
 

 

PLC1: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400  

           - kurs podstawowy 

 

 

DZIEŃ 1 
 

             Idea sterowania procesu lub maszyny: 

 Sterowanie za pomocą przekaźników 

 Sterowanie dedykowane 

 Sterowanie za pomocą PLC 

 Krótka historia firmy SIEMENS z uwzględnieniem PLC 

 

             Modułowa konstrukcja sterowników: 

 Cel modułowej budowy sterowników 

 Typowe moduły PLC 

 

             Fizyczne połączenie między programatorem a sterownikiem: 

 Co to jest PG 

 Możliwości połączenia między PG a PLC 

 

             Tworzenie projektu STEP7: 

 Domyślna ścieżka dostępu do projektu 

 Nowy projekt stworzony za pomocą funkcji „NEW” 

 

             Konfiguracja połączenia ze sterownikiem: 

 PC Adapter lub Ethernet 

 

             Tworzenie konfiguracji sprzętowej: 

 Konfigurator HW Config 

 Numery zamówieniowe firmy SIEMENS 

 Tworzenie konfiguracji sprzętowej 

 

             Zasady adresacji wejść i wyjść w sterowniku: 

 Zasady adresacji bajtów przy konfiguracji kart w I/O w „HW Config” 

 Zasady adresacji bitów na poszczególnych kartach DI/DO 

 Notacja angielska i niemiecka nazw wejść i wyjść 

 

             Podstawowa obsługa jednostki centralnej: 

 Panel czołowy CPU 

 Diody panelu czołowego CPU 

 Tryby pracy CPU 

 Kasowanie pamięci ROM CPU 

 Kasowanie pamięci roboczej CPU 

 

 

  



 

 

Tablica symboli: 

 Powody tworzenia tablicy symboli 

 Program – Symbol Editor 

 Zadanie – pierwsza tablica symboli 

 

 

Zasady pisania programów – struktura i elementy programów: 

 Norma IEC – 61131 – 3 języki programowania PLC 

 Języki programowania pakietu STEP7 

 Edycja bloku OB1 

 Pojęcie sieci (Network) 

 

 

Programy w języku LAD: 

 Edytor języka LAD 

 Podstawowe elementy języka LAD 

 Program – Wysuwanie siłowników w LAD 

 Monitoring programu 

 

Operacje logiczne: 

 Logika matematyczna 

 Suma logiczna - OR 

 Iloczyn logiczny – AND 

 Program – Funkcja AND i OR – wysuwanie siłowników 

 Program – Sterowanie stanowiskiem - podstawowe 

 Program – Sterowanie stanowiskiem – rozszerzone 

 Program – Sterowanie stanowiskiem – sygnalizacja świetlna ruchu siłowników 

 Program – Kontrola położenia 

 Program – Frezarka – zadania dodatkowe 

 Program – Podtrzymanie powrotu – zadanie dodatkowe 

 

DZIEŃ 2 

 
Zasada działania sterownika: 

 Podstawowe zasady pisania programów 

 

 

Podstawy programowania strukturalnego: 

 Cel tworzenia programu strukturalnego 

 Przykład programu strukturalnego 

 Omówienie bloków OB, FC, FB, DB, SFC, SFB 

 Wywołanie funkcji FC w STEP7 

 Ćwiczenie – Funkcje i parametr EN 

 Program – Sterowanie siłownikami – funkcje 

 Wywołanie szeregowe funkcji 

 Program – Podtrzymanie chwytaka 

 
  



 

 

 

Operacje kasowanie i ustawiania bitów: 

 Przerzutniki RS i SR 

 

Pamięć sterownika – obszar M 

 

Cewka przelotowa: 

 Program – Transporter SET i RESET 

 

Wykrywanie zbocza: 

 Zbocze narastające 

 Zbocze opadające 

 Program – sterowanie lampką 

 Zadanie – znajdź różnicę 

 Program – transporter SET i Reset 0 rozszerzenie 

 Program – załącz i wyłącz 

 

Podsumowanie LAD 

 

Zmiana języka programowanie (LAD <> FBD): 

 Program – Transporter SET i RESET 

 

Język FBD: 

 Podobieństwa i różnice do LAD 

 Symbole logiczne w FBD 

 Program – Sterownie siłownikami w FBD 

 Program – Tryb półautomatyczny w FBD 

 Bramka XOR i przykładowe zastosowanie 

 

Tablica VAT: 

 Tworzenie nowej tablicy VAT 

 Podgląd zmiennych w tablicy VAT 

 Modyfikowanie zmiennych w tablicy VAT 

 Wstawianie zakresu zmiennych 

 

Liczby typu całkowitego w STEP7: 

 Bit, bajt, słowo, podwójne słowo 

 Ćwiczenie – zakresy zmiennych 

 Ćwiczenie – następny wolny adres 

 Ćwiczenie – bit należy do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DZIEŃ 3 
 

Systemy liczbowe: 

 System binarny 

 Typy zmiennych całkowitych 

 Zapis liczby ujemnej 

 Ćwiczenie – kolejny wolny adres 

 Zamiany bajtów w słowie 

 System szesnastkowy (heksadecymalny) 

