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Komunikacja pomiędzy 
S7-1200 i S7-300/400 
przez Ethernet (2)

Bloki komunikacji ethernetowej w  ste-
rownikach S7-1200 i  S7-300/400 wymagają 
następujących informacji konfiguracyjnych:

• adresu IP partnera,
• informacji o wybranym protokole trans-

misji (TCP lub ISO-on-TCP),
• identyfikatora punktu dostępowego (port 

lub TSAP).
Po ich dostarczeniu, bloki komunikacyjne 

są generowane przez narzędzia pomocnicze.
Poniżej wyjaśniono konfigurację połą-

czenia na przykładach programowych.
W  pierwszym realizowanym zadaniu 

bloki komunikacyjne T z  ręczną konfigura-
cją połączenia służą do wymiany danych 
pomiędzy sterownikami S7-1200 i  S7-300 
z wykorzystaniem protokołu TCP. Informacja 
o  połączeniu jest zapamiętywana w  bloku 
danych i przekazywana do bloku połączenia 
TCON. Każdej konfiguracji połączenia jest 
przyporządkowany identyfikator ID, który 

W  artykule przedstawiamy 
dalszy ciąg opisu konfiguracji 

komunikacji sieciowej pomiędzy 
sterownikami S7-1200 i  S7-300 

na dwóch przykładach: transferu 
danych o  stałej oraz zmiennej 

długości, w  konfiguracjach 
S7-300 z  wbudowanym 

oraz dołączanym interfejsem 
sieciowym.

Rysunek 12. Konfiguracja parametrów połączenia Rysunek 13. Konfiguracja parametrów połączenia dla bloku 
nadawania TSEND_C

służy do identyfikacji odpowiedniego bloku 
danych połączenia przez bloki komunikacyj-
ne TSEND, TRCV oraz TDISCON.

Konfiguracja parametrów połączenia po 
stronie S7-1200 jest dokonywana w  polu 
właściwości bloku połączenia TCON. Na ry-
sunku 12 pokazano konfigurację parametrów 
połączenia:

• Partner połączenia (S7-300 CPU) jest wy-
brany jako Unspecified.

• W polu adresu wprowadź adres IP inter-
fejsu S7-300 PN-CPU, który był wybrany 
przy konfiguracji sprzętowej w  STEP 7 
(w przykładzie: 192.168.0.2).

• Jako typ połączenia wybierz protokół 
TCP. 



115ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 4/2012

Komunikacja pomiędzy S7-1200 i S7-300/400 przez Ethernet 

REKLAMA

• Wybierz S7-1200 jako aktywnego part-
nera połączenia i przypisz numer portu 
partnera w polu Address details (w przy-
kładzie: 2000).

• Dodatkowo możesz dowolnie wybrać 
nazwę symboliczną bloku danych w po-
lach Connection Data i Connection ID.

• Następuje automatyczna konfiguracja 
wejść ID oraz CONNECT bloku TCON.

• Wprowadź wybrany ID połączenia jako 
parametr wejściowy ID bloków komu-
nikacyjnych TSEND, TRCV i TDISCON 
urządzenia S7-1200. Ustala to zależność 
między blokiem danych i tym partnerem 
połączenia.
W drugim realizowanym zadaniu dane 

pomiędzy S7-1200 i S7-300 są wymieniane 
za pośrednictwem protokołu ISO-on-TCP, 
bloków komunikacyjnych S7-1200 z  zin-
tegrowanym zarządzaniem połączeniem 
oraz bloków komunikacyjnych S7-300 
Ethernet CP. Po stronie S7-1200 informacja 
o  połączeniu jest pamiętana w  bloku da-
nych i przekazywana do bloków TSEND_C 
i TRCV_C. Po stronie S7-300 połączenia są 
tworzone w  konfiguracji sieci NetPro pro-
gramu STEP 7 V5.4 i przekazywane do blo-
ków AG_SEND oraz AG_RECV przez menu 
wyboru połączenia. Konfiguracja parame-
trów połączenia po stronie S7-1200 jest 
wprowadzana przez okna właściwości blo-
ków komunikacyjnych TSEND_C względ-
nie TRCV_C. Na rysunku 13 pokazano kon-
figurację parametrów połączenia dla bloku 
nadawania TSEND_C:

• Partner połączenia (S7-300 CPU) jest wy-
brany jako Unspecified 

• W polu adresu wprowadź adres IP inter-
fejsu S7-300 CP taki, jak przy konfigura-
cji sprzętowej w STEP 7 (w przykładzie: 
192.168.0.3).

• Jako typ połączenia wybierz protokół 
ISO-on-TCP.

• Wybierz S7-1200 jako aktywnego partne-
ra połączenia i  przypisz wartości TSAP 
w polu Address details dla S7-1200 (lo-
cal) i partnera S7-300.

Tabela 3. Kolejność czynności umożliwiających automatyczne uzyskanie adresu IP
Nr Instrukcja Ilustracja

1. W  Panelu Sterowania Windows otwórz 
Network Connections.

2.
Zaznacz używaną kartę sieciową i  otwórz 
okno właściwości kliknięciem prawym 
klawiszem myszy.

3. Wybierz element Internet Protocol (TCP/IP) 
i  otwórz jego właściwości. 

4.

Wybierz Obtain an IP address automati-
cally.
Wybierz Obtain DNS server address 
automatically.
Kliknij OK aby potwierdzić ustawienia.
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Rysunek 14. Przeniesienie nazwy symbolicznej PLC_1_
Connection_DB_2 do parametru CONNECT

• Ponadto możesz dowolnie wybrać nazwę 
symboliczną bloku danych w polu Con-
nection data.

• Konfiguracja wejścia bloku CONNECT 
jest dokonywana automatycznie wraz 
z symboliczną nazwą bloku danych po-
łączenia.

• Przy przypisywaniu wartości ID połącze-
nia upewnij się, że każdy numer wystę-
puje w projekcie tylko jeden raz.

• W celu przypisania bloku danych połą-
czenia blokowi odbiorczemu TRCV_C, 
po prostu przenieś wybraną nazwę 
symboliczną PLC_1_Connection_DB_2 
do parametru CONNECT (patrz rysu-
nek 14).

Konfiguracja sprzętu oraz 
interfejsu sieciowego

Jednostka programatora PG/
PC musi mieć przypisany adres IP 
należący do tej samej podsieci co 
moduły CPU lub CP. Można to osią-
gnąć wybierając Obtain an IP ad-
dress automatically na karcie siecio-
wej. Odpowiedni adres IP zostanie 
wtedy ustalony przez oprogramo-
wanie STEP 7 BASIC lub STEP 7. 
Aby automatycznie uzyskać adres 
IP dla karty sieciowej w  systemie 
operacyjnym Windows XP, należy 
postępować zgodnie z tabelą 3.

Tomasz Starak


