuje si z CPU 222 (stacja 2), TD200 (stacja 5) komunikuje si z
CPU 222 (stacja 4), itd. Dwa CPU 222 wykorzystuj instrukcje Network Read i Network Write w celu odczytu danych z
innych
S7-200: CPU 224 (stacja 6) wysyãa informacje do stacji 2, 4 oraz 8, a CPU 224 (stacja 8) wysyãa informacje do stacji 2, 4
oraz 6. W tej sieci mamy sze stacji master (cztery TD200 oraz dwa CPU 224) oraz dwie stacje slave (dwa CPU 222).
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Patrz dokumentacja na CD dotycz ca dodatkowych informacji odno nie przekazywania tokena. Przykład 42.

Rysunek 7-31 Przykãad sieci Token-Passing
Aby stacja master mogãa wysãa dane musi by w posiadaniu tokena. Przykãadowo gdy stacja 3 posiada tokena
inicjalizuje danie do stacji 2, a nast pnie przekazuje token do stacji 5. Stacja 5 inicjalizuje danie do stacji 4 i
przekazuje token do stacji 6. Stacja 6 inicjalizuje danie dla stacji 2, 4 lub 8 i przekazuje token do stacji 7. Taki proces
inicjalizacji dania i przekazywania tokena odbywa si w sposób ci gãy w pier cieniu logicznym od stacji 3 do stacji 5,
stacji 6, stacji 7, stacji 8, stacji 9 i ostatecznie z powrotem 3. Token musi zako czy obieg w pier cieniu logicznym aby
danie. Dla pier cienia logicznego 6 stacji, wysãanie jednego dania przy otrzymaniu
stacja master mogãa wysãa
tokena do odczytu lub zapisu warto ci podwójnego sãowa (cztery bajty danych), czas obiegu rotacji wynosi okoão 900
ms dla pr dko ci 9600 baud. Zwi kszenie ilo ci bajtów danych w danym daniu lub zwi kszenie ilo ci stacji zwi ksza
czas obiegu tokena.
Czas obiegu tokena okre lony jest przez to jak dãugo ka da ze stacji jest w posiadaniu tokena. Mo emy okre li czas
obiegu tokena dla sieci multiple-master przez dodanie tego czasu, w którym ka dy ze stacji master jest w posiadaniu
tokena. Je eli uaktywniono tryb PPI master mo emy wysãa wiadomo do innej stacji S7-200 wykorzystuj c instrukcje
Network Read i Network Write z S7-200. Je eli wysyãamy dane wykorzystuj c te instrukcje mo emy zastosowa
nast puj cy wzór do obliczenia przybli onego czasu obiegu tokena, w oparciu o nast puj ce zaão enia: ka da ze stacji
wysyãa jedno danie przy posiadaniu tokena, danie dotyczy albo odczytu lub zapisu danych, gdzie nie ma konfliktu
przy u yciu jednego bufora komunikacyjnego w S7-200 i nie ma S7-200, którego czas cyklu jest dãu szy ni 10ms.

Czas posiadania tokena (Thold) = (128 + n danych) x 11 bity/znak x 1/pr dko

transmisji

Czas obiegu tokena (Trot) = Thold mastera 1 + Thold mastera 2 + .... + Thold mastera m

Gdzie

n okre la ilo danych (bajtów)
m ilo stacji master

Poni sze równanie pozwala obliczy czasobiegu (jeden „czas bitu” odpowiada czasowi trwania jednego bitu) dla
przykãadu z rysunku 7-31:
T (czas posiadania tokena)

= (128 + 4 znaki) x 11 bitów/znak x 1/9600 bit_time/s
= 151,25 ms dla mastera

T (czas obiegu tokena)

= 151,25 ms dla mastera
= 907,5 ms

6 masterów

Wskazówka
Oprogramowanie SIMATIC NET COM PROFIBUS pozwala na analiz wydajno ci sieci.
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Porównanie czasów obiegu tokena
Tabela 7-11 pokazuje porównanie czasu obiegu tokena zale nie od ilo ci stacji, ilo ci danych i pr dko ci transmisji.
Czasy odnosz si dla przypadku wykorzystania instrukcji Network read i Network write w S7-200 i innych stacji master.

Tabela 7-11 Czas obiegu tokena (w sekundach)
Pr dko
Ilo
transmisji
bajtów
2
3
9,6 kbaud
1
0,30
0,44
16
0,33
0,50
19,2 kbaud
1
0,15
0,22
16
0,17
0,25
187,5 kbaud
1
0,009
0,013
16
0,011
0,016

4
0,59
0,66
0,30
0,33
0,017
0,021

Ilo
5
0,74
0,83
0,37
0,41
0,022
0,026

stacji Master
6
7
0,89
1,03
0,99
1,16
0,44
0,52
0,50
0,58
0,026
0,030
0,031
0,037

8
1,18
1,32
0,59
0,66
0,035
0,042

9
1,33
1,49
0,67
0,74
0,039
0,047

10
1,48
1,65
0,74
0,83
0,043
0,052

Zrozumienie poã cze pomi dzy urz dzeniami w sieci
Poszczególne urz dzenia komunikuj si poprzez indywidualne poã czenia, które s poã czeniami pomi dzy
urz dzeniem master i slave. Jak pokazano na rysunku 7-32 protokoãy komunikacji ró ni si zale nie od poã czenia:
protokóã PPI wykorzystuje jedno poã czenie dla wszystkich stacji sieciowych
protokoãy PPI Advanced, MPI i PROFIBUS wykorzystuj oddzielne poã czenia pomi dzy dowolnymi dwoma
stacjami
W przypadku PPI Advanced, MPI lub PROFIBUS druga stacja master nie mo e wykorzystywa poã czenia, które
zostaão wykorzystane pomi dzy stacj master i slave. S7-200 CPU i EM 277 zawsze rezerwuje jedno poã czenie dla
STEP7-Micro/WIN i jedno poã czenie dla panelu HMI. Inne stacje master nie mog by u yte do wykorzystania tych
zarezerwowanych poã cze . Zapewnia to, e zawsze mo emy podã czy co najmniej jeden programator i co najmniej
jeden panel do S7-200 CPU lub EM 277 gdzie master wykorzystuje protokóã, który obsãuguje poã czenia, takie jak PPI
Advanced.

PPI
Wszystkie stacje dziel
wspólne poã czenie

PPI Advanced
MPI
PROFIBUS
Ka da stacja komunikuje
si poprzez oddzielne
poã czenie

Rysunek 7-32 Obsãuga poã cze komunikacyjnych
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Jak pokazano w tabeli 7-12, S7-200 CPU lub EM 277 obsãuguj okre lon ilo poã cze . Ka dy z portów (port 0
i port 1) S7-200 CPU obsãuguje do czterech oddzielnych poã cze (daje to maksimum osiem poã cze dla S7-200
CPU). S to dodatkowe poã czenia obok poã czenia PPI. EM 277 obsãuguje sze poã cze .
Tabela 7-12 Mo liwo ci S7-200 CPU i EM 277
Poã czenie
Pr dko
Poã czenia
Profil protokoãu STEP 7-Micro/WIN
9,6 kbaud
PPI, PPI Advanced, MPI oraz PROFIBUS1
19,2 kbaud lub
Port 0
4
187,5 kbaud
S7-200 CPU
1
9,6 kbaud
PPI, PPI Advanced, MPI oraz PROFIBUS
Port 1
19,2 kbaud lub
4
187,5 kbaud
9,6 kbaud do
PPI, PPI Advanced, MPI oraz PROFIBUS
Moduã EM 277
6 na moduã
12 Mbaud
1
Je eli wykorzystywana jest karta CP do poã czenia STEP 7-Micro/WIN z S7-200 poprzez Port 0 lub
Port 1, mo emy wybra profil zarówno MPI, jak i PROFIBUS DP tylko wtedy gdy S7-200
skonfigurowano jako stacj slave.

Praca w sieciach zão onych
Dla S7-200 sieci zão one typowo posiadaj kilka stacji master S7-200, które wykorzystuj instrukcje Network Read
(NETR) oraz Network Write (NETW) do komunikacji z innymi stacjami w sieci PPI. W sieciach zão onych mog wyst pi
problemy zwi zane z blokowaniem komunikacji pomi dzy urz dzeniem master a slave.
Je eli sie pracuje na najni szej pr dko ci (np. 9,6 kbaud lub 19,2 kbaud), wtedy ka da ze stacji master ko czy
transmisj (czytaj lub pisz) zanim otrzyma token. Dla pr dko ci transmisji 187,5 kbaud master wysyãa danie do stacji
slave i przekazuje token, zanim stacja slave zostanie o tym powiadomiona.
Rysunek 7-33 pokazuje sie z potencjalnym konfliktem komunikacyjnym. W tej sieci, stacja 1, stacja 2 i stacja 3 s
masterami, wykorzystuj instrukcje Network Read lub Network Write do komunikacji ze stacj 4. Instrukcje Network
Read i Network Write wykorzystuj protokóã PPI, tak e wszystkie stacje S7-200 dziel jedno poã czenie PPI w stacji 4.
W tym przykãadzie stacja 1 wysyãa danie do stacji 4.
Dla pr dko ci powy ej 19,2 kbaud, stacja 1 przekazuje
token do stacji 2. Je eli stacja 2 próbuje wysãa do
stacji 4, danie ze stacji 2 jest odrzucane poniewa
danie ze stacji 1 jest ci gle aktywne. Wszystkie
dania do stacji 4 s odrzucane dopóki stacja 4 nie
zako czy odpowiedzi do stacji 1. Tylko po
zako czeniu odpowiedzi inna stacja master mo e
danie do stacji 4.
wysãa
Aby unikn konfliktów dla portu komunikacyjnego w
stacji 4 zaleca si utworzenie stacji 4 jako jedynej
stacji master w sieci, jak pokazano na rusunku 7-34.
Stacja 4 wtedy wysyãa danie odczytu/zapisu do innej
stacji S7-200.

Rysunek 7-33 Konflikt komunikacjyjny w sieci

Tego typu konfiguracja nie tylko zapewnia, e nie
b dzie konfliktów przy komunikacji, ale redukuje ono
równie obci enie spowodowane wyst powaniem
kilku stacji master i pozwala na prac sieci w sposób
bardziej efektywny.
Rysunek 7-34 Unikanie konfliktów w sieci
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Dla niektórych aplikacji, nie mo na jednak
zmieni ilo ci stacji master w sieci. Je eli
wyst puje kilka stacji master, musimy ustawi
czas obiegu tokena i zapewni aby sie nie
przekroczyãa docelowego czasu obiegu tokena
(czas obiegu tokena jest czasem caãkowitym jaki
upãywa od przekazywania przez stacj master
tokena i do ponownego jego odbioru przez t
sam stacj master).

Tabela 7-13 HSA i czas docelowy obiegu tokena

HSA
HSA=15

9,6 kbaud
0,613 s

19,2 kbaud
0,307 s

187,5 kbaud
31 ms

HSA=31

1,040 s

0,520 s

53 ms

HSA=63

1,890 s

0,950 s

97 ms

HSA=126

3,570 s

1,790 s

183 ms

Je eli czas wymagany do powrotu tokena do mastera jest wi kszy jak czas docelowy obiegu tokena, wtedy master nie
jest w stanie wysãa zapytania. Master mo e wysãa zapytanie tylko gdy aktualny czas obiegu tokena jest mniejszy od
czasu docelowego obiegu tokena.
Ustawienie parametru najwy szego adresu w sieci (HSA) i pr dko ci transmisji dla S7-200 okre la czas docelowy
obiegu tokena. Tabela 7-13 pokazuje czasy docelowe obiegu tokena.
Dla najni szych pr dko ci transmisji, jak 9,6 kbaud i 19,2 kbaud, master oczekuje na odpowied na swoje zapytanie
przed przekazaniem tokena. Poniewa obsãuga cyklu zapytania/odpowiedzi mo e zaj c relatywnie du o czasu w
porównaniu z czasem cyklu, to istnieje du e prawdopodobie stwo, e ka dy master w sieci mo e by gotowy do
wysãania zapytania, za ka dym razem kiedy posiada tokena. Bie cy czas obiegu tokena mo e wtedy wzrosn
i
dania. W niektórych sytuacjach master mo e
niektóre ze stacji master mog nie by w stanie wysãa adnego
rzadziej wysyãa zapytania.

Np.: wg w sieci z 10 stacjami master, które przesyãaj 1 bajt przy pr dko ci 9,6 kbaud nale y skonfigurowa HSA na 15.
W tym przykãadzie, ka da ze stacji master zawsze ma gotowe do wysãania zapytania. Jak pokazano w tabeli 7-13 czas
docelowy obiegu tokena dla tej sieci wynosi 0,613s. Jednak opieraj c si na danych pokazanych w tabeli 7-11 bie cy
czas obiegu tokena wymagany dla tej sieci wynosi 1,48s. Poniewa aktualny czas obiegu tokena jest wi kszy od
docelowego czasu rotacji tokena niektóre ze stacji master nie b d w stanie wysãa wiadomo ci.
Mamy dwie podstawowe mo liwo ci kontroli, gdy bie cy czas obiegu tokena jest wi kszy ni czas docelowy obiegu
tokena:
Mo emy zredukowa bie cy czas obiegu tokena przez ograniczenie ilo ci stacji master w sieci. Zale nie
od naszej aplikacji mo e to nie by mo liwe do wykonania.
Mo emy zwi kszy czas docelowy obiegu tokena przez zwi kszenie parametru HSA dla wszystkich stacji
master w sieci.
Zwi kszenie HSA mo e spowodowa inne problemy w sieci przez zwi kszenie czasu jaki jest wymagany dla S7-200 do
przeã czenia si w tryb master i pracy w sieci. Je eli u ywamy timer’a do zako czenia instrukcji Network Read lub
Network Write w okre lonym czasie, opó nienie inicjalizacji trybu master i pracy S7-200 jako master w sieci mo e
spowodowa timeout instrukcji. Mo emy zminimalizowa to opó nienie przez redukcj parametru GUF dla wszystkich
stacji master w sieci.
danie s wysyãane do i wysyãane ze stacji slave przy 187,5 kbaud, powinni my
Poniewa w sposób, w którym
uwzgl dni dodatkowy czas przy okre laniu czasu docelowego obiegu tokena. Dla 187,5 kbaud czas bie cy obiegu
tokena powinien by okoão poãowy czasu docelowego obiegu tokena.
Aby okre li czas rotacji tokena, nale y wykorzysta dane podane w tabeli 7-11 w celu okre lenia czasu potrzebnego
do zako czenia instrukcji Network Read i Netwrok Write. Aby obliczy czas wymagany dla panelu HMI (jak TD200)
nale y wykorzysta dane dla transmisji 16 bajtów. Przy obliczaniu czasu obiegu tokena nale y doda czas dla ka dej ze
danie w
stacji w sieci. Dodanie wszystkich czasów opisuje najgorszy przypadek gdzie wszystkie stacje chc nadawa
tym samym obiegu tokena. Definiuje si w ten sposób maksymalny czas obiegu tokena w sieci.
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Przykład.: Sie pracuje z pr dko ci 9,6 kbaud ze czterema panelami TD200 i czterema S7-200, ka dy z S7-200 pisze
10 bajtów danych do innej stacji S7-200 co sekund . Tabela 7-11 pozwala na obliczenie czasu transmisji dla sieci:
4 stacje TD200 transmituje 16 bajtów =
4 S7-200 przesyãa 10 bajtów danych =
Caãkowity czas obiegu tokena =

0,66 s
0,63 s
1,29 s

Aby zapewni do czasu dla tej sieci aby obsãu y wszystkie zapytania podczas jednego obiegu tokena, nale y
ustawi HSA na 63. Patrz tabela 7-13. Wybranie obiegu tokena celu (1,89), który jest wi kszy od maks. czasu rotacji
tokena (1,29) zapewnia, e ka da ze stacji mo e przesãa dane w ka dym obiegu tokena.

Aby zwi kszy niezawodno

sieci multi-master nale y wykona nast puj ce czynno ci:

Zmieni czas od wie ania panelu HMI aby zapewni wi cej czasu pomi dzy od wie aniem. np. zmieni
pr dkos dla TD200 z „As fas as possible” na „Once per second”.
Ograniczy ilo zapyta przez kombinacj instrukcji Network Read lub Network Write. Np. zamiast u ycia
dwóch instrukcji Nework Read, które odczytuj 4 bajty, nale y u y jednej instrukcji Network Read z
odczytem 8 bajtów. Czas potrzebny do obsãugi dwóch zapyta 4 bajtów jest du o wi kszy ni czas
potrzebny do obsãugi 8 bajtów.
Zmieni czas od wie ania masterów S7-200 aby nie nast powaão od wie anie szybciej ni czas obiegu
tokena.
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Konfiguracja kabla RS-232/PPI Multi-Master dla obsãugi zdalnej
HyperTerminal jako narz dzie do konfiguracji
Je eli STEP 7-Micro/WIN nie jest dost pny w celu ustawienia kabla RS-232/PPI Multi-Master dla ustawienia zdalnego,
mo emy wykorzysta HyperTerminal lub inny pakiet. Kabel RS-232/PPI Multi-Master posiada wbudowane menu, które
prowadzi nas przy konfiguracji kabla dla pracy zdalnej.
Podczas konfiguracji kabla RS-232/PPI Multi-Master za pomoc HyperTerminala musimy poã czy wtyk RS-485 do
S7-200 CPU. Stanowi on zasilanie 24V dla kabla. Nale y zasili równie sterownik S7-200 CPU.

Aby wywoãa HyperTerminal na PC nale y
klikn na :
Start > Programy > Akcesoria >
Comunikacja > HyperTerminal.
Po uruchomieniu programu nale y poda opis
poã czenia (nazw np. Multi-Master).
Mo emy wybra ikonk lub zaakceptowa
domy ln . Patrz na rysunek 7-35.
Klikamy na OK.

Rysunek 7-35 Opis poã czenia w HyperTerminalu

Wy wietlony zostanie ekran „â czenie z”
Nale y wybra port komunikacyjny, który
wybór
chcemy u y , i zaakceptowa
poprzez OK.
Uka e si kolejny ekran z mo liwo ci
wyboru potru komunikacyjnego COMx.
Po wybraniu wãa ciwego portu,
klikn OK. Patrz na rysunek 7-36.

nale y

Rysunek 7-36 Okno definicji poã czenia i parametrów w edytorze
HyperTerminal

OK,
kursor
zostanie
Po
klikni ciu
umieszczony w oknie edycyjnym ekranu
HyperTerminal, jak pokazano na rysunku
7-37.
Pasek statusowy u doãu okna okre la stan
poã czenia i pokazuje czas poã czenia.
Aby zako czy poã czenie wybieramy
Wywoãaj > Odã cz.
Na pasku statusu uka e si stan
rozã czenia.
Zmieniamy czcionk wybieraj c
Widok > Czcionka,
zmieniamy czcionk na Courier New i
klikamy OK.

Rysunek 7-37 Okno HyperTerminala gotowe do edycji poã czenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona
Strona 239

Podr cznik obsãugi systemu sterownikowego S7-200
Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200

Wybieramy Plik > Wãa ciwo ci
na pasku poã czenia, klikamy
wãa ciwo ci portu.

Rozdziaã nr 7
Rozdzia∏ 7

na

Patrz na rysunek 7-38.
W oknie dialogowym wãa ciwo ci COMx,
transmisji z
nale y wybra pr dko
wybra
rozwijanego menu. Mo emy
pr dko transmisji od 9600 do 115200
(typowo 9600).
bitów na sekund
Wybieramy 8 bitów danych, brak
parzysto ci, jeden bit stopu i brak
kontroli przepãywu.
Klikamy OK. i powracamy do zakãadki
poã czenia.

Rysunek 7-38 Parametry poã czenia Multi-Master

Wybieramy zakãadk ustawie . W pasku
komend emulatora wybieramy ANSI i
klikamy OK. Powrócimy wtedy do okna
edycji HyperTerminala. Pasek statusu u
doãu ekranu powinien wskazywa :
Rozã czono ANSI 9600 8-N-1
jak pokazano na rysunku 7-39.

Rysunek 7-39 Edytor HyperTerminal - Rozã czono ANSI

komunikacj
z
Aby zainicjalizowa
kablem RS-232/PPI Multi-Master nale y
wpisa „hhh”.
Dioda LED Rx na kablu powinna
mrugn przez okoão 1 sekund .
Dioda Tx LED powinna zapali si na
krótko w momencie jak kabel odpowie
oknem wyboru j zyka.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

English
Deutsch
Francais
Italiano
Espanol
Chinise

Select Operation : 1

Nale y wpisa numer, który odpowiada
wyborowi j zyka (kasujemy klawiszem
backspace) i potwierdzamy przez Enter.
Rysunek 7-40 pokazuje wybór j zyka i
ustawienie kabla RS-232/PPI do pracy
zdalnej.
Okno to pokazuje
firmware kabla.

równie

wersj

RS232/PPI Cable Setup for Remote Operation
Frimware Revision 1.0.2
1.
2.
3.
4.
5.

PPI multi-master network with a modem
PPI single master network with a modem
Freeport with a modem
Restore default settings
Exit

Select Operation: 1

Rysunek 7-40 Wybór j zyka HyperTarminala i okno konfiguracyjne
kabla RS-232/PPI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rozdzia∏ 7

Wy wietlone okno ustawie (setup) zdalnego kabla RS-232/PPI wy wietla przewodnik, który umo liwia ãatwe
skonfigurowanie parametrów kabla w zale no ci od wymaganego sposobu jego pracy.
Je eli posiadamy wcze niejsz wersj STEP 7Micro/WIN, nale y wybra opcj 2 „PPI single
master network with a modem” (PPI jeden master
w sieci z modemem).

Select Operation: 1
PPI multi-master network with a modem

Je eli u ywamy komunikacj Freeport z
modemem nale y wybra opcj 3.
Przykãad : wybieramy opcj 1 dla sieci PPI multi-master
z modemem u ywaj c STEP 7-Micro/WIN 3.2 SP4 lub
nowszej.

Set switches:
Freeport/PPI:
Local/Remote:
1.
2.

PPI
Remote

Continue
2. Exit

Select Operations: 1_

HyperTerminal pokazany na rysunku 7-41 wy wietla
ustawienia przeã czników, które nale y wykona dla
kabla. Ustawienia te pozwalaj STEP 7-Micro/WIN
uczestniczy w sieci zdalnej poprzez modem z jednym
lub kilkoma stacjami master lub z wi ksz ilo ci PLC
S7-200. Jak pokazano na rysunku 7-41.

Po ustawieniu przeã czników jak pokazano, nale y
kontynuowa wybór. Nast pnie HyperTerminal b dzie
Rysunek 7-41 HyperTerminal – Okno konfiguracji kabla
miaã posta jak pokazano na rysunku 7-42.
RS-232/PPI
Zdalny modem (podã czony do kabla RS-232/PPI MultiMaster) powinien zosta ustawiony na ustawienia
domy lne. Modem zdalny nale y ustawi na parametry
fabryczne, aby wprowadzi komendy AT w celu
zaprogramowania modemu do pracy z kablem RS232/PPI Multi-Master. Typowo wymagane jest wysãanie
tylko jednego zestawu znaków
ATS0 = 1, który
konfiguruje modem do pracy z auto-odpowiedzi .

Select Operation: 1
PPI multi-master network with a modem
AT command 1:
AT Command 2:
1.
2.

ATSO=1

Modify AT commands
Exit

Select Operations: 1

Rysunek 7-42 HyperTerminal – zdalny modem

Je eli u ywamy telefony komórkowe, które wymagaj podania numeru PIN, nale y u y dodatkowej komendy AT do
obsãugi PIN (patrz odpowiedni opis modemu dla komend AT). Je eli musimy zmieni komendy AT, nale y wybra i
wpisa wymagan komend .
Kabel RS-232/PPI Multi-Master wysyãa ci g znaków AT do modemu po ka dorazowym zaã czeniu zasilania. Nale y
upewni si , czy modem jest zasilany w tym samym czasie co kabel. Podobnie przy wã czeniu modemu nale y zasili
kabel. Pozwoli to na poprawne skonfigurowanie i obsãug modemu przy wy szych pr dko ciach
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HyperTerminal pokazany na rysunku 7-43
pokazuje jak wpisa komendy AT. Je eli nie jest
wymagane wpisanie drugiej komendy AT
naciskamy klawisz Enter. Po tym powrócimy do
ponownego wyboru komendy AT lub do wyj cia.
Je eli zako czyli my wpis komend AT nale y
wybra Exit.
Po wykonaniu konfiguracji z HyperTerminal’a za
pomoc kabla RS-232/PPI Multi-Master, nale y
odã czy kabel od PC i podã czy go do
modemu. Nast pnie nale y zasili jednocze nie
modem i kabel. Po tym ukãad jest gotowy do
zdalnej pracy w sieci PPI multi-master.

Rozdziaã nr 7
Rozdzia∏ 7

PPI multi-master network with modem
AT Command 1:
AT Command 2:
1.
2.

ATSO=1

Modify AT commands
Exit

Select Operations: 1
AT Command 1 (Example: ATS0=1): ATS0=1
AT Command 2 (Example: AT+CPIN=1234): _

AT Command 1 (Example: ATS0=1): ATS0=1
AT Command 2 (Example: AT+CPIN=1234): _
PPI multi-master network with modem
AT Command 1:
AT Command 2:
1.
2.

ATSO=1

Modify AT commands
Exit

Select Operations: 1

Rysunek 7-43 HyperTerminal – Komenda AT

Praca w trybie swobodnym z HyperTerminalem (HyperTerminalem <>Freeport)
Skonfigurowanie kabla RS-232/PPI Multi-Master do pracy w trybie swobodnym (Freeport) wykorzystuj c HyperTerminal
jest bardzo podobne do konfiguracji opisanej powy ej. Nale y post powa wg wymaganych wskazówek odno nie
konfiguracji kabla.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Konfiguracja sprzętowa,
debugowanie programu.

8

Oprogramowanie STEP 7- Micro/WIN posiada narzędzia pozwalające sprawdzić działanie
napisanego programu. Istnieje możliwość sprawdzenia statusu wykonywanego programu,
wykonania tylko określonej liczby cykli programu, forsowania wartości.

W tym rozdziale:
Debugging programu
Wyświetlanie satusu programu
Użycie Status Chart - monitorowanie i modyfikowanie danych w S7-200
Forsowanie wartości
Wykonywanie programu przez określoną liczbę cykli
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Debugging programu
STEP 7- Micro/WIN udostępnia kilka narzędzi umożliwiających testowanie napisanego
programu:

Szybki dostęp do programu, zakładki Bookmarks
Istnieje możliwość oznaczenia ważnych miejsc w programie flagami, które pozwolą szybko
nawigować pomiędzy różnymi linijkami kodu. W tym celu należy kliknąć na ikonę flagi, aby
oznaczyć odpowiedni kawałek kodu programu.

Użycie tablicy Cross Reference
Cross reference pozwala wyświetlić zależności występujące w programie oraz sprawdzić
użyte zmienne.
Cross
Reference

Wszystkie zmienne użyte w programie
znajdują się w zestawieniu Cross
Reference. Miejsce użycia zmiennej
określane jest przez podanie nazwy
program block, network lub nr linii,
podawany jest również rodzaj operacji
wykonywanej na danej zmiennej.
Istnieje możliwość wyboru pomiędzy
adresowaniem absolutnym lub
symbolicznym.

Rys. 8-1

Tablica Cross Reference

Wskazówka
Podwójne kliknięcie na wybranym elemencie w cross reference przenosi użytkownika
do miejsca, gdzie zmienna jest użyta.

Edycja programu w trybie RUN
Sterowniki S7-200 od wersji Rel. 2.0 umożliwiają edycję programu w trybie RUN. Opcja Edit in
Run zapewnia wprowadzenie drobnych poprawek do programu, tak aby nie zakłócić sterowanego
procesu. Możliwe jest również wprowadzanie większych zmian w programie, należy jednak
uważać, aby nie było to szkodliwe dla sterowanego procesu.
Uwaga
Załadowanie nowego algorytmu do sterownika w trybie Edit in Run natychmiast wpływa na jego
pracę. Zmiany programu dokonywane na pracującym systemie powinny być wprowadzane tylko
przez odpowiednio do tego przeszkolony personel, dobrze znający pracującą aplikację.
Nieumiejętne wprowadzenie zmian może spowodować utratę życia lub trwałe uszkodzenie
aplikacji.
Aby dokonać modyfikacji programu w trybie RUN, sterownik S7-200 musi obsługiwać tryb edit in
RUN oraz pracować w trybie RUN.
1.

Należy wybrać Debug > Program Edit in RUN.

2.

Jeżeli projekt w sterowniku różni się od projektu otwartego w STEP 7- Micro/WIN,
użytkownik zostanie poproszony o zapisanie aktualnego projektu. Edycja programu w trybie
RUN może być dokonana tylko dla programu znajdującego się w sterowniku.

3.

STEP 7- Micro/WIN informuje o edycji programu w trybie RUN. Aby edytować program należy
wybrać opcję „continue”. Następnie zostanie załadowany program znajdujący się w sterowniku,
który można edytować.
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Ładowanie programu w trybie RUN
Korzystając z funkcji edycji programu w trybie RUN można edytować tylko program block.
Przed modyfikacją programu pracującego sterownika należy zwrócić uwagę na kilka aspektów
pracy sterownika:
Jeżeli dane wyjście zostanie usunięte z logiki programu, pozostanie w aktualnym stanie do czasu
wyłączenia zasilania lub przełączenia w tryb STOP.
Jeżeli usunięta zostanie logika szybkiego licznika lub funkcje związane z pracą wyjścia
impulsowego, liczniki oraz wyjście będą pracowały dalej do czasu wyłączenia zasilania lub
przełączenia w tryb STOP.
Jeżeli zostanie usunięta instrukcja przypisania przerwania, bez skasowania zakładki realizującej
algorytm przerwania, przerwanie będzie nadal aktywne do czasu wyłączenia zasilania lub
przełączenia w tryb STOP.
Jeżeli zostanie wprowadzona instrukcja dodania przerwania, która jest zależna od warunku
spełnionego w pierwszym cyklu pracy sterownika, przerwanie zostanie aktywowane dopiero w
przypadku ponownego załączenia zasilania lub przełączenia sterownika z trybu STOP do RUN.
Jeżeli algorytm pracującego przerwania zostanie usunięty, praca przerwania będzie kontynuowana
do czasu wyłączenia zasilania lub przełączenia w tryb STOP.
Jeżeli adres tablicy (bufora odbiorczego) zostanie zmodyfikowany w trakcie zapisywania danych,
informacje zostaną zapisane pod starym adresem tablicy.

Wskazówka
Edycja programu w trybie RUN dostępna jest tylko dla sterowników obsługujących ten tryb.
Przed załadowaniem nowego algorytmu, program musi zostać skompilowany bez żadnych
błędów. Możliwe jest tylko załadowanie elementu program block sterownika.

Aby załadować zmodyfikowany program należy wybrać z menu opcję File > Download.

Wyłączenie trybu edit in RUN
Należy w menu Debug > Program Edit in RUN odznaczyć zaznaczoną opcję. Jeżeli w programie
znajdują się zmiany, które nie zostały zapisane, wyświetlony zostanie komunikat.
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Wyświetlanie satusu programu
STEP 7- Micro/WIN pozwala monitorować status wykonywanego programu w oknie edycyjnym
programu.
Uruchomienie monitoringu odbywa się poprzez wybranie z górnego menu pozycji Debug >
Program Status.

Wyświetlanie statusu programu w LAD i FBD
STEP 7- Micro/WIN udostępnia dwie możliwości podglądu napisanego w LAD lub FBD programu:
End of scan status: stan wykonywanego programu i aktualizacja parametrów
wykonywana jest na przestrzeni kilku cykli programowych. Wyświetlany stan elementów
nie odzwierciedla ich faktycznego stanu w momencie wykonywania instrukcji, nie są
również wyświetlane wartości pamięci tymczasowej L, czy akumulatorów.
Execution status: stan programu wyświetlany jest zgodnie z wykonywanym przez
sterownik programem. Aby włączyć opcję należy z górnego menu wybrać Debug >
Use Execution Status.
Aktualizacja parametrów następuje tylko w momencie, kiedy CPU jest w trybie RUN.
Wskazówka
STEP 7- Micro/WIN umożliwia szybką zmianę wartości zmiennych. W trakcie wyświetlania
statusu programu, należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na zmienną, aby wyświetlić menu
opcji.

Konfiguracja Program Status
Sposób wyświetlania wykonywanego
programu można sparametryzować
wybierając z menu górnego opcję Tools
> Options

Rys 8-2

Opcje dla Program Status
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Wyświetlanie statusu programu dla STL
Status programu można monitorować również w przypadku języka STL. W zależności od pozycji
wyświetlanego kodu w edytorze programu, przesyłane są odpowiednie dane ze sterownika
S7-200.

STEP 7- Micro/WIN aktualizuje wartości
w sposób ciągły, aby zatrzymać
aktualizację należy nacisnąć przycisk
Triggered Pause.

Konfiguracja Program Status
Sposób wyświetlania wykonywanego
programu można sparametryzować
wybierając z menu górnego opcję Tools
> Options

Rys. 8-3

Opcje dla STL Status

Użycie Status Chart - monitorowanie i modyfikowanie
danych w S7-200
Status Chart umożliwia odczyt zapis,
forsowanie i monitorowanie zmiennych w
czasie przetwarzania programu w S7-200.
Włączenie status chart odbywa się przez
wybranie z górnego menu pozycji:
View > Component > Status Chart.
Status Chart pozwala tworzyć kilka
zakładek z różnym zestawem
zmiennych.
Zmiany formatu wyświetlanej zmiennej
można dokonać klikając prawym
przyciskiem myszy na danej komórce.
Rys. 8-4

Opcje dla Status Chart
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Forsowanie wartości
S7-200 umożliwia forsowanie wartości wejść / wyjść (bity I oraz Q). Dodatkowo można
forsować do 16 wartości pamięci (V lub M) lub wejść / wyjść analogowych (AI lub AQ).
Forsowanie wartości pamięci V lub M odbywa się przez adresowanie całych bajtów, słów, lub
podwójnych słów. Wartości analogowe mogą być forsowane tylko w postaci słów dla parzystych
adresów, np. AIW6 lub AQW14. Wszystkie forsowane wartości przechowywane są w nieulotnej
pamięci sterownika S7-200.
Ponieważ forsowane zmienne mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania przez sterownik
programu, S7-200 dokonuje nadpisania zmian forsowanymi wartościami.
Odczyt wejść: S7-200 zapisuje forsowane wartości do tablicy wejść

Wykonywanie programu:
S7-200 nadpisuje wszystkie
wejścia.

forsowane

Przetwarzanie zadań komunikacyjnych:
S7-200 zapisuje wartości forsowane dla
wszystkich zadań komunikacyjnych
odczytu i zapisu.

Zapis wyjść

Diagnostyka CPU
Przetwarzanie zadań komunikacyjnych

Zapis wyjść: S7-200 zapisuje wszystkie
forsowane wyjścia.

Wykonywanie programu

Scan Cycle

Status Chart pozwala forsować wartości, aby zapisać
nową wartość należy w komórce New Value wpisać
odpowiednią wartość, następnie z górnego paska
narzędziowego kliknąć przycisk Force.

Odczyt wejść

Rys 8-5

S7-200 Cykl pracy sterownika

Wskazówka
Funkcja forsowania nadpisuje instrukcje Read Immediate lub Write Immediate. Funkcja
forsowania nadpisuje również tablicę wyjść skonfigurowaną dla pracy sterownika w trybie STOP.

Wykonywanie programu określoną liczbę cykli
W przypadku wykrywania błędów w logice programu, pomocną funkcją może okazać się opcja
wykonywania programu przez określoną liczbę cykli.
S7-200 umożliwia wykonanie programu tylko przez jeden cykl. Umożliwia to sprawdzenie
wartości zmiennych po pierwszym cyklu pracy sterownika. Opcja dostępna jest z poziomu
górnego menu Debug > First Scan.
Można również wykonywać program przez określoną liczbę cykli (od 1 do 65,535). Umożliwia
to sprawdzenie wartości zmiennych po kilku określonych cyklach pracy sterownika. Opcja
dostępna jest z poziomu górnego menu Debug > Multiple Scans.
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Sterowanie napędami MicroMaster
przy użyciu protokołu USS

9

STEP 7- Micro/WIN z dodatkową biblioteką USS pozwala realizować komunikację w protokole
USS. Biblioteki USS umożliwiają sterowanie napędem, jak również pozwalają zadawać
i odczytywać parametry z napędu.

Biblioteki do komunikacji w protokole USS dostarczane są na oddzielnej płycie CD, STEP 7Micro/WIN Add-On: Instruction Library, (nr kat.6ES7 830- 2BC00- 0YX0).

W tym rozdziale
Wymagania związane z zastosowaniem protokołu
Obliczenia interwałów czasowych w komunikacji z napędami
Użycie instrukcji USS
Opis instrukcji USS
Przykładowy program z wykorzystaniem protokołu USS
Kody błędów zwracane w protokole USS
Parametryzacja i konfiguracja napędów Micromaster serii 3
Parametryzacja i konfiguracja napędów Micromaster serii 4
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Wymagania związane z zastosowaniem protokołu
Biblioteki Step7Micro/Win generują podprogramy, przerwania oraz posiadają 8 gotowych
instrukcji do komunikacji w protokole USS. Biblioteki rezerwują pewne zasoby sterownika S7200, przed ich uruchomieniem należy sprawdzić, czy poniższe wymagania zostaną spełnione.
Protokół USS jest aplikacją bazująca na przerwaniach. W najgorszym wypadku przetworzenie
informacji zwrotnej przez sterownik może zająć do 2,5 ms. W tym czasie wszystkie inne
przerwania są kolejkowane. Jeżeli projektowana aplikacja nie może tolerować tego typu
opóźnienia, należy rozważyć innego typu rozwiązanie sterowania napędami.
Inicjalizacja protokołu USS rezerwuje jeden z dostępnych portów sterownika, przełączając go w
tryb pracy w protokole USS.
Korzystając z instrukcji USS_INIT możliwe jest przełączanie pomiędzy protokołami USS lub
PPI dla portu 0. Instrukcja USS_INIT_P1 rezerwuje port 1. Po wybraniu trybu USS, nie ma
możliwości komunikacji z innymi urządzeniami, niż napędy.
Na etapie testów aplikacji polecamy stosować sterownik S7-200 z dwoma portami, np.
CPU 224XP, CPU 226 lub zastosować do sterownika z jednym portem moduł EM277.
Umożliwi to podgląd pracy programu (status), co znacznie ułatwi tworzenie docelowej
aplikacji.
Instrukcje protokołu USS modyfikują wszystkie obszary pamięci systemowej SM
odpowiedzialnej, za komunikację w trybie freeport.
Podprogramy i przerwania instrukcji USS ładowane są wraz z programem do sterownika.
Instrukcje USS powiększają pisany program o 3050 bajtów. W zależności od użytych
instrukcji program sterownika może zajmować od 2150 bajtów do 3500 bajtów.
Instrukcje USS wymagają 400 bajtów pamięci zmiennych V, użytkownik decyduje, który
obszar pamięci przydzielić.
Instrukcje USS wykonują działania na akumulatorach od AC0 do AC3. W pisanej aplikacji
można używać akumulatorów, należy jednak pamiętać, aby nie kolidowało to z wykonywaniem
instrukcji USS.
Instrukcje USS nie mogą być użyte w przerwaniach.

Wskazówka
W trakcie pracy można użyć dodatkowej instrukcji USS_INIT, aby zmienić tryb pracy portu
spowrotem na PPI. Pozwoli to ponownie nawiązać komunikację z programem Step7 MicroWin.
Można również przełączyć sterownik w tryb stop, co spowoduje zresetowanie ustawień portów
komunikacyjnych. Należy jednak pamiętać, że zatrzymanie komunikacji z napędami, powoduje
również zatrzymanie pracy napędów.
Obliczenia interwałów czasowych w komunikacji z napędami
Komunikacja pomiędzy sterownikiem S7-200 i napędami jest asynchroniczna z cyklem
programu. Standardowo sterownik wykona kilka cykli pracy programu, zanim zostanie
wykonana pełna transakcja komunikacyjna. Poniższe współczynniki pozwalają ustalić
wymagania czasowe: ilość napędów, prędkość komunikacji, czas skanowania S7-200
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Tabela 9-1
Niektóre napędy wymagają dłuższych
opóźnień podczas komunikacji. Wymagany
czas zależy od typu napędu oraz
Pręd
parametru do którego się odwołujemy.
kość

Po wgraniu do sterownika instrukcji
USS_INIT Port 0 zostaje przełączony na tryb
USS(lub USS_INIT_P1 dla portu 1), S7-200
odpytuje wszystkie aktywne napędy
zgodnie z interwałami podanymi w tabeli
9 -1. Należy ustawić odpowiedni parametr
time out (czas zwłoki) dla każdego napędu
w sieci.

Chapter 8

Interwały czasowe
Czas pomiędzy kolejnymi odpytaniami
aktywnego napędu (bez wykonywania
innych instrukcji)

1200

240 ms (maks.) razy ilość napędów

2400

130 ms (maks.) razy ilość napędów

4800

75 ms (maks.) razy ilość napędów

9600

50 ms (maks.) razy ilość napędów

19200

35 ms (maks.) razy ilość napędów

38400

30 ms (maks.) razy ilość napędów

57600

25 ms (maks.) razy ilość napędów

115200

25 ms (maks.) razy ilość napędów

Wskazówka
Tylko jedna instrukcja USS_RPM_x lub USS_WPM_x może być aktywna w danym
momencie. Stan na wyjściu „Done” powyższych instrukcji powinien sygnalizować zakończenie
pracy bloku, zanim wywołana zostanie kolejna instrukcja.

Użycie instrukcji USS
Aby poprawnie wywołać instukcje USS należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:
1.

Umieścić instrukcję USS_INIT w programie i wykonać ją tylko w jednym cyklu pracy
sterownika. Instrukcja USS_INIT może być użyta do inicjalizacji lub zmiany parametrów
komunikacyjnych protokołu USS.
Po umieszczeniu instrukcji USS_INIT automatycznie zostaną utworzone
odpowiednie podprogramy i przerwania.

2.

Dla każdego napędu umieść tylko jedną instrukcję USS_CTRL.
Można umieścić wiele instrukcji USS_RPM_x oraz USS_WPM_x, pamiętając, że tylko jedna może
być aktywna w danym momencie.

3.

Zarezerwuj odpowiednią ilość pamięci V dla
biblioteki. Kliknij prawym przyciskiem na “Program
Block”, pojawi się menu, następnie wybierz
“Library Memory”.

4.

Następnie należy ustawić parametry dla
wybranych funkcji oraz skonfigurować napęd.

5.

Rys 9 -1

Rezerwacja pamięci V sterownika

Połączyć przewodem komunikacyjnym sterownik S7-200 oraz napędy.
Wszystkie urządzenia współpracujące z napędem w tym również S7-200 muszą być
podłączone do tego samego punktu odniesienia masy.

Uwaga
Urządzenia które nie są podłączone do wspólnego punktu odniesienia, mogą powodować
przepływ prądów wyrównawczych, co może zakłócić transmisję lub uszkodzić urządzenia.
Należy upewnić się, że wszystkie urządzenia połączone kablem komunikacyjnym
dzielą ten sam potencjał odniesienia lub są odizolowane.
Ekran przewodu komunikacyjnego należy połączyć z punktem masy urządzenia lub z
pinem nr 1 wtyczki typu DB9. W przypadku napędu MicroMaster zalecamy połączenie
przewodu z zaciskiem 2- 0V.
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Opis instrukcji USS
USS_INIT
Instrukcja USS_INIT (port 0) lub USS_INIT_P1 (port 1)
umożliwia aktywację i inicjalizację protokołu USS, możliwe jest
również zakończenie komunikacji z napędem. Instrukcja
USS_INIT musi zostać wywołana bezbłędnie, zanim
wykonane zostaną inne instrukcje protokołu USS.
Poprawne zakończenie instrukcji sygnalizowane jest
ustawieniem bitu na wyjściu „Done”. Instrukcja jest
wykonywana w każdym cyklu pracy sterownika, jeżeli
wejście EN jest ustawione.
Instrukcję USS_INIT należy wykonać tylko raz dla
inicjalizacji pracy portu komunikacyjnego. Użycie detekcji
zbocza pozwala wykonać instrukcję raz, dla każdej
zmiany parametrów komunikacyjnych.
Wejście “Mode” pozwala wybrać protokół komunikacyjny;
1 dla protokołu USS, 0 dla protokołu PPI.

Wejście “Baud” pozwala wybrać jedną z kilku prędkości komunikacyjnych: 1200, 2400, 4800,
9600, 19200, 38400, 57600 lub 115200.
Tabela 9 -2

Parametry instrukcji USS_INIT

Wejścia/Wyjścia

Typ danych

Argumenty

Mode

BYTE

VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, Constant, *VD, *AC, *LD

Baud, Active

DWORD

VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, Constant, AC *VD, *AC, *LD

Done

BOOL

I, Q, M, S, SM, T, C, V, L

Error

BYTE

VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

Wejście Active wskazuje, które napędy
mają być aktywne. Niektóre napędy
obsługują adresy z przedziału od 0 do
30
Rys. 9 -2 przedstawia sposób
aktywowania napędów. Napęd
oznaczony, jako aktywny jest
automatycznie odpytywany o stan pracy.
Tabela 9-1 pozwala obliczyć
interwały czasowe pomiędzy
kolejnymi zapytaniami o stan pracy.

MSB

LSB

31
D31
D0
D1
...

30

29

D30

D29

28

3

2

1

0

D2

D1

D0

Drive 0 active bit; 0 - drive not active, 1 - drive active
Drive 1 active bit; 0 - drive not active, 1 - drive active

Rys 9-2 Sposób aktywowania napędów.

Gdy instrukcja USS_INIT zostanie wykonana, ustawiany jest bit Done. Bajt błędu, Error
informuje, czy instrukcja została wykonana poprawnie. Tabela 9 - 6 przedstawia kody błędów,
jakie mogą wystąpić.
Przykład: USS_INIT
Network 1
LD
EU
CALL

I0.0
USS_INIT, 1, 9600, 16#00000001,
M0.0, VB10
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USS_CTRL
Instrukcja USS_CTRL (port 0) lub USS_CTRL_P1 (port 1)
służy do kontrolowania pracy aktywnego napędu.
Parametry wprowadzone do instrukcji USS_CTRL
przesyłane są do bufora komunikacyjnego, a następnie
wysyłane do adresowanego napędu, jeżeli w instrukcji
USS_INIT napęd został wybrany, jako aktywne
urządzenie.
Tylko jedna instrukcja USS_CTRL powinna być
przypisana do każdego napędu.
Niektóre napędy przesyłają wartość prędkości tylko w
postaci liczby dodatniej. Jeżeli prędkość jest ujemna,
napęd informuje o tym odwracając wartość na wyjściu
D_Dir (direction) bit kierunku.
Wejście EN musi być zawsze włączone dla ciągłej pracy
napędu.
RUN (RUN/STOP) pozwala włączyć (1) lub wyłączyć (0)
napęd. Aby poprawnie wystartować napęd, poniższe
warunki muszą być spełnione:
Napęd musi być wybrany jako aktywny w instrukcji USS_INIT.
Wejścia OFF2 oraz OFF3 muszą być ustawione na 0
Wyjścia Fault i Inhibit muszą wskazywać wartość 0.

Kiedy wejście RUN zmieni stan z 1 na 0, napęd zaczyna
hamować wybiegiem. Wejście OFF2 umożliwia łagodne
hamowanie, natomiast wejście OFF3 wymusza szybkie
hamowanie.

Resp_R (response received) bit potwierdzenia odpowiedzi z napędu. Wszystkie aktywne napędy
cyklicznie odpytywane są o przesłanie aktualnego statusu. Za każdym razem, kiedy otrzymywana
jest odpowiedź, bit Resp_R przyjmuje wartość 1 przez czas trwania jednego cyklu sterownika.
F_ACK (fault acknowledge) bit służy to potwierdzenia i skasowania błędu w napędzie.
DIR (direction) bit określa kierunek obrotu silnika podłączonego do
Tabela 9 - 3

Parametry instrukcji USS_CTRL

Wejścia/Wyjścia

Typ danych

RUN, OFF 2, OFF 3, F_ACK, DIR

BOOL

I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Power Flow

Argumenty

Resp_R, Run_EN, D_Dir, Inhibit,
Fault

BOOL

I, Q, M, S, SM, T, C, V, L

Drive, Type

BYTE

VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD,
Constant

Error

BYTE

VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD

Status

WORD

VW, T, C, IW, QW, SW, MW, SMW, LW, AC, AQW, *VD,
*AC, *LD

Speed_SP

REAL

VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC, *VD, *AC, *LD,
Constant

Speed

REAL

VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, AC, *VD, *AC, *LD
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Drive (drive address) określa adres napędu do którego przypisana jest USS_CTRL. Prawidłowe
adresy mieszczą się w przedziale od 0 do 31
Type (drive type) pozwala wybrać typ napędu. Dla napędów serii MicroMaster 3
(i wcześniejsze), należy ustawić wartość 0. Dla napędów serii MicroMaster 4 poprawna
wartość to 1.
Speed_SP (speed setpoint) określa ustawioną wartość prędkości, jako procent wartości
znamionowej. Wartości ujemne interpretowane są jako przeciwny kierunek obracania się
silnika. Dostępny zakres: - 200.0% do 200.0%
Error jest wartością typu bajt, określa status ostatnio przesłanego zapytania do napędu. Tabela
9-6 określa kody błędów, jakie mogą wystąpić.
Status jest wartością zwracaną przez napęd. Rys. 9-3 przedstawia bity statusowe.
Speed określa aktualną prędkość przesłaną z napędu jako procent wartości
znamionowej. Dostępny zakres: - 200.0% do 200.0%
Run EN (RUN enable) informuje czy napęd jest włączony (1), czy wyłączony (0).
D_Dir wskazuje kierunek obrotów silnika
Inhibit informuje o stanie napędu. Aby ustawić wartość bitu na 0, wyjście Fault oraz wejścia RUN,
OFF2, OFF3 muszą być równe 0.
Fault wskazuje status błędu (0 – brak błędu, 1 - błąd). Napęd wyświetla kod błędu (patrz
dokumentacja napędu). Skasowanie błędu następuje po usunięciu jego przyczyny i aktywacji
wejścia F_ACK.

High byte

15

14

13

12

11

Low byte

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1 = Gotowy do
włączenia
1 = Gotowy do pracy
1 = Funkcja wykonana
1 = Błąd napędu
0 = OFF2 (aktywne łagodne hamowanie)
0 = OFF3 (aktywne szybkie hamowanie)
1 = Włączone zatrzymanie
1 = Bit ostrzeżenia aktywny
1 = Zarezerwowany
(zawsze 1)
1 = Praca szeregowa dozwolona
0 = Praca szeregowa zabroniona – sterowanie lokalne
1 = Częstotliwość docelowa osiągnięta
0 = Częstotliwość docelowa nie osiągnięta
1 = Wyjście zgodne ze wskazówkami zegara
Zarezerwowane: bity mogą być różne od 0
Rys 9-3

Słowo statusowe napędu MicroMaster 3
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High byte

15

14

13

12

11

Low byte

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1 = Gotowy do
włączenia
1 = Gotowy do pracy
1 = Funkcja wykonana
1 = Błąd napędu
0 = OFF2 (aktywne łagodne hamowanie)
0 = OFF3 (aktywne szybkie hamowanie)
1 = Włączone zatrzymanie
1 = Bit ostrzeżenia aktywny
1 = Zarezerwowany
(zawsze 1)
1 = Praca szeregowa dozwolona
0 = Praca szeregowa zabroniona - sterowanie lokalne
1 = Częstotliwość docelowa osiągnięta
0 = Częstotliwość docelowa nie osiągnięta
0=
0=
0=
0=
Rys 9-4

Ostrzeżenie: przeciążenie silnika

Aktywny hamulec silnika

Przeciążenie silnika

1 = Silnik pracuje zgodnie z ustawionym kierunkiem
Przeciążenie
Słowo statusowe napędu MicroMaster 4

Przykład: USS_CTRL Subroutine
STL:
Network 1
LD
CALL

//Control box for drive 0
SM0.0
USS_CTRL, I0.0, I0.1, I0.2, I0.3,
I0.4, 0, 1, 100.0, M0.0, VB2, VW4,
VD6, Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3

LAD lub FBD:
Network 1
LD
=
LD
=
LD
=
LD
=
LD
=
LD
=
LD
CALL

//Control box for drive 0
SM0.0
L60.0
I0.0
L63.7
I0.1
L63.6
I0.2
L63.5
I0.3
L63.4
I0.4
L63.3
L60.0
USS_CTRL, L63.7, L63.6, L63.5,
L63.4, L63.3, 0, 1, 100.0, M0.0,
VB2, VW4, VD6, Q0.0, Q0.1, Q0.2,
Q0.3
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USS_RPM_x
Dostępne są trzy instrukcje czytania parametrów:
USS_RPM_W (port 0) lub USS_RPM_W_P1 (port 1)
odczyt parametru typu unsigned word.
USS_RPM_D (port 0) lub USS_RPM_D_P1 (port 1)
odczyt parametru typu unsigned double word.
USS_RPM_R (port 0) or USS_RPM_R_P1 (port 1)
odczyt parametru typu floating-point.
Tylko jedna instrukcja (USS_RPM_x) lub
(USS_WPM_x) może być aktywna w danym
momencie.
Instrukcja USS_RPM_x zostaje zakończona w momencie
otrzymania potwierdzenia przesłanego przez napęd lub
otrzymania informacji o błędzie. Instrukcja przetwarzana jest
w kilku cyklach pracy sterownika. Wejście EN powinno być
załączone do momentu zakończenia transakcji, czyli
otrzymania wartości 1 na wyjściu Done..
Wejście Drive jest adresem napędu do którego wysyłane
jest zapytanie o odczyt parametrów. Prawidłowe adresy
znajdują się w przedziale od 0 do 31.
Param jest nr parametru do którego instrukcja ma się
odnosić. Value jest wartością parametru. Wejście DB_Ptr
wymaga podania adresu 16 bajtowego bufora, który służy
do przechowywania wyników wykonywanej instrukcji.

Wyjście Done informuje o wykonaniu instrukcji. Error zwraca kod błędu. Tabela 9-6
przedstawia kody błędów, jakie mogą wystąpić.

Tabela 9-4

Parametry instrukcji USS_RPM_x

Wejścia/Wyjścia
XMT_REQ

Typ danych
BOOL

Argumenty
I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Power Flow conditioned by a rising edge
detection element

Drive

BYTE

VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, Constant

Param, Index

WORD

VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, AIW, *VD, *AC, *LD,
Constant

DB_Ptr

DWORD

&VB

Value

WORD
DWORD, REAL

VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, AQW, *VD, *AC, *LD
VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, *VD, *AC, *LD

Done

BOOL

I, Q, M, S, SM, T, C, V, L

Error

BYTE

VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC. *VD, *AC, *LD
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USS_WPM
Dostępne są trzy instrukcje zapisywania parametrów:
USS_WPM_W (port 0) lub USS_WPM_W_P1 (port 1)
zapis parametru typu unsigned word.
USS_WPM_D (port 0) or USS_WPM_D_P1 (port 1)
zapis parametru typu unsigned double word.
USS_WPM_R (port 0) or USS_WPM_R_P1 (port 1)
zapis parametru typu floating-point.
Tylko jedna instrukcja (USS_RPM_x) lub (USS_WPM_x)
może być aktywna w danym momencie.
Instrukcja USS_WPM_x zostaje zakończona w momencie
otrzymania potwierdzenia przesłanego przez napęd lub
otrzymania informacji o błędzie. Instrukcja przetwarzana
jest w kilku cyklach pracy sterownika. Wejście EN powinno
być załączone do momentu zakończenia transakcji, czyli
otrzymania wartości 1 na wyjściu Done.
Wejście EEPROM aktywuje zapis do pamięci RAM oraz
EEPROM napędu. Funkcja ta nie jest dostępna dla
napędów serii MicroMaster 3 (wejście musi być
wyłączone).
Wejście Drive jest adresem napędu do którego wysyłane
jest zapytanie o odczyt parametrów. Prawidłowe adresy
znajdują się w przedziale od 0 do 31.
Param jest nr parametru do którego instrukcja ma się odnosić.
Value jest wartością parametru. Dla napędów MicroMaster
3, możliwy jest również zapis do pamięci EEPROM, w
zależności od konfiguracji napędu (parametr P971 - EEPROM
Storage Control).

Wejście DB_Ptr wymaga podania adresu 16 bajtowego bufora, który służy do
przechowywania wyników wykonywanej instrukcji.
Wyjście Done informuje o wykonaniu instrukcji. Error zwraca kod błędu. Tabela 9-6
przedstawia kody błędów, jakie mogą wystąpić.

Tabela 9-5

Parametry instrukcji USS_WPM_x

Wejścia/Wyjścia

Typ danych

Argumenty

XMT_REQ

BOOL

I, Q, M, S,SM,T,C,V,L, Power Flow conditioned by a rising edge detection element

EEPROM

BOOL

I, Q, M, S, SM, T, C, V, L, Power Flow

Drive

BYTE

VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD, Constant

Param, Index

WORD

VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, AIW, *VD, *AC, *LD, Constant

DB_Ptr

DWORD

&VB

Value

WORD
DWORD, REAL

VW, IW, QW, MW, SW, SMW, LW, T, C, AC, AQW, *VD, *AC, *LD
VD, ID, QD, MD, SD, SMD, LD, *VD, *AC, *LD
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Tabela 9-5

Parametry instrukcji USS_WPM_x

Wejścia/Wyjści

Typ danych

Argumenty

Done

BOOL

I, Q, M, S, SM, T, C, V, L

Error

BYTE

VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC. *VD, *AC, *LD

Uwaga
Korzystając z instrukcji USS_WPM_x należy pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej
ilości cykli zapisu do pamięci EEPROM napędu (około 50,000 razy).
Przekroczenie wartości granicznej zapisu może oznaczać uszkodzenie pamięci. Liczba cykli
odczytu jest nieograniczona.
Jeżeli aplikacja wymaga częstego zapisu parametrów, należy korzystać z opcji zapisu do
pamięci RAM.

Przykład: USS RPM x orazUSS WPM x
Network 1
LD
=
LD
EU
=
LD
CALL

Network 2
LD
=
LD
EU
=
LDN
=
LD
CALL

//The two contacts must have the
//same address.
I0.0
L60.0
I0.0
L63.7
L60.0
USS_RPM_W, L63.7, 0, 3, 0, &VB100,
M0.0, VB10, VW200
//The two contacts must have the
same address
I0.1
L60.0
I0.1
L63.7
SM0.0
L63.6
L60.0
USS_WPM_W, L63.7, L63.6, 0, 971, 0, 1,
&VB120, M0.1, VB11
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Przykładowy program komunikacji w protokole USS
Przykład: Instrukcje USS
Network 1

LD
CALL

Network 2
LD
CALL

Network 3

LD
=
LD
EU
=
LD
CALL
Network 4
LD
=
LD
EU
=
LDN
=
LD
CALL

//Initialize USS Protocol:
//On the first scan, enable USS
//protocol for port 0 at 19200
//with drive address
//”0” active.
SM0.1
USS_INIT, 1, 19200, 16#00000001, Q0.0,
VB1
//Control parameters for Drive 0
SM0.0
USS_CTRL, I0.0, I0.1, I0.2, I0.3, I0.4, 0, 1,
100.0, M0.0, VB2, VW4, VD6, Q0.1, Q0.2,
Q0.3, Q0.4
//Read a Word parameter from Drive 0.
//Read parameter 5 index 0.
//1. Save the state of I0.5 to a
// temporary location so that this
// network displays in LAD.
//2. Save the rising edge pulse of I0.5
// to a temporary L location so that
// it can be passed to the subroutine.
I0.5
L60.0
I0.5
L63.7
L60.0
USS_RPM_W, L63.7, 0, 5, 0, &VB20, M0.1,
VB10, VW12
//Write a Word parameter to Drive 0.
//Write parameter 2000 index 0.
I0.6
L60.0
I0.6
L63.7
SM0.0
L63.6
L60.0
USS_WPM_R, L63.7, L63.6, 0, 2000, 0, 50.0,
&VB40, M0.2, VB14

Note: This STL code does not compile to LAD or FBD.
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Kody błędów instrukcji USS
Tabela 9-6
Kod błędu

Kody błędów instrukcji USS
Opis

0

Brak błędu

1

Brak odpowiedzi

2

Błąd sumy kontrolnej

3

Błąd parzystości

4

Błąd spowodowany programem użytkownia

5

Niedozwolona instrukcja

6

Błędny adres napędu

7

Port komunikacyjny nie został sparametryzowany dla USSa

8

Port komunikacyjny zajęty

9

Podana prędkość poza zakresem

10

Błędna długość odpowiedzi napędu

11

Błędny znacznik początku odpowiedzi napędu

12

Znak długości odpowiedzi nie obsługiwany przez protokół USS

13

Odpowiedź od błędnego napędu

14

Błędny adres buforu DB_Ptr

15

Błędny nr parametru

16

Nieprawidłowy protokół

17

Protokół USS aktywny; brak możliwości zmiany

18

Błąd prędkości

19

Brak komunikacji: napęd nie jest aktywny

20

Odpowiedź napędu nieprawidłowa lub zawiera kody błędów

21

Wartość typu double word zamiast wartości typu word

22

Wartość typu word zamiast wartości typu double word

Podłączenie i konfiguracja napędów MicroMaster Serii 3
Podłączenie napędu MicroMaster 3
Sterownik S7-200 oraz napęd można połączyć używając standardowego kabla PROFIBUS. Rys. 9-5
przedstawia prawidłowe połączenie kabla wraz z jego poprawną terminacją.

Uwaga
Urządzenia które nie są podłączone do wspólnego punktu odniesienia, mogą powodować przepływ
prądów wyrównawczych, co może zakłócić transmisję lub uszkodzić urządzenia.
Należy upewnić się, że wszystkie urządzenia połączone kablem komunikacyjnym dzielą
ten sam potencjał odniesienia lub są odizolowane.
Ekran przewodu komunikacyjnego należy połączyć z punktem masy urządzenia lub z pinem
nr 1 wtyczki typu DB9. W przypadku napędu MicroMaster zalecamy połączenie przewodu z
zaciskiem 2- 0V.
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Kabel należy terminować
na końcu sieci

Terminacja włączona
= On

ABAB

Terminacja wyłączona Terminacja włączona
= On
=Off

ABAB

A B AB

Ekran musi dotykać metalowych prowadnic wtyczki.

Terminacja włączona = On

Terminacja wyłączona = Off

Pin #

TxD/RxD +
TxD/RxD -

B

390 Ω

6

TxD/RxD +
TxD/RxD Ekran
TxD/RxD +

3
A

220 Ω
8

TxD/RxD -

B

Pin #

A
6
B
A

3
8

390 Ω
5

5
1

Ekran
Rys 9-5

Ekran

1

Schemat połączeń przewodów

Ustawienia napędu MicroMaster 3
Przed podłączeniem napędu do sterownika S7-200 należy upewnić się, że napęd został
poprawnie sparametryzowany.
1.

Wykonać reset napędu do ustawień fabrycznych (opcja). Nacisnąć przycisk P,
wyświetlony zostanie komunikat: P000.Korzystając z kursorów góra, dół, przejść do P944,
nacisnąć P, aby ustawić P944=1.

2.

Aktywować dostęp do zapisu/odczytu parametrów.
P009=3

3.

Sprawdzić ustawienia dla podłączonego silnika. Parametry wpisywane zgodnie z parametrami
podanymi przez producenta silnika.
P081=Częstotliwość znamionowa (Hz)
P082=Prędkość znamionowa (RPM)
P083=Prąd znamionowy (A)
P084=Napięcie znamionowe (V)
P085=Moc znaminowa (kW/HP)

4.

Ustawić tryb sterowania..
P910=1 zdalna kontrola

Strona 261
Strona
261

Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Rozdzia∏ 9
Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Rozdzia∏ 9

5.

Ustawić prędkość portu komunikacyjnego portu RS-485.
P092

3
4
5
6
7

(1200)
(2400)
(4800)
(9600 domyślna prędkość)
(19200)

6.

Podać adres napędu w sieci. Każdy napęd może być sterowany z poziomu magistrali
komunikacyjnej.
P091= od 0 do 31.

7.

Time-out magistrali. Parametr określa maksymalny dozwolony czas pomiędzy odbiorem
dwóch przesyłanych telegramów. Parametr pozwala wyłączyć falownik w momencie błędu
magistrali. Wartość 0 oznacza wyłączenie sprawdzania pracy magistrali. Tabela 9-1 pozwala
oszacować interwały czasowe, zgodnie z którymi przesyłane są komunikaty.
P093 = 0 - 240 (0 wartość domyślna, czas podawany w sekundach)

10. System Setpoint. Często parametr związany z częstotliwością 50 Hz lub 60 Hz, określa
100% wartości dla PV lub SP
P094 = 0 - 400.00
11. Zgodność z USS (opcja).
P095 = 0
rozdzielczość 0.1 Hz (domyślnie)
rozdzielczość 0.01 Hz
1
12. Kontrola zapisu do pamięci EEPROM (opcja).
P971 = 0
1

brak zapisu do pamięci EEPROM (zapisywane parametry są tracone w
przypadku zaniku zasilania)
(domyślnie) Zapis do nieulotnej pamięci EEPROM.

13. Nacisnąć P, aby zakończyć edycję parametrów.
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Podłączenie i konfiguracja napędów MicroMaster Serii 4
Podłączenie napędu MicroMaster 4
Sterownik S7-200 oraz napęd można połączyć używając standardowego kabla PROFIBUS. Rys. 9-5
przedstawia prawidłowe połączenie kabla wraz z jego poprawną terminacją.

Uwaga
Urządzenia które nie są podłączone do wspólnego punktu odniesienia, mogą powodować przepływ
prądów wyrównawczych, co może zakłócić transmisję lub uszkodzić urządzenia.
Należy upewnić się, że wszystkie urządzenia połączone kablem komunikacyjnym dzielą
ten sam potencjał odniesienia lub są odizolowane.
Ekran przewodu komunikacyjnego należy połączyć z punktem masy urządzenia lub z pinem
nr 1 wtyczki typu DB9. W przypadku napędu MicroMaster zalecamy połączenie przewodu z
zaciskiem 2- 0V.
Rys. 9-6, przedstawia połączenie
przewodu RS-485 do MM4. Aby
połączyć przewody, należy zdjąć
obudowę napędu. Dokładne informacje
znajdują się w instrukcji obsługi napędu
MM4.

B (P)

A (N)

Przewód A od strony S7-200, należy
połączyć z zaciskiem 15 (dla MM420)
lub 30 (dla MM440). Przewód B należy
połączyć z zaciskiem 14 (dla MM420)
lub 29 (dla MM440).

Rys 9 -6
MM420

Podłączenie przewodu komunikacyjnego do

Na każdym końcu sieci należy zastosować terminację magistrali lub w przypadku korzystania z
wtyczki PROFIBUS (np. 6ES7972-0BA41-0XA0), ustawić przełącznik w pozycji On.

Uwaga
Przed podłączeniem zasilania upewnić się że obudowa jest prawidłowo
zamontowana.
Rys. 9-7 pokazuje schemat terminacji przewodu dla
MM4.

