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1. Konfiguracja sterownika
W programie SIMATIC Manager zdefiniować złącze Ethernet, sterownik S7 oraz
stację komputerową OtherStation.

-2-

W edytorze HW Config należy zdefiniować pakiet komunikacyjny wraz z jego
właściwościami.
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W zdefiniowanej stacji Other station określić nazwę np. PRO-2000 QNX
oraz określić interfejs Ind. Ethernet i jego włąsności.
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2. Definicja połączenia
Zdefinować połączenie TCP connection, wszystkie jego właściwości

oraz numer portu TCP do komunikacji np. 2001
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3. Struktury danych systemu PRO-2000
W definicji systemu PRO-2000 istnieje pojęcie punktu pomiarowego.
System PRO-2000 składa się z punktów pomiarowych, które są definiowane w
edytorze bazy danych. Każdy punkt systemu w swoim opisie zawiera: stację
obiektową, z której pochodzi (sterownik S7-400), typ (binarny, analogowy), definicję
adresu, sposób przetwarzania (przeliczenia) itp. System odczytuje wartości punktów,
przetwarza je a wyniki prezentuje na ekranie komputera.
System PRO-2000 umożliwia, również zmianę wartości punktu realizowaną przez
wysłanie do stacji obiektowej (sterownika) przesyłki.
Możliwe jest również zdefiniowanie zintegrowanych pakietów danych
odczytywanych i wysyłanych do stacji obiektowej (sterownika) interaktywnie np.
receptury procesu technologicznego.
System PRO-2000 akceptuje wszystkie podstawowe typy danych sterownika
SIEMATIC S7-400(300).
Przykłady możliwych do użycia danych w obszarze komunikacji z systemem PRO2000 zawiera projekt „StruktDanychPRO2000-S7”.

W przypadku wątpliwości praszę o kontakt wroksela@mikorb.pl
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4. Typy połączeń
Firma MikroB zdefiniowała dwa rodzaje połączenia oparte o TCP connection:
•

FAST-Ethernet - szybki ethernet umożliwiający szybki (ok 40ms) dostęp do
ograniczonej ilości danych (400 bajtów)

•

FREE-Ethernet - dający swobodny dostęp do większej ilości danych w systemie

W przypadku połączenia FAST-Ethernet do przesłania danych ze sterownika do
kmputera wykorzystywana jest wprost ramka TCP. Ograniczenie (400 bajtów)
pozwala na przesłanie w jednej ramce ethernetowej danych bez konieczności
dzielenia na paczki (w prostej konfiguracji sieci ethernet).
Dane umieszczane są przez sterownik bezpośrednio w przesyłanej ramce TCP i
wysyłane do komputera.
Proces odwrotny – proces sterowania - (przesłania danych z komputera do
sterownika) to proces w wyniku, którego zmienione zostają wybrane dane w
przesyłanym do komputera obszarze.
Odbywa się to przez przesłanie ramki z parametrami sterowania (adresu bajtowego,
typu zmienianej wartości, nowej wartości).
Sterownik musi posiadać funkcję interpretacji – wykonania sterowania.
W wyniku wykonania sterowania zmieniona zostaje wartość danych zawartych w
przesyłanym do komputera obszarze. Po wykonanym sterowaniu komputer odczytuje
zmienione dane.
Zalecanym przez firmę „MikroB” typem połączenia jest drugi typ: FREE-Ethernet.
W tym przypadku sterownik musi zawierać funkcję tworzącą dynamicznie dane
żądane przez komputer jak i interpretujące polecenia sterowania.
W warstwie aplikacji połączenia TCP tworzy się typowa struktura master- slave.
Komputer wysyła pytanie o dane z określonego bloku DB (w pytaniu pojawia się
numer bloku, adres początkowy obszaru i ilość żądanych bajtów danych).
Sterownik odpowiada umieszczając żądane dane w ramce TCP.
W przypadku sterowania (przesłania danych z komputera do sterowanika) z
komputera wysyłana jest ramka zawierająca parametry sterowanego punktu
systemu PRO-2000 lub np. obszaru parametrów (podobnie jak w przypadku
połączenia FAST-Ethernet - polecenie sterowania zawiera dodatkowo numer
sterowanego bloku danych).
W przypadku połączenia FREE-Ethernet można skorzystać z funkcji
obsługi komunikacji stosowanej przez firmę MikroB zamieszczonej w bibliotece
"EthernetTCPbyMikroB".
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5. Warstwa aplikacji połączenia FREE-Ethernet
W tym połączeniu tworzy się w warstwie aplikacji TCP struktura master-slave.
Przesłanie danych ze sterownika do komputera:
•
•

komputer wysyła pytanie do sterownika
sterownik odpowiada danymi

Wykonanie sterowania (przesłanie danych z komputera do sterownika):
•
•

komputer wysyła polecenie sterowania
sterownik wykonuje polecenie i wysyła ramkę potwierdzającą