 Konwersja między systemami 

 Kod BCD (binarny kod dziesiętny) 

 

Funkcja MOVE: 

 Działanie funkcji MOVE na różnych zakresach zmiennych 

 Program – Move 

 

Konwertery liczb: 

 Konwertery dla liczb typu INT 

 Konwertery dla liczb typu DINT 

 

Funkcje arytmetyczne: 

 Funkcje arytmetyczne dla liczb typu INT 

 Funkcje arytmetyczne dla liczb typu DINT 

 Program – kalkulator 

 Program – reszta z dzielenia – zadanie dodatkowe 

 

Liczniki systemowe: 

 Układy licznikowe 

 Interfejs układów licznikowych 

 Ćwiczenie – działanie licznika S_CUD 

 Program - Odliczanie 

 

Operatory porównań: 

 Operatory porównań dla INT 

 Operatory porównań dla DINT 

 Program – etapy pracy przenośnika 

 Program – etapy pracy przenośnika - rozszerzenie 

 

Układy czasowe: 

 Typ S5Time 

 Omówienie układów czasowych 

 Interfejs układów czasowych 

 Testowanie układów czasowych 

 Zadanie – przebiegi czasowe układów S_PULSE oraz S_PEXT 

 Zadanie – przebiegi czasowe układów S_ODT oraz S_ODTS 

 Zadanie – przebieg czasowy układu S_OFFDT 

 Program – generator impulsów 

 Program – generator impulsów – rozszerzenie 

 Program – silnia – zadanie dodatkowe 



 

 

Pomoc dla STEP7: 

 Wywołanie okna pomocy 

 Forum internetowe 

 

 

 

 

DZIEŃ 4 
 

             Zadanie podsumowujące: 

 Program – zabezpieczenie prasy 

 Program – własny licznik 

 

Zarządzanie projektem: 

 Archiwizacja projektu 

 

Dodatkowe funkcjonalności w STEP7 

 PLCSIM 

 Interfejs symulatora 

 Uruchomienie symulatora i wgranie programu 

 Program – kontrola czasu pracy 

 Generator impulsów – Clock Memory 

 Reference Data  

 Porównanie wersji programu użytkownika z projektu z wersją w PLC – Compare Blocks 

 Podgląd informacji o błędach 

 Ściągniecie programu i konfiguracji ze sterownika PLC do projektu 

 Wymuszanie stanu zmiennych (forsowanie) 

 Przywracanie zarchiwizowanego programu za pomocą wewnętrznego mechanizmu 

dekompresji STEP7 

 

Karty pamięci: 

 Rola kart pamięci w sterowniku (MC i MMC) 

 Kopiowanie pamięci RAM do ROM 

 

Skoki w LAD: 

 Etykieta 

 Skok warunkowy 

 Skok bezwarunkowy 

 

 

Wprowadzenie do języka STL: 

 Język STL 

 Edytor języka STL 

 Reprezentacja funkcji logicznych w języku STL 

 Program – podstawowe operacje – sterowanie siłownikami 

 Wstawanie nazw symbolicznych w STL 

 Program – sterowanie stanowiskiem w STL 

 Program – sterowanie stanowiskiem w STL – rozszerzenie 



 

 

 Wywoływanie funkcji w STL 

 Operacje grupowania 

 Ćwiczenie – operacje zbiorcze 

 Program – podtrzymanie chwytaka – zadanie dodatkowe 

 Ćwiczenie – optymalizacja programu 

 Rejestr RLO 

 Monitoring programu w STL 

 Rozkazy modyfikujące RLO 

 Program – sterowanie stanowiskiem – funkcje 

 Rozkazy ustawiania i kasowania bitów 

 Program – sterowanie chwytakiem Set i Reset 

 Detekcja zboczy w STL 

 Program – detekcja zboczy 

 

 

DZIEŃ 5 
 

Podstawy STL: 

 ACCU1 i ACCU2 

 Podgląd stanu akumulatorów w edytorze STL 

 Zmiana systemu liczbowego podczas monitorowania programu 

 Rozkazy ładowania i odczytu 

 Ćwiczenie – zasada działania rozkazów L i T 

 Operacje na akumulatorach 

 Konwersja zmiennych 

 Ćwiczenie – konwersja z ITD. 

 Działania arytmetyczne 

 Wykonywanie obliczeń w STL 

 Program – operacje arytmetyczne 

 Program – pola figur płaskich 

 

Operatory porównań i skoki w STL: 

 Operatory porównań w języku STL 

 Zasada działania porównań 

 Skoki w języku STL 

 Skoki - zasady 

 Program – skoki cen paliw 

 Program – pola figur płaskich - rozszerzenie 

 

Liczniki w STL: 

 Układy licznikowe w języku STL 

 Monitorowanie liczników w edytorze STL 

 Program – odliczanie w STL 

 

 

 

 

 



 

 

Układy czasowe w STL: 

 Układy czasowe w języku STL 

 Program – odliczanie z podtrzymaniem 

 

Podsumowanie STL: 

 Program – Kalkulator w STL 

 Optymalizacja programu Kalkulator w STL 

 

 

 

 

 

 