MM420
P 14
120 ohm
N 15
0V

2

+10 V

1

470 ohm 1.5K ohm

MM440
P 29
120 ohm
N 30
0V

2

+10 V

1

470 ohm

1.5K ohm

Rys 9-7 Schemat terminacji przewodu
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Ustawienia napędu MicroMaster 4
Przed podłączeniem napędu do sterownika S7-200 należy upewnić się, że napęd został
poprawnie sparametryzowany.
1.

Wykonać reset napędu do ustawień fabrycznych (opcja):
P0010=30
P0970=1

Jeżeli punkt 1 zostanie pominięty, należy upewnić się że następujące parametry są
wpisane:
P2012 Index 0=2
USS PZD length:
USS PKW length:
P2013 Index 0=127
2.

Aktywować dostęp do zapisu/odczytu parametrów (Expert mode):
P0003=3

3. Sprawdzić ustawienia dla podłączonego silnika. Parametry wpisywane zgodnie z parametrami
podanymi przez producenta silnika.
P0310=Częstotliwość znamionowa (Hz)
P0311=Prędkość znamionowa (RPM)
P0307=Prąd znamionowy (A)
P0304=Napięcie znamionowe (V)
P0307=Moc znaminowa (kW/HP)
Aby dokonać zmiany parametrów P304, P305, P307, P310, oraz P311, należy najpierw
ustawić parametr P010 na . Po zakończeniu ustawić P010 na 0.
4.

Ustawić tryb sterowania..

P0700 Index 0=5 zdalna kontrola
5.

Wybór częstotliwości dla komunikacji USS USS

6.

Częstotliwość odniesienia:

7.

Zgodność z USS:

P1000 Index 0=5

P2000=1 do 650 Hz
P2009 Index 0=0

8. Ustawić prędkość portu komunikacyjnego portu RS-485.
: P2010 Index 0=

4
5
6
7
8
9
12

(2400 )
(4800)
(9600)
(19200)
(38400)
(57600)
(115200)

9. Podać adres napędu w sieci. Każdy napęd może być sterowany z poziomu magistrali
komunikacyjnej.
P2011 Index 0=0 do 31
10. Time-out magistrali. Parametr określa maksymalny dozwolony czas pomiędzy odbiorem
dwóch przesyłanych telegramów. Parametr pozwala wyłączyć falownik w momencie
błędu magistrali. Wartość 0 oznacza wyłączenie sprawdzania pracy magistrali. Tabela
11-1 pozwala oszacować interwały czasowe, zgodnie z którymi przesyłane są
komunikaty.
P2014 Index 0=0 do 65,535 ms
(0=wyłączony)
11. Skopiowanie parametrów z pamięci RAM do EEPROM:
P0971=1 (rozpoczęcie zapisu)
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SINAUT MicroSC –
Bezprzewodowa komunikacja
GPRS ze sterownikiem
SIMATIC S7-200

10

SINAUT Micro SC jest modułowym systemem telemetrycznym GPRS, bazujàcym na sterowniku swobodnie programowalnym SIMATIC S7-200 oraz modemie GPRS MD720-3.

W tym rozdziale:
Opis systemu
Procedura uruchomienia aplikacji

266
266
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Opis systemu
System telemetryczny SINAUT Micro SC w technologii GPRS (General Packet Radio Services) bazuje na sterownikach
SIMATIC S7-200 oraz modemach GSM/GPRS MD720-3. System składa si´ ze stacji oddalonych wyposa˝onych
w sterowniki SIMATIC S7-200, modem MD720-3 wraz z antenà. Stacje oddalone mogà komunikowaç si´ mi´dzy sobà
za poÊrednictwem stacji centralnej, którà jest komputer PC podłàczony do Internetu, pracujàcy jako serwer. Komputer
PC mo˝e te˝ byç serwerem bez dost´pu do Internetu, pracujàcym w sieci Ethernet, udost´pnianej przez dostawc´
usług GSM. Mo˝liwe jest połàczenie do 256 stacji oddalonych we współpracy z jednym serwerem PC. Na komputerze
PC zainstalowana jest aplikacja SINAUT Micro SC, zadaniem której jest zarzàdzanie ruchem danych oraz archiwizacja
zmiennych. Wraz z SINAUT Micro SC dostarczany jest OPC serwer, dzi´ki czemu dane archiwizowane oraz bie˝àce
mogà byç udost´pniane dowolnej aplikacji pracujàcej, jako klient OPC pod systemem operacyjnym Windows. Mogà
to byç programy SCADA oraz dowolne inne programy wykorzystujàce technologi´ OPC. System dedykowany jest dla
zastosowaƒ takich jak: gospodarka wodna, przemysł gazowy i naftowy, ogrzewanie i klimatyzacja, przemysł transportowy, automatyzacja budynków, energetyka.
Technologia GPRS pozwala na uzyskanie około osiem razy wi´kszych pr´dkoÊci transmisji ni˝ klasyczne przesyłanie
danych w sieci GSM (Global System for Mobile Communications). Dane w systemie GPRS przesyłane sà w sposób
pakietowy. Koszt zwiàzany z przesyłaniem danych uzale˝niony jest tylko od iloÊci przesyłanych pakietów.

Procedura uruchomienia aplikacji
Przy instalacji SINAUT Micro SC nale˝y podaç numer licencji. Je˝eli podane b´dà zera to SINAUT Micro SC b´dzie
działał w wersji demo. U operatora nale˝y zakupiç karty SIM do teletransmisji w systemie GPRS. Wybór APN (Access
Point Name) do którego system zostanie dołàczony zale˝y od u˝ytkownika, dost´pny jest APN publiczny (ogólnie
dost´pny dla u˝ytkowników Internetu) lub prywatny (sieç zamkni´ta dla okreÊlonej liczby kart SIM) Operator podaje
nazw´ APNu do którego karty zostały przypisane.
Poni˝ej procedura instalacji i uruchomienia systemu:
 Zainstalowaç na komputerze PC oprogramowanie SINAUT Micro SC
 Zainstalowaç biblioteki SINAUT Micro SC w programie Step7 MicroWin rys.10-1

Rys. 10-1 Biblioteki SINAUT Micro SC


Uruchomiç gotowy program „Bazowy_GPRS.mwp” (program dost´pny na stronie www.siemens.pl/telemetria – pod
nazwà „S7200_GPRS_Bazowy.zip”) rys. 10-2. Nale˝y nast´pnie przejÊç do zakładki DATA BLOCK w celu dostosowania parametrów do tych ustawionych w SINAUT Micro SC.
Koniecznym jest podanie:
- INIT_IP_Server :VB1200 – Adres IP xxxx.xxx.xxxx.xxxx serwera (komputer PC)
- INIT_Modem_Password:VB1250 – Nazwa modemu MD720-3 musi byç taka sama jak w SINAUT Micro SC.
- INIT_SIM_PIN:VB1260 – PIN CODE dla modemu MD720-3
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- INIT_GPRS_APN: VB1270 – Nazwa APN sieci GSM
- INIT _Station_Number:VW1420 – Inicjalizacja adresu dla stacji S7-200 tak samo jak w SINAUT Micro SC
- PLC Target_Adress VW1096 – Adres stacji docelowej
- SEND_Destination VW1450 – Adres stacji do której b´dà cyklicznie przesyłane dane.”0” oznacza Serwer (komputer PC).
- SEND_Address VW1456 – Poczàtek adresu dla bufora nadawczego
- SEND_Lenght VB1458 – IloÊç bajtów do przesłania
- RECV_Access_Data_Start – Poczàtek adresu bufora odbiorczego skàd dane b´dà odbierane
- RECV_Access_Data_Lenght VW1428 – iloÊç bajtów bufora odbiorczego
W podprogramie GPRS znajdujà si´ ju˝ gotowe funkcje biblioteczne z przyporzàdkowanymi zmiennymi, zgodnymi
z podanymi w bloku danych Data Block.
Nie nale˝y zmieniaç, ani ustawienia zmiennych, ani ich zakresów. Podglàd zakresów zmiennych dost´pny jest
w tabeli symboli rys. 10-3
Zakres został dobrany w ten sposób, ˝e dla obsługi całego podprogramu GPRS zaj´te zostały zmienne „V” od adresu 1000 do 3000.
Ostatecznie tak przygotowany program nale˝y wgraç do sterownika SIMATIC S7-200.

Rys. 10-2 Program Bazowy GPRS



Rys. 10-3 Tabela symboli

Uruchomiç SINAUT Micro SC – Configuration w celu deklaracji stacji oddalonych GPRS rys. 10-4. Wybraç opcj´ Add
i skonfigurowaç parametry zgodnie z ustawieniami wpisanymi w sterowniku S7-200. Adres stacji oraz nazwa modemu i hasło muszà byç identyczne, jak podane w Data Block w sterowniku SIMATIC S7-200.

Rys. 10-4 Konfiguracja SINAUT Micro SC
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W kolejnym kroku nale˝y zalogowaç komputer PC (serwer) do sieci. W zale˝noÊci od usługodawcy parametry mogà
si´ ró˝niç. Istotne, aby wykupione od operatora sieci, karty znajdujàce si´ w modemie MD720-3 miały dost´p do
adresu IP, pod którym zainstalowany jest serwer SINAUT Micro SC.
Sterownik SIMATIC S7-200 (port 0) nale˝y połàczyç z modemem MD720-3 kablem PC/PPI RS232. Ustawienia przełàczników na kablu:
1,2,3 – ON
4,5 – OFF
6,7 – ON
8 – OFF
Po połàczeniu kablem tych dwóch urzàdzeƒ nale˝y zrestartowaç sterownik poprzez zmian´ poło˝enia przełàcznika
trybu pracy, przełàczajàc go z poło˝enia RUN na STOP i ponownie na RUN.



Je˝eli karta SIM zostanie zalogowana do sieci GSM to zostanie zapalona dioda Q w sposób ciàgły. Je˝eli b´dzie
migaç oznacza to ze jest słaby zasi´g (patrz dokumentacja do modemu). Je˝eli operator podał adres IP karty znajdujàcej si´ w modemie MD720-3 np. xxx.xxx.xxx.xxx, sprawdzamy czy karta w modemie MD720-3 jest widoczna.
Wchodzimy w START -> URUCHOM i podajemy ping xxx.xxx.xxx.xxx –t
Je˝eli w wyÊwietlonym oknie zostanà zwrócone czasy odpowiedzi, to oznacza ˝e karta poprawnie została zalogowana do sieci oraz ˝e ma poprawny adres IP.
Je˝eli wczeÊniej uruchomiony zostanie serwer SINAUT Micro SC podłàczony do sieci, a nast´pnie sterownik
z wgranym przykładowym programem. Powinny zapaliç si´ wszystkie diody na modemie MD720-3, najpierw dioda
Q i S, a potem dioda C. Dioda C oznacza ˝e połàczenie z serwerem zostało zestawione. Je˝eli dioda S b´dzie ciàgle migaç, koniecznym mo˝e byç reset ustawieƒ modemu GPRS. Reset wykonujemy za pomocà spinacza biurowego, który wkładamy do otworu u góry modemu lekko naciskajàc na membran´ i trzymamy naciÊniety przycisk,
a˝ zaÊwieci si´ dioda C. Modem b´dzie si´ rekonfigurował i po ok. 2 min b´dziemy mogli ponownie podłàczyç go
do sterownika. Ponowne uruchomienie sterownika z podłàczonym modemem uruchomi ponownie procedur´ rejestracji do sieci.
Poprawne zestawienie połàczenia pomi´dzy SIMATIC S7-200 i komputerem z SINAUT Micro SC, sygnalizowane jest
w programie SINAUT Micro SC poprzez oznaczenie stacji znakiem „V” rys. 10-5.

Rys. 10-5 SINAUT Micro SC dost´pne stacje



Aby wizualizowaç dane ze stacji oddalonej lub sterowaç praca tej stacji nale˝y zainstalowaç oprogramowanie wizualizacyjne b´dàce klientem OPC. Poprzez technologi´ OPC wizualizacja pracujàca jako klient OPC odpytuje serwer
OPC (SINAUT MicroSC) o dane. W programie WinCC flexible nale˝y zało˝yç stacj´ PC. Nast´pnie w connections
nale˝y wybraç driver OPC. Z listy zainstalowanych serwerów OPC nale˝y wybraç M2MOPC.OPC1 rys. 10-6.
Nast´pnie w deklaracji zmiennych TAG nale˝y zdefiniowaç zmienne do wymiany danych miedzy stacja oddalonà,
a stacja PC rys. 10-7. Format deklaracji adresu zmiennej jest nast´pujàcy np:
MSC:[nazwa_stacji]DB1,B4000 (Bufor nadawczy – zmienna która b´dzie wysyłana z wizualizacji do SIMATIC
S7-200).
MSC:[nazwa_stacji]DB1,B4100 (Bufor odbiorczy gdzie dane wysyłane z SIMATIC S7-200 b´dà odbierane przez
wizualizacje).
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Nast´pnie nale˝y umieÊciç na zdeklarowanym ekranie wy˝ej wymienione zmienne i przesłaç je pomi´dzy sterownikiem, a wizualizacjà rys. 10-8.
Ostatnim krokiem jest uruchomienie WinCC flexible Runtime.

Rys. 10-6 WinCC flexible wybór serwera OPC

Rys. 10-7 WinCC flexible zmienne TAG

Rys. 10-8 WinCC flexible ekran wizualizacji
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Wymagania protokoãu Modbus
Instrukcje obsãugi protokoãu Modbus Slave wymagaj zastosowania nast puj cych zasobów S7-200:
Protokóã Modbus Slave domy lnie wspóãpracuje z portem nr 0 sterownika
Je eli Port 0 wykorzystywany jest do komunikacji z protokoãem Modbus Slave wtedy nie mo na u y go do
innych celów, równie dotyczy to programowania Step7MicroWin. Instrukcja MBUS_INIT pozwala na sterowanie
parametrami Portu 0 pozwalaj c na programowa zmian Protokoãu Modbus Slave na PPI.
Instrukcje protokoãu Modbus Slave wpãywaj na wszystkie rejestry systemowe SM zwi zane z obsãug
komunikacji w trybie swobodnym (Freeport) dla Port 0.
Do protokoãu Modbus Slave u ywa 3 procedury i 2 przerwania.
Instrukcje Modbus Slave zajmuj 1857 bajtów w przestrzeni programu dla dwóch instrukcji oraz procedur ich
obsãugi.
Zmienne obsãugi protokoãu Modbus Slave, rezerwuj dodatkowe 779 bajtów pami ci V. Adres pocz tkowy tego
obszaru definiowany jest przez u ytkownika i jest on caãkowicie zarezerwowany dla zmiennych protokoãu
Modbus.

Wskazówka
Aby ponownie zmieni Port 0 na prac PPI w celu komunikacji z programem Step 7-Micro/Win nale y wykorzysta w
tym celu instrukcj MBUS_INIT.

Mo emy równie przeã czy sterownik w tryb STOP co spowoduje wykasowanie parametrów dla Portu 0 i przestawi tryb
pracy na PPI.

Inicjalizacja oraz obsãuga protokoãu Modbus.
Komunikacja Modbus wykorzystuje sum kontroln (CRC - cyclic redundancy check) w celu zapewnienia spójno ci
przesyãanych danych. Protokóã Modbus Slave wykorzystuje metod gotowej tabeli z wyliczonymi wst pnie warto ciami
sumy co pozwala na znaczne obni enie czasu obsãugi protokoãu. Inicjalizacja tabeli CRC wymaga 425 milisekund i
odbywa si ona w procedurze MBUS_INIT. Generalnie wykonywana jest ona przy pierwszym cyklu programowym po
zaã czeniu sterownika w tryb pracy RUN. Musimy zadba jednak o to aby wykasowa czas kontroli Watchdog i
zachowa aktywne wyj cia (o ile jest to wymagane dla moduãów rozszerzaj cych) w przypadku kiedy czas inicjalizacji
przekroczy czas cyklu 500 ms. Czas kontroli wyj kasowany jest przez zapis na wyj cia moduãu. Patrz instrukcje
kasowania czasu Watchdog w rozdziale 6.
Cyklu wydãu a si , gdy instrukcja MBUS_SLAVE obsãuguje zapytania. Powoduje to, e du o czasu po wi cane jest na
obliczanie sumy CRC co wydãu a cykl si o okoão 650 sek dla ka dego bajtu (dla zapytania i odpowiedzi).
Maksymalnie, akcja zapytanie / odpowied (czytanie i zapis 120 sãów) wydãu a cykl programu o okoão 165 milisekund.
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Done

EN

EN

Mode

Baud

Addr
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Parity

Delay

MaxIQ

MaxAI
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Done

Error
Done
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Przykãad : Obsãuga protokoãu Modbus Slave

Network 1
//
//
//
//
//
LD

// inicjalizacja protokoãu Modbus //Slave w
pierwszym cyklu. Ustawienie adresu Slave
na 1, ustawienie portu 0 na 9600, even,
dost p do wszystkich I, Q oraz AI,
dodatkowo dost p do 1000 sãów rejestrów
(2000 bajtów) od adresu //VB0.

SM0.1

// tylko w pierwszym cyklu

CALL BUS_INIT,1,1,9600,2,0,128,32,1000,&VB0,MB0.1,MB1

Network 2

// cykliczna obsãuga protokoãu Modbus Slave
// w ka dym cyklu

LD
SM0.0
CALL MBUS_SLAVE,M0.2,MB2

// w ka dym cyklu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zaão enia wst pne
Regulator, który chcemy podda procesowi strojenia musi by w trybie pracy automatycznej. Wyj cie mysi by
sterowane z poziomu regulatora PID. Proces strojenia parametrów regulatora PID zako czy si bã dem, je eli regulator
b dzie w trybie pracy r cznej.
Przed rozpocz ciem procesu strojenia parametrów regulatora PID, ukãad musi zosta doprowadzony do stabilno ci, tzn.
warto zadan (lub w przypadku regulatorów typu P, staã warto pomi dzy
warto bie ca PV musi osi gn
warto ci bie c PV, a warto ci zadan ), a warto wyj ciowa nie mo e si zmienia niestabilnie.
Idealnie warunki startu strojenia parametrów PID s wtedy, kiedy warto wyj ciowa regulatora jest w rodku zakresu.
Proces strojenia parametrów regulatora PID powoduje oscylacje obiektu przez wprowadzanie maãych zmian na wyj ciu
regulatora. Je eli warto
wyj ciowa regulatora jest blisko zakresu sterowania, wtedy zmiany wprowadzane przez
proces strojenia parametrów regulatora PID mog spowodowa przekroczenie limitu minimalnego b d maksymalnego.
Przypadek taki spowoduje wygenerowanie bã du procesu strojenia oraz zani enie parametrów PID w porównaniu do
przewidywanych, optymalnych warto ci.

Auto-histereza i Auto-odchylenia
Parametr histerezy okre la odchyãk (plus lub minus) od warto ci zadanej, która jest dopuszczalna dla warto i bie cej
PV i nie powoduje zmiany wyj cia. Warto ta wykorzystywana jest w celu minimalizacji efektu szumów sygnaãu PV oraz
lepszego okre lenia naturalnych oscylacji procesu.
Je eli wybierzemy automatyczne okre lenie warto ci histerezy, wtedy proces strojenia parametrów regulatora PID
uruchamia sekwencj okre lania histerezy. Sekwencja ta wprowadza próbkowanie warto ci bie cej w okre lonym
przedziale czasowym, a nast pnie przeprowadza obliczenie odchyãki na podstawie zebranych próbek.
Aby zapewni statystyczn reprezentacj nale y ustawi minimum 100 próbek. Dla p tli regulacji z czasem próbkowania
200 msek, ustawienie 100 próbek zajmie 20 sek. Dla p tli regulacji z dãugim czasem próbkowania zajmie to oczywi cie
znacznie wi cej czasu. Dla 100 próbek mo na zapewni czas mniejszy od 20 sek dla p tli z czasem próbkowania
mniejszym ni 200 msek, jednak okre lenie histerezy zawsze wymaga okoão 20 sek.
histerezy zdefiniowana jest jako
Po zebraniu wszystkich próbek obliczane jest odchylenie standardowe. Warto
warto dwa razy wi ksza od odchylenia standardowego. Obliczona warto histerezy zapisywana jest do pola warto ci
bie cej histerezy (AHYS) w tabeli regulacji.
Wskazówka
Podczas sekwencji okre lania histerezy, nie s wykonywane obliczenia regulatora PID. Zaleca si , aby proces
znajdowaã si wtedy w stanie stabilnym, co umo liwi znacznie lepsze okre lenie histerezy i zapewni, e proces nie
wymknie si spod kontroli w podczas wykonywania sekwencji.
Odchyãka okre la dopuszczalne odchylenie szczytowe warto ci PV od warto ci zadanej. W przypadku automatycznego
okre lenia odchyãki, wyliczana jest ona przez przemno enie warto ci histerezy przez 4.5. Podczas samo-dostrajania
wyj cie PID jest sterowane proporcjonalnie do wywoãanego rozmiaru oscylacji regulowanego procesu (odpowiedzi
ukãadu).
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Ogólne parametry techniczne
Standardy
Przedstawione poni ej narodowe i mi dzynarodowe standardy zostaãy wykorzystane do okre lenia parametrów
technicznych i testów rodziny sterowników S7-200. Tabela A-1 definiuje warunki dla ka dego ze standardów.
Wspólnota Europejska (CE) Low Voltage Directive 73/23/EEC
EN61131-2:Sterowniki programowalne Wymagania sprz towe
Wspólnota Europejska (CE) EMC Directive 89/336/EEC
Standard emisji elektromagnetycznej
EN61000-6-3: residential, commercial ,and light industry
EN61000-6-4: warunki przemysãowe Standard kompatybilno ci elektromagnetycznej
EN61000-6-2: industrial environment
Underwriters Laboratories, Inc.UL508 Listed (Przemysãowe Urz dzenia Steruj ce),
Registration number E75310
Canadian Standards Association: CSAC22.2 Number 142 (Sprz t procesowy)
Factory Mutual Research: Class Number 3600, Class Number 3611, FM Class I, Division 2,
Groups A, B, C, &D Hazardous Locations, T4A and Class I, Zone2, IIC, T4.
Wspólnota Europejska (ATEX) Zagro enie wybuchem Dyrektywa 94/9/EC
EN60079-0 Wymagania ogólne
EN50020
Zagro enie wybuchem ‘i’EN60079-15 Typy zabezpiecze ‘n’
ATEX Dyrektywa 94/9/EC certyfikacja nie zostaãa zako czona w momencie publikacji dokumentacji. Prosimy o kontakt
u lokalnego partnera Siemensa w sprawie dodatkowych informacji.

Wskazówka
SIMATIC S7-200 speãnia standard CSA.
Logo cULus oznacza, e S7-200 zostaã przetestowany i posiada certyfikat laboratorium Underwriters Laboratories
(UL) jako standard UL 508 oraz CSA 22.2 nr 142.

Dopuszczenia morskie
Produkty
S7-200
s
stale
poddawane
instytucjach
certyfikacjom
w
ró nych
specyficznych dla okre lonego rynku i aplikacji.
Tabela obok pokazuje instytucje i certyfikaty dla
S7-200 dla przemysãu morskiego. Wi kszo
produktów S7-200 ma specjalne dopuszczenia.
Szczegóãowe informacje mo na uzyska
u
lokalnego przedstawiciela Firmy Siemens.

Agencja
Lloyds Register of
Shipping(LRS)
American Bureau of
Shipping
(ABS)
Germanischer Lloyd (GL)
Det Norske Veritas (DNV)
Bureau Veritas (BV)
Nippon Kaiji Kyokai (NK)
Polski Rejestr

Numer certyfikatu
99/20018(E1)
01 HG20020 PDA

12045 98HH
A 8862
09051/B0BV
A 534
TE/1246/883241/99
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ywotno
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DodatekAA

przeka ników elektrycznych

Typowe dane dla przeka ników podano na rys. A-1. Parametry te mog zale e od konkretnej aplikacji. Zewn trzne
zabezpieczenie wyj cia przeka nikowego znacznie wydãu a ywotno styków.

2A nominalnie

10A nominalnie
230 VAC obci enie indukcyjne wg
IEC 947--5--1 AC15 od 0A do 3A
24 VDC obci enie indukcyjne wg
IEC 947--5--1 DC13 od 0A do 2A

(x 103 cykli)
250 VAC obci enie induk. (p.f.=0.4)
30 VDC obci enie induk. (L/R=7ms)

ywotno

enie 230 VAC rezyst.
enie 24 VDC rezyst.

Pr d nominalny (A)

Pr d nominalny (A)

Rysunek A-1

Obci
Obci

ywotno

ywotno

(x 103 cykli)

250 VAC obci enie rezystancyjne
30 VDC obci enie rezystancyjne

styków elektrycznych przeka ników

Parametry techniczne
W tabeli A-1 pokazano parametry techniczne wszystkich jednostek centralnych S7-200 i moduãów rozszerzaj cych.
Wskazówka
W czasie zaã czenia zasilania do S7-200 lub dowolnego cyfrowego moduãu rozszerzaj cego, przez okoão 50
mikrosekund pojawia si na wyj ciu stan „1”. Nale y mie to na uwadze szczególnie je eli wykorzystujemy
urz dzenia, które reaguj na bardzo krótkie impulsy.
Tabela A-1 Parametry techniczne
Warunki otoczenia – transport i przechowywanie
EN60068-2-2 , Test Bb, suche gor co
EN60068 2 1, Test Ab, zimno

-40°C do +70°C

EN60068 2 30,Test Db, gor ca para

25°C do 55°C, 95% wilgotno

EN60068 2 14,Test Na, szok
temperaturowy
EN60068 2 31,
EN60068 2 32, upadek swobodny

-40°C do +70°C dwell time 3 godziny, 2 cykle
100mm, 4 upadki, nie zapakowany
1m, 5 razy, opakowanie na statek
Warunki otoczenia - praca

Zakres temp. otoczenia (wlot powietrza 25
mm poni ej jednostki)

0°C do 55° monta poziomy, 0°C do 45°C monta pionowy 95% nie
skondensowana wilgotno

Ci nienie atmosferyczne

1080 do 795 hPa (odpowiednio dla wysoko ci 1000 do 2000m)

St

S02:<0.5ppm; H2S:<0.1ppm; RH<60% nie skondensowany

enie zanieczyszcze

EN60068 2 14,Test Nb, zmiana
temperatury

5°C do 55°C ,3°C/minut

EN60068 2 27 Uderzenia mechaniczne

15G,11ms impuls, 6 uderze w 3 kierunkach

EN60068 2 6 wibracje sinusoidalne

Monta na panelu:
0.30mm od 10 do 57Hz; 2G od 57 do150Hz
Monta na szynie DIN: 0.15mm od 10 do 57Hz;1G od 57 do 150Hz
10 na ka dej osi, 1oktawa/minute

EN60529, IP20 zabezpieczenia
mechaniczne

Zabezpieczenie przed dotkni ciem niebezpiecznego napi cia.
Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przeciwko kurzowi, pyãom,
wodzie i ciaãom obcym <12.5mm.
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Tabela A-1

Dodatek
DodatekAA

Parametry techniczne, cd.

Kompatybilno

elektromagnetyczna – wilgotno

EN61000-4-2 wyãadowanie
elektrostatyczne
EN61000-4-3 radialne pole
elektromagnetyczne
EN61000-4-4 krótkotrwaãy impuls

EN61000-4-5 odporno

EN61000-4-6 zakãócenia przewodz ce
EN61000-4-11 zakãócenia napi cia, krótkie
przerwy i wahania
VDE 0160 przepi cie nie cykliczne

wg EN61000-6-21

8kV wyãadowanie atmosferyczne na caãej powierzchni i porty
komunikacyjne
4kV kontakt wyãadowania z powierzchni przewodz c
10V/m, 80-1000 MHz oraz 1,4 do 2,0 GHz, 80% AM przy 1kHz
2 kV, 5kHz z poã czeniem sieci do AC i DC zasilania
2 kV, 5kHz z poã czeniem sieci do zacisków do I/O
1 kV, 5kHz z poã czeniem zacisków do komunikacji
Zasilanie: 2kV asymetrycznie, 1kV symetrycznie
I/O 1 kV symetrycznie
(24 VDC obwód wymaga zewn. Zabezpieczenia)
0,15 do 80MHz, 10V RMS, 80% AM przy 1kHz
>95% redukcja dla 8,3 ms, 83 ms, 833 ms oraz 4167 ms

Przy linii 85 VAC, 90o k cie fazowym, dla piku 390V, 1,3 ms impuls
Przy linii 180 VAC, 90o k cie fazowym, dla piku 750V, 1,3 ms impuls
2
Kompatybilno elektromagnetyczna - EN61000-6-3 oraz EN61000-6-4
EN 55011, klasa A, Grupa 1,
przewodz ce1
<79 dB ( V) kwasi-pik; <66 dB ( V) rednia
0,15 MHz do 0,5 MHz
<73 dB ( V) kwasi-pik; <66 dB ( V) rednia
0,5 MHZ do 5 MHz
<73 dB ( V) kwasi-pik; <66 dB ( V) rednia
5
MHz do 30 MHz
1
EN 55011 klasa A, Grupa 1, radialny
30 MHz do 230 MHz
40 dB ( V/m) kwasi-pik; zmierzony przy 10m
230 MHZ do 1 GHz
47 dB ( V/m) kwasi-pik; zmierzony przy 10m
2
EN 55011 klasa B, Grupa 1, przewodz ce
0,15 MHz do 0,5 MHz
<66 dB ( V) kwasi-pik zmniejszany z log cz st. do 56dB( V);
<56 dB ( V) redni spadek z log cz st. Do 46 dB ( V)
0,5 MHZ do 5 MHz
<56 dB ( V) kwasi-pik; <46 dB ( V) rednia
5 MHz do 30 MHz
<60 dB ( V) kwasi-pik; <50 dB ( V) rednia
2
EN 55011 klasa B, Grupa 1, radialny
30 MHz do 230 MHz
30 dB ( V/m) kwasi-pik; zmierzony przy 10m
230 MHZ do 1 GHz
37 dB ( V/m) kwasi-pik; zmierzony przy 10m
Test izolacji
24V/5V obwód nominalny
500 VAC (widoczna przerwa)
115/230V obwód do masy
1.500 VAC
115/230 obwód do obwodu 115/230V
1.500 VAC
230V obwód do 24 V/5 V obwód
1.500 VAC
115 V obwód do 24 V/5 V obwód
1.500 VAC
1
2

jednostka musi by umieszczona na uziemionej metalowej pãycie a jej zaciski PE poã czone bezpo rednio z metalem.
jednostka musi by zamontowana na uziemionej metalowej obudowie; Zasilanie wej ciowe AC musi by wyposa one w filtr
EPCOS B84115-E-A30 lub odpowiednik, 25 cm maks. dãugo przewodu z filtru do S7200. Zasilanie 24 VDC i zasilanie czujnika
musz by ekranowane.
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Tabela A-5 Parametry zasilania CPU
AC

DC
Zasilanie wej ciowe
Napi cie wej ciowe

20.4 do 28.8VDC

Pr d wej ciowy
CPU221
CPU222
CPU224

CPU tylko 24VDC
80mA
85mA
110mA

Maks. obci
450mA
500mA
700mA

CPU224XP

85 do 264VAC (47 do 63Hz)
. 24VDC

CPU tylko
30/15mA dla 120/240VAC
40/20mA dla 120/240VAC
60/30mA dla 120/240VAC

120mA

900mA

70/35mA dla 120/240VAC

CPU226

150mA

1050mA

80/40mA dla 120/240VAC

Pr d rozruchowy

12A dla 28.8VDC

20A dla 264VAC

Izolacja (pole do logiki)

Nie izolowane

1500VAC

Czas podtrzymania (zanik napi cia)

10ms dla 24VDC

20/80ms dla 120/240VAC

Bezpiecznik (nie wymienialny)

3A, 250V topikowy

2A,250V topikowy

Napi cie czujników (ograniczone)

L+ minus 5V

20.4 do 28.8VDC

Ograniczenie pr dowe

1.5A pik, ograniczenie temperaturowe nie niszcz ce (patrz tabela A-3 dla obci

T tnienia

Pochodz ce z wej cia zasilania

Izolacja (czujnik do logiki)

Nie izolowane

Maks. obci enie
120/60mA dla 120/240VAC
140/70mA dla 120/240VAC
200/100mA dla
120/240VAC
220/100mA dla
120/240VAC
320/160mA dla
120/240VAC

Zasilanie czujników 24VDC

Tabela A-6 Parametry wej

Mniej ni

enia nominalnego)

1V peak-to-peak

cyfrowych CPU

Parametry ogólne

24VDCInput (CPU 221,CPU 222,
CPU224,CPU 226)

24VDCInput (CPU 224XP)

Typ

Sink/ ródão (IECType1Sink)

Sink/ ródão (IECType1 Sink, exceptI 0.3 do I0.5)

Napi cie znamionowe

24 VDC dla 4mA typowo

24 VDC dla 4mA typowo

Maks. ci gãe dopuszczalne napi cie

30 VDC

Napi cie niszcz ce

35 VDC dla 0.5s

Logika 1 (min.)

15 VDC przy 2.5mA

15 VDC przy 2.5mA (I0.0doI0.2 i I0.6 do I1.5)4 VDC przy
8mA (I0.3 do I0.5)

Logika 0 (maks.)

5 VDC przy 1mA

5 VDC przy 1mA (I0.0 do I0.2 i I0.6 do I1.5)
1 VDC przy 1mA (I0.3 do I0.5)

Opó nienie wej

Ustawiane (0.2 do 12.8 ms)

Poã czenie 2 przewodowe czujników
zbli eniowych (Bero)
Dopuszczalny pr d upãywu (maks.)
Izolacja (pole do logiki)
Optyczna (galwaniczna)
Izolacja grupy

1 mA
1 mA
Tak
500 VAC for1minute
Patrz schemat okablowania

Przerwania dla szybkich liczników (HSC)
HSC wej cia
Wszystkie HSC
Wszystkie HSC
HC4,HC5 w CPU224XP tylko

Logiczna 1 poziom
15 do 30VDC
15 do 26VDC
>4VDC

pojedyncza faza
20kHz
30kHz
200kHz

Wej cia zaã czone jednocze nie

Wszystkie

Dãugo kabla (maks.)
Ekranowany
Nie ekranowany

500 m standardowe wej cia, 50m HSC wej cia1
300 m standardowe wej cia

podwójna faza
10kHz
20kHz
100kHz
Wszystkie
CPU 224XPAC/DC/RELAYonly:
Wszystkie w 55°C z wej ciami DC dla 26 VDC maks.
Wszystkie w 50°C z wej ciami DC dla 30 VDC maks.
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WyjÊcia tranzystorowe
24VCD (CPU 221,CPU 222,
CPU 224, CPU 226)

Parametry ogólne

WyjÊcia tranzystorowe 24 VDC
CPU 224XP

Styk

Typ

Solid State-MOSFET1(Sourcung)

Napi´cie znamionowe

24 VDC

Zakres napi´cia

20.4 do 28.8 VCD

Pràd niszczàcy(maks.)

8A przez 100ms

Logiczne 1 (min.)

20 VDC przy maks.
pràdzie

L+ minus 0.4V przy maks.
pràdzie

0.1 VDC z 10kΩ
obcià˝eniem

Logiczne 0 (min.)

0.1 VDC z 10kΩ
obcià˝eniem

0.1 VDC z 10kΩ
obcià˝eniem

L+ minus 0.4V przy maks.
pràdzie

Pràd znamionowy na
punkt (maks)

0.75A

Pràd znamionowy na
grup´ (maks.)

6A

Pràd up∏ywu (maks.)

10μ-A

Obcià˝enie lampowe
(maks.)

5W

Indukcyjne napi´cie
lampowe

L+minus 48 VDC, 1W Zu˝ycie mocy

Rezystancja za∏àczenia
(styk)

0.3Ω typowo (0.6Ω maks.)

izolacja
Optyczna (galwaniczna,
pole do logistyki)
styl logiczny
Rejestracja (styl
logiczny)
Izolacja grupy

WyjÊcia przekaênikowe

CPU 224XPsi

24 VDC

24 VDC lub 250 VAC
5 do 28.8 VDC (Q0.0 do
Q0.4)
20.4 do 28.8 VCD (Q0.5
doQ1.1)

5 do 30 VDC lub 5 do 250 VAC

5A przez 4s @ 10% cykl

2.0 A

3.75 A

10 A

30W DC; 200W AC 3,4

0.2Ω-(maks. dla nowego)

500 VAC przez 1 minut´
1500 VAC przez 1 min.
100MΩ
Patrz schemat okablowania

Patrz schemat okablowania

Opóźnienie (maks.)
Off do on (μs)
Off do off (μs)
Prze∏àczenie

2μs (Q0.0, Q0.1), 15μs
(wszystkie inne)
10μs(Q0.0, Q0.1), 130μs
(wszystkie inne)

Cz´stotliwoÊç impulsu
(maks.)

20kHz2 (Q0.0, Q0.1)

˚ywotnoÊç mechaniczna cykle

0,5μs (Q0.0, Q0.1), 15μs
(wszystkie inne)
1.5μs (Q0.0, Q0.1), 13μs
(wszystkie inne)

100kHz2 (Q0.0, Q0.1)

10ms

1Hz
10,000,000 (bez obcià˝enia)
100,000 (obciàêenie znamionowe)

˚ywotnoÊç styków
WyjÊcia za∏àczone
jednoczeÊnie

Wszystkie w 55°C (poziomo), wszystkie w 45°C (pionowo)

Po∏àczenie dwóch wyjÊç
równolegle

Tak, tylko wyjÊcia w tej
samej grupie

D∏ugoÊç kabla (maks.)
Ekranowy
Nie ekranowy

500 m
150 m

Nie
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CPU 222 DC/DC/DC (6ES7 212-1AB23-0XB0)

CPU 222 AC/DC/przeka niki (6ES7 212-1BB23-0XB0)

Zasilanie
120/240 VAC

Zasilanie 24 VDC

24 VDC
zasilanie dla czujników
24 VDC
zasilanie
dla czujników

CPU 224 DC/DC/DC (6ES7 214-1AD23-0XB0)

Zasilanie
24 VDC

24 VDC
zasilanie dla czujników

CPU 224 AC/DC/przeka niki (6ES7 214-1BD23-0XB0)

Zasilanie
120/240 VAC

24 VDC
zasilanie dla czujników

Rysunek A-4 Schematy poã cze CPU222 oraz CPU224
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CPU 226 DC/DC/DC (6ES7 216--2AD23--0XB0)

Zasilanie
24 VDC

24 VDC
zasilanie
czujników

CPU 226 AC/DC/Przeka nik (6ES7 216--2BD23--0XB0)
Zasilanie
120/240 VAC

24 VDC
zasilanie
czujników

Rysunek A-6 Schematy poã cze CPU 226

Tabela A-10 Opis pinów dla interfejsu komunikacyjnego
Interfejs
Numer pinu
Sygnaãy PROFIBUS
1
Ekran
2
24V masa
3
Sygnaã B RS-485
4
RTS
5
5V masa
6
+ 24V
7
+ 24V
8
Sygnaã A RS-485
9
Nie u yte
ekran

ekran

Port 0/Port 1
Masa obudowy
Masa logiczna
Sygnaã B RS-485
Gotowo do wysyãania
Masa logiczna
+ 24V
+ 24V
Sygnaã A RS-485
10 bitowy wybór protokoãu (wej cie)
Masa obudowy
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Strona
317
Strona
Strona 289

Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200

Nr zamówieniowy
6ES7221 1BF22 .0XA0
6ES7221 1EFF22 .0XA0

Dodatek A

WejÊcia
cyfrowe

Modu∏ rozszerzajàcy
EM 221 Cyfrowe wejÊcia 8 x 24 VDC

8 x 24 VDC

Tak

EM 221 Cyfrowe wejÊcia 8 x 120/230 VDC

8 x 20/230
VAC

Tak

6ES7221 1BH22 0XA0

EM 221 Cyfrowe wejÊcia 16 x 24 VDC

6ES7222 1BD22 0XA0

EM 222 Cyfrowe wyjÊcia 4 x 24 VDC 5A

6ES7222 1HD22 0XA0

EM 222 Cyfrowe wyjÊcia 4 x Przekaêniki 10A

16 x 24 VCD

6ES7222 1BF22 .0XA0

EM 222 Cyfrowe wyjÊcia 8 x 24 VDC

6ES7222 1HF22 .0XA0

EM 222 Cyfrowe wyjÊcia 8 x Przekaêniki

6ES7222 1EF22 .0XA0

EM 222 Cyfrowe wyjÊcia 8 x 120/230VAC

6ES7223 1BF22 .0XA0

EM 223 24 VDC Cyfrowe wejÊcia/wyjÊcia
4 wejÊcia/4 wyjÊcia

4 x 24 VDC

6ES7223 1HF22 .0XA0

EM 223 24 VDC Cyfrowe wejÊcia/wyjÊcia
8 wejÊç/8 wyjÊç przekaênikow

4 x 24 VDC

6ES7223 1BH22 0XA0

EM 223 24 VDC Cyfrowe wejÊcia/wyjÊcia
4 wejÊcia/4 wyjÊcia

8 x 24 VDC

6ES7223 1PH22 0XA0

EM 223 24 VDC Cyfrowe wejÊcia/wyjÊç
8 wejÊç/8 wyjÊç przekaênikowych

16 x 24 VD C

6ES7223 1BL22 0XA0

EM 223 24 VDC Cyfrowe wejÊcia/wyjÊcia
16 wejÊç/16 wyjÊç

16 x 24 VDC

6ES7223 1PL22 0XA0

EM 223 24 VDC Cyfrowe wejÊcia/wyjÊcia
16 wejÊç/16 wyjÊç przekaênikowych

16 x 24 VDC

6ES7 223-1BM22-0XA0

EM 223 24 VDC Cyfrowe wejÊcia/wyjÊcia
32 wejÊcia/32 wyjÊcia

32 x 24 VDC

6ES7 223-1PM22-0XA0

EM 223 24 VDC Cyfrowe wejÊcia/wyjÊcia
32 wejÊcia/32 wyjÊcia przekaênikow
e

32 x 24 VDC

Nr zamówieniowy

WyjÊcia cyfrowe Wtyk dodat.

Opis i nazwa modu∏u

6ES7223 1BF22 .0XA0

EM 221 DI 8 x 24 VDC

6ES7221 1EFF22 .0XA0

Tak
4 x 24 VDC 5A

Tak

4 x Przekaênik 10A

Tak

8 x 24 VDC .0.75A

Tak

4 x Przekaênik 10A

Tak

8 x 120/230 VAC

Tak

4 x 24 VDC .0.75A

Tak

4 x Przekaênik 2A

Tak

8 x 24 VDC .0.75A

Tak

8 x Przekaênik 2A

Tak

16 x 24 VDC 0.75A

Tak

16 x Przekaênik 2A

Tak

32 x 24 VDC

Tak

32 x Przekaênik 2A

Tak

Zasilanie VDC

Wymiary (mm)
(WxHxD)

Waga

Moc

46 x 80 x 62

150g

2W

+5VDC

+24VDC

30 mA

ON: 4mA/wej

EM 221 DI 8 x 120/230 VAC

71.2 x 80 x 62

160g

3W

30 mA

6ES7222 1BH22 0XA0

EM 221 DI 16 x 24 VDC

71.2 x 80 x 62

160g

3W

70 mA

6ES7222 1BD22 0XA0

EM 222 DO 4 x 24 VDC 5A

46 x 80 x 62

120g

3W

40 mA

6ES7222 1HD22 0XA0

EM 222 DO 4 x Przekaênik
.10A

46 x 80 x 62

150g

4W

30 mA

6ES7223 1BF22 0XA0

EM 222 DO 8 x 24 VDC

46 x 80 x 62

150g

2W

50 mA

6ES7222 1HF22 .0XA0

EM 222 DO 8 x Przekaênik

46 x 80 x 62

170g

2W

40 mA

6ES7222 1EFF22 .0XA0

EM 222 DO 8 x 120/230 VAC

6ES7223 1BH22 0XA0

EM 22324 VDC 4 wej/4wyj

6ES7223 1HF22 .0XA0

EM 223 24 VDC 4wej/
4przekaênik

ON: 4mA/wej

ON: 20mA/wej

ON: 9mA/wej

71.2 x 80 x 62

165g

4W

110mA

46 x 80 x 62

160g

2W

40 mA

ON: 4mA/wej
ON: 9mA/wej,
4mA/wej

46 x 80 x 62

170g

2W

40 mA

6ES7223 1BH22 0XA0

EM 223 24 VDC 8 wej/8wyj

71.2 x 80 x 62

200g

3W

80 mA

6ES7223 1PH22 0XA0

EM 223 24 VDC 8wej/
8przekaênik

71.2 x 80 x 62

300g

3W

80 mA

6ES7223 1BH22 0XA0

EM 223 24 VDC 16 wej/16wyj

137.3 x 80 x 62

360g

6W

160 mA

6ES7223 1PL22 0XA0

EM 223 24 VDC 16 wej/16wyj

137.3 x 80 x 62

400g

6W

160 mA

6ES7 223-1BM22-0XA0

EM 223 24 VDC 32wej/32wyj

196x80x62

500g

6W

240 mA

6ES7 223-1PM22-0XA0

EM 223 24 VDC 32wej/32wyj

196x80x62

580g

13W

205 mA

ON: 9mA/wej,
4mA/wej

ON: 9mA/wej,
4mA/wej

ON: 9mA/wyj
4mA/wej
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Tabela A-13 Parametry wej
Parametry ogólne

Dodatek
DodatekAA

cyfrowych moduãów rozszerzaj cych
Wej cia 24 VDC

120/230 VAC wej cia (47 do 63HZ)

Typ

Sink/Source(IECType1sink)

IEC Typ I

Napi cie znamionowe

24 VDC przy 4 mA

120 VAC przy 6 mA lub 230 VAC przy 9 mA nominalnie

Maks. ci gãe dopuszczalne napi cie

30 VDC

264 VAC

Napi cie niszcz ce (maks.)

35 VDC dla 0.5s

Logiczne 1(min.)

15 VDC przy 2.5mA

79 VAC przy 2.5mA

Logika 0 (maks.)

5 VDC przy 1mA

20 VAC lub 1mA AC

4.5 ms

15 ms

Opó nienie wej

(maks.)

Podã czenie 2 przewodowe czujnika zbli eniowego (Bero)

Dopuszczalny pr d upãywu
(maks.)

1 mA

1 mAAC

Izolacja
Optyczna (galwaniczna, pole do logiki)
Izolacja grupy

500 VAC przez 1min
Patrz schematy poã cze

Wej cia zaã. jednocze nie

Wszystkie w 55°C (poziomo), wszystkie zaã. w
45°C (pionowo)

Dãugo

1500 VAC przez 1min
1punkt

kabla (maks.)

Ekranowany
Nie ekranowany

500 m
300 m

Wej cia 24 VDC – logika dodatnia

500 m
300 m

Wej cia 24 VDC – logika ujemna

Wej cia 120/230 AC

Rysunek A-7 Wej cia cyfrowych moduãów rozszerzaj cych S7-200
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Dodatek
DodatekAA

Tabela A-14 Parametry ogólne wyj ciowych cyfrowych moduãów rozszerzaj cych
Wyj cie 24VDC

Wyj cie przeka nikowe

Wyj cie
120/230 VAC

Parametry ogólne
0,75 A

5A

2A

10 A

Typ

Solidstate-MOSFET¹(Sourcing)

styk

Napi cie znamionowe

24 VDC

24 VDC lub 250 VAC

20.4to28.8 VDC

5 do 30 VDC lub
5 do 250 VAC

Zakres napi cia
24VDC zakres napi cia

8 A przez 100 ms

Logiczne 1(min.)

20 VDC

Logika 0 (maks.)

0.1 VDC z
10K Obci

120/230 VAC
12 do 30 VDC lub
12 do 250 VAC

40 do 264 VAC
(47 do 63Hz)

15A dla 4s @ 10%
cykl

5A RMS dla 2AC
cykli

20.4 do 28.8VDC

-

Pr d niszcz cy (maks.)

Triac, zerocrossturn-on2

30 A

5A przez 4s @ 10%
cykl

L1 ( 0.9Vrms)

enie

0.2 VDC z 5K
Obci enie

-

10A rezystan.
2ADC indukcyjne
3AAC indukcyjne
10A

0.75A

5A

2.00A

Pr d znamionowy grupa (maks.)

6A

5A

8A

10 A

30 A

-

5W

50W

30WDC/200WAC6,7

Indukcyjne napi cie lampowe

L+minus 48V

L+minus 47V4

-

-

Rezystancja zaã czenia (styk)

0.3 typowo
(0.6 maks.)

0.2

410 maks. dla
obci enia pr d.
Mniej ni 0.05A

Pr d upãywu (maks.)

Obci

enie lampowe (maks.)

Izolacja
Optyczna (galwaniczna, pole do
logiki)
Cewka do logiki
Cewka do styku
Rezystancja (cewka do styku)
Izolacja grupy

0.05

maks.

maks. nowy

100WDC/1000WA
C

0.1

maks. nowy

Brak
1500VAC przez 1min.
100M min. Nowy
patrz schemat poã cze

500VAC przez 1 min
patrz schemat poã cze

Opó nienie Off do On/On do Off
(maks.)
Przeã czanie (maks.)

50 s / 200 s

Cz st. Przeã cz. (maks.)

-

1 Hz

500 s

10 ms

0.5A AC
1.1mA rms dla
132VAC
I 1.8mA rrms w 264
VAC
60W

1500VAC przez 1
min.
1punkt
15 ms

0.2 ms+1/2 Accycle
-

30,000,000
(bez obci enia)

-

30,000 (obci
nominalne)

-

10 Hz

ywotno

mechaniczna cykle

-

10,000,000
(bez obci enia)

ywotno

styki

-

100,000 (obci
nominalne)

enie

enie

Wyj cia zaã. jednocze nie

Wszystkie w 55°C (poziomo), wszystkie w 45°C (pionowo)

Poã czenie dwóch wyj
równolegle

tak, tylko wyj cia w tej samej grupie

Nie

Nie

Dãugo kabla (maks.)
Ekranowany
Nie ekranowany

500 m
150 m

500 m
150 m

500 m
150 m

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

0.5AAC3

Pr d znamionowy dla punktu
(maks.)

Wszystkie w 55°C
(poziomo) z
max.20A pr dem
dla moduãu
Wszystkie w 45°C
(pionowo) z
max.20A pr dem
5
dla moduãu
Wszystkie w 40°C
(poziomo) z 10A na
punkt

Wszystkie w 55° C
(poziomo),
wszystkie w 45°C
(pionowo)

Po zaã czeniu zasilania S7-200 generowany jest na wszystkich wyj ciach przeka nikowych krótki impuls ok. 50 ms. Nale y zwraca na to szczególn
uwag przy sterowaniu urz dzeniami, które reaguj na bardzo krótkie impulsy wej ciowe
Kiedy styk przeka nika wyj ciowego zaã cza napi cie na module rozszerze AC, wysyãa sygnaã „1” do wyj cia przez okoão ½ AC cyklu.
Napi cie zasilania wyj AC musi by peãno-okresowe (dwupoãówkowe) z powodu detekcji przez ukãad przej cia przez zero. Minimalne obci enie
takiego wyj cia to 0.05A AC. Przy obci eniu 5 do 50 mA AC nale y zastosowa dodatkowe, szeregowe obci enie rezystoreb ok. 410 1.
Je eli zã cze wyj ciowe przegrzewa si , z powodu zãego monta u lub przeci enia wyj cia lub innych przyczyn, mo e si ono wyã czy lub ulec
uszkodzeniu. Sytuacja taka mo e zaj je eli styk przeci ony jest wi cej ni 0,7J energii przeã czanej - spowoduje to wyã czenie wyj cia. Aby unikn
takich sytuacji nale y doda równolegãe obwody tãumi ce (patrz rozdziaã 3).
EM 222 Dox4 Przeka nik ma inny ni reszta S7-200 zakres FM. Posiada on zakres T4 w miejsce T4A w klasie A, Division Group A,B,C i klas
hazardow D.
Styki przeka ników zasilaj cych lampy b d miaãy ok. 75% podanej ywotno ci z uwagi na ch-k poboru pr du przez lampy chyba e zostan
zastosowane specjalne obwody redukuj ce pr d rozruchowy
Podana moc lamp jest odniesiona do napi znamionowych zasilania. Nale y zredukowa moc lamp proporcjonalnie do napi zaã czanych ( np. 120
VAC to 100W).
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Wyj cia 24 VDC

Dodatek
DodatekAA

Wyj cia przeka nikowe

Wyj cia 120/230 AC

Rysunek A-8 Wyj ciowe cyfrowe moduãy wyj ciowe S7-200

Schematy poã cze
EM 223 24 VDC 4 wej cia/4 wyj cia
(6ES7 223--1BF22--0AX0)

EM 223 24 VDC
4 wej cia/4 wyj cia przeka nikowe
(6ES7 223--1HF22--0XA0)

24 VDC
zasilanie cewki

EM 222 wyj cia cyfrowe
4 x przeka niki - 10A
(6ES7 222 1HD22--0XA0)

24 VDC
zasilanie cewki

Rysunek A-9 Schematy poã cze moduãów rozszerzaj cych EM 222 oraz EM 223
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EM 223 24 VDC 8 wej /8 wyj
(6ES7 223-1BH22-0XA0)

Dodatek
DodatekAA

EM 223 24 VDC 8 wej /8 wyj przeka nikowych
(6ES7 223-1PH22-0XA0)

24 VDC
zasilanie
cewki

EM 223 24 VDC 16 wej /16 wyj
(6ES7 223-1BL22-0XA0)

EM 223 24 VDC 16 wej /16 wyj przeka nikowych
(6ES7 223-1PL22-0XA0)

24 VDC
zasilanie
cewki

Rysunek A-11 Schematy poã cze dla moduãów rozszerze EM 223
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+

+

1M 1L+ 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 1.2 1.3

1.4 1.5 1.6

1.7

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

2M 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.0

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3.6 3.7

+

1M 0.0

2M 2L+ 2.0

+

EM 223 24 VDC 32 wejÊcia/32 wyjÊcia
(6ES7 223-1BM22-0XA0)

N(-)

N(-)

N(-)

L(+)

L(+)

L(+)

1L 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 1.2 2L 1.3 1.4 1.5 1.6
L+ 1M 0.0

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 1.2 1.3

1.4 1.5 1.6

1.7

2.0

1.7 2M

2.1

2.2 2.3 2.4 2.5 3L

2.6 2.7 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.0

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3.6 3.7

+

+

M

EM 223 24 VDC 32 wejÊcia/32 wyjÊcia przekaênikowe
(6ES7 223-1PM22-0XA0)
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WejÊcia
analogowe AI

Wyjmowana listwa
WyjÊcia
analogowe AQ przyłàczeniowa

EM 231 Analogowe wejÊcia, 4 wejÊcia
6ES7 231 0HF22 0XA0

EM 231 Analogowe wejÊcia, 8 wejÊç

8

EM 232 Analogowe wyjÊcia, 2 wyjÊcia
6ES7 232--0HD22--0XA0

EM 232 Analogowe wyjÊcia, 4 wyjÊcia

4

EM 235 Analogowe wejÊcia/wyjÊcia,
4 wejÊcia / 1 wyjÊcie

1*

(*) CPU rezerwuje 2 wyjÊcia analogowe dla tego modułu

EM 231 Analogowe wejÊcia,
4 wejÊcia
6ES7 231--0HF22-0XA0

EM 231 Analogowe wejÊcia,
8 wejÊç

71.2x80x62

190g

71.2x80x62

190g

EM 232 Analogowe wyjÊcia,
2 wyjÊcia
6ES7 232--0HD22-0XA0

EM 232 Analogowe wyjÊcia,
4 wyjÊcia
EM 235 Analogowe wejÊcia/
wyjÊcia, 4 wejÊcia/1 wyjÊcie

6ES7 231-0HF22--0XA0

2

40mA

A-20A

A-20B

A-20A
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6ES7 232-0HD22--0XA0

Typowe warunki, 25°C
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EM 231 wejÊcia analogowe, 8 wejÊç
(6ES7 231-0HF22-0XA0)
Pràd
Napi´cie

Nie
u˝ywane

EM 232 wyjÊcia analogowe, 4 wyjÊcia
(6ES7 232-0HD22-0XA0)

Pràd
Napi´cie
Nie
u˝ywane
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Diodowe wska niki LED na moduãach analogowych
Diody LED na moduãach analogowych opisano w tabeli A-19
Tabela A-19 Diody LED moduãów analogowych
Dioda LED
ON
Poprawne zasilanie 24 VDC
Bez bã du

OFF
Brak zasilania 24V DC

Wskazówka
Stan zasilania okre lany jest równie poprzez bity SM. Wi cej informacji zawarto w dodatku D, SMB8 do SMB21
moduãy I/O i rejestry bã dów.

Kalibracja wej
Proces kalibracji wpãywa na wzmacniacz, który znajduje si za multiplekserem analogowym (patrz diagram bloku
wej ciowego dla EM 231 na rys. A-15 i dla EM 235 na rys. A-16). Nale y pami ta , e kalibracja wpãywa na wszystkie
kanaãy. Pomimo kalibracji ró norodno komponentów w ka dym obwodzie wej ciowym powoduje pewne odchyãki w
odczycie poszczególnych kanaãów.
Nale y dla poszczególnych kanaãów uaktywni filtr wej ciowy. Nale y wybra 64 lub wi cej próbek w celu obliczenia
warto ci redniej.
Aby skalibrowa wej cie nale y post powa wg nast puj cej procedury.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wyã czy zasilanie moduãu. Wybra
dany zakres wej ciowy.
Zaã czy zasilanie CPU i moduãu. Poczeka okoão 15 min. na ustabilizowanie pomiarów.
Wykorzysta zadajnik, ródão napi ciowe, lub pr dowe, doã czy sygnaã o warto ci zero do jednego z kanaãów
wej ciowych.
Odczyta warto z poziomu CPU dla odpowiedniego kanaãu wej ciowego.
Ustawi na potencjometrze OFFSET tak warto aby odczyta zero lub dan zadan warto cyfrow .
Doã czy sygnaã o peãnym zakresie do jednego z wej . Odczyta warto z poziomu CPU.
Za pomoc potencjometru GAIN ustawi tak warto a odczytamy liczb 32000 lub dan warto liczbow .
Powtórzy kalibracj OFFSET i GAIN o ile to konieczne.

Kalibracja i konfiguracja moduãów EM 231 i EM 235
Rysunek A-13 pokazuje potencjometry do kalibracji i przeã czniki DIP do konfiguracji umieszczone po prawej stronie
moduãów.
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Dodatek A

Rysunek A-13 Potencjometr kalibracyjny i konfiguracyjny prze∏. DIP modu∏ów EM231 i EM 235

Tabela A-20A Konfiguracja modułu EM 231, 4 wejÊcia analogowe (6ES7 231-0HC22-0XA0)

Przełàczniki 3,4 i 5 okreÊlajà zakres wejÊciowy wartoÊci analogowej. Wszystkie wejÊcia ustawiane sà ten sam zakres
wejÊciowy. W tej tabeli ON oznacza załàczenie, a OFF wyłàczenie. Ustawienia przełàczników sà czytane tylko
w momencie załàczenia zasilania.
Tabela A-20B Konfiguracja modułu EM 231, 8 wejÊç analogowych (6ES7 231-0HF22-0XA0)
Unipolarne wejÊcie
SW3
SW4
SW5

SW3

SW4

SW5
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Kalibracja EM 235
Tabela A-21 pokazuje w jaki sposób skonfigurowa moduã EM235 wykorzystuj c przeã cznik DIP. Przeã czniki 1 do 6
okre laj zakres wej cia analogowego i rozdzielczo . Wszystkie wej cia ustawiane s na ten sam zakres i
rozdzielczo . Tabela A-21 pokazuje w jaki sposób wybra typ unipolarny / bipolarny (przeã cznik 6), wzmocnienie
(przeã czniki 4 i 5) oraz (przeã czniki 1, 2 i 3). W tej tabeli ON oznacza zaã czenie, a OFF wyã czenie. Ustawienia
przeã czników s czytane tylko w momencie zaã czenia zasilania.

Tabela A-21 Tabela konfiguracji przeã czników EM235 dla wyboru zakresu analogu i rozdzielczo ci.
Unipolarne
Peãny zakres
Rozdzielczo
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
0 do 50 mV
12.5 V
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
0 do 100 mV
25 V
ON
OFF
OFF
OFF
ON
ON
0 do 500 mV
125 V
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
0 do 1 V
250 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
0 do 5 V
1.25 mV
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
0 do 20 mA
5 A
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ON
0 do 10 V
2.5 mV
Bipolarne
Peãny zakres
Rozdzielczo
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF

OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF

OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON

ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

+25 mV
+50 mV
+100 mV
+250 mV
+500 mV
+1 V

12.5 V
25 V
50 V
125 V
250 V
500 V

ON
OFF

OFF
ON

OFF
OFF

OFF
OFF

OFF
OFF

OFF
OFF

+2.5 V
+5 V

1.25 mV
2.5 mV

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

+10 V

5 mV
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Format wej ciowego sãowa danych dla EM 231 i EM 235
Rys. A-14 pokazuje format warto ci danych 12 bitowych w sãowie wej ciowym CPU.

AIWXX

AIWXX

Warto

danych 12 bitów

Warto

bez znaku

Warto

danych 12 bitów

Warto

ze znakiem

Rys. A-14 Format wej ciowego sãowa danych dla EM 231 i EM 235
Wskazówka
Odczytanych 12 bitów z konwertera analogowo cyfrowego (ADC) jest ustawianych w sãowie danych, poczynaj c od
lewej strony. Bit MSB (najstarszy bit 15) okre la znak: zero oznacza warto dodatni .
W formacie unipolarnym trzy dodane zera powoduj , e zmiana warto ci zliczonej odbywa si co osiem jednostek.
W formacie bipolarnym cztery dodane zera powoduj ,
jednostek.

e zmiana warto ci zliczonej odbywa si

co szesna cie

Schemat blokowy wej cia dla EM 231 i EM 235

Wzmacniacz

Bufor

Przetwornik A/D

Filtr wej ciowy

______________________________________________________________________
Rys. A-15 Schemat blokowy wej cia dla moduãu EM 231
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Wzmacniacz

Bufor

Przetwornik A/D

Bufor
Regulacja offsetu

Filtr wej ciowy

Multiplekser 4 na 1

_____________________________________________________________
Rys. A-16 Schemat blokowy wej cia dla moduãu EM 235

Format wyj ciowego sãowa danych dla EM 232 i EM 235
Rys. A-17 pokazuje format warto ci danych 12 bitowych w sãowie wyj ciowym CPU.

AQW XX

Warto

danych 11 bitów

Format danych : wyj cie pr dowe

AQW XX

Warto

danych 12 bitów

Format danych : wyj cie napi ciowe

Rys. A-17 Format wyj ciowego sãowa danych dla EM 232 i EM 235

Wskazówka
Odczytanych 12 bitów z konwertera cyfrowo analogowo (DAC), jest ustawianych do lewej strony w sãowie danych. Bit
MSB (najstarszy bit 15) okre la znak: zero oznacza warto dodatni .
Cztery dodane zera s obcinane przed zaãadowaniem do rejestru DAC. Bity te nie wpãywaj na sygnaã wyj ciowy.
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Schemat blokowy wyj cia dla EM 232 i EM 235

+ 24 V

Konwerter pr d-

Vref

Bufor napi cia

_________________________________________________________________________
Rys. A-18 Schemat blokowy wyj cia dla moduãu EM 232 i EM 235.

Opis instalacji
Aby zapewni powtarzalno

i uzyska wymagan dokãadno

pomiarow dla moduãów analogowych nale y:

zapewni zasilanie 24 VDC (wolne od zakãóce i stabilizowane)
stosowa najkrótsze z mo liwych kable ã cz ce
stosowa skr tk ekranowan
ekran ã czy tylko po stronie czujnika
zwiera wszystkie wej cia, które nie s u ywane, jak pokazano na rys. A-18
unika zginania przewodów pod du ym k tem
stosowa oddzielne korytka kablowe; je eli dwa przewody musz
k tem prostym

si

spotka , nale y ustawia je pod

zapewni aby sygnaãy wej ciowe byãy izolowane lub miaãy odniesienie do wspólnej zewn trznej masy 24V
moduãu analogowego
Wskazówka
Moduãy rozszerzaj ce EM 231 i EM 235 nie s zalecane do stosowania do pracy z termoparami.
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analogowych: dokãadno

i powtarzalno

Analogowe moduãy wej ciowe EM 231 i EM 235 s szybkimi, 12 bitowymi moduãami wej analogowych. Moduãy te
cyfrow w ci gu 149 sek. Analogowy sygnaã wej ciowy
zamieniaj sygnaã wej ciowy na odpowiedni warto
konwertowany jest za ka dym razem, kiedy program poprzez odpowiedni instrukcj programow odwoãuje si do
danego kanaãu analogowego. Ten czas konwersji musi by dodany do podstawowego czasu wykonania instrukcji u ytej
do odczytu wej cia analogowego.
EM 231 i EM 235 przekazuj nie obrobion warto
cyfrow (bez linearyzacji i filtracji), która odpowiada
napi ciu lub pr dowi obecnemu na danym wej ciu
analogowym. Dzi ki temu, e moduã jest moduãem
szybkim mo e on ledzi szybkie zmiany sygnaãu
wej ciowego (wã czaj c wewn trzne i zewn trzne
zakãócenia).

Warto

Wej cie
sygnaãowe

rednia

Warto
rednia

zminimalizowa
odchyãki
pomi dzy
Mo emy
kolejnymi odczytami spowodowane zakãóceniami
przez u rednianie pomiaru. Nale y pami ta , e
odczytów u ytych do u rednienia
zwi kszaj c ilo
analogowej,
powodujemy
pomiaru
warto ci
spowolnienie czasu odpowiedzi.
Limity powtarzalno ci
(99% wszystkich czytanych warto ci w zakresie tych limitów)

________________________________________________________________________________
Rys. A-19 pokazuje limit 99% powtarzalno ci, warto

redni oraz redni dokãadno

w formie graficznej.