Uwaga! W systemie PRO-2000 prawdziwe potwierdzenie sterowania następuje przez
ponowny odczyt zmienionego bloku danych.
Długość danych przesyłanych z komputera do sterownika i odwrotnie wynosi zawsze
510 bajtów.
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Struktury danych sekwecji przesłania danych ze sterownika do komputera:
Pytanie komputera o dane:
Pytanie komputera o dane
POLECENIE 1 – READ (2 bajty)
NR BLOKU DANYCH 0..XXX (2 bajty)
ADRES W BLOKU 0..500 (2 bajty)
OFFSET W BAJCIE 0..7 (nie wykorzystany)
ILOŚĆ BAJTÓW (BITÓW) (2..bajty)
dane (0..499 bajtow)

Odpowiedź sterownika:
Odpowiedź sterownika
POLECENIE 1 - READ
NR BLOKU DANYCH 0..XXX (2 bajty)
ADRES W BLOKU 0..499 (2 bajty)
OFFSET W BAJCIE 0..7 (nie wykorzystany)
ILOŚĆ BAJTÓW (BITÓW) (2..bajty)
DB.DBB[ADRES W BLOKU + 0]
DB.DBB[ADRES W BLOKU + 1]
DB.DBB[ADRES W BLOKU + 2]
...........................
DB.DBB[ADRES W BLOKU + ILOSC
BAJTÓW-1]

System PRO-2000 pozwala na interpretację danych zawartych w bloku zgodnie z
opisem: "Struktury danych systemu PRO-2000"
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Struktury danych sekwencji przesłania danych z komputera do sterownika
- sterowanie bajtowe
Polecenie komputera:
Pytanie komputera o dane
POLECENIE 2 - WRITE BAJT(s) (2 bajty)
NR BLOKU DANYCH 0..XXX (2 bajty)
ADRES W BLOKU 0..499 (2 bajty)
OFFSET W BAJCIE 0..7 (nie wykorzystany)
ILOŚĆ BAJTÓW 1..500 (2 bajty)
DB [NR BLOKU DANYCH].DBB [ILOSC
BAJTÓW +0 ]
DB [NR BLOKU DANYCH].DBB [ILOSC
BAJTÓW + 1]
DB [NR BLOKU DANYCH].DBB [ILOSC
BAJTÓW +2]
...........................
DB [NR BLOKU DANYCH].DBB [ILOSC
BAJTÓW +ILOŚĆ BAJTÓW - 1]

Odpowiedź sterownika:
Odpowiedź sterownika
POLECENIE 2 - WRITE BAJT(s) (2 bajty)
NR BLOKU DANYCH 0..XXX (2 bajty)
ADRES W BLOKU 0..499 (2 bajty)
OFFSET W BAJCIE 0..7 (nie wykorzystany)
ILOŚĆ BAJTÓW 1..500 (2 bajty)
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Struktury danych sekwencji przesłania danych z komputera do sterownika
- sterowanie bitowe
Polecenie komputera:
Pytanie komputera o dane
POLECENIE 3 - WRITE BIT(s) (2 bajty)
NR BLOKU DANYCH 0..XXX (2 bajty)
ADRES W BLOKU 0..499 (2 bajty)
OFFSET W BAJCIE 0..7 (2 bajty)
ILOŚĆ BITÓW 0..7 (2 bajty)
Bit0,Bit1,Bit2....Bit7
adres przeznaczenia:
DB[NR BLOKU DANYCH].DBX[ADRES
W BLOKU].[OFFSET W BAJCIE + 0],
DB[NR BLOKU DANYCH].DBX[ADRES
W BLOKU].[OFFSET W BAJCIE +1],
.......................
DB[NR BLOKU DANYCH].DBX[ADRES
W BLOKU].[OFFSET W BAJCIE +ILOŚĆ
BITÓW -1]

Odpowiedź sterownika:
Odpowiedź sterownika
POLECENIE 3 - WRITE BIT (BITS)
NR BLOKU DANYCH 0..XXX (2 bajty)
ADRES W BLOKU 0..499 (2 bajty)
OFFSET W BAJCIE 0..7 (2 bajty)
ILOŚĆ BITÓW 0..7 (2 bajty)
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