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Езици за програмиране на PLC. 
 Ладер диаграми. Програмиране на SIMATIC S7 200 с MicroWin32 

 
 
I. Цел на упражнението 

Студентите се запознават със: 
 -  езиците  за програмиране на PLC дефинирани от стандарта IEC 1131 

- Ладер диаграмите като основен език за програмиране на PLC 
- програмируемия логически контролер SIMATIC S7 200 
- средата за програмиране STEP 7 MicroWin32 
- технологията на програмиране при SIMATIC S7 200 

 
II. Опитна постановка  
 Опитната постановка включва: 

- програмируем логически контролер SIMATIC S7 200 
- работна станция (персонален компютър IBM PC)  
- интерфейсен кабел за комуникация между PLC и работната станция 

 
III. Теоретична обосновка  
 
1. Езици за програмиране на PLC 

Стандартът IEC 1131 дефинира синтаксиса, семантиката и различните приложения в 
системите за индустриална автоматизация, независимо от базовата структура на 
хардуера и вградената операционна система използвана от производителя. Това дава 
възможност за използване на веднъж научения език с широк спектър от PLC системи, 
които са базирани на стандарта. 

 
  Езици за програмиране на PLC 
дефинирани от стандарт IEC 1131   

Текстови      Графични 
         Структуриран текст            Ладер диаграми 
        Функционално блокова схема 
 
Дефинираните езици за програмиране на PLC са базирани на програмните езици 

използвани от най-големите производители на системи за индустриална автоматизация, 
което намалява значително времето за усвояване на нова PLC система. 

 
1.1 Ладер диаграми 
Ладер диаграмите са графичен език за програмиране на PLC базиран на 

електрическите релейно-контактни схеми. 
“Ладер програмата” се състои от определена последователност от логически 

“контактни” инструкции, чрез които се идентифицира състоянието на всеки един от 
елементите (контактите) на електромеханичната система, използвани за управлението 
на машината (процеса). Действителното състояние на контактите от 
електромеханичната система се заменя с логическото. 

В релейно-контактните системи, управлението на всеки изпълнителен механизъм се 
извършва посредством отделна електрическа верига завършваща с “бобина”. 



Контактите на всяко от устройствата участващи в управлението на бобината се 
свързват в съответствие с логическата функция на управлението. Когато състоянията на 
отделните контакти позволяват протичането на ток през бобината, изпълнителният 
механизъм се задейства. 

Началото на всяко “стъпало”- логическо уравнение в Ладер диаграмата, започва с 
условна “линия на захранването”. Прието е състоянията на отделните “контакти” в 
логическото уравнение да се нарича “тестова зона”, а участващите инструкции “входни 
инструкции”. Последният елемент на всяко стъпало е условната “бобина”(изходна 
инструкция), която се активира в резултат на текущото изчисление на логическата 
комбинация от състоянието на входовете. 

 
1.2 Функционално блокови схеми 
Езикът на Функционално блокови схеми е графичен език за програмиране на PLC, 

използващ елементи от Булевата алгебра за представяне на управляващите функции. 
Той е базиран на възможността за описване на работата на конкретен обект за 
управление, а от там и функцията на управляващото устройство, посредством система 
от логически уравнения. 

 
1.3 Структуриран текст 
Представител е на “алгоритмичните езици” за програмиране на PLC. Базиран е на 

възможността за представяне работата на управляващото устройство посредством 
алгоритмична блокова схема. Отделните елементи на блоковата схема се кодират 
директно с помощта на инструкции съдържащи текстови изрази. 

 
2. Програмируем логически контролер SIMATIC S7 200  
 

Програмируемият логически контролер SIMATIC S7 200 е от клас “Micro PLC” и 
може да се използва за решаването на различен тип задачи за управление. В 
конструктивно отношение контролерът е от тип “компактно устройство”, а различните 
му модификации се различават по: обема на паметта предназначена за потребителската 
програма; обемът на потребителски достъпните даннови области адресируеми от 
операционната система; броят и типът на вградените входове и изходи. Броят на 
входовете и изходите може да се разширява посредством допълнителни цифрови и 
аналогови входно/изходни модули (допустимо е свързването на 7 такива допълнителни 
модула. SIMATIC S7 200 предлага изключително многостранни възможности за 
комуникация: CPU разполага с интегриран сериен интерфейс RS 485 и опционно се 
предлагат друг тип комуникационни модули. 

