
  

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania
 

Wykład 2
 

Sprzęt komputerowych systemów 
sterowania



  

System sterowania



  

Moduły logiczne
● Sterownik LOGO! jest uniwersalnym urządzeniem 
służącym do przełączania i sterowania w 
zastosowaniach domowych i przemysłowych. 
● Umożliwia sterowanie oświetleniem, roletami, 
żaluzjami, systemami grzewczymi i 
klimatyzacyjnymi oraz szeregiem innych urządzeń. 
● LOGO! znajduje również zastosowanie w 
przemyśle do budowy układów sterowania i 
automatyzacji maszyn. Posiada dopuszczenia do 
zastosowań na statkach morskich. 
● Dzięki wykorzystaniu inteligentnych sterowników 
LOGO! optymalizowany jest czas projektowania
oraz uruchamiania instalacji. 
● Minimalizowane są nakłady związane z 
wykonaniem połączeń elektrycznych w odniesieniu 
do konwencjonalnych sterowań budowanych na 
bazie przekaźników i styczników. 
● Ważną zaletą sterowników LOGO! jest łatwość
programowania. Program tworzymy łącząc
ze sobą gotowe bloki funkcyjne.
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Sterowniki kompaktowe

● S7-200 jest sterownikiem dedykowanym 
automatyzacji maszyn i urządzeń oraz 
przeznaczonym do tworzenia zdecentralizowanych 
struktur sterowania dla małych obiektów typu 
przepompownie, małe oczyszczalnie ścieków.
● Niewielkie wymiary i kompaktowa budowa 
modułowa predysponują SIMATIC S7-200 do  
zastosowań w miejscach o ograniczonej 
przestrzeni zabudowy. 
● Może być łatwo dopasowany do wymagań 
użytkownika.
● Sterownik charakteryzuje się doskonałą  
wydajnością oraz funkcjonalnością.
● Obsługuje procesy w czasie rzeczywistym.
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Sterowniki modułowe
● SIMATIC S7-300 jest najbardziej popularnym i 
najczęściej stosowanym w przemyśle sterownikiem. 
● Przeznaczony jest do automatyzacji maszyn, linii 
produkcyjnych i obiektów technologicznych.
● SIMATIC S7-300 stanowi nowoczesną i 
uniwersalną platformę systemu automatyki.
● Umożliwia budowę zarówno autonomicznych jak i 
opartych o sieci komunikacyjne, rozproszonych 
układów sterowania. Dostępne interfejsy 
komunikacyjne PROFIBUS i Ethernet/PROFINET 
umożliwiają łączenie sterowników w jednolity i 
zintegrowany system sterowania produkcją.
●Sterowniki SIMATIC S7-300 charakteryzują się 
prostą konfiguracją i programowaniem, co wpływa 
na obniżenie kosztów projektowania i eksploatacji 
systemu automatyki. 
●Sterowniki S7-300 wspomagają i upraszczają 
realizację złożonych zadań automatyki takich jak 
regulacja, szybkie zliczanie oraz sterowanie 
napędami elektrycznymi.
● Istotną cechą sterowników S7-300 są wykonania 
„Fail-safe”, stosowane w układach wymagających 
wysokiej niezawodności działania. 
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Sterowniki procesowe
● SIMATIC S7-400 to najbardziej wydajny i 
niezawodny sterownik PLC firmy SIEMENS.
● Przeznaczony jest do sterowania procesami 
technologicznymi oraz maszynami produkcyjnymi 
we wszystkich gałęziach przemysłu. 
● Moc obliczeniowa, wielkość pamięci oraz zasoby 
komunikacyjne umożliwiają budowanie na bazie 
S7-400 kompletnych układów sterowania dla całych 
linii produkcyjnych.
● SIMATIC S7-400 stosowany jest powszechnie w 
automatyce procesowej, w której sterownik PLC 
pełni funkcję centralnego systemu sterowania i 
współpracuje za pośrednictwem sieci 
przemysłowych z rozproszonymi układami 
wejścia/wyjścia.
● SIMATIC S7-400 doskonale sprawdza się również 
jako system sterowania w szybkich maszynach 
produkcyjnych, dla których krótki cykl programu 
sterownika gwarantuje uzyskanie maksymalnych 
wydajności produkcji.