Specyfikacja powtarzalno ci okre la odchyãki pomi dzy warto ciami pomiarowymi, przy tym samym sygnale
wej ciowym. Ponadto przy okre laniu powtarzalno ci, definiowany jest obszar, w którym znajduje si 99% wszystkich
warto ci pomiarowych. Powtarzalno opisano na rysunku krzyw Gaussa.
Specyfikacja redniej dokãadno ci opisuje redni warto bã du (ró nica pomi dzy warto ci
odczytów i odpowiedniej warto ci bie cej na wej ciu analogowym).
Tabela A-22 podaje specyfikacj powtarzalno ci i redni dokãadno
zakresów.

redni poszczególnych

jako odniesienie do ka dego ze konfigurowanych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Definicja parametrów analogowych
Dokãadno : odchyãka od warto ci oczekiwanej w danym punkcie
Rozdzielczo : efekt zmian LSB ( najmniej znacz cy bit ) odniesiona do wyj cia
Tabela A-22 Parametry EM231 i EM235
1

Zakres wej ciowy
peãnej skali
0 do 5 V
0 do 20 mA
0 do 10 V
± 2.5 V
±5V

Powtarzalno
% peãnej
Ilo bitów
skali
EM 231Specifications
± 24

rednia dokã dno
% peãnej skali

1,2,3,4

Ilo

bitów

± 0.1%

± 0.075%

± 32
± 48± 48

± 005%± 0.05%

Parametry EM 235
0 do 50 mV
0 do 100 mV

± 0.25%
± 0.2%

± 80
± 64

± 0.05%

± 16

0 do 10 V
± 25 mV
± 50 mV

± 0.25%
± 0.2%

± 160
± 128

± 100 mV

± 0.1%

± 64

± 005%± 0.05%

± 32± 32

0 do 500 mV
0 do 1 V

± 0.075%

± 24

0 do 5 V
0 do 20 mA

± 250 mV
± 500 mV
±1V
± 2.5 V

± 0.075%± 0.075%

± 48± 48

±5V
± 10 V
1

Pomiary zrobione po uprzednim skalibrowaniu moduãu analogowego
Bã d offset sygnaãu wokóã zera jest korygowany i nie jest uj ty w specyfikacji dokãadno ci
3
Wyst puje tu bã d konwersji pomi dzy kanaãami, z powodu sko czonego czasu ustawiania multipleksera
analogowego. Bã d ten maksymalnie wynosi do 0,1%.
4
rednia dokãadno zawiera efekt nieliniowo ci i dryft o do 55 st. C
2
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Dodatek A

WejÊcia
analogowe AI

6ES7 231-7PF220XA0

EM 231 Analogowe wejÊcia termoparowe,
4 wejÊcia
EM 231 Analogowe wejÊcia termoparowe,
8 wejÊç

Wyjmowana
WyjÊcia
listwa
analogowe AQ przyłàczeniowa

8 termopar

EM 231 Analogowe wejÊcia RTD, 2 wejÊcia
6ES7 231-7PC220XA0

EM 231 Analogowe wejÊcia RTD, 4 wejÊcia

4RTD

EM 231 Analogowe wejÊcia
termoparowe, 4 wejÊcia
6ES7 231-7PF220XA0

6ES7 231-7PC220XA0

EM 231 Analogowe wejÊcia
termoparowe, 8 wejÊç
EM 231 Analogowe wejÊcia
RTD, 2 wejÊcia
EM 231 Analogowe wejÊcia
RTD, 4 wejÊcia

Termopary 6ES7 231-…-0XA0
…-7PD22-…
…-7PF22-…

Czas odÊwie˝ania kanału: wszystkie kanały

RTD 6ES7 231-…-0XA0
…7PB22-…
…-7PC22-…

810ms

85 dB dla 50/60/400Hz

85 dB dla 50/60/400Hz

-3db dla 21 kHz

810ms

85 dB dla 50/60/400Hz

85 dB dla 50/60/400Hz

-3db dla 3.6 kHz

-3db dla 21 kHz
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EM 231 termoparowe wejÊcia analogowe, 8 wejÊç
(6ES7 231-7PF22-OXA0)

Dodatek A

EM 231 termoparowe wejÊcia analogowe, 4 wejscia
(6ES7 231-7PC22-OXA0)
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Moduã EM 231 termopary
Moduã EM231 termopar pozwala na pomiar z wykorzystaniem jednego z siedmiu typów termopar: J, K, E, N, S, T oraz
R. Moduã EM 231umo liwia wzmocnienie maãych sygnaãów analogowych z termopar o warto ciach z zakresu ±80mV.
Wszystkie termopary doã czone do moduãu musz by tego samego typu.
Informacje ogólne o termoparach
Termopar tworz dwa ró ne metale zã czone ze sob . Powstaje zã cze dwóch materiaãów, na którym w zale no ci od
temperatury powstaje ró nica potencjaãów czyli napi cie. Napi cie jest proporcjonalnie do temperatury zã cza (czyli
otoczenia zã cza). Napi cie jest maãe, jeden mikrowolt mo e stanowi kilka stopni. Pomiar napi cia termopary,
kompensacja poã cze i linearyzacja stanowi podstawowe zagadnienia przy pomiarze temperatury za pomoc
termopar.
Poniewa termopara skãada si z dwóch ró nych metali, podã czaj c j , podã czamy fizycznie do moduãu EM 231
ko cówki dwóch ró nych metali. W miejscu, w którym dwa przewody ró nych metali poã czone s ze sob tworzy si
czujnik termopary. Dwie dodatkowe termopary powstaj w miejscu gdzie dwa przewody termopary s doã czone do
zã cz moduãu EM 231. Temperatura ã cza powoduje, e napi cie, które powstaje przy poã czeniu przewodów do moduãu
EM 231, jest dodawane do napi cia z czujnika. Je eli napi cie to nie jest skompensowane, wtedy powoduje powstanie
bã du pomiarowego.
Kompensacja zimnych ko ców (bã d pomiarowy), eliminuje wpãyw zakãóce zwi zanych ze stykami zã cza moduãu EM
231. Tabele termopar okre lone s dla temperatury odniesienia, zazwyczaj dla zera stopni Celsjusza. Kompensacja
zimnych ko ców koryguje bã dy w odniesieniu do zera stopni, eliminuje te napi cie powstaj ce na styku poã cze kabli
i zacisków moduãu EM 231. Temperatura zã cz moduãu mierzona jest wewn trznie, nast pnie zostaje przetworzona na
warto , która jest dodana do warto ci otrzymanej z czujnika. Po konwersji nast pnie wykonywana jest linearyzacja
warto ci pomiarowych dla czujnika, przy wykorzystaniu tabel.
Konfiguracja moduãu EM231 termopary
Konfiguracja przeã czników DIP umieszczonych u doãu moduãu pozwala na wybór typu termopary, kontroli przerwania
przewodu, skali temperatury i kompensacji zimnych ko ców. Stan przeã czników jest aktualizowany po zaã czeniu
zasilania 24 V.
Przeã cznik 4 zarezerwowany jest do pó niejszych zastosowa . Przeã cznik 4 nale y ustawi na 0 (w dóã lub off).
Tabela A-26 pokazuje ustawienia przeã czników DIP.
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Tabela A-26 Konfiguracja przeã czników DIP dla moduãu termopary
Przeã czniki 1,2,3
Typ termopary
Ustawienie
Opis
Przeã czniki 1 do 3 okre laj typ
J (domy lnie)
000
termopary (lub funkcja mV) dla
K
001
SW1,2,3
wszystkich kanaãów w module. Np.
T
010
dla typu E termopary SW1=0,
Konfiguracja
SW2=1,
SW3=1
E
011
B 1 - on
? 0 - off
R
100

* przeã cznik 4 ustawi na 0 (dóã)

Przeã cznik 5

S
N

101
110

+/- 80mV

111

Wykrywanie
przerwania
obwodu Kierunek

Ustawienie

Skala górny zakres
(+3276,7 stopni)

0

Skala dolny zakres
(-3276,8 stopni)

1

Wykrywanie
przerwania
obwodu
Aktywacja

Ustawienie

Opis

SW5
Konfiguracja
B 1 - on
? 0 - off

Przeã cznik 6

SW6
Konfiguracja
B 1 - on
? 0 - off

Przeã cznik 7
SW7
Konfiguracja
B 1 - on
? 0 - off

SW8
Konfiguracja
B 1 - on
? 0 - off

Opis

Wykrywanie przerwy w obwodzie
poprzez
pomiarowym
nast puje
A na
przepuszczenie pr du 25
Aktywne
0
wej cie termopary. Przeã cznik SW6
ródão
aktywuje lub blokuje to
(testuj ce).
EM
231
pr dowe
wykrywa przerwanie przewodu w
momencie gdy sygnaã na wej ciu
±200 mV. W
przekracza warto
Nieaktywne
momencie
wykrycia
przerwania
0
obwodu moduã zwraca warto
ustawion
przez
przeã cznik
wykrywania przerwania przewodu.
Skala temperatury Ustawienie
Opis
Moduã EM 231 mo e zwraca
Stopnie Celsjusza
temperatur w stopniach Celsjusza
0
o
( C)
lub Fahrenheit’a. Konwersja odbywa
si wewn trz moduãu.
Stopnie
o
Fahrenheit’a ( F)

Przeã cznik 8

0 oznacza dodatni warto przy
otwartym obwodzie
1 oznacza ujemn warto przy
otwartym obwodzie

Zimne ko ce
Aktywna
kompensacja
zimnych ko ców

Nieaktywna
kompensacja
zimnych ko ców

1
Ustawienie

0

1

Opis
Kompensacja zimnych ko cówek
uaktywniona
je eli
musi
by
realizujemy pomiary przy pomocy
termopar. Je eli jest ona wyã czona
mo e
by
zwracana
warto
obarczona bã dem napi cia na
przewodach
przyã czeniowych.
Kompensacja jest wyã czona gdy
wybierzemy pomiar +/- 80mV
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Wskazówka
ródão pr dowe do badania ci gão ci przewodów mo e zakãóca
symulatora termopary

sygnaãy o maãym poziomie sygnaãu np.

Napi cie wej ciowe przekraczaj ce okoão +/- 200mV aktywuje funkcj badania ci gão ci przewodu, równie
wtedy gdy ródão pr dowe dla sprawdzania ci gão ci przewodu jest nieaktywne.
Wskazówka
Bã d moduãu mo e przekroczy warto ci zadane, w przypadku zmiany temperatury otoczenia.
Przekroczenie zakresu temperatury otoczenia mo e spowodowa bã d kompensacji zimnych ko ców.

Zastosowanie termopar: wska niki statusu
Moduã termopary EM 231 przekazuje do CPU warto ci, które s warto ciami pomiarowymi lub okre laj typ bã du
moduãu. Bity statusowe okre laj bã d zakresu oraz bã d zasilania / awari moduãu. Diody LED okre laj stan pracy
moduãu. W programie nale y wykona algorytm pozwalaj cy na wykrycie bã du i wygenerowa odpowiednie
zachowanie si ukãadu. Tabela A-27 pokazuje status moduãu EM 231 termopar.
Tabela A-27 Status moduãu termopar EM 231
Warunek bã du

Dana z kanaãu

SF LED
czerwona

24V LED
zielona

Bit statusu
1
zakresu

Bã d zasilania
2
24VDC

Bez bã du

Dana

OFF

ON

0

0

Brak zasilania 24V

32766

OFF

OFF

0

1

Urwanie przewodu i
wybranie ródãa pr dowego
Wej cie poza zakresem
Bã d diagnostyczny3

-32768/32767

PULS

ON

1

0

-32768/32767

PULS

ON

1

0

0000

ON

OFF

0

uwaga3

1

Bit statusowy zakresu to bit 3 w bajcie rejestru bã dów moduãu (SMB9 dla moduãu 1, SMB11 dla moduãu 2, itp.)
Bit bã du zasilania to bit 2 w bajcie rejestru bã dów moduãu (SMB9 dla moduãu 1, SMB11 dla moduãu 2, itp. patrz
dodatek D)
3
Bã d diagnostyczny spowodowany jest bã dem konfiguracji. Bit bã du zasilania mo e by ale nie musi ustawiony
zanim wyst pi bã d konfiguracji moduãu.

2

Wskazówka
Format danych kanaãu stanowi sãowo 16 bitowe, w kodzie uzupeãnienia do dwóch. Temperatura jest przedstawiana
jako jednostki o rozdzielczo ci 0,1. Np. je eli temperatura zmierzona ma warto 100,2 stopnie, to dana odczytana
jest jako 1002. Dane napi ciowe wyskalowane s do 27648. Np. –60mV odpowiada –20736 (=-60mV/80mV*27648).

Wszystkie cztery kanaãy s od wie ane co 405 milisekund w przypadku gdy PLC czyta dane. Je eli CPU nie czyta
danych w ramach jednego czasu cyklu, moduã zachowuje stare dane a do momentu ponownego odczytu przez PLC.
Aby mie zawsze bie ce dane zaleca si aby program PLC odczytywaã dane cz ciej ni czas update moduãu.

Wskazówka
Stosuj c moduã EM 231 termopary, nale y zablokowa filtr analogowy w PLC. Filtr analogowy mo e powodowa bã d
odczytu.
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Tabela A-28 Zakresy temperatur ( C) i dokãadno

Dodatek
DodatekAA

dla ró nych typów termopar

B oznacza, e wszystkie warto ci analogowe powy ej oznaczaj przepeãnienie, 32767 (0x7FFF)
? oznacza, e wszystkie warto ci analogowe poni ej oznaczaj niedomiar, -32768 (0x8000)
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Tabela A-29 Zakresy temperatur ( F) i dokãadno

przepeãnienie,

przekroczenie zakresu,

zakres normalny,

Dodatek
DodatekAA

dla ró nych typów termopar

poni ej zakresu ,

niedomiar

B oznacza, e wszystkie warto ci analogowe powy ej oznaczaj przepeãnienie, 32767 (0x7FFF)
? oznacza, e wszystkie warto ci analogowe poni ej oznaczaj niedomiar, -32768 (0x8000)
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Dodatek A

DIP 1 do 6

Typ RTD
I Alpha 1
100Ω Pt0.003850
(domyÊlnie)

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
0

0

0

0

0

1

Typ RTD
I Alpha 1
100Ω Pt0. 003902

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
1

0

0

0

0

0

200Ω Pt0.003850

0

0

0

0

1

1

200Ω Pt0. 003902

1

0

0

0

1

0

500Ω Pt0.003850

0

0

0

1

0

1

500Ω Pt0. 003902

1

0

0

0

1

0

1000Ω Pt0.003850

0

0

0

1

1

1

1000Ω Pt0. 003902

1

0

0

1

1

0

100Ω Pt0.003920

0

0

1

0

0

1

Niewykorzystane

1

0

1

0

0

0
0

200Ω Pt0.003920

0

0

1

0

1

1

100Ω Ni0.00672

1

0

1

0

1

500Ω Pt0.003920

0

0

1

1

0

1

120Ω Ni0.00672

1

0

1

1

0

0

1000Ω Pt0.003920

0

0

1

1

1

1

1000Ω Ni0.00672

1

0

1

1

1

0

100Ω Pt0.00385055

0

1

0

0

0

1

100Ω Ni0.006178

1

1

0

0

0

0

200Ω Pt0.00385055

0

1

0

0

1

1

120Ω Ni0.006178

1

1

0

0

1

0

500Ω Pt0.00385055

0

1

0

1

0

1

1000Ω Ni0.006178

1

1

0

1

0

0

1000 Ω Pt0.00385055

0

1

0

1

1

1

10000Ω Pt0.003850

1

1

0

1

1

0
0

100Ω Pt0.003916

0

1

1

0

0

1

10Ω Cu0.004270

1

1

1

0

0

200Ω Pt0.003916

0

1

1

1

1

1

150Ω FS Rezystancja

1

1

1

0

1

0

500Ω Pt0.003916

0

1

1

1

0

1

300Ω FS Rezystancja

1

1

1

1

1

0

1000Ω Pt0.003916

0

1

1

1

1

1

600Ω FS Rezystancja

1

1

1

1

1

0

Nowe typy RTD
Typ RTD
I Alpha 1

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6

Typ RTD
I Alpha 1

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6

GOST 10Ω
Pt0.00385055

0

0

0

0

0

1

GOST Cu 10Ω
0.00426

0

1

0

1

0

1

GOST 50Ω
Pt0.00385055

0

0

0

0

1

1

GOST Cu 50Ω
0.00426

0

1

0

1

1

1

GOST 100Ω
Pt0.00385055

0

0

0

1

0

1

GOST Cu 100Ω
0.00426

0

1

1

0

0

1

GOST 500Ω
Pt0.00385055

0

0

0

1

1

1

GOST Cu 500Ω
0.00426

0

1

1

0

1

1

GOST 10Ω
Pt0.003910

0

0

1

0

0

1

GOST Cu 10Ω
0.00428

0

1

1

1

0

1

GOST 50Ω
Pt0.003910

0

0

1

0

1

1

GOST Cu 50Ω
0.00428

0

1

1

1

1

1

GOST 100Ω
Pt0.003910

0

0

1

1

0

1

GOST Cu 100Ω
0.00428

1

0

0

0

0

1

GOST 500Ω
Pt0.003910

0

0

1

1

1

1

GOST Cu 500Ω
0.00428

1

0

0

0

1

1

GOST 100Ω
Ni0.006170

0

1

0

0

0

1

Spare

1

0

0

1

0

1

LG-Ni 100Ω
0.005000

0

1

0

0

1

1
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Tabela A-31 Ustawienie przeã czników DIP dla RTD
Wykrywanie przerwania
obwodu /
Przeã cznik 6
Wart. poza zakresem

Ustawienie

Opis

SW6
Konfiguracja
B 1 - on
? 0 - off

Skala górny zakres
(+3276,7 stopni)

Skala dolny zakres
(-3276,8 stopni)

Przeã cznik 7

Skala temperatury

SW7
Konfiguracja
B 1 - on
? 0 - off

Przeã cznik 8

Opis

Stopnie Celsjusza
o
( C)

0

Stopnie
o
Fahrenheit’a ( F)

1

Moduã RTD mo e zwraca
temperatur w stopniach
Celsjusza lub Fahrenheit’a.
Konwersja odbywa si
wewn trz moduãu.

3 przewody

Ustawienie
0

Konfiguracja
B 1 - on
? 0 - off

2 przewody lub 4
przewody

RTD 4 przewody
(najbardziej dokãadny pomiar)

Oznacza ujemn warto
przy otwartym obwodzie

1
Ustawienie

Zimne ko ce

SW8

Oznacza dodatni warto
przy otwartym obwodzie

0

RTD 3 przewody

1

Opis
Mo na okablowa czujnik
RTD na trzy sposoby (patrz
rys.). Najwi ksza
dokãadno jest dla
okablowania 4
przewodowego.
Najmniejsza dla
okablowania dwu
przewodowego, które jest
zalecane ze wzgl du na
kompensacj bã du od
przewodów.

RTD 2 przewody

A+ Sence+

A+ Sense +

A- Sence-

A- Sense –

a+ Source-

a+ Source +

a+ Source+

a- Source-

a- Source -

a- Source -

A+ Sense+
A- Sense-

Rysunek A-22 Okablowanie RTD dla czujnika 4, 3 i 2 przewodowego
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Wska niki statusu EM 231 RTD
Moduã RTD EM 231 dostarcza CPU danych, które okre laj warto temperatury lub okre laj numer bã du. Bity
statusowe okre laj bã d zakresu, bã d zasilania oraz moduãu. Diody` LED okre laj stan pracy moduãu. W programie
nale y okre li logik pozwalaj c na wykrycie bã du i wygenerowa odpowiednie zachowanie si ukãadu. Tabela A-27
pokazuje status moduãu EM231 RTD.
Wskazówka
Format danych dla odczytu kanaãu stanowi sãowo 16 bitowe, w kodzie uzupeãnienia do dwóch. Temperatura jest
przedstawiana jako jednostki o rozdzielczo ci 0,1. Np. je eli temperatura zmierzona ma warto 100,2 stopnie, to
dana odczytana jest jako 1002. Dane napi ciowe wyskalowane s do warto ci 27648. Np. 75% skali odpowiada
20736
(225 / 300 * 27648 = 20736).
Tabela A-32 Status moduãu EM231 RTD
Warunek bã du

2

3

SF LED
czerwona

24V LED
zielona

Bit statusu
zakresu1

Bã d zasilania
24VDC2

Bez bã du

Dana

OFF

ON

0

0

Brak zasilania 24V
SW wykryã urwanie
przewodu
Wej cie poza zakresem

32766

OFF

OFF

0

1

-32768 /32767

PULS

ON

1

0

-32768/ 32767

PULS

ON

1

0

0000

ON

OFF

0

uwaga

Bã d diagnostyczny
1

Dana z kanaãu

3

3

Bit statusowy zakresu to bit 3 w bajcie rejestru bã dów moduãu (SMB9 dla moduãu 1, SMB11 dla moduãu 2, itp.)
Bit bã du zasilania to bit 2 w bajcie rejestru bã dów moduãu (SMB9 dla moduãu 1, SMB11 dla moduãu 2, itp. patrz
dodatek D)
Bã d diagnostyczny spowodowany jest bã dem konfiguracji. Bit bã du zasilania mo e by ale nie musi ustawiony
zanim wyst pi bã d konfiguracji moduãu.

Kanaãy s od wie ane co 405 milisekund w przypadku gdy PLC czyta dane. Je eli CPU nie czyta danych w ramach
jednego czasu cyklu, moduã zachowuje stare dane a do momentu ponownego odczytu przez PLC. Aby mie zawsze
bie ce dane zaleca si aby program PLC odczytywaã dane cz ciej ni czas od wie ania danych moduãu.
Wskazówka
Stosuj c moduã EM 231 RTD, nale y zablokowa filtr analogowy w PLC. Filtr analogowy mo e powodowa bã d
odczytu.

Wykrywanie przerwania przewodu odbywa si na drodze programowej wewn trz moduãu RTD. Wej cie poza zakres i
wykrycie przerwania przewodu sygnalizowane s przez ustawienie bitu w SMB i przez ustawienie danej w kanale
pomiarowym na dolnym lub górnym zakresie. Wykrycie przerwania przewodu zajmuje minimum trzy cykle moduãu i
mo e trwa dãu ej zale nie od tego, który przewód jest przerwany. Przerwanie Source+ i/lub Source – wykrywane jest z
minimalnym czasem. Przerwanie Sense+ i/lub Sense- mo e zaj do 5 sekund lub wi cej od momentu wyst pienia do
momentu wykrycia przerwy w przewodach ã cz cych. Zakãócenia elektryczne mog równie wydãu y czas wykrycia
przerwania przewodu. Zaleca si aby przerwanie przewodu/przekroczenie zakresu byão w programie zatrzaskiwane po
tym jak odebrano poprawne warto ci.
Wskazówka
Je eli mamy niewykorzystany kanaã, nale y podã czy rezystor w miejsce RTD aby zapobiec powstaniu przerwy w
obwodzie i sygnalizacji awarii poprzez diod LED SF. Rezystor musi mie nominaln warto RTD. Np. 100 ohm dla
PT100 RTD.
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Zakresy moduãów EM 231 RTD
Zakresy temperatur dla EM 231 RTD i dokãadno
o

Tabela A-33 Zakresy temperatur ( C) i dokãadno

przepeãnienie,

przekroczenie zakresu,

zakres normalny,

dla ka dego z typów moduãu RTD pokazano w tabeli A-33 i A-34.
dla ró nych typów RTD

poni ej zakresu ,

niedomiar
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o
Tabela A-34 Zakresy temperatur ( F) i dokãadno

Dodatek
DodatekAA

dla ró nych typów RTD
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Parametry moduãu EM 277 PROFIBUS-DP
Tabela A-35 Numer katalogowy moduãu EM 277 PROFIBUS-DP
Nr katalogowy

Model

Wej cia EM

Wyj cia EM

Dodatkowa listwa

6ES7277-0AA22- 0XA0

EM 277PROFIBUS-DP

-

-

No

Tabela A-36 Parametry ogólne moduãu EM277 PROFIBUS-DP
Nr katalogowy

Opis i nazwa moduãu

Wymiar(mm)
(WxHxD)

Waga

Moc

6ES7277- 0AA22- 0XA0

EM 277PROFIBUS-DP

71x80x62

175g

2.5W

Tabela A-37 Parametry moduãu EM277 PROFIBUS-DP
Parametry ogólne
Ilo portów
Interfejs elektryczny
PROFIBUS- DP/MPI pr dko transmisji
(ustawiana automatycznie)
Protokoãy
Dãugo kabla
Do 93.75 kbaud
187.5 kbaud
500 kbaud
1 do 1.5 Mbaud
3 do 12 Mbaud
Mo liwo ci sieciowe
Adres stacji
Maks. ilo stacji w segmencie
Maks. ilo stacji w sieci
Poã czenie MPI
Zasilanie 24VDC
Zakres napi cia
Pr d maksymalny
Moduã z aktywnym portem
Doda 90 mA dla 5V obci enie portu
Doda 120 mA dla 24V obci enie portu
T tnienia(<10MHz)
Izolacja (pole do logiki) 1
Zasilanie 5 VDC na porcie komunikacyjnym
Maks. pr d dla portu
Izolacja (24 VDC do logiki)
Zasilanie 24 VDC na porcie komunikacyjnym
Zakres napi cia
Maks. pr d dla portu
Ograniczenie pr dowe
Izolacja

Wymagania VDC
+5VDC
+24VDC

150 mA

Patrz poni ej

6ES7 277 0AA22--0XA0
1
RS- 485
9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, oraz 500 kbaud; 1, 1.5, 3, 6
oraz 12Mbaud
PROFIBUS DP slave oraz MPI slave
1200 m
1000 m
400 m
200 m
100 m
0 do 99 (ustawiany na przeã cznikach obrotowych)
32
126, do 99 stacji EM 277
6 ã cznie, 2 zarezerwowane (1 dla PG i 1 dla OP)
20.4 do 28.8 VDC (klasa 2 lub z PLC)
30 mA
60 mA
180 mA
<1V warto ci szczytowe (maks)
500VAC przez 1 minut
90 mA
500 VAC prze 1 minut
20.4 do 28.8 VDC
120 mA
0.7 do 2.4A
Nie izolowany, ten sam obwód jak wej cie 24 VDC
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Moduã EM277 PROFIBUS-DP slave jest inteligentnym moduãem rozszerzaj cym. Mo e on wspóãpracowa
jednostkami centralnymi S7-200 wymienionymi w tabeli A-38.
Tabela A-38 Kompatybilno
CPU

tylko z

moduãu EM 277 PROFIBUS-DP z S7-200 CPU

CPU 222 Rel.1.10 lub nowsza

Opis
CPU 222DC/DC/DC i CPU 222AC/DC/Relay

CPU 224 Rel.1.10 lub nowsza

CPU 224DC/DC/DC i CPU 224AC/DC/Relay

CPU 224XP Rel.2.0 lub nowsza

CPU 224XPDC/DC/DC i CPU 224XPAC/DC/Relay

CPU 226 Rel.1.00 lub nowsza

CPU 226DC/DC/DC i CPU 226AC/DC/Relay

Ustawianie adresu i diody stanu pracy LED
Przeã czniki adresu i diody statusowe LED umieszczone s z przodu moduãu jak pokazano na rys. A-23. Pokazano
równie rozkãad pinów. Tabela A-42 zawiera opis diod statusowych LED.
Widok z przodu
Przeã cznik adresu
x10 = ustawienie adresu cz ci dziesi tnej
x1 = ustawienie adresu cz ci jednostek

Zã cze DB9
- e skie

Pin#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uwaga:

Opis
Masa obudowy
24V (M na listwie)
Izolowany sygnaã B (RxD/TxD+)
RTS (TTL)
Izolowane +5V M
Izolowane +5V (90mA maks.)
+24V (120mA maks., z diod
zabezpieczaj c
Izolowany sygnaã A( RxD/TxD-)
Nie podã czony

Izolowane oznacza 500V izolacji
od obwodów cyfrowych i 24V od
wej ciowego napi cia

Zã cze Profibus DP Slave

Rysunek A-23 Moduã EM 277 PROFIBUS-DP Slave
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Komunikacja standardowa dla rozproszonych peryferii (DP)
PROFIBUS-DP (lub standard DP) jest to protokóã zdefiniowany do obsãugi zdalnych wej /wyj wg normy EN 50170.
Urz dzenia pracuj ce w tym standardzie s kompatybilne ze sob , nawet je eli s produkowane przez ró nych
producentów. Okre lenie DP odnosi si do rozproszonych peryferii, które najcz ciej stanowi wej cia/wyj cia.
PROFIBUS stanowi skrót z angielskiego Process Fild Bus (Procesowa sie polowa).
Moduã EM 277 PROFIBUS-DP ma zaimplementowany protokóã stacji slave wg standardów :
DP: EN 50 170 (PROFIBUS) opisuj cy dost p do sieci i transfer protokoãu oraz specjalny opis odno nie medium
transmisyjnego.
EN50 170 (DP Standard) opisuj cy cykliczn wymian danych pomi dzy DP masterem i DP slave. Standard ten
definiuje sposób konfiguracji i parametryzacj , wyja nia sposób wymiany danych za pomoc funkcji I/O oraz
opisuje diagnostyk .
Konfiguracja urz dzenia DP master zawiera adresy, typy stacji slave i inne parametry wymagane dla stacji slave.
Master równie okre la miejsce gdzie maj by zapisywane dane przeczytane ze stacji slave (wej cia) oraz gdzie
pobiera dane do zapisu w stacji slave (wyj cia). DP master ustawia parametry sieci oraz konfiguracj stacji slave.
Nast pnie odczytuje on diagnostyk ze stacji slave i weryfikuje czy stacja slave akceptuje parametry i konfiguracj
wej /wyj . Po tym master rozpoczyna wymienia dane I/O ze stacj slave. Ka da z kolejnych transmisji zapisuje
wyj cia w stacji slave i odczytuje wej cia ze stacji. Tryb wymiany danych jest procesem ci gãym. Stacja slave mo e
zgãosi stacji master informacje odno nie awarii, po czym master mo e odczyta dane diagnostyczne ze stacji slave.
Po wykonaniu poprawnej konfiguracji parametrów i zapisie w stacji slave, master przejmuje kontrol nad slave’m. Stacja
akceptuje tylko te dania zapisu, które pochodz od jego mastera. Inne stacje master w sieci mog czyta wej cia i
wyj cia, ale nie mog pisa do danej stacji slave.

Wykorzystanie moduãu EM 277
do poã czenia sterownika S7-200 jako stacji DP-Slave
Jednostka centralna S7-200 CPU mo e zosta podã czona do sieci PROFIBUS-DP tylko poprzez moduã rozszerzaj cy
EM 277 PROFIBUS-DP. EM 277 poã czony jest do CPU poprzez magistral wej./wyj., natomiast moduã EM 277
podã czony jest do sieci PROFIBUS za pomoc interfejsu komunikacyjnego DP. Port ten mo e pracowa z pr dko ci
od 9600 baud do 12 Mbaud. Patrz parametry techniczne odno nie obsãugiwanych pr dko ci transmisji.
Jako DP slave moduã EM 277 obsãuguje ró ne konfiguracje wej./wyj. ze strony mastera, co pozwala dostosowa ilo
danych do wymogów danej aplikacji. EM 277 w odró nieniu od wi kszo ci urz dze , mo e wysyãa do mastera nie
tylko dane wej./wyj.. Wej cia, warto ci licznika, timery i inne warto ci mo na przesãa do stacji master przesyãaj c je
najpierw do pami ci V do S7-200 CPU. Podobnie dane odczytane prze moduã EM 277 z mastera mo na zapisa w
pami ci
V
w S7-200 .
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Port DP moduãu EM 277 PROFIBUS-DP mo na podã czy do stacji DP master w sieci, przy czym jednocze nie moduã
mo e komunikowa si jako MPI slave z innymi stacjami, tj. programatorami lub sterownikami S7300/S7400 CPU
pracuj cymi w tej samej sieci. Rysunek A-24 pokazuje sie PROFIBUS z CPU 224 z moduãem EM 277 PROFIBIS-DP.
Jednostka CPU 315-2 jest masterem w sieci
programuje si
za pomoc
DP,
któr
oprogramowania STEP7.
Jednostka CPU 224 z moduãem EM 277
PROFIBIS-DP jest stacj DP slave nale c
do mastera CPU 315-2DP. Stacja ET200
wej./wyj. równie jest stacj slave nale c do
mastera CPU 315-2DP.
Sterownik S7-400 CPU doã czono do sieci
PROFIBUS w celu odczytu danych z CPU 224
za pomoc instrukcji XGET.

Rysunek A-24 CPU 224 z Moduã EM 277 podã czone do sieci
PROFIBUS

Konfiguracja
Aby u ywa EM 277 PROFIBUS-DP jako DP slave,
musimy ustawi adres stacji taki który odpowiada
konfiguracji mastera. Adres ustawiany jest za
pomoc przeã czników obrotowych umieszczonych
na module EM 277. Aby zmiany adresu byãy
widziane w stacji nale y wyã czy zasilanie moduãu i
zaã czy je ponownie.
Stacja master wymienia dane z ka dym ze stacji
slave poprzez wysãanie informacji ze swojego
obszaru wyj ciowego na wyj cia stacji slave (tzw.
bufor odbioru). Stacja slave odpowiada na to
zapytanie poprzez zwrot bufora wej ciowego (tzw.
bufor wysyãania), który to master zapisuje na
wej ciach.

Rysunek A-25 Pami

V i przestrze wej./wyj

Rysunek A-25 pokazuje przykãad pami ci V i adres wej./wyj. mastera PROFIBUS-DP.
Moduã EM 277 PROFIBS-DP mo e zosta skonfigurowany przez mastera, tak aby przyjmowaã dane wyj ciowe
z mastera i zwracaã swoje dane wej ciowe do mastera. Bufor danych wej ciowych i wyj ciowych znajduje si w
obszarze pami ci V jednostki S7-200. W momencie konfiguracji stacji DP master definiujemy adres pocz tkowy
(OFFSET) dla lokalizacji bajtów w pami ci V (jako parametr dla EM 277). Podczas konfiguracji definiujemy równie ilo
danych wyj ciowych do zapisu w S7-200 oraz ilo danych wej ciowych odczytywanych z S7-200. EM 277 okre la
wielko bufora wej i wyj z przesãanej konfiguracji. Master DP zapisuje parametry i konfiguracj wej./wyj do moduãu
EM 277. Moduã EM 277 przesyãa dane do pami ci V S7-200 pod okre lony w masterze adres.
Rysunek A-25 pokazuje model pami ci V w CPU 224 i adres wej./wyj. obszaru mastera DP. W tym przykãadzie DP
master skonfigurowany zostaã jako obszar 16 bajtów wyj i 16 bajtów wej oraz offset pami ci V jako 5000. Dãugo
buforu wyj ciowego i wej ciowego w CPU 224 (okre lonego z konfiguracji wej./wyj.) ma wielko 16 bajtów dla ka dego
z obszarów. Bufor danych wyj ciowych rozpoczyna si od V5000, bufor wej rozpoczyna si zaraz za buforem wyj
od adresu V5016. Dane wyj ciowe (z mastera) znajduj si w pami ci V od adresu 5000. Dane wej ciowe (do mastera)
rozpoczynaj si w pami ci V od adresu 5016.
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Wskazówka
Je eli wysyãamy dane o wielko ci 3 bajtów lub o wielko ci wi kszej ni cztery bajty musimy u y funkcji systemowych
SFC14 do odczytu wej ze stacji DP slave i SFC15 do adresacji wyj stacji DP slave w stacji master. Wi cej
informacji mo na znale w opisie funkcji systemowych dla sterowników S7300 i S7400.
Tabela A-39 pokazuje konfiguracje, które s dost pne dla moduãu EM 277 PROFIBUS-DP. Domy lna konfiguracja
moduãu EM 277 stanowi 2 sãowa wej i dwa sãowa wyj .
Tabela A-39 Mo liwo ci konfiguracji EM 277
Konfiguracja
Wej cia do mastera

Wyj cia z mastera

1

1 sãowo

1 sãowo

2

2 sãowa

2 sãowa

3

4 sãowa

4 sãowa

4

8 sãów

8 sãów

5

16 sãów

16 sãów

6

32 sãowa

32 sãowa

7

8 sãów

2 sãowa

8

16 sãów

4 sãowa

9

32 sãowa

8 sãów

10

2 sãowa

8 sãów

11

4 sãowa

16 sãowa

12

8 sãów

32 sãowa

13

2 bajty

2 bajty

14

8 bajtów

8 bajtów

15

32 bajty

32 bajty

16

64 bajtów

64 bajty

17

4 bajty

4 bajty

18

8 bajtów

8 bajtów

19

12 bajtów

12 bajtów

20

16 bajtów

16 bajtów

Jednostka danych

WORD

BYTE

bufor

Mo emy skonfigurowa miejsca lokalizacji bufora wej i wyj w dowolnym obszarze pami ci „V” S7-200 CPU. Adres
informacji zwi zanej z
domy lny bufora wej i wyj wynosi VB0. Miejsce lokalizacji bufora wej i wyj stanowi cz
parametrami, które master zapisuje do S7-200 CPU.
Nast puj ce narz dzia programowe wykorzystywane s do konfiguracji stacji DP master:
dla SIMATIC S5 master - oprogramowanie COM PROFIBUS
dla SIMATIC S7 master - oprogramowanie STEP 7
dla SIMATIC 505 master - oprogramowanie COM PROFIBUS i TISOFT2 lub SoftShop.
dostarczanych wraz z oprogramowaniem. Szczegóãowe informacje odno nie sieci PROFIBUS mo na znale
ET200 Distributed I/O System Manual.
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Organizacja przesyãu danych
Zadaniem sieci PROFIBUS-DP jest wymiana danych
pomi dzy urz dzeniami. Przesyã danych mo e by
realizowany trzema sposobami:

Organizacja
przesyãu :
-bajtowa
(byte)

BYTEs, -jednostk transmisji stanowi bajt.
WORD, - jednostk transmisji stanowi sãowo.
Sãowo nie mo e zosta przerwane przez aden
inny proces w CPU (dwa bajty tworz ce sãowo
zawsze s przesyãane razem i nie mo na ich
rozdzieli ). Jednostka danych WORD stosowana
jest dla obsãugi liczb caãkowitych.

-sãowowa
(word)

- blokowa

BUFFOR - jednostk transmisji stanowi bufor.
Transmisja bufora nie mo e zosta przerwana
przez inny proces w CPU. Jednostka BUFFOR
wykorzystywana je eli dane
powinna by
podwójne sãowa i warto ci liczb
stanowi
rzeczywistych lub grupa danych stanowi
wzajemne powi zanie.
Rysunek A-26 Organizacja przesyãu danych
(bajtowa, sãowowa, i buforowa)
Jednostki przesyãu danych ustawia si przy konfiguracji obszaru wej./wyj. w masterze. Ustawienia te przesyãane s do
stacji slave podczas inicjalizacji. Zarówno DP master i DP slave wykorzystuj wybran opcj przesyãu dla zapewnienia
poprawno ci (spójno ci) danych (bajtów, sãów lub caãego bufora), które s przesyãane w caão ci pomi dzy stacj master
a slave. Organizacj ró nych typów danych pokazano na rysunku A-26.

Wskazówki dla programu u ytkownika
Po tym jak moduã EM 277 PROFIBUS-DP zostaã poprawnie skonfigurowany przez stacj master DP, EM 277 i DP
master przechodz w tryb wymiany danych. W trybie wymiany danych master zapisuje dane wyj ciowe do moduãu EM
277 PROFIBUS-DP, a moduã EM 277 nast pnie odpowiada danymi wej ciowymi zaczerpni tymi ze sterownika S7-200.
Moduã EM 277 w sposób ci gãy od wie a swoje wej cia z S7-200 CPU tak aby przesyãa zawsze mo liwie aktualne
dane do stacji DP master a nast pnie przesyãa dane do S7-200 CPU. Dane wyj ciowe ze stacji master umieszczane s
w pami ci V (bufor wyj ciowy) pocz wszy od adresu ustawionego podczas inicjalizacji. Dane wej ciowe dla mastera
pobierane s z pami ci V (bufor wej ciowy) bezpo rednio za danymi wyj ciowymi.
Dane wyj ciowe od mastera musz zosta przesãane do programu u ytkownika w S7-200 CPU z bufora wyj ciowego
do obszaru danych gdzie musz zosta u yte. Podobnie dane wej ciowe dla mastera musz zosta przesãane z
ró nych obszarów danych do bufora wej ciowego.
Dane wyj ciowe od DP mastera umieszczane s w pami ci V bezpo rednio po wykonaniu cyklu programu u ytkownika.
Dane wej ciowe (do mastera) kopiowane s z pami ci V do EM 277 w celu przesãania ich do mastera
w tym samym czasie.
Dane wyj ciowe od mastera zapisywane s do pami ci V w momencie gdy nowe dane s dost pne od mastera.
Dane wej ciowe do mastera transmitowane s do stacji mastera w momencie kolejnej wymiany danych.
Adres pocz tkowy bufora danych w pami ci V i jego rozmiar musi by
u ytkowego.

znany w momencie pisania programu
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Informacje statusowe
Ka dy inteligentny moduã ma przydzielone 50 bajtów pami ci specjalnej (SM). Pocz tek obszaru relatywnie zale ny jest
od fizycznej pozycji moduãu w konfiguracji sterownika. Od wie anie przez moduã pami ci SM nast puje w kolejno ci
lokalizacji od CPU tzn. SM moduãów bli szych od wie ane s wcze niej (sekwencja). Je eli jest to pierwszy moduã,
wtedy od wie a on bajty SMB200 do SMB249. Je eli drugi moduã to odpowiednio SMB250 do SMB299, itd. Patrz
tabela A-40.
Tabela A-40 Bajty pami ci SM do SMB200 do SMB549
Bajty pami ci SM SMB200 do SMB549
Moduã
inteligentny

Moduã
inteligentny

Moduã
inteligentny

Moduã
inteligentny

Moduã
inteligentny

Moduã
inteligentny

Slot 0

Slot 1

Slot 2

Slot 3

Slot 4

Slot 5

Moduã
inteligentny
Slot 6

SMB200 do

SMB250 do

SMB300 do

SMB350 do

SMB400 do

SMB450 do

SMB500 do

SMB249

SMB299

SMB349

SMB399

SMB449

SMB499

SMB549

Pami
SM pokazuje warto ci domy lne w momencie nie uzyskania komunikacji DP ze stacj master. Po tym jak
master zapisaã parametry i konfiguracj do moduãu EM 277 PROFIBUS-DP, bity SM odzwierciedlaj ustawienia
konfiguracji przez mastera DP. Nale y sprawdzi bajt statusowy protokoãu (np. SMB224 dla slotu 0) aby mie pewno ,
e EM 277 wymienia dane ze stacj master wykorzystuj c informacje z SM zawarte w tabeli A-41 lub z bufora
pami ci V.
Wskazówka
Nie mo na skonfigurowa rozmiaru bufora moduãu EM 277 PROFIBUS-DP lub lokalizacji bufora przez wpis do
pami ci SM. Tylko DP master mo e skonfigurowa moduã EM 277 do pracy w sieci DP.

Tabela A-41 bajty SM dla moduãu EM 277 PROFIBUS-DP
Moduã
inteligentny
Slot 0

...

Moduã
inteligentny
Slot 6

Opis

SMB200 do
SMB215

...

SMB500 do
SMB515

Nazwa moduãu (16 znaków ASCII)
„EM 277ProfibusDP”

SMB216 do
SMB219

...

SMB516 do
SMB519

Numer wersji S/W (4 znaki ASCII)
xxxx

SMW220

SMW520
...

SMB222

...

SMB522

SMB223

...

SMB523

SMB224

...

SMB524

SMB225

...

SMB525

SMW226

Kod bã du
16#0000
Bez bã du
16#0001
Brak zasilania
16#0002 do16#FFFF Zarezerwowane
Adres stacji moduãu DP slave ustawiony przez przeã cznik adresu (0 – 99
dec.)
Zarezerwowany
Bajt statusowy protokoãu DP standard
MSB
LSB
0 0 0 0 0 0 S1 S0
S1 S0 Opis bajtu statusowego DP standard
0
0 nie zainicjalizowano komunikacji DP po wã czeniu zasilania
0
1 wykryto bã d konfiguracji/parametryzacji
1
0 Tryb bie cy wymiany danych
1
1 utrata trybu wymiany danych
Protokóã DP standard adres mastera obsãuguj cego stacj slave (0 do 126)

...

SMW526

Protokóã DP standard adres pami ci V bufora wyj

SMB228

...

SMB528

Protokóã DP standard ilo

bajtów danych wyj ciowych

jako offset VB0.

SMB229

...

SMB529

Protokóã DP standard ilo

bajtów danych wej ciowych

SMB230 do
SMB249

...

SMB530 do
SMB549

Zarezerwowane – kasowane po zaã czeniu zasilania

Uwaga: pami SM jest od wie ana za ka dym razem gdy moduã DP slave zaakceptuje konfiguracj i parametryzacj .
Bity te s od wie ane nawet je eli wyst pi bã d konfiguracji, czy parametryzacji. Bity s kasowane po zaã czeniu
zasilania.
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Diody statusowe LED dla moduãu EM 277 PROFIBUS-DP
Moduã EM277 PROFIBUS-DP posiada cztery diody statusowe LED z przodu, które sãu
portu DP:

do wy wietlania stanu pracy

Po zaã czeniu zasilania S7-200 dioda DX MODE LED nie wieci tak dãugo a nie nast pi komunikacja DP.
Po poprawnej inicjalizacji DP (moduã EM 277 PROFIBUS-DP przeszedã w tryb wymiany danych z masterem),
dioda DX MODE LED zapala si na zielono i pozostaje zapalona caãy czas w trybie wymiany danych.
Po zerwaniu komunikacji (EM 277 przestaje wymienia dane), zielona dioda DX MODE LED ga nie dioda a
zapala si czerwona dioda LED -DP ERROR. Stan taki utrzymuje si do momentu wyã czenia zasilania lub
wznowienia wymiany danych.
Je eli wyst pi bã d w danych konfiguracyjnych wej./wyj. lub parametrach podczas zapisu przez DP master
wtedy na EM 277 pulsuje dioda DP ERROR LED.
Je eli brak napi cia 24 VDC wtedy ga nie dioda POWER LED.
Tabel A-42 podsumowuje statusy moduãu EM 277 odzwierciedlane przy pomocy diod LED.
Tabela A-42 Diody LED moduãu EM 277 PROFIBUS-DP
LED

WYâ CZONA

PULSACJA
CZERWONA

CZERWONA

ZIELONA

CPU FAULT

Moduã pracuje
poprawnie

Wewn trzny bã d
moduãu

---

---

POWER

Brak zasilania 24 VDC

---

---

Poprawne zasilanie
24VDC

DP ERROR

Bez bã du

Opuszczenie trybu
wymiany danych

Bã d parametryzacji
lub konfiguracji

---

DX MODE

Nie w trybie wymiany
danych

---

---

W trybie wymiany
danych

Dodatkowe cechy konfiguracji
Moduã EM 277 PROFIBUS-DP mo e by wykorzystywany jako interfejs dla innego mastera MPI, niezale nie od tego
czy moduã pracuje jako slave DP, czy te nie. Moduã zapewnia poã czenia ze sterownikami S7-300 i S7-400
wykorzystuj c funkcje XGET/XPUT. STEP7-Micro/WIN poprzez kart sieciow (tak jak CP5611) wykorzystuj c
ustawienia sieciowe MPI lub PROFIBUS, panel OP lub TD200 (wersja 2.0 lub nowsza o numerze zamówieniowym
6ES7272-0AA20-0YA0) mo na wykorzysta do komunikacji z S7-200 poprzez moduã EM 277 PROFIBUS-DP.
Maksimum sze poã cze (sze urz dze ) obok poã czenia z masterem DP mo e obsãugiwa moduã EM 277. Jedno
poã czenie zarezerwowano dla programatora PG i jedno dla OP. Pozostaãe cztery poã czenia mo e wykorzysta inny
master MPI. Moduã EM 277 aby mógã komunikowa si z wieloma stacjami master, wymusza aby wszystkie stacje
pracowaãy z t sam pr dko ci transmisji. Patrz rysunek A-27 mo liwe konfiguracje sieci.
Je eli moduã EM 277 pracuje w komunikacji MPI, wtedy master MPI musi u ywa adres stacji moduãu dla wszystkich
danych wysyãanych do moduãu S7-200, do którego doã czono moduã. Dane MPI wysyãane do EM 277 PROFIBUS-DP
przekazywane s nast pnie do sterownika S7-200.
Moduã EM 277 jest moduãem typu slave i nie mo e by wykorzystywany do komunikacji pomi dzy sterownikami S7-200
wykorzystuj c funkcje NETR i NETW. Moduã EM 277 nie mo e by u ywany do komunikacji w trybie swobodnym
(Freeport).
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1)

komunikacja mo liwa tylko z CPU
sterowników serii S7-200 oraz EM 277

2)

TD 200 musi mie wersj 2.0 lub wi ksz

Rys. A-27 Sie PROFIBUS –DP/MPI

Plik konfiguracyjny urz dzenia GSD
Urz dzenia u ywaj ce do wymiany danych standardu PROFIBUS obsãuguj przeró ne zagadnienia procesowe. Ró ni
si one konstrukcj , budow a tak e parametrami komunikacyjnymi / konfiguracyjnymi (ró na ilo wej./wyj, informacje
diagnostyczne, czasy reakcji/odpowiedzi). Parametry te s ró ne dla urz dze slave ró nych producentów i s
zazwyczaj podawane w opisach technicznych. Aby uãatwi konfiguracj PROFIBUS, dane charakteryzuj ce urz dzenie
s okre lane w pliku bazowym urz dzenia, tzw. pliku GSD. Narz dzia konfiguracyjne wykorzystuj ce pliki GSD
pozwalaj na integracj urz dze ró nych producentów w jednej sieci komunikacyjnej PROFIBUS.
Pliki GSD zapewniaj peãny opis urz dzenia poprzez ci le zdefiniowany format. Pliki GSD przygotowywane s przez
producenta dla ka dego typu urz dzenia i s udost pniane u ytkownikowi sieci PROFIBUS. Plik GSD pozwala na
konfiguracj systemu przez wczytanie charakterystyki urz dzenia PROFIBUS i wykorzystuje te informacje do
konfiguracji sieci.
Ostatnia wersja COM PROFIBUS lub STEP7 zawiera pliki konfiguracyjne dla moduãu EM 277 PROFIBUS-DP. Je eli
dana wersja nie zawiera pliku konfiguracyjnego dla EM 277 mo na ci gn plik GSD (SIEM089.GSD) z internetu.
Je eli masterem jest urz dzenie z poza Firmy Siemens, nale y zapozna si z dokumentacj od producenta w jaki
sposób doã czy pliki GSD do stacji master.
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Rysunek A-28 Wydruk pliku GSD dla moduãu EM 277 PROFIBUS-DP
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Przykãadowy program do komunikacji DP z CPU
Przykãadowy program napisany w j zyku STL do obsãugi moduãu PROFUBUS-DP jest pokazany poni ej. Moduã EM 277
zostaã umieszczony w slocie 0. Program okre la miejsce bufora DP poprzez odczyt sãowa SMW226 oraz odczyt
wielko ci bufora z bajtów SMB228 oraz SMB229. Informacje te wykorzystano do kopiowania danych z bufora
wyj ciowego DP do procesu obrazu wyj CPU. Podobnie dane w rejestrze obrazu wej CPU s kopiowane do bufora
wej pami ci V.
W przykãadowym programie moduã DP zajmuje pozycj 0, dane konfiguracyjne w pami ci SM odpowiadaj konfiguracji
DP slave. Program wykorzystuje nast puj ce dane:

SMW220
SMB224
SMB225
SMW226
SMB228
SMB229
VD1000
VD1004

Status bã du moduãu DP
Status DP
Adres mastera
Offset pami ci V wyj
Ilo bajtów danych wyj ciowych
Ilo bajtów danych wej ciowych
Wska nik danych wyj ciowych
Wska nik danych wej ciowych
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Parametry moduãu modemu EM 241
Tabela A-43 Numery zamówieniowe moduãu modemu EM241
Nr zamówieniowy
Model
Wej cia M

Wyj cia EM

Dodatkowa listwa

6ES7241-1AA22-0XA0
EM 241Modem
81
Nie
1
Osiem wyj Q wykorzystywanych jest do sterowania funkcjami modemu i nie jest mo liwe ich bezpo rednie
sterowanie przez zewn trzne sygnaãy.
Tabela A-36 Parametry ogólne moduãu EM241
Opis i nazwa
Nr zamówieniowy
moduãu
6ES7241-1AA22-0XA0
EM 241 Modem

Wymiar(mm)
(WxHxD)
71,2x80x62

Tabela A-45 Parametry Modemu EM241
Parametry ogólne

Waga
190g

Moc
2.1W

Wymagania VDC
+5VDC
+24VDC
80 mA
70 mA

6ES7241-1AA22 0XA0

Podã czenie telefoniczne

Izolacja
(linia telefoniczna do zasilania logiki i pola)
Poã czenie fizyczne
Standardy modemu
Mechanizmy zabezpiecze
Dzwonienie
Protokoãy wiadomo ci

Protokoãy przemysãowe
Zasilanie 24 VDC
Zakres napi ciowy
Izolacja (zasilanie pola do logiki)

1500 VAC (galwaniczna)
RJ11 (6 pozycji, 4 przewody)
Bell 103, Bell 212, V21, V22, V22bis, V23c, V32, V32bis, V34
(domy lny)
Hasão
Oddzwonienie
Impulsowe lub tonowe
Numeryczny
TAP (alfanumeryczny)
UCP komendy 1, 30, 51
Modbus
PPI
20,4 do 28,8 VDC
500 VAC dla 1 minuty

Moduã modemu EM 241 zast puje funkcjonalnie
zewn trzny modem poã czony do portu komunikacyjnego
CPU. Aby mo liwa byãa komunikacja z modemem EM
241 podã czonym do CPU, konieczne jest posiadanie
oprogramowania STEP 7-Micro/WIN oraz
modemu
telefonicznego podã czonego do komputera PC.
W rozdziale 7 znajduje si opis konfiguracji modemu dla
komunikacji poprzez sie .
Mo emy wykorzysta specjalny konfigurator (Wizard) do
konfiguracji modemu EM 241.

Przeãacznik kraju

Rusunek A-29 Moduã modemu telefonicznego
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Jednostki S7-200 obsãuguj ce moduãy inteligentne
Moduã modemu EM 241 jest inteligentnym moduãem przeznaczonym do pracy z jednostk S7-200, jak pokazano w
tabeli A-46.
Tabela A-46 Kompatybilno
CPU

moduãu EM241 z S7-200 CPU
Opis

CPU 222Rel.1.10 lub nowszy

CPU 222DC/DC/DC oraz CPU 222AC/DC/Relay

CPU 224Rel.1.10 lub nowszy

CPU 224DC/DC/DC oraz CPU 224AC/DC/Relay

CPU 224XPRel2.0 lub nowszy

CPU 224XPDC/DC/DC oraz CPU 224XPDC/DC/Relay

CPU 226Rel.1.00 lub nowszy

CPU 226DC/DC/DC oraz CPU 226AC/DC/Relay

Instalacja EM241
Poni sze kolejne kroki pokazuj
instalowa EM241:

w jaki sposób

1.

EM241 na
Zamontowa
podã czy kabel magistrali.

szynie

DIN

i

2.

zasilanie 24V DC z zasilacza
Podpi
zintegrowanego z CPU lub zewn trznego
uziemienie do
zasilacza
i
podã czy
uziemienia gãównego.

3.

Podpi

4.

Ustawi kod kraju wg tabeli A-47. Ustawi
przeã cznik przed zaã czeniem zasilania.

5.

Zaã czy zasilanie CPU. Zielona dioda MG
(Module Good) powinna si za wieci .

kabel telefoniczny do ã cza RJ11.

Po wykonaniu w/w czynno ci moduã EM241 jest
gotowy do pracy.

Kod
00

Country
Australia

Standard
ACATS 002

01
02
05
06
08
09
10
11

Austria
Belgia
Kanada
Chiny
Dania
Finlandia
Francja
Niemcy

CTR21
CTR21
ICCS03
GB3482
CTR21
CTR21
CTR21
CTR21

12
16
18
22

Grecja
Irlandia
Wãochy
Luksemburg

CTR21
CTR21
CTR21
CTR21

25
26
27
30
34

Holandia
Nowa Zelandia
Norwegia
Portugalia
Hiszpania

CTR21
PTC200
CTR21
CTR21
CTR21

35
36
38

Szwecja
Szwajcaria
Wielka Brytania

CTR21
CTR21
CTR21

39

U.S.A.

FCCPart68

Tabela A-47 Kody krajów obsãugiwanych przez
EM241

Wtyk RJ11
Rysunek A-30 pokazuje szczegóãy odno nie wtyku
RJ11. Mo na stosowa przej ciówki dla innych
standardów. Wi cej informacji znajduje si w opisie
danej przej ciówki.

Opis pinów
3 Ring
4 Tip
Dozwolone jest poã czenie
odwrotne

Rysunek A-30 Zã cze telefoniczne FJ11

Uwaga
Wyãadowania atmosferyczne lub inne niespodziewane wysokie napi cie na linii telefonicznej mo e uszkodzi moduã
modemu EM 241.
Nale y stosowa dost pne zabezpieczenia linii telefonicznej podobne jak stosowane do ochrony modemów
wspóãpracuj cych z komputerami PC. Zabezpieczenie linii mo e zosta uszkodzone, dlatego zaleca si stosowanie
zabezpiecze ze wska nikiem ich pracy i sprawdza poprawno zabezpieczenia.
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Parametry moduãu do pozycjonowania EM 253
Tabela A-48 Numer zamówieniowy moduãu EM253
Numer zamówieniowy

6ES7253-1AA22-0XA0

Moduã

EM wej cia

Moduã do pozycjonowania EM 253

EM wyj cia
1

-

8

Dodatkowe
przyã cze
Tak

1

Osiem wyj Q wykorzystywane s jako sterowanie funkcyjne i nie mog by bezpo rednio sterowane przez
zewn trzne sygnaãy.
Tabela A-49 Parametry ogólne moduãu pozycjonowania EM253
Numer zamówieniowy

6ES7253-1AA22-0XA0

Nazwa i opis moduãu

Moduã do pozycjonowania
EM 253

Wymiary (mm)
(WxHxD)

71.2x80x62

Waga

0.190 kg

Moc

2.5W

Zasilanie VDC
+5VDC
+24VDC
Patrz
190mA
poni ej

Tabela A-50 Parametry moduãu pozycjonowania EM253
Parametry
6ES7253 1AA22--0XA0
Parametry wej ciowe
Ilo wej
5
Rodzaj wej

Sink/Source (IEC Type 1 sink, wyã cznie ZP)

Napi cie wej ciowe
Maksymalne dopuszczalne ci gãe
STP,RPS,LMT+,LMT
ZP
Niszcz ce (wszystkie wej cia)
Warto nominalna
STP,RPS,LMT+,LMT
ZP
Logika „1” sygnaã (minimum)
STP,RPS,LMT+,LMT
ZP
Logika „0” sygnaã (maksimum)
STP,RPS,LMT+,LMT
ZP

30VDC
30VDC przy 20mA, maksimum
35VDC przez 0,5 sek.
24VDC przy 4mA, nominalnie
24VDC przy 15mA, nominalnie
15VDC przy 2,5mA, minimum
3VDC przy 8,0mA, minimum
5VDC przy 1mA, maksimum
1VDC przy 1mA, maksimum

Izolacja (pole do logiki)
Izolacja optyczna (galwaniczna)
Grupa izolacyjna

500VAC przez 1 minut
1 wej cie dla STP, RPS oraz ZP
2 wej cia dla LMT+ oraz LMT

Czas opó nienia wej cia
STP,RPS,LMT+,LMT
ZP (szeroko impulsu)

0.2ms do 12.8ms, do wyboru
2sek minimum

Podã czenie 2 przewodowych czujników (Bero)
Dopuszczalny pr d upãywu

1mA, maksimum

Dãugo kabli
Nie ekranowany
STP,RPS,LMT+,LMT
ZP
Ekranowany
STP,RPS,LMT+,LMT
ZP

30 metrów
nie zalecane
100 metrów
10 metrów

Ilo

wej

zaã czonych jednocze nie

Wszystkie w temp. 55° C (poziomo),
wszystkie w temp. 45° C (pionowo)
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Tabela A-50 Parametry moduãu pozycjonowania EM253, cd.
Dane ogólne
Parametry wej ciowe
Ilo zintegrowanych wyj
Typ wyj
P0+,P0 ,P1+,P1
P0,P1,DIS,CLR
Napi cie wyj ciowe
P0,P1,RS-422 drivers, napi cie ró nicowe
Obwód otwarty
Na diodzie optycznej z 200 rezystorem
100 obci enie
54 obci enie
P0,P1,DIS,CLR otwarty kolektor
Zalecane napi cie, otwarty obwód
Dopuszczalne napi cie, otwarty obwód
Sink pr d
Rezystancja przy zaã czeniu
Pr d w stanie wyã czenia, 30VDC
Wewn trzny rezystor podci gaj cy ,wyj cie kolektorowe
do T1
Pr d wyj ciowy
Ilo grup wyj ciowych
Ilo wyj zaã czonych jednocze nie
Pr d upãywu na kanaã
P0, P1, DIS, CLR
Zabezpieczenie przeci eniowe
Izolacja (pole do logiki)
Izolacja optyczna (galwaniczne)
Opó nienie wyj

DIS, CLR: Off na On/ On na Off

Znieksztaãcenie impulsów
P0, P1, wyj cia, RS-422 drivers, 100 obci enie
zewn trzne
P0,P1 wyj cia, otwarty kolektor, 5V/470 obci enie
zewn trzne
Cz stotliwo przeã czania
P0+, P0 ,P1+, P1 , P0 oraz P1
Dãugo kabla
Nie ekranowany
Ekranowany

6ES7253 1AA22--0XA0
6 (4 sygnaãy)
RS422/485 driver
Otwarty kolektor

3.5V typowo
2.8V minimum
1.5V minimum
1.0V minimum
5VDC, dost pne z moduãu
1
30VDC
50mA maksimum
15 maksimum
10A maksimum
2
3.3K

1
wszystkie przy 55° C (poziomo), przy 45° C (pionowo)
10A maksimum
Nie
500VAC fo r 1minute
30s,maximum

75 nsmaximum
300 nsmaximum
200kHz
Nie zalecane
10 metrów

Zasilanie
L+ napi cie zasilania
Zasilanie logiki wyj ciowej
L+ pr d zasilania 5VDC obci enie
Pr d obci enia
0mA (baz obci enia)
200mA (obci enie nominalne)
Izolacja
L+ zasilanie do logiki
L+ zasilanie do wej
L+ zasilanie do wyj

Odwrócona polaryzacja

11 do 30 VDC (Class2, zasilanie stabilizowane lub z
PLC)
+5V DC+/- 10%, 200mA maksimum
12V DC
24VDC wej cie
wej cie
70mA
120mA
130mA
300mA
500VAC przez 1 minut
500VAC przez 1 minut
Brak
L+ wej cia i +5V wyj cie s zabezpieczone diod .
Podã czenie zasilania do masy M mo e prowadzi do
powstania pr du niszcz cego.

1

praca przy otwartym kolektorze powy ej 5 VDC mo e zwi kszy emisj cz stotliwo ci radiowych powy ej dopuszczalnej. Mo e okaza
si konieczny wtedy pomiar zawarto ci cz stotliwo ci radiowej.
2
zale nie od odbiornika impulsów i kabla, dodatkowy zewn trzny rezystor podci gaj cy mo e zabezpieczy jako sygnaãu impulsów i
stãumi zakãócenia.
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Parametry moduãu EM 253 (moduã pozycjonowania)
Moduã EM 253 jest inteligentnym moduãem przeznaczonym do pracy z jednostk S7-200 (tabela A-51).
Tabela A-51 Kompatybilno
CPU

moduãu pozycjonowania EM 253 z S7-200 CPU
Opis

CPU 222 Rel.1.10 lub nowszy

CPU 222DC/DC/DC oraz CPU 222AC/DC/Relay

CPU 224 Rel.1.10 lub nowszy

CPU 224DC/DC/DC oraz CPU 224AC/DC/Relay

CPU 224XP Rel2.0 lub nowszy

CPU 224XPDC/DC/DC oraz CPU 224XPDC/DC/Relay

CPU 226 Rel.1.00 lub nowszy

CPU 226DC/DC/DC oraz CPU 226AC/DC/Relay

Diody statusu LED
Diody statusowe LED na module do pozycjonowania pokazano w tabeli A-52
Lokalne wej./wyj.
LED
Kolor
Opis
MF
Czerwony
wieci gdy moduã wykryje bã d fatalny
MG
Zielony
wieci gdy nie ma bã du, pulsuje 1Hz gdy wykryto bã d konfiguracji
PWR
Zielony
wieci gdy podano zasilanie 24 VDC na L+ i M
wej cie
STP
Zielony
wieci gdy wej cie stop jest aktywne
wej cie
RPS
Zielony
wieci wej cie punktu referencyjnego jest aktywne
wej cie
ZP
Zielony
wieci wej cie impulsu zera jest aktywne
wej cie
LMTZielony
wieci wej cie ujemnego limitu jest aktywne
wej cie
LMT+
Zielony
wieci wej cie dodatniego limitu jest aktywne
wyj cie
P0
Zielony
wieci gdy na wyj ciu P0 pojawiaj si impulsy
wyj cie
P1
Zielony
wieci gdy na wyj ciu P1 pojawiaj si impulsy lub gdy wyj cie
oznacza dodatni posuw
wyj cie
DIS
Zielony
wieci gdy wyj cie DIS jest aktywne
wyj cie
CLR
Zielony
wieci gdy wyj cie kasowania odchyãki licznika jest zaã czone

Rysunek A-31 Moduã do pozycjonowania EM 253
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Schemat okablowania

Rysunek A-32 Schemat wewn trzny dla wej

i wyj

moduãu EM 253
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Zaciski terminala nie s we wãa ciwej kolejno ci.
Rysunek A-31 zawiera wãa ciwe rozmieszczenie

Rysunek A-33 Schemat okablowania moduãu EM 253 z moduãem SIMATIC Step Drive

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona
Strona
Strona 337
366

Podr´cznik
obs∏ugisystemu
systemusterownikowego
sterownikowego
S7-200
cznik obsãugi
S7-200
Podr

Dodatek
DodatekAA

Zaciski terminala nie s we wãa ciwej kolejno ci.
Rysunek A-31 zawiera wãa ciwe rozmieszczenie

Rysunek A-34 Schemat okablowania moduãu EM 253 z moduãem Indistrial Devices Cord. (Next Step)
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Zaciski terminala nie s we wãa ciwej kolejno ci.
Rysunek A-31 zawiera wãa ciwe rozmieszczenie

Rysunek A-35 Schemat okablowania moduãu EM253 z moduãem Oriental Motor UPK Standard
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Zaciski terminala nie s we wãa ciwej kolejno ci.
Rysunek A-31 zawiera wãa ciwe rozmieszczenie

Rysunek A-36 Schemat okablowania moduãu EM 253 z moduãem Parker/Compumotor OEM 750
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Parametry moduãu sieciowego CP 243-1 Ethernet
Tabela A-53 Numer zamówieniowy moduãu sieciowego Ethernet (CP 243-1)
Numer zamówieniowy
Moduã
Wej cia EM
Wyj cia EM
Dod. przyã cze
81
6GK7243-1EX00-0XE0
Moduã Ethernet (CP 243 1)
Nie
1
Osiem wyj Q wykorzystywanych jest do obsãugi logicznych funkcji Ethernet i nie s u ywane do bezpo redniej
obsãugi adnych sygnaãów zewn trznych.
Tabela A-54 Parametry ogólne moduãu Ethernet (CP243-1)
Numer zamówieniowy
6GK7243-1EX00-0XE0

Nazwa i opis moduãu

Wymiary
(mm)
(WxHxD)

M. Ethernet (CP 243-1)

71.2x80x62

Waga

Moc

ok. 150g

1.75W

Zasilanie VDC
+5VDC +24VDC
55 mA

60 mA

Tabela A-55 Parametry ogólne moduãu sieciowego Ethernet (CP 243-1)
Parametry ogólne
6GK7243 1EX00 0XE0
Pr dko transmisji
10Mbits/s oraz 100Mbits/s
Wielko pami ci Flash
1 Mbyte
Wielko pami ci SDRAM
8 Mbyte
Interfejs
Podã czenie do sieci Industrial Ethernet
8-pin gniazdo RJ45
(10/100Mbit/s)
Napi cie wej ciowe
20.4 do 28.8 VDC
Maksymalna ilo poã cze
Maksimum 8 poã cze S7 (XPUT/XGET oraz READ/WRITE) plus 1
poã czenie dla STEP7-Micro/WIN dla moduãu (CP243 1) Ethernet2
Czas uruchomienia lub restartu
Okoão 10 sekund
Ilo danych u ytkowych
Jako client: do 212 bajtów dla XPUT/XGET
Jako server: do 222 bajtów dla XGET lub READ
do 212 bajtów dla XPUT lub WRITE
2

tylko jeden moduã Ethernet (CP 243-1) powinien by doã czony do S7-200

Moduã Ethernet (CP243-1) jest to procesor komunikacyjny wykorzystywany do poã czenia sterownika S7-200 z sieci Industrial Ethrnet
(IE). Sterownik S7-200 mo e by zdalnie konfigurowany, programowany i diagnozowany poprzez sie Ethernet przy u yciu
oprogramowania STEP 7-Micro/WIN. S7-200 mo e komunikowa si z innymi sterownikami S7-200, S7-300 oraz S7-400 poprzez sie
Ethernet. Mo e wspóãpracowa równie z serwerem OPC.
Sie Industrial Ethernet jest sieci przeznaczon do pracy w przemy le. W przypadku braku zakãóce elektrycznych jako medium
transmisyjne mo na u y kabla skr tki (ITP) lub standard (TP). Stosuj c moduã CP 243-1 sterownik S7-200 staje si kompatybilny z
szerok gam produktów pracuj cych w sieci Ethernet.
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Jednostki S7-200 obsãuguj ce moduãy inteligentne
Moduã CP 243-1 jest inteligentnym moduãem przeznaczonym do pracy z jednostk S7-200 jak pokazano w tabeli A-56.

