
TIA portal
- konfiguracja komunikacji PC<->PLC <-> HMI, 

- prosty program, logika pozytywna, 
- wizualizacja na HMI 

- wiele ekranów
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Krok 1: identyfikacja nieznanego sterownika przed wykreowaniem 
projektu

Jeżeli nie mamy ani kodu źródłowego projektu, ani 
dokumentacji, a tabliczka znamionowa jest trudno dostępna



Krok 2_1: odczyt wersji firmware

.



.

Krok 2_2: odczyt wersji firmware



Krok 2_3: odczyt wersji firmware - tylko przy pierwszej próbie 
połączenia się ze sterownikiem

.



.

Krok 2_4: odczyt wersji firmware

Ważna jest pierwsza liczba – tutaj V 4



Krok 3_1: Nowy projekt w „Project View” 

.



.

Krok 3_2: Dodawanie sprzętu – PLC autodetekcja



Krok 3_3:  Autodetekcja konfiguracji



Krok 3_4: Odkryta konfiguracja



Krok 3_5: „Devices & Networks”



Krok 4: Dodawanie HMI z widoku „Portal”

Uwaga – w zależności od stanowiska może być inny panel HMI

KTP 600 Basic KTP 400 Basic



Krok 4: Jeżeli stanowisko nie jest wyposażone w panel HMI

KTP 700 Basic – stanowiska bez HMI



Krok 4_1: Konfigurowanie „connection”



Krok 4_2: „Devices & Networks”
Uwaga – jeżeli komunikujemy się via Ethernet trzeba sprawdzić czy rzeczywisty adres 

IP panelu HMI zgadza się z adresem w projekcie.
Jeżeli NIE  to trzeba zmienić adres w projekcie

Zgadza się



Krok 5: Wpisujemy trywialny program do PLC – definicja tagów

Sprawdź adresy 
na stanowisku



Krok 5_1: Wpisujemy trywialny program do PLC – program w LAD



Krok 5_2: Sprawdzamy połączenie – ładujemy prosty program do PLC



Krok 5_2: Sprawdzamy połączenie – ładujemy prosty program do PLC



Krok 5_3: Włączamy monitoring

Dlaczego linia „Network 1:” jest cały czas aktywna ??



Napiszemy funkcję mapującą wejścia (I) na zmienne w pamięci z 
jednoczesnym przejściem do logiki pozytywnej (pozbędziemy się funkcji 
łączeniowej styków fizycznych)

1 przykazanie programisty
Algorytmy i programy budujemy w logice pozytywnej

W jakim obszarze pamięci ulokować 
zmienne ?

Obszar

M



Krok 6: Dodamy blok danych DB



Krok 6_1: Tworzymy odpowiedniki zmiennych 

z obszarów I, Q w DB MM



Krok 6_2: Tworzymy funkcję mapującą wejścia MAPA_i



Krok 6_3: Implementujemy funkcję mapującą wejścia MAPA_i

Pozbycie się funkcji łączeniowej styku S2 (fizycznie jest typu NC)

Od tej chwili odpowiadająca mu zmienna ”MM”.S2  będzie się 
zachowywała jak fizyczny styk typu NO

Na tych zmiennych będziemy 
pracować w programie

Wejścia fizyczne



Krok 6_4: Tworzymy funkcję mapującą wyjścia MAPA_q



Krok 6_5: Implementujemy funkcję mapującą wejścia MAPA_q

Te wartości wyliczamy w 
programie

… i przepisujemy na wyjścia 
fizyczne



Krok 6_6: wywołujemy bezwarunkowo MAPA_i w pierwszym networku 
bloku OB1 i MAPA_q w   o s t a t n i m networku bloku OB1

Cały program (dodając networki) 
umieszczamy pomiędzy 
wywołaniami MAPA_i a MAPA_q

UWAGA !! – funkcje MAPA_i oraz MAPA_q są nietypowe.
PRACUJĄ NA ZMIENNYCH GLOBALNYCH nie można ich
wielokrotnie wykorzystać w tym samym programie.

Tutaj ich zadaniem jest uporządkowanie kodu



Krok 6_7: Piszemy program używając zamapowanych zmiennych 
i ładujemy go do sterownika



Krok 6_8: Włączamy monitoring

Program działa tak jak poprzednio i jest napisany w logice pozytywnej

Należy zwrócić uwagę na to, że przy zmiennych ”MM”.?? nie zobaczymy
adresu.
DB MM jest blokiem zoptymalizowanym i mamy tylko dostęp
symboliczny do zmiennych



Algorytm powyższego programu:
Naciśnięcie przycisku S2 na panelu operatora powinno zaświecić sygnalizator H2.

Zadanie
Utworzyć na panelu HMI:
- przycisk S2_HMI,
- wirtualny sygnalizator H2_HMI.
Naciśnięcie S2 lub S2_HMI powinno zaświecić H2 i H2_HMI

Zadanie



HMI - Krok 1: dodanie zmiennych w DB ”MM” do obsługi HMI



HMI - Krok 2: Modyfikacja FC MAPA_i



HMI - Krok 3: Modyfikacja FC ”MAPA_q”



HMI - Krok 4: Ładujemy program do PLC



HMI - Krok 4_1: Ładujemy program do PLC



HMI - Krok 4_2: Ładujemy program do PLC

Jeżeli wszystko działa przystępujemy do obsługi zmiennych:
- ”MM”.S2_HMI
- ”MM”.H2_HMI
na panelu HMI



HMI – Usuwamy niepotrzebny napis z HMI: fizyczne panele KTP600/400, 
symulowany KTP700 



HMI – Usuwamy logo Siemens z Template

Zamknij okno z Template aby przez pomyłkę nie zrobić z niego ekranu roboczego



HMI – Wracamy do ”Root screen” i dodajemy kontrolkę przycisku



HMI – przypisujemy do przycisku funkcję obsługi zdarzenia 
modelującego go jako przycisk monostabilny

Zaznacz i naciśnij ALT + ENTER

Wpisz „set” – tylko dla ułatwienia



HMI – wybierz zmienną przypisaną do funkcji obsługi zdarzenia 



HMI – wirtualny sygnalizator – wstaw wybrany kształt



HMI – wirtualny sygnalizator –
zmiana koloru, wymiarów, widoczności, położenia to ANIMACJA



HMI – wirtualny sygnalizator – konfiguracji zmiennej i zachowania



HMI – wirtualny sygnalizator – konfiguracji zmiennej i zachowania



Poniżej akcje 
tylko 

dla posiadaczy fizycznych 
paneli



HMI – ładowanie programu do HMI



HMI – jeżeli połączenie się powiodło kliknij „Load”



HMI – po skompilowaniu programu należy rozpocząć transfer do HMI



Jeżeli używasz 
wirtualnego panelu KTP 700

to poniższy slajd jest dla 
Ciebie



HMI – Symulator dla KTP 700


