
Лабораторно упражнение №3 
 

ПРОМИШЛЕНИ КОНТРОЛЕРИ SIMАTIС – S7 300 
 
Програмируемият логически контролер SIMАTIС S7-300 е типичен представител 

на контролерите от среден клас. Той е универсален контролер за най-различни 
приложения в автоматизационната техника: производствена техника, автомобилна 
индустрия, общо машиностроене, специалното машиностроене, хранително 
вкусовата промишленост, технологични процеси и др. 

Изграждане 

SIMАТIС S7-300 се изгражда модулно от произволно комбиниращи се компактни 
модули. Това дава възможност за изграждане на управление, което съответства точно 
на конкретната задача. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.1. Монтажен ред на система SIMATIC S7-300 
 
Модулите се монтират в монтажен ред върху специална DIN профилна шина чрез 

закрепващи винтове (фиг.1). Връзката между модулите се осъществява от паралелна 
даннова шина, която е интегрирана в тях и се изгражда посредством специализирани 
свързващи Bus-конектори. 

За екстремни условия на околната среда има сертифициран вариант на модули за 
външен монтаж (Outdoor SIMАТIС модули). 

Включваните в системата модули се класифицират на: 
1. Модул централен процесор (CPU); 
2. Сигнални модули (SM). Те са предназначени за въвеждане и извеждане на 

аналогови и цифрови сигнали, в това число и модули Ex-изпълнения (за работа в 
опасни среди); 

 
 

 



3. Комуникационни процесори (CP). Служат за организацията на обмен на данни 
чрез специализирани интерфейси и локални мрежи (Industrial Ethernet, PROFIBUS, 
AS-interface и PtP интерфейс). 

4. Функционални модули (FM). Това са интелигентни модули за самостоятелно 
решаване на задачи като бързо броене, позициониране, автоматично регулиране и др. 

5. Интерфейсни модули (IM). Служат за включване на разширителни монтажни 
редове към централния ред на системата. 

6. Захранващи блокове (PS), осигуряващи захранващи напрежения на системата 
от променливотокова или постояннотокова мрежа. Те са в различни версии с изход 
2А, 5А или 10А при 24V. Изходното напрежение е галванично изолирано, защитено 
срещу късо съединение и празен ход. Контролният индикатор свети при нормален 
режим на работа и мига при претоварване. 

В един монтажен ред (централен или разширителен) могат да бъдат 
конфигурирани до 8 модула. Ако се изисква използването на повече от 8 модула, то 
системата може да бъде разширена с допълнителни монтажни редове. Комуникацията 
между отделните монтажни редове се реализира с интерфейсни разширителни 
модули (IM). С разширяването в системата S7-300 могат да се включват максимално 
32 модула (всеки разширителен ред включва до 8 модула). При пространствено 
раздалечени съоръжения отделните монтажни редове могат да бъдат изградени на 
разстояние 10 m един от друг. При едноредова структура, в която всеки модул има по 
16 входа и 16 изхода, се получава контролер с 256 входа и 265 изхода. При 
многоредовата структура максималният брой на входовете и изходите е 1024. 
Разширителни редове могат да се изграждат само с определени процесори (от 
СРU 314 нагоре, респ. СРU 314 IFМ). Фиг. 2 илюстрира организирането на монтажни 
редове с модулите на S7-300. 

 

 
 

Фиг.2. Многоредова конфигурация на система SIMATIC S7-300. 
Вътре в централния монтажния ред адресът на мястото е твърдо заложен (до 

СРU 314, респ. СРU 314 IFМ). От СРU 315 нагоре монтажните места се адресират 
свободно, т.е. не съществуват правила за подредба. 

Местата от 1 до 3 са постоянно присвоени. В място 1 се поставя захранващият 
модул (PS), в място 2 се поставя централният процесор (CPU), а в място 3 – 
интерфейсен модул (IM) при необходимост. В останалите места от 4 до 11 се поставят 
произволно сигнални модули (SM), функционални модули (FM) или комуникационни 
процесори (СР). 



Интерфейсните модули (IM 360/361), които се използват за връзка между 
редовете в многоредовата конфигурация се делят на изпращащи IMS (send) и 
получаващи IMR (receive). Ако е необходимо, в разширителната шина се осигурява 
допълнителен захранващ модул. 

Като икономичен вариант за двуредова конфигурация съществува интерфейсен 
модул IM 365 (за него не е необходимо допълнително захранване, но в разширителния 
ред не може да се свърже комуникационен процесор). Максималното разстояние при 
такова разширение е 1 m. 

Някои функционални модули (FM) могат да се разширяват със собствени 
сигнални модули. Това осигурява FM модула със собствена входно/изходна област, 
наречена локален сегмент (Local Segment). На една шина може да се конфигурира 
само един локален сегмент. По време на работа, CPU няма достъп до него. 

Централните процесори (CPU) SIMАTIС – S7 300 

Серията SIMАTIС – S7 300 разполага с няколко централни процесора с различни 
възможности, част от които са дадени в табл. 1. 

 
Табл. 1. Централни процесори при S7-300. 