Tabela A-56 Kompatybilno
CPU

moduãu sieciowego Ethernet CP 243-1 z S7-200 CPU
Opis

CPU 222 Rel.1.10 lub nowszy

CPU 222DC/DC/DC oraz CPU 222AC/DC/Relay

CPU 224 Rel.1.10 lub nowszy

CPU 224DC/DC/DC oraz CPU 224AC/DC/Relay

CPU 224XP Rel2.0 lub nowszy

CPU 224XPDC/DC/DC oraz CPU 224XPDC/DC/Relay

CPU 226 Rel.1.00 lub nowszy

CPU 226DC/DC/DC oraz CPU 226AC/DC/Relay

Moduã Ethernet CP243-1 dostarczany jest z predefiniowanym, unikatowym adresem MAC, którego nie mo na zmieni .

Funkcje
Moduã CP243-1 obsãuguje wymian danych poprzez sie Industrial Ethernet.
Komunikacja oparta jest na bazie protokoãu TCP/IP. Przy komunikacji pomi dzy S7-200 i innym systemem
sterowania S7 lub PC poprzez Ethernet, mo liwa jest praca CP 243-1 jako Client oraz Server. Mo na
wykorzysta do o miu poã cze komunikacyjnych.
Poã czenie z PC mo liwe jest poprzez S7-OPC Server lub oprogramowanie PC Access (poã czenie
WinCC<>S7-200).
Moduã CP 243-1 Ethernet pozwala na bezpo redni dost p oprogramowania STEP 7-Micro/Win do
sterownika S7-200.

Konfiguracja
W celu podã czenia moduãu CP 243-1 do sieci Ethernet nale y skorzysta z konfiguratora STEP 7-Micro/WIN .
Konfigurator pomaga zdefiniowa parametry dla moduãu CP 243-1 oraz umieszcza instrukcje konfiguracyjne w
projekcie. Konfigurator wykorzystuje nast puj ce informacje: adres IP, Subnet Mask, adres Gateway i typ poã czenia
komunikacji.

Podã czenie moduãu

Zintegrowany
kabel z wtykiem
do magistrali I/O

Gniazdo
magistrali I/O

Moduã CP 243-1 wyposa ono w nast puj ce
zã cza. Przyã cza te znajduj si pod pokryw
drzwiczek.
Listwa zaciskowa dla zasilania 24 VDC oraz
uziemienia
Gniazdo RJ45 do poã czenia z sieci
Ethernet
Gniazdo do poã czenia z magistral wej./wyj.

Wtyk RJ45 dla
sieci Ethernet

Zintegrowany kabel do poã czenia z
magistral wej./wyj.

Zaciski dla
zasilania 24VDC
oraz uziemienia

Rysunek A-37 Gniazda podã czeniowe moduãu CP 243-1

Informacje dodatkowe
Wi cej informacji nt. moduãu Ethernet CP 243-1 mo na znale
komunikacyjny do pracy w sieci Industrial Ethenet

w dokumentacji SIMATIC NET CP 243-1 Procesor
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Parametry moduãu CP 243-1 IT (obsãuga internetu)
Tabela A-57 Numer zamówieniowy moduãu sieciowego Internet (CP 243-1IT)
Numer zamówieniowy
Moduã
Wej cia EM
Wyj cia EM
Dodatkowe przyã cze
81
6GK7243-1GX00-0XE0
Moduã Internet (CP 243 1 IT) Nie
1
Osiem wyj Q wykorzystywanych jest do obsãugi logicznych funkcji Ethernet i nie s u ywane do bezpo redniej
obsãugi adnych sygnaãów zewn trznych.
Tabela A-58 Parametry ogólne moduãu Internet (CP243-1 IT)
Wymiary
(mm)
Numer zamówieniowy
Nazwa i opis moduãu
(WxHxD)
6GK7 243-1GX00-0XE0

M. Ethernet (CP 243-1 IT)

71.2x80x62

Waga

Moc

ok.150g

1.75W

Zasilanie VDC
+5VDC +24VDC
55 mA

60 mA

Tabela A-59 Parametry ogólne moduãu sieciowego Internet (CP 243-1 IT)
Parametry ogólne
6GK7 243--1GX00-0XE0
Pr dko transmisji
10Mbits/s oraz 100Mbits/s
Wielko pami ci Flash
8 Mbyte jako ROM dla Firmware (CP 243-1 IT)
8 Mbyte jako RAM dla plików systemowych
Wielko pami ci SDRAM
16 Mbyte
Gwarantowana ilo zapisów do pami ci Flash
1 milionów zapisów lub kasowa
Interfejs
Podã czenie do sieci Industrial Ethernet (10/100Mbit/s) 8-pin gniazdo RJ45
Napi cie wej ciowe
20.4 do 28.8 VDC
Maksymalna ilo poã cze
Maksimum 8 poã cze S7 (XPUT/XGET oraz
READ/WRITE) plus 1 poã czenie dla STEP 7-Micro/WIN
dla moduãu (CP 243-1) Ethernet1
Maksymalna ilo poã cze IT
1 dla servera FTP
1 dla clienta FTP
1 dla clienta e-mail
4 dla poã cze HTTP
Czas uruchomienia lub restart po resecie
Okoão 10 sekund
Ilo danych u ytkowych
Jako client: do 212 bajtów dla XPUT/XGET
Jako server: do 222 bajtów dla XGET lub READ
do 212 bajtów dla XPUT lub WRITE
Rozmiar poczty E-mail, maksimum
System plików:
cie ki wraz z wielko ci pliku i nazw
Dãugo
nap du
Dãugo nazwy pliku
Zagnie d anie kartotek
Dost pne porty Servera:
HTTP
FTP kanaã komend
FTP kanaã danych dla serwera FTP
S7 poã czenie
S7 server

1

1024 znaków
254 znaków, maksimum
99 znaków, maksimum
49 maksimum

80
21
3100 do 3199
102
3000 do 3008

tylko jeden moduã Internet (CP 243-1 IT) powinien by doã czony do S7-200
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Moduã Internet (CP 243-1 IT) jest to procesor komunikacyjny wykorzystywany do poã czenia sterownika S7-200 do sieci
Industrial Ethernet (IE). Sterownik S7-200 mo e by zdalnie konfigurowany, programowany i diagnozowany poprzez
sie Ethernet. Program STEP 7- Micro/WIN. S7-200 mo e komunikowa si z innymi sterownikami S7-200, S7-300
oraz S7-400 poprzez sie Ethernet. Mo e komunikowa si równie z serwerem OPC.
Funkcje IT moduãu CP243-1 IT tworz baz do monitoringu i o ile to konieczne równie do obsãugi systemu automatyki
za pomoc przegl darki WEB zainstalowanej na komputerze PC. Komunikaty diagnostyczne mog by wysyãane za
pomoc poczty e-mail. Wykorzystuj c funkcje IT, mo na przesyãa pliki do innego komputera lub systemu sterowania.
Sie Industrial Ethernet jest sieci przeznaczon do pracy w przemy le. Fizycznie Industrial Ethernet jest sieci
elektryczn wykorzystuj c kabel ekranowany, skr tk dwu yãow lub sie
wiatãowodow . Industrial Ethernet
zdefiniowany jest przez mi dzynarodowy standard IEEE802.3.

Jednostki S7-200 obsãuguj ce moduãy inteligentne
Moduã CP243-1 IT jest inteligentnym moduãem przeznaczonym do pracy z jednostk S7200, jak pokazano w tabeli
A-60.
Tabela A-60 Kompatybilno
CPU

moduãu sieciowego CP243-1 IT (Internet) z S7-200 CPU
Opis

CPU 222 Rel.1.10 lub nowszy

CPU 222DC/DC/DC oraz CPU 222AC/DC/Relay

CPU 224 Rel.1.10 lub nowszy

CPU 224DC/DC/DC oraz CPU 224AC/DC/Relay

CPU 224XP Rel2.0 lub nowszy

CPU 224XPDC/DC/DC oraz CPU 224XPDC/DC/Relay

CPU 226 Rel.1.00 lub nowszy

CPU 226DC/DC/DC oraz CPU 226AC/DC/Relay

Moduã Internetowy CP 243-1 posiada nast puj ce wãa ciwo ci:
Moduã CP 243-1 IT jest w peãni kompatybilny z moduãem CP 243-1 Ethernet. Program u ytkownika
napisany dla moduãu CP 243-1 mo na równie uruchomi na module Internetowym CP 243-1 IT.
Moduã Ethernet CP 243-1 dostarczany jest z predefiniowanym, unikatowym adresem MAC, którego nie mo na zmieni .
Wskazówka
Tylko jeden moduã Internet (CP 243-1) powinien by doã czony do S7-200. Je eli wi cej ni jeden moduã CP 243-1 IT
jest podã czony do S7-200 wtedy sterownik mo e nie pracowa poprawnie.

Funkcje
Moduã CP 243-1 IT oferuje nast puj ce funkcje:
Komunikacja S7 oparta jest na bazie TCP/IP
Komunikacja IT
Konfiguracja
Timer Watchdog
Adresacja z wykorzystaniem adresu MAC (warto

48-bitowa)
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Konfiguracja
Mo na wykorzysta konfigurator (Internet Wizard) w STEP 7-Micro/WIN aby skonfigurowa moduã CP 243-1 IT do pracy
w sieci Ethernet/Internet. Moduã CP 243-1 IT posiada dodatkowe funkcje web servera, które mo na wykorzysta
wykorzystuj c konfiguratora. Aby uruchomi konfigurator, nale y wybra menu Tools > Internet Wizard.

Podã czenie
Moduã CP 243-1 IT wyposa ono w nast puj ce
przyã cza. Przyã cza te znajduj si pod
pokryw drzwiczek.
•

Listwa zaciskowa dla zasilania 24 VDC
oraz uziemienia.

•

Gniazdo RJ45 do poã czenia z sieci
Ethernet.

•

Gniazdo do poã czenia z magistral
wej./wyj.

•

Zintegrowany kabel do poã czenia z
magistral wej./wyj.

Zintegrowany
kabel z wtykiem do
magistrali wej./wyj.

Wtyk RJ45 dla
sieci Etehrnet

Zaciski dla
zasilania 24VDC
oraz uziemienia

Gniazdo
magistrali I/O

Rysunek A-38 Przyã cza moduãu CP243-1IT Internet

Informacje dodatkowe
Wi cej informacji na temat moduãu internetowego CP 243-1 IT mo na znale
IT Procesor komunikacyjny do pracy w sieci Industrial Ethenet

w dokumentacji SIMATIC NET CP 243-1
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Parametry moduãu CP 243-2 (praca w sieci AS-Interface)
Tabela A-61 Numer zamówieniowy dla moduãu AS-Interface (CP 243-2)
Numer zamówieniowy
6GK7 243-2AX01-0XA0

Moduã
(CP 243 2)AS Interface

Wej cia EM

Wyj cia EM

8 cyfrowych i 8
analogowych

8 cyfrowych i 8
analogowych

Tabela A-62 Parametry ogólne moduãu AS-Interface (CP 243-2)
Wymiary
Nazwa i opis
(mm)
Numer zamówieniowy
moduãu
(WxHxD)
(CP 243-2) AS6GK7243-2AX01-0XA0
71x80x62
Interface

Waga
ok. 250g

Moc
3.7W

Dodatkowe
przyã cze
tak

Zasilanie VDC
+5VDC +24VDC
220mA

100m
A

Tabela A-63 Parametry ogólne moduãu AS-Interface (CP 243-2)
Parametry ogólne
6GK7 243--2AX01--0XA0
5 ms dla 31 slave
Czas cyklu
10 ms dla 62AS-I slave wykorzystuj c rozszerzony tryb adresacji
Konfiguracja
Obsãugiwane profile mastera AS-I
Podã czenie do kabla AS-I
Zakres adresowy

Za pomoc przycisku na module Set lub za pomoc komend (patrz
opis komend AS-I P243 2AS-I Interface Maste)
M1e
Przez zaciski. Dopuszczalny pr d dla zacisków 1 do 3 lub dla zacisków
2 do 4 maksimum 3A.
Jeden moduã cyfrowy z 8 wej ciami cyfrowymi oraz 8 wyj cyfrowych i
jeden moduã analogowy z 8 wej ciami analogowymi oraz 8 wyj ciami
analogowymi

Funkcje
Mo na stosowa do dwóch moduãów AS-Interface podã czonych do jednego S7-200. Powoduje to zwi kszenie ilo ci
dost pnych wej /wyj cyfrowych i analogowych (maksimum 124 cyfrowe wej cia/124 cyfrowe wyj cia dla moduãu ASI CP). Obsãuga moduãu nast puje poprzez przyciski konfiguracyjne umieszczone na module. Sygnalizacja za pomoc
diód LED informuje o bã dach oraz wy wietla status moduãu CP i wszystkich doã czonych stacji slave. Mo liwy jest
równie monitoring napi cia zasilaj cego AS-I.
Moduã AS-Interface posiada nast puj ce wãa ciwo ci:
obsãuga moduãów analogowych
praca w trybie master i mo liwo

podã czenia do 62 stacji AS-I slave

sygnalizacja LED informuj ca o statusie i dost pnych stacjach slave
sygnalizacja LED o bã dach (wã czaj c bã d napi cia zasilania AS-I i bã d konfiguracji)
dwie listwy zaciskowe pozwalaj na bezpo rednie podã czenie kabla AS-I
dwa przyciski pozwalaj na wy wietlenie statusu stacji slave oraz dokona zmiany trybu pracy i ewentualnie
zmieni konfiguracj

Mo na wykorzysta konfiguratora (Wizard AS-I) do konfiguracji moduãu CP 243-2 AS-Interface. Konfigurator uãatwia
pobieranie danych z sieci AS-I. Aby uruchomi konfigurator nale y wybra komend z menu Tools > AS-I Wizard.
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Praca moduãu
W obrazie procesu S7-200, moduã AS-Interface zajmuje 1 bajt wej cyfrowych (bajt statusowy), 1 bajt wyj cyfrowych
(bajt steruj cy), 8 sãów wej analogowych i 8 sãów wyj analogowych. Moduã AS-Interface zajmuje pozycje dwóch
moduãów logicznych. Mo emy wykorzysta bajty statusowe i steruj ce do ustawienia trybu pracy moduãu AS-Interface z
poziomu programu u ytkownika. Zale nie od tego trybu pracy AS-Interface zapisuje dane I/O stacji slave AS-I, warto ci
diagnostyczne lub zezwala masterowi wywoãa funkcje (np. zmiana adresu slave) w obszarze adresów analogowych
S7-200.
Wszystkie doã czone stacje slave AS-Interface mo na skonfigurowa za pomoc przycisku ustawie . Dodatkowa
konfiguracja CP nie jest konieczna.
Uwaga
Je eli stosujemy moduã AS-Interface musimy wyã czy opcj filtrów analogowych w CPU. Je eli filtr analogów
nie zostaã wyã czony w CPU, dane cyfrowe mog zosta przekãamane oraz nie b d zwracane statusy bã dów w
sãowie analogowym.
Nale y upewni si , czy filtr analogowy zostaã wyã czony.

Funkcje
CP 243-2 jest stacj Master AS-I klasy M1e, co oznacza e obsãuguje on okre lone funkcje. Pozwala na obsãug do 31
stacji cyfrowych slave w sieci AS-I w grupach A-B (grupa A –31 stacji slave, grupa B-31 stacji slave). CP 243-2 mo na
ustawi w dwóch ró nych trybach:
Tryb standardowy: dost p do danych wej./wyj.
stacji slave AS-I.
Tryb rozszerzony (Extended): master wysyãa
funkcje (np. zapisz parametry) lub warto ci
diagnostyczne.

Podã czenie
Moduã AS-I posiada nast puj ce zã cza :
Dwa przyã cza kabla AS-I (zwarte wewn trznie)
jeden zacisk uziemiaj cy.

Masa funkcjonalna

Zacisk masy.
Zaciski znajduj si pod pokryw z przodu moduãu.
Patrz rys. A-39.

Zã cza AS-I
Rysunek A-39 Podã czenie moduãu do sieci AS-I

Uwaga
Pojemno przyã czy AS-I moduãu wynosi maksimum 3A. Je eli warto ta zostanie przekroczona, wtedy nie wolno
wykona poã czenia kabla w p tli. Koniecznym jest poprowadzenie osobnego kabla AS-I. W takim przypadku kabel
AS-Interface musi by podã czony do uziemienia.

Wskazówka
Moduã AS-I posiada przyã cze uziemiania (masa funkcjonalna).
poprzez maã rezystancj .

Zacisk ten nale y podã czy

do uziemienie PE

Informacje dodatkowe
Wi cej informacji odno nie moduãu CP 243-2 AS-Interface Master mo na znale
243-2 AS-Interface Master.

w podr czniku SIMATIC NET CP
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Moduãy opcjonalne
Moduã

Opis

Nr zamówieniowy

Pami

Moduã pami ci, 32K (programu u ytkownika)
Moduã pami ci, 64K
(program u ytkownika, receptury, dane logging)
Moduã pami ci, 256K
(program u ytkownika, receptury, dane logging)
Dokãadno zegara:
2 minuty/miesi c w 25°C,
7 minuty/miesi c w 0°C do 55°C
Bateria (czas przechowywania danych): typowo 200 dni

6ES7 291-8GE20-0XA0

Pami
Pami
Zegar czasu
rzeczywistego
z bateri
Bateria

Parametry ogólne

Bateria
Wymiar
Typ

6ES7 291-8GF23-0XA0
6ES7 291-8GH23-0XA0
6ES7 297-1AA23-0XA0
6ES7 291-8BA20-0XA0
Wymiary

3 V, 30 Ma, Renata CR 1025
9,9 mm x 2,5 mm
Lithium < 0,6 g

Moduãy pami ci
Istniej pewne restrykcje przy zastosowaniu moduãów i ich przenoszeniu pomi dzy jednostkami CPU ró nych modeli.
Pami zaprogramowana w jednym z CPU mo e by odczytana w innym, tego samego typu lub modelu nowszym, jak
pokazano w tabeli A-64:
Tabela A-64 Restrykcje odczytu moduãów pami ci
Moduã pami ci programowany w...

Mo e by czytany przez...

CPU 221

CPU 221, CPU 222, CPU 224, CPU 224XP i CPU 226

CPU 222

CPU 222, CPU 224, CPU 224XP i CP U226

CPU 224

CPU 224, CPU 224XP i CPU 226

CPU 224XP
CPU 226

CPU 224XP i CPU 226
CPU 226

Moduã pami ci 64K oraz 256 K przeznaczone s do pracy tylko z nowymi jednostkami CPU, które maj
zamówieniowe: 6ES7 21x-xx23-0XB0. Ka dy znak „x” oznacza, e te cyfry nie s istotne.

numery

Zaleca si aby nie stosowa moduãu pami ci 32K (6ES7 291-8GE20-0XA0) w wersji „23” CPU poniewa moduãy 32K
nie obsãuguj nowych funkcji CPU. Je eli wykorzystujemy CPU w wersji „23” w celu zapisania programu na module
32K, wtedy pami jest celowo kompatybilna z wcze niejszymi wersjami CPU. Nie mo na zapisywa nowych funkcji
CPU na module pami ci 32k.
Mo emy mie zapisany program na module pami ci 32K oryginalnie zapisany przez starsz wersj CPU (V „20”, „21”
lub „22”). Pami ta mo e by odczytywana przez nowsze CPU, wg opisu podanego w tabeli A-64.

Moduã zegara czasu rzeczywistego
Moduã zegara czasu rzeczywistego (6ES7 297-1AA23-0XA0) przeznaczony jest do pracy z procesorami w wersji „23”.
Wcze niejsze wersje moduãu zegara czasu rzeczywistego (6ES7 297-1AA20-0XA0) nie s kompatybilne fizycznie i
elektrycznie z CPU V „23”.
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Kabel do moduãów rozszerzaj cych wej./wyj
Parametry ogólne (6ES7 290-6AA20-0XA0)
Dãugo

kabla

0.8m

Waga

25g

Typ poã czenia

10 pin wtyk

Zã cze

e skie

Zã cze m skie

Rys. A-40 Typowa instalacja kabla rozszerzaj cego I/O

Wskazówka
Tylko jeden kabel rozszerzaj cy jest dozwolony dla jednego zestawu CPU/moduãy rozszerzaj ce.
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Kabel RS-232/PPI Multi-Master oraz kabel USB/PPI Multi-Master
Tabela A-65 Parametry kabla RS-232/PPI Multi-Master oraz kabel USB/PPI Multi-Master
Kable S7-200 RS-232/PPI
Kabel S7-200 USB/PPI
Opis
Multi-Master
Multi-Master
Numer zamówieniowy
6ES7901-3CB30--0XA0
6ES7--901 3DB30--0XA0
Parametry ogólne
Zasilanie
14.4to28.8VDC
14.4to28.8VDC
Pr d zasilania dla 24V
60 mA RMS maks.
50 mA RMS maks.
Opó nienie zmiany kierunku: RS-232
odbiór zbocza bitu stopu dla blokady
transmisji RS-485
Izolacja
RS-485toRS-232:500VDC
RS-485toUSB:500VDC
Charakterystyka ã cza RS-485
7V do +12V, 1 sek., 3V RMS
Zakres napi cia wspólnego
7V do +12V, 1 sek., 3V RMS ci gle
ci gle
Impedancja wej ciowa odbiornika
5.4K min. wã czaj c terminator
5.4K min. wã czaj c terminator
10K do +5V na B,
10K do +5V na B,
PROFIBUS pin 3
PROFIBUS pin 3
Zako czenie linii/ekranowanie
10K do GND na A,
10K do GND na A,
PROFIBUS pin 8
PROFIBUS pin 8
Próg odbiornika/czuão
+/-0.2V, 60mV typowo histereza
+/-0.2V, 60mV typowo histereza
Napi cia wyj ciowe ró nicowe
2Vmin. przy RL=100 ,
2Vmin. przy RL=100 ,
nadajnika
1.5Vmin. przy RL=54
1.5Vmin. przy RL=54
Charakterystyka ã cza RS-232
Impedancja wej ciowa odbiornika
3K min.
0.8V min. niski, 2.4V maks. wysoki
Próg odbiornika/czuão
0.5V typowo histereza
Napi cie wyj ciowe nadajnika
+/ 5V min. przy RL=3K
Charakterystyka USB
Peãna pr dko (12MB/s), Human Interface Device (HID)
Pr d zasilania 5V
50 mA maks.
Pr d wyã czenia
400 A maks.

Wãa ciwo ci
Kabel S7-200 RS232/PPI Multi-Master ma fabryczne ustawienia dla optymalnej pracy z oprogramowaniem STEP 7Micro/WIN 3.2 SP4 (lub nowszej). Ustawienia te s inne ni fabryczne ustawienia kabla PC/PPI. Patrz rysunek 1.
Mo na skonfigurowa kabel S7-200 RS-232/PPI Multi-Master w celu uzyskania takiej samej funkcjonalno ci jak kabla
PC/PPI oraz kompatybilno ci z dowoln wersj oprogramowania STEP 7-Micro/WIN przez ustawienie przeã cznika 5
(ustawienie PPI/Freeport) oraz przez wybór odpowiedniej pr dko ci transmisji.
Kabel USB wymaga u ycia oprogramowania STEP7-Micro/WIN w wersji 3.2 SP4 lub nowszej.
Wskazówka
Wi cej informacji odno nie kabla PC/PPI mo na znale
wersji 3 (nr zamówieniowy 6ES7 298-8FA22-8BH0).

w podr czniku S7200 Programmable Controller Manual w
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Kabel RS-232/PPI Multi-Master
Kabel S7-200RS-232/PPI Multi-Master –opis pinów dla ã cza RS485 oraz RS232 tryb Local
Zã cze RS-485
Zã cze RS-232
Nr
Opis sygnaãu
Opis sygnaãu
pinu
Nie podã czony
1
Data Carrier Detect (DCD) (nie u ywane)
24V masa (RS-485 masa logiczna)
2
Receive Data (RD) (wyj cie z kabla PC/PPI)

Tabela A-66
Nr
pinu
1
2
3

Sygnaã B (RxD/TxD+)

4
RTS (poziom TTL)
5
Nie podã czone
6
Nie podã czone
7
24V zasilanie
8
Sygnaã A (RxD/TxD )
9
Wybór protokoãu
1
piny 4 i 6 s poã czone wewn trznie

3

Transmit Data (TD) (wej cie do kabla PC/PPI)

4
5
6
7
8
9

Data Terminal Ready (DTR)
Masa (RS-232 masa logiczna)
1
Data Set Ready (DSR)
Request To Send (RTS) (nie u ywane)
Clear To Send (CTS) (nie u ywane)
Ring Indicator (RI) (nie u ywane)

1

Tabela A-67 Kabel S7-200 RS-232/PPI Multi-Master – piny dla ã cza RS-485 oraz RS- 232 tryb Remote
â cze RS-485
â cze RS-232
Nr
Nr
Opis sygnaãu
Opis sygnaãu
pinu
pinu
1
Nie podã czony
1
Data Carrier Detect (DCD) (nie u ywane)
2

24V masa (RS-485 masa logiczna)

2

Receive Data (RD) (wej cie do kabla PC/PPI)

3

Sygnaã B (RxD/TxD+)

3

Transmit Data (TD) (wyj cie z kabla PC/PPI)

4
5

RTS (poziom TTL)
Nie podã czone

4
5

Data Terminal Ready (DTR)2
Masa (RS-232 masa logiczna)

6

Nie podã czone

6

Data Set Ready (DSR)2

7

24V zasilanie

7

Request To Send (RTS) (wyj cie z kabla PC/PPI)

8
Sygnaã A (RxD/TxD )
8
Clear To Send (CTS) (nie u ywane)
9
Wybór protokoãu
9
Ring Indicator (RI) (nie u ywane)
1
zamiana z ã cza e skiego na m ski i konwersja z 9-pin na 25-pin wymagana jest dla modemu
2
piny 4 i 6 s poã czone wewn trznie

Zastosowanie kabla RS-232/PPI Multi-Master
z oprogramowaniem STEP7-Micro/WIN jako zamiennika kabla PC/PPI w trybie Freeport
W celu podã czenia bezpo rednio komputera PC nale y:
ustawi tryb PPI/Freeport (przeã cznik 5=0)
ustawi pr dko

transmisji (przeã cznik 1, 2 oraz 3)

ustawi Local (przeã cznik 6=0). Ustawienie local oznacza to samo co ustawienie na kablu PC/PPI sygnaãu
DCE.
ustawi 11 bitów (przeã cznik 7=0)
W celu podã czenia do modemu nale y:
ustawi tryb PPI/Freeport (przeã cznik 5=0)
ustawi pr dko

transmisji (przeã cznik 1, 2 oraz 3)

ustawi Local (przeã cznik 6=1). Ustawienie local oznacza to samo co ustawienie na kablu PC/PPI sygnaãu
DCE.
ustawi 10 bitów lub 11 bitów (przeã cznik 7) aby okre li ilo

bitów w znaku wg ustawie modemu.
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Zastosowanie kabla RS-232/PPI Multi-Master
z oprogramowaniem STEP7-Micro/WIN 3.2 SP4 (lub nowszej)
W celu podã czenia bezpo rednio komputera PC:
ustawi tryb PPI (przeã cznik 5=1)
ustawi Local (przeã cznik 6=0).

W celu podã czenia do modemu:
ustawi tryb PPI (przeã cznik 5=1)
ustawi Remote (przeã cznik 6=1).

LED
Tx
Rx
PPI

Kolor
zielony
zielony
zielony

Opis
Sygnalizacja transmisji RS-232
Sygnalizacja odbioru RS-232
Sygnalizacja transmisji RS485

Rysunek A-41 Wymiary kabla RS-232/PPI Multi-Master, opis pinów konfiguracyjnych oraz diod LED.

Kabel USB/PPI Multi-Master.
Aby u ywa kabla USB, musimy posiada oprogramowanie STEP 7-Micro/WIN 3.2 SP4 (lub nowsze). Zaleca si
stosowanie kabla USB tylko z CPU 22x lub nowszymi. Kabel USB nie obsãuguje trybu Freeport do komunikacji lub
ãadowania oprogramowania TP Designer do TP070.
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Tabela A-68 Kabel S7-200 USB/PPI Multi-Master – piny dla ã cza RS485 oraz USB seria ã cza „A”
Zã cze RS-485
Zã cze USB
Nr pinu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opis sygnaãu
Nie podã czony
24V masa (RS-485 masa logiczna)
Sygnaã B (RxD/TxD+)
RTS (poziom TTL)
Nie podã czone
Nie podã czone
24V zasilanie
Sygnaã A (RxD/TxD )
Wybór protokoãu (niski = 10 bitów)

LED
Tx
Rx
PPI

Kolor
zielony
zielony
zielony

Nr pinu
1
2
3
4

Opis sygnaãu
USB - DataP
USB - DataM
USB 5V
USB masa logiczna

Opis
Sygnalizacja transmisji USB
Sygnalizacja odbioru USB
Sygnalizacja transmisji RS485

Rysunek A-42 Wymiary kabla USB/PPI Multi-Master oraz opis i diody LED.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona
Strona
Strona 353
382

Podr´cznik
obs∏ugisystemu
systemusterownikowego
sterownikowego
S7-200
cznik obsãugi
S7-200
Podr

Dodatek
DodatekAA

Symulator wej
Nr zamówieniowy
Wymiar (LxWxD)
Waga
Ilo wej

8 wej ciowy symulator
6ES7 274-1XF00-0XA0
61 x 33,5 x 22 mm
0,02 kg
8

14 wej ciowy symulator
6ES7 274-1XH00-0XA0
91,5 x 35,5 x 22 mm
0,03 kg
8

24 wej ciowy symulator
6ES7 274-1XK00-0XA0
148,3 x 35,5 x 22 mm
0,04 kg
8

Rysunek A-43 Instalacja symulatora wej

Ostrze enie
Ten typ symulatora wej nie jest zalecany do zastosowa w strefach zagro onych wybuchem (strefa 2 klasa I DIV 2
lub klasa I strefa 2). Styki mog stwarza zagro enie.
Nie u ywa symulatora wej w strefach zagro onych wybuchem
zwãaszcza w : klasa I DIV2 lub klasa I strefa 2 ).
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B
Zasilanie systemu S7-200
S7-200 posiada wewn trzny zasilacz, który zasila CPU, moduãy rozszerze oraz mo e by u yty do zasilania
zewn trznych urz dze takich jak np. czujniki wej ciowe. Poni ej zamieszczone s szczegóãowe informacje na temat
u ycia zasilacza.

Zasilanie S7-200
Ka dy S7-200 CPU dostarcza napi cia 5 VDC oraz 24 VDC :
Ka dy CPU posiada zaciski wyj ciowe wewn trznego zasilacza 24 VDC. Napi cie to mo e by u yte do
zasilania obwodów wej ciowych (np. styki czujników), wyj ciowych (np. cewki przeka ników) jednostki centralnej
b d moduãów rozszerzaj cych. Je eli zapotrzebowanie mocowe (pr du) przekracza dopuszczaln wydajno
wewn trznego zasilacza nale y zastosowa dodatkowy zasilacz zewn trzny.
Jednostka centralna dostarcza tak e napi cia 5 VDC do zasilania moduãów rozszerze (przez zã cze magistrali
wej cia/wyj cia). Je eli zapotrzebowanie na moc przekracza wydajno zasilacza konieczne jest zredukowanie
ilo ci moduãów aby zmniejszy do dopuszczalnej warto ci obci enie zasilacza.
Dodatek A zawiera specyfikacj mocy zasilaczy w poszczególnych modelach CPU oraz zapotrzebowanie mocowe
poszczególnych moduãów rozszerze .

Wskazówka
Zastosowanie w konfiguracji moduãów o du ym poborze pr du (mocy) mo e spowodowa e nie b dzie mo na do
CPU podã czy maksymalnej, dopuszczalnej dla danego modelu ilo ci moduãów rozszerze .

Ostrze enie
Podã czenie zewn trznego ródãa zasilania równolegle z zasilaczem wewn trznym DC sterownika mo e
doprowadzi do konfliktu ródeã zasilania.
Efektem b dzie niestabilna praca zasilaczy, skrócenie czasu poprawnej pracy a nawet mo liwo
natychmiastowego ich uszkodzenia lub niewãa ciwego zachowania si sprz tu (zasilacze b d próbowa si
wzajemnie stabilizowa , popãyn pr dy wyrównawcze pomi dzy zasilaczami). Nieprzewidywalne zachowanie
CPU mo e doprowadzi do powa nych obra e personelu a nawet mierci lub/i zniszczy sprz t.
Zasilacz wewn trzny S7-200 oraz zasilacz dodatkowy powinny doprowadza napi cie do ró nych punktów
ukãadu. Dopuszczalne jest pojedyncze poã czenie mas zasilaczy.
Szacowanie zapotrzebowania mocy
Tabela B-1 przedstawia przykãad obliczenia zapotrzebowania mocy dla S7-200, które zawiera:
S-200 CPU 224 AC/DC/Przeka nik
EM 223 8 DC In/8 Przeka ników wyj ciowych x 3 szt.
EM 221 8 wej

DC

Konfiguracja zawiera wi c 46 wej

i 34 wyj cia.
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Wskazówka
Zasilacz wewn trzny CPU zasila cewki wewn trznych przeka ników wyj ciowych. Przy wykonywaniu bilansu nie
nale y bra tych przeka ników pod uwag .

S7-200 w tym przykãadzie dostarcza 5 VDC dla moduãów rozszerze ale nie posiada wystarczaj cej ilo ci mocy aby
/ wyj moduãów rozszerzaj cych. Wszystkie wej cia / wyj cia
zasili napi ciem 24 VDC wszystkie obwody wej
pr dowa zasilacza wewn trznego wynosi jedynie 280 mA.
potrzebuj ok. 400 mA pr du, natomiast wydajno
Konfiguracja taka wymaga wi c zastosowania dodatkowego, zewn trznego zasilacza 24 VDC.

Tabela B-1 Okre lenie zapotrzebowania mocy dla przykãadowej konfiguracji.
CPU
5 VDC
CPU 224 AC/DC/Przeka niki
660 mA

24 VDC
280 mA

Minus
Zapotrzebowanie systemu
1x CPU 224, 14 wej
3x EM 223, wymagane zasilanie 5V
1x EM 221, wymagane zasilanie 5V
3x EM 223, ka de po 8 wej
3x EM 223, ka de po 8 przeka ników
1x EM 221, ka de po 8 wej

5 VDC

24 VDC
14 * 4 mA = 56 mA

3 * 80 mA = 240 mA
1 * 30 mA = 30 mA
3 * 8 * 4 mA = 96 mA
3 * 8 * 9 mA = 216 mA
8 * 4 mA = 32 mA

Caãkowite zapotrzebowanie

270 mA

400 mA

Ró nica mi dzy warto ciami dost pnymi a wymaganymi :
Napi cie zasilania
Bilans pr dów

5 VDC

24 VDC
+390 mA

-120 mA

Jak wida w przypadku napi cia zasilania 5 VDC po zastosowaniu w/w moduãów rozszerze mamy jeszcze 390 mA
rezerwy. W przypadku napi cia 24 VDC wyst piã brak 120 mA aby zasili moduãy. Narzuca to zastosowanie
dodatkowego zasilacza zewn trznego 24 VDC lub zmian konfiguracji sterownika.
Obliczanie zapotrzebowania mocy
Dla wygodnego obliczenia zapotrzebowania mocy (lub pr du) jak potrzebuje ukãad a jak mo e dostarczy konkretny
model S7-200 najwygodniej jest u y tabelarycznego zestawienia zamieszczonego poni ej. W dodatku A znajduj si
dodatkowe dane na temat wydajno ci zasilaczy poszczególnych modeli S7-200 oraz konsumpcji energii przez
poszczególne modele moduãów rozszerzaj cych.
CPU

5 VDC

24 VDC

Zapotrzebowanie systemu

5 VDC

24 VDC

Caãkowite zapotrzebowanie

270 mA

400 mA

Minus

Ró nica mi dzy warto ciami dost pnymi a wymaganymi :
Napi cie zasilania

5 VDC

24 VDC
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Bã dy krytyczne
Kody bã dów i informacje
Bã dy krytyczne (Fatal Errors) powoduj zatrzymanie wykonywania programu przez S7-200. W zale no ci od typu
bã du, bã d krytyczny mo e spowodowa zawieszenie sterownika uniemo liwiaj c wykonanie na nim jakiejkolwiek
operacji. Najlepszym sposobem w przypadku wyst pienia takich problemów jest sprowadzenie sterownika do stanu
bezpiecznego, w którym b dzie mo na przeprowadzi peãn diagnoz problemu który wyst piã.

W przypadku wyst pienia bã du krytycznego S7-200 wykonuje operacje :
Zmienia tryb pracy na STOP
Jednocze nie zapala diody LED : SF/DIAG oraz diody STOP
Wyã cza wszystkie wyj cia
S7-200 pozostaje w takim stanie dopóki bã d krytyczny nie zostanie rozpoznany i usuni ty przez serwis. Aby zobaczy
kod bã du, który wyst piã nale y z paska komend w oprogramowaniu STEP7-Micro/WIN wybra PLC > Information.
Tabela C-1 zawiera list kodów bã dów oraz opis przyczyn ich wyst pienia.

Tabela C-1 Bã dy krytyczne systemu S7-200
Kod bã du
Opis
0000
Brak bã dów krytycznych
0001
Zãa suma kontrolna programu u ytkowego
0002
Zãa suma kontrolna programu drabinkowego
0003
Przekroczony czas cyklu (watchdog timeout)
0004
Bã d pami ci
0005
Bã d pami ci : zãa suma kontrolna programu u ytkowego
0006
Bã d pami ci : zãa suma kontrolna parametrów konfiguracyjnych (SDB0)
0007
Bã d pami ci : zãa suma kontrolna forsowanych zmiennych
0008
Bã d pami ci : zãa suma kontrolna warto ci w domy lnej tablicy wyj
0009
Bã d pami ci : zãa suma kontrolna danych u ytkownika, DB1
000A
Bã d moduãu pami ci zewn trznej
000B
Bã d moduãu pami ci zewn trznej : zãa suma kontrolna programu u ytkowego
000C
Bã d moduãu pami ci zewn trznej : zãa suma kontrolna parametrów konfiguracyjnych (SDB0)
000D
Bã d moduãu pami ci zewn trznej : zãa suma kontrolna forsowanych zmiennych
000E
Bã d moduãu pami ci zewn trznej : zãa suma kontrolna warto ci w domy lnej tablicy wyj
000F
Bã d moduãu pami ci zewn trznej : zãa suma kontrolna danych u ytkownika, DB1
0010
Wewn trzny bã d programu
0011*
Bã d porównania : bã d adresacji po redniej
0012*
Bã d porównania : niedozwolana warto zmiennoprzecinkowa
0013
Program jest niezrozumiaãy dla S7-200
0014*
Bã d porównania : wyj cie poza dopuszczalny zakres
(*) Bã d porównania jest jedynym typem bã du, który generuje obydwa krytyczny i niekrytyczny bã d. Powód
wyst pienia bã du niekrytycznego jest wynikiem ochrony adresów programu przed wyst pieniem warunku bã du
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Bã dy niekrytyczne
Problemy programowania Run-Time
Program u ytkownika mo e wygenerowa bã dy niekrytyczne (takie jak np. bã dy adresowania) podczas normalnego
wykonywania programu. W takim przypadku S7-200 generuje kod bã du niekrytycznego (Run-Time).
Tabela C-2 wymienia niekrytyczne kody bã dów wraz z ich opisem.
Tabela C-2 Bã dy programu
Kod bã du
Opis
0000
Brak bã dów
0001
Przed u yciem instrukcji HSC nale y wykona instrukcj HDEF
0002
Przydzielenie przerwania wej ciowego wej ciu, które jest ju u yte w HSC
0003
Przydzielenie przerwaniu HSC wej cia, które jest ju u yte jako przerwanie wej ciowe lub w innym
HSC
0004
Próba wykonania instrukcji, która jest niedozwolona w procedurze przerwania
0005
Próba wykonania drugiego HSC/PLS z tym samym numerem przed zako czeniem pierwszego
(HSC/PLS w przerwaniu wchodzi w konflikt z HSC/PLS programu gãównego)
0006
Bã d adresacji po redniej
0007
Bã d danych :TODW (Time-Of-Day Write) lub TODR (Time-Of-Day Read)
0008
Osi gni te maksymalne zagnie d enie podprogramu
0009
Równoczesne wykonanie instrukcji XMT/RCV na porcie nr 0
000A
Próba przedefiniowania HSC przez wykonanie innej instrukcji HDEF dla tego samego HSC
000B
Równoczesne wykonanie instrukcji XMT/RCV na porcie nr 1
000C
Brak dost pu do moduãu zegara czasu rzeczywistego dla instrukcji TODR, TODW lub problem
komunikacji
000D
Próba przedefiniowania wyj cia impulsowego podczas gdy jest aktywne
000E
Numer segmentu w PTO ustawiona na 0
000F
Niedozwolona warto numeryczna w instrukcji porównania
0010
Komenda jest niedozwolona w bie cym trybie PTO
0011
Niedozwolona dla PTO komenda
0012
Niedozwolony profil tablicy PTO
0013
Niedozwolona tablica p tli PID
0091
Bã d zakresu (adresowania) : nale y sprawdzi zakresy argumentów instrukcji
0092
Bã d licznika : zãy zakres maksymalny w polu licznika : nale y zmieni maksymalny zakres
0094
Bã d zakresu – próba zapisu do adresu spoza dozwolonego zakresu
009A
Próba przeã czenia w tryb swobodny (Freeport) podczas wykonywania przerwania programu
u ytkownika
009B
Niedozwolony indeks (operacja na ãa cuchu w której pozycja startowa zostaãa okre lona jako 0)
009F
Wymagany moduã pami ci zewn trznej lub nie odpowiada
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Bã dy ãami ce zasady kompilacji
Podczas ãadowania programu, S7-200 kompiluje program. Je eli zostanie wykryte e program ãamie, nie stosuje si do
zasad kompilacji (np. niedozwolona instrukcja), S7-200 przerywa ãadowanie i generuje niekrytyczny bã d niezgodno ci
programu z zasadami kompilacji. Tablica C-3 przedstawia list kodów bã dów generowanych w takim przypadku wraz z
opisem przyczyn ich wyst pienia.
Tabela C-3 Bã dy kompilacji
Kod bã du
Opis
0080
Program za du y aby skompilowa , nale y zredukowa rozmiar
0081
Przepeãnienie stosu: nale y podzieli sie (Network) na mniejsze cz ci kodu
0082
Nieprawidãowa instrukcja, nale y sprawdzi skãadni instrukcji
0083
Brak instrukcji MEND lub niedozwolona instrukcja w programie gãównym lub nale y usun
niepoprawn instrukcj
0084
Zarezerwowany
0085
Brak FOR; nale y doda instrukcj FOR lub usun instrukcj NEXT
0086
Brak NEXT; nale y doda instrukcj NEXT lub usun instrukcj FOR
0087
Brak etykiety (LBL, INT, SBR); nale y doda odpowiedni etykiet
0088
Brak RET lub instrukcja niedozwolona w podprogramie; nale y doda RET na ko cu podprogramu
lub usun nieprawidãow instrukcj
0089
Brak RETI lub instrukcja niedozwolona w podprogramie; nale y doda RETI na ko cu
podprogramu lub usun nieprawidãow instrukcj
008A
Zarezerwowany
008B
Nieprawidãowy skok JMP do lub z segmentu SCR
008C
Wyst pienie duplikatu etykiety (LBL, INT, SBR); sprawdzi i zmieni nazw
008D
Nieprawidãowy nr etykiety (LBL, INT, SBR); sprawdzi czy nr etykiety nie jest za du y
0090
Nieprawidãowy parametr, nale y sprawdzi typy i poprawi parametr instrukcji
0091
Bã d zakresu (adresowania) : nale y sprawdzi zakresy argumentów instrukcji
0092
Bã d licznika : zãy zakres maksymalny w polu licznika : nale y zmieni maksymalny zakres
0093
FOR/NEXT osi gni te maksymalne zagnie d enie p tli
0095
Brak instrukcji LSCR (Load LSCR)
0096
Brak instrukcji SCRE (SCR End) lub niedozwolona instrukcja przed instrukcj SCRE
0097
Program u ytkowy zawiera dwie numerowan i bez numeru instrukcj EV/ED
0098
Niedozwolona edycja w trybie RUN (edytor próbuje czyta program z nienumerowan instr. EV/ED)
0099
Za du o ukrytych segmentów (instrukcja HIDE)
009B
Niedozwolony indeks (operacja na ãa cuchu w której pozycja startowa zostaãa okre lona jako 0)
Osi gni ta maksymalna ilo instrukcji
009C
009D
009E
009F-00FF

Wykryto nieprawidãowy parametr w SDB0
Za du o ãa cuchów PCALL
Zarezerwowane
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SMB0: Bity statusowe
Jak pokazano w tabeli D-1, SMB0 zawiera osiem bitów statusowych, które s
ka dego cyklu.

od wie ane przez S7-200 na ko cu

Tabela D-1 Bajt pami ci specjalnej SMB0 (SM0.0 do SM0.7)
Bity SM
Opis (tylko do odczytu)
SM0.0
Ustawiony zawsze na 1
SM0.1
Ustawiony przy pierwszym cyklu po zaã czeniu CPU w RUN lub po restarcie.
SM0.2
Ustawiany na czas jednego cyklu w momencie gdy nast pi utrata danych retentive (trwaãych). Bit ten
mo na wykorzysta jako bit bã du pami ci lub wywoãanie mechanizmu specjalnej sekwencji restartu.
SM0.3
Ustawiany na czas jednego cyklu w momencie wyst pienia warunku trybu pracy RUN. Bit ten mo e by
wykorzystywany do zapocz tkowania mechanizmu gor cego restartu.
SM0.4
Bit ten jest zmieniany cyklicznie z czasem 30 sek na zaã czenie i 30 sek na wyã czenie, czyli z cyklem 1
minuty. Wykorzystywany do wygenerowania opó nie i jako puls zegarowy.
SM0.5
Bit ten jest zmieniany cyklicznie z czasem 0.5 sek na zaã czenie i 0.5 sek na wyã czenie, czyli z cyklem
1 sekundy. Wykorzystywany jako puls 1 sekundowy.
SM0.6
Bit ten stanowi skan cyklu i jest ustawiany w jednym cyklu i kasowany w nast pnym. Mo na go
wykorzystywa jako wej cie licznikowe cyklu.
SM0.7
Bit ten okre la ustawienie przeã cznika Mode (trybu pracy) – off odpowiada poão eniu przeã cznika w
pozycji TERM, on w pozycji RUN. Je eli wykorzystujemy ten bit w celu uaktywnienia portu Freeport w
momencie przeã czenia przeã cznika w tryb RUN wtedy standardowa komunikacja z programatorem
mo e mie miejsce w trybie TERM.

SMB1: Bity statusowe
Jak pokazano w tabeli D-2, SMB1 zawiera ró ne informacje o bã dach. Bity te s ustawiane i kasowane przez rozkazy w
czasie jego wykonywania.
Tabela D-2 Bajt
Bity SM
SM1.0
SM1.1
SM1.2
SM1.3
SM1.4
SM1.5
SM1.6
SM1.7

pami ci specjalnej SMB1 (SM1.0 do SM1.7)
Opis (tylko do odczytu)
Bit jest ustawiany przez niektóre instrukcje gdy wynik operacji wynosi 0
Bit ten jest ustawiony przez niektóre instrukcje gdy wyst pi przepeãnienie lub wynik zawiera
niewãa ciw warto liczbow .
Bit jest ustawiany w momencie wyst pienia ujemnego wyniku przy instrukcji matematycznej
Bit jest ustawiany przy dzieleniu przez zero
Bit jest ustawiany gdy instrukcja Add to Table przy dost pie wykryje przepeãnienie tabeli
Bit jest ustawiany gdy instrukcja LIFO lub FIFO podczas odczytu stwierdzi dost p do pustej tabeli
Bit jest ustawiany przy konwersji bã dnej liczby BCD na warto binarn
Bit jest ustawiany gdy warto ASCII nie mo e zosta przetworzona na warto szesnastkow
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SMB2: Odebranie znaku w trybie swobodnym
SMB2 jest buforem odbieraj cym znaki w trybie swobodnym (Freeport). Jak pokazano w tabeli D-3 ka dy odebrany
znak w trybie swobodnym umieszczany jest w bajcie SMB2, który nast pnie dost pny jest z poziomu programu.
Wskazówka
SMB2 i SMB3 s wykorzystywane jednocze nie przez porty komunikacyjne 0 i 1. W momencie odebrania znaku z
portu 0, wywoãywane jest przerwanie do którego przypisane jest zdarzenie (przerwanie 8). W takim przypadku SMB2
zawiera odebrany znak z portu 0, a SMB3 zawiera status parzysto ci tego znaku. Je eli odebrano znak w porcie 1
wywoãywane jest przerwanie do którego przypisane jest zdarzenie (przerwanie 25). W tej sytuacji SMB2 zawiera
odebrany znak z portu 1 a SMB3 zawiera status parzysto ci tego znaku.

Tabela D-3 Bajt pami ci specjalnej SMB2
Bajt SM
Opis (tylko do odczytu)
SMB2
Bajt ten zawiera ka dy odebrany znak z portu 0 i 1 dla komunikacji Freeport

SMB3: Bã d parzysto ci w trybie swobodnym
SMB3 wykorzystywany jest przy transmisji Freeport i zawiera bã d bitu parzysto ci, który jest ustawiany gdy wykryto
bã d parzysto ci dla odebranego znaku. Jak pokazano w tabeli D-4, SM3.0 ustawiany jest w momencie wyst pienia
bã du parzysto ci. Bity te wykorzystuje si do odrzucania odebranych wiadomo ci.
Tabela D-4 Bajt pami ci specjalnej SMB3 (SM3.0 do SM3.7)
Bity SM
Opis (tylko do odczytu)
SM3.0
(Bã d parzysto ci dla portu ) lub 1 (0 = bez bã du, 1 = bã d)
SM3.1 do SM3.7
Zarezerwowane

SMB4: Przepeãnienie kolejki
Jak pokazano w tabeli D-5, SMB4 zawiera bity przerwania przepeãnienia kolejki, status informuje czy dane przerwanie
jest odblokowane, czy zablokowane oraz ustalany jest bit oczekiwania nadajnika. Bity te oznaczaj , e dane przerwania
wyst piãy z wi ksz cz stotliwo ci ni mogãy zosta obsãu one lub przerwanie byão zablokowane przez instrukcj
globalnej blokady przerwa .
Tabela D-5 Bajt pami ci specjalnej SMB4 (SM4.0 do SM4.7)
Bity SM
Opis (tylko do odczytu)
SM4.01
Bit ten jest ustawiany gdy nast pi przepeãnienie kolejki przerwa komunikacyjnych
1
SM4.1
Bit ten jest ustawiany gdy nast pi przepeãnienie kolejki wej ciowej przerwa
1
SM4.2
Bit ten jest ustawiany gdy nast pi przepeãnienie kolejki przerwa czasowych
SM4.3
Bit ten jest ustawiany gdy nast pi problem czasu pracy programu
SM4.4
Bit ten odzwierciedla bit globalnego odblokowania przerwa . Jest on ustawiany gdy nast pi
odblokowanie przerwa .
SM4.5
Bit ten jest ustawiany gdy nadajnik jest w trybie oczekiwania (Port 0)
SM4.6
Bit ten jest ustawiany gdy nadajnik jest w trybie oczekiwania (Port 1)
SM4.7
Bit ten jest ustawiany gdy wyst puje forsowanie.
1
bity 4.0, 4.1 i 4.2 wykorzystuje si tylko w przerwaniach. Kasowane s one w momencie opró nienia kolejki i
przywrócenia sterowania do programu gãównego.
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SMB5: Status wej

/wyj

(I/O)

Jak pokazano w tabeli D-6, SMB5 zawiera bity statusowe bã dów, które zostaãy wykryte w systemie wej
Bity te daj obraz bã dów wykrytych dla wej /wyj .

/wyj

(I/O).

Tabela D-6 Bajt pami ci specjalnej SMB5 (SM5.0 do SM5.7)
Bity SM
Opis (tylko odczyt)
SM5.0
Bit ten jest ustawiany gdy wyst pi jakikolwiek bã d wej /wyj
SM5.1
Bit ten jest ustawiany je eli do magistrali zostaão podã czonych za du o sygnaãów
wej /wyj cyfrowych
SM5.2
Bit ten jest ustawiany je eli do magistrali zostaão podã czonych za du o sygnaãów
wej /wyj analogowych
SM5.3
Bit ten jest ustawiany je eli do magistrali zostaão podã czonych za du o inteligentnych
moduãów wej /wyj
SM5.4 do SM5.7
Zarezerwowane

SMB6: Rejestr ID CPU
Jak pokazano w tabeli D-7, SMB6 stanowi rejestr identyfikacyjny dla sterownika S7-200. SM6.4 do SM6.7 okre laj typ
CPU S7-200. SM6.0 do SM6.3 s zarezerwowane.
Tabela D-7 Bajt pami ci specjalnej SMB6 (SM6.0 do SM6.7)
Bity SM
Opis (tylko do odczytu)
Format
Rejestr CPU ID

SM6.0 do SM6.3
SM6.4 do SM6.7

Zarezerwowane
xxxx = 0000 = CPU 222
0010 = CPU 224
0110 = CPU 221
1001 = CPU 226/CPU 226XM

SMB7: Zarezerwowane
SMB7 zarezerwowany.
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SMB8 do SMB21: ID oraz bã dy moduãów wej

/wyj

SMB8 do SMB21 u yte s jako pary bajtów do odzwierciedlenia statusu moduãów rozszerze . Jak pokazano w tabeli
D-8 bajt parzysty z pary bajtów stanowi rejestr identyfikacji moduãu. Bajty te identyfikuj typ moduãu, typ wej /wyj i
ilo wej i wyj . Bajt nieparzysty danej pary stanowi rejestr bã du moduãu. Bajty te identyfikuj wykryty bã d w module
wej /wyj
Tabela D-8 Bajty pami ci specjalnej SMB8 do SM21
SM
Opis (tylko do odczytu)
Format Bajt parzysty: rejestr ID moduãu

m: typ moduãu 0=obecny
1=nieobecny
tt: typ moduãu
00 nie inteligentny moduã wej
01 moduã inteligentny
10 zarezerwowany
11 zarezerwowany

/wyj

Bajt nieparzysty: rejestr bã du moduãu

c: bã
b: bã
bã
r: bã
p: bã
f: bã
t: bã

d konfiguracji
0 = bez bã du
d magistrali lub
1 = bã d
d parzysto ci
d przekroczenia zakresu
d zasilania
d bezpiecznika
d luzu bloku terminala

a: typ wej /wyj
0=dyskretne
1=analogowe
ii: wej cia
00 brak wej
01 2AI lub 8DI
10 4AI lub 16DI
11 8AI lub 32 DI

SMB8
SMB9
SMB10
SMB11
SMB12
SMB13
SMB14
SMB15
SMB16
SMB17
SMB18
SMB19
SMB20
SMB21

qq: wyj cia
00 brak wyj
01 2AQ lub 8DQ
10 4AQ lub 16DQ
11 8AQ lub 32 DQ
Moduã 0 rejestr ID
Moduã 0 rejestr bã du
Moduã 1 rejestr ID
Moduã 1 rejestr bã du
Moduã 2 rejestr ID
Moduã 2 rejestr bã du
Moduã 3 rejestr ID
Moduã 3 rejestr bã du
Moduã 4 rejestr ID
Moduã 4 rejestr bã du
Moduã 5 rejestr ID
Moduã 5 rejestr bã du
Moduã 6 rejestr ID
Moduã 6 rejestr bã du
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SMW22 do SMW26: czas cyklu
Jak pokazano w tabeli D-9, SMW22, SMW24 oraz SMW26 zawieraj informacje o czasie cyklu: minimalny czas cyklu,
maksymalny czas cyklu i czas ostatniego cyklu w milisekundach.
Tabela D-9 Sãowa pami
Sãowo SM
SMW22
SMW24
SMW26

ci specjalnej SMW22 do SMW26
Opis (tylko do odczytu)
Czas ostatniego cyklu w milisekundach
Minimalny czas cyklu w milisekundach zapisywany po przej ciu w tryb RUN
Maksymalny czas cyklu w milisekundach zapisywany po przej ciu w tryb RUN

SMB28 i SMB29: Potencjometry analogowe
Jak pokazano w tabeli D-10 SMB28 zawiera warto liczbow , która okre la pozycj potencjometru analogowego nr 0.
SMB29 zawiera warto liczbow , która okre la pozycj potencjometru analogowego nr 1.
Tabela D-10 Bajty pami ci specjalnej SMB28 i SMB29
Bajt SM
Opis (tylko do odczytu)
SMB28
Bajt ten zawiera warto odczytan z potencjometru analogowego 0. Warto
od wie ana jest co cykl w trybie STOP/RUN
SMB29
Bajt ten zawiera warto odczytan z potencjometru analogowego 1. Warto
od wie ana jest co cykl w trybie STOP/RUN

ta
ta

SMB30 i SMB130: Rejestr steruj cy trybem swobodnym
SMB30 steruje komunikacj w trybie swobodnym (Freeport) dla portu nr 0 a SMB130 dla portu nr 1. Mo emy czyta
i pisa do SMB30 i SMB130. Jak pokazano w tabeli D-11 bajty te konfiguruj odpowiedni port komunikacyjny dla trybu
swobodnego.
Tabela D-11 Bajty pami ci specjalnej SMB30 i SMB130
Port 0
Port 1
Opis
Format
Format
Rejestr steruj cy prac portu
SMB30
SMB130

SM30.0 i
SM30.1

SM130.0 i
SM130.1

SM30.2
do
SM30.4

SM130.2 do
SM130.4

SM30.5

SM130.5

mm: wybór protokoãu

00=protokóã punkt-punkt (PPI/tryb slave)
01=protokóã Freeport
10=PPI/tryb master
11=zarezerwowany (domy lnie dla PPI/tryb slave)
Uwaga: przy wyborze kodu mm=10 (PPI/master) S7-200 b dzie Masterem w sieci i
mo na wykorzysta instrukcje NETR i NETW. Bity 2 do 7 s ignorowane w trybie PPI.
bbb: pr dko

d: ilo
SM30.6 i
SM30.7

SM130.6 i
SM130.7

transmisji Freeport
000=38,400 baud
001=19,200 baud
010=9,600 baud
011=4,800 baud

bitów w znaku

100=2,400 baud
101=1,200 baud
110=115,200 baud
111=57,600 baud

0=8 bitów na znak
1=7 bitów na znak

pp: wybór parzysto ci 00=bez parzysto ci
01=parzysto even

10=parzysto
11=parzysto

odd
odd
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SMB31 oraz SMW32: Sterowanie zapisem do pami ci trwaãej (EEPROM)
Mo emy zapisywa dane z pami ci V do pami ci trwaãej z poziomu naszego programu. Aby to wykona nale y zapisa
adres w SMW32. Nast pnie nale y zaãadowa SMB31 z komend zapisu warto ci. Po zaãadowaniu komendy zapisu
warto ci, nie wolno zmienia warto ci w pami ci V a do momentu skasowania SM31.7, co oznacza zako czenie
operacji zapisu.
Na ko cu ka dego cyklu S7200 sprawdza, czy uaktywniono komend do zapisu warto ci do pami ci trwaãej. Je eli
komenda zostaãa uaktywniona, wtedy dana warto zapisywana jest do pami ci trwaãej.
Jak pokazano w tabeli D-12 SMB31 definiuje ilo danych do zapisu do pami ci trwaãej i uaktywnia komend , która
inicjalizuje operacj zapisu. SMW32 zapami tuje adres pocz tkowy w pami ci V dla danych, które maj by zapisywane
w pami ci trwaãej.
Tabela D-12 Bajt pami ci specjalnej SM31
Bajt SM
Opis
Format
SMB31: Komenda

Adres pami ci V

SMW32: Pami
SM31.0
SM31.1
SM31.7

SMW32

V adres

00 = bajt
10 = sãowo
01= bajt 11 = podwójne sãowo
C: zapis do pami ci trwaãej 0 = brak dania zapisu
1 = program u ytkownika da zapisu danych
S7-200 kasuje ten bit po ka dym zapisie
S ilo

danych

Adres pami ci V dla danych do zapisu zapisany jest w SMW32. Warto stanowi offset od V0. Je eli
operacja zapisu zostanie wykonana, warto w tym adresie pami ci V zapisywana jest w
odpowiednim miejscu pami ci V w pami ci trwaãej.

SMB34 i SMB35: Rejestry czasowych przerwa
Jak pokazano w tabeli D-13, SMB34 okre la interwaã czasowy dla przerwania czasowego 0, a SMB35 okre la interwaã
czasowy dla przerwania czasowego 1. Interwaã czasowy mo na okre li (z rozdzielczo ci 1 ms) od 1ms do 255 ms.
Warto interwaãu czasowego przejmowana jest przez S7-200 w momencie gdy przyporz dkujemy przerwanie czasowe
do danej procedury przerwania. Aby zmieni interwaã czasowy nale y ponownie przyporz dkowa przerwanie czasowe
do tej samej lub innej procedury. Przerwanie czasowe mo e zosta zako czone przez odã czenie zdarzenia.
Tabela D-13 Bajty pami ci specjalnej SMB34 i SMB35
Bajt SM
Opis
SMB34
Bajt ten okre la interwaã czasowy (z rozdzielczo ci 1-ms od 1ms do 255 ms) dla
przerwania czasowego 0.
SMB35
Bajt ten okre la interwaã czasowy (z rozdzielczo ci 1-ms od 1ms do 255 ms) dla
przerwania czasowego 1.