 
2.1 Даннови области и адресация 
Обменът на информация между различните задачи и структурни единици на 

потребителската програма се извършва посредством следните даннови области 
поддържани от операционната система: 

- образ на входния процес -> В тази област операционната система записва 
състоянието на входните точки. Идентифицира се с “I”. 

- образ на изходния процес -> От тази област операционната система копира 
състоянията на изходните битове в изходните точки. Идентифицира се с “Q”. 

- памет за променливи -> в тази област се съхраняват състоянията на 
резултатите от междинни изчисления, извършвани от потребителската 
програма. Идентифицира се с “V”. 

- вътрешни релета -> Тази област е предназначена за запазване състоянията 
на “оперативни релета”, имащи отношение към управлението на обекта, но 
които нямат отношение към конкретен изход. Идентифицира се с “М”. 



- таймери -> Операционната система поддържа 3 типа таймери: Таймер със 
закъснение при включване TON; Акумулаторен таймер със закъснение при 
включване TONR; Таймер със закъснение при изключване TOF. 
Идентифицират се с “T”.  

- броячи -> Операционната система поддържа 3 типа броячи: Нарастващ CTU; 
Намаляващ CTD; Реверсивен CTDU. Идентифицират се със “С”.  

- бързи броячи -> Регистрират събития с честота по-висока от тази на 
оперативния цикъл. Идентифицират се с “НС”. 

- аналогови входове -> Стойността на аналоговите величина се преобразува в 
16 битова цифрова стойност. Идентифицират се с “АI”. 

- аналогови изходи -> Преобразува се стойността на 16 битова цифрова 
стойност в ток или напрежение. Идентифицират се с “АQ”. 

- Акумулатори -> Използват се за предаване на параметри между отделни 
подпрограми и за запомняне на междинни резултати от математически 
изчисления. Идентифицират се с “АС”.  

 
2.2 Абсолютно адресиране 
Програмируемият логически контролер SIMATIC S7 200 е с байтова организация на 

оперативната памет. При адресиране на битови операнди се посочва номерът на байта 
от съответната даннова област и номерът на бита от съответния байт. 

 
        7             …                  0 
IB0       Пример: 
IB1        
IB2       I1.4 
IB3 
IB4     Идентификатор на   Номер Номер 
      данновата област на байта         на бита 
 
При адресиране на байтови операнди се посочва идентификаторът на областта, 

размерността на операнда – Byte (B) и неговият номер. Например IB3. Адресирането на 
операнди с по-голяма размерност (W –дума или D- двойна дума) обхваща област от 
няколко байта. Кои байтове са включени в адресирания операнд, зависи от посочения 
стартов адрес. Например в IW3 са включени 3и 4 байт от адресируемата I даннова 
област. 

 
3. Средата за програмиране STEP 7 MicroWin32 

 
Програмирането на контролера SIMATIC S7 200 се извършва с помощта на 

специализирана програма STEP 7 MicroWin32.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IV. Задачи за изпълнение 
 
1. Да се осъществи комуникационна връзка между PLC (SIMATIC S7 200) и работната 

станция (PC). 
За целта, чрез интерфейсния кабел PC/PPI се свързва PLC със серийния 

комуникационен порт на работната станция (COM1 или COM2). Стартира се 
програмата STEP 7 MicroWin32. От менюто View се избира Communications. В 
отворилия се нов прозорец двукратно се кликва върху надписа Double – Click to Refresh 
и се изчаква докато на това място се появи иконата на използвания PLC (в случая CPU 
224). Затваря се прозорецът Communication Link от горния му десен ъгъл. С тази 
процедура комуникационната връзка е осъществена. 
 
2. Да се разучи и експериментира работата на контактните инструкции. 

Контактните инструкции описват състоянието на отделни “контакти”- битове от 
съответната потребителска област и се кодират директно в “Ладер диаграмата”. В 
качеството на отделен “контакт” от системата за управление могат да се използват 
всички битове от адресируемите даннови области на PLC. 

- Нормално отворен контакт ->  затваря (включва) се, когато стойността на 
адресирания бит е 1 (табл.1). 

