
 

 

TIA2: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 

w STEP7 TIA PORTAL 

 
 

1. Idea systemów sterowania i budowa sterownika PLC: 

 podstawowa zasada sterowania 

 sterowanie za pomocą PLC 

 modułowa konstrukcja sterownika PLC 

 rodzaje modułów PLC 

 kolejność montażu modułów 

 moduły I/O – wejścia cyfrowe 

 moduły I/O – wyjścia cyfrowe 

 moduły I/O – wejścia analogowe 

 moduły I/O – wyjścia analogowe 

  

 

2. Rozpoczynanie pracy z TIA PORTAL: 

 uruchomienie TIA PORTAL 

 licencjonowanie  

 zakładanie nowego projektu 

 numer zamówieniowy i wersja CPU 

 TIA PORTAL – widok projektu 

 Sterownik PLC w drzewie projektu 

 

3. Konfiguracja urządzeń: 

 otwieranie konfiguratora urządzeń 

 konfigurator  urządzeń – aplikacja 

 konfigurator urządzeń – okno główne 

 konfigurator urządzeń – przegląd 

 konfigurator urządzeń – właściwości 

 konfigurator urządzeń – katalog urządzeń 

 konfigurator urządzeń – podstawowe parametry 

 
4. Pamięć sterownika i zasady adresowania modułów I/O: 

 pamięć sterownika 

 podstawowe obszary pamięci w sterowniku 

 budowa adresów w pamięci 

 budowa adresów - przykłady 

 zasady adresacji wejść/wyjść 

 

 

 

  



 

 

5. Obsługa jednostki centralnej: 

 panel czołowy CPU 

 diody panelu czołowego CPU 

 tryby pracy CPU 

 kasowanie pamięci CPU 

 karta pamięci 

 

6. Połączenie stacji PC z PLC: 

 PG i PC  

 interfejsy komunikacyjne 

 połączenie z PLC 

 

7. Programowanie: podstawowe pojęcia: 

 typy danych: bit, bajt, słowo, podwójne słowo 

 pojęcie TAG’a 

 zarządzanie tagami 

 błędy w tagach 

 stałe użytkownika 

 program sterownika 

 języki programowania – norma IEC61131 

 języki programowanie w SIMATIC S7 

 blok programu – blok OB1 

 edytor programu – dostępne elementy 

 edytor programu – konstrukcje bloku programowego 

 edytor programu – Network 

 edytor programu – menu 

 

8. Operacje logiczne: 

 algebra Boole’a 

 zaprzeczenie – operacje NOT 

 iloczyn logiczny – operacje AND 

 suma logiczne – operacje OR 

 alternatywa wykluczająca – operacje XOR 

 tworzenie programu w LAD 

 transfer programu do sterownika 

 monitorowanie działania programu 

 program – Sterowanie 2-piętrową windą hydrauliczną A 

 program – Sterowanie 2-piętrową windą hydrauliczną B 

 przełączanie języków programowania 

 operacje logiczne w języku FBD 

 tworzenie programu w FBD 

 monitorowanie programu 

 program – sprawdzenie położenia elementu A 

 program – sprawdzenie położenia elementu B 

  



 

9. Podstawy programowania strukturalnego: 

 programowanie strukturalne 

 rodzaje bloków w sterowniku 

 wybrane bloki OB. 

 tworzenie bloków FC 

 wywołanie bloków FC w LAD 

 wywołanie bloków FC w FBD 

 struktura programu – Call structure 

 

10. Przerzutniki i zbocza: 

 kasowanie, ustawianie i przerzutniki 

 zbocza narastające i opadające 

 program – obsługa prasy pół-automatycznej cz1. A 

 program – obsługa prasy pół-automatycznej cz1. B 

 

11. Liczby typu całkowitego: 

 liczby całkowite – Integer / Double integer 

 liczby całkowite – zapis w pamięci 

 bitowy zapis liczby – system binarny (dwójkowy) 

 system heksadecymalny (szesnastkowy) 

 konwersja pomiędzy systemami 

 tablice pamięci – Watch and force tables 

 funkcje arytmetyczne 

 konwersja liczb całkowitych 

 funkcja MOVE 

 program – obsługa prasy pół-automatycznej cz2. 

 

12. Rozkazy licznikowe: 

 system zapisu liczb BCD 

 konwersja do i z BCD 

 układy licznikowe S7 

 układy licznikowe IEC 

 program – sterowanie pakowarką czekoladek A 

 program – sterowanie pakowarką czekoladek B 

 

13. Układy czasowe: 

 typy zapisu czasu 

 układy czasowe S7 

 program – sterowanie pakowarką – kontrola wydajności A 

 program – sterowanie pakowarką – kontrola wydajności B 

 układy czasowe IEC 

 program – automatyczna stacja tankowania gazu LPG A 

 program – automatyczna stacja tankowania gazu LLPG B 

 

14. Operatory porównań i skoki: 

 operatory porównań 

 program – sterowanie pakowarką – obliczenia i sygnalizacja A 

 program – sterowanie pakowarką – obliczenia i sygnalizacja B 

 skoki 

 program – potęga i silnia 



 

 

15. Analiza i utrzymanie projektu: 

 opcja archive 

 opcja Retrieve 

 porównanie projektów 

 wykonywanie kopii bloków programu 

 wykonywanie kopii zapasowej PLC 

 program info – Assignment list 

 

16. Programowanie w STL, wprowadzenie i funkcje logiczne: 

 budowa języka STL 

 edytor programu STL 

 funkcje logiczne w STL 

 bit RLO 

 rozkazy operujące tylko na RLO 

 monitorowanie funkcji logicznych w STL 

 

17. Programowanie w STL, funkcje, przerzutniki i zbocza: 

 wywołanie funkcji 

 przerzutniki – ustawianie i kasowanie 

 instrukcje wykrywania zboczy 

 program – produkcja chipsów cz.1 A 

 program – produkcja chipsów cz. 1 B 

 

18. Programowanie w STL, liczby całkowite i akumulatory: 

 ACCU1  i ACCU2 

 operacje na ACCU1 i ACCU2 

 ładowanie (odczyt) i transfer (zapis) 

 

19. Programowanie w STL, konwersja typów o arytmetyka: 

 konwersja typów danych 

 instrukcje arytmetyczne Int 

 instrukcje arytmetyczne DInt 

 instrukcje arytmetyczne – kolejność argumentów 

 program – produkcja chipsów cz.2 

 

20. Programowanie w STL, komparatory i skoki: 

 komparatory 

 skoki 

 program – produkcja chipsów cz. 3 

 

21. Programowanie w STL, układy licznikowe i czasowe: 

 instrukcje licznikowe 

 układy czasowe 

 program – produkcja chipsów cz. 4 

 

 

 

 

 