SMB36 do SMB65: Rejestr HSC0, HSC1 i HSC2
Jak pokazano w tabeli D-14, SMB36 do SM65 wykorzystywane s
zwi zanymi z szybkim licznikiem HSC0, HSC1 i HSC2.

do monitorowania i sterowania operacjami
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Tabela D-14 Bajty pami ci specjalnej SMB36 do SMD62
Bajt SM
Opis
SM36.0 do SM36.4
zarezerwowane
SM36.5
HSC0 bit statusowy bie cy kierunek liczenia:1= zliczanie w gór
SM36.6
HSC0 bit statusowy bie ca warto równa jest ustawionej:1= równa
SM36.7
HSC0 bit statusowy bie ca warto jest wi ksza od ustawionej:1= wi ksza
SM37.0
Poziom aktywno ci bitu dla Reset: 0=Reset aktywny przy wysokim poziomie, 1=Reset aktywny
przy niskim poziomie
SM37.1
SM37.2
SM37.3
SM37.4
SM37.5
SM37.6
SM37.7
SMD38
SMD42
SM46.0 do SM46.4
SM46.5
SM46.6
SM46.7
SM47.0
SM47.1
SM47.2
SM47.3
SM47.4
SM47.5
SM47.6
SM47.7
SMD48
SMD52
SM56.0 do SM56.4
SM56.5
SM56.6
SM56.7
SM57.0
SM57.1
SM57.2
SM57.3
SM57.4
SM57.5
SM57.6
SM57.7
SMD58
SMD62

Zarezerwowane
Wspóãczynnik zliczania dla liczników kwadraturowych:
0=4x wspóãczynnik zliczania; 1=1x wspóãczynnik zliczania
HSC0 bit sterowania kierunkiem zliczania: 1= zliczanie w gór
HSC0 kierunek zliczania: 1= zmie kierunek
HSC0 nowa warto pocz tkowa: 1= ustaw now warto pocz tkow do HSC0
HSC0 nowa warto bie ca: 1= ustaw now warto bie c do HSC0
HSC0 bit aktywno ci (enable): 1= aktywny
HSC0 nowa warto bie ca
HSC0 nowa warto pocz tkowa preset
Zarezerwowane
HSC1 bit statusowy bie cy kierunek liczenia:1= zliczanie w gór
HSC1 bit statusowy bie ca warto równa jest ustawionej:1= równa
HSC1 bit statusowy bie ca warto jest wi ksza od ustawionej:1= wi ksza
Poziom aktywno ci bitu dla Reset: 0=Reset aktywny przy wysokim poziomie, 1=Reset aktywny
przy niskim poziomie
Poziom aktywno ci bitu dla startu: 0 = aktywny wysoki, 1= aktywny niski poziom
Wspóãczynnik zliczania dla liczników kwadraturowych:
0=4x wspóãczynnik zliczania; 1=1x wspóãczynnik zliczania
HSC1 bit sterowania kierunkiem zliczania: 1= zliczanie w gór
HSC1 kierunek zliczania: 1 = zmie kierunek
HSC1 nowa warto pocz tkowa: 1= ustaw now warto pocz tkow do HSC1
HSC1 nowa warto bie ca: 1=ustaw now warto bie c do HSC1
HSC1 bit aktywno ci (enable): 1=aktywny
HSC1 nowa warto bie ca
HSC1 nowa warto pocz tkowa preset
Zarezerwowane
HSC2 bit statusowy bie cy kierunek liczenia:1= zliczanie w gór
HSC2 bit statusowy bie ca warto równa jest ustawionej:1= równa
HSC2 bit statusowy bie ca warto jest wi ksza od ustawionej:1= wi ksza
Poziom aktywno ci bitu dla Reset: 0=Reset aktywny przy wysokim poziomie, 1=Reset aktywny
przy niskim poziomie
Poziom aktywno ci bitu dla startu: 0 = aktywny wysoki, 1 = aktywny niski poziom
Wspóãczynnik zliczania dla liczników kwadraturowych:
0=4x wspóãczynnik zliczania; 1=1x wspóãczynnik zliczania
HSC2 bit sterowania kierunkiem zliczania: 1= zliczanie w gór
HSC2 kierunek zliczania: 1= zmie kierunek
HSC2 nowa warto pocz tkowa: 1= ustaw now warto pocz tkow do HSC2
HSC2 nowa warto bie ca: 1= ustaw now warto bie c do HSC2
HSC2 bit aktywno ci (enable): 1= aktywny
HSC2 nowa warto bie ca
HSC2 nowa warto pocz tkowa preset

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona
Strona
Strona 368
398

Podr´cznik
obs∏ugisystemu
systemusterownikowego
sterownikowego
S7-200 Dodatek
DodatekDD
cznik obsãugi
S7-200
Podr

SMB66 do SMB85: Rejestry PTO/PWM
Jak opisano w tabeli D-15 SMB66 do SMB85 wykorzystywane s do monitoringu i sterowania wyj ciem impulsowym i
funkcj modulowania szeroko ci impulsu. Patrz równie informacje dotycz ce szybkiego wyj cia impulsowego
w rozdziale 6.
Tabela D-15 Bajty pami ci specjalnej SMB66.0 do SMB85
Bajt SM
Opis
Zarezerwowane
SM66.0 do
SM66.3
SM66.4
PTO0 profil zatrzymany: 0=bez bã du, 1=zatrzymanie z powodu bã du oblicze delta
SM66.5
PTO0 profil zatrzymany: 0=zatrzymane nie przez u ytkownika, 1=zatrzymanie przez rozkaz
u ytkownika
SM66.6
PTO0 przepeãnienie (kasowane przez system po wybraniu innego profilu, inaczej musi zosta
skasowany przez u ytkownika):0=bez przepeãnienia, 1=przepeãnienie
SM66.7
PTO0 bit oczekiwania:0=PTO0 aktywny, 1=PTO0 oczekuje
SM67.0
Ustawienie nowej warto ci czasu cyklu PTO0/PWM0: 1=zapis nowego czasu cyklu
SM67.1
Ustawienie nowej warto ci szeroko ci impulsu PWM0: 1=zapis nowej szeroko ci impulsu
SM67.2
Ustawienie nowej warto ci licznika impulsu: 1=nowy zapis licznika impulsu
SM67.3
Czas bazowy PTO0/PWM0: 0=1 s/takt, 1=1ms/takt
SM67.4
Update synchroniczny PWM0:0=update asynchroniczny, 1=update synchroniczny
SM67.5
Sterowanie PTO0: 0=sterowanie pojedynczym segmentem (czas cyklu i licznik impulsów
zapisywany w pami ci SM), 1=sterowanie kilkoma segmentami (tabela profili zapisana w pami ci
V).
SM67.6
Wybór trybu PTO0/PWM0:0=PTO, 1=PWM
SM67.7
Bit aktywacji PTO0/PWM0:1=aktywacja
SMW68
Warto czasu cyklu PTO0/PWM0 (2 do 65 535 jednostek bazowych czasu)
SMW70
Warto szeroko ci impulsu PWM0 (0 do 65 535 jednostek bazowych czasu)
SMD72
Warto licznika impulsów PTO0 (1 do 232-1)
Zarezerwowane
SM76.0 do
SM76.3
SM76.4
PTO1 profil zatrzymany: 0=bez bã du, 1=zatrzymanie z powodu bã du oblicze delta
SM76.5
PTO1 profil zatrzymany: 0=zatrzymane nie przez u ytkownika, 1=zatrzymanie przez rozkaz
u ytkownika
SM76.6
PTO1 przepeãnienie (kasowane przez system po wybraniu innego profilu, inaczej musi zosta
skasowany przez u ytkownika):0=bez przepeãnienia, 1=przepeãnienie
SM76.7
PTO1 bit oczekiwania:0=PTO1 aktywny, 1=PTO1 oczekuje
SM77.0
Ustawienie nowej warto ci czasu cyklu PTO1/PWM1: 1=zapis nowego czasu cyklu
SM77.1
Ustawienie nowej warto ci szeroko ci impulsu PWM1: 1=zapis nowej szeroko ci impulsu
SM77.2
Ustawienie nowej warto ci licznika impulsu: 1=nowy zapis licznika pulsu
SM77.3
Czas bazowy PTO1/PWM1: 0=1 s/takt, 1=1ms/takt
SM77.4
Update synchroniczny PWM1:0=update asynchroniczny, 1=update synchroniczny
SM77.5
Sterowanie PTO1: 0=sterowanie pojedynczym segmentem (czas cyklu i licznik impulsów
zapisywany w pami ci SM), 1=sterowanie kilkoma segmentami (tabela profili zapisana w pami ci
V).
SM77.6
Wybór trybu PTO1/PWM1:0=PTO, 1=PWM
SM77.7
Bit aktywacji PTO1/PWM1:1=aktywacja
SMW78
Warto czasu cyklu PTO1/PWM1 (2 do 65, 535 jednostek bazowych czasu)
SMW80
Warto szeroko ci impulsu PWM1 (0 do 65, 535 jednostek bazowych czasu)
32
SMD82
Warto licznika impulsów PTO1 (1 do 2 -1)
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SMB86 do SMB94 oraz
SMB186 do SMB194: sterowanie wiadomo ci odbioru
Jak pokazano w tabeli D-16, SMB86 do SMB94 oraz SMB186 do SMB194 bajty te wykorzystywane s do sterowania i
odczytu instrukcji odbioru wiadomo ci.
Tabela D-16 Bajty pami ci specjalnej SMB86 do SMB94 i SMB186 do SMB194
Port 0
Port 1
Opis (tylko do odczytu)
SMB86
SMB186 Bajt statusu odbioru wiadomo ci

1= zako czenie odbioru wiadomo ci przez komend przerwania u ytkownika
1=zako czenie odbioru wiadomo ci: bã d w parametrach wej ciowych lub
brak warunku startu lub ko ca
1=odebrano znak ko ca
1= zako czenie odbioru wiadomo ci: upãyn czas
1= zako czenie odbioru wiadomo ci: osi gni to maksymaln ilo znaków
1= zako czenie odbioru wiadomo ci z powodu bã du parzysto ci
SMB87

SMB187

SMB88
SMB89
SMW90

SMB188
SMB189
SMW190

SMW92

SMW192

SMB94

SMB194

Bajt sterowania odbioru wiadomo ci

en: 0=blokada funkcji odbioru wiadomo ci
1=uaktywnienie funkcji odbioru wiadomo ci
Bit uaktywnienia/blokowania odbioru wiadomo ci sprawdzany jest za
ka dym razem gdy wykonywana jest instrukcja RCV
sc: 0=ignoruj SMB88 lub SMB188
1=wykorzystaj warto SMB88 lub SMB188 do wykrywania startu
wiadomo ci
ec: 0=ignoruj SMB89 lub SMB189
1=wykorzystaj warto SMB89 lub SMB189 do wykrywania ko ca
wiadomo ci
il: 0=ignoruj SMW90 lub SMB190
1=wykorzystaj warto SMB90 lub SMB190 do wykrywania warunku
czasu oczekiwania na linii.
c/m: 0=Timer jest timerem wewn trz znakowym
1=Timer jest timerem wiadomo ci
tmr: 0=zignoruj SMW92 lub SMW192
1=zako cz odbiór je eli przekroczony zostanie czas w SMW92 lub
SMW192
bk: 0=zignoruj warunki przerwania
1=wykorzystaj warunki przerwania do wykrywania pocz tku wiadomo ci
Znak pocz tku wiadomo ci
Znak zako czenia wiadomo ci
Interwaã czasu oczekiwania w milisekundach. Pierwszy znak odebrany po upãywie czasu
oczekiwania jest pocz tkiem nowej wiadomo ci
Time-out wewn trznego timera znaku/wiadomo ci (w milisekundach). Je eli czas ten
zostanie przekroczony, nast pi zako czenie odbioru wiadomo ci
Maksymalna ilo znaków do odbioru (1 do 255 byte).
Uwaga: nale y tak ustawi zakres aby maksymalna ilo nie przekroczyãa wielko ci bufora,
nawet w przypadku gdy nie jest wykorzystywane zako czenie przez zliczanie znaków
wiadomo ci.
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SMW98: Bã dy na magistrali moduãów rozszerzaj cych
Bajt SMW98 zawiera informacje o ilo ci bã dów na magistrali rozszerzaj cej wej cia/wyj cia (I/O).
Tabela D-17 Bajty pami ci specjalnej SMB66.0 do SMB85
Bajt SM
Opis (tylko do odczytu)
SMW98
Sãowo to zwi kszane jest za ka dym razem w momencie gdy wykryty zostanie bã d
parzysto ci na magistrali rozszerze wej./wyj. Kasowanie zawarto ci nast puje przy
zaã czeniu zasilania oraz mo e zosta skasowane przez u ytkownika.

SMB130: Rejestr sterownia w trybie swobodnym (Freeport)
Patrz tabela D-11

SMB131 do SMB165: Rejestr HSC3, HSC4 i HSC5
Jak pokazano w tabeli D-18, SMB131 do SM165 wykorzystywane s do monitorowania i sterowania operacjami
zwi zanymi z szybkim licznikiem HSC3, HSC4 i HSC5.
Tabela D-18 Bajty pami
Bajt SM
SMB131 do SMB135
SM136.0 do SM136.4
SM136.5
SM136.6
SM136.7
SM137.0 do SM137.2
SM137.3
SM137.4
SM137.5
SM137.6
SM137.7
SMD138
SMD142
SM146.0 do SM146.4
SM146.5
SM146.6
SM146.7
SM147.0
SM147.1
SM147.2
SM147.3
SM147.4
SM147.5
SM147.6
SM147.7
SMD148
SMD152
SM156.0 do SM156.4

ci specjalnej SMB131 do SMD165
Opis
zarezerwowane
zarezerwowane
HSC3 bit statusowy bie cy kierunek liczenia:1=zliczanie w gór
HSC3 bit statusowy bie ca warto równa jest ustawionej:1=równa
HSC3 bit statusowy bie ca warto jest wi ksza od ustawionej:1=wi ksza
Zarezerwowane
HSC3 bit sterowania kierunkiem zliczania: 1=zliczanie w gór
HSC3 update kierunku zliczania: 1=update kierunek
HSC3 update ustawion warto : 1=zapisz now warto pocz tkow do HSC3
HSC3 update bie cej warto ci: 1=zapisz now warto bie c do HSC3
HSC3 bit aktywno ci (enable): 1=aktywny
HSC3 nowa warto bie ca
HSC3 nowa warto pocz tkowa preset
Zarezerwowane
HSC4 bit statusowy bie cy kierunek liczenia:1=zliczanie w gór
HSC4 bit statusowy bie ca warto równa jest ustawionej:1=równa
HSC4 bit statusowy bie ca warto jest wi ksza od ustawionej:1=wi ksza
Poziom aktywno ci bitu dla Reset: 0=Reset aktywny przy wysokim poziomie, 1=Reset
aktywny przy niskim poziomie
Zarezerwowane
Wspóãczynnik zliczania dla liczników kwadraturowych:
0=4x wspóãczynnik zliczania; 1=1x wspóãczynnik zliczania
HSC4 bit sterowania kierunkiem zliczania: 1=zliczanie w gór
HSC4 update kierunku zliczania: 1=update kierunek
HSC4 update ustawion warto : 1=zapisz now warto pocz tkow do HSC4
HSC4 update bie cej warto ci: 1=zapisz now warto bie c do HSC4
HSC4 bit aktywno ci (enable): 1=aktywny
HSC4 nowa warto bie ca
HSC4 nowa warto pocz tkowa preset
Zarezerwowane
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Tabela D-18 Bajty pami
Bajt SM
SM156.5
SM156.6
SM156.7
SM157.0 do SM157.2
SM157.3
SM157.4
SM157.5
SM157.6
SM157.7
SMD158
SMD162

ci specjalnej SMB131 do SMD165 cd.
Opis
HSC5 bit statusowy bie cy kierunek liczenia:1=zliczanie w gór
HSC5 bit statusowy bie ca warto równa jest ustawionej:1=równa
HSC5 bit statusowy bie ca warto jest wi ksza od ustawionej:1=wi ksza
Zarezerwowane
HSC5 bit sterowania kierunkiem zliczania: 1=zliczanie w gór
HSC5 update kierunku zliczania: 1=update kierunek
HSC5 update ustawion warto : 1=zapisz now warto pocz tkow do HSC5
HSC5 update bie cej warto ci: 1=zapisz now warto bie c do HSC5
HSC5 bit aktywno ci (enable): 1=aktywny
HSC5 nowa warto bie ca
HSC5 nowa warto pocz tkowa preset

SMB166 do SMB185 Tabela definicji profili PTO0 , PTO1
Jak opisano w tabeli D-19, SMB166 do SMB185 wykorzystywane s do wy wietlania ilo ci aktywnych profili i adres
tabeli profili w obszarze pami ci V.
Tabela D-19 Bajty pami
Bajt SM
SMB166
SMB167
SMW168
SMB170
SMBB171
SMD172

SMB176
SMB177
SMW178
SMB180
SMB181
SMD182

ci specjalnej SMB166 do SMD185
Opis
Bie cy numer aktywnego profilu dla PTO0
Zarezerwowane
Adres obszaru V dla tabeli profili dla PTO0, jako offset od adresu V0
Bajt statusowy liniowo ci PTO0
Bajt wynikowy liniowo ci PTO0
Okre la cz stotliwo
do wygenerowania gdy generator liniowy PTO0 pracuje w trybie
okre lona jest jako podwójne sãowo caãkowite (integer) w Hz.
r cznym. Cz stotliwo
SMB172 jest bardziej znacz cym bajtem (MSB), a SMB175 mniej.
Bie cy numer aktywnego profilu dla PTO1
Zarezerwowane
Adres obszaru V dla tabeli profili dla PTO1, jako offset od adresu V0
Bajt statusowy liniowo ci PTO1
Bajt wynikowy liniowo ci PTO1
Okre la cz stotliwo
do wygenerowania gdy generator liniowy PTO1 pracuje w trybie
okre lona jest jako podwójne sãowo caãkowite (integer) w Hz.
r cznym. Cz stotliwo
SMB182 jest bardziej znacz cym bajtem (MSB), a SMB178 mniej.

SMB186 do SMB194: Sterowanie odbiorem (patrz SMB86 do SMB94)
Patrz tabela D-16.
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SMB200 do SMB549: status moduãów inteligentnych
Jak opisano w tabeli D-20, SMB200 do SMB549 zarezerwowane s do informacji o inteligentnych moduãach
rozszerzaj cych, takich jak EM 277 Profibus-DP. Szczegóãowe informacje odno nie moduãu, który wykorzystuje rejestry
SMB200 do SMB549 patrz rozdziaã dodatkowy A odnosz cy si do moduãów specjalizowanych.
Dla CPU serii S7-200 do Firmware V1.2 moduãy inteligentne musz
kolejno ci.

znajdowa si

zaraz za CPU w odpowiedniej

Tabela D-20 bajty pami ci SMB200 do SMB549
Bajt Specjalny Pami ci SMB200 do SMB549
Moduã na
pozycji 0

Moduã na
pozycji 1

Moduã na
pozycji 2

Moduã na
pozycji 3

Moduã na
pozycji 4

Moduã na
pozycji 5

Moduã na
pozycji 6

SMB200 do
SMB215

SMB250 do
SMB265

SMB300 do
SMB315

SMB350 do
SMB365

SMB400 do
SMB415

SMB450 do
SMB465

SMB500 do
SMB515

Nazwa
moduãu (16
znaków
ASCII)

SMB216 do
SMB219

SMB266 do
SMB269

SMB316 do
SMB319

SMB366 do
SMB369

SMB416 do
SMB419

SMB466 do
SMB469

SMB516 do
SMB519

Nr wersji S/W
(4 znaki
ASCII)

SMW220

SMW270

SMW320

SMW370

SMW420

SMW470

SMW520

Kod bã du

SMB372 do
SMB399

SMB422
do SMB449

SMB472 do
SMB499

SMB522 do
SMB549

Informacja
specyficzna
dla danego
typu moduãu

SMB222 do
SMB249

SMB272 do
SMB299

SMB322 do
SMB349
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Wst´p
1.1 Przeznaczenie podr´cznika
Ten podr´cznik zawiera wszystkie informacje niezb´dne do skonfigurowania i obs∏ugi modu∏u SIWAREX MS.

1.2 Wymagana wiedza podstawowa
W celu zrozumienia tego podr´cznika jest wymagana ogólna znajomoÊç systemu automatyki SIMATIC S7-200.
Przydatna jest równie˝ znajomoÊç technologii wa˝enia.

1.3 Zakres podr´cznika
Ten podr´cznik stosuje si´ do modu∏u rozszerzajàcego SIWAREX MS:
Typ

SIWAREX MS

Nazwa

SIWAREX
Micro Scale

Numer cz´Êci

7MH4930-0AA01

Od korekty
produkcyjnej
(wersji)

HW 1

FW
V. 1.0

Tab. E 1-1 Zakres podr´cznika

UWAGA
Ten podr´cznik opisuje elektronik´ modu∏u wa˝àcego SIWAREX MS jako cz´Êç systemu SIMATIC S7-200
i powinien byç u˝ywany jako suplement do podr´cznika dla S7-200.

UWAGA
Ten podr´cznik zawiera opis modu∏u aktualny w chwili publikacji.
Zastrzegamy sobie prawo do dostarczania nowych modu∏ów albo nowszych wersji modu∏ów z dokumentacjà
produktu zawierajàcà aktualne informacje o module.
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Uk∏ad tego podr´cznika opiera si´ na dzia∏aniach, które muszà byç wykonane jako cz´Êç konfiguracji,
uruchamiania, os∏ugi i serwisu/utrzymania.

Rozdzia∏

Opis treÊci

1 Wst´p

Uwagi dotyczàce pos∏ugiwania si´ tym podr´cznikiem

2 Zakres dostawy

Opis zawartoÊci opakowania przesy∏ki z modu∏em
SIWAREX MS.
Przeglàd
– konstrukcji

3 Ogólny opis modu∏u

– funkcjonalnoÊci

4 Konfiguracja sprz´towa i pod∏àczenie

Opis

– integracji z systemem modu∏u SIWAREX MS.
– indywidualnych sk∏adników sprz´towych
– struktury i instalacji
– po∏àczeƒ
– przygotowania do uruchomienia.
5 Funkcje wa˝enia

Opis wszystkich parametrów wagi i odpowiadajàcych
im funkcji.

6 Rozkazy

Opis rozkazów, które mogà byç wykonane przez modu∏
SIWAREX MS.

7 Komunikaty i diagnostyka

Opis komunikatów i uwagi na temat usuwania
problemów.

8 Programowanie w STEP 7

Opis wymiany danych z jednostkà centralnà
SIMATIC. Ten rozdzia∏ jest skierowany do osób
piszàcych oprogramowanie u˝ytkowe.

9 Konfiguracja wagi – SIWATOOL MS Opis

Opis funkcji oprogramowania.

10 Akcesoria

Informacje dotyczàce zamawiania wyposa˝enia
dodatkowego takiego, jak:
– Zdalnych wyÊwietlaczy cyfrowych
– Interfejsów EX
– Kabli po∏àczeniowych.

11 Dane techniczne

Dane techniczne

12 Indeks

Indeks

13 Skróty

Lista skrótów

Tab. E 1-2 Przeglàd rozdzia∏u

1.4 Wsparcie techniczne
JeÊli nadal macie Paƒstwo pytania dotyczàce zastosowania modu∏u SIWAREX MS, to prosimy o kontakt
z lokalnym przedstawicielem firmy Siemens lub z zespo∏em wsparcia technicznego dla produktów SIWAREX
pod nr telefonu +49 (0)721 595 2811.
Aktualne informacje dotyczàce techniki wa˝enia SIWAREX znajdujà si´ na stronie internetowej
http://www.siwarex.com.
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Zakres dostawy
2.1 Zakres dostawy
Zakres dostawy obejmuje deklaracj´ zgodnoÊci od producenta oraz dodatkowy dokument
zawierajàcy aktualne informacje o produkcie.
W celu skonfigurowania modu∏u SIWAREX MS, jest niezb´dny zestaw konfiguracyjny SIWAREX MS, który
musi byç osobno zamówiony.
Zestaw konfiguracyjny sk∏ada si´ z nast´pujàcych elementów:
• Programu pod Windows SIWATOOL MS dla konfiguracji wagi podczas przygotowania jej do pracy.
• Standardowego oprogramowania dla obs∏ugi modu∏u SIWAREX MS w systemie SIMATIC S7-200.
• Podr´cznika u˝ytkownika w kilku j´zykach.
Program „Getting Started” jest nadzwyczaj u˝yteczny podczas pierwszych kroków programowania. Jest on
umieszczony na p∏ycie CD do∏àczonej do zestawu konfiguracyjnego lub mo˝e byç Êciàgni´ty bezp∏atnie ze
strony internetowej (www.siwarex.com).
Wszystkie niezb´dne albo opcjonalne akcesoria sà wyszczególnione w rozdziale 10 Akcesoria.

2.2 Wspó∏praca z jednostkami centralnymi SIMATIC S7-200
Modu∏ SIWAREX MS mo˝e wspó∏pracowaç z nast´pujàcymi jednostkami centralnymi (CPU) systemu S7-200:
6ES7212-1AB23-0XB0, 6ES7212-1BB23-0XB0, 6ES7214-1AD23-0XB0, 6ES7214-1BD23-0XB0, 6ES72142AD23-0XB0, 6ES7214-2BD23-0XB0, 6ES7216-2AD23-0XB0, 6ES7216-2BD23-0XB0.
Modu∏ SIWAREX MS mo˝e równie˝ wspó∏pracowaç z jednostkami centralnymi systemu S7-200 SIPLUS z tym,
˝e sam SIWAREX MS nie jest zaprojektowany do pracy w rozszerzonym zakresie warunków Êrodowiskowych:
6AG1212-1AB23-2XB0, 6AG1212-1BB23-2XB0, 6AG1214-1AD23-2XB0, 6AG1214-1BD23-2XB0, 6AG12142AD23-2XB0, 6AG1214-2BD23-2XB0, 6AG1216-2AD23-2XB0, 6AG1216-2BD23-2XB0.
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Opis modu∏u
3.1 Uwagi ogólne
SIWAREX MS (Micro Scale – Mikro Waga) jest uniwersalnym i elastycznym modu∏em wa˝àcym, który mo˝e
byç stosowany wsz´dzie tam, gdzie w systemie automatyki SIMATIC S7-200 sà u˝ywane wagi lub niezb´dny
jest pomiar si∏y.
Zaletami modu∏u SIWAREX MS sà wszystkie cechy wspó∏czesnego systemu automatyki takie, jak
zintegrowane funkcje przesy∏ania informacji, system diagnostyki i narz´dzia konfiguracyjne.
KorzyÊci dla u˝ytkowników:
Modu∏ SIWAREX MS charakteryzuje si´ nast´pujàcymi zaletami:
• Standardowe z∏àcza i zintegrowane funkcje przesy∏ania informacji zgodne z systemem SIMATIC S7-200.
• Standardowa konfiguracja za pomocà oprogramowania STEP 7 Micro/Win wersja 4.0 SP2 i wy˝sze.
• Pomiar ci´˝aru lub si∏y z du˝à rozdzielczoÊcià (16 bitów).
• Wysoka dok∏adnoÊç (0,05 %).
• Szybki pomiar (do wyboru 20 ms lub 33 ms).
• Monitorowanie wartoÊci granicznych.
• Mo˝liwoÊç elastycznego dostosowania do rozmaitych wymagaƒ za pomocà konfiguracjiw systemie SIMATIC.
• ¸atwoÊç kalibracji wagi za pomocà programu SIWATOOL MS, poprzez interfejs RS 232.
• Mo˝liwoÊç kalibracji „teoretycznej” – bez wykonywania wa˝eƒ kalibracyjnych.
• Mo˝liwoÊç wymiany modu∏u bez koniecznoÊci rekalibracji wagi.
• Naturalnie bezpieczne zasilanie czujnika tensometrycznego pozwala na prac´ w strefie 1 (zagro˝enia
wybuchem) – opcja SIWAREX IS.
• Funkcje diagnostyczne.

3.2 Obszar zastosowaƒ
Modu∏ SIWAREX MS jest optymalnym rozwiàzaniem wsz´dzie tam, gdzie wymagana jest rejestracja
sygna∏ów z przetworników tensometrycznych lub innych czujników tensometrycznych. Zastosowana w nim
elektronika zapewnia du˝à dok∏adnoÊç pomiaru. Cechujàc si´ czasami pomiaru 20 ms lub 33 ms, modu∏
SIWAREX MS mo˝e byç równie˝ stosowany do elektronicznego pomiaru wielkoÊci dzia∏ajàcej si∏y.
Modu∏ SIWAREX MS szczególnie dobrze nadaje si´ do nast´pujàcych zastosowaƒ:
• Jako nie-automatyczna waga.
• Do realizacji ciàg∏ego i nieciàg∏ego wa˝enia.
• Jako monitor nape∏nienia silosów i zbiorników.
• Do pomiaru obcià˝enia dêwigów i lin.
• Do pomiaru obcià˝enia wind przemys∏owych i walcarek.
• Jako waga w strefach zagro˝enia wybuchem (strefa 1 lub 2 modu∏ SIWAREX IS lub P i z interfejsem Ex).
• Do monitorowania napi´cia pasów.
• Do pomiaru si∏y, jako waga kontenerowa, waga pomostowa i waga dêwigowa.
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3.3 Struktura
SIWAREX MS modu∏em rozszerzajàcym dla systemu SIMATIC S7-200 i mo˝e wspó∏pracowaç z innymi modu∏ami
rozszerzajàcymi tego systemu. Monta˝ i pod∏àczenie tego modu∏u o szerokoÊci 71,2 mm sà bardzo proste.
Pod∏àczenie czujnika tensometrycznego, zasilacza oraz interfejsu TTY wykonuje si´ do zacisków Êrubowych,
a dla szeregowego interfejsu RS232 przewidziano 9-stykowe z∏àcze typu D. Elektronika pomiarowa modu∏u
SIWAREX MS mo˝e zostaç ca∏kowicie zintegrowana z systemem automatyki SIWAREX.

Rys. E 3-1 Modu∏ SIWAREX MS – Widok ogólny sytemu
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3.4 Funkcja
Podstawowym zadaniem modu∏u SIWAREX MS jest pomiar bie˝àcej wartoÊci ci´˝aru.Zintegrowanie modu∏u
z systemem SIMATIC pozwala na bezpoÊrednie przetwarzanie zmierzonej wartoÊci w sterowniku PLC.
Kalibracja modu∏u SIWAREX MS odbywa si´ u producenta. Oznacza to, ˝e w miejscu instalacji waga mo˝e byç
kalibrowana zgodnie z zale˝noÊciami teoretycznymi, bez wykonywania jakichkolwiek pomiarów kalibracyjnych,
a modu∏y SIWAREX MS mogà byç wymieniane bez koniecznoÊci rekalibracji wagi.
Modu∏ SIWAREX MS jest wyposa˝ony w dwa interfejsy szeregowe. Interfejs TTY jest stosowany
do pod∏àczenia zdalnych wyÊwietlaczy cyfrowych. Interfejs RS232 s∏u˝y do pod∏àczenia komputera klasy PC
i skonfigurowania wagi za pomocà oprogramowania SIWATOOL MS.
Modu∏ wa˝àcy SIWAREX MS mo˝e byç stosowany w strefie 2 zagro˝enia wybuchem. Opcjonalny interfejs Ex
w modelu SIWAREX IS lub SIWAREX Pi zapewnia naturalnie bezpieczne zasilanie czujnika tensometrycznego
pozwalajàce na jego prac´ w strefie 1.

3.5 Integracja sytemu z SIMATIC S7-200
Modu∏ SIWAREX MS jest elementem systemu SIMATIC S7-200. Dzi´ki temu u˝ytkownik ma
ca∏kowità swobod´ konfigurowania docelowego systemu automatyki – zawierajàcego równie˝ funkcje wa˝enia.
Rozwiàzaniem optymalnym jest stworzenie systemu ma∏ego, Êredniego lub du˝ego poprzez selektywne ∏àczenie
elementów SIMATIC. Wymagania u˝ytkownika mogà byç szybko i ∏atwo zrealizowane poprzez wykorzystanie
pakietu konfiguracyjnego i gotowej do u˝ycia aplikacji „Getting started”.

3.6 Kalibracja wagi za pomocà SIWATOOL MS
Do kalibracji wagi jest przewidziany specjalny program – SIWATOOL MS dla systemu operacyjnego Windows
(Windows XP lub wy˝sze).
Ten program pozwala specjaliÊcie od wa˝enia przygotowaç wag´ do pracy, nie wymagajàc od niego rozumienia
technologii automatyki. Podczas serwisowania pozwala na analiz´ dzia∏ania wagi i umo˝liwia jej testowanie
za pomocà komputera PC niezale˝nie od ca∏ego systemu automatyki. Niezwykle u˝yteczna podczas analizy
historii pracy jest mo˝liwoÊç odczytu bufora diagnostycznego modu∏u SIWAREX MS.
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Na rys. E 3-2 przedstawiono struktur´ okna programu.

Rys. E 3-2 Widok okna programu SIWATOOL MS

Program SIWATOOL MS jest czymÊ wi´cej ni˝ jedynie wsparciem kalibracji wagi. Bardzo przydatna jest
analiza bufora diagnostycznego, którego zawartoÊç wraz ustawionymi parametrami mo˝e byç zachowana po
jego odczycie z modu∏u.
Program mo˝na skonfigurowaç do pracy w j´zyku niemieckim, angielskim, w∏oskim lub hiszpaƒskim.
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Konfiguracja sprz´towa i pod∏àczenie
Notki ostrzegawcze
W opisie konfiguracji, monta˝u i przygotowania do pracy stosuje si´ definicje z podr´cznika SIMATIC S7-200.
W tym rozdziale sà podane dodatkowe informacje dotyczàce konfiguracji sprz´towej i monta˝u, a tak˝e
przygotowania modu∏u SIWAREX MS do pracy. Nale˝y bezwzgl´dnie przestrzegaç zaleceƒ technicznych
dotyczàcych bezpieczeƒstwa.

Ostrze˝enie
Ingerencja we wn´trze urzàdzeƒ przez osoby nieposiadajàce odpowiednich kwalifikacji lub nie stosowanie
si´ do notek ostrzegawczych mo˝e doprowadziç do powa˝nych zranieƒ lub uszkodzeƒ sprz´tu. Jedynie
wykwalifikowany personel mo˝e mieç dost´p do elementów sk∏adowych urzàdzeƒ/systemu.

Ostrze˝enie
Urzàdzenie zosta∏o opracowane, wykonane, przetestowane oraz udokumentowane zgodnie
z obowiàzujàcymi normami bezpieczeƒstwa. W warunkach normalnej eksploatacji urzàdzenie samo
w sobie nie stwarza ˝adnego zagro˝enia dla zdrowia ludzi lub bezpieczeƒstwa sprz´tu.

Niebezpieczeƒstwo
Przekazanie urzàdzenia do u˝ytku nie jest dozwolone bez uzyskania gwarancji, ˝e sprz´t z jakim ma
wspó∏pracowaç spe∏nia wytyczne 89/392/EWG (na obszarze Unii Europejskiej).
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4.1 Konfiguracja sprz´tu
SIWAREX MS jest analogowym modu∏em rozszerzajàcym przeznaczonym dla systemu automatyki SIMATIC
S7-200.
Maksymalna liczba mo˝liwych do zastosowania w jednym zestawie SIMATIC S7-200 modu∏ów SIWAREX MS
odpowiada maksymalnej liczbie modu∏ów rozszerzajàcych odpowiedniej jednostki centralnej (CPU), zgodnie
z podr´cznikiem systemu S7-200.
Typ CPU

Maksymalna liczba modu∏ów SIWAREX MS

CPU 222

2

CPU 224

7

CPU 226

7

Tab. E 4-1 Modu∏y rozszerzajàce w systemie S7-200

Zastosowanie modu∏ów rozszerzajàcych innego typu mo˝e zredukowaç maksymalnà liczb´
mo˝liwych do u˝ycia modu∏ów SIWAREX MS. W ka˝dym wypadku nale˝y sprawdziç bie˝àce
wymagania dotyczàce magistrali rozszerzajàcej podane w podr´czniku systemu S7-200.
Wybór odpowiednich SIMATIC CPU oraz SIMATIC HMI (Human Machine Interface – interfejs cz∏owiek
maszyna) zale˝y nie tylko od po˝àdanej techniki wa˝enia, ale równie˝ od globalnego zadania, jakie ma
wykonaç system automatyki.

4.2 Wskazówki dotyczàce EMC
Modu∏ SIWAREX MS jest bardzo dok∏adnym przyrzàdem pomiarowym, którego zadaniem jest
niezawodny pomiar sygna∏ów o niskim poziomie (ok. 1,5 £gV). W zwiàzku z tym, dla uzyskania
prawid∏owego dzia∏ania modu∏u zasadnicze znaczenie ma jego w∏aÊciwy monta˝ i pod∏àczenie.

4.2.1 Definicja: EMC
EMC (Electromagnetic Compatibility – kompatybilnoÊç elektromagnetyczna) oznacza zdolnoÊç urzàdzenia
elektrycznego do prawid∏owego funkcjonowania w okreÊlonym Êrodowisku elektromagnetycznym, bez
pozostawania pod wp∏ywem otoczenia, jak równie˝ bez negatywnego wp∏ywu na otoczenie.

4.2.2 Wst´p
Pomimo, ˝e modu∏ SIWAREX MS zosta∏ zaprojektowany do wykorzystania w Êrodowisku przemys∏owym
i spe∏nia zaawansowane specyfikacje EMC, to jego instalacj´ nale˝y starannie zaplanowaç z punktu widzenia
kompatybilnoÊci elektromagnetycznej tak, by okreÊliç i uwzgl´dniç wszystkie mo˝liwe êród∏a zak∏óceƒ.

4.2.3 Mo˝liwy wp∏yw zak∏óceƒ
Zak∏ócenia elektromagnetyczne mo˝na sklasyfikowaç wg drogi, którà wp∏ywajà na system
automatyki i modu∏ SIWAREX MS:
• Pola elektromagnetyczne bezpoÊrednio oddzia∏ywujàce na system.
• Zak∏ócenia przedostajàce si´ przez okablowanie systemowe (np. poprzez linie pomiarowe).
• Zak∏ócenia przedostajàce si´ poprzez linie zasilania i/lub uziemienia ochronnego.
Zak∏ócenia mogà pogarszaç niezawodnoÊç pracy modu∏u SIWAREX MS.
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4.2.4 Mechanizmy sprz´gania
W zale˝noÊci od sposobu oddzia∏ywania zak∏óceƒ (przewodzone lub nieprzewodzone) oraz
odleg∏oÊci mi´dzy êród∏em zak∏óceƒ a urzàdzeniem, zak∏ócenia mogà byç wprowadzane do systemu
automatyki poprzez cztery ró˝ne mechanizmy sprz´˝eƒ.
• Sprz´˝enie galwaniczne.
• Sprz´˝enie pojemnoÊciowe.
• Sprz´˝enie indukcyjne.
• Sprz´˝enie radiacyjne.

4.2.5 Pi´ç podstawowych regu∏ gwarantujàcych EMC
W wi´kszoÊci przypadków spe∏nienie tych pi´ciu podstawowych regu∏ gwarantuje EMC.

Regu∏a 1: Du˝a powierzchnia po∏àczeƒ uziemienia.
Podczas instalacji urzàdzeƒ automatyki nale˝y zapewniç, dobrze wykonane, o du˝ej powierzchni po∏àczenie
uziemienia mi´dzy nieaktywnymi elementami metalowymi (por. nast´pne sekcje).
Uziemiaç nale˝y wszystkie nieaktywne elementy metalowe i elementy o niskiej impedancji
(po∏àczeniem o du˝ym przekroju poprzecznym).
Na powierzchniach metalowych lakierowanych lub anodowanych nale˝y stosowaç po∏àczenia Êrubowe przy
zastosowaniu specjalnych podk∏adek kontaktowych lub po usuni´ciu w okolicach po∏àczenia izolacyjnej
warstwy zabezpieczajàcej.
JeÊli jest to tylko mo˝liwe, to do wykonania po∏àczeƒ uziemiajàcych nie nale˝y stosowaç elementów
aluminiowych. Aluminium ∏atwo si´ utlenia i w zwiàzku z tym jest mniej odpowiednie do realizacji po∏àczeƒ
uziemiajàcych.
Punkt uziemiajàcy ∏àczàcy si´ z przewodem uziemiajàcym powinien mieç lokalizacj´ centralnà.

Regu∏a 2: Prawid∏owe okablowanie
Przewody po∏àczeniowe powinny byç prowadzone grupami (przewody wysokiego napi´cia, przewody
zasilajàce, przewody sygna∏owe, przewody uziemiajàce, linie danych cyfrowych itd.).
Przewody wysokiego napi´cia i przewody uziemiajàce lub linie przesy∏u danych cyfrowych powinny byç
prowadzone osobnymi kana∏ami lub wiàzkami.
Przewody pomiarowe powinny byç prowadzone tak blisko powierzchni uziemionych jak to jest tylko mo˝liwe
(np. belki podtrzymujàce, metalowe szyny, powierzchnie szafek).

Regu∏a 3: Kable ekranowane
Nale˝y si´ upewniç, ˝e ekrany kabli sà w∏aÊciwie pod∏àczone.
Do przesy∏u danych cyfrowych nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie przewodów ekranowanych. Ekran musi byç
uziemiony za pomocà po∏àczenia o du˝ej powierzchni po obu stronach kabla.
Ekran linii pomiarowych równie˝ musi byç uziemiony po obu koƒcach linii.
Ekran powinien obejmowaç kabel do samego koƒca. Nieekranowane koƒcówki kabla powinny byç jak
najkrótsze. Ekran kabla nale˝y ∏àczyç do zacisku uziemiajàcego w bezpoÊredniej bliskoÊci modu∏u SIMATIC.
Po∏àczenie pomi´dzy szynà ekranujàcà i obudowà musi mieç ma∏à impedancj´.
Na koƒcach ekranowanych linii do przesy∏u danych cyfrowych nale˝y stosowaç z∏àcza z obudowà metalowà
lub metalizowanà.
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Regu∏a 4: Specjalne Êrodki zapewnienia EMC
Wszystkie indukcyjnoÊci, które mogà byç kontrolowane powinny byç stosowane z t∏umikami przepi´ç.
Zasilacze lamp jarzeniowych lub ˝arowych s∏u˝àcych do oÊwietlania wn´trz szafek lub obudów w bezpoÊrednim
pobli˝u sterownika muszà byç wyposa˝one w t∏umiki zak∏óceƒ.

Regu∏a 5: Jednolity potencja∏ odniesienia
Nale˝y stworzyç jednolity potencja∏ odniesienia i uziemiç wszystkie elektryczne elementy operacyjne.
Je˝eli w systemie wyst´pujà lub mogà wystàpiç spadki napi´ç mi´dzy punktami, które powinny mieç ten sam
potencja∏, to nale˝y wykonaç odpowiednie okablowanie, przewodami o dostatecznie du˝ym przekroju,
redukujàce te spadki napi´ç. Przy zastosowaniu interfejsu Ex wyrównanie tych potencja∏ów jest obowiàzkowe.

4.3 Monta˝
Podczas monta˝u elementów systemu SIMATIC i modu∏u SIWAREX MS nale˝y przestrzegaç wytycznych
dotyczàcych instalacji, monta˝u i okablowania systemu SIMATIC S7-200 (patrzpodr´cznik S7-200).
Ten podr´cznik opisuje dodatkowe aspekty monta˝u i okablowania, w∏aÊciwe modu∏owi SIWAREX MS.
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4.4 Po∏àczenia i okablowanie
4.4.1 Miejsca rozmieszczenia z∏àczy w module SIWAREX MS
Wszystkie po∏àczenia mogà byç wykonane od strony frontowej.

Rys. E 4-1 Miejsca rozmieszczenia z∏àczy w module SIWAREX MS

4.4.2 Pod∏àczenia ekranu
W przypadku przewodów ekranowanych pod∏àczeniu ekranu nale˝y poÊwi´ciç specjalnà uwag´. Tylko
poprawna instalacja zapewni odpornoÊç systemu na zak∏ócenia. Ekranowanie kabli stosuje si´
dla zmniejszenia wp∏ywu zak∏óceƒ magnetycznych, elektrycznych i elektromagnetycznych na przesy∏ane
sygna∏y. Zak∏ócenia sà poprzez po∏àczenia ekranu odprowadzane do masy. Dla zapewnienia by sam ekran
nie sta∏ si´ êród∏em zak∏óceƒ, po∏àczenia uziemiajàce ekranu muszà mieç ma∏à impedancj´. Nale˝y stosowaç
wy∏àcznie przewody z plecionym ekranem (por. rekomendowane kable w rozdz. 10 Akcesoria). Ekran
powinien pokrywaç co najmniej 80 % powierzchni kabla.
Zaciski do ∏àczenia ekranu nale˝y zamawiaç oddzielnie. Na rys. E 4-2 przedstawiono sposób monta˝u zacisku
uziemiajàcego ekran.
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Rys. E 4-2 Pod∏àczenie ekranu kabla czujnika tensometrycznego

4.4.3 Pod∏àczenia napi´cia zasilania 24 V
Napi´cie zasilajàce 24 V jest do∏àczane bezpoÊrednio do zacisków M i L+ modu∏u SIWAREX MS.

4.4.4 Uziemienie redukujàce zak∏ócenia
W celu redukcji zak∏óceƒ przewód uziemiajàcy jest do∏àczany do odpowiedniego punktu.

4.4.5 Pod∏àczenie czujnika tensometrycznego (load cell)
Do modu∏u SIWAREX MS mo˝na pod∏àczyç czujnik pomiarowy, który zawiera przetwornik napr´˝enia
(pe∏nomostkowy) i spe∏nia nast´pujàce warunki (por. równie˝ dane techniczne – rozdz. 11.4):
– Sygna∏ wyjÊciowy wynosi 1…4 mV/V.
– Dopuszczalne jest napi´cie zasilania 6 V.
Przy pod∏àczaniu czujników tensometrycznych nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zasad:
1. Je˝eli do∏àczane jest wi´cej ni˝ jeden czujnik tensometryczny, to nale˝y stosowaç puszk´
po∏àczeniowà SIWAREX JB (muszà byç one ∏àczone równolegle). Je˝eli odleg∏oÊç czujnika tensometrycznego
do modu∏u SIWAREX MS lub puszki po∏àczeniowej jest wi´ksza ni˝ dost´pna d∏ugoÊç kabla po∏àczeniowego
czujnika tensometrycznego, to nale˝y stosowaç puszk´ przed∏u˝acza SIWAREX EB.
2. Ekran kabla zawsze musi dochodziç do d∏awicy puszki po∏àczeniowej (SIWAREX JB) lub puszki
przed∏u˝acza.
Je˝eli wyst´puje niebezpieczeƒstwo przep∏ywu przez ekran pràdu wyrównujàcego ró˝nic´ potencja∏ów, to
równolegle do kabla po∏àczeniowego czujnika tensometrycznego nale˝y poprowadziç przewód wyrównujàcy
potencja∏y.
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3. Ni˝ej wymienione po∏àczenia nale˝y wykonaç parà przewodów w postaci skr´tki umieszczonej w ekranie:

• linie sygna∏ów próbkujàcych SEN+ i SEN• linie pomiarowe napi´cia SIG+ i SIG• linie napi´ç zasilajàcych EXC+ i EXCRekomendowane jest zastosowanie kabli wymienionych
w rozdz. 10 Akcesoria.
4. Ekran musi zastaç pod∏àczony do zacisków uziemiajàcych.

Maksymalna odleg∏oÊç mi´dzy modu∏em SIWAREX MS i czujnikiem tensometrycznym jest okreÊlona
w warunkach stosowania rekomendowanych kabli.
Napi´cie zasilania (6 V) czujnika tensometrycznego pochodzi z modu∏u SIWAREX MS (koƒcówki
EXC+ i EXC-).
Po∏àczenia powinny byç wykonane za pomocà kabli wskazanych w rozdz. 10 Akcesoria.
Po∏àczenie i symbol sygna∏u

Opis

SEN+
SENSIG+
SIGEXC+
EXC-

Sygna∏ próbkujàcy +
Sygna∏ próbkujàcy –
Sygna∏ pomiarowy +
Sygna∏ pomiarowy –
Zasilanie czujnika tensometrycznego +
Zasilanie czujnika tensometrycznego –

Tab. E 4-2 Pod∏àczenie czujnika tensometrycznego

Na rys. E 4-3 i E 4-4 przedstawiono sposób pod∏àczenia czujnika tensometrycznego systemem 4- i
6-przewodowym.
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Rys. E 4-3 Pod∏àczenie czujnika tensometrycznego w systemie 4-przewodowym

Rys. E 4-4 Pod∏àczenie czujnika tensometrycznego w systemie 6-przewodowym

Maksymalna odleg∏oÊç 500 m zosta∏a wyspecyfikowana w warunkach stosowania kabli wymienionych
w rozdz. 10 Akcesoria.
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4.4.6 Pod∏àczenie zdalnego wyÊwietlacza firmy Siebert
Poprzez interfejs TTY mo˝na pod∏àczyç wyÊwietlacz firmy Siebert typu S102.

Rys. E 4-5 Pod∏àczenie wyÊwietlacza S102

4.4.7 Pod∏àczenie komputera PC z oprogramowaniem SIWATOOL MS
Dla pod∏àczenia komputera PC sà dost´pne gotowe kable (patrz Akcesoria).

Rys. E 4-6 Pod∏àczenie komputera PC

Strona
421
Strona 421

Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek E
Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek E

4.4.8 Elementy wyÊwietlacza LED
Symbol

Kolor LED

LED

Opis

SF

Czerwony

LED 1

B∏àd systemu
B∏àd sprz´towy

Zielony

LED 2

Poprawna praca modu∏u

Zielony

ED 3

Wskazywany ci´˝ar netto



Zielony

LED 4

Stan spoczynku



Pomaraƒczowy

LED 5

Zabezpieczenie przed zapisem
aktywne

0

Zielony

LED 6

Wskazanie: 0±1/4d

MAX

Czerwony

LED 7

Przekroczona wartoÊç
maksymalna

+ 24 VDC

Zielony

LED 8

Pod∏àczone napi´cie 24 V

NET

Tab. E 4-3 Elementy wyÊwietlacza LED

Wi´cej informacji na temat wyÊwietlacza LED znajduje si´ w rozdz. 7.7.
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4.5 Przygotowanie do pracy
Wst´p

Na tym etapie procedury przygotowania urzàdzenia do pracy,
po zainstalowaniu modu∏u i wykonaniu wszystkich po∏àczeƒ,
nale˝y wykonaç cz´Êciowy test funkcjonalnoÊci modu∏u
SIWAREX MS i wszystkich pod∏àczonych do niego
podzespo∏ów. Poszczególne etapy cz´Êciowego testu majà
byç wykonane w nast´pujàcej kolejnoÊci:

Sprawdzenie wizualne

Nale˝y sprawdziç poprawnoÊç wykonania wszystkich
poprzednich kroków:
• Czy modu∏ SIWAREX MS ma widoczne Êlady zewn´trznch
uszkodzeƒ?
• Czy modu∏ SIWAREX MS jest zainstalowany we w∏aÊcwym
miejscu?
• Czy wszystkie kable po∏àczeniowe sà poprawnie po∏àczone
i solidnie umocowane?
• Czy ekrany sà na swoim miejscu?
• Czy korytko kablowe jest uziemione?
• Czy wszystkie narz´dzia, materia∏y i elementy nienale˝àce
do sytemu
S7-200 lub modu∏u SIWAREX MS sà usuni´te?

W∏àczenie zasilania 24 V

W∏àczyç napi´cie zasilajàce.

Sprawdzenie stanu diod LED
modu∏u SIWAREX MS

Po za∏àczeniu napi´cia zasilajàcego 24 V i krótkiej fazie
inicjalizacyjnej (testy wewn´trzne, wskazywane diodami LED)
modu∏ SIWAREX MS powinien przejÊç do stanu operacyjnego.
Je˝eli modu∏ pracuje poprawnie jest to sygnalizowane
nast´pujàcymstanem diod LED:
LED (SF) --> OFF (wy∏àczona)
LED (RUN) --> ON (w∏àczona)
Bardziej szczegó∏owe informacje na temat sygnalizacji diodami
LED znajdujà si´ w rozdz. 7.7.
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Funkcje wa˝enia
5.1 Informacje ogólne
Modu∏ SIWAREX MS mo˝na stosowaç jako przyrzàd wa˝àcy lub elektroniczny miernik si∏y. Modu∏ nie ma
wszak˝e ˝adnego prawnego certyfikatu kalibracyjnego.
Wszystkie parametry majà wpisane wartoÊci domyÊlne ustalone przez producenta. Komenda „Load factory
settings” pozwala przywróciç te wartoÊci domyÊlne tak, jak zosta∏y okreÊlone przez producenta.
WartoÊci domyÊlne parametrów sà tak dobrane, ˝e waga jest gotowa do natychmiastowego u˝ycia. Nie ma
koniecznoÊci poczàtkowego wpisywania wszystkich tych parametrów. Zaletà takiego rozwiàzania jest mo˝liwoÊç
okreÊlenia przez u˝ytkownika, które z tych parametrów majà byç zachowane i dostosowania w ten sposób
zachowania wagi do konkretnego zastosowania.
Wszystkie parametry sà podzielone na rekordy danych DS. Parametry sà nastawiane za pomocà
programu SIWATOOL MS podczas przygotowania modu∏u do pracy. Aktualna wartoÊç ci´˝aru
i informacja o stanie wagi stanowià informacj´ wyjÊciowà do jednostki centralnej SIMATIC CPU i zale˝à
od wartoÊci parametrów, jakie zosta∏y zdefiniowane.
W przedstawionej poni˝ej prezentacji parametrów znajduje si´ opis funkcji wa˝enia, które sà zale˝ne od tych
parametrów.
Na poczàtku wszystkie parametry rekordu danych sà wymienione w tabeli. Nast´pnie znajduje si´ dok∏adny
opis parametrów tego rekordu.
Po otrzymaniu nowej wartoÊci parametru modu∏ SIWAREX MS wykonuje test wiarygodnoÊci tej wartoÊci. JeÊli
wystàpi b∏àd danej wartoÊci, to nowy rekord danych nie jest akceptowany (nie jest zapisany) i modu∏ SIWAREX
MS generuje odpowiednià informacj´ o b∏´dzie (patrz rozdz. 7 Komunikaty i diagnostyka).

5.2 Parametry kalibracyjne DS3
Parametry kalibracyjne muszà byç dla ka˝dej wagi sprawdzane i – jeÊli jest to konieczne – zmienione.
Waga jest zasadniczo zdefiniowana poprzez parametry kalibracyjne i poprzez wykonanie kalibracji.
Po wykonaniu kalibracji dane rekordu DS3 mogà byç zabezpieczone przed zapisem/zmianami – w tym celu nale˝y
zewrzeç przewodem koƒcówki P-PR (parameter protection).
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Procedury:
• Sprawdziç wszystkie parametry i dokonaç niezb´dnych zmian ich wartoÊci.
• Przes∏aç rekord DS3 do wagi (niemo˝liwe w sytuacji zwarcia koƒcówek P-PR, dane nie zostanà
zaakceptowane).
• Wykonaç kalibracj´ wagi.
• Odczytaç rekord DS3 z wagi.
Nazwa

Typ

D∏ugoÊç

WartoÊç
domyÊlna

Cyfry kalibracji zera wagi

WORD

2

5461

Cyfry kalibracji dla
pomiaru kalibracyjnego 1

WORD

2

60074

Cyfry kalibracji dla
pomiaru kalibracyjnego 2

WORD

2

0

Pomiar kalibracyjny 1

INT

2

2000

Pomiar kalibracyjny 2

INT

2

0

BYTE

1

2

BYTE

1

0

BYTE

1

4

Zakres sygna∏u wyjÊciowego

Czas pomiaru

Cz´stotliwoÊç
graniczna fg filtru
dolnoprzepustowego

Zakres wartoÊci /
Znaczenie
Zero wagi (JD0) [0 do 216]
Inne definicje sà niedozwolone.
Opis – patrz rozdz. 5.2.1
Cyfry kalibracji dla pomiaru
kalibracyjnego 1 (JD1)
[0 do 216]
Inne definicje sà niedozwolone.
Opis – patrz rozdz. 5.2.1
Cyfry kalibracji dla pomiaru
kalibracyjnego 2 (JD2)
[0 do 216]
Inne definicje sà niedozwolone.
Opis – patrz rozdz. 5.2.1
Pomiar kalibracyjny 1 (JG1)
Opis – patrz rozdz. 5.2.1
Pomiar kalibracyjny 2 (JG2)
Opis – patrz rozdz. 5.2.1
1: Zakres sygna∏u wyjÊciowego 1
mV/V
2: Zakres sygna∏u wyjÊciowego 2
mV/V
4: Zakres sygna∏u
wyjÊciowego 4 mV/V
Inne definicje sà niedozwolone.
Opis – patrz rozdz. 5.2.2
Czas pomiaru – bit 0
0 = czas pomiaru wynosi
20 ms
(cz´stotliwoÊç próbkowania
50 Hz)
1 = czas pomiaru wynosi
33 1/3 ms (cz´stotliwoÊç
próbkowania 30 Hz)
Opis – patrz rozdz. 5.2.3
Bity 1 do 7 – nieu˝ywane
3: fg = 5 Hz
4: fg = 2 Hz
5: fg = 1 Hz
6: fg = 0,5 Hz
7: fg = 0,2 Hz
8: fg = 0,1 Hz
9: fg = 0,05 Hz
Inne definicje sà
niedozwolone.
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Cz´stotliwoÊç
graniczna fg filtru
dolnoprzepustowego

BYTE

1

4

BYTE

1

15

STRING
[10]

12

„SIWAREX
MS”

Minimum zakresu
wa˝enia

INT

2

20

Zakres wa˝enia

INT

2

2000

Krok cyfrowy

INT

2

1

Zakres bezruchu

INT

2

10

TIME

4

BYTE

1

2

BYTE

1

1

Maksymalny ci´˝ar dodatni
wagi

BYTE

1

3

Maksymalna wartoÊç tary T

BYTE

1

100

Wybór protoko∏u TTY

WORD

2

0

D
[4]

6

„----”

G∏´bokoÊç filtru – Filtr
uÊredniajàcy

Nazwa wagi

Czas bezruchu
Po∏o˝enie punktu
dziesi´tnego na wyÊwietlaczu
i w ciàgu wyjÊciowym ASCII
Maksymalny ci´˝ar ujemny
wagi

Zarezerwowane
Jednostki

STRING
[4]

6 „kg”

3: fg = 5 Hz
4: fg = 2 Hz
5: fg = 1 Hz
6: fg = 0,5 Hz
7: fg = 0,2 Hz
8: fg = 0,1 Hz
9: fg = 0,05 Hz
Inne definicje sà niedozwolone.
Opis – patrz rozdz. 5.2.4
G∏´bokoÊç filtru
uÊredniajàcego [0..255]
0 i 1: Filtr uÊredniajàcy
nieaktywny
>1: G∏´bokoÊç filtru
Opis – patrz rozdz. 5.2.6
Nazwa wagi nadana przez
u˝ytkownika
Opis – patrz rozdz. 5.2.7
Minimalna wartoÊç zakresu
wa˝enia
Opis – patrz rozdz. 5.2.8
Maksymalna wartoÊç zakresu
wa˝enia
Opis – patrz rozdz. 5.2.9
Krok cyfrowy (1, 2, 5, 10, 20)
Opis – patrz rozdz. 5.2.10
Zakres bezruchu w jednostkach
ci´˝aru
Opis – patrz rozdz. 5.2.12
1000 Czas bezruchu w ms
Opis – patrz rozdz. 5.2.11
0...5
Opis – patrz rozdz. 5.2.13
Ujemna granica zakresu dla zera
zera wagi [w % zakresu wa˝enia]
Opis – patrz rozdz. 5.2.14
Dodatnia granica zakresu dla zera
zera wagi [w % zakresu wa˝enia]
Opis – patrz rozdz. 5.2.15
Zakres odejmowanej tary [w %
zakresu wa˝enia]
Opis – patrz rozdz. 5.2.16
0: protokó∏ dla S102 firmy
Siebert
1: protokó∏ ASCII
Inne definicje sà niedozwolone.
Opis – patrz rozdz. 5.2.17
„----”:
Opis – patrz rozdz. 5.2.18
Jednostka wyÊwietlanej wartoÊci
ci´˝aru
Opis – patrz rozdz. 5.2.19

56
Tab. E 5-1 Struktura rekordu DS3
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5.2.1 DS3 – Cyfry kalibracyjne 0, 1, 2 dla zera wagi i wa˝eƒ kalibracyjnych 1, 2
Analogowy sygna∏ pomiarowy przes∏any z czujnika tensometrycznego jest w przetworniku analogowo-cyfrowym
przetwarzany na wartoÊç cyfrowà. Nast´pnie na podstawie tej wartoÊci cyfrowej jest obliczany mierzony ci´˝ar.
WartoÊç ci´˝aru jest przez program SIWAREX MS u˝ywana do wyznaczenia statusu wagi i wygenerowania
odpowiednich wiadomoÊci.
W celu wynaczenia wartoÊci ci´˝aru na podstawie wartoÊci cyfrowej nale˝y okreÊliç krzywà charakterystycznà
systemu pomiarowego. W najprostszym przypadku krzywa charakterystyczna jest wyznaczona przez punkty
0 i 1. Pierwszy punkt operacyjny (punkt 0) zawsze odpowiada pustej wadze, z uwzgl´dnieniem jedynie ci´˝aru
jej konstrukcji. Ci´˝ar elementów konstrukcyjnych wagi powoduje, ˝e czujnik tensometryczny przesy∏a pewien
sygna∏ pomiarowy do modu∏u SIWAREX MS.
Otrzymanej po konwersji analogowo-cyfrowej tego napi´cia wartoÊci cyfrowej (cyfrom kalibracji zera wagi)
jest przypisywane zero wagi (ci´˝ar = 0).
Je˝eli na wadze znajduje si´ znany ci´˝ar kalibracyjny (np. równy 100 % zakresu pomiarowego), to mo˝e byç
wyznaczony drugi punkt operacyjny. Nowa wartoÊç cyfrowa z przetwornika analogowocyfrowego zostanie
przypisana tej wartoÊci ci´˝aru kalibracyjnego.
Dodatkowo, krzywà charakterystycznà mo˝na linearyzowaç stosujàc dodatkowy punkt le˝àcy powy˝ej punktu 1.
Nale˝y przy tym sprawdziç by dwa sàsiednie ci´˝ary ró˝ni∏y si´ od siebie, o co najmniej 5% ca∏kowitego
nominalnego obcià˝enia czujnika tensometrycznego. Spe∏nienie tego warunku zapewni, ˝e punkty kalibracyjne
nie b´dà le˝eç zbyt blisko siebie.
Kalibracja sk∏ada si´ z nast´pujàcych kroków:
Zdefiniowaç ci´˝ary kalibracyjne i pozosta∏e parametry rekordu DS3.
Przes∏aç DS3 do wagi.
Przy nieobcià˝onej wadze wydaç rozkaz „Valid adjustment weight = 0”.
Obcià˝yç wag´ zdefiniowanym ci´˝arem kalibracyjnym.
Wydaç rozkaz „Valid adjustment weight = 1”.
Odczytaç rekord DS3 z wagi.
Zapisaç dane na noÊniku danych.
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Ta sama sekwencja kalibracyjna obowiàzuje przy zwi´kszonej liczbie ci´˝arów kalibracyjnych.
Przyk∏ad:
Zero wagi = 0,0 kg (zawsze)

- odpowiada liczbie 7800

Ci´˝ar kalibracyjny 1 = 100 kg

- odpowiada liczbie 60074

W ten sposób jest okreÊlona krzywa charakterystyczna (0 jest wprowadzane jako wielkoÊç ci´˝aru
dla kolejnych wa˝eƒ kalibracyjnych) i waga mo˝e na jej podstawie wykonywaç przeliczenia wyników wa˝eƒ
w ca∏ym zakresie pomiarowym.
Uwaga:
Poniewa˝ teoretycznie maksymalna wartoÊç kalibracyjna wynosi 60074, a w przypadku nieobcià˝onego
czujnika tensometrycznego (bez swoich elementów konstrukcyjnych) 5461, wi´c z grubsza mo˝na
oszacowaç wiarogodnoÊç krzywej charakterystycznej, np. w celu okreÊlenia odchyleƒ wyników.
Na rys. E 5-1 przedstawiono zale˝noÊç mi´dzy cyframi kalibracyjnymi a ci´˝arem kalibracyjnym.
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Rys. E 5-1 Cyfry kalibracyjne i wartoÊç ci´˝aru

Je˝eli ci´˝ary kalibracyjne i cyfry kalibracyjne modu∏u SIWAREX MS sà znane, to procedura kalibracyjna nie
musi byç wykonywana. Mo˝na je po prostu przes∏aç razem z rekordem DS3 domodu∏u SIWAREX MS i waga
jest natychmiast gotowa do u˝ycia.
Program SIWATOOL MS wspomaga u˝ytkownika w szybkim wykonaniu kalibracji.

Opcja 1:
Po przygotowaniu wagi do pracy i po jej wykalibrowaniu wszystkie rekordy danych sà odczytywane z modu∏u
SIWAREX MS i przechowywane w pliku wagi ScaleX.MS.
Identyczne wagi mo˝na zatem natychmiast uruchomiaç do pracy w systemie. W tym celu do nowej wagi nale˝y
pod∏àczyç komputer PC i uaktywniç funkcj´ „Send all data records”. Ta funkcja spowoduje równie˝ przes∏anie
do wagi wartoÊci ci´˝arów kalibracyjnych i cyfr kalibracyjnych – powoduje to natychmiastowe zdefiniowanie
krzywej charakterystycznej. Naturalnie te same uwagi obowiàzujà przy wymianie modu∏u SIWAREX MS.

Opcja 2:
Krzywà charakterystycznà wagi mo˝na równie˝ wyznaczyç korzystajàc z funkcji „Theoretical adjustment”
programu SIWATOOL MS oraz danych technicznych samego czujnika tensometrycznego. W tym przypadku
zak∏ada si´ poprawnà konstrukcj´ wagi.
Uwaga:
W warunkach normalnych okreÊlenie dwóch punktów operacyjnych jest wystarczajàce do wyznaczenia
krzywej charakterystycznej wagi. Kolejny punkt operacyjny musi byç wyznaczony tylko w przypadku
systemu nieliniowego – dodatkowemu ci´˝arowi kalibracyjnemu (wynoszàcemu np. 80% zakresu
pomiarowego) jest przyporzàdkowana nowa wartoÊç cyfrowa (cyfry kalibracji 2).
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Rys. E 5-2 Linearyzacja krzywej charakterystycznej wagi

5.2.2 DS3 – Zakres sygna∏u wyjÊciowego
W zale˝noÊci od charakterystyki czujnika tensometrycznego musi zostaç wybrana jedna z wartoÊci
1 mV/V, 2 mV/V or 4 mV/V. Poniewa˝ modu∏ SIWAREX MS zasila czujnik tensometryczny napi´ciem ok. 6 V,
wi´c mierzony ci´˝ar jest okreÊlany w zale˝noÊci od spodziewanego napi´cia wyjÊciowego
ogniwa (maks. 6 mV, maks. 12 mV lub maks. 24 mV).
Na przyk∏ad, jeÊli sygna∏ wyjÊciowy pod∏àczonego czujnika tensometrycznego mo˝e osiàgnàç poziom 2,85
mV/V, to nale˝y wybraç najbli˝szà wy˝szà wartoÊç charakterystycznà, tj. 4 mV/V.

5.2.3 DS3 – Czas pomiaru
Czas pomiaru mo˝na dobraç w zale˝noÊci od miejsca zastosowania modu∏u (obszary o cz´stotliwoÊci
napi´cia sieciowego 50 Hz lub 60 Hz). Ten wybór s∏u˝y osiàgni´ciu jak najskuteczniejszego t∏umienia zak∏óceƒ
pochodzàcych od sieci zasilajàcej. Sà mo˝liwe nast´pujàce ustawienia:
• 20 ms dla cz´stotliwoÊci sieci 50 Hz,
• 33 1/3 ms dla cz´stotliwoÊci sieci 60 Hz.

5.2.4 DS3 – Filtr dolnoprzepustowy
W celu t∏umienia zak∏óceƒ i szumów zosta∏ zastosowany filtr dolnoprzepustowy o t∏umieniu krytycznym.
Na rys. E 5-3 przedstawiono odpowiedê skokowà tego filtru (fg=2 Hz).

Strona
Strona 430

Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek E
Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek E

Rys. E 5-3 Odpowiedê skokowa cyfrowego filtru dolnoprzepustowego dla fg = 2Hz

5.2.5 DS3 – Cz´stotliwoÊç graniczna
Dobór cz´stotliwoÊci granicznej filtru ma krytyczne znaczenie dla t∏umienia zak∏óceƒ. Od jej wartoÊci zale˝y
szybkoÊç reakcji wagi na zmiany ci´˝aru.
Na przyk∏ad, wartoÊç cz´stotliwoÊci granicznej 5 Hz daje wzgl´dnie szybkà reakcj´ wagi na zmiany
mierzonego ci´˝aru, podczas gdy dla cz´stotliwoÊci granicznej 0,5 Hz reakcja wagi jest „niemrawa”.

5.2.6 DS3 – G∏´bokoÊç filtra uÊredniajàcego
Filtr uÊredniajàcy jest zastosowany w celu uniezale˝nienia wskazaƒ wagi od zak∏óceƒ. Wskazywana przez wag´
wartoÊç jest równa Êredniej z n pomiarów, którà modu∏ SIWAREX MS wylicza co 20 ms lub 33 1/3 ms; przyk∏adowo,
je˝eli n=10, to Êrednia jest wyliczana z 10 pomiarów. Co 20 ms lub 33 1/3 ms, najstarszy wynik pomiaru jest
odrzucany, a przy obliczaniu wartoÊci Êredniej bierze si´ pod uwag´ najnowszy wynik.Filtr uÊredniajàcy pozwala
tak˝e uzyskaç dobre t∏umienie zak∏óceƒ okresowych, pod warunkiem, ˝e cz´stotliwoÊç zak∏óceƒ odpowiada
ca∏kowitej wielokrotnoÊci cz´stotliwoÊci okreÊlonej zale˝noÊcià: 1/(g∏´bokoÊç filtru * czas pomiaru).

5.2.7 DS3 – Nazwa wagi
Nazwa wagi sk∏ada si´ maksymalnie z 10 znaków i mo˝e byç dowolnie ustalona.
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5.2.8 DS3 – Minimum zakresu wa˝enia
Minimalna wartoÊç mierzonego ci´˝aru jest definiowana podczas kalibracji. Je˝eli aktualnie wa˝ony ci´˝ar jest
mniejszy od ci´˝aru minimalnego, to na wyjÊciu pojawia si´ bit statusu.

5.2.9 DS3 – Zakres wa˝enia
Maksymalna wartoÊç mierzonego ci´˝aru jest definiowana podczas kalibracji. Format typu „INTEGER”
ogranicza wartoÊç wprowadzonej liczby do 32767.
Maksymalny mierzony ci´˝ar zale˝y od liczby i typu u˝ytych czujników tensometrycznych.

5.2.10 DS3 – Krok cyfrowy
Krok cyfrowy mo˝e przyjàç wartoÊç 1, 2, 5, 10 lub 20.

5.2.11 DS3 – Czas bezruchu
W celu wykrycia kiedy waga znajduje si´ w stabilnej równowadze, w systemie stosowany jest monitor
bezruchu. Stan bezruchu wyst´puje wtedy, kiedy przez okreÊlony czas (czas bezruchu) zmiany wskazaƒ wagi
mieszczà si´ w pewnym zdefiniowanym przedziale (zakres bezruchu).
Monitor bezruchu jest stosowany podczas statycznej pracy wagi (przy rozkazach: Zero, Tare).