- Нормално затворен контакт ->  затворен е когато стойността на адресирания бит 
е  0. 

Табл.1 
Наименование на контактната инструкция Ладер символ 

Нормално отворен контакт --I I-- 
Нормално затворен контакт --I/I-- 

  
2.1. Да се експериментира работата на нормално отворения контакт 

За тази цел от дървото на инструкциите намиращо се в лявата част на екрана се 
отваря папката с название Bit Logic. Маркира се символът на нормално отворения 
контакт. С помощта на мишката символът се предвижва в дясната част на екрана, 
където е полето за изчертаване на Ладер уравненията. Както се забелязва в началото на 
това поле има плътна вертикална линия, която всъщност представлява линията на 
захранването (началото на всяко стъпало в Ладер диаграмата). Зоната в дясно от 
линията на захранването се нарича “тестова зона”, а участващите инструкции “входни 
инструкции”. Последният елемент на всяко Ладер уравнение е условната “бобина”. 
Ладер символа на бобината ( --( ) )също се намира папката Bit Logic. Маркира се 
символът на бобината и с помощта на мишката се предвижва вдясно от символа на 
нормално отворения контакт. Ладер уравнението което написахте до тук трябва да има 
вида показан на фиг.1. 

Фиг.1 
 
Следва да зададем битовете от паметта, в които се записва състоянието на входните 

и изходните точки. За целта е необходимо да се кликне с мишката в полето ??.? , 
намиращо се над самите Ладер символи и да се въведат адресите на входната и 
изходната точка (начинът на задаване е описан в Теоретичната обосновка т.2.2). На 
фиг.2 е даден конкретен пример за задаване на адресируемите даннови области. 

 



 

Фиг.2 
     Следва да се зареди така написаната програма в паметта на PLC. Това става от 

менюто File->Download или с помощта на бутона     от лентата с инструменти. 
Забележете, че по време на запис на потребителската програма в паметта на PLC в 
долната част на екрана, компилаторът извежда съобщение за протичане на процеса на 
компилация и зареждане на програмата. Стартирането на потребителската програма 
може да стане по два начина: 

- от PLC (с помощта на превключвател на лицевата му страна) 
- от работната станция (от менюто PLC->RUN или с бутона      от лентата с 

инструменти) 
Проверката за работата на програмата се осъществява чрез превключване на бутона 

S1 от макета. Информация за състоянието на входовете и изходите на PLC можем да 
получим директно от светодиодите на лицевата му страна. 
 
2.2. Да се експериментира работата на нормално затворения контакт 

Следвайте описанието на работа дадено в т.2.1. Ладер уравнението, което трябва да 
напишете има вида показан на фиг.3. 

      Фиг.3 
Преди да заредите новата потребителска програма в PLC трябва той да се намира в 

режим STOP. Привеждането му в това състояние става също по два начина: 
- от PLC (с помощта на превключвател на лицевата му страна) 
- от работната станция (от менюто PLC->STOP или с бутона      от лентата с 

инструменти) 
 

Забележка: Зареждането на нова потребителска програма изтрива съдържанието на    
старата програма заредена преди това. 

 
Експериментирайте и наблюдавайте разликите спрямо нормално отворения ключ. 

    
3. Логическа инверсия “NOT” 

Използва се за извеждане на инверсната стойност на изход. Ладер символът на 
логическата инверсия (     ) се намира също в папката Bit Logic от дървото с 
инструкциите. На фиг.4 е даден пример за използването й. 

Фиг. 4 
 
 
 
  
 



4. Запознаване с операцията логическо “И” 
Графичното изображение на операцията логическо “И” със средствата на релейно-

контактните схеми представлява съвкупност от последователно свързани нормално 
отворени контакти. Бобината ще бъде активна (през нея ще протича ток ) само, ако 
нормално отворените контакти са включени. Примерно ладер уравнение с операцията 
логическо “И” е показано на фиг.5. 

 
 
 
 

Фиг. 5 
 
Следвайте описанието дадено в т.2.1 и постройте Ладер уравнението с операцията 

логическо “И”, заредете програмата и експериментирайте нейната работа. 
 