  

Sterowniki procesowe
● Wspólną cechą dla sterowników SIMATIC jest 
możliwość wprowadzania zmian w programie bez 
zatrzymywania sterownika. 
● Sterowniki SIMATIC S7-400 umożliwiają również 
dokonywanie zmian konfiguracji sprzętowej „na 
ruchu”.
● Funkcja CiR (Configuration in Run) pozwala na 
uruchamianie i zmianę konfiguracji sprzętowej 
systemu sterowania podczas właściwej pracy 
instalacji.
● Sterowniki SIMATIC S7-400 mogą pracować w 
trybie izochronicznym (synchronizacja cyklu 
przetwarzania programu z akwizycją sygnałów 
wejściowych i wyjściowych). 
●Poprawiają wydajność systemu sterowania i 
umożliwiają obsługę nawet najszybszych procesów.
●Istotną cechą sterowników S7-400 są wykonania 
„Fail-safe”, stosowane w układach wymagających 
wysokiej niezawodności działania. 
●Redukują ryzyko związane z błędnym działaniem 
układu sterowania lub awarią urządzeń 
współpracujących ze sterownikiem.
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Sterowniki panelowe
● SIMATIC C7 to sterowniki PLC ze zintegrowanymi 
tekstowymi lub graficznymi panelami operatorskimi.
● Połączenie sterownika z panelem znacznie 
redukuje potrzebną przestrzeń montażową oraz 
stanowi ekonomiczne rozwiązanie kompletnego 
systemu sterowania.
● Dzięki niewielkim wymiarom, kompaktowej 
konstrukcji oraz wysokiemu stopniowi ochrony 
(IP65) C7 mogą być montowane bezpośrednio na 
drzwiach szaf sterowniczych lub w pulpitach 
operatora.
● SIMATIC C7 znajdują zastosowanie w wielu 
sektorach przemysłu. Idealnie nadają się dla 
producentów maszyn przy powtarzalnej produkcji 
seryjnej, maszyn dla przemysłu przetwórstwa
tworzyw sztucznych i tekstylnego, maszyn
dla przemysłu drzewnego i w wielu innych 
aplikacjach.
● Zastosowanie sterownika C7 zmniejsza do 20% 
koszty wykonania sterowania w porównaniu ze 
standardowym sterowaniem modułowym. Mniejsza
przestrzeń montażowa oraz małe gabaryty
czynią go ekonomicznym rozwiązaniem.
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Moduły rozproszone
● Simatic ET 200 został stworzony dla budowy 
nowoczesnych układów sterowania rozproszonego.
● Cała gama modułów technologicznych umożliwia 
zastosowanie systemu ET 200, w każdym nawet 
najbardziej wymagającym sektorze przemysłu. 
● ET 200 dostępny jest w formie kompaktowej lub 
modułowej.
●Modularna budowa pozwala przebudować lub 
rozbudować system ET 200 wykonując minimalną 
ilość czynności montażowych. 
● Kompaktowe moduły wejścia/wyjścia dodatkowo 
ułatwiają budowanie systemu przy jednoczesnej 
redukcji kosztów zakupu i montażu.
● Komunikacja poprzez PROFIBUS i PROFINET, 
zunifikowany inżyniering, rozbudowana 
diagnostyka, jednolity interfejs obsługi urządzeń 
SIMATIC oraz HMI sprawiają, że rodzina ET 200 
jest zintegrowanym systemem w pełni zgodnym ze 
standardem TIA (Totally Integrated Automation).
● Stosowane standardy oferują dodatkowo: 
PROFIsafe dla transmisji sygnałów związanych z 
bezpieczeństwem po sieci polowej. PROFIdrive dla 
sterowania napędami po sieci polowej.
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Panele operatorskie
● Niezależnie od rodzaju przemysłu lub aplikacji, 
panele operatorskie SIMATIC zapewniają interfejs 
pomiędzy człowiekiem a maszyną. 
● Trwałe, kompaktowe i wszechstronne – mogą być 
integrowane z dowolnymi systemami automatyki w 
dowolnym czasie.
● Panele operatorskie SIMATIC są przystosowane do 
ogólnoświatowego wykorzystania. 
● Pozwalają na przełączenie się pomiędzy pięcioma 
językami w runtime za jednym wciśnięciem przycisku.  
Mogą być także wyświetlane znaki azjatyckie i cyrylica. 
● Oprogramowanie konfiguracyjne SIMATIC WinCC 
flexible zapewnia, że wielojęzyczność aplikacji może 
być ustawiona podczas fazy tworzenia projektu. 
● Panele operatorskie SIMATIC mogą współpracować z 
prawie wszystkimi dostępnymi na rynku sterownikami. 
● Zakres produktów obejmuje wszystkie wersje: od 
prostych klawiatur poprzez mobilne i stacjonarne 
panele aż do elastycznych multipaneli. 
● Urządzenia wyposażone w złącze PROFINET mogą 
być używane w rozwiązaniach wykorzystujących sieć 
Industrial Ethernet do zadań automatyki.
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Komputery panelowe
● Panele PC SIMATIC przeznaczone są do sterowania 
w szafach sterowniczych oraz wykorzystywane jako 
panele i konsole sterownicze (operatorskie).
● Panele PC znajdują  zastosowanie zarówno
w automatyce produkcyjnej, jak i przemysłowej.
● Konstrukcja urządzeń odpowiada wysokim 
wymaganiom stawianym urządzeniom przemysłowym.
● Panele PC SIMATIC charakteryzują się 
następującymi cechami: Wysokiej jakości moduły i 
komponenty z wysokim MTBF, który pozwala na 24-
godzinną pracę w zakresie podwyższonych 
temperatur; Wysoka odporność na wibracje/udary 
wynikająca ze specjalnego zawieszenia dysku, 
blokowanych złącz i mocowań kart; Trwała konstrukcja 
obudowy z wysoką kompatybilnością EMC i 
zintegrowany zasilacz; Wysoki stopień ochrony do IP 
65/NEMA 4 łatwe w serwisie wyposażenie do szybkiej 
wymiany uszkodzonych komponentów;
●Dzięki trwałej konstrukcji, SIMATIC Panel PC są 
dobrze przystosowane do pracy w surowych 
warunkach przemysłowych. 
● Obsługa możliwa jest przez ekran dotykowy lub 
klawiaturę membranową.
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Komputery przemysłowe
● SIMATIC Industrial PCs stanowią najlepsze 
rozwiązanie przemysłowych platform typu PC.
● Przemysłowe wykonanie umożliwia instalację 
urządzenia w bardzo trudnych warunkach. 
● SIMATIC Industrial PCs charakteryzujà się szerokim 
zakresem temperatur pracy. Są odporne na wstrząsy, 
przystosowane do pracy w środowiskach silnie 
zapylonych.
● SIMATIC Industrial PCs gwarantują wysoki stopień 
bezpieczeństwa pracy. 
●SIMATIC Rack PC  - Elastyczne, o dużych 
możliwościach rozbudowy oraz o wysokiej wydajności 
komputery przemysłowe. Wykonane w technologii 19’’ 
przeznaczone dla aplikacji o ograniczonej przestrzeni 
roboczej, szczególnie do zadań pomiarowych oraz 
testujących.
●SIMATIC Box PC - Kompaktowe, uniwersalne 
komputery przemysłowe dla każdej aplikacji. Ze 
względu na niewielkie wymiary, SIMATIC PC BOX 
można umieścić w szafach lub skrzynkach 
sterowniczych, zwłaszcza w szczególnej bliskości 
maszyny.
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Sterowniki ruchu
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Sterowniki ruchu
CNC controls