5.2.12 DS3 – Zakres bezruchu
W celu wykrycia kiedy waga znajduje si´ w stabilnej równowadze, w systemie stosowany jest monitor
bezruchu. Stan bezruchu wyst´puje wtedy, kiedy przez okreÊlony czas (czas bezruchu) zmiany wskazaƒ wagi
mieszczà si´ w pewnym zdefiniowanym przedziale (zakres bezruchu).
Monitor bezruchu jest stosowany podczas statycznej pracy wagi (przy rozkazach: Zero, Tare).
Na rys. E 5-4 zilustrowano funkcjonowanie monitora bezruchu.

Rys. E 5-4 Monitorowanie stanu spoczynkowego

Strona
Strona 432

Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek E
Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek E

5.2.13 DS3 – Po∏o˝enie punktu dziesi´tnego na wyÊwietlaczu i w ciàgu wyjÊciowym ASCII
Po∏o˝enie kropki dziesi´tnej mo˝na okreÊliç zarówno dla pod∏àczonego zdalnego wyÊwietlacza Siebert, jak
i dla wyjÊciowego ciàgu znaków ASCII okreÊlonego w rekordzie DS30. Poniewa˝ punkt dziesi´tny nie mo˝e
byç reprezentowany w 16 bitowej liczbie okreÊlajàcej zmierzony ci´˝ar, wi´c zak∏ada si´, ˝e ka˝dy wynik
pomiaru zawiera t´ kropk´ dziesi´tnà.
Na przyk∏ad, je˝eli pozycja kropki dziesi´tnej wynosi 2, to zakres pomiarowy równy 20 kg jest
reprezentowany jako 2000. Ciàg znaków ASCII (rekord DS30), reprezentujàcy zmierzony ci´˝ar
nominalny sk∏ada si´ wówczas z teksu: 20.00 kg. JednoczeÊnie do procesora SIMATIC zostaje przes∏ana
wartoÊç: 2000.

5.2.14 DS3 – Maksymalny ci´˝ar ujemny dla zera wagi
Podczas zerowania wagi, aktualnie mierzonemu ci´˝arowi jest przypisywana wartoÊç zerowa.
Ten parametr mo˝e byç wykorzystany podczas ustalania zera wagi w celu okreÊlenia wartoÊci granicznych tej
funkcji. Punktem odniesienia dla zakresu odpowiadajàcemu zeru nie jest aktualny ci´˝ar brutto, ale wskazanie
wagi z przed zerowania.

5.2.15 DS3 – Maksymalny ci´˝ar dodatni dla zera wagi
Ten parametr mo˝e byç wykorzystany podczas ustalania zera wagi w celu okreÊlenia wartoÊci granicznych tej
funkcji. Punktem odniesienia dla zakresu odpowiadajàcemu zeru nie jest aktualny ci´˝ar brutto, ale wskazanie
wagi z przed zerowania.

5.2.16 DS3 – Maksymalna wartoÊç tary TModu∏
SIWAREX MS akceptuje dowolnà zewn´trznie wprowadzonà wartoÊç tary, mniejszà ni˝ maksymalna wartoÊç
tary (wyra˝onà w procentach zakresu pomiarowego). Rozkazy „tare” sà równie˝ akceptowane, o ile bie˝àcy
ci´˝ar brutto jest mniejszy od maksymalnej wartoÊci tary, jak zosta∏a wyspecyfikowana. Maksymalna wartoÊç
tary nie mo˝e przekraczaç 100 % zakresu pomiarowego.

5.2.17 DS3 – Wybór protoko∏u TTY
Do interfejsu TTY mogà zostaç pod∏àczone rozmaite zdalne wyÊwietlacze. Dost´pne sà dwa protoko∏y TTY:
0 – Protokó∏ dla wyÊwietlacza S102 firmy Siebert
1 – Protokó∏ ASCII z zawartoÊcià STX – wartoÊç ci´˝aru – ETX

5.2.18 DS3 – Zarezerwowane
To pole zawiera ustalonà wartoÊç „----”. Inne definicje sà niedozwolone.

5.2.19 DS3 – Jednostki
Jako symbol jednostki mo˝na u˝yç ciàgu o d∏ugoÊci do 4 znaków; np.: t, kg, lbs. Zdefiniowana jednostka
obowiàzuje we wszystkich definicjach ci´˝arów. Je˝eli jednostka pomiarowa zostanie zmieniona, to ˝adna
konwersja nie jest dokonywana.
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5.3 DS4 Parametry graniczne
W rekordzie DS4 sà definiowane parametry graniczne dla funkcji typu „w∏àcz” i „wy∏àcz”
Procedury:
• Nale˝y sprawdziç wszystkie parametry i w razie koniecznoÊci dokonaç ich zmiany.
• Nale˝y przes∏aç rekord DS4 do wagi.
Nazwa

Typ

D∏ugoÊç

WartoÊç
domyÊlna

SHORT

2

400

SHORT

2

220

SHORT

2

1000

SHORT

2

980

Wskaênik wartoÊci
granicznych

UBYTE

1

0

Zarezerwowany 1

UBYTE

1
10

0

Punkt wy∏àczenia
WartoÊç graniczna 1.
Punkt wy∏àczenia
WartoÊç graniczna 1
Punkt w∏àczenia
WartoÊç graniczna 2
Punkt wy∏àczenia
WartoÊç graniczna 2

Zakres wartoÊci /
Znaczenie
Punkt w∏àczenia.
WartoÊç graniczna 1.
Punkt wy∏àczenia.
WartoÊç graniczna 1.
Punkt w∏àczenia.
WartoÊç graniczna 2.
Punkt wy∏àczenia.
WartoÊç graniczna 2.
Bit 0 GW1 wskaênik
brutto/netto dla GW1
0 = wartoÊç graniczna 1
dotyczy wagi brutto
1 = wartoÊç graniczna 1
dotyczy wagi netto
Bit1 GW2 wskaênik
brutto/netto dla GW2:
0 = wartoÊç graniczna 2
dotyczy wagi brutto
1 = wartoÊç graniczna 2
dotyczy wagi netto
Bit 2 to 7 not used
Zarezerwowany 1

Tab. E 5-2 Struktura recordu DS4

5.3.1 DS4 – Punkt w∏àczenia, WartoÊç graniczna 1
Ka˝da wartoÊç zmierzonego ci´˝aru, przy której nast´puje prze∏àczenie mo˝e byç definiowana
niezale˝nie. W ten sposób, z wykorzystaniem histerezy, mo˝na zrealizowaç monitor wartoÊci
minimalnej i monitor wartoÊci maksymalnej.
Monitor wartoÊci maksymalnej jest realizowany poprzez nast´pujàcà specyfikacj´:
WartoÊç dla punktu w∏àczenia > wartoÊç dla punktu wy∏àczenia
Monitor wartoÊci minimalnej jest realizowany poprzez nast´pujàcà specyfikacj´:
WartoÊç dla punktu w∏àczenia < wartoÊç dla punktu wy∏àczenia
Na rys. E 5-5 przedstawiono funkcjonowanie wartoÊci granicznych 1 i 2.
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Rys. E 5-5 Definicja punktów prze∏àczania (wartoÊci granicznych)

5.3.2 DS4 – Punkt wy∏àczenia, WartoÊç graniczna 1
Patrz: Punkt w∏àczenia, wartoÊç graniczna 1.

5.3.3 DS4 – Punkt w∏àczenia, WartoÊç graniczna 2
Patrz: Punkt w∏àczenia, wartoÊç graniczna 1.

5.3.4 DS4 – Punkt wy∏àczenia, WartoÊç graniczna 2
Patrz: Punkt w∏àczenia, wartoÊç graniczna 1.

5.3.5 DS4 – Podstawa okreÊlania wartoÊci granicznych
WartoÊci graniczne mogà byç okreÊlane w oparciu o ci´˝ar brutto lub netto mierzony przez wag´.

5.4 DS9 Informacje o module
Do rekordu DS9 nie mo˝na dokonaç zapisu. Ten rekord danych dostarcza informacji o wersji
oprogramowania wewn´trznego (firmware) modu∏u.
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Nazwa

Typ

D∏ugoÊç

Nazwa modu∏u

STRING[10]

12

MLFB (20 znaków)

STRING[20]

22

Edycja HW

WORD

2

WartoÊç
domyÊlna
SIWAREX MS
7MH49300AA01
1

Wersja Firmware’u

STRING[4]

6

V1.0

Suma kontrolna
CRC pakietu

WORD

2

----

Zakres wartoÊci / Znaczenie /
WartoÊç wyÊwietlana
Nazwa modu∏u wa˝àcego
Numer zamówienia MLFB
Numer wersji sprz´tu
Numer wersji oprogramowania
wewn´trznego
W zale˝noÊci od wersji
oprogramowania

44
Tab. E 5-3 Struktura rekordu DS9

Informacje podane w rekordzie danych DS9 s∏u˝à identyfikacji modu∏u; zarówno konfiguracji
sprz´towej, jak i oprogramowania wewn´trznego.

5.5 DS15 Definiowanie wartoÊci tary
Rekord DS15 s∏u˝y do zewn´trznego okreÊlenia wartoÊci tary.
Procedury:
• Wprowadziç wartoÊç tary
• Przes∏aç rekord DS15 do wagi
• Wykonaç rozkaz „Accept tare entry (24)”
Nazwa

Typ

D∏ugoÊç

WartoÊç
domyÊlna

Wprowadzona
wartoÊç tary

INT

2

0

Zakres wartoÊci / Znaczenie /
WartoÊç wyÊwietlana
Wprowadzona wartoÊç tary
(wartoÊç tary predefiniowana)

2
Tab. E 5-4 Struktura rekordu DS15

5.5.1 DS15 – Wprowadzanie wartoÊci tary
DS15 s∏u˝y do wprowadzenia z zewnàtrz wartoÊci tary. Po samym zdefiniowaniu w rekordzie DS15 wartoÊç
tary nie jest jeszcze aktywna. Nale˝y jeszcze wykonaç przes∏anie tej wartoÊci do pami´ci tary w module
SIWAREX MS za pomocà komendy „Accept tare entry” (patrz kod rozkazu 24). Wyspecyfikowana wartoÊç tary
jest zaokràglona zgodnie z okreÊlonym krokiem cyfrowym.
Zaokràglona wartoÊç tary jest wartoÊcià wyjÊciowà w rekordzie DS30.
Je˝eli wartoÊç tary jest zdefiniowana przez sterownik, to przes∏anie tej wartoÊci odbywa si´ nie poprzez
rekord DS15, ale poprzez zmiennà (patrz rozdz. 8).

5.6 DS26 Zmienne procesów wewn´trznych
DS26 stosuje si´ do przechowywania aktualnych wartoÊci zmiennych procesów wewn´trznych.
Wszystkie te wartoÊci mo˝na odczytywaç, zarchiwizowaç i ponownie zapisaç do modu∏u SIWAREX MS. Nie
mo˝na jednak zmieniaç tych wartoÊci.
Procedury:
• Odczyt wartoÊci zmiennej
• Przes∏anie wartoÊci zmiennej do modu∏u SIWAREX MS jeÊli jest to konieczne (po wymianie modu∏u)
Ta operacja nie jest mo˝liwa, je˝eli koƒcówki P-PR sà zwarte.
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Nazwa

Typ

D∏ugoÊç

Suma kontrolna

WORD
BYTE

2
1

WartoÊç
domyÊlna
0
0

BYTE

1

0

Sta∏a procesu
tarowania *100

DINT

4

0

WartoÊç tary * 100

Sta∏a zerowania
*100

DINT

4

0

WartoÊç zera (ustawiona podczas
zerowania) * 100

Predefiniowanie
wartoÊç tary

Zakres wartoÊci / Znaczenie /
WartoÊç wyÊwietlana
Suma kontrolna
Zarezerwowane
1 = Pami´ç tary zawiera
wartoÊç domyÊlnà
wprowadzonà z zewnàtrz

12
Tab. E 5-5 Struktura rekordu DS26

5.7 DS30 Zmienne procesowe
Aktualny stan i informacje o wadze mo˝na monitorowaç za pomocà zmiennych procesowych.
Nazwa

Typ

D∏ugoÊç

Suma kontrolna

WORD

2

WartoÊç
domyÊlna
---

Status wagi

WORD

2

---

BYTE

1

---

Bity b∏´dów
operacyjnych
Zarezerwowany

BYTE

1

0

WartoÊç brutto

INT

2

---

WartoÊç netto

INT

2

---

WartoÊç tary

INT

2

---

Waga brutto/netto

INT

2

---

Waga brutto/netto
*10

DINT

4

---

Tara

INT

2

---

Niefiltrowane
wartoÊci mierzone

WORD

2

---

Filtrowane wartoÊci
mierzone

WORD

2

---

WartoÊç mierzona
w kodzie ASCII

STRING[14]

16

---

Zakres wartoÊci / Znaczenie /
WartoÊç wyÊwietlana
Suma kontrolna CRC16
Status wagi
Opis – patrz rozdz. 5.7.1
Bity b∏´dów operacyjnych
Opis – patrz rozdz. 5.7.2
Zarezerwowany 1
Waga brutto
Opis – patrz rozdz. 5.7.3
Waga netto
Opis – patrz rozdz. 5.7.4
Waga tara
Opis – patrz rozdz. 5.7.5
WyÊwietlacz wskazuje ci´˝ar
brutto/netto
Opis – patrz rozdz. 5.7.6
WyÊwietlacz wskazuje
ci´˝ar brutto/netto
z dziesi´ciokrotnie wi´kszà
rozdzielczoÊcià
(podstawa dla zapisu ci´˝aru
w ciàgu ASCII)
Opis – patrz rozdz. 5.7.7
WartoÊç tary
Opis – patrz rozdz. 5.7.8
Niefiltrowane wartoÊci
mierzone z wyjÊcia
przetwornika A/D
Opis – patrz rozdz. 5.7.9
Przefiltrowane wartoÊci
mierzone
Opis – patrz rozdz. 5.7.10
WartoÊç mierzona w kodzie
ASCII (ze zwi´kszonà
rozdzielczoÊcià przez krótki
czas od wydania komendy)
Opis – patrz rozdz. 5.7.11
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Milisekundy

INT

2

0

Sekundy
Minuty
Godziny

BYTE
BYTE
INT

1
1
2
46

0
0
0

Czas pracy – milisekundy
(0....999)
Opis – patrz rozdz. 5.7.12
Czas pracy – sekundy (0...59)
Czas pracy – minuty (0...59)
Czas pracy – godziny (0...32000)

Tab. E 5-6 Struktura rekordu DS30

5.7.1 DS30 – Status wagi
Te informacje szczegó∏owo okreÊlajà aktualny stan wagi.
Numer bitu
0
1
2

Nazwa
WartoÊç graniczna 1
WartoÊç graniczna 2
Waga wytarowana

3

Predefiniowanie wartoÊç tary

4

Maks.+9e

5

1/d zero

6
7

Stan ustalony
Modu∏ wykalibrowany

8

Definiowanie parametrów
zablokowane

9

Przekroczony minimalny
zakres wa˝enia
----Inicjalizacja
B∏àd modu∏u grupowy

10
11
12
13
14
15

Zakres wartoÊci / Znaczenie
1 = WartoÊç graniczna 1 przekroczona
1 = WartoÊç graniczna 2 przekroczona
1 = Pami´ç tary zapisana (= 0)
1 = Pami´ç tary zawiera wartoÊç domyÊlnà
wprowadzonà z zewnàtrz
1 = Zakres wa˝enia brutto przekroczony
o wi´cej ni˝ 9 kroków wyÊwietlacza.
1 = Ci´˝ar brutto mniejszy ni˝ ± 0,25d
(d odpowiada krokowi cyfrowemu)
1 = Wyst´puje stan ustalony
1 = Modu∏ wykalibrowany
1 = Blokada zapisu uaktywniona;
(Brak mo˝liwoÊci zmiany parametrów
DS3 lub przes∏ania komendy kalibracyjnej)
1 = Przekroczony minimalny zakres wa˝enia
----Inicjalizacja modu∏u SIWAREX MS
1 = Globalny b∏àd modu∏u / b∏àd operacyjny (SF)

Tab. E 5-7 Informacje okreslajàce status wagi
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5.7.2 DS30 – B∏´dy przetwarzania
Ten bajt wskazuje aktualne b∏´dy operacyjne.
Numer bitu
0
1

2

3
4
5
6

Nazwa
1= Inicjalizacja w zwiàzku z
b∏´dem pami´ci RAM
1= Restart w zwiàzku z b∏´dem
uk∏adu watchdog lub b∏´dem
programu
1= W module brak napi´cia
24 V (mo˝liwoÊç odczytu tylko
przez modu∏ SIMATIC-CPU, nie
przez modu∏ SIWATOOL MS)
1= Przepe∏nienie przy
obliczeniach ci´˝aru
1= B∏àd parametru
1= Przetwornik A/D osiàgnà∏
granic´ zakresu pomiarowego
1= Napi´cie na linii czujnika
obni˝one poni˝ej wartoÊci
minimalnej

7

1= B∏àd przetwornika A/D

Zakres wartoÊci / Znaczenie
Patrz: lista b∏´dów w rozdz. 7.6
Patrz: lista b∏´dów w rozdz. 7.6

Patrz: lista b∏´dów w rozdz. 7.6

Patrz: lista b∏´dów w rozdz. 7.6
Patrz: lista b∏´dów w rozdz. 7.6
Patrz: lista b∏´dów w rozdz. 7.6
Patrz: lista b∏´dów w rozdz. 7.6
Patrz: lista b∏´dów w rozdz. 7.6

Tab. E 5-8 B∏´dy operacyjne (bity informacje)

5.7.3 DS30 – WartoÊç brutto
Aktualna wartoÊç ci´˝aru brutto.

5.7.4 DS30 – WartoÊç netto
Aktualna wartoÊç ci´˝aru netto.

5.7.5 DS30 – WartoÊç tary
Aktualna wartoÊç tary.

5.7.6 DS30 – Waga brutto/netto
Aktualna wartoÊç ci´˝aru wskazywana na g∏ównym wyÊwietlaczu wagi (zewn´trzny zdalny wyÊwietlacz
Siebert S102 lub ciàg ASCII).

5.7.7 DS30 – Waga brutto/netto x10
Aktualna wartoÊç ci´˝aru o zwi´kszonej rozdzielczoÊci, która mo˝e byç wyÊwietlana chwilowo na g∏ównym
wyÊwietlaczu (zewn´trzny zdalny wyÊwietlacz Siebert S102 lub ciàg ASCII) przez okres 5 s.

5.7.8 DS30 – Tara
Aktualna wartoÊç tary z rozdzielczoÊcià okreÊlonà wartoÊcià kroku cyfrowego (DS3).

5.7.9 DS30 – Niefiltrowane wartoÊci mierzone przez przetwornik A/D
Aktualna wartoÊç cyfrowa z wyjÊcia przetwornika A/D bez filtracji cyfrowej.
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5.7.10 DS30 – Filtrowane wartoÊci mierzone przez przetwornik A/D
Aktualna wartoÊç cyfrowa z wyjÊcia przetwornika A/D po przejÊciu przez filtr cyfrowy (Dolnoprzepustowy filtr
uÊredniajàcy).
Parametry filtru sà zdefiniowane w DS3.

5.7.11 DS30 – WartoÊç mierzona w kodzie ASCII
Aktualna wartoÊç ci´˝aru z kropkà dziesi´tnà tak, jak jest przesy∏ana do g∏ównego wyÊwietlacza (zewn´trzny
zdalny wyÊwietlacz Siebert S102 lub ciàg ASCII).

5.7.12 DS30 – Czas pracy
W momencie w∏àczenia zasilania modu∏u SIWAREX MS jest uruchamiany uk∏ad czasowy zapewniajàcy
okreÊlenie w∏aÊciwego odniesienia czasowego dla komunikatów w buforze wiadomoÊci. Za ka˝dym razem,
gdy do bufora wiadomoÊci jest wpisywany komunikat, podawany jest tak˝e aktualny czas brany z tego w∏aÊnie
uk∏adu czasowego.
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Rozkazy
6.1 Grupy rozkazów
Rozkazy modu∏u SIWAREX MS sà podzielone na grupy. Zaliczenie rozkazów do jednej grupy odbywa si´ wg
kryterium ich funkcjonalnoÊci.
Ka˝dy rozkaz ma swój unikalny numer. Rozkaz mo˝e zostaç przes∏any poprzez ró˝ne interfejsy (SIMATIC-CPU,
SIWATOOL MS).
Za ka˝dym razem, gdy do modu∏u SIWAREX MS jest przes∏any rozkaz, nale˝y sprawdziç czy zosta∏ on wykonany
poprawnie czy nie. B∏´dy danych lub operacyjne (b∏´dy synchroniczne, por. rozdz. 7.5) jakie sà generowane
dostarczajà informacji dlaczego rozkaz nie mo˝e byç wykonany.
W grupie rozkazów dotyczàcych obs∏ugi i kalibracji znajdujà si´ rozkazy wykorzystywane podczas uruchamiania
wagi. W grupie rozkazów dotyczàcych wagi sà wszystkie te rozkazy, które obs∏ugujà stany statyczne wagi (np.
zerowanie, tarowanie).
Po otrzymaniu rozkazu, modu∏ SIWAREX MS sprawdza czy mo˝e on byç wykonany. Je˝eli wynik tego
sprawdzenia jest negatywny, to u˝ytkownik jest informowany o przyczynie za pomocà komunikatu
„synchronicznego” (patrz rozdz. 7.5).

6.2 Lista rozkazów
Rozkaz
1

2

3
4

5

8

Opis rozkazu
Rozkazy dotyczàce obs∏ugi i kalibracji
Utwórz kopi´ rezerwowà DS4 w pami´ci Flash.
Utwórz kopi´ rezerwowà wartoÊci parametrów
granicznych w pami´ci Flash (DS4).
Utwórz kopi´ rezerwowà DS26 w pami´ci Flash.
Utwórz kopi´ rezerwowà tary i zera wagi
w pami´ci Flash (DS26).
Rozkaz kalibracyjny – zero wagi poprawne.
Rozkaz zero wagi wa˝ne.
Rozkaz kalibracyjny – pomiar kalibracyjny 1
poprawny.
Pierwszy punkt kalibracyjny jest okreÊlony jako
wynik pomiaru kalibracyjnego.
Rozkaz kalibracyjny – pomiar kalibracyjny 2
poprawny.
Drugi punkt kalibracyjny jest okreÊlony jako
wynik
Wpisz do wszystkich rekordów danych
wartoÊci domyÊlne
Wszystkie parametry przyjmujà wartoÊci
oryginalnie okreÊlone przez producenta.

Komentarz

Wykonywany przy braku blokady
zapisu (zwory P-PR)
Wykonywany przy braku blokady
zapisu (zwory P-PR)

Wykonywany przy braku blokady
zapisu (zwory P-PR)
drugiego pomiaru kalibracyjnego.
Wykonywany przy braku blokady
zapisu (zwory P-PR)
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Rozkaz
15

21

22

23

24

25

26

Opis rozkazu
Przesuni´cie krzywej charakterystycznej.
Krzywa charakterystyczna, okreÊlona w trakcie
kalibracji wagi jest chwilowo przesuni´ta tak,
by aktualnie mierzony ci´˝ar odpowiada∏ zeru
(mia∏ zerowà wag´).
Rozkazy dotyczàce wagi
Zerowanie wagi
Aktualny ci´˝ar jest przyj´ty za zero wagi.
JednoczeÊnie jest kasowana wartoÊç tary.
Tarowanie
Aktualny ci´˝ar jest przyj´ty za zero, a
wyÊwietlacz jednoczeÊnie wskazuje pomiar
netto („Net”)
Kasowanie tary
Aktualna wartoÊç tary jest kasowana.
WyÊwietlacz wskazuje aktualnie mierzony
ci´˝ar i zmienia tryb wyÊwietlania z netto
na brutto (Gross”); jest wygaszany symbol
„Net”, a je˝eli zachodzi potrzeba to równie˝
kasowany jest wskaênik statusu „Preset tare”.
Akceptowanie wartoÊci tary z DS15
Zdefiniowana wartoÊç tary jest zaakceptowana
jako tara; jednoczeÊnie na wyÊwietlaczu pojawia
si´ oznaczenie wskazujàce na pomiar netto
(„Net”) i jest ustawiany wskaênik statusu „Preset
tare pT”.
W∏àczenie zwi´kszonej rozdzielczoÊci.
Zwi´kszenie rozdzielczoÊci wyjÊcia/wyÊwietlacza
wartoÊci mierzonej na czas 5 s.
Transferowanie wartoÊci tary z rejestrów
sterujàcych S7. WartoÊç tary z rejestrów
sterujàcych S7 poprawna. JednoczeÊnie
na wyÊwietlaczu pojawia si´ oznaczenie
wskazujàce na pomiar netto („Net”)
i jest ustawiany wskaênik statusu „Preset tare pT”.

Komentarz
Wykonywany przy braku blokady
zapisu (zwory P-PR)

Tab. E 6-1 Lista rozkazów modu∏u SIWAREX MS

Wi´cej informacji na temat przesy∏ania rozkazów z programu sterujàcego poprzez interfejs SIMATIC znajduje
si´ w rozdziale 8 Programowanie w STEP 7.
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Komunikaty i diagnostyka
7.1 Typy komunikatów
Komunikaty generowane przez modu∏ SIWAREX MS sà podzielone na kilka typów.
Komunikaty asynchroniczne (patrz rozdz. 7.6) mogà byç generowane samorzutnie w dowolnej chwili
w odpowiedzi na nieprzewidziane zdarzenie. Zalicza si´ do nich wewn´trzne lub zewn´trzne b∏´dy sprz´towe
(komunikaty operacyjne), które mogà wystàpiç samorzutnie podczas procesu wa˝enia.
Komunikaty synchroniczne (patrz rozdz. 7.7) zawsze powstajà w odpowiedzi na rozkaz. Powodujà je b∏´dy
danych, je˝eli w pakiecie danych przes∏anych do modu∏u wykryto prawdopodobieƒstwo b∏´du i modu∏
odrzuci∏ te dane. Sà równie˝ generowane w zwiàzku z bl´dami operacyjnymi, je˝eli modu∏ w zwiàzku ze
swoim aktualnym statusem nie mo˝e wykonaç rozkazu. Same bity statusu (patrz rozdz. 5.7.1) nie zaliczajà si´
jednak˝e do komunikatów. Status opisuje stan wagi w trakcie normalnej pracy i mo˝e byç sprawdzany oraz
oceniany w dowolnej chwili.

7.2 Drogi przesy∏ania komunikatów
Komunikaty modu∏u SIWAREX MS sà przesy∏ane do operatora ró˝nymi drogami. Wa˝ne jest by podczas
konfiguracji wybraç w∏aÊciwà drog´ dla przesy∏ania i przetwarzania komunikatów.
Zasadniczo, komunikaty sà przetwarzane z dwóch powodów:
• W celu przekazania ich do wyÊwietlacza na panelu operatorskim.
• W celu przekazania ich do programu sterujàcego, by zapewniç w∏aÊciwà reakcj´ procesu.
Mo˝liwe sà nast´pujàce drogi przesy∏ania komunikatów:
• Do programu SIWATOOL MS poprzez wyjÊciowy bufor komunikatów.
• Do jednostki centralnej SIMATIC CPU za pomocà biblioteki MicroScale.

7.3 Wykrywanie komunikatów za pomocà SIWATOOL MS
Bufor komunikatów jest zintegrowany z modu∏em i mo˝e pomieÊciç do 99 zapisów. Gdy liczba
komunikatów w buforze osiàgnie 99, to kolejny, najnowszy komunikat zostanie zapisany na miejscu
najstarszego, który zostanie utracony. Bufor komunikatów mo˝na odczytaç za pomocà programu SIWATOOL
MS (pozycja menu „Read all data records”) i zapisaç wraz parametrami wagi.
Wspomaga to wykrywanie, analiz´ i rozwiàzywanie problemów w systemie. Po wy∏àczeniu zasilania SIMATIC
CPU zawartoÊç bufora komunikatów jest tracona.
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7.4 Wykrywanie komunikatów poprzez bibliotek´ MicroScale
Wszystkie komunikaty modu∏u rozszerzajàcego SIWAREX mogà zostaç wykryte i przetworzone w sterowniku
za pomocà biblioteki MicroScale.
B∏´dy mogà zostaç wykryte podczas pracy z bibliotekà za pomocà zmiennej wyjÊciowej Lib_error_bits.
B∏´dy operacyjne oraz b∏´dy dzia∏ania i danych sà wskazywane przez zmiennà pami´ç definiowanà
parametrem. (patrz rozdz. 8 Programowanie w STEP 7).
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7.5 Komunikaty zwiàzane z b∏´dami danych i operacyjnymi (Komunikaty synchroniczne)
Numer b∏´du

B∏´dy dzia∏ania i danych – znaczenie

1

Nieznany rozkaz

2

Nieznany rekord danych

4

Zarezerwowany

5

Przes∏anie parametru, przes∏anie wartoÊci
wewn´trznego procesu lub wykonanie rozkazu
kalibracyjnego nie jest mo˝liwe ze wzgl´du
na aktywne zabezpieczenie przed zapisem

7

Rozkaz mo˝e byç wykonany tylko w stanie
spoczynkowym wagi

8

Nie zachowany minimalny odst´p czasu
mi´dzy dwoma rozkazami

20

Rozkaz mo˝na wykonaç tylko wtedy, kiedy
waga jest wykalibrowana

21

Uszkodzenie modu∏u

77
78

Zarezerwowana pozycja w DS3 – Zmiana
zawartoÊci niedozwolona
Zarezerwowany

80

Nieprawid∏owy zakres stanu ustalonego wagi

81

Niew∏aÊciwe po∏o˝enie kropki dziesi´tnej

82

Niepoprawny krok numeryczny

84

Niepoprawna wartoÊç charakterystyczna

84

Niepoprawna wartoÊç charakterystyczna

Opis
SIWAREX nie rozpoznaje kodu
rozkazu lub rekordu danych albo
nie mo˝e wykonaç rozkazu lub
przetworzyç rekordu danych
w aktualnym stanie operacyjnym.
Wyspecyfikowany rekord danych nie
istnieje.
Przetwarzanie parametrów
kalibracyjnych (DS3), wartoÊci
procesów wewn´trznych (DS26)
i wykonywanie rozkazów
kalibracyjnych jest mo˝liwe tylko
wtedy, kiedy zabezpieczenie przed
zapisem jest nieaktywne. Nale˝y
deaktywowaç zabezpieczenie przed
zapisem (aktualnie koƒcówki P-PR sà
zwarte).
Rozkaz mo˝e byç wykonany tylko
wtedy, kiedy waga znajduje si´
w stanie spoczynkowym. Nale˝y
odczekaç a˝ wskazanie wagi si´
ustali lub zmieniç parametry
dotyczàce stanu spoczynkowego
w DS3.
Pomi´dzy dwoma kolejnymi
rozkazami musi up∏ynàç co najmniej
5 s. Ten warunek stosuje si´
do rozkazów o kodach 1, 2, 3, 4, 5, 8.
Rozkaz mo˝na wykonaç tylko
wtedy, kiedy waga zosta∏a
wykalibrowana. Najpierw nale˝y
wykalibrowaç modu∏.
Rozkazu nie mo˝na wykonaç
z wzgl´du na awari´ modu∏u.
Nale˝y wprowadziç „----”.
Zarezerwowany.
Wyspecyfikowany zakres okreÊlajàcy
stan ustalony jest niepoprawny.
Zdefiniowane po∏o˝enie kropki
dziesi´tnej na zdalnym wyÊwietlaczu
jest niepoprawne.
Dozwolone pozycje to 0.....5.
Podany w DS3 krok numeryczny jest
niepoprawny. Dozwolone sà
nast´pujàce wartoÊci: 20, 10, 5, 2, 1.
Podany w DS3 parametr filtru jest
niepoprawny. Nale˝y sprawdziç
cz´stotliwoÊç granicznà (wartoÊç
dozwolona 0…9)
Podana w DS3 wartoÊç
charakterystyczna jest niepoprawna.
Nale˝y wybraç wartoÊç poprawnà
(1, 2 lub 4).
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Numer b∏´du

B∏´dy dzia∏ania i danych – znaczenie

85

Wynik pomiaru kalibracyjnego niewiarygodny

86

B∏àd definicji ci´˝arów kalibracyjnych

87

Nieprawid∏owo zdefiniowana wartoÊç
procentowa

88

Niedozwolona wartoÊç ujemna

89

Niedozwolony kod dla interfejsu TTY

94

Za ma∏y ci´˝ar kalibracyjny

96

Nieprawid∏owa tara

100

Ci´˝ar spoza zakresu definiujàcego zero

171

B∏àd sumy kontrolnej

172

B∏àd zapisu rekordu danych

173

B∏àd transferu rekordu danych

Opis
Co najmniej jeden wynik wa˝enia
kalibracyjnego jest wàtpliwy.
Zdefiniowane ci´˝ary kalibracyjne sà
niepoprawne. WartoÊci tych ci´˝arów
muszà nast´powaç w kolejnoÊci
rosnàcej lub wynosiç 0, gdy ci´˝ar
nie jest u˝ywany.
WartoÊç procentowa jest
nieprawid∏owo zdefiniowana.
WartoÊç przekraczajàca 100% jest
niedozwolona dla definiowania zera
wagi lub maksymalnej wartoÊci tary.
Parametr ma wartoÊç ujemnà, która
jest niedozwolona.
Wybrany kod dla interfejsu TTY
jest niedozwolony. Nale˝y ustaliç
poprawnà wartoÊç (0 lub 1).
Zdefiniowany w DS3 ci´˝ar
kalibracyjny jest za ma∏y.
Nale˝y zwi´kszyç ró˝nic´ ci´˝arów
kalibracyjnych. Ró˝nica ci´˝arów
mi´dzy kolejnymi ci´˝arami
kalibracyjnymi musi wynosiç
co najmniej 15% zakresu
pomiarowego.
Przekroczono wartoÊç odejmowanej
tary. Ten b∏àd pojawia si´
w nast´pujàcych przypadkach:
Podczas tarowania ci´˝ar brutto jest
wi´kszy od zdefiniowanego,
dopuszczalnego zakresu tary.
Zewn´trznie zdefiniowana wartoÊç
tary jest ujemna.
Zerowanie nie jest mo˝liwe poniewa˝
aktualne zero wagi le˝y poza
zdefiniowanym w DS3 zakresem zera
lub aktualny ci´˝ar brutto przekracza
górnà wartoÊç zdefiniowanego
zakresu pomiarowego.
B∏àd sumy kontrolnej w rekordzie
danych DS. 26. Dane zosta∏y
zafa∏szowane lub wersje DS sà ró˝ne.
Podczas zapisu rekordu danych
do pami´ci Flash nastàpi∏ b∏àd.
Podczas przesy∏ania rekordu danych
nastàpi∏ b∏àd. Rekord danych nie
zosta∏ przes∏any.

Tab. E 7-1 Lista b∏´dów dzia∏ania i danych
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7.6 Komunikaty operacyjne (Komunikaty asynchroniczne)
Kiedy b∏àd generuje komunikat operacyjny, wtedy zapala si´ czerwona dioda LED SF umieszczona na p∏ycie
czo∏owej. Wchodzàce i wychodzàce komunikaty operacyjne sà sygnalizowane w buforze diagnostycznym.
Numer b∏´du

Komunikaty operacyjne – znaczenie

17

Przekroczenie dopuszczalnego zakresu
sygna∏u z czujnika tensometrycznego

18

Przerwa po∏àczenia

19

B∏àd przetwornika A/D

20

Restart po zaniku napi´cia zasilajàcego

21

Restart w zwiàzku z b∏´dem
oprogramowania wewn´trznego.

22

Brak napi´cia zasilajàcego 24 V

Opis
Mierzony sygn∏ jest zbyt wysoki.
Nale˝y sprawdziç wartoÊç sygna∏u
za pomocà woltomierza
i skontrolowaç czujnik
tensometryczny. Nale˝y sprawdziç
wartoÊç charakterystycznà wagi
w rekordzie DS3.
Przerwane po∏àczenie z czujnikiem
tensometrycznym. Nale˝y sprawdziç
przewód po∏àczeniowy.
Ze wzgl´du na b∏àd nale˝y
zrestartowaç przetwornik A/D.
Informacja dotyczy tylko wystàpienia
restartu.
Informacja dotyczy tylko wystàpienia
restartu.
Brak napi´cia 24 V zasilajàcego
modu∏.

Tab. E 7-2 Lista komunikatów operacyjnych

Komunikaty operacyjne sà przesy∏ane interfejsem SIMATIC jako bajty. Znaczenie poszczególnych bitów jest
podane w tab. E 7-3.
Bit
0
1
2
3
4
5
6
7

Zakres wartoÊci / Znaczenie
1= Restart w zwiàzku z b∏´dem pami´ci RAM
1= Restart w zwiàzku z b∏´dem watchdoga lub programu
1= Brak napi´cia 24 V
1= Przepe∏nienie podczas obliczeƒ ci´˝aru
1= B∏àd parametru
1= Przetwornik A/D osiàgnà∏ zakres pomiarowy
1= Napi´cie na linii czujnika poni˝ej wartoÊci minimalnej
1= B∏àd przetwornika A/D

Tab. E 7-3 Bajt komunikatu operacyjnego
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7.7 Komunikaty sygnalizowane diodami LED
B∏´dy sygnalizowane przez diody LED znajdujàce si´ na panelu czo∏owym modu∏u SIWAREX MS
sà przedstawione w tab. E 7-4.
Symbol

Kolor diody LED

LED

Opis

SF

Czerwona

LED 1

Awaria systemu
Awaria sprz´towa

Zielona

LED 2

RUN

Zielona

LED 3

Netto

Zielona

LED 4

Spoczynek

Pomaraƒczowa

LED 5

Ochrona przed
zapisem

0

Zielona

LED 6

MAX

Czerwona

LED 7

Przekroczenie
zakresu

Zielona

LED 8

Pod∏àczenie 24 V


NET



+ 24 VDC

1

/4 d zero

Stan wyÊwietlacz podczas
operacji
WY¸: Brak b∏´du
W¸: B∏àd
WY¸: B∏àd/defekt krytyczny
W¸: Cykliczne b∏yski: Jednostka
centralna S7 jest wstrzymana lub
procedura SBR SiwaMS nie jest
cyklicznie wywo∏ywana
WY¸: Waga nie jest wytarowana
(wynikiem wa˝enia jest ci´˝ar brutto)
W¸: Waga jest wytarowana
(wynikiem wa˝enia jest ci´˝ar netto)
WY¸: Waga nie jest w spoczynku
W¸: Waga jest w spoczynku
WY¸: Ochrona przed zapisem
nieaktywna
W¸: Ochrona przed zapisem aktywna
WY¸: Wskazanie poza zakresem 1/4
d zero
W¸: Wskazanie mieÊci si´ w zakresie
1
/4 d zero
WY¸: Wynik pomiaru
w dozwolonym zakresie
W¸: Wynik pomiaru przekroczony
o wi´cej ni˝ 9 kroków numerycznych
WY¸: Brak napi´cia 24 V
W¸: Poprawne napi´cie 24 V

Tab. E 7-4 Lista komunikatów sygnalizowanych diodami LED

Strona
Strona 448

Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek E
Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek E

Programowanie w STEP 7-Micro/Win
8.1 Uwagi ogólne
Dla programowania modu∏u wymagany jest STEP 7 Micro/Win w wersji co najmniej 4.0 SP2.
SIWAREX MS zosta∏ opracowany pod kàtem wspó∏pracy z SIMATIC S7-200.
Konfiguracja sprz´towa jest opisana w rozdziale 4 Konfiguracja sprz´towa i pod∏àczenie. SIWAREX MS jest
wykorzystywany podobnie jak analogowy modu∏ rozszerzajàcy.
Biblioteka MicroScale jest dostarczana z pakietem konfiguracyjnym, niezb´dnym do pracy modu∏u SIWAREX
MS.
Dost´pny jest równie˝ opis kompletnego projektu – „Getting Started”. W „Getting Started” jest podany opis
tworzenia oprogramowania aplikacyjnego, stosowanego równie˝ w Micro Set 6.
Rekomendowane jest u˝ycie tego programu i ewentualne jego rozszerzania w celu dostosowania
do ró˝nych zastosowaƒ.

8.2 Wst´pna konfiguracja systemowego modu∏u danych
Systemowy modu∏ danych musi byç zaadaptowany w trakcie konfiguracji modu∏u rozszerzajàcego SIWAREX
MS. Planowany analogowy zakres wejÊciowy (AEW) modu∏u SIWAREX MS nie mo˝e byç filtrowany!

Rys. E 8-1 Systemowy modu∏ danych przed konfiguracjà
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Po konfiguracji filtr jest dezaktywowany

Rys. E 8-2 Systemowy modu∏ danych po konfiguracji (dla 4 modu∏ów SIWAREX MS)

Rys. E 8-3 Adresy modu∏ów
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8.3 Wykorzystanie biblioteki „MicroScale” w Micro/Win
Biblioteka jest w∏àczana do Micro/Win w sposób nast´pujàcy.
W pozycji menu: File / Library add/delete…, nale˝y nacisnàç „Add…” i wybraç odpowiednià bibliotek´
z foldera na CD (rys. E 8-4):

Rys. E 8-4 W∏àczanie biblioteki do Micro/Win

Po zapisaniu, biblioteka pojawia si´ w strukturze katalogów i mo˝e byç w dodolnym momencie
u˝ywana.
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Rys. E 8-5 Bibliteka MicroScale w∏àczona do Micro/Win
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8.4 SIWAREX MS w programie cyklicznym
Modu∏ SIWAREX MS komunikuje si´ z jednostkà centralnà SIMATIC CPU za poÊrednictwem biblioteki MicroScale.
Biblioteka SIWAREX znajduje si´ w katalogu S7-200_Software na p∏ycie CD wchodzàcej w sk∏ad
pakietu konfiguracyjnego SIWAREX MS dla systemu SIMATIC S7-200.
Projekt sk∏ada si´ z kilku stacji. W celu kontynuacji nale˝y wybraç stacj´ odpowiednià dla danej
konfiguracji. Biblioteka MicroScale zostaje zaakceptowana i jest wywo∏ywana cyklicznie w programie
u˝ytkownika raz dla ka˝dej wagi na poziomie programu (np. w OB1) po czym sà do niej przesy∏ane
parametry u˝yte podczas wywo∏ania.
Wywo∏anie w programie biblioteki MicroScale dla jednej wagi jest zilustrowane na rys. E 8-6.

Rys. E 8-6 Parametry wywo∏ania biblioteki MicroScale dla jednej wagi

Wywo∏anie w programie biblioteki MicroScale dla dwóch wag jest zilustrowane na rys. E 8-7.

Rys. E 8-7 Parametry wywo∏ania biblioteki MicroScale dla dwóch wag
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8.5 Parametry wywo∏ania biblioteki MicroScale
Parametry wywo∏ania biblioteki MicroScale sà opisane w nast´pnych paragrafach. Do komunikacji z modu∏em
SIWAREX (np. przechowywanie danych, rozkazy itd.) jest wykorzystywana pami´ç zmiennych.

8.5.1 First_AEW, Second_AEW, Third_AEW, Fourth_AEW: IN, WORD
SIWAREX MS wymaga dla dzia∏ania 4 s∏ów w obszarze wejÊciowym SIWAREX CPU. Parametry First_AEW,
Second_AEW, Third_AEW i Fourth_AEW muszà byç zgodne z rzeczywistymi adresami modu∏u.

8.5.2 FirstVB_POINTER: IN, DWORD
Do komunikacji z modu∏em SIWAREX ka˝dej wagi jest stosowany zakres pami´ci zmiennych
o d∏ugoÊci 20 bajtów. Bajt poczàtkowy tego zakresu jest okreÊlany przez parametr biblioteczny
„FirstVB_POINTER”, w Pointer-Format, np. dla bajta zmiennej VB0: „&VB0”.
Struktura pami´ci zmienych jest wyjaÊniona w kolejnym rozdziale „Alokacja pami´ci zmiennych”.

8.5.3 Lib_Error_Bits: IN_OUT, WORD
Je˝eli w trakcie przetwarzania w bibliotece wystàpi b∏àd, to jest on wskazywany przez to s∏owo.

Ostrze˝enie
Je˝eli wystapi b∏àd zwiàzany z bibliotekà MicroScale, to trzeba za∏o˝yç, ˝e otrzymane na wyjÊciu zmienne
nie odpowiadajà rzeczywistemu stanowi modu∏u.
Bit0...7: Zarezerwowane
Bit8: B∏àd parametru „FirstVB_POINTER”
Bit9: Lifebit-Error Siwarex MS
Bit10: B∏àd parametru „Select_Process_Value” (wartoÊç: 0...6)
Bit11: Rozkaz anulowany ze wzgl´du na restart
Bit12...15: Zarezerwowane

8.5.4 First_AAW, Second_AAW, Third_AAW, Fourth_AAW: OUT, WORD
SIWAREX MS wymaga dla dzia∏ania 4 s∏ów w obszarze wejÊciowym SIWAREX CPU. Parametry First_AAW,
Second_AAW, Third_AAW i Fourth_AAW muszà byç zgodne z rzeczywistymi adresami
modu∏u.
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8.6 Alokacja pami´ci zmiennych
Poni˝ej opisano alokacj´ pami´ci zmiennych.
Pami´ç zmiennych dla biblioteki MicroScale
Pami´ç
zmiennych
– bajty

Nazwa

Typ

DomyÊlnie

VB n

Actual_Process_Value

BYTE

B#16#0

VB n+1
VW n+2

Zarezerwowany
Process_Value

INT
WORD

0
W#16#0

VB n+4

Bit_Messages

BYTE

B#16#0

VB n+5

Synchronous_Error_Code

INT

0

VB n+6

Asynchronous_Error_Bits

BYTE

B#16#0

VB n+7

Refresh_Counter

BYTE

B#16#0

VW n+8

Scale_Status_Bits

WORD

0

VB n+10

Select_Process_Value

BYTE

B#16#0

Komentarz
Wskazuje, jaka wartoÊç procesu
jest aktualnie wyjÊciem na pozycji
VW n+2.
0: Ci´˝ar brutto/netto
1: Ci´˝ar tara
2: WartoÊç przetwarzana brutto
3: WartoÊç przetwarzana netto
4: WartoÊç przetwarzana tara
5: WartoÊç nieprzetworzona filtrowana
6: WartoÊç nieprzetworzona
niefiltrowana
Aby móc wykorzystaç wartoÊç
przetwarzanà, numer musi
odpowiadaç definicji znajdujàcej si´ na
pozycji VB n+10. WartoÊç wyjÊciowa
zapisywana na pozycj´ VW n+2
odpowiada poczynionemu na pozycji
VB n+10 wyborowi, tylko wtedy je˝eli
numery sà zgodne.
Zarezerwowany
Aktualnie przetwarzana wartoÊç
Informacje o wykonaniu rozkazu:
Bit0: Rozkaz jest wykonany
Bit1: Rozkaz jest wykonany bez b∏´du
(prawda przez jeden okres)
Bit2: Podczas wykonywania rozkazu
wystàpi∏ b∏àd (=b∏àd synchroniczny)
(prawda przez jeden okres)
Bit 3...7: Zarezerwowane
Komunikat o b∏´dzie synchronicznym
Numer komunikatu je˝eli w zmiennej
VB n+4 zosta∏ ustawiony na jeden
okres bit 2.
Komunikat o b∏´dzie asynchronicznym
Znaczenie poszczególnych bitów jest
podane w tab. E 4-3
OdÊwie˝enie licznika
Liczba cykli pomiarowych modu∏u
SIWAREX od aktualnie przetwarzanej
wartoÊci.
Status wagi
Bity statusu sà opisane w tab. E 5-7
Wybór aktualnie przetwarzonej
wartoÊci do wyÊwietlenia na pozycji
VW n+2:
(por. VB n: „Actual_Process_Value”)
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Pami´ç
zmiennych
– bajty

Nazwa

Typ

DomyÊlnie

VB n+11

Command_Code

INT

0

VB n+12

Bit_Commands

BYTE

B#16#0

VW n+14

Preset_Tare_Value

INT

0

VW n+16

Lifebit_Counter

WORD

W#16#0

VW n+18

Lib_Error_Bits

WORD

W#16#0

Komentarz
Kod rozkazu
Numer rozkazu, który ma byç
wykonany jako nast´pny.
Zawsze nale˝y najpierw wprowadziç
numer rozkazu, a dopiero potem
wywo∏aç go (VB n+12, Bit 0).
Rozkazy bitowe:
Bit 0: Wyzwolenie rozkazu:
Bit jest ustawiany zboczem,
które przestawia bit z powrotem
automatycznie.
Bit 1…7: Zarezerwowane
Zarezerwowane INT 0 Zarezerwowane
Wprowadzona wartoÊç tara
Ta zmienna s∏u˝y do predefiniowania
wartoÊci tary
Wewn´trzny licznik do kontroli lifebit
(Do wykorzystania tylko w przypadku
biblioteki MicroScale)
B∏àd podczas przetwarzania biblioteki
(=Parametr biblioteki
„SBR_Error_Bits”)

n = Bajt poczàtkowy w pami´ci zmiennych, por. parametr biblioteczny „FirstVB_POINTER”
Tab. E 8-1 Alokacja pami´ci zmiennych
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8.7 „Getting Started” modu∏u SIWAREX MS
„Getting started” to gotowe do u˝ycia oprogramowanie aplikacyjne dla wagi. Sk∏ada si´ z projektu
zawierajàcego nast´pujàce programy.

8.7.1 Program STEP 7-Micro/Win
Projekt nosi nazw´: SIWAREX_MS_Getting_Started_TP177micro.mwp.
Biblioteka MicroScale oraz program narz´dziowy sà wywo∏ywane w programie.

Rys. E 8-8 Wywo∏ania programu w projekcie SIWAREX MS Getting Started

8.7.2 Praca z panelem dotykowym TP 177Micro w oparciu o WinCC Flexible.
Dla programowania wymagany jest WinCC Flexible wydanie co najmniej 2005 + HF1.
W grafice przedstawiajàcej wag´ wyÊwietlane sà ci´˝ar wa˝ony, informacje o statusie i komunikaty.
Aby za∏adowaç grafik´ do jednostki operacyjnej niezb´dne jest oprogramowanie WinCC Flexible.
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Poza grafikà pokazujàcà aktualnà wartoÊç ci´˝aru, mo˝na stworzyç inne grafiki systemowe
do zastosowania.

stosownie

Rys. E 8-9 Wyglàd ekranu SIWAREX MS na panelu TP177
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Konfiguracja wagi – SIWATOOL MS
9.1 Uwagi ogólne
Program SIWATOOL MS s∏u˝y do konfiguracji wagi niezale˝nie od systemu automatyki SIMATIC S7-200.
Ten program jest zawarty w dostarczanym pakiecie konfiguracyjnym.
Pierwszym krokiem jest instalacja programu (katalog SIWATOOL_MS). Instalacja wymaga poni˝ej
10 MB wolnego miejsca na twardym dysku.

9.2 Okno i funkcje SIWATOOL MS
Okno programu jest tak skonstruowane, ˝e nawigacja po polach definicji parametrów modu∏u SIWAREX MS
jest ∏atwa. W lewej cz´Êci jest przedstawiony w postaci struktury drzewiastej przeglàd parametrów.
Grupowanie tych parametrów odpowiada ró˝nym funkcjom, wyst´pujàcym podczas planowania projektu,
oraz jego uruchamiania, testowania, a tak˝e serwisowania.
Ka˝da ga∏àê drzewa odpowiada rekordowi danych SIWAREX MS. Rekord danych skupia w jednym miejscu
kilka parametrów. Parametry rekordu danych mogà byç edytowane w prawej cz´Êci okna, gdzie sà
przedstawione jako indeksowane karty skorowidza.
Jako pierwsza karta znajduje si´ karta informacyjna. Opisuje ona jakie zadania mogà byç przetwarzane
wykorzystujàc parametry wybranego rekordu danych. Operacje nadawania, odbierania i przesy∏ania dotyczà
ca∏ego rekordu danych a nie jego poszczególnych kart.

9.3 Ustawianie parametrów w trybie off-line
Wszystkie parametry wagi mogà byç przetwarzane i zapami´tywane bez pod∏àczonego modu∏u SIWAREX
MS. W ten sposób ulega skróceniu czas przygotowywania modu∏u do pracy.
Parametry dla wi´cej ni˝ jednej wagi mo˝na przygotowaç w biurze i przes∏aç je do modu∏u podczas
przygotowywania go do pracy.
Dane jednej wagi, b´dàcej aktualnie w u˝yciu mogà byç odczytane i wykorzystane podczas
przygotowywania do pracy innej wagi.

9.4 Ustawianie parametrów w trybie on-line
Aby wykorzystywaç tryb on-line nale˝y do modu∏u SIWAREX MS pod∏àczyç komputer PC wyposa˝ony
w kabel SIWATOOL (por. rozdz. Akcesoria). Port szeregowy COM komputera mo˝na skonfigurowaç
z poziomu menu komunikacyjnego.
Podczas operacji on-line mo˝na zmieniaç wszystkie parametry. Okno komunikatów s∏u˝y do prezentacji
zawartoÊci bufora komunikatów modu∏u SIWAREX MS. Aktualnie przetwarzana wartoÊç mo˝e byç
obserwowana w ró˝nych oknach. W celach testowania do modu∏u SIWAREX MS mo˝na przes∏aç
wszystkie rozkazy.
W celach archiwizacyjnych wszystkie dane mogà byç odczytywane i zapisywane do pliku lub drukowane.
W trakcie operacji on-line w module mogà byç edytowane wszystkie dane.
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Poza grafikà pokazujàcà aktualnà wartoÊç ci´˝aru, mo˝na stworzyç inne grafiki systemowe stosownie do zastosowania.

2N

6,:$722/ 06

Rys. E 9-1 Okno SIWATOOL MS

9.5 Pomoc
Po klikni´ciu na rekord danych w lewej cz´Êci okna programowego, w prawej cz´Êci tego okna mo˝na wybraç
kart´ informacyjnà wyjaÊniajàcà jaki jest wp∏yw danego rekordu danych na dzia∏anie wagi.
Po wyborze karty, pojawia si´ segment odpowiedniego rekordu danych, w postaci pól wejÊciowych i wyjÊciowych.
Poza samymi oznaczeniami parametrów przydatne mogà byç tzw. Tool Tips, tj. wskazówki przypominajàce
znaczenie poszczególnych parametrów (w∏aÊciwy tekst jest wyÊwietlany, gdy wskaênik myszy znajduje si´ nad
odpowiednim polem).
Klikni´cie na opcj´ menu „Help” (pomoc) wywo∏uje podr´cznik SIWAREX MS. Dla przeczytania tego
podr´cznika konieczne jest zainstalowanie programu Acrobat Reader.
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Akcesoria
W tab. E 10-2 wymieniono niezb´dne i opcjonalne akcesoria modu∏u SIWAREX MS
SIWAREX MS
Uk∏ad elektroniczny wagi dla systemu SIMATIC
S7-200 do zastosowaƒ nie wymagajàcych
certyfikowanej kalibracji, waga 0,2 kg.
Do pod∏àczenia wagi.
Podr´cznik modu∏u SIWAREX MS.
Wersje niemiecka, angielska, w∏oska, hiszpaƒska,
francuska.
Pakiet konfiguracyjny
SIWAREX MS dla SIMATIC Micro/Win Ver. 4.0 SP2
i wy˝sze.
CD-ROM, zawierajàcy:
• oprogramowanie konfiguracyjne SIWATOOL
dla PC (wersje: niemiecka, angielska, w∏oska,
hiszpaƒska, francuska)
• Podr´cznik modu∏u SIWAREX MS w wersji
elektronicznej (wersje: niemiecka, angielska,
w∏oska, hiszpaƒska, francuska)
• biblioteka Micro/Win dla komunikacji pomi´dzy
SIWAREX MS i SIMATIC S7-200 CPU
• SIWAREX MS Getting Started „gotowe do u˝ycia”
oprogramowanie aplikacyjne dla u∏atwienia
rozpocz´cia programowania wagi.
Kabel po∏àczeniowy SIWATOOL
dla po∏àczenia modu∏u SIWAREX MS
z szeregowym interfejsem PC
• D∏ugoÊç 2 m
• D∏ugoÊç 5 m
Ekranowany zacisk po∏àczeniowy
ZawartoÊç: 10 szt.
Uwaga:
Jeden ekranowany zacisk po∏àczeniowy jest
wymagany w ka˝dym z nast´pujàcych przypadków:
• Pod∏àczenia kabla do czujnika tensometrycznego i
• Pod∏àczenia interfejsu TTY.

7MH4 930-0AA01

Mo˝na bezp∏atnie Êciàgnàç z Internetu
www.siemens.de/waegetechnik
7MH4 930-0AK01

Mo˝na bezp∏atnie Êciàgnàç z Internetu
www.siemens.de/waegetechnik

7MH4 702-8CA
7MH4 702-8CB
6ES5 728-8MA11
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Akcesoria opcjonalne
Zdalny wyÊwietlacz cyfrowy, mo˝e byç pod∏àczony
do modu∏u SIWAREX MS bezpoÊrednio poprzez
interfejs TTY. U˝yteczne typy wyÊwietlaczy: S102
Siebert Industrieelektronik GmbH Postfach 1180
D-66565 Eppelborn Tel.: 06806/980-0 Fax: 06806/
980-999 Internet: http://www.siebert.de
W celu uzyskania szczegó∏owych informacji nale˝y
si´ skontaktowaç z producentem.
SIWAREX JB
Puszka po∏àczeniowa i dystrybucyjna
dla równoleg∏ego pod∏àczania czujników
tensometrycznych.
SIWAREX EB
Puszka rozszerzajàca do przed∏u˝ania kabla
∏àczàcego czujnik ci´˝aru.
Ex-Interface, typu SIWAREX
Bez certyfikatu ATEX dla z natury bezpiecznych
po∏àczeƒ czujników ci´˝aru, odpowiedni dla
modu∏ów SIWAREX MS, U, M, FTA, FTC i P.
Z certyfikatami UL i FM.
Podr´cznik interfejsu SIWAREX Pi Ex.
Ex-Interface, typu SIWAREX IS
Z certyfikatem ATEX dla z natury bezpiecznych
po∏àczeƒ czujników ci´˝aru, z podr´cznikiem
u˝ytkownika, odpowiedni dla modu∏ów SIWAREX
MS, U, M, FTA, FTC i P.
Bez certyfikatów UL i FM.
Na pràd zwarciowy < DC 199 mA
Na pràd zwarciowy < DC 137 mA
Kable (opcjonalnie)
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0.75 ST + 2 x (2 x 0.34 ST) – CY
Do pod∏àczania modu∏ów SIWAREX MS, U, M, FTA,
FTC, P z puszkà po∏àczeniowà i dystrybucyjnà
(JB), puszkà rozszerzajàcà (EB) lub z interfejsem
Ex (Ex-I), jak równie˝ do po∏àczeƒ dwóch puszek
w instalacjach stacjonarnych, dopuszczalne
sporadyczne zagi´cia.
Zewn´trzna Êrednica 10,8 mm.
Dla temperatur otoczenia –20 to +70°C.
Kabel Li2Y 1 x 2 x 0.75 ST + 2 x (2 x 0.34 ST)
– CY, w niebieskiej koszulce.
Do pod∏àczania puszki po∏àczeniowej
i dystrybucyjnej (JB) lub puszki rozszerzajàcej (EB)
w obszarze, w którym wyst´puje ryzyko eksplozji i
interfejsu Ex (Ex-I), w instalacjach stacjonarnych,
dopuszczalne sporadyczne zagi´cia.
Niebieska os∏ona izolacyjna z PVC, Êrednica
zewn´trzna ok. 10,8 mm.
Dla temperatur otoczenia –20 to +70°C.
Kabel LiYCY 4 x 2 x 0.25 mm2
Dla TTY (2 pary przewodów po∏àczone równolegle),
do pod∏àczenia zewn´trznego wyÊwietlacza.

7MH4 710-1BA

7MH4 710-2AA

Pi 7MH4 710-5AA

C71000-T5974-C29

7MH4 710-5BA
7MH4 710-5CA
7MH4 702-8AG

7MH4 702-8AF

7MH4 407-8BD0

Tab. E 10-1 Akcesoria
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Dane techniczne
11.1 Integracja w systemie automatyki
Modu∏ mo˝e wspó∏pracowaç z nast´pujàcymi
jednostkami centralnymi systemu S7-200

6ES7212-1AB23-0XB0, 6ES7212-1BB23-0XB0,
6ES7214-1AD23-0XB0,6ES7214-1BD23-0XB0,
6ES7214-2AD23-0XB0, 6ES7214-2BD23-0XB0,
6ES7216-2AD23-0XB0, 6ES7216-2BD23-0XB0.
SIWAREX MS mo˝e byç równie˝ u˝yty z jednostkami
centralnymi S7-200 SIPLUS, ale sam modu∏
SIWAREX MS nie jest przewidziany do zastosowania
w rozszerzonym zakresie warunków
Êrodowiskowych:
6AG1212-1AB23-2XB0, 6AG1212-1BB23-2XB0,
6AG1214-1AD23-2XB0, 6AG1214-1BD23-2XB0,
6AG1214-2AD23-2XB0, 6AG1214-2BD23-2XB0,
6AG1216-2AD23-2XB0, 6AG1216-2BD23-2XB0.

Tab. E 11-1 Jednostki centralne SIMATIC

11.2 Zasilanie 24 V
Systemowy zasilacz musi zapewniç izolowane niskie napi´cie funkcyjne (zgodnie z normà EN60204-1)
Napi´cie nominalne
Statyczne granice dolna/górna
Dynamiczne granice dolna/górna

Maks. pobór pràdu

DC 24 V
DC 20,4 V/28,8V
DC 18,5 V/30,2 V
DC 35 V przez czas 500 ms z czasem
powtarzania 50 s.
130 mA

Typowa moc strat modu∏u

5W

Przepi´cia nieokresowe

Tab. E 11-2 Dane: Napi´cie zasilania 24 V

11.3 Napi´cie zasilania pobierane z magistrali S7-200

Pobór pràdu z linii 5 V magistrali SIMATIC

Typowo < 140 mA

Tab. E 11-3 Dane: Zasilanie z magistrali SIMATIC
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11.4 Pod∏àczenie czujnika tensometrycznego
Po∏àczenie
B∏àd graniczny zgodnie z normà DIN1319-1
odniesiony do wartoÊci zakresowej w temp.
20 °C ±10 K
Rozrzut wspó∏czynnika temperaturowego
Punk zerowy wspó∏czynnika temperaturowego

Pe∏en mostek tensometryczny
pod∏àczony technikà 4 lub 6 przewodowà
<
– 0,05%
<
– 20 ppm/K v. E
<
– 0,1 μV/K

Cz´stoÊç odÊwie˝ania mo˝e byç prze∏àczana

<
– 0,015%
50 Hz lub 30 Hz

RozdzielczoÊç wewn´trzna

65535 cz´Êci

B∏àd liniowoÊci

0 do 1 mV/V
3 zakresy pomiarowe

0 do 2 mV/V
0 do 4 mV/V

Maksymalna odleg∏oÊç do czujnika
tensometrycznego

500 m

Maksymalna odleg∏oÊç pomi´dzy
tensometrycznym ci´˝aru i interfejsem EX-I
w obszarze Ex

150/500 m dla grupy gazowej IIC
500 m dla grupy gazowej IIB
(por. podr´cznik SIWAREX IS)

Zasilanie czujnika tensometrycznego
Napi´cie
Maksymalny pràd

Typowo 6 VDC*
150 mA

Dopuszczalna rezystancja czujnika
tensometrycznego bez interfejsu Ex-I przy
zasilaniu z SIWAREX MS

> 40 Ω
< 4010 Ω

Dopuszczalna rezystancja czujnika
tensometrycznego z interfejsem Ex-I

> 87 Ω
< 4010 Ω

Monitorowanie wejÊç czujników

Typowo <
– 5,3 V ±2%
Histereza 0,1 V

Czas odpowiedzi monitora linii czujnika
T∏umienie sygna∏u sumacyjnego CMRR @50/60
Hz

<
–1s
Typowo 80 dB

Cz´stotliwoÊç graniczna filtru
dolnoprzepustowego

0,05…5 Hz

G∏´bokoÊç filtru uÊredniajàcego

2…255 wartoÊci

Izolacja

500 VDC

* Podane wartoÊci dotyczà wyjÊcia modu∏u
**Przy u˝yciu rekomendowanych kabli (akcesoria)
Tab. E 11-4 Dane: Pod∏àczenie czujnika tensometrycznego
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11.5 Interfejs RS 232C
Pr´dkoÊç transmisji
Bity danych
ParzystoÊç
Bity stopu
Maksymalna odleg∏oÊç
Poziom sygna∏u
Izolacja

9600 bodów
8
Nieparzysta
1
15 m
Zgodnie z EIA-RS232C
500 VDC

Tab. E 11-5 Dane: Interfejs RS232C

11.6 Interfejs TTY

Pr´dkoÊç transmisji
Bity danych
ParzystoÊç
Bity stopu
Maksymalna d∏ugoÊç linii (@ 20 mA)
Izolacja
Spadek napi´cia nadajnika

Pasywny i jednokierunkowy, tj. tylko
nadawanie (TxD)
9600 bodów
8
Nieparzysta
1
125 m
500 VDC
<2V

Maksymalny pràd p´tli

25 mA

Tryb pracy

Tab. E 11-6 Dane: Interfejs TTY
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11.7 Wymiary i waga
Wymiary L x W x H

80 x 71,2 x 62 mm

Masa

165 g

Tab. E 11-7 Dane: Wymiary i waga

11.8 Warunki Êrodowiskowe
SIWAREX MS jest zaprojektowany do pracy w systemie SIMATIC S7-200 w nast´pujàcych warunkach:
Warunki stosowania zgodne z IEC60712:
Praca:
IEC60721-3-3,
Warunki stacjonarne, odpornoÊç na pogod´,
klasa 3M3, 3K3.
Magazynowanie/transport:
IEC 60721-3-2,
Transport w opakowaniu, brak skraplania pary,
klasa 2M2, 2K4.
W przypadku koniecznoÊci stosowania w trudnych warunkach (np. du˝e zapylenie, wilgoç lub gazy
o charakterze kwaÊnym itd.) nale˝y przedsi´wziàç dodatkowe Êrodki zabezpieczajàce takie, jak
obudowy B.
Tab. E 11-8 Dane: Warunki Êrodowiskowe
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11.9 Wymagania i dane mechaniczne
Test
Wibracje
podczas pracy

Norma
IEC 60068-2-6

Udary podczas
pracy

IEC 60068-2-27

Swobodny
upadek

IEC 68000-2-32

Przewrócenie

IEC 68000-2-32

Wynik testu
Test Fc
Monta˝ w szafie: 0,30 mm od 10 do 57 Hz;
2 G od 57 do 150 Hz
Monta˝ na szynie: 15 mm od 10 do 57 Hz;
1 G od 57 do 150 Hz
10 przesuni´ç na oÊ, 1 oktawa/min
Test Ea
150 m/s2, pó∏-sinus
Czas trwania: 11 ms
KrotnoÊç: 3 razy na ka˝dà oÊ
w ujemnym i dodatnim kierunku
Test Ed
Upadek z wysokoÊci 1 m, 5 razy
w opakowaniu transportowym
100 mm, 4 razy bez opakowania

Tab. E 11-9 Dane: Wymagania mechaniczne
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11.10 Wymagania elektryczne, EMC i klimatyczne
11.10.1 Ochrona elektryczna i wymogi bezpieczeƒstwa
UWAGA
Aktualnie obowiàzujàce dla modu∏u SIWAREX MS zezwolenia sà wskazane na tabliczce znamionowej.