СРU Интегрирана 
периферия 

Интегрирани 
технологични функции 

Интегрирани 
интерфейси 

СРU312IFM Цифрова  Броене MРI 
СРU312С Цифрова  Броене MРI 
СРU313   MРI 
СРU313С Цифрова, аналогова Броене MРI 
СРU313-2РtР Цифрова Броене MРI, РtР 
СРU313С-2DР Цифрова Броене MРI, DР 
СРU314  Броене MРI 
СРU314IFM Цифрова, аналогова  MРI 
СРU314С-2РtР Цифрова, аналогова Броене, позициониране MРI, РtР 
СРU314С-2DР Цифрова, аналогова Броене, позициониране MРI, DР 
СРU315  Броене, позициониране MРI 
СРU315-2DР   MРI, DР 
СРU316-2DР   MРI, DР 
СРU318-2DР   MРI, DР 

 
 
 
СРU модулите могат да бъдат със или без интегрирана периферия. СРU съдържат, 

според типа - цифрови, респективно аналогови входове и изходи, както и специални 
входове за броене и измерване на импулсни или инкрементални датчици. Някои СРU 
притежават и интегрирана функция за контролирано позициониране със специални 
изходи. Обемът на работната памет за потребителската програма варира от 6KB (при 
СРU312IFM) до 512KB (при СРU318-2DР). Всяка инструкция заема около 3 байта от 
паметта. Така обемът на инструкциите при СРU318-2DР може да достигне до 84K 
инструкции 

 



 
 

Фиг. 3 Модул CPU 314IFM 
 
На фиг. 3 е показан лицевият панел и локалните контролно-управляващи органи 

на процесорния модул CPU 314 IFM. Те включват: 
1. Превключвател на режимите на работа (Mode Selector) чрез които се задават 

следните режими: 
RUN-P – режим на работа RUN-PROGRAM. CPU обработва приложната 

програма. Ключът в това положение не може да бъде изваден. Програмите могат да 
се четат от програмиращо устройство PG (CPU → PG) и да се записват в CPU (PG→ 
CPU) 

RUN – режим на работа RUN. CPU обработва приложната програма. Ключът в 
това положение може да бъде изваден. Програмите могат да се четат от програмиращо 
устройство PG (CPU → PG). Програмата в Load memory в режим RUN не може да 
бъде изменяна; 

 
STOP – режим на работа STOP. CPU не обработва приложната програма. Ключът 

в това положение може да бъде изваден. Програмите могат да се четат от 
програмиращо устройство PG (CPU → PG) и да се записват в CPU (PG→ CPU); 

MRES – общо изтриване. Необходима е специална последователност от действия. 
2. Индикатори на състоянията и грешките (Status and fault LEDs) : 
SF   – Обща грешка (червен); 
BATF  – Отказ на батерията (червен); 
DC5V  – Захранване 5 VDC за CPU и шина S7-300 (зелен); 
FRCE  – Резерв (жълт); 
RUN  – Работен режим RUN (зелен); 
STOP  – Работен режим STOP (жълт). 
 



 
 

Фиг.4. Комуникационни възможности на процесорен модул S7-300. 
 
3. Многоточков интерфейс МРІ (Multipoint Interface). Той служи за връзка с 

устройства за програмиране (PG/PC), устройства за наблюдение и управление (OP), 
HМI – системи за визуализация и други автоматизиращи системи SIMАТIС 
S7/С7/WinАС и други системи за управление S7-300. В МРІ могат да бъдат свързани 
максимално 125 участника при скорост на обмен 187,5 kbit/s. 

МРІ интерфейсът може да се използва за обмен на процесни данни между 
различни управления, при което едно СРU има достъп до входове и изходи на друго 
управление. Възможностите за обслужване и наблюдение са интегрирани в 
операционната система на S7-300 и могат да пренасят данни към SIMАТIС 
операторни панели или станции. 

МРI може да се използва и като РRОFIBUS DР интерфейс, като тогава позволява 
изграждането на две DР мрежи (само при СРU318-2 DР). 

4. Втори сериен интерфейс за свързване точка в точка РtР (Point-to-Point). Служи 
за свързване на най-различни периферни устройства, като скенери, принтери, панели 
за визуализация и др. Този интерфейс е RS422/485 и позволява скорост на обмен до 
38,4 kbit/s и предлага драйвери за протоколи АSСII, 3964R и RK512. Някои СРU от 
фамилията SIMАTIС S7-300 имат интегриран втори РrоfiBus-DР интерфейс. 

5. Вход за 24V захранване. 
6. Отделение за батерия, (няма в CPU 312/FM, 313С-2DP). 
7. Отделение за модул памет (няма в CPU 312/FM, 314/FM). 
 
 



Програмиране 
SIМАТIС S7-300 се програмира с базисния софтуер STЕР7. Софтуерът съдържа 

функции за всички фази на един проект по автоматизация, от проектирането до 
пускането в експлоатация, тест и сервиз.  

STЕР 7 се използва за реализацията на по-големи или по-комплексни приложения, 
при които например програмирането се извършва на език от високо ниво или 
графични езици или е необходимо използването на функционални или 
комуникационни модули. 