SINUMERIK 802S

• Up to 3 axes for stepper drive and one analog spindle
(without C-axis)
• Analog spindle through }10 V interface
• Turning or milling are freely selectable
• Pre-assigned machine data
• RS 232 C interface
• 48 digital inputs and 16 digital outputs (0.5 A)
- expandable by a module with 16 digital inputs and
16 digital outputs
• Sample program and PLC templates



  

Sterowniki ruchu
SIMOTION C230-2 Motion Controller

- 1 x slot for SIMOTION Micro Memory Card
- 1 x interface for Industrial Ethernet
- 2 x interfaces for PROFIBUS DP
(of which one interface is for MPI)
- Power supply terminals
• Drive interfaces
- 1 x interface for setpoint output for up to 4 axes (either analog
or stepper drives)
- 4 x encoder inputs for incremental or absolute value
encoders
• Integrated I/Os
- 18 digital inputs (of which 2 are for sensors and 4 for Bero)
- 8 digital outputs
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Modułowe systemy akwizycji

NI CompactDAQ



  

Magistrale

Hi-Speed USB is 40X faster than the preceding USB 1.1, and has 5X the bandwidth of 100 Mb/s Ethernet



  

Systemy kasetowe SCXI



  

Systemy modułowe PXI



  

Systemy modułowe PXI

PXI Timing and Triggering Buses – PXI combines industry-standard PC 
components, such as the PCI bus, with advanced triggering and synchronization 
extensions on the backplane.



  

Programowane sterowniki automatyki



  

Programowane sterowniki automatyki

NI CompactRIO Control and Acquisition System



  

Programowane sterowniki automatyki

NI CompactRIO Control and Acquisition System



  

Karty pomiarowe



  

Karty pomiarowe
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