Dyrektywy:
89/336/EEC „KompatybilnoÊç elektromagnetyczna”
94/9/EC „Ochrona przeciwwybuchowa”
Uwaga:
Bli˝sze informacje na temat dyrektywy EC znajdujà si´
w dokumentacji produktu towarzyszàcej ka˝demu
modu∏owi SIWAREX MS.
Underwriters Laboratories Inc. zgodnoÊç z UL 508
(przemys∏owy sprz´t sterujàcy) MSA C22.2 No. 142
(sprz´t sterujàcy procesami technologicznymi) UL
1604 (obszary niebezpieczne) MSA-213 (obszary
niebezpieczne) Zatwierdzony do zastosowania w:
Klasa I, Dzia∏ 2, Grupa A, B, C, D Tx;
Klasa I, Strefa 2, Grupa IIC Tx
Factory Mutual Research (FM) zgodnoÊç z Approval
Standard Class Number 3611, 3600, 3810
Zatwierdzony do zastosowania w:
Klasa I, Dzia∏ 2, Grupa A, B, C, D T4;
Klasa I, Strefa 2, Grupa IIC T4
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zgodne
z EN 50021 (aparaty elektryczne do zastosowania
w potencjalnie wybuchowej atmosferze; typ
zabezpieczenia „n”) Klasa II 3 G EEx nA II T4
Uwaga:
Specyfikacje podane w podr´czniku systemu S7-200
podr´cznik systemu” („S7-200 system manual”)
i przepisy dotyczàce konfiguracji i obs∏ugiwania
urzàdzeƒ w obszarach zagro˝enia wybuchem (Ex)
sà obowiàzkowe w przypadku pracy w obszarze
zagro˝onym wybuchem!
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Modu∏ SIWARERX MS spe∏nia nast´pujàce wymagania:
Spe∏nione wymaganie

Przepisy bezpieczeƒstwa

Klasa ochrony

Normy
EN60204; DIN VDE 0113;
IEC 1131; UL 508;
CSA C22.2 No.142;
FM class I, Div.2;
UL/CSA
Class I to IEC 60536

Ochrona IP

IP 20 to IEC 60529

Izolacja elektryczna (odleg∏oÊci)

IEC 61131

Rezystancja izolacji

IEC 61131-2

Materia∏

SN 36350 (3.93)

Komentarze
UL-/MSA-/FM Zone 2
poÊwiadczenie na ˝yczenie
u˝ytkownika

• Zabezpieczenie przed kontaktem
ze standardowymi sondami
• Zabezpieczenie przed obcymi
cia∏ami o Êrednicy powy˝ej
12,5 mm
• Brak specjalnego zabezpieczenia
przed wodà
Kategoria udarów II
Stopieƒ zanieczyszczeƒ 2
Materia∏ p∏ytki drukowanej IIIa
Odleg∏oÊç Êcie˝ek 0,5 mm
Rezystancja izolacji by∏a mierzona
przy napi´ciu probierczym 500 V
w trakcie próby typu

Tab. E 11-10 Dane: Ochrona elektryczna i wymogi bezpieczeƒstwa
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11.10.2 KompatybilnoÊç elektromagnetyczna
Emisja paso˝ytnicza (obszary mieszkalne i przemys∏owe):
Komentarze

Norma

Emisja promieniowana obszar
przemys∏owy1

EN 61000-6-4

Emisja przewodzona obszar
przemys∏owy1

EN 61000-6-4

Emisja promieniowana2 obszar
mieszkalny

Emisja przewodzona2 obszar
mieszkalny

EN 61000-6-3

EN 61000-6-3

WartoÊci graniczne
EN 55011 Klasa A, Grupa 1
30 – 230 MHz: < 40dB(ÌV/m) Q
230-1000MHz: < 47dB(ÌV/m) Q
EN 55011 Klasa A, Grupa 1
0.15 – 0.5 MHz,
< 79 dBμV quasi-pik
< 66 dBμV wartoÊç Êrednia
0.5 – 5 MHz,
< 73 dBμV quasi-pik
< 60 dBμV wartoÊç Êrednia
5 – 30 MHz
< 73 dBμV quasi-pik
< 60 dBμV wartoÊç Êrednia
EN 55011 Klasa B, Grupa 1
30 – 230 MHz: < 30dB(μV/m) Q
230-1000MHz: < 37dB(μV/m) Q
EN 55011 Klasa B, Grupa 1
0.15 – 0.5 MHz,
< 66 – 56 dBμV quasi-pik
< 56 – 46 dBμV wartoÊç Êrednia
0.5 – 5 MHz,
< 56 dBVμ quasi-pik
< 46 dBVμ wartoÊç Êrednia
5 – 30 MHz
< 60 dBVμ quasi-pik
< 50 dBVμ wartoÊç Êrednia

OdpornoÊç na zak∏ócenia (zastosowania przemys∏owe):
Komentarze
Zak∏ócenia impulsowe na
liniach zasilajàcych
Zak∏ócenia impulsowe
na liniach danych
i sygna∏owych
Wy∏adowanie elektrostatyczne
(ESD)
Wy∏adowanie elektrostatyczne
w powietrzu (ESD)
Napi´cie udarowe / Udar na
liniach zasilajàcych3
Udar na liniach danych
i sygna∏owych

Norma

Stopieƒ zagro˝enia

IEC 61000-4-4

2 kV

IEC 61000-4-4

1 kV (interfejs RS232)
2 kV (pozosta∏e linie danych
i sygna∏owe)

IEC 61000-4-2

6 kV

IEC 61000-4-2

8 kV

IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-5

± 2 kV asymetryczne
± 1 kV symetryczne
± 1 kV asymetryczne
(do ekranu kabla)
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Napromieniowanie w.cz.
(pola elektromagnetyczne)

Zak∏ócenia odbierane
przez kable – linie danych,
sygna∏owe, zasilajàce

IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-6

T∏umione drgania na linii
zasilajàcej

EN 61000-4-12

Zaniki napi´cia zasilajàcego

EN 61000-4-29

26 MHz do 1000 MHz I 1,4
to 2,0 GHz 10
V/m (80% AM z 1 kHz)
900 MHz i 1,89 GHz
do 10 V/m (50% PM)
0,15 kHz – 80 MHz
10 V (wart. skut.)
(80% AM 1 kHz)
1 MHz
1,0 kV symetryczne
1,0 kV asymetryczne
Cz´stoÊç odÊwie˝ania: 1 s
Czas trwania 10 min.
Czas zaniku: 0...20 ms
Cz´stoÊç odÊwie˝ania: 1 s
(impedancja czujnika ci´˝aru
<
– 85 Ω)

1

Modu∏ musi byç zamontowany na uziemionej ramie metalowej. S7-200 musi byç uziemiony bezpoÊrednio
poprzez metalowà ram´. Z wyjàtkiem linii zasilajàcej 24 V, wszystkie pozosta∏e linie muszà byç prowadzone
przewodami ekranowanymi. Ekran musi byç po obu koƒcach uziemiony po∏àczeniami o niskiej rezystancji.

2

S7-200 musi byç zainstalowany wewnàtrz zamkni´tej metalowej obudowy. Wszystkie po∏àczenia muszà byç
wykonane przewodami ekranowanymi. Ekran musi byç po obu koƒcach uziemiony po∏àczeniami o niskiej
rezystancji.

3

W celu spe∏nienia wymagaƒ, nale˝y zastosowaç zewn´trzny element zabezpieczajàcy (np.: Blitzductor VT
AD24V firmy Dehn&Söhne).

Tab. E 11-11 Dane: KompatybilnoÊç elektromagnetyczna
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11.10.3 Wymagania klimatyczne
Wymagania klimatyczne
Komentarze

Temperatura pracy

Norma

–

Wzgl´dna wilgotnoÊç

IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-28
IEC 60068-2-30

CiÊnienie powietrza

-

Koncentracja polutantów

-

Temperatura transportowania
i magazynowania

Zakres zastosowaƒ
Monta˝ poziomy
0 do +55°C
Inny rodzaj monta˝u
0 do +45°C
WilgotnoÊç atmosferyczna 95%.
Brak kondensacji
-40 do +70°C
25°C do 55°C, 95%
od 1080 do 795 hPa
odpowiadajàca wysokoÊci
-1000 to 2000 m npm
SO2: < 0,5 ppm;
Wzgl´dna wilgotnoÊç < 60%,
H2S: < 0,1 ppm;
Wzgl´dna wilgotnoÊç < 60%
(brak kondensacji)

Tab. E 11-12 Dane: Wymagania klimatyczne
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Skróty
ADC

Analog-Digital Converter

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

B

Gross weight

BG

Module

O&O

Operating and Observing

CPU

Central processing unit

DB

Data block

HMI

Human machine interface (SIMATIC Operator Panel)

HW

Hardware

PPI

Point-Point-Interface

NAWI

Non-automatic weighing instrument

NSW

Non-automatic weighing instrument

OIML

Organisation Internationale de Metrologie Legale

OP

Operator Panel (SIMATIC)

P-RP

Parameter Protection

PC

Personal Computer

pT

Preset tare (predefined tare weight with manual taring)

RAM

Random Access Memory

STEP 7

Programming device software for SIMATIC S7

SBR

Subroutine

T

Tare weight

TP

Touch Panel (SIMATIC)

VB

Variable range

LC

Load cell(s)
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F

Mo˝liwoÊci komunikacyjne sterownika
SIMATIC S7-200
W tym rozdziale:
Komunikacja
Komunikacja
Komunikacja
Komunikacja

MPI
PROFIBUS DP
Ethernet/Internet
MODBUS RTU

476
490
506
525
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1. Komunikacja MPI
MPI pozwala na komunikacj´ w trybie master/slave, gdzie S7-300/S7-400 pracuje w trybie master, natomiast
S7-200 w trybie slave. Urzàdzenia w sieci MPI komunikujà si´ wykorzystujàc oddzielne logiczne po∏àczenia
(zarzàdzane przez protokó∏ MPI) pomi´dzy dwoma urzàdzeniami (Point-to-Point connection). Zarówno
dla portu 0 jak i 1 sà mo˝liwe 4 po∏àczenia z pr´dkoÊciami transmisji: 19,2 kbaud lub 187,5 kbaud. Poni˝ej
przedstawione zosta∏y wymagania sprz´towe dla potrzeb zrealizowania komunikacji pomi´dzy sterownikiem
SIMATIC S7-200 a sterownikiem SIMATIC S7-300/S7-400.

Wymagania sprz´towe:
• SIMATIC S7-200
• SIMATIC S7-300/S7-400
• Do komunikacji pomi´dzy sterownikami - kabel Profibus (nr kat.6XV1 830-0EH10) oraz wtyczki Profibus
(nr kat. 6ES7 972-0BB50-0XA0)
• Do komunikacji pomi´dzy komputerem a sterownikiem, jedna z poni˝szych mo˝liwoÊci:
- PC/PPI Multimaster (nr kat.6ES79013DB300XA0) dla S7-200
- PC Adapter (nr kat.6ES7972-0CB20-0XA0) dla S7-300/S7-400
- CP5512 (nr kat. 6GK15512AA00) dla S7-200/S7-300/S7-400
- CP5611 (nr kat.6GK15611AA01) dla S7-200/S7-300/S7-400

Wymagania programowe:
• STEP 7
• STEP 7-Micro/Win
Wykonanie komunikacji MPI wymaga przygotowania programu w STEP 7-Micro/Win dla S7-200 oraz konfiguracji
programu pod STEP 7 dla S7-300/S7-400. Konicznym jest równie˝ wybór w∏aÊciwych interfejsów
komunikacyjnych w PG/PC Interface, który znajduje si´ w panelu sterowania systemu operacyjnego Windows.
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1. Konfiguracja STEP 7-Micro/Win:
• Po uruchomieniu STEP 7-Micro/Win za∏ó˝ nowy projekt.
• W Communications ustaw adres ID, wed∏ug którego S7-200 b´dzie rozpoznawalny w sieci. OdÊwie˝ list´
urzàdzeƒ w sieci przez podwójne klikni´cie Double-Click to Refresh
• W bloku danych Data Block zarezerwuj obszar pami´ci dla zapisu lub odczytu przez S7-300/S7-400.
• W programie g∏ównym MAIN (OB1) zrealizuj wymagany algorytm.
• Uruchom i skonfiguruj PG/PC Interface dla STEP 7-Micro/Win oraz komunikacji MPI.

PG/PC Interface

W Properties mo˝na ustawiç adres stacji oraz pr´dkoÊç transmisji.
Ono Diagnostics umo˝liwia przetestowanie wykrywalnoÊci urzàdzeƒ w sieci.
• Za∏aduj program na sterownik.

2. Konfiguracja STEP 7:
• Po uruchomieniu STEP 7 za∏o˝yç nowy projekt.
• W Hardware wybierz szyn´, CPU pe∏niàcy funkcj´ master (S7-300/S7-400) oraz ewentualnie inne modu∏y
tego sterownika, które majà byç u˝yte.
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• Stwórz nowy Organization Blok, w którym b´dzie znajdowa∏ si´ program g∏ówny.
• Stwórz blok danych Data Block, w którym b´dà przechowywane wysy∏ane oraz odbierane dane.
• W programie g∏ównym nale˝y umieÊciç funkcje X_PUT lub X_GET, które obs∏ugujà odpowiednio wysy∏anie
oraz odbieranie danych przez MPI.

Funkcja X_PUT:

Funkcja X_PUT odwo∏uje si´ do bloku systemowego SFC68, który obs∏uguje wysy∏anie danych poprzez MPI.
Parametr

SFC68

Opis

REQ

E 1.1

Logiczna jedynka zezwala na zapis do S7-200.

CONT

FALSE

Przerywa po∏àczenie po zakoƒczeniu transferu danych.

DEST_ID

W#16#3

Adres ID urzàdzenia, z którym ma zostaç nawiàzana komunikacja.

P#A 1.0 BYTE 1

Wskazanie do przestrzeni pami´ci w S7-200, do której majà byç przes∏ane dane.
Nale˝y wybraç typ danych obs∏ugiwany przez S7-200.

P#M 4.0 BYTE 1

Wskazanie do przestrzeni pami´ci w S7-300/S7-400, która ma zostaç wys∏ana.
Dopuszczalne sà nast´pujàce typy danych:
BOOL, BYTE, WORD, DWORD oraz tablice wymienionych typów z wykluczeniem BOOL.
Obszar SD musi mieç takà samà d∏ugoÊç jak VAR_ADDR. Równie˝ typy danych muszà
byç ze sobà zgodne.

RET_VAL

MW 21

W przypadku wystàpienia b∏´du, zmienna zawiera kod b∏´du.

BUSY

M 12.2

Gdy BUSY=1: proces wysy∏ania nie zosta∏ zakoƒczony.
Gdy BUSY=0: proces wysy∏ania zosta∏ zakoƒczony lub nie jest aktywny.

VAR_ADDR *

SD *
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Funkcja X_GET:

Funkcja X_GET odwo∏uje si´ do bloku systemowego SFC67, który obs∏uguje odbieranie danych poprzez
MPI.
Parametr

SFC67

Opis

REQ

E 0.0

Logiczna jedynka zezwala na czytanie z S7-200.

CONT

FALSE

Przerywa po∏àczenie po zakoƒczeniu transmisji danych.

DEST_ID

W#16#3

Adres ID urzàdzenia, z którym ma zostaç nawiàzana komunikacja.

VAR_ADDR *

P#A 1.0 BYTE 1

Poczàwszy od bajtu 0, S7-200 czyta 1 bajt. Zakres pami´ci w S7-200, która b´dzie
czytana.

RET_VAL

MW 10

W przypadku wystàpienia b∏´du, zmienna zawiera kod b∏´du. Gdy nie ma b∏´dów,
zmienna zawiera d∏ugoÊç odbieranego bloku danych (liczba dodatnia)

BUSY

M 12.0

Gdy BUSY=1: proces czytania nie zosta∏ zakoƒczony.
Gdy BUSY=0: proces czytania zosta∏ zakoƒczony.

(*) Parametr wymaga formatu
P#DB1.DBX100.0 BYTE 10):

ANY,

którego

sk∏adnia

wyglàda

nast´pujàco

(na

przyk∏adzie

P# - oznaczenie wskaênika
DB1 – blok danych
DBX100.0 - bit okreÊlajàcy poczàtek przestrzeni danych
BYTE - typ danych
10 - iloÊç danych okreÊlonego wczeÊniej typu
• Uruchom i skonfiguruj PG/PC Interface dla STEP 7 oraz komunikacji MPI
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PG/PC Interface

W Properties mo˝na ustawiç adres stacji oraz pr´dkoÊç transmisji (nale˝y ustawiç takà samà pr´dkoÊç jak dla
SIMATIC S7-200).
Okno Diagnostics umo˝liwia przetestowanie wykrywalnoÊci urzàdzeƒ w sieci.
• Za∏aduj program na sterownik.

Przyk∏ad zastosowania
Zastosowanie sieci MPI do przes∏ania 10 bajtów danych pomi´dzy S7-300 a S7-200 (w obie strony).

U˝yty sprz´t:
• S7-300 (CPU 315-2 DP)
• S7-200 (CPU 222)
• Do komunikacji pomi´dzy sterownikami - kabel Profibus (nr kat. 6XV1 180-0EH10) oraz wtyczki Profibus
(nr kat. 6ES7 972-0BB50-0XA0)
• Do komunikacji pomi´dzy programatorem a sterownikiem - CP6511 (nr kat. 6GK15611AA01)

U˝yte oprogramowanie:
• STEP 7
• STEP 7-Micro/Win
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1. Konfiguracja i algorytm sterowania dla STEP 7:
• Otwórz SIMATIC Manager i stwórz nowy projekt.
• Wybierz Insert -> Station -> SIMATIC 300 Station

• Dwa razy kliknij na Hardware
• W Hardware Catalog wybierz RACK-300 -> Rail i kliknij dwa razy
• Do otwartego okna szyny dodaj wymagany sprz´t wybierajàc z okna Hardware Catalog

• Zapisz i skompiluj konfiguracj´ sprz´towà a nast´pnie za∏aduj na sterownik wybierajàc Download na pasku
narz´dzi
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• Po zamkni´ciu okna Hardware w drzewie projektu pojawi∏o si´ CPU 315-2 DP.
• Wybierz CPU 314 -> S7 Program(1) -> Blocks
• Utwórz Organization Block (OB1), w którym b´dzie znajdowa∏ si´ program g∏ówny
• Utwórz Data Block (DB1), w którym b´dà przechowywane dane, wysy∏ane oraz odbierane z S7-200

W OB1 umieÊç funkcje X_PUT oraz X_GET, które znajdujà si´ w bibliotekach STEP 7.
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• Zdefiniuj obszary pami´ci w utworzonym wczeÊniej bloku DB1

• W OB1 do wstawionych wczeÊniej bloków X_PUT oraz X_GET podepnij zmienne z bloku danych DB1
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• Wejdê w Hardware projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy na CPU 315-2 DP a nast´pnie wybierz
Object Properties.
• Dalej w zak∏adce General kliknij Properties... i ustaw adres dla CPU 315-2 DP ró˝ny od adresu, jaki ma
przypisany CPU 222. Jest to konieczne, poniewa˝ urzàdzenia w sieci nie mogà mieç takich samych adresów
ID.
• Nast´pnie w polu Subnet kliknij na MPI(1) a nast´pnie wybierz Properties, gdzie w zak∏adce Network Settings
nale˝y ustawiç pr´dkoÊç transmisji. Pr´dkoÊç transmisji CPU 315-2 DP musi byç taka sama jak dla CPU 222!
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• W PG/PC Interface dokonaj odpowiednich ustawieƒ.
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• Za∏aduj ustawienia sprz´towe na sterownik
• Za∏aduj wszystkie bloki projektu na sterownik

2. Konfiguracja i algorytm sterowania dla STEP 7-Micro/Win:
• Uruchom STEP 7-Micro/Win i za∏ó˝ nowy projekt
• W Communications ustaw adres ID dla S7-200, nast´pnie kliknij dwa razy Double Click to Refresh w celu
odÊwie˝enia listy urzàdzeƒ w sieci.
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• W System Block ustaw pr´dkoÊç transmisji dla wybranego portu (takà samà jak dla CPU 315-2 DP).

• Zdefiniuj Data Block dla przesy∏u danych
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• Stwórz program g∏ówny (Main(OB1))

• W PG/PC Interface dokonaj odpowiednich ustawieƒ.
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• Za∏aduj program na sterownik
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2. Komunikacja PROFIBUS DP
Sieç PROFIBUS DP pozwala na komunikacj´ Master-Slave, w której S7-200 wraz z modu∏em EM277 pracujà w
trybie Slave, natomiast S7-300 pracuje w trybie Master.
Typowa sieç PROFIBUS to jedno urzàdzenie Master i kilka urzàdzeƒ Slave. Urzàdzenie Master zawiera dane
konfiguracyjne wspó∏pracujàcych urzàdzeƒ Slave oraz ich adresy. Master inicjalizuje komunikacj´ oraz weryfikuje,
czy stacje Slave sà zgodne z danymi konfiguracyjnymi. Master w sposób ciàg∏y zapisuje dane wyjÊciowe do stacji
Slave oraz odczytuje z nich dane wejÊciowe.

Poni˝ej przedstawiono przyk∏ad komunikacji pomi´dzy CPU224XP a CPU314C-2 DP.

U˝yty sprz´t:
• S7-300 (CPU 314C-2 DP)
• S7-200 (CPU 224XP)
• modu∏ PROFIBUS Slave (EM 277)
• Do komunikacji pomi´dzy sterownikami oraz pomi´dzy programatorem a sterownikiem
- kabel Profibus (nr kat: 6XV18300EH10)
- wtyczka Profibus (nr kat: 6ES79720BB500XA0)

U˝yte oprogramowanie:
• STEP 7
• STEP 7-Micro/Win
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1. Konfiguracja modu∏u EM277
• Od∏àcz zasilanie od modu∏u.
• Ustaw adres, który b´dzie widoczny w sieci PROFIBUS DP. Aby to zrobiç, przekr´ç dolny prze∏àcznik adresu
na pozycj´ 5 (co oznacza przypisanie adresu 5).
• W∏àcz ponownie zasilanie.

2. Konfiguracja S7-200
• Otwórz SIMATIC Manager i stwórz nowy projekt.
• Wybierz Insert -> Subnet -> PROFIBUS.

• Dwa razy kliknij na Hardware
• W Hardware Catalog wybierz RACK-300 -> Rail i kliknik dwa razy
• Do otwartego okna szyny dodaj wymagany sprz´t: zasilacz oraz CPU314C-2 DP
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• Aby nawiàzanie komunikacji z S7-200 by∏o mo˝liwe, nale˝y zintegrowaç modu∏ EM277 z ustawieniami
sprz´towymi w HW Config przez zainstalowanie odpowiedniego pliku GSD. Wymagany plik zale˝y Êciàgnàç
z serwisu internetowego w Niemczech.
• W tym celu wejdê na stron´ www.automation.siemens.com, nast´pnie w prawym menu rozwiƒ Technical Info
i wybierz Manuals/Operating instructions.
• W nowo otwartym oknie w lewym menu rozwiƒ Automation systems -> SIMATIC Industrial Automation
Systems -> Distributed I/Os -> PROFIBUS GSD files. W zak∏adce Downloads wybierz PROFIBUS GSD files:
SIMATIC, a nast´pnie wybierz i zapisz na dysku plik EM277.ZIP.
• Po rozpakowaniu otwórz EM277. Plik, który nas interesuje nazywa si´ siem089d.gsd.

• W SIMATIC Manager wejdê w Hardware. Rozwiƒ Options i kliknij Install GSD File.
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• W oknie instalacji wybierz Browse a nast´pnie katalog, w którym znajduje si´ plik siem089d.gsd.
• JeÊli plik zostanie odnaleziony, w oknie instalacji pojawi si´ wpis z jego nazwà. Kliknij na niego i wciÊnij
przycisk Install.

• Po zakoƒczeniu instalacji rozwiƒ Options i kliknij Update Katalog.

Strona
493
Strona 493

Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek F
Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek F

• W HW Config w polu Find wpisz „EM 277” a nast´pnie wciÊnij ENTER.
• Kliknij na wyszukane EM 277 PROFIBUS-DP i przeciàgnij na ∏àcze PROFIBUS. W oknie Properties wpisz
adres 5, taki sam jak ustawiony wczeÊniej na module EM 277.

• Nale˝y zaplanowaç przestrzeƒ pami´ci dla zapisu i odczytu zarówno w S7-300 jak i S7-200. Wymiana danych
z pozosta∏à przestrzenià pami´ci mo˝liwa jest na dwa sposoby:
1. przesy∏anie danych bajt po bajcie
2. przesy∏anie danych w ca∏oÊci
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Ad 1.
Przesy∏anie danych bajt po bajcie opisano na przyk∏adzie odczytu i zapisu dwóch bajtów.
• W HW Config kliknij na ikon´ modu∏u EM 277. Przy pomocy pola Find znajdê i rozwiƒ EM 277 PROFIBUSDP. Z listy wybierz 2 Byes Out / 2 Bytes In dwukrotnie klikajàc. W tym momencie powinien zostaç dodany
wpis do listy elementów EM 277.

• Prawym przyciskiem kliknij na dodany modu∏ i wybierz Object Properties.
• W polu Address dla Output oraz Input wpisz 10 (wpisywany adres mo˝e byç oczywiÊcie ró˝ny dla Output
i Input). Jest to poczàtek przestrzeni pami´ci przydzielonej na wysy∏anie oraz odczytywanie danych.
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W polu Consistent over widnieje napis Unit. Oznacza to, ˝e dane mogà byç przekazywane bajt po bajcie.
• Kliknij prawym przyciskiem na ikon´ modu∏u EM 277 i wybierz Object Properties.
• W zak∏adce Parameter Assignment okreÊl poczàtek przestrzeni pami´ci przydzielonej na odbieranie oraz
wysy∏anie danych.

Rozk∏ad przestrzeni pami´ci odczytu i zapisu dla obu sterowników wyglàda nast´pujàco:
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• Napisz program, który b´dzie zarzàdza∏ przesy∏anymi danymi.

• Aby przes∏aç wi´kszà iloÊç danych, nale˝y post´powaç analogicznie, wybierajàc dla modu∏u EM 277
odpowiedni wpis: N Bytes(Word) Out/ M Bytes(Word) In, gdzie N – liczba bajtów (s∏ów) wysy∏anych oraz M
– liczna bajtów (s∏ów) odbieranych

Ad 2.
Przesy∏anie danych w ca∏oÊci opisano na przyk∏adzie odczytu i zapisu oÊmiu bajtów.
• W HW Config kliknij na ikon´ modu∏u EM 277. Przy pomocy pola Find znajdê i rozwiƒ EM 277 PROFIBUSDP. Z listy wybierz 8 Byte Buffet I/O dwukrotnie klikajàc. W tym momencie powinien zostaç dodany wpis do
listy elementów EM 277.

• Prawym przyciskiem kliknij na dodany modu∏ i wybierz Object Properties.
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• W polu Address dla Output oraz Input wpisz 30 (wpisywany adres mo˝e byç oczywiÊcie ró˝ny dla Output
i Input). Jest to poczàtek przestrzeni pami´ci przydzielonej na wysy∏anie oraz odczytywanie danych.

W polu Consistent over widnieje napis Total length. Oznacza to, ˝e dane mogà byç przekazywane wy∏àcznie
w ca∏oÊci.
• Kliknij prawym przyciskiem na ikon´ modu∏u EM 277 i wybierz Object Properties.
• W zak∏adce Parameter Assignment okreÊl poczàtek przestrzeni pami´ci przydzielonej na odbieranie oraz
wysy∏anie danych.
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Rozk∏ad przestrzeni pami´ci odczytu i zapisu dla obu sterowników wyglàda nast´pujàco:

• Napisz program, który b´dzie zarzàdza∏ przesy∏anymi danymi.
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W celu przesy∏ania danych w ca∏oÊci do bufora komunikacji Profibus DP, wykorzystywane sà dwie funkcje
DPRD_DAT (SFC14) oraz DPWR_DAT (SFC15), które znajdujà si´ w bibliotece Standard Library / System
Function Block.

Funkcja DPRD_DAT
Parametr

Typ danych

Obszar danych

Opis

LADDR

WORD

I, Q, M, D, L, sta∏a wartoÊç

Adres poczàtku pami´ci
w stacji Master
przeznaczonej na odczyt
danych. Wymagany zapis
w postaci heksadecymalnej.

RET_VAL

INT

I, Q, M, D, L

W przypadku wystàpienia
b∏´du w komunikacji,
zwraca jego numer. Przy
braku b∏´du wynosi 0.

RECORD*

ANY

I, Q, M, D, L

Obszar pami´ci w stacji
Master przeznaczony dla
przechowywania danych
odczytanych ze Slave.

Funkcja DPWR_DAT
Parametr

Typ danych

Obszar danych

Opis

LADDR

WORD

I, Q, M, D, L, sta∏a wartoÊç

Adres poczàtku pami´ci w
stacji Master przeznaczonej
dla wysy∏ania danych do
Slave. Wymagany zapis w
postaci heksadecymalnej.

RET_VAL

INT

I, Q, M, D, L

W przypadku wystàpienia
b∏´du w komunikacji,
zwraca jego numer. Przy
braku b∏´du wynosi 0.

RECORD*

ANY

I, Q, M, D, L

Obszar pami´ci w stacji
Master, z którego dane
b´dà pobierane dla zapisu
w stacji Slave.

(*) Parametr wymaga formatu ANY, którego sk∏adnia wyglàda nast´pujàco (na przyk∏adzie P#DB1.DBX100.0
BYTE 10):
P# - oznaczenie wskaênika
DB1 – blok danych (obszar „V” pami´ci danych w S7-200)
DBX100.0 - bit okreÊlajàcy poczàtek przestrzeni danych
BYTE - typ danych
10 - iloÊç danych okreÊlonego wczeÊniej typu
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• Aby przes∏aç innà liczb´ bajtów, nale˝y post´powaç analogicznie, wybierajàc dla modu∏u EM 277
odpowiedni wpis: N Byte buffer I/O, gdzie N – liczba bajtów bufora komunikacji Profibus DP.
• Uruchom i skonfiguruj PG/PC Interface dla STEP 7-Micro/Win oraz komunikacji Profibus DP

PG/PC Interface
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W Properties mo˝na ustawiç adres stacji oraz pr´dkoÊç transmisji.

Ono Diagnostics umo˝liwia przetestowanie wykrywalnoÊci urzàdzeƒ w sieci.
• Za∏aduj program na sterownik

3. Konfiguracja i algorytm sterowania dla S7-200:
• Uruchom STEP 7-Micro/Win i za∏ó˝ nowy projekt
• W System Block ustaw pr´dkoÊç transmisji dla wybranego portu (takà samà jak dla S7-300).
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• W Communications ustaw adres ID dla S7-200, nast´pnie kliknij dwa razy Double Click to Refresh w celu
odÊwie˝enia listy urzàdzeƒ w sieci.
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• Zdefiniuj Data Block dla przesy∏u danych

• Stwórz program g∏ówny Main(OB1). Przedstawiono poni˝ej przyk∏adowy program przesy∏ajàcy po dwa bajty
do przestrzeni odczytu i zapisu wykorzystujàc funkcj´ Move.

• Uruchom i skonfiguruj PG/PC Interface dla STEP 7-Micro/Win oraz komunikacji Profibus DP.
Strona
Strona 504

Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek F
Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek F

PG/PC Interface

W Properties mo˝na ustawiç adres stacji oraz pr´dkoÊç transmisji.

Ono Diagnostics umo˝liwia przetestowanie wykrywalnoÊci urzàdzeƒ w sieci.
• Za∏aduj program na sterownik
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3. Komunikacja Ethernet/Internet
Komunikacja sterownika SIMATIC S7-200 w sieci Ethernet (zgodnie z normà IEEE 802.3) mo˝e odbywaç si´ za
pomocà modu∏u CP 243-1 i CP 243-1 IT. Modu∏ CP 243-1 IT jest dodatkowo wyposa˝ony w serwer FTP, HTTP
(8 MB na w∏asnà stron´ WWW) i klienta poczty elektronicznej (mo˝liwoÊç zdefiniowania 32 komunikatów e-mail
do 1024 znaków ka˝dy), dzi´ki czemu umo˝liwia po∏àczenie ze sterownikiem za pomocà sieci Internet.
Obydwa modu∏y dzia∏ajà z pr´dkoÊcià 10 Mb/s lub 100 Mb/s.

1) Komunikacja pomi´dzy dwoma sterownikami SIMATIC S7-200

Do konfiguracji komunikacji pomi´dzy dwom sterownikami SIMATIC S7-200 niezb´dne sà nast´pujàce
komponenty:
• 2 sterowniki SIMATIC S7-200 *
• 2 modu∏ komunikacyjne CP 243-1 lub CP 243-1 IT
• Do komunikacji pomi´dzy komputerem a sterownikiem (jedna z poni˝szych opcji):
- PC/PPI Multimaster (nr kat. 6ES7 901-3DB30-0XA0)
- PC Adapter USB (nr kat. 6ES7 972-0CB20-0XA0)
- CP5512 - karta PCMCIA (nr kat. 6GK1 551-2AA00) i kabel MPI (nr kat. 6ES7 901-0BF00-0AA0)
- CP5611 - karta PCI (nr kat. 6GK1 561-1AA01) i kabel MPI (nr kat. 6ES7 901-0BF00-0AA0)
• Do komunikacji pomi´dzy modu∏ami CP (jedna z poni˝szych opcji):
– 2 kable sieciowe 10Base-T standardu Ethernet z koƒcówkami w standardzie TIA-568A, je˝eli
chcemy pod∏àczyç modu∏ do urzàdzeƒ sieciowych takich jak ruter, hub lub switch
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– Kabel sieciowy 10Base-T standardu Ethernet z jednà koƒcówkà w standardzie TIA-568A, a drugà
w TIA-568B - tzw. kabel skrosowany, je˝eli chcemy po∏àczyç bezpoÊrednio ze sobà modu∏y CP
• Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem STEP 7-Micro/Win od wersji 3.2 + SP1.
* CPU 221 nie obs∏uguje modu∏u komunikacyjnego CP 243-1; CPU 222 i CPU 224 w przypadku wersji firmware
< 01.21 obs∏ugujà ten modu∏ tylko na pozycji 0, czyli bezpoÊrednio za CPU
Patrz równie˝: Tabela A-56, strona 342
Do konfiguracji modu∏ów komunikacyjnych nale˝y u˝yç kreatora Ethernet Wizard wbudowanego w program
STEP 7-Micro/Win. Jeden modu∏ CP 243-1/CP 243-1 IT nale˝y skonfigurowaç jako serwer, a drugi klient.

Konfiguracja modu∏u dzia∏ajàcego jako serwer
• W menu wybierz Tools

Ethernet Wizard...

• W okienku, które si´ otworzy naciÊnij przycisk Next>
• NaciÊnij przycisk Read Modules, aby kreator wyszuka∏ pozycj´ zainstalowanego modu∏u CP 243-1 IT (je˝eli
nie mamy jeszcze zainstalowanego modu∏u lub pominiemy wyszukiwanie modu∏u, to konieczne b´dzie
r´czne przypisanie adresu pami´ci Q dla modu∏u komunikacyjnego w jednym z kolejnych kroków)
• NaciÊnij przycisk Next>
• W kolejnym oknie (rysunek poni˝ej) podaj adres IP modu∏u komunikacyjnego (IP Address), mask´ podsieci
(Subnet Mask). Adresu IP bramy domyÊlnej (Gateway Address) nie trzeba wype∏niaç.
• Wybierz z rozwijanego menu Module Connection Type rodzaj po∏àczenia dla modu∏u (Full Duplex 100
Mbit/Half Duplex 100 Mbit/Full Duplex 10 Mbit/Half Duplex 10 Mbit) lub pozostaw zaznaczonà opcj´ Auto
Detect Communications, aby rodzaj po∏àczenia by∏ wykrywany automatycznie.
• NaciÊnij przycisk Next>

• Wpisz numer bajtu w pami´ci Q w sekcji Module Command Byte (rysunek poni˝ej) w polu QB, je˝eli kreator
nie przypisa∏ jej automatycznie (po wyszukaniu pozycji modu∏u w jednym z poprzednich kroków).
Zasada dobierania w∏aÊciwego adresu dla wyjÊcia Q: na podstawie pozycji modu∏u za CPU i iloÊci wyjÊç binarnych
innych modu∏ów rozszerzeƒ nale˝y dobraç odpowiedni numer bajtu. Przyk∏adowo, je˝eli dysponujemy CPU 224
(10 wyjÊç binarnych: Q0.0-Q1.1 - adresy przydzielone; Q1.2-Q1.7 - adresy niedost´pne), przed modu∏em CP 2431 IT zainstalowany jest modu∏ rozszerzeƒ EM 223 (4 wyjÊcia binarne: Q2.0-Q2.3 - adresy przydzielone; Q2.4-Q2.7
- adresy niedost´pne), to dla modu∏u komunikacyjnego nale˝y przydzieliç bajt numer 3 (adresy Q3.0-Q3.7)
Patrz równie˝: Rysunek 4-10, strona 33
• W sekcji Peer-to-Peer Connections wpisz iloÊç po∏àczeƒ do modu∏u komunikacyjnego, którà chcesz
skonfigurowaç (maksimum 8) w tym przypadku b´dzie to 1 po∏àczenie
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• NaciÊnij przycisk Next>

• Zaznacz opcj´ (rysunek poni˝ej) This is a Server Connection: Servers respond to connection request
from remote clients (po∏àczenie serwerowe)
• W sekcji Remote properties (Client) w polu TSAP pozostaw domyÊlna wartoÊç 10.00
• Zaznacz opcj´ Accept all connections requests w sekcji Local Properties (Server) lub wpisz jego adres
klienta IP w polu Accept connection request from the folowing client only (w celu wybrania adresu IP
z zapisanych w “ksià˝ce” naciÊnij przycisk ksià˝ki i zaznacz odpowiedni adres IP, a nast´pnie naciÊnij
przycisk OK)
• NaciÊnij przycisk OK

• W nast´pnym oknie nie trzeba zmieniaç domyÊlnych ustawieƒ - naciÊnij przycisk Next>
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• W kolejnym oknie (rysunek poni˝ej) kreator domyÊlnie przydzieli∏ odpowiednià iloÊç pami´ci V dla w∏aÊnie
utworzonej konfiguracji. Je˝eli chcemy przydzieliç pami´ç o innym adresie mo˝emy wpisaç jej adres
poczàtkowy r´cznie lub nacisnàç przycisk Suggest Address, aby kreator sam przydzieli∏ inny adres
• NaciÊnij przycisk Next>
• W kolejnym oknie widaç podsumowanie przebiegu konfiguracji. NaciÊnij przycisk Finish
• W okienku, które si´ otworzy potwierdê ch´ç zakoƒczenia konfiguracji i zamkni´cia kreatora Ethernet Wizard
przyciskiem Tak
Po zakoƒczonej konfiguracji modu∏u mo˝na wpisaç treÊç programu do edytora STEP 7-Micro/Win i za∏adowaç
go do sterownika.

Konfiguracja modu∏u dzia∏ajàcego jako klient
• W menu wybierz Tools

Ethernet Wizard...

• W okienku, które si´ otworzy naciÊnij przycisk Next>
• NaciÊnij przycisk Read Modules, aby kreator wyszuka∏ pozycj´ zainstalowanego modu∏u CP 243-1 IT (je˝eli
nie mamy jeszcze zainstalowanego modu∏u lub pominiemy wyszukiwanie modu∏u, to konieczne b´dzie
r´czne przypisanie adresu pami´ci Q dla modu∏u komunikacyjnego w jednym z kolejnych kroków)
• NaciÊnij przycisk Next>
• W kolejnym oknie (rysunek poni˝ej) podaj adres IP modu∏u komunikacyjnego (IP Address) z tej samej puli,
co adres IP modu∏u pe∏niàcego rol´ serwera. Przy czym je˝eli w konfiguracji modu∏u pe∏niàcego rol´
serwera zastrze˝ono mo˝liwoÊç komunikacji tylko z jednego adresu IP, to trzeba wpisaç w tym polu ten sam
adres IP. Wpisz mask´ podsieci (Subnet Mask) takà sama jak dla modu∏u pe∏niàcego rol´ serwera. Adresu
IP bramy domyÊlnej (Gateway Address) nie trzeba wype∏niaç.
• Wybierz z rozwijanego menu Module Connection Type rodzaj po∏àczenia dla modu∏u (Full Duplex 100
Mbit/Half Duplex 100 Mbit/Full Duplex 10 Mbit/Half Duplex 10 Mbit) lub pozostaw zaznaczonà opcj´ Auto
Detect Communications, aby rodzaj po∏àczenia by∏ wykrywany automatycznie.
• NaciÊnij przycisk Next>
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• Wpisz numer bajtu w pami´ci Q w sekcji Module Command Byte w polu QB, je˝eli kreator nie przypisa∏ jej
automatycznie (po wyszukaniu pozycji modu∏u w jednym z poprzednich kroków).
Zasada dobierania w∏aÊciwego adresu dla wyjÊcia Q: na podstawie pozycji modu∏u za CPU i iloÊci wyjÊç binarnych
innych modu∏ów rozszerzeƒ nale˝y dobraç odpowiedni numer bajtu. Przyk∏adowo, je˝eli dysponujemy CPU 224
(10 wyjÊç binarnych: Q0.0-Q1.1 - adresy przydzielone; Q1.2-Q1.7 - adresy niedost´pne), przed modu∏em CP 2431 IT zainstalowany jest modu∏ rozszerzeƒ EM 223 (4 wyjÊcia binarne: Q2.0-Q2.3 - adresy przydzielone; Q2.4-Q2.7
- adresy niedost´pne), to dla modu∏u komunikacyjnego nale˝y przydzieliç bajt numer 3 (adresy Q3.0-Q3.7)
Patrz równie˝: Rysunek 4-10, strona 33
• W sekcji Peer-to-Peer Connections wpisz iloÊç po∏àczeƒ do modu∏u komunikacyjnego, którà chcesz
skonfigurowaç (maksimum 8) w tym przypadku b´dzie to 1 po∏àczenie
• NaciÊnij przycisk Next>
• Zaznacz opcj´ (rysunek poni˝ej) This is a Client Connection: Client connection request data between the
local PLC and a remote server (po∏àczenie klienckie)
• W sekcji Remote properties (Server) w polu TSAP wpisz wartoÊç 10.00
• Wpisz adres IP serwera (adres IP wczeÊniej skonfigurowanego modu∏u CP majàcego dzia∏aç jako serwer)
w polu Specify the IP address of the server foor this connection.
• W lewym dolnym rogu mo˝na równie˝ nadaç nazw´ dla danego po∏àczenia, wykorzystywanà póêniej
w trakcie pisania programu. DomyÊlnà nazwà jest Connection0_0
• NaciÊnij przycisk DataTransfers…
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• W oknie, które si´ otworzy (rysunek poni˝ej) nale˝y nacisnàç przycisk New Transfer w celu skonfigurowania transferu danych. W okienku, które si´ otworzy nale˝y nacisnàç przycisk Tak, aby potwierdziç ch´ç dodania nowego transferu danych
• Najpierw nale˝y okreÊliç czy dane majà byç odbierane (opcja Read data from the remote server connection)
czy wysy∏ane (opcja Write data to the remote Server connection)
• Nast´pnie nale˝y ustawiç iloÊç bajtów, jaka ma byç przesy∏ana oraz adresy poczàtkowe w pami´ciach
obydwu sterowników (klienta i serwera). Program automatycznie ustali adresy koƒcowe na podstawie
danych o adresie poczàtkowym i iloÊci przesy∏anych danych.
• W lewym dolnym rogu mo˝na równie˝ nadaç nazw´ dla danego transferu, wykorzystywanà póêniej
w trakcie pisania programu. DomyÊlnà nazwà jest PeerMessage00_X (gdzie X to numer transferu danych)
• NaciÊnij w dwóch kolejnych oknach przycisk OK

• W kolejnym oknie nie trzeba zmieniaç domyÊlnych ustawieƒ - naciÊnij przycisk Next>
• W nast´pnym oknie kreator domyÊlnie przydzieli∏ odpowiednià iloÊç pami´ci V dla konfiguracji w∏aÊnie
utworzonej. Je˝eli chcemy przydzieliç pami´ç o innym adresie mo˝emy wpisaç jej adres poczàtkowy r´cznie
lub nacisnàç przycisk Suggest Address, aby kreator sam przydzieli∏ inny adres
• NaciÊnij przycisk Next>
• W nast´pnym oknie widaç podsumowanie przebiegu konfiguracji. NaciÊnij przycisk Finish
• W okienku, które si´ otworzy potwierdê ch´ç zakoƒczenia konfiguracji i zamkni´cia kreatora Ethernet Wizard
przyciskiem Tak
Po zakoƒczonej konfiguracji modu∏u mo˝na wpisaç treÊç programu do edytora STEP 7-Micro/Win i za∏adowaç
go do sterownika.
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Zastosowanie funkcji modu∏u CP 243-1 w programie STEP 7-Micro/Win
Poni˝ej przedstawiono przyk∏adowe programy dla sterowników dzia∏ajàcych jako klient i serwer w sieci.
Oto program klienta:

Za∏àczenie i inicjalizacja obs∏ugi sieci Ethernet w przypadku modu∏u komunikacyjnego dzia∏ajàcego jako klient
odbywa si´ za pomocà bloku ETHx_CTRL. Blok ten musi byç zainicjowany w ka˝dym cyklu pracy sterownika.
Jego parametry sà nast´pujàce:
• EN - jest za∏àczony w ka˝dym cyklu programu
• CP_Ready - jest za∏àczony je˝eli CP jest gotowy do pracy
• CH_Ready - jest to status po∏àczenia
• Error - b∏´dy w po∏àczeniu CP
Blok ETHx_XFR inicjuje przesy∏anie danych pomi´dzy S7-200, a zdalnym serwerem. Blok ten jest inicjowany
gdy chcemy wys∏aç zapytanie i modu∏ CP 243-1 nie jest obecnie zaj´ty innym zadaniem. Nale˝y ustawiç
nast´pujàce parametry tej instrukcji:
• EN - jest za∏àczony gdy chcemy zainicjowaç wysy∏anie wiadomoÊci i musi byç w stanie wysokim do momentu
zakoƒczenia przesy∏ania wiadomoÊci.
• START – stanem wysokim inicjuje przes∏anie wiadomoÊci
• Chan_ID – numer kana∏u klienta skonfigurowanego wczeÊniej za pomocà Ethernet Wizard. Nale˝y wstawiç
tu wczeÊniej nadanà nazw´ symbolicznà.
• Data – numer wczeÊniej zdefiniowanego dla danego kana∏u transferu danych. Nale˝y wstawiç tu wczeÊniej
nadanà nazw´ symbolicznà.
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• Abort – ustawiany w celu anulowania transferu danych.
• Done – ustawiany, gdy zakoƒczy si´ transfer danych
• Error – raportuje przebieg transferu danych. Je˝eli transfer przebieg∏ prawid∏owo ustawiany jest na 0, je˝eli
nie generowany jest numer b∏´du.
Program serwera:

W przypadku sterownika S7-200 po∏àczonego z modu∏em dzia∏ajàcym jako serwer wystarczy w programie
u˝yç instrukcji inicjujàcej ETHx_CTRL (podobnie jak w przypadku stacji klienckiej musi byç inicjowana
w ka˝dym cyklu pracy sterownika).

2) Komunikacja pomi´dzy sterownikami SIMATIC S7-200 i SIMATIC S7-300/400
Do konfiguracji komunikacji pomi´dzy sterownikami SIMATIC S7-200 i SIMATIC S7-300 lub S7-400 niezb´dne
sà nast´pujàce komponenty:
• Sterownik SIMATIC S7-200 *
• Modu∏ komunikacyjny CP 243-1 lub CP 243-1 IT
• Do komunikacji pomi´dzy komputerem a sterownikiem S7-200 (jedna z poni˝szych opcji):
- PC/PPI Multimaster (nr kat. 6ES7 901-3DB30-0XA0)
- PC Adapter USB (nr kat. 6ES7 972-0CB20-0XA0)
- CP5512 - karta PCMCIA (nr kat. 6GK1 551-2AA00)
- CP5611 - karta PCI (nr kat. 6GK1 561-1AA01)
• W przypadku komunikacji ze sterownikiem SIMATIC S7-300:
- Jednostka centralna CPU
- Modu∏ komunikacyjny CP 343-1 Lean, CP 343-1 lub CP 343-1 Advanced
• W przypadku komunikacji ze sterownikiem SIMATIC S7-400:
- Jednostka centralna CPU
- Modu∏ komunikacyjny CP 443-1 lub CP 443-1 Advanced
• Do komunikacji pomi´dzy komputerem a sterownikiem S7-300/S7-400 (jedna z poni˝szych opcji):
- PC Adapter USB (nr kat. 6ES7 972-0CB20-0XA0)
- CP5512 - karta PCMCIA (nr kat. 6GK1 551-2AA00) i kabel MPI (nr kat. 6ES7 901-0BF00-0AA0)
- CP5611 - karta PCI (nr kat. 6GK1 561-1AA01) i kabel MPI (nr kat. 6ES7 901-0BF00-0AA0)

Strona
513
Strona 513

Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek F
Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek F

• Do komunikacji pomi´dzy modu∏ami CP (jedna z poni˝szych opcji):
– 2 kable sieciowe 10Base-T standardu Ethernet z koƒcówkami w standardzie TIA-568A, je˝eli chcemy
pod∏àczyç modu∏ do urzàdzeƒ sieciowych takich, jak ruter, hub lub switch i jedno z tych urzàdzeƒ
– Kabel sieciowy 10Base-T standardu Ethernet z jednà koƒcówkà w standardzie TIA-568A, a drugà w TIA-568B
- tzw. kabel skrosowany, je˝eli chcemy po∏àczyç bezpoÊrednio ze sobà modu∏y komunikacyjne
• Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem STEP 7-Micro/Win od wersji 3.2 + SP1 (do programowania
sterownika S7-200) i STEP 7 w wersji Basic lub Advanced (do programowania sterownika S7-300 lub S7-400).
• CPU 221 nie obs∏uguje modu∏u komunikacyjnego CP 243-1; CPU 222 i CPU 224 w przypadku wersji firmware
< 01.21 obs∏ugujà ten modu∏ tylko na pozycji 0, czyli bezpoÊrednio za CPU
Patrz równie˝: Tabela A-56, strona 342
Do konfiguracji modu∏ów komunikacyjnych nale˝y u˝yç kreatora Ethernet Wizard wbudowanego w program
STEP 7-Micro/Win.

Konfiguracja sterownika S7-200 i modu∏u CP 243-1/243-1IT:
• W menu wybierz Tools

Ethernet Wizard...

• W okienku, które si´ otworzy naciÊnij przycisk Next>
• NaciÊnij przycisk Read Modules, aby kreator wyszuka∏ pozycj´ zainstalowanego modu∏u CP 243-1 IT (je˝eli
nie mamy jeszcze zainstalowanego modu∏u lub pominiemy wyszukiwanie modu∏u, to konieczne b´dzie
r´czne przypisanie adresu pami´ci Q dla modu∏u komunikacyjnego w jednym z kolejnych kroków)
• NaciÊnij przycisk Next>
• W kolejnym oknie (rysunek poni˝ej) podaj adres IP modu∏u komunikacyjnego (IP Address) z tej samej puli,
co adres IP modu∏u pe∏niàcego rol´ serwera. Przy czym je˝eli w konfiguracji modu∏u pe∏niàcego rol´
serwera zastrze˝ono mo˝liwoÊç komunikacji tylko z jednego adresu IP, to trzeba wpisaç w tym polu ten sam
adres IP. Wpisz mask´ podsieci (Subnet Mask) takà sama jak dla modu∏u pe∏niàcego rol´ serwera. Adresu
IP bramy domyÊlnej (Gateway Address) nie trzeba wype∏niaç.
• Wybierz z rozwijanego menu Module Connection Type rodzaj po∏àczenia dla modu∏u (Full Duplex 100
Mbit/Half Duplex 100 Mbit/Full Duplex 10 Mbit/Half Duplex 10 Mbit) lub pozostaw zaznaczonà opcj´ Auto
Detect Communications, aby rodzaj po∏àczenia by∏ wykrywany automatycznie.
• NaciÊnij przycisk Next>

• Wpisz numer bajtu w pami´ci Q w sekcji Module Command Byte (rysunek poni˝ej) w polu QB, je˝eli kreator
nie przypisa∏ jej automatycznie (po wyszukaniu pozycji modu∏u w jednym z poprzednich kroków).
Zasada dobierania w∏aÊciwego adresu dla wyjÊcia Q: na podstawie pozycji modu∏u za CPU i iloÊci wyjÊç binarnych
innych modu∏ów rozszerzeƒ nale˝y dobraç odpowiedni numer bajtu. Przyk∏adowo, je˝eli dysponujemy CPU 224
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(10 wyjÊç binarnych: Q0.0-Q1.1 - adresy przydzielone; Q1.2-Q1.7 - adresy niedost´pne), przed modu∏em CP 2431 IT zainstalowany jest modu∏ rozszerzeƒ EM 223 (4 wyjÊcia binarne: Q2.0-Q2.3 - adresy przydzielone; Q2.4-Q2.7
- adresy niedost´pne), to dla modu∏u komunikacyjnego nale˝y przydzieliç bajt numer 3 (adresy Q3.0-Q3.7)
Patrz równie˝: Rysunek 4-10, strona 33
• W sekcji Peer-to-Peer Connections wpisz iloÊç po∏àczeƒ do modu∏u komunikacyjnego, którà chcesz
skonfigurowaç (maksimum 8) w tym przypadku b´dzie to 1 po∏àczenie
• NaciÊnij przycisk Next>
• Zaznacz opcj´ (rysunek poni˝ej) This is a Client Connection: Client connection request data between
the local PLC and a remote server (po∏àczenie klienckie)
• W sekcji Remote properties (Server) w polu TSAP wpisz adres 03.XX, gdzie XX oznacza adres odpowiedniego
slotu CPU serwera (S7-300/S7-400), np. 03.02
• Wpisz adres IP serwera (adres IP wczeÊniej skonfigurowanego modu∏u CP majàcego dzia∏aç jako serwer)
w polu Specify the IP address of the server foor this connection.
• W lewym dolnym rogu mo˝na równie˝ nadaç nazw´ dla danego po∏àczenia, wykorzystywanà póêniej
w trakcie pisania programu. DomyÊlnà nazwà jest Connection0_0
• NaciÊnij przycisk DataTransfers…

• W oknie, które si´ otworzy (rysunek poni˝ej) nale˝y nacisnàç przycisk New Transfer w celu skonfigurowania
transferu danych. W okienku, które si´ otworzy nale˝y nacisnàç przycisk Tak, aby potwierdziç ch´ç dodania
nowego transferu danych
• Najpierw nale˝y okreÊliç czy dane majà byç odbierane (opcja Read data from the remote server connection)
czy wysy∏ane (opcja Write data to the remote Server connection)
• Nast´pnie nale˝y ustawiç iloÊç bajtów, jaka ma byç przesy∏ana oraz adresy poczàtkowe w pami´ciach
obydwu sterowników (klienta i serwera). Program automatycznie ustali adresy koƒcowe na podstawie
danych o adresie poczàtkowym i iloÊci przesy∏anych danych.
• W lewym dolnym rogu mo˝na równie˝ nadaç nazw´ dla danego transferu, wykorzystywanà póêniej
w trakcie pisania programu. DomyÊlnà nazwà jest PeerMessage00_X (gdzie X to numer transferu danych)
• NaciÊnij w dwóch kolejnych oknach przycisk OK
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• W kolejnym oknie nie trzeba zmieniaç domyÊlnych ustawieƒ - naciÊnij przycisk Next>
• W nast´pnym oknie kreator domyÊlnie przydzieli∏ odpowiednià iloÊç pami´ci V dla konfiguracji w∏aÊnie
utworzonej. Je˝eli chcemy przydzieliç pami´ç o innym adresie mo˝emy wpisaç jej adres poczàtkowy r´cznie
lub nacisnàç przycisk Suggest Address, aby kreator sam przydzieli∏ inny adres
• NaciÊnij przycisk Next>
• W nast´pnym oknie widaç podsumowanie przebiegu konfiguracji. NaciÊnij przycisk Finish
• W okienku, które si´ otworzy potwierdê ch´ç zakoƒczenia konfiguracji i zamkni´cia kreatora Ethernet Wizard
przyciskiem Tak
Po zakoƒczonej konfiguracji modu∏u mo˝na wpisaç treÊç programu do edytora STEP 7-Micro/Win i za∏adowaç
go do sterownika.

2) Pod∏àczenie do sieci Ethernet/Internet
Do konfiguracji komunikacji siecià Ethernet/Internet niezb´dne sà nast´pujàce komponenty:
• Sterownik SIMATIC S7-200 *
• Modu∏ komunikacyjny CP 243-1 lub CP 243-1 IT
• Do komunikacji pomi´dzy komputerem a sterownikiem (jedna z poni˝szych opcji):
- PC/PPI Multimaster (nr kat. 6ES7 901-3DB30-0XA0)
- PC Adapter USB (nr kat. 6ES7 972-0CB20-0XA0)
- CP5512 - karta PCMCIA (nr kat. 6GK1 551-2AA00)
- CP5611 - karta PCI (nr kat. 6GK1 561-1AA01)
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• Do komunikacji w sieci Ethernet/Internet – kabel sieciowy 10Base-T standardu Ethernet z koƒcówkami
w standardzie TIA-568A, je˝eli chcemy pod∏àczyç modu∏ do urzàdzeƒ sieciowych takich jak ruter, hub lub
switch - czyli do firmowej sieci komputerowej
• Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem STEP 7-Micro/Win od wersji 3.2 + SP1 oraz
oprogramowaniem SIMATIC NET.
• CPU 221 nie obs∏uguje modu∏u komunikacyjnego CP 243-1; CPU 222 i CPU 224 w przypadku wersji firmware
< 01.21 obs∏ugujà ten modu∏ tylko na pozycji 0, czyli bezpoÊrednio za CPU
Patrz równie˝: Tabela A-56, strona 342
Nale˝y pod∏àczyç sterownik wraz z modu∏em komunikacyjnym do komputera za pomocà kabla PC/PPI, PC
Adaptera USB, karty CP 5512 lub CP 5611 (i skonfigurowaç odpowiedni rodzaj po∏àczenia) oraz kablem
sieciowym po∏àczyç ruter, switch lub hub z modu∏em komunikacyjnym.
Istnieje mo˝liwoÊç pod∏àczenia modu∏u CP 243-1 lub CP 243-1 IT bezpoÊrednio do komputera PC. Po∏àczenie
takie nale˝y wykonaç za pomocà Kabla sieciowego 10Base-T standardu Ethernet z jednà koƒcówkà w standardzie TIA-568A, a drugà w TIA-568B – jest to tzw. kabel skrosowany. Nale˝y wówczas odpowiednio skonfigurowaç po∏àczenie dla karty sieciowej komputera. We w∏aÊciwoÊciach protoko∏u TCP/IP nale˝y ustawiç adres
IP z tej samej puli adresów, co modu∏ komunikacyjny (np. modu∏ komunikacyjny 192.168.0.1, a karta sieciowa
192.168.0.2). Maska podsieci musi byç identyczna w obydwu konfiguracjach.

Konfiguracja modu∏u CP 243-1 IT
Do konfiguracji modu∏u internetowego nale˝y u˝yç kreatora Internet Wizard wbudowanego w program STEP
7-Micro/Win.
Do konfiguracji modu∏u CP 243-1 (bez funkcji IT) nale˝y u˝yç kreatora Ethernet Wizard (sposób konfiguracji
przebiega tak samo, jednak nie ma w nim mo˝liwoÊci konfiguracji FTP/HTTP, e-mail i kont u˝ytkowników).
• W menu wybierz Tools

Internet Wizard...

• W okienku, które si´ otworzy naciÊnij przycisk Next>
• NaciÊnij przycisk Read Modules, aby kreator wyszuka∏ pozycj´ zainstalowanego modu∏u CP 243-1 IT (je˝eli
nie mamy jeszcze zainstalowanego modu∏u lub pominiemy wyszukiwanie modu∏u, to konieczne b´dzie r´czne
przypisanie adresu pami´ci Q dla modu∏u komunikacyjnego w jednym z kolejnych kroków)
• NaciÊnij przycisk Next>
• W kolejnym oknie (rysunek poni˝ej) podaj adres IP modu∏u komunikacyjnego (IP Address), mask´ podsieci
stosowanà w Twojej sieci firmowej (Subnet Mask) oraz adres IP bramy domyÊlnej (Gateway Address),
przez którà komunikujà si´ urzàdzenia i komputery z siecià Internet.
Alternatywnym rozwiàzaniem jest zaznaczenie opcji Allow the BOOTP server to automatically assign as IP
address for the module dzi´ki czemu powy˝sze ustawienia zostanà automatycznie przypisane do modu∏u
przez serwer DHCP sieci wewn´trznej.
• Wybierz z rozwijanego menu Module Connection Type rodzaj po∏àczenia dla modu∏u (Full Duplex 100
Mbit/Half Duplex 100 Mbit/Full Duplex 10 Mbit/Half Duplex 10 Mbit) lub pozostaw zaznaczonà opcj´ Auto
Detect Communications aby rodzaj po∏àczenia by∏ wykrywany automatycznie.
• NaciÊnij przycisk Next>
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• Wpisz numer bajtu w pami´ci Q w sekcji Module Command Byte w polu QB, je˝eli kreator nie przypisa∏ jej
automatycznie (po wyszukaniu pozycji modu∏u w jednym z poprzednich kroków).
Zasada dobierania w∏aÊciwego adresu dla wyjÊcia Q: na podstawie pozycji modu∏u za CPU i iloÊci wyjÊç
binarnych innych modu∏ów rozszerzeƒ nale˝y dobraç odpowiedni numer bajtu. Przyk∏adowo, je˝eli dysponujemy
CPU 224 (10 wyjÊç binarnych: Q0.0-Q1.1 - adresy przydzielone; Q1.2-Q1.7 - adresy niedost´pne), przed
modu∏em CP 243-1 IT zainstalowany jest modu∏ rozszerzeƒ EM 223 (4 wyjÊcia binarne: Q2.0-Q2.3 - adresy
przydzielone; Q2.4-Q2.7 - adresy niedost´pne), to dla modu∏u komunikacyjnego nale˝y przydzieliç bajt numer 3
(adresy Q3.0-Q3.7)
Patrz równie˝: Rysunek 4-10, strona 33
• W sekcji Peer-to-Peer Connections wpisz iloÊç po∏àczeƒ do modu∏u komunikacyjnego, którà chcesz
skonfigurowaç (maksimum 8)
• NaciÊnij przycisk Next>
• Zaznacz opcj´ This is a Server Connection: Servers respond to connection request from remote clients
(po∏àczenie serwerowe)
• W sekcji Remote properties (Client) w polu TSAP wpisz wartoÊç 10.11
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• Zaznacz opcj´ Accept all connections requests w sekcji Local Properties (Server), je˝eli chcesz, aby
modu∏ odpowiada∏ na zapytania z dowolnego komputera w sieci lub, je˝eli dost´p ma byç mo˝liwy tylko
z jednego komputera, wpisz jego adres IP w polu Accept connection request from the folowing client only
(w celu wybrania adresu IP z zapisanych w “ksià˝ce” naciÊnij przycisk ksià˝ki i zaznacz odpowiedni adres IP,
a nast´pnie naciÊnij przycisk OK)
• NaciÊnij przycisk OK
• W kolejnym oknie nie trzeba zmieniaç domyÊlnych ustawieƒ - naciÊnij przycisk Next>
Na tym etapie koƒczy si´ identyczny sposób konfiguracji modu∏ów CP 243-1 i CP 243-1 IT.
W przypadku modu∏u CP 243-1:
• W kolejnym oknie kreator domyÊlnie przydzieli∏ odpowiednià iloÊç pami´ci V dla konfiguracji w∏aÊnie
utworzonej. Je˝eli chcemy przydzieliç pami´ç o innym adresie mo˝emy wpisaç jej adres poczàtkowy r´cznie
lub nacisnàç przycisk Suggest Address, aby kreator sam przydzieli∏ inny adres
• NaciÊnij przycisk Next>
• W nast´pnym oknie widaç podsumowanie przebiegu konfiguracji. NaciÊnij przycisk Finish
• W okienku, które si´ otworzy potwierdê ch´ç zakoƒczenia konfiguracji i zamkni´cia kreatora Ethernet Wizard
przyciskiem Tak
W przypadku modu∏u CP 243-1 IT:
• W kolejnym oknie (rysunek poni˝ej) nale˝y ustawiç login (pole ID - 1-16 znaków) i has∏o (pola Password
i Verify - 8-16 znaków) dla konta Administratora; mo˝na równie˝ zaznaczyç opcj´ Allow complete web
access for administrator (instead of only FTP server access) w celu umo˝liwienia Administratorowi
dost´pu do modu∏u równie˝ przez stron´ WWW, a nie tylko przez protokó∏ FTP
• NaciÊnij przycisk Next>
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• W kolejnym oknie nale˝y zaznaczyç te us∏ugi, które che si´ uruchomiç: e-mail, FTP, HTTP
• NaciÊnij przycisk Next>
• Kreator domyÊlnie przydzieli∏ odpowiednià iloÊç pami´ci V dla konfiguracji w∏aÊnie utworzonej. Je˝eli
chcemy przydzieliç pami´ç o innym adresie mo˝emy wpisaç jej adres poczàtkowy r´cznie lub nacisnàç
przycisk Suggest Address, aby kreator sam przydzieli∏ inny adres
• NaciÊnij przycisk Next>
• W nast´pnym oknie widaç podsumowanie przebiegu konfiguracji. NaciÊnij przycisk Next>
• Kolejny etap to parametryzacja us∏ug, które chcemy uruchomiç:
- Po naciÊni´ciu przycisku User Accounts mo˝na ustanowiç do 8 u˝ytkowników z odpowiednimi uprawnieniami: w polu User ID nadajemy nazw´ u˝ytkownika (1-32 znaki); w polach Password i Verify ustawiamy has∏o
u˝ytkownika (1-32 znaki). Nast´pnie nale˝y nadaç uprawnienia u˝ytkownikowi: czytanie lub czytanie
i zapisywanie wartoÊci zmiennych (Read variables allowed lub Reading and writing variables allowed),
wyÊwietlanie statusu systemowego sterownika PLC (Display the PLC system state allowed), dost´p za
poÊrednictwem protoko∏u FTP (FTP based access allowed).
Po takim skonfigurowaniu u˝ytkownika mo˝emy przejÊç do konfiguracji kolejnego poprzez naciÊni´cie
przycisku z kolejnym numerem u˝ytkownika (kolor numeru u˝ytkownika ju˝ skonfigurowanego zmieni si´ na
czerwony) lub, je˝eli si´ pomyliliÊmy mo˝na wyczyÊciç dane u˝ytkownika przez naciÊni´cie przycisku Clear.
NaciÊnij przycisk Next>
- Za pomocà przycisku E-mail przechodzimy do konfiguracji meldunków e-mail wysy∏anych przez modu∏
CP 243-1 IT (rysunek poni˝ej). W polu E-mail address wpisujemy adres e-mail, który b´dzie widoczny w polu
Od (ang. From), gdy otrzymamy komunikat; w polach SMTP Server 1/2 wpisujemy adres IP
serwera poczty wychodzàcej oraz numery portów w pola Port (domyÊlnie 25) - dane te nale˝y uzyskaç
od Administratora sieci komputerowej firmy. NaciÊnij przycisk Next>
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W kolejnym oknie (rysunek poni˝ej) mo˝na zdefiniowaç do 32 treÊci komunikatów e-mail wysy∏anych przez
modu∏. W polu To: wpisujemy adres e-mail, na który ma byç wys∏any komunikat (do 64 znaków) podobnie
w polu Cc: gdzie wpisuje si´ adres na który ma byç wys∏ana kopia wiadomoÊci (pole Cc: jest polem nie
wymaganym w przeciwieƒstwie do pozosta∏ych pól). W polu Subject nale˝y wpisaç temat e-maila (do 128
znaków), a w polu poni˝ej jego treÊç (do 1024 znaków). W treÊci e-maila mo˝na równie˝ wstawiç wartoÊç
zmiennych poprzez przycisk Insert Data... i wpisanie w polu Address of data display nazwy zmiennej, której
wartoÊç chcemy wyÊwietliç.
Po takim skonfigurowaniu e-maila mo˝emy przejÊç do konfiguracji kolejnego poprzez naciÊni´cie przycisku
z kolejnym numerem e-maila (kolor numeru e-maila ju˝ skonfigurowanego zmieni si´ na czerwony) lub, je˝eli
si´ pomyliliÊmy mo˝na wyczyÊciç treÊç wiadomoÊci przez naciÊni´cie przycisku Clear. NaciÊnij przycisk
Next>
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- WciÊni´cie przycisku FTP wywo∏a okno konfiguracji po∏àczeƒ FTP z modu∏em komunikacyjnym (rysunek
poni˝ej). W polu FTP Operation z menu rozwijanego nale˝y wybraç czy dzi´ki danemu po∏àczeniu b´dzie
mo˝na czytaç dane (Read data from FTP Server), zapisywaç dane (Write data to FTP Server) lub kasowaç
dane (Delete data file on FTP Server). W polu Starting Address nale˝y wpisaç adres poczàtkowy, od
którego ma wystàpiç czytanie/zapisywanie/kasowanie danych, a w polu Lenght d∏ugoÊç ciàgu danych, na
których przeprowadza si´ operacj´ (adres koƒcowy pojawi si´ obok adresu poczàtkowego po wpisaniu
wartoÊci wi´kszej ni˝ 0). W polu TCP/IP Address nale˝y wpisaç adres serwera FTP z którym b´dzie si´ ∏àczy∏
modu∏, a w polu Path Êcie˝k´ do pliku na serwerze w którym b´dà zapisywane dane (np.: ..\user\data\
station.log). W polu User ID nadajemy nazw´ u˝ytkownika (1-32 znaki); w polach Password i Verify
ustawiamy has∏o u˝ytkownika (1-32 znaki).
Po takim skonfigurowaniu po∏àczenia FTP mo˝emy przejÊç do konfiguracji kolejnego (do 32 po∏àczeƒ) poprzez
naciÊni´cie przycisku z kolejnym numerem po∏àczenia FTP (kolor numeru po∏àczenia FTP ju˝
skonfigurowanego zmieni si´ na czerwony) lub, je˝eli si´ pomyliliÊmy mo˝na wyczyÊciç danà konfiguracj´
przez naciÊni´cie przycisku Clear. NaciÊnij przycisk Next>

• W kolejnym oknie naciÊnij przycisk Finish
• W okienku, które si´ otworzy potwierdê ch´ç zakoƒczenia konfiguracji i zamkni´cia kreatora Internet Wizard
przyciskiem Tak.
Za∏aduj program do sterownika. Modu∏y komunikacyjne potrzebujà ok. 20 sekund na zresetowanie i przyj´cie
nowych ustawieƒ. Po tym czasie mo˝na ju˝ od∏àczyç kabel programujàcy od portu RS485 i komunikowaç si´
ze sterownikiem za poÊrednictwem sieci Ethernetowej.