5. Запознаване с операцията логическо “ИЛИ” 

Графичното изображение на операцията логическо “ИЛИ” със средствата на 
релейно-контактните схеми представлява съвкупност от паралелно свързани нормално 
отворени контакти. Бобината ще бъде активна (през нея ще протича ток ),  ако поне 
един (или двата) от нормално отворените контакти е включен(и). Примерно ладер 
уравнение с операцията логическо “ИЛИ” е показано на фиг.6. 

 
Фиг. 6 

Използвайте бутоните       и       от лентата с инструменти за да прекарате 
вертикалните връзки между контактите. 

Операцията логическо “ИЛИ” може да бъде представена  като съвкупност от 
последователно свързани нормално затворени контакти и логическа инверсия 
използвайки законите на Булевата алгебра (фиг.7).  

 
 
 
 
 
      Фиг. 7 

 
Следвайте описанието дадено в т.2.1 и постройте Ладер уравнението с операцията 

логическо “ИЛИ”, заредете програмата и експериментирайте нейната работа. 
 
6. Запознаване с изходните инструкции 

Този тип инструкции се използват за управлението на определен (ни) бит (тове) в 
отделните адресируеми области на PLC. Разглежданият PLC SIMATIC S7 200 разполага 
с три основни изходни инструкции: 

- бобина  
 
 
- Set     



Ако изпълнението на логическото уравнение позволява протичането на ток през 
изходящата бобина, то тази инструкция ще установи N на брой бита, започващи от бит 
S_bit (фиг. 8). 

 
 
 

Фиг. 8 
Ако I0.2 е затворен, то Q0.2, Q0.3, Q0.4 ще бъдат установени. 
 
- Reset  
 
Ако изпълнението на логическото уравнение позволява протичането на ток през 

изходящата бобина, то тази инструкция ще нулира N на брой бита, започващи от бит 
S_bit. 
 
7. Таймери 

Програмируемият логически контролер SIMATIC S7 200 има три вида таймери: 
- таймер със закъснение при включване 
- акумулаторен таймер с закъснение при включване 
- таймер със закъснение при изключване 

 
7.1. Таймер със закъснение при включване  (TON) 

 
Времедиаграма     Ладер диаграма 

 

 
 

 
 

Ладер символите на трите вида таймери се намират в папката Timers от дървото с 
инструкциите. Таймерите при SIMATIC S7 200 са 256 на брой и са групирани в 3 групи 
в зависимост от резолюцията им (1ms,10ms,100ms). В случая ще използваме T32, който 
е с резолюция 1ms. Време закъснението Т се задава като параметър на таймера (в 
случая PT=5000, което ще ни генерира закъснение от 5s). След изтичането на това 
време таймерният бит се вдига в 1, т.е. ключът Т32 ще се затвори и на изхода Q0.1 ще 
се установи в 1. Това състояние на Q0.1 ще се запази докато I0.1 е в активно състояние. 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.2 Акумулаторен таймер със закъснение при включване (TONR) 

     
 Времедиаграма                                             Ладер диаграма 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Както се вижда от времедиаграмата след като веднъж е установен таймерният 
бит, състоянието му се запазва, докато не бъде нулиран с подходяща инструкция.  
 
7.3 Таймер със закъснение при изключване (TOF) 

 
Времедиаграма     Ладер диаграма 

 

 
 
 

 
При активиране на I0.1, таймерният бит се установява в логическа 1 и съответно се 

активира изхода Q0.1. 
След деактивиране на I0.1, таймерът отброява зададения му като параметър времеви 

интервал, таймерният бит се нулира и съответно се деактивира изхода Q0.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
8. Броячи 

Програмируемият логически контролер SIMATIC S7 200 има три вида броячи: 
- инкрементиращ брояч (CTU) 
- декрементиращ брояч (CTD) 
- реверсивен брояч (CTUD) 

 
Ладер символите на трите вида броячи се намират в папката Counters от дървото с 

инструкциите. Примерна ладер диаграма на реверсивен брояч е дадена на фиг. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 9 
 
Входовете I0.1 и I0.2 са съответно инкрементиращия и декрементиращия вход на 

брояча. Входът I0.3 е за нулиране на брояча, параметъра PV определя стойността, при 
която броячният бит C1 се установява в логическа 1. 
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