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SIWAREX
Systemy do pomiaru siły i ciężaru

C h c ą c  u ł a t w i ć  s t a r t 
użytkownikom zaintereso-
wanym systemami wago-
wymi Siemens przygotował 
zestaw „startowy” o nazwie 
Micro Automation Set 6, 
w skład którego wchodzą 
wszystkie elementy nie-
zbędne do natychmiasto-
wego rozpoczęcia pracy 
(rys. 1). System pomiarowy 
składa się z jednopunkto-
wego czujnika tensome-
trycznego z rodziny SIWAREX R 
(SP o obciążalności do 6 kg, fot. 2) 
oraz modułu pomiarowego SIWA-
REX MS (fot. 3), który konwertuje 
wynik pomiaru do postaci cyfrowej 
o rozdzielczości 16–bitowej i błędzie 
konwersji ±0,05%. Połączenie po-
między mostkiem tensometrycznym 
wbudowanym w czujnik SP a kon-
werterem SIWAREX MS odbywa 
się za pomocą ekranowanego kabla 

SIWAREX to produkowany przez Siemensa system do pomiarów 
ciężaru oraz sił. Jest on dostępny w wielu wersjach, dostosowanych 

parametrami do wymogów różnorodnych aplikacji, a składa się 
z wielu elementów, o doborze których decyduje projektant systemu 

pomiarowego. 
W artykule pokażemy jeden z wariantów systemu 
wagowego, oparty na module SIWAREX MS oraz 
popularnym sterowniku S7–200 współpracującym 

z panelem dotykowym TP177 (HMI – Human–
Machine Interface).

6–przewodowego. Tak duża liczba 
przewodów wynika z budowy czuj-
nika, który pracuje w konfiguracji 
mostka Wheatstone’a z rozdzielnymi 
przewodami zasilającymi i pomiaro-
wymi.

Wynik pomiaru z modułu SI-
WAREX MS jest przekazywany do 
sterownika z rodziny S7–200 (CPU-
224XP z dodatkową pamięcią o po-
jemności 256 kB, fot. 4). Moduł 
SIWRAEX MS pracuje jako moduł 
rozszerzający sterownika CPU224XP 
co powoduje, że wynik pomiaru jest 
widziany przez sterownik jako 16–bi-
towa zmienna (liczba całkowita). 

W zależności od oprogramowa-
nia sterownika, uzyskany wynik 
pomiaru można spożytkować na 
różne sposoby. Zestaw Micro Au-
tomation Set 6 wyposażony w do-
tykowy panel LCD o oznaczeniu 
TP177 (fot. 5), który umożliwia nie 
tylko wyświetlanie wyników pomia-
rów, ale może spełniać także rolę 
„klawiatury”, której wygląd i układ 
można opracować we własnym za-
kresie. Sterownik CPU224XP ko-
munikuje się z panelem za pomocą 
asynchronicznego interfejsu szere-
gowego RS485 (jednego z dwóch 
jakie posiada sterownik) z wykorzy-
staniem protokołu Profibus. Wyniki 
pomiarów lub predefiniowane przez 

Rys. 1. Konfiguracja systemu pomiaru ciężaru na bazie zestawu Micro Auto-
mation Set

O zestawach z serii Micro Auatomation można 
się dowiedzieć więcej pod adresem: http://

www.automation.siemens.com/microset/html_76/
products/index.htm.

Fot. 2. Wygląd czujnika tensometrycznego SP 
firmy Siemens
Fot. 2. Wygląd czujnika tensometrycznego SP 

Dodatkowe informacje o sterowniku CPU224XP 
są dostępne pod adresem: http://www.

automation.siemens.com/_en/s7–200/Products/
01CPUs/cpu224xp.html.

Fot. 3. Wygląd przetwornika SIWAREX 
MS
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użytkownika raporty z pomiarów 
mogą być przesyłane – za pomocą 
drugiego interfejsu komunikacyjne-
go – do komputera PC lub innego 
sterownika współpracującego w sys-
temie. Alternatywnie można za-
stosować także dodatkowe moduły 
komunikacyjne, za pomocą których 
wyniki pomiarów (lub wyniki ich 
wstępnej obróbki przez 
sterownik) można przesy-
łać siecią Ethernet lub za 
pomocą modemu telefo-
nicznego.

Prezentowany zestaw 
wyposażono w oprogramo-
wanie niezbędne do skon-
figurowania panelu, prze-
twornika i sterownika oraz 
kable połączeniowe, łącznie 
z interfejsem PPI Cable (słu-
żącym do programowania 
CPU224XP i panelu TP177) 
i kablem SIWAREX MS–PC 
(niezbędnym do skonfiguro-

Fot. 4. Wygląd sterownika CPU224XP

Fot. 5. Wygląd panelu HMI z ekranem dotykowym (model TP177)

wania modułu przetwornika 
SIWAREX MS). Producent 
zadbał także o wyposażenie 
zestawu w odpowiedni zasi-
lacz (z serii LOGO! Power), 
a nawet odcinek szyny DIN, 
na której można zamocować 
wszystkie elementy systemu, 
oczywiście poza czujnikiem 
tensometrycznym.

Początkujących użyt -
kowników ucieszy zapewne 
fakt, że w skład dokumen-
tacji zestawu wchodzą tak-

że przykładowe projekty, zawierają-
ce zarówno program dla sterowni-
ka jak i konfigurację panelu HMI. 
Wyraźnie widać, że prezentowany 
zestaw został przygotowany przez 
praktyków i dla praktyków: zawie-
ra wszystko co jest niezbędne do 
szybkiego rozpoczęcie pracy.
Andrzej Gawryluk, EP