Testowanie po∏àczenia
W celu sprawdzenia poprawnoÊci po∏àczenia nale˝y je sprawdziç za pomocà programu ping.exe,
dostarczanego wraz z systemem operacyjnym. W tym celu z menu Start nale˝y wybraç polecenie Uruchom
i wpisaç w oknie, które si´ pojawi polecenie ping -t i adres IP modu∏u w sieci (np. ping -t 192.168.0.1). Je˝eli
konfiguracja przebieg∏a prawid∏owo powinniÊmy otrzymaç komunikaty z czasem odpowiedzi modu∏u
komunikacyjnego na kolejne zapytania ping. Je˝eli tak nie jest oznacza to pope∏nienie b∏´du w konfiguracji
po∏àczenia.
Je˝eli modu∏ komunikacyjny odpowiada na polecenie ping prawid∏owo mo˝na si´ ju˝ prze∏àczyç na
komunikacj´ ze sterownikiem za poÊrednictwem protoko∏u TCP/IP. W oknie STEP 7-Micro/Win nale˝y nacisnàç
przycisk Communications, a nast´pnie przycisk Set PG/PC Interface. Nale˝y zmieniç w tym oknie interfejs
komunikacyjny na TCP/IP zaznaczajàc opcj´ TCP/IP -> Xxx (gdzie Xxx to nazwa karty sieciowej w naszym
komputerze). Po powrocie do okna konfiguracji komunikacji (Communications) nale˝y w polu Remote wpisaç
adres IP modu∏u komunikacyjnego (lub wczytaç go z ksià˝ki adresów IP). Nast´pnie po klikni´ciu dwukrotnie
przycisku Double-Click to Refresh program powinien znaleêç sterownik na podanym adresie IP (rysunek
poni˝ej).
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Zastosowanie funkcji modu∏u CP 243-1 IT w programie STEP 7-Micro/Win
Za∏àczenie i inicjalizacja modu∏u CP 243-1 IT blokiem ETH0_CTRL *:

EN - jest za∏àczony ON w ka˝dym cyklu programu
CP_Ready - jest za∏àczony ON, je˝eli CP jest gotowy do pracy
CH_Ready - jest to ststus po∏àczenia
Error - b∏´dy w po∏àczeniu CP
* powinien byç wywo∏ywany w ka˝dym cyklu pracy CPU
Funkcja przesy∏ania wiadomoÊci e-mail ETH0_EMAIL:
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EN - za∏àcza funkcj´
START - inicjalizuje wysy∏anie e-maila
Mail - jest wskaênikiem do maila, który ma byç wys∏any
Abort - ustawione na ON zatrzymuje wysy∏ania e-maila
Done - jest za∏àczony na ON po wys∏aniu e-maila
Error - pokazuje status wykonania funkcji
Funkcja przesy∏ania danych za pomocà protoko∏u FTP ETH0_FTPC:
EN - za∏àcza funkcj´
START - inicjalizuje us∏ug´ FTP
Op - jest wskaênikiem do zadania FTP
Abort - ustawione na ON zatrzymuje us∏ug´ FTP
Done - ustawiany ON po otrzymaniu potwierdzenia od partnera FTP
Error - pokazuje status wykonania funkcji
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4. Komunikacja MODBUS RTU
Sterowniki SIMATIC S7-200 sà dedykowane dla producentów maszyn oraz do budowy zdecentralizowanych
struktur sterowania, budowanych w oparciu o przemys∏owe sieci Ethernet, PROFIBUS, AS-Interface, Modbus
RTU. W niniejszym dokumencie zosta∏y omówione biblioteki Modbus RTU Master i Modbus RTU Slave.
Nast´pnie opisano przyk∏adowe zastosowania powy˝szych bibliotek: komunikacja z przep∏ywomierzem
SITRANS F M MAGFLO MAG 6000 firmy Siemens, gdzie sterownik SIMATIC S7-200 pe∏ni rol´ Mastera sieci
Modbus RTU oraz komunikacja pomi´dzy dwoma sterownikami S7-200, gdzie jeden jest Masterem, a drugi
Slave’em sieci Modbus RTU.

Modbus RTU Slave
Biblioteka Modbus RTU Slave zawiera niezb´dne komponenty pozwalajàce sterownikowi SIMATIC S7-200,
poprzez zintegrowane ∏àcze komunikacyjne, komunikowaç si´ w protokole Modbus RTU w trybie Slave.
Biblioteka Modbus RTU Slave sprzedawana jest oddzielnie i dostarczana na CD jako STEP 7-Micro/Win Add
(numer katalogowy: 6ES7 830-2BC00-0YX0).

Wymagania protoko∏u Modbus Slave:
• Protokó∏ Modbus Slave domyÊlnie wspó∏pracuje z portem „0” sterownika SIMATIC S7-200
• Je˝eli Port 0 wykorzystywany jest do komunikacji z protoko∏em Modbus Slave wtedy nie mo˝na u˝yç go
do innych celów, dotyczy to równie˝ programowania STEP7-Micro/Win. Instrukcja MBUS_INIT pozwala na
sterowanie parametrami Portu 0 pozwalajàc na programowà zmian´ trybu pracy Portu 0 z protoko∏u Modbus
Slave na PPI. Innym sposobem prze∏àczenia Portu 0 do trybu PPI, jest prze∏àczenie prze∏àcznika RUN/STOP
w po∏o˝enie STOP. Wtedy automatycznie Port 0, prze∏àczany jest na protokó∏ PPI.
• Instrukcje protoko∏u Modbus Slave wykorzystujà rejestry systemowe SM zwiàzane z obs∏ugà komunikacji
w trybie swobodnym (Freeport) dla Portu 0. Do protoko∏u Modbus Slave u˝ywa 3 podprogramy i 2 przerwania.
• Instrukcje Modbus Slave zajmujà 1857 bajtów w przestrzeni programu.
• Zmienne obs∏ugi protoko∏u Modbus Slave, rezerwujà dodatkowe 779 bajtów pami´ci V. Adres poczàtkowy
tego obszaru definiowany jest przez u˝ytkownika i jest on zarezerwowany dla zmiennych protoko∏u Modbus.

Inicjalizacja oraz obs∏uga protoko∏u Modbus.
Komunikacja Modbus wykorzystuje sum´ kontrolnà (CRC - Cyclic Redundancy Check) w celu zapewnienia
spójnoÊci przesy∏anych danych. Protokó∏ Modbus Slave wykorzystuje metod´ gotowej tabeli z wyliczonymi
wst´pnie wartoÊciami sumy, co pozwala na znaczne obni˝enie czasu obs∏ugi protoko∏u. Inicjalizacja tabeli CRC
wymaga 425 milisekund i odbywa si´ w procedurze MBUS_INIT. Generalnie wykonywana jest ona przy
pierwszym cyklu programowym po za∏àczeniu sterownika w tryb pracy RUN. Musimy zadbaç jednak o to, aby
wykasowaç czas kontroli cyklu programu tzw. Watchdog. Czas cyklu programu wyd∏u˝a si´, gdy instrukcja
MBUS_SLAVE obs∏uguje zapytania. Powoduje to, ˝e du˝o czasu poÊwi´cane jest na obliczanie sumy CRC,
co wyd∏u˝a cykl o oko∏o 650 ?s dla ka˝dego bajtu (dla zapytania i odpowiedzi). Maksymalnie, akcja
zapytanie-odpowiedê (czytanie i zapis 120 s∏ów) wyd∏u˝a cykl programu o oko∏o 165 milisekund.

Adresacja w protokole Modus RTU Slave
Adresy w protokole Modbus sà zapisywane jako 5-cio lub 6-cio znakowe wartoÊci, zawierajàce typ danych
i offset. Pierwszy lub dwa kolejne znaki okreÊlajà typ danych, natomiast cztery ostatnie wybierajà odpowiednià
wartoÊç danego typu. Urzàdzenie Modbus Master mapuje adresy dla odpowiedniej funkcji.
Nast´pujàce adresy sà obs∏ugiwane przez instrukcje Modbus RTU Slave:
• 000001 do 000128 obs∏ugujà wyjÊcia dyskretne dla Q0.0 – Q15.7
• 010001 do 010128 obs∏ugujà wejÊcia dyskretne dla I0.0 – I15.7
• 030001 do 030032 obs∏ugujà rejestry wejÊç analogowych od AIW0 do AIW62
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Adres Modbus

Adres S7-200

000001

Q0.0

000002

Q0.1

000003

Q0.2

…

…

000127

Q15.6

000128

Q15.7

010001

I0.0

010002

I0.1

010003

I0.2

…

…

010127

I15.6

010128

I15.7

030001

AIW0

030002

AIW2

030003

AIW4

…

…

030032

AIW62

040001

HoldStart

040002

HoldStart+2

040003

HoldStart+4

…

…

04xxxx

HoldStart+2 x (xxxx-1)

• 040001 do 04xxxx obs∏ugujà rejestry z przestrzeni pami´ci V.
Mapa adresów Modbus dla S7-200:

Instrukcja MBUS_INIT
Instrukcja MBUS_INIT wykorzystywana jest do ustawiania i inicjalizacji lub blokowania komunikacji Modbus.
Przed wywo∏aniem instrukcji MBUS_SLAVE nale˝y wykonaç instrukcj´ MBUS_INIT oraz funkcja ta musi
zakoƒczyç si´ bez b∏´dów. Po poprawnym zakoƒczeniu instrukcji MBUS_INIT ustawiane jest wyjÊcie Done
i program przechodzi do kolejnej instrukcji.
Instrukcja wykonywana jest w ka˝dym cyklu w momencie, gdy wejÊcie EN jest aktywne. Instrukcja MBUS_INIT
powinna zostaç wykonana tylko raz po za∏àczeniu zasilania sterownika (np. za pomocà bitu SM0.1).
Biblioteka Modbus Slave wymaga ustalenia obszaru pami´ci danych „V”, z którego b´dzie korzysta∏a przy
komunikacji w protokole Modbus. U˝ytkownik musi ustaliç adres startowy obszaru pami´ci „V” tak, aby nie by∏
on w konflikcie z innymi danymi korzystajàcymi z pami´ci „V”. Aby przydzieliç obszar pami´ci „V” nale˝y
prawym klawiszem myszy kliknàç Program Block i z menu kontekstowego wybraç polecenie Library Memory:
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W okienku, które si´ otworzy nale˝y wskazaç poczàtkowy adres pami´ci lub skorzystaç z przycisku Suggest
Address (rysunek poni˝ej), dzi´ki czemu obszar pami´ci zostanie automatycznie przydzielony. Po naciÊni´ciu
przycisku OK wrócimy do okna programu.
Powy˝sze przydzielenie pami´ci V mo˝na wykonaç zaraz po wstawieniu do programu bloku inicjujàcego
MBUS_INIT. Jednak ze wzgl´du na mo˝liwoÊç wystàpienia konfliktów z u˝ytymi w programie adresami
pami´ci V zaleca si´ przydzielanie tej pami´ci po napisaniu ca∏ego programu.

W programie, w którym chcemy skonfigurowaç komunikacj´ w protokole Modbus RTU Slave nale˝y wstawiç
blok inicjujàcy MBUS_INIT oraz blok MBS_SLAVE.

• WejÊcie Mode okreÊla protokó∏ komunikacyjny: wartoÊç 1 ustawia Port 0 na obs∏ug´ protoko∏u Modbus,
natomiast wartoÊç 0 ustawia ponownie Port 0 na protokó∏ PPI i blokuje protokó∏ Modbus.
• Parametr Baud ustawia pr´dkoÊç transmisji na 1200, 2400, 4800, 9600, 38400, 57600 lub 115200.
Pr´dkoÊci 57600 oraz 115200 obs∏ugiwane sà tylko przez CPU z wersjà firmware’u V1.2 i póêniejszymi
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• Parametr Addr ustawia adres z zakresu 1 do 247 stacji Slave Modbus.
• Parametr Parity okreÊla parzystoÊç protoko∏u Modbus. Wszystkie ustawienia u˝ywajà jeden bit stopu.
Dopuszczalne wartoÊci tego parametru to:
- 0 – bez parzystoÊci
- 1 – parzystoÊç odd
- 2 – parzystoÊç even
• Parametr Delay rozszerza standardowy czas przerwy po zakoƒczeniu nadawania przez dodanie okreÊlonej
liczby milisekund do standardowego czasu timeout. Typowo wartoÊç ta ustawiana jest na 0 dla po∏àczeƒ
kablowych. Jednak przy po∏àczeniu przez modemy z korekcjà b∏´dów nale˝y ustawiç wartoÊç opóênienia
od 50 do 100 milisekund. Stosujàc po∏àczenia radiowe nale˝y ustawiç czas ten w zakresie od 10
do 100 milisekund. Dopuszczalne wartoÊci tego parametru mieszczà si´ w zakresie 0 - 32767 milisekund.
Protokó∏ Modbus Slave pozwala na ograniczenie iloÊci wejÊç i wyjÊç binarnych, wejÊç analogowych i rejestrów
V dost´pnych dla Mastera Modbus.
• Parametr MaxIQ ustawia iloÊç dost´pnych wejÊç (I) i wyjÊç (Q) dla adresów Modbus 00xxxx oraz 01xxxx
przez podanie wartoÊci liczbowej z zakresu 0 do 128. WartoÊç 0 blokuje odczyt i zapis z wejÊç i na wyjÊcia.
Sugerowana wartoÊç to 128, która obejmuje zakres wszystkich wejÊç (I) i wyjÊç (Q) w sterownikach S7-200.
• Parametr MaxAI ustawia iloÊç dost´pnych s∏ów wejÊç analogowych (AI) dla adresów Modbus 03xxxx przez
podanie wartoÊci liczbowej z zakresu 0 do 32. WartoÊç 0 blokuje odczyt wejÊç analogowych. Sugerowana
wartoÊç MaxAI, pozwalajàca na odczyt wszystkich wejÊç analogowych w sterownikach S7-200, wynosi:
- 0 dla CPU 221
- 16 dla CPU 222
- 32 dla CPU 224, CPU 224XP oraz CPU 226
• Parametr MaxHold ustawia iloÊç rejestrów (s∏ów) w obszarze pami´ci V dost´pnych dla adresów 04xxxx. Np.,
aby udost´pniç Masterowi 2000 bajtów pami´ci V nale˝y ustawiç MaxHold na wartoÊç 1000 s∏ów (rejestrów
buforujàcych).
• Parametr HoldStart ustawia adres poczàtkowy rejestrów (s∏ów) w obszarze pami´ci V. WartoÊç ta zasadniczo
ustawiana jest na VB0, tak wi´c parametr HoldStart ustawiany jest na &VB0 (adres VB0). Równie˝ inne adresy
obszaru V mo˝na wyspecyfikowaç jako adres poczàtkowy. Master ma dost´p do iloÊci rejestrów (s∏ów) podanej
w MaxHold od adresu poczàtkowego HoldStart.
Po zakoƒczeniu instrukcji MBUS_INIT ustawiane jest wyjÊcie Done. WyjÊcie bajtowe Error zawiera rezultat
wykonania instrukcji. Tabela poni˝ej definiuje warunki wygenerowania b∏´du przy wykonywaniu instrukcji.
Kod bł´du

Opis

0

Bez bł´du

1

Błàd zakresu pami´ci

2

Bł´dna pr´dkoÊç transmisji lub parzystoÊç

3

Błàd adres Slave

4

Błàd wartoÊci parametrów Modbus

5

Rejestry pokrywajà si´ z symbolami Modbus Slave

6

Odbiór błàd parzystoÊci

7

Odbiór błàd CRC

8

Bł´dna funkcja/funkcja nie obsługiwana

9

Bł´dny adres w zapytaniu

10

Funkcja nie dost´pna w Slave
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Instrukcja MBUS_SLAVE
Instrukcja MBUS_SLAVE u˝ywana jest do obs∏ugi zapytaƒ od Mastera Modbus i musi byç wykonywana
w ka˝dym cyklu, aby zapewniç poprawnoÊç odpowiedzi.

Instrukcja wykonywana jest w ka˝dym cyklu, gdy aktywne jest wejÊcie EN i nie ma parametrów wejÊciowych.
WyjÊcie Done ustawiane jest w momencie wykonania odpowiedzi na zapytanie stacji Master. Natomiast
wyjÊcie to ma stan niski, je˝eli nie by∏o obs∏ugiwane ˝adne zapytanie.
WyjÊcie bajtowe Error zawiera rezultat wykonania instrukcji. WyjÊcie to jest wa˝ne tylko w momencie, gdy
wyjÊcie Done jest ustawione. W przeciwnym wypadku parametr ten nie jest zmieniany. Mo˝liwe wartoÊci
parametru Error sà identyczne jak dla instrukcji MBUS_INIT.

Modbus RTU Master
Firma Siemens przygotowa∏a bibliotek´, która pozwala poprzez zintegrowane z∏àcze komunikacyjne sterownika
SIMATIC S7-200 komunikowaç si´ w protokole Modbus RTU Master z jednym lub wieloma urzàdzeniami
pracujàcymi jako Modbus RTU Slave. Biblioteki Modbus RTU Master sà dostarczane bezp∏atnie wraz
z uaktualnieniem Service Pack 5 (SP5) dla STEP-7 Micro/Win V4.0.

Wymagania biblioteki Modbus Master
• Protokó∏ Modbus Master odwo∏uje si´ do Portu 0 lub Portu 1 sterownika S7-200. W przypadku, gdy Port 0
jest wykorzystany do komunikacji w Modbus Master, port ten nie mo˝e byç u˝yty do innych celów w∏àcznie
z obs∏ugà programu narz´dziowego STEP7-Micro/Win. Funkcja MBUS_CTRL przyporzàdkowuje Port 0
do protoko∏u Modbus Master lub PPI
• Biblioteka Modbus Master odwo∏uje si´ do bajtów systemowych SM przyporzàdkowujàc tryb Free Port
do Portu 0 sterownika SIMATIC S7-200
• Biblioteka Modbus Master wykorzystuje 3 podprogramy oraz 1 program przerwania
• Biblioteka Modbus Master zajmuje ok. 1620 bajtów pami´ci programu sterownika SIMATIC S7-200
• Biblioteka Modbus Master zajmuje 284 bajtów pami´ci danych V. Istnieje mo˝liwoÊç wyboru adresu
poczàtkowego dla zmiennych
• SIMATIC S7-200 CPU musi posiadaç wersj´ firmware 2.00 lub wy˝szà w celu obs∏ugi protoko∏u Modbus
Master (CPU o numerach katalogowych: 6ES7 21x-2xx23-0XB0).
• Przerwania, które sà wykorzystywane w bibliotece Modbus Master, nie mogà byç wy∏àczone przez program
u˝ytkownika
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Czasy wykonywania instrukcji w protokole Modbus Master
Protokó∏ Modbus Master wymaga krótkich czasów wykonywania instrukcji. Czas wykonania instrukcji
protoko∏u Modbus Master wynosi oko∏o 1.11 ms w przypadku gdy instrukcja MBUS_CTRL inicjalizuje
komunikacj´ (pierwszy cykl pracy) oraz 0.41 ms w kolejnych cyklach pracy sterownika SIMATIC S7-200. Czas
wyd∏u˝a si´ w przypadku gdy wykonywana jest instrukcja MBUS_MSG. Wi´kszoÊç tego czasu jest u˝ywana na
obs∏ug´ korekcji b∏´dów CRC (Cyclic Redundancy Check) zwiàzanà z zapytaniem i odpowiedzià sterownika. Czas
cyklu jest wyd∏u˝any do 1.85 ms dla ka˝dego s∏owa w zapytaniu i odpowiedzi. Maksymalny czas
zapytania i odpowiedzi (odczyt/zapis 120 s∏ów) wyd∏u˝a czas cyklu do 222 ms.

Adresowanie w protokole Modbus
Adresy w protokole Modbus sà zapisywane jako 5 znakowe wartoÊci zawierajàce typ danych oraz przesuniecie
– offset. Pierwszy znak definiuje typ danych zaÊ kolejne cztery wartoÊç z uwzgl´dnieniem typu danej.
Instrukcje protoko∏u Modbus Master w zale˝noÊci od zakresu adresu odwo∏ujà si´ do odpowiednich rejestrów
sterownika pracujàcego w trybie Slave. Protokó∏ Modbus Master obs∏uguje nast´pujàce zakresy adresów:
• 00001 do 09999 wyjÊcia binarne (cewki)
• 10001 do 19999 wejÊcia binarne (styki)
• 30001 do 39999 wejÊciowe rejestry (generalnie wejÊcia analogowe)
• 40001 do 49999 rejestry pami´ci.
Zakres dost´pnych adresów jest uzale˝niony od typu konkretnego urzàdzenia Slave. Ró˝ne urzàdzenia Slave
obs∏ugujà ró˝ne typy danych oraz ró˝ne zakresy adresów.

Instrukcja MBUS_CTRL
Instrukcja MBUS_CTRL (MBUS_CTRL_P1) s∏u˝y do inicjalizacji, monitorowania lub wy∏àczenia komunikacji
Modbus i powinna byç wywo∏ywana w ka˝dym cyklu pracy sterownika. Zanim instrukcja MBUS_MSG zostanie
u˝yta, instrukcja MBUS_CTRL musi zostaç wykonana bezb∏´dnie, tzn. po jej wykonaniu powinien byç
ustawiony bit Done. Instrukcja jest przetwarzana za ka˝dym cyklem o ile jest aktywny bit EN.
Biblioteka Modbus Master wymaga ustalenia obszaru pami´ci danych „V”, z którego b´dzie korzysta∏a przy
komunikacji w protokole Modbus. U˝ytkownik musi ustaliç adres startowy obszaru pami´ci „V” tak, aby nie by∏
on w konflikcie z innymi danymi korzystajàcymi z pami´ci „V”. Aby przydzieliç obszar pami´ci „V” nale˝y po
napisaniu programu prawym klawiszem myszy kliknàç Program Block i z menu kontekstowego wybraç
polecenie Library Memory:
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W okienku, które si´ otworzy nale˝y wskazaç poczàtkowy adres pami´ci lub skorzystaç z przycisku Suggest
Address (rysunek poni˝ej), dzi´ki czemu obszar pami´ci zostanie automatycznie przydzielony. Po naciÊni´ciu
przycisku OK wrócimy do okna programu.

Powy˝sze przydzielenie pami´ci V mo˝na wykonaç zaraz po wstawieniu do programu bloku inicjujàcego
MBUS_CTRL (dla portu 0) lub MBUS_CTRL_P1 (dla portu 1). Jednak ze wzgl´du na mo˝liwoÊç wystàpienia
konfliktów z u˝ytymi w programie adresami pami´ci V zaleca si´ przydzielanie tej pami´ci po napisaniu ca∏ego
programu.

W programie, w którym chcemy skonfigurowaç komunikacj´ w protokole Modbus RTU Master nale˝y wstawiç
blok inicjujàcy MBUS_CTRL lub MBUS_CTRL_P1 (w zale˝noÊci od portu, na którym chcemy u˝ywaç protoko∏u
Modbus RTU Master) oraz blok MBUS_MSG (MBUS_MSG_P1 dla portu 1) s∏u˝àcy do odpytywania urzàdzenia
Slave.
• WartoÊç na wejÊciu Mode dokonuje wyboru protoko∏u komunikacyjnego. WartoÊç „1” przyporzàdkowuje
dla portu 0 protokó∏ Modbus. WartoÊç 0 ustala na porcie 0 protokó∏ PPI, tym samym wy∏àcza Modbus.
• Parametr Baud ustala pr´dkoÊç komunikacji: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 lub 115200
bitów/s.
• Parametr Parity ustala kontrol´ parzystoÊci dla urzàdzenia Slave. Sztywno jest ustalony jeden bit startu oraz
jeden bit stopu. Dla parametru Parity dost´pne sà nast´pujàce wartoÊci:
- 0 – bez kontroli parzystoÊci
- 1 – parzystoÊç
- 2 – nieparzystoÊç
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• Parametr Timeout jest odpowiedzialny za ustawienie czasu odpowiedzi (w milisekundach) od urzàdzenia
typu Slave. Parametr mo˝e byç ustawiany w zakresie od 1 do 32767 milisekund. WartoÊç standardowa to
1000 milisekund (1 sekunda). Parametr Timeout nale˝y ustaliç tak, aby urzàdzenie typu Slave zdà˝y∏o
odpowiedzieç na zapytanie, przy ustalonej pr´dkoÊci komunikacyjnej.
• WyjÊcie Error zawiera informacj´ o wystàpieniu b∏´du w przetwarzaniu instrukcji MBUS_CTRL. Mo˝liwe sà
nast´pujàce wartoÊci parametru Error:
Kod bł´du

Opis

0

Bez bł´du

1

Błàd parzystoÊci

2

Błàd wyboru pr´dkoÊci komunikacji

3

Błàd czasu odpowiedzi Timeout

4

Błàd wyboru trybu pracy

Uwaga! Parametry Baud, Parity i Timeout powinny mieç takà samà wartoÊç w ustawieniach urzàdzenia Slave
i w powy˝szej instrukcji.

Instrukcja MBUS_MSG
Instrukcja MBUS_MSG inicjuje zapytanie oraz odpowiedê z urzàdzenia Slave. Instrukcja MBUS_MSG
wykonuje proces zapytania do urzàdzenia Slave, je˝eli na obu wejÊciach EN oraz First podana jest jedynka
logiczna. Proces wys∏ania i oczekiwania na odpowiedê wymaga wykonania kilku cykli programu. WejÊcie EN
musi byç aktywne a˝ do momentu, gdy wyjÊcie Done zostanie ustawione.
W danym momencie mo˝e byç aktywna tylko jedna instrukcja MBUS_MSG. Je˝eli b´dà uruchomione inne
instrukcje to tylko pierwsza z nich zostanie wykonana, pozosta∏e zwrócà b∏´dy wykonania (kod b∏´du 6 –
zaj´ty kana∏ komunikacyjny).

Parametr First powinien byç aktywny tylko przez jeden cykl pracy, najlepiej do tego celu wykorzystaç
instrukcje wykrywania zbocza narastajàcego.
• Parametr Slave okreÊla adres urzàdzenia Slave. Dost´pne sà adresy od 0 do 247. Adres 0 jest adresem
rozg∏oszeniowym i mo˝e byç u˝yty do celów zapisu. Nie wszystkie urzàdzenia typu Slave obs∏ugujà adresy
rozg∏oszeniowe. Biblioteka Modbus Slave dla SIMATIC S7-200 nie obs∏uguje adresów rozg∏oszeniowych.
Uwaga! W ustawieniach urzàdzenia Slave nale˝y ustawiç taki sam adres urzàdzenia jak w powy˝szej instrukcji.
• Parametr RW ustala czy zapytanie ma s∏u˝yç do odczytu (wartoÊç 0) czy te˝ do zapisu (wartoÊç 1). WyjÊcia
binarne (cewki) oraz rejestry obs∏ugujà oba zapytania - zapis i odczyt. WejÊcia binarne (styki) oraz wejÊciowe
rejestry obs∏ugujà tylko odczyt.

Strona
Strona 532

Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek F
Podr´cznik obs∏ugi systemu sterownikowego S7-200 Dodatek F

• Parametr Addr jest adresem startowym. Dost´pne sà nast´pujàce zakresy adresów:
- 00001 do 09999 dla wyjÊç (cewki)
- 10001 do 19999 dla wejÊç (styki)
- 30001 do 39999 dla rejestrów wejÊciowych
- 40001 do 49999 dla rejestrów pami´ci
• Parametr Count okreÊla liczb´ danych do odczytu lub zapisu. Parametr Count b´dzie iloÊcià bitów
dla danych typu bitowego oraz iloÊcià s∏ów dla danych typu Word.
- Adres 0xxxx – Count jest liczbà bitów do odczytu lub zapisu
- Adres 1xxxx – Count jest liczbà bitów do odczytu
- Adres 3xxxx – Count jest liczbà rejestrów wejÊciowych do odczytu
- Adres 4xxxx – Count jest liczbà rejestrów pami´ci do odczytu lub zapisu.
Instrukcja MBUS_MSG mo˝e odczytaç lub zapisaç max. 120 s∏ów lub 1920 bitów (240 bajty danych).
Ograniczeniem na liczb´ podawanà w parametrze Count sà ograniczenia wnoszone przez samo urzàdzenie
typu Slave.
• Parametr DataPtr jest wskaênikiem do adresu obszaru danych „V” sterownika SIMATIC S7-200 zwiàzanego
z obs∏ugà zapisu lub odczytu. Dla odczytu DataPtr wskazuje poczàtek obszaru pami´ci w sterowniku SIMATIC S7-200, gdzie dane odczytane z urzàdzenia Slave, b´dà zapisane w pami´ci sterownika. Dla zapisu
DataPtr wskazuje poczàtek obszaru pami´ci w SIMATIC S7-200, skàd dane b´dà pobierane do wys∏ania
do urzàdzenia Slave. Parametr DataPtr jest wskaênikiem, wi´c przyk∏adowo, je˝eli dane do przes∏ania
do urzàdzenia Slave sà umiejscowione od adresu VW200, wartoÊç wskaênika nale˝y podaç jako &VB200.
Wskaênik musi byç formatu VB nawet, jeÊli wskazuje na danà typu Word.
Rejestry pami´ci (adres 4xxxx) oraz rejestry wejÊciowe (adres 3xxxx) sà wartoÊciami typu Word (2 bajty lub 16
bitów). Format zmiennej word zdefiniowany w sterowniku SIMATIC S7-200 jest taki sam jak rejestrów Modbus.
• Parametr Done instrukcji MBUS_MSG przyjmuje wartoÊç zero, gdy zosta∏o wys∏ane zapytanie lub
oczekiwany jest odbiór danych z urzàdzenia Slave. Jest on ustawiany na jeden, gdy dane zosta∏y poprawnie
odebrane lub gdy instrukcja MBUS_MSG wygenerowa∏a b∏àd komunikacji.
• Parametr Error jest ustawiany tylko, gdy bit Done jest jedynkà. Tabela poni˝ej opisuje mo˝liwe do wystàpienia
wartoÊci oznaczajàce odpowiednie b∏´dy komunikacji.
Numery b∏´dów od 1 do 8 opisujà b∏´dy, które sà wykryte przez instrukcj´ MBUS_MSG. B∏´dy te informujà o
problemie z parametrami wejÊciowymi na wejÊciu instrukcji MBUS_MSG lub opisujà problemy z odbiorem
danych od urzàdzenia Slave. B∏´dy parzystoÊci oraz CRC informujà, ˝e nastàpi∏ odbiór danych, jednak˝e dane
nie sà odebrane w∏aÊciwie - przewa˝nie jest to problem elektryczny (np. z∏e po∏àczenie przewodowe).
B∏´dy od 101 sà b∏´dami przychodzàcymi od urzàdzenia Slave. Oznaczajà one, ˝e urzàdzenie Slave nie
obs∏uguje wymaganej funkcji lub, ˝e wymagany adres nie jest osiàgalny w urzàdzeniu Slave.
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Kod bł´du

Opis

0

Bez bł´du

1

Błàd parzystoÊci w zapytaniu. Jest to mo˝liwe tylko wtedy, gdy został ustawiony
parametr kontroli parzystoÊci even lub odd. Jest to przewa˝nie problem
z połàczeniami kablowymi lub zakłóceniami w transmisji danych.

2

Nieu˝ywane

3

Przekroczony czas odpowiedzi Timeout. Brak odpowiedzi z urzàdzenia Slave.
Mo˝liwe przyczyny wystàpienia bł´du to bł´dy łàczeniowe kabli, ró˝ne
nastawione pr´dkoÊci w Masterze oraz Slave, inne nastawy korekcji bł´dów
parzystoÊci lub niewłaÊciwy adres urzàdzenia Slave.

4

Jeden lub wi´cej parametrów (Slave, RW, Addr, Count) jest ustawiony na
niewłaÊciwà wartoÊç. Nale˝y sprawdziç w dokumentacji wymagane nastawy
dla tych parametrów.

5

Modbus Master nie jest załàczony do pracy. Nale˝y uruchomiç instrukcje
MBUS_CTRL i przetwarzaç jà w ka˝dym cyklu pracy sterownika.

6

Zaj´ty kanał komunikacyjny. Tylko jedna instrukcja MBUS_MSG mo˝e byç
aktywna w ustalonym czasie.

7

Błàd dost´pu. Odbiornik nie odpowiada na zapytania. Mo˝liwe przyczyna to
uszkodzenie urzàdzenia Slave lub odpowiedê przyszła od niewłaÊciwego
urzàdzenia Slave.

8

Błàd sumy kontrolnej CRC w zapytaniu. Nastàpiło zakłócenie transmisji
i odebrano niewłaÊciwe dane. Przyczynà mogà byç połàczenia kablowe lub
zakłócenia elektryczne.

101

Urzàdzenie Slave nie obsługuje wymaganej funkcji.

102

Urzàdzenie Slave nie obsługuje zadeklarowanego adresu danych. Zdeﬁniowany
zakres adresu Addr oraz liczba danych Count znajdujà si´ poza dost´pnym
zakresem dla urzàdzenia Slave.

103

Urzàdzenie Slave nie obsługuje tego typu danych. Typ adresu zadeklarowany
w Addr nie jest obsługiwany przez wybrane urzàdzenie Slave.

104

Uszkodzone urzàdzenie Slave.

105

Urzàdzenie Slave akceptuje meldunek, ale opóêniona jest odpowiedê. Powoduje
to generacj´ bł´du w instrukcji MBUS_MSG. Program u˝ytkownika powinien
ponownie wysłaç zapytanie w czasie póêniejszym.

106

Urzàdzenie Slave jest zaj´te i zapytanie zostało odrzucone. Nale˝y ponowiç
to zapytanie w póêniejszym czasie.

107

Urzàdzenie odrzuca zapytanie z nieznanej przyczyny

108

Błàd parzystoÊci pami´ci urzàdzenia Slave. Wykryto wad´ w urzàdzeniu Slave.

Komunikacja w protokole Modbus RTU Master na przyk∏adzie komunikacji sterownika
S7-200 z przep∏ywomierzem SITRANS F M MAGFLO MAG 6000
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Wymagane komponenty:
• Sterownik SIMATIC S7-200 z dwoma portami RS485 (CPU 224XP lub CPU 226)
• Do komunikacji pomi´dzy komputerem a sterownikiem (jedna z poni˝szych opcji):
- PC/PPI MultiMaster (nr kat. 6ES7 901-3DB30-0XA0)
- PC Adapter USB (nr kat. 6ES7 972-0CB20-0XA0)
- CP5512 - karta PCMCIA (nr kat. 6GK1 551-2AA00) i kabel MPI - 6ES7 901-0BF00-0AA0
- CP5611 - karta PCI (nr kat. 6GK1 561-1AA01) i kabel MPI - 6ES7 901-0BF00-0AA0
• Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem STEP 7-Micro/Win od wersji 4.0 + SP5 (z bibliotekami
Modbus Master)
• Przep∏ywomierz SITRANS F M MAGFLO MAG 6000 (nr kat. 7ME6920-1AA10-1AA0) wraz z modu∏em MODBUS RTU RS 485 (nr kat. FDK-085U0234) i symulatorem
• Do komunikacji pomi´dzy przep∏ywomierzem a sterownikiem S7-200: kabel PROFIBUS (nr kat. 6XV1 8300EH10) wraz z wtyczkà (np. nr kat. 6ES7 972-0BB50-0XA0)
W przyk∏adowym zastosowaniu przep∏ywomierz (z zainstalowanà kartà Modbus) wraz z symulatorem zosta∏
pod∏àczony za pomocà kabla PROFIBUS do sterownika S7-200 (CPU 224XP) do portu 0. Do portu 1 za
pomocà kabla PC/PPI (USB) zosta∏ pod∏àczony komputer PC (programator). Po˝àdanym dzia∏aniem programu by∏ odczyt dwóch wartoÊci z przep∏ywomierza: aktualnego poziomu przep∏ywu oraz wartoÊci licznika
ca∏kowitego przep∏ywu.
W ustawieniach karty Modbus przep∏ywomierza zosta∏y wprowadzone nast´pujàce parametry:
- Adres Slave’a w sieci Modbus: 4
- Pr´dkoÊç transmisji: 9600 baud
- ParzystoÊç: brak parzystoÊci, 1 bit stopu
- Maksymalny czas odpowiedzi: 0,5 s
- Czas opóênienia: 0,1 s
Powy˝sze ustawienia nale˝y uwzgl´dniç podczas parametryzowania instrukcji MBUS_CTRL i MBUS_MSG.
W programie umieszczono 3 instrukcje zwiàzane z protoko∏em Modbus Master. Pierwsza z nich – MBUS_CTRL
inicjuje protokó∏ i jest wywo∏ywana w ka˝dym cyklu programu (rysunek poni˝ej).
Parametry Baud, Parity i Timeout (w milisekundach) zosta∏y ustawione zgodnie z wczeÊniejszymi nastawami
przep∏ywomierza. B∏´dy sà zapisywane do pami´ci MB1, a prawid∏owa inicjalizacja protoko∏u jest sygnalizowana stanem wysokim bitu M0.0.
Nale˝y uwzgl´dniç odpowiednie opóênienie czasowe pomi´dzy wysy∏anymi wiadomoÊciami, dzi´ki któremu
sterownik b´dzie mia∏ czas na odebranie odpowiedzi na wys∏ane zapytanie. W przyk∏adowym programie
wartoÊç opóênienia zosta∏a zaprogramowana na 6 sekund za pomocà dwóch liczników (T37 i T38), dzi´ki
czemu mo˝liwy by∏ wystarczajàco p∏ynny odczyt po˝àdanych wartoÊci i brak b∏´dów transmisji.
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Pierwsza wysy∏ana wiadomoÊç MBUS_MSG ma za zadanie odczytaç wartoÊç aktualnego przep∏ywu (rysunek
poni˝ej). Parametr Slave ustawiony na 4 okreÊla adres Slave’a – przep∏ywomierza w sieci Modbus, który
wczeÊniej zosta∏ ustawiony w przep∏ywomierzu. Parametr RW ustawiony na 0 oznacza odczyt wartoÊci.
Parametr Addr jest ustawiony zgodnie z adresem rejestru „Modbus register”, do którego zapisywana jest
wartoÊç aktualnego przep∏ywu. W parametrze Count wpisano wartoÊç 4, poniewa˝ zgodnie z danymi
technicznymi karty Modbus przep∏ywomierza w∏aÊnie w tylu bajtach zapisywane sà informacje o przep∏ywie.
W parametrze DataPtr wpisano wskaênik do pami´ci w sterowniku S7-200, który wskazuje poczàtek obszaru
pami´ci sterownika, do którego majà byç zapisywane wartoÊci przep∏ywu przes∏ane z przep∏ywomierza.
B∏´dy sà zapisywane do pami´ci MB3, a prawid∏owa inicjalizacja protoko∏u jest sygnalizowana stanem
wysokim bitu M0.1.

Kolejna przesy∏ana wiadomoÊç (rysunek poni˝ej) ma za zadanie odczytaç wartoÊç licznika ca∏kowitego
przep∏ywu. Jedyne ró˝nice w porównaniu do wczeÊniej przesy∏anej wiadomoÊci to adres rejestru Modbus
(parametr Addr), z którego odczytywane b´dà aktualne wartoÊci ca∏kowitego przep∏ywu na liczniku oraz
wskaênik do pami´ci sterownika S7-200 (parametr DataPtr), w której b´dà zapisywane odczytane wartoÊci.
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Po wprowadzeniu programu do sterownika uzyskano mo˝liwoÊç podglàdu aktualnego poziomu przep∏ywu
(pami´ç VD200) oraz wartoÊci licznika ca∏kowitego przep∏ywu (pami´ç VD204). WartoÊci te mo˝liwe by∏y
do odczytania w oknie Status Chart (patrz: rysunek poni˝ej) w programie STEP 7-Micro/Win po wprowadzeniu
w kolumnie Address powy˝szych adresów pami´ci oraz zmianie formatu wyÊwietlanych wartoÊci na Floating
Point. Dodatkowo, aby wartoÊci wyÊwietlane by∏y w identycznych jednostkach jak na wyÊwietlaczu
przep∏ywomierza, przemno˝ono je przez 1000 za pomocà instrukcji MUL_R i przepisano do pami´ci
odpowiednio VD300 i VD304.
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Komunikacja w protokole Modbus RTU Slave na przyk∏adzie komunikacji pomi´dzy dwoma
sterownikami S7-200

Wymagane komponenty:
• 2 sterowniki SIMATIC S7-200 z dwoma portami RS485 (CPU 224XP lub CPU 226)
• Do komunikacji pomi´dzy komputerem a sterownikiem (jedna z poni˝szych opcji):
- PC/PPI MultiMaster (nr kat. 6ES7 901-3DB30-0XA0)
- PC Adapter USB (nr kat. 6ES7 972-0CB20-0XA0)
- CP5512 - karta PCMCIA (nr kat. 6GK1 551-2AA00) i kabel MPI - 6ES7 901-0BF00-0AA0
- CP5611 - karta PCI (nr kat. 6GK1 561-1AA01) i kabel MPI - 6ES7 901-0BF00-0AA0
• Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem STEP 7-Micro/Win od wersji 4.0 + SP5 (z bibliotekami
Modbus Master)
• Do komunikacji pomi´dzy sterownikami S7-200: kabel PROFIBUS (nr kat. 6XV1 830-0EH10) wraz
z wtyczkami (np. nr kat. 6ES7 972-0BB50-0XA0)
W poni˝szym przyk∏adzie jeden sterownik S7-200 pe∏ni∏ rol´ Mastera, a drugi Slave’a w sieci Modbus RTU.
Sterownik S7-200 w trybie Slave dzia∏a tylko na porcie 0, tak wi´c kabel PROFIBUS zosta∏ pod∏àczony w∏aÊnie
do tego portu. W przypadku sterownika dzia∏ajàcego jako Master numer portu jest dowolny, jednak w zale˝noÊci
od tego, do którego portu pod∏àczymy kabel PROFIBUS nale˝y u˝ywaç odpowiednich funkcji: MBUS_CTRL
i MBUS_MSG dla portu 0 lub MBUS_CTRL_P1 i MBUS_MSG_P1 dla portu 1.
Program Slave’a
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W programie sterownika dzia∏ajàcego jako Slave sieci parametr Mode ustawiono na 1 – przypisanie portu 0
do protoko∏u Modbus. Slave’owi przydzielono adres 4 w sieci – parametr Addr równy 4, a pr´dkoÊç transmisji
ustawiono na 9600. Parametr Parity ustawiony na 0 oznacza brak parzystoÊci. Program sterownika
dzia∏ajàcego jako Slave dopuszcza∏ odczyt wszystkich wejÊç/wyjÊç binarnych i wejÊç analogowych, dlatego
te˝ w instrukcji MBUS_INIT parametry MaxIQ i MaxAI zosta∏y ustawione na maksymalnà dopuszczalnà wartoÊç,
a parametr MaxHold ustawiono na 1000, dzi´ki czemu Master mia∏ dost´p do 1000 s∏ów w pami´ci V. Dost´p
poczàtkowy od adresu VD0 uzyskano poprzez wpisanie wskaênika &VB0 w parametrze HoldStart.
Prawid∏owe zainicjowanie protoko∏u jest sygnalizowane w bicie M0.0, a b∏´dy w pami´ci MB1. Instrukcja ta jest
inicjowana przy pierwszym uruchomieniu programu za pomocà bitu specjalnego SM0.1.
Instrukcja MBUS_SLAVE jest inicjowana w ka˝dym cyklu programu, a prawid∏owy jej przebieg jest
sygnalizowany bitem M0.1. Ewentualne b∏´dy sygnalizowane sà w pami´ci MB3.
Program Master’a

W programie dzia∏ajàcym jako Master w instrukcji MBUS_CTRL parametr Mode w ka˝dym cyklu programu jest
ustawiany na 1 za pomocà bitu SM0.0, co przypisuje port 0 do protoko∏u Modbus. Pr´dkoÊç ustawiono na
9600 (parametr Baud), przy braku parzystoÊci (Parity ustawione na 0) i opóênieniu 5 sekund (Timeout równe
5000).
Prawid∏owe zainicjowanie instrukcji MBUS_CTRL jest sygnalizowane w bicie M0.0, a b∏´dy w pami´ci MB1.
Instrukcja MBUS_MSG jest inicjowana równie˝ w ka˝dym cyklu programu, jednak zapytanie jest wysy∏ane w co
drugim przejÊciu programu – parametr First inicjowany jest bitem SM0.5. Parametr Slave ustawiony na 4
oznacza odpytywanie Slave, który ma przypisany 4-ty adres w sieci. RW ustawione na 0 umo˝liwia odczytywanie
danych ze Slave’a, a parametr Count ustawiony na 4 oznacza iloÊç odczytywanych bajtów. Odczytywane dane
by∏y zapisywane do pami´ci o adresie VD200 – w parametrze DataPtr ustawiono wskaênik na ten adres &VB200.
Prawid∏owe wys∏anie i odebranie wiadomoÊci jest sygnalizowane ustawieniem bitu M0.2, a ewentualne b∏´dy sà
raportowane w pami´ci MB3.
Przeprowadzono dwie próby odczytu danych ze sterownika. W pierwszym przypadku parametr Addr
oznaczajàcy adres w rejestrze Slave’a by∏ ustawiony na 10003, co umo˝liwi∏o odczyt stanu wejÊcia I0.2 –
zmienianego w Slave’ie za pomocà prze∏àcznika symulacyjnego wejÊç. W drugim przypadku Addr ustawiono
na 40001, co umo˝liwi∏o odczyt z pami´ci VD0 – w Slave’ie by∏y przepisywane bajty do tego adresu.
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Numery katalogowe Systemu S7-200
CPU- jednostki centralne

Nr. katalogowy

CPU 221 DC/DC/DC (brak mo˝liwoÊci rozszerzeƒ)

6ES7 211-0AA23-0XB0

CPU 221 AC/DC/przekaênik (brak mo˝liwoÊci rozszrzeƒ)

6ES7 211-0BA23-0XB0

CPU 222 DC/DC/DC

6ES7 212-1AB23-0XB0

CPU 222 AC/DC/przekaênik

6ES7 212-1BB23-0XB0

CPU 224 DC/DC/DC

6ES7 214-1AD23-0XB0

CPU 224 AC/DC/przekaênik

6ES7 214-1BD23-0XB0

CPU 224XP DC/DC/DC

6ES7 214-2AD23-0XB0

CPU 224XP AC/DC/przekaênik

6ES7 214-2BD23-0XB0

CPU 224XPsi DC/DC/DC

6ES7 214-2AS23-0XB0

CPU 226 DC/DC/DC

6ES7 216-2AD23-0XB0

CPU 226 AC/DC/przekaênik

6ES7 216-2BD23-0XB0

Modu∏y rozszerzeƒ

Nr. katalogowy

Binarne i analogowe
Modu∏ wejÊç binarnych 8 x DI 24 V DC

6ES7 221-1BF22-0XA0

Modu∏ wejÊç binarnych 8 x DI 120 / 230 V

6ES7 221-1EF22-0XA0

Modu∏ wejÊç binarnych 16 x DI 24 V DC

6ES7 221-1BH22-0XA0

Modu∏ wyjÊç binarnych 8 x DQ 24 V DC

6ES7 222-1BF22-0XA0

Modu∏ wyjÊç binarnych 8 x DQ przekaênik

6ES7 222-1HF22-0XA0

Modu∏ wyjÊç binarnych 8 x DQ 120 / 230 V

6ES7 222-1EF22-0XA0

Modu∏ wyjÊç binarnych 4 x DQ 24 V DC 5 A

6ES7 222-1BD22-0XA0

Modu∏ wyjÊç binarnych 4 x DQ przekaênik10 A

6ES7 222-1HD22-0XA0

Modu∏ wej/ wyj 4 x DI 24 V DC / 4 x DQ 24 V DC

6ES7 223-1BF22-0XA0

Modu∏ wej/ wyj 4 x DI 24 V DC / 4 x DQ przekaênik

6ES7 223-1HF22-0XA0

Modu∏ wej/ wyj 8 x DI 24 V DC / 8 x DQ 24 V DC

6ES7 223-1BH22-0XA0

Modu∏ wej/ wyj 8 x DI 24 V DC / 8 x DQ przekaênik

6ES7 223-1PH22-0XA0

Modu∏ wej/ wyj 16 x DI 24 V DC / 16 x DQ 24 V DC

6ES7 223-1BL22-0XA0

Modu∏ wej/ wyj 16 x DI 24 V DC / 16 x DQ przekaênik

6ES7 223-1PL22-0XA0

Modu∏ wej/ wyj 32 x DI 24 V DC / 32 x DQ 24 V DC

6ES7 223-1BM22-0XA0

Modu∏ wej/ wyj 32 x DI 24 V DC / 32 x DQ przekaênik

6ES7 223-1PM22-0XA0

Modu∏ wejÊç analogowych 4 AI 12 bit

6ES7 231-0HC22-0XA0

Modu∏ wejÊç analogowych 8AI 12 bit

6ES7 231-0HF22-0XA0
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Modu∏ wej/ wyj analogowych 4 AI / 1 AQ 12 bit

6ES7 235-0KD22-0XA0

Modu∏ wyjÊç analogowych 2 AQ 12 bit

6ES7 232-0HB22-0XA0

Modu∏ wyjÊç analogowych 4 AQ 12 bit

6ES7 232-0HD22-0XA0

Modu∏y specjalizowane rozszerzeƒ
Modu∏ wejÊç analogowych rezystancyjny l RTD, 2 AE, PT100/200/500/1000,
Ni100/120/1000, Cu10, Wdst. 150/300/600 Ohm, 16 bit

6ES7 231-7PB22-0XA0

Modu∏ wejÊç analogowych TC, 4 AE, ± 80 mV u.
oraz termoogniwa, typ J, K, S, T, R, E, N, 16 bit

6ES7 231-7PD22-0XA0

Modu∏ pozycjonowania EM 253, 200 kHz, do sterowania silników krokowych
oraz nap´dów serwo, otwarta p´tla regulacji

6ES7 253-1AA22-0XA0

Modu∏y komunikacyjne
Modu∏ PROFIBUS DP slave EM 277

6ES7 277-0AA22-0XA0

Modu∏ AS-Interface master CP 243-2

6GK7 243-2AX01-0XA0

Modu∏ modemu analogowego EM 241

6ES7 241-1AA22-0XA0

Modu∏ Industrial Ethernet CP 243-1

6GK7 243-1EX00-0XE0

Modu∏ Industrial Ethernet/ Internet CP 243-1IT, FTP, E-MAIL, HTML

6GK7 243-1GX00-0XE0

Akcesoria
Z∏àcze Profibus bez przelotu

6ES7 972-0BA50-0XA0

Z∏àcze Profibus z przelotem

6ES7 972-0BB50-0XA0

Kabel Profibus

6XV1 1830-0EH10

Repeater, wzmacniacz i separator sieci

6ES7 972-0AA01-0XA0

Panele operatorskie

Nr. katalogowy

TD 400 C Text display 4 linie po 20 znaków wraz z kablem

6AV6640-0AA00-0AX1

TD 200 Text display, 2 linie, 20 znaków wraz z kablem

6ES7 272-0AA30-0YA0

TP 070 panel dotykowy 5,7“ programowany za pomocà Toolbar TP Designer

6ES7 850-2BC00-0YX0

TD 200 C Text display 2 linie, 20 znaków, 20 swobodnie programowalnych przycisków
mo˝liwoÊç indywidualnego projektowania wyglàdu

6ES7 272-1AA10-0YA0

TP 170micro, panel dotykowy graficzny 5,7“ projektowany za pomocà WinCC flexible micro

6AV6 640-0CA01-0AX0

OP 73micro,panel graficzny 3“ projektowany za pomocà WinCC flexible micro

6AV6 640-0BA11-0AX0

TP 177micro,panel dotykowy graficzny 5,7“ projektowany za pomocà WinCC flexible micro

6AV6 640-0CA11-0AX0

Akcesoria
Modu∏ baterii

6ES7 291-8BA20-0XA0

Modu∏ pami´ci EEPROM

6ES7 291-8GE20-0XA0

Modu∏ pami´ci Data Logger Cartiridge 64 kByte dla CPU...230XB0

6ES7 291-8GF23-0XA0

Modu∏ pami´ci Data Logger Cartridge, 256 kByte dla CPU...230XB0

6ES7 291-8GH23-0XA0

Modu∏ zegara oraz baterii dla CPU 221, 222 o nr. kat. ...220XB0

6ES7 297-1AA20-0XA0

Modu∏ zegara oraz baterii dla CPU 221,222 o nr. kat ...230XB0

6ES7 297-1AA23-0XA0

Kabel rozszerzenia magistrali 0,8 m

6ES7 290-6AA20-0XA0

PC/PPI-Kabel RS232/RS485 s∏u˝y do programowania sterowników S7-200

6ES7 901-3CB30-0XA0

PC/PPI-Kabel, USB/RS485, kabel s∏u˝y do programowania sterowników S7-200

6ES7 901-3DB30-0XA0

MPI-Kabel do ∏àczenia paneli operatorskich ze sterownikami S7-200

6ES7 901-0BF00-0AA0

CP5512: PCMCIA, typ RS 485 (PPI/MPI/PROFIBUS) procesor komunikacyjny do programowania
sterowników S7-200 oraz wymiany danych pomi´dzy S7-200 a laptopem

6GK1 551-1AA00

CP5611: Karta PCI, RS 485 (PPI/MPI/PROFIBUS) dla PC/Laptop max. 12 Mbit/s

6GK1 561-1AA00
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Zasilacz SITOP POWER 24 V/ 3.5 A

6EP1 332-1SH31

Folie do przygotowania indywidualnego wyglàdu panela TD 200C

6ES7 272-1AF00-7AA0

Oprogramowanie

Nr. katalogowy

Step7 Micro/ Win 4.0 dla Windows 2000, XP oprogramowanie narz´dziowe dla S7-200

6ES7 810-2CC03-0YX0

Step 7 Micro/ Win V 4.0 upgrade dla Windows 2000, XP

6ES7 810-2CC03-0YX3

STEP 7-Micro/WIN Add-on Library V 1.1 Biblioteka dla nap´dów Micromaster
po protokole USS oraz biblioteka funkcji Modbus slave

6ES7 830-2BC00-0YX0

WinCC flexible Micro oprogramowanie narz´dziowe dla paneli OP 73 TP 170 micro, TP 177 micro

6AV6 610-0AA01-0AA0

Microcomputing - biblioteka komponentów Active X

6ES7 810-2MU00-0YX0

S7-200 PC Access V1.0 OPC Server licencje pojedyncze

6ES7 840-2CC01-0YX0

S7-200 PC Access V1.0 OPC server licencje wielostanowiskowe (15)

6ES7 840-2CC0-1YX0

Toolbox TP Designer oprogramowanie narz´dziowe dla paneli TP070

6ES7 850-2BC 000-YX0

Softnet - S7 edycja 2005 driver komunikacyjny dla procesorów CP 5511, CP 5512, CP 5611
ze zintegrowanym OPC serwerem

6GK1 704-5CW63-3AA0

Softnet - S7 edycja 2005 Industrial Ethernet driver komunikacyjny do procesorów CP 1512, CP 1612
oraz 3COM ze zintegrowanym OPC serwerem

6GK1 704 -1CW63-AA0

Zestawy dla poczàtkujàcych
SIMATIC S7-200, zestaw dla poczàtkujàcych sk∏adajàcy si´ z: oprogramowania
Step7 Micro/ Win V 4.0, kabla PC/PPI, sterownika S7-200 CPU 222,
zadajnika sygna∏ów oraz dokumentacji

6ES7 298-0AA20-0AA3

TP 170 micro, zestaw dla poczàtkujàcych sk∏adajàcy sie z: panela dotykowego TP 170 micro,
oprogramowania WinCC flexible Micro, dokumentacji

6AV6 650-0CA01-0AA0

OP 73 micro, zestaw dla poczàtkujàcych sk∏adajàcy si´ z: panela dotykowego OP73 micro,
oprogramowania WinCC flexible Micro, dokumentacji, kabla MPI 5m

6AV6 650-0BA01-0AA0

TP177 micro, zestaw dla poczàtkujàcych sk∏adajacy si´ z: panela dotykowego Tp177 micro,
oprogramowania WinCC flexible Micro, dokumentacji, kabla MPI 5m

6AV6 650-0DA01-0AA0
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SIMATIC S7-200 oraz Step7MicroWin V4.0

Numer katalogowy: 6ES7298-0AA20-0AA3

Zestaw dla poczàtkujàcych

micro automation
SIMATIC S7-200
Zestaw dla poczàtkujàcych jest kompletnym pakietem startowym składajàcym si´ z:
– sterownika S7-200 (CPU222, zintegrowane 8DI/6DQ),
– oprogramowania Step7MicroWin V4.0,
– kabla do programowania PC/PPI-kabel,
– przełàcznika symulacyjnego wejÊç-wyjÊç,
– dokumentacji.
To doskonałe narz´dzie, za pomocà którego mo˝na zapoznaç si´ ze wszystkimi
funkcjami sterownika S7-200 w oparciu o oprogramowanie Step7/MicroWin.

Autoryzowani dystrybutorzy:
www.siemens.pl/simatic/dystrybutorzy

SIMATIC TP 177micro oraz WinCC flexible Micro

WłasnoÊci:
Tanie urzàdzenie z rozbudowanymi funkcjami
Opcja monta˝u pionowego (rozdzielczoÊç
240x320 pixeli)
Mo˝e byç podłàczony
do SIMATIC S7-2 0 0 ;
komunikacja multimaster
Oprogramowanie konfiguracyjne SIMATIC WinCC
flexible od wersji Micro
System komunikatów ze
swobodnie definiowanymi
klasami komunikatów
Przełàczanie pomi´dzy 5
j´zykami online, łàcznie
z azjatyckimi i Cyrylicà;
do 32 j´zyków mo˝e
byç skonfigurowanych
w jednym projekcie
System haseł
Krótki czas konfiguracji
uruchomienia
Przyjazne serwisowanie
dzi´ki bezobsługowej
konstrukcji i wydłu˝onym
czasie pracy podÊwietlania wyÊwietlacza

Numer katalogowy: 6AV6 650-0DA01-0AA0

Panel dotykowy z WinCC flexible - doskonały dla S7-200

simatic hmi

MICRO PANELS
Zestaw dla poczàtkujàcych to kompletny pakiet startowy zawierajàcy:
– panel operatorski TP 177micro z ekranem dotykowym,
– oprogramowanie konfiguracyjne WinCC flexible Micro,
– kabel MPI (5m),
– zestaw podr´czników Simatic HMI (En, Ge, Fr, It, Sp) na CD.
To doskona∏e narz´dzie pozwalajàce zapoznaç si´ z panelami
operatorskimi współpracujàcymi ze sterownikami S7-200 oraz
oprogramowaniem WinCC flexible.

Autoryzowani dystrybutorzy:
www.siemens.pl/simatic/dystrybutorzy

Numer
Numer
Numer
Numer

katalogowy:
katalogowy:
katalogowy:
katalogowy:

- nowe panele do sterowników SIMATIC S7-200

6ES7-272-1BA10-0YA0 - Panel TD 100C
6ES7-272-1BF00-7AA0 - Folie do TD 100C
6ES7-272-1AA10-0YA0 - Panel TD 200C
6ES7-272-1AF00-7AA0 - Folie do TD 200C

TD 100C, TD 200C oraz TD 400C

micro automation
PANELE TEKSTOWE
Panele operatorskie TD 100C, TD 200C oraz TD 400C
współpracujà ze sterownikami SIMATIC S7-200.
WłaÊciwoÊci paneli:
• wymienna folia na panelu czołowym projektowana
przez u˝ytkownika
• 4 wiersze po 10 znaków - TD 100C
• 2 wiersze po 20 znaków - TD 200C
• 4 wiersze po 24 znaki - TD 400C
• mo˝liwoÊç swobodnego zdefiniowania do 20 przycisków
• mo˝liwoÊç wyÊwietlania symboli graficznych oraz aktualnych
wartoÊci zmiennych ze sterownika SIMATIC S7-200
Autoryzowani dystrybutorzy:
www.siemens.pl/simatic/dystrybutorzy

Bezprzewodowa transmisja danych

Telemetria SINAUT Micro SC

na bazie komunikacji GPRS

WłasnoÊci ogólne systemu SINAUT Micro SC:
• umo˝liwia dwukierunkowà wymian´ danych Pomiedzy stacjà
centralnà, komputerem PC, oraz stacjami odległymi SIMATIC S7-200
w technologii GPRS
• zawiera zintegrowany OPC Server, który zarzàdza danymi ze stacji
odległych SIMATIC S7-200
• Wszystkie stacje odległe mogà byç serwisowane zdalnie, jak
równie˝ mogà byç przesłane meldunki tekstowe SMS
• Dzi´ki pakietowej transmisji danych GPRS przesyłane sà znaczne
iloÊci danych w ograniczonym czasie
• System posiada budow´ modułowà, dzieki czemu istnieje
mo˝liwoÊç jego rozbudowy i dopasowania do potrzeb
u˝ytkownika

micro automation
System telemetryczny SINAUT Micro SC
W skład systemu wchodzi:
- oprogramowanie SINAUT Micro SC
- licencja na 8 stacji oddalonych *
- licencja na 64 stacje oddalone *
- licencja na 256 stacji oddalonych *
- sterownik SIMATIC S7-200 np. CPU224XP
- modem GPRS MD720-3
- antena
- kabel PC/PPI

6NH9910-0AA10-0AA3
6NH9910-0AA10-0AA6
6NH9910-0AA10-0AA8
6ES7214-2BD23-0XB0
6NH9720-3AA00
6NH9860-1AA00
6ES790-3CB30-0XA0

* stacja oddalona składa si´ ze sterownika
SIMATIC S7-200, modemu MD720-3 oraz kabla PC/PPI
Autoryzowani dystrybutorzy:
www.siemens.pl/simatic/dystrybutorzy

Cechy szczególne:

Moduł rozszerzenia
do pomiaru wagi dla sterownika
SIMATIC S7-200

• Współpracuje
z wi´kszoÊcià
tensometrów wagowych
• RozdzielczoÊç wewn´trzna
16 bit, dokładnoÊç 0.05%
• Zintegrowana filtracja
sygnału pomiarowego
• Funkcje wa˝enia: pomiar
wagi, tara, ustawienie
zera wagi
• Kalibracja matematyczna,
lub ze wzorcami wagi
• Przełàczalny współczynnik
pomiaru 30/50 Hz
• Krótki czas pomiaru
od 20ms do 33ms
• Kontrola zało˝ony
chwartoÊci granicznych
• Opcjonalnie mo˝liwy
do podłàczenia
zewn´trzny wyÊwietlacz
wagi
• Zintegrowane funkcje
diagnostyczne
• Dost´pne dla obsługi
oprogramowanie
SIWATOOL
do parametryzacji wagi
• Dost´pny w Internecie
gotowy przykład aplikacji
wagowej

Numer katalogowy: 7MH4 930-0AA01

SIWAREX MS MicroScale

siwarex ms
Siwarex MS jest modułem rozszerzenia dla sterownika
SIMATIC S7-200. Za jego pomocà mo˝liwym jest pomiar
poziomu, napełnienia zbiorników, siły, wagi na etapie
produkcji. Mo˝liwym jest dozowanie i mieszanie
komponentów, kontrola załadunku, realizacja wag
przenoÊnikowych oraz dêwigowych. Dedykowany jest
dla przemysłu: spo˝ywczego, chemicznego, stalowego,
opakowaƒ, cementowego, oraz budowy maszyn.

Autoryzowani dystrybutorzy:
www.siemens.pl/simatic/dystrybutorzy