 
Набор от команди 
Наборът от команди на SIMАТIС S7-З00 се състои от над 350 команди, които 

допълнително спестяват време и работна памет, например бинарна логика, 32 битова 
аритметика с плаваща запетая. Командите могат да бъдат използвани във всички 
програмни модули. Интегрираните системни функции позволяват обработка на 
аларми и диагностични съобщения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Организация на паметта при S7-300 
 

 
Load Memory 
Load memory e част от интелигентен модул (CPU.FM.CP). Тя съдържа обекти 

създадени в програмиращото устройство (логически блокове, блокове данни, 
допълнителна информация). 

Load memory може да бъде или поставена memory card или интегрирана RAM 
памет. 

Work Memory 
Work Memory съдържа само данните необходими в експлоатационен режим. RAM 

work memory e интегрирана в CPU и се поддържа от батерията. 
System Memory  
Системната памет съдържа областите памет за: 
– Процесната картина на входовете и изходите (PІІ, PIQ) 
– Флаговата област (M) 
– Таймери (T) 
– Броячи (C) 
– Локалният стек (L stack) (L). 
Retentive Memory 
Retentive Memory e енергонезависима RAM памет за съхраняване на флагови 

области, таймери, броячи и блокове ранни, дори и при липса на батерия. При 
параметрирaнето на CPU се задават областите, които трябва да се съхранят в Retentive 
Memory. 

 
 
 
 
 



Създаване на проект в SIMATIC Manager 
Структура на проекта 
Данните се съхраняват в един проект във формата на обекти. Обектите в даден 

проект са подредени в дървовидна структура (йерархична структура). Дървовидната 
структура е подобна на тази Windows Explorer. Само иконите са различни. 

 

 
 
Йерархична структура на проекта. 
Първото ниво съдържа иконата на проекта. Всеки проект представлява база данни, 

където се съхраняват всички данни свързани с проекта. 
Второто ниво съдържа: 
– Станции (S7-300 или S7-400) в тях се съдържа информация относно хардуерната 

конфигурация и присвоените параметри на модулите. Станциите са началната точка 
за конфигуриране на хардуера; 

– S7 програми - начална точка за създаване на програми. Всичкият софтуер, който 
е необходим за оперирането на модули от S7 обхвата се съхранява в S7 програма. Тази 
папка (S7 Program) съдържа допълнителни папки за блоковете и файловете източници 
на програмата; 

– Подмрежи. 
Третото и следващите нива зависят от типа на обекта на предишното по-високо 

ниво 
Организационните блокове ОВ се извикват от операционната система. Те 

изграждат интерфейса между операционната система и потребителската програма. 
Функциите (FC) съдържат действителната потребителска програма. Те позволяват 

дадена комплексна програма да се раздели на малки, лесни за проследяване 
фрагменти. 

 
 
 



Циклично изпълнение на програмата 
 

 
 
При стартиране на CPU-то то извършва пълен рестарт, при включване към 

захранване или при преход от STOP -> RUN. По време на пълен рестарт, 
операционната система изтрива non-retentive флаговите области, таймерите и 
броячите, стека на прекъсванията и блоковия стек, нулира всички записани хардуерни 
и диагностични прекъсвания и стартира функцията за наблюдение на времето на 
цикъла. 

Scan Cycle (цикъл на сканиране) 
Цикличната работа на CPU се състои от три главни части, както е показано на 

горната фигура: 
– CPU-то поверява състоянието на входните сигнали и актуализира сходната 

таблица на процесната картина; 
– Изпълнява потребителската програма със съответните инструкции; 
– Записва стойностите от изходната таблица на процесната картина в изходните 

модули. 
Когато се изисква дадена част от програмата да се изпълни за определен период 

от време, трябва да се създаде организационен блок за изпълняване по време ОВ 35, 
в което се извикват функциите (FC), които трябва да се изпълняват за това време. Ако 
CPU-то не може да изпълни зададената програма за определеното време минава в 
стоп. Това дали програмата ще се изпълни за зададеното време зависи от бързината 
на CPU-то и големината на програмата. Главната функция ОВ 1 се изпълнява за време, 
което зависи само от бързината на CPU-то и големината на програмата. 

 
 
 



В SIMATIC S7 всички хардуерни и софтуерни изисквания към процеса за 
автоматизация се управляват в рамките на един проект.  

Един проект включва необходимия хардуер (със съответното конфигуриране), 
комуникация (със съответното конфигуриране), всички програми и цялото 
управление на данни за дадено решение на задача за автоматизация. 

 
Да се създаде проект, който съдържа станция SIMATIC 300 със следния  

хардуер: касета, захранващ модул на слот 1, CPU модул на слот 2 и аналогов модул 
SM331 на слот 4. Модулите се въвеждат с помощта на хардуерния конфигуратор (HW 
Config), като трябва да се вземат предвид съответните фирмени номера. След 
въвеждането на всички модули, хардуерната конфигурация се компилира, запазва и 
зарежда в PLC. 


