
S7 300 HABERLEŞME SİSTEMİ 

 S7 300  plc  MPI,  Profibus  ve  Endüstriyel  Ethernet  gibi  haberleşme ağlarına  bağlanabilme 

olanağı sağlar. 

 

 

 



 

CP 5611  PCI HABERLEŞME KARTI: 

 

CP511 HABERLEŞME KARTI VE ADAPTÖR: 

 

S7 300  USB/MPI KABLOSU: 

 

 



Profibus Haberleşme Sistemi 

Profibus haberleşme sistemi Siemens’inde içinde bulunduğu bir çok PLC üretici firma tarafından 

geliştirilen ve standart olarak kabul edilen bir ağ sistemidir.Farklı amaçlar için geliştirilen 

PROFIBUS sistemleri olmasına rağmen biz sadece PROFIBUS DP (merkezi olmayan çevresel 

birimlerin) üzerinde duracağız. 

PROFIBUS DP (dezentrale peripherie) otomasyon cihazı ile merkezi olmayan cihazlar arsında hızlı 

bir şekilde ver alış verişimi sağlayan bir haberleşme sistemidir. Özellikle PLC’nin merkezde, çevre 

birimlerinin (slave) çalıma sahasında (işin yapıldığı yerde) olduğu durularda iletim hatlarının 

oluşturulması çok kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Merkezdeki CPU (master) giriş bilgilerini slave’lerden okur, bunları işler ve çıkış bilgilerini 

slave’lerin çıkışlarına yazar. 

Profibus teknik özellikleri 

- Her bir bus bölümüne 32, toplam 126 katılımcı bağlanabilir. 

- Çevre birimleri (slave’ler ve saha elemanları (sensör, motor) çalışma esnasında takılıp 

çıkarılabilir. 

- Bu dağılımı “token-passing” sisteminin “master-slave” sisteminin yönetimine göre yapılır. 

- Veri transferi iki damarlı blendajlı kablo veya optik iletkenler ile yapılır. 

- Veri iletim mesafesi elektrik kabloları ile 12 km , optik kablolar ile 23.8 km kadar olabilir. 

Modüler değiştirme ve cihazların değiştirilebilmesi mümkündür. 

PROFIBUS DP iki şekilde oluşturulabilir; 

1. Mono master 

2. Multi master 

1-Mono Master (DPM 1: DP- Master 1. Sınıf) Sistemi 

Tek merkezli kumanda şeklidir. Merkezi kumanda birimi olarak PLC kullanılır ve çevresel birimler 

(slave’ler PLC’e bağlanırlar. Program belirlenen çevrim dahilinde slave’lerden bilgileri alır ve onları 

değerlendirir. 

2-Multi Master (DPM : DP – Master 2. Sınıf) Sistemi 

Bu sistemde birden fazla master bulunur. Bu masterlar birbirinden bağımsız olarak, her biri bir 

master ve ona ait slavelerden meydana gelen alt sistemleri oluştururlar. Ana sisteme ait farklı 

görevleri yerine getiriler. İlave görselleştirme, arıza takip düzeneği gibi. 

Slavelere ait giriş çıkış görüntüleri bütün masterlerden okunabilir. Çıkışlara bir şey yazılması ise 

sadece ilişkilendirilmiş master tarafından gerçekleştirilebilir. Masterler birbirileri ile veri alışverişi 

yapabilirler. Multi master sisteminde çevrim süresi oldukça uzundur. Bu sistemler “Token Passing” 

(bayrak yarışı) sistemine göre çalışırlar, yani bayrağa sahip olan gönderme hakkına sahip olur. Bu 

hak master den mastere belli zaman aralıklarında devredilir. 

2 Profibus istasyonu arasındaki bağlantı için. 

 



 
S7 300  PLC AĞ BAĞLANTILARI: 
 
MPI/PROFIBUS ETHERNET ÇEVİRİCİ 
 

MPI/PROFIBUS ETHERNET 
ÇEVİRİCİ 

  

10/100 Mbps Ethernet arayüzüyle SUB-D konnektör üzerinden 

çalışır. PLC'nin direk MPI/Profibus konnektörüne takılır. Bu 

konnektörden çıkan Ethernet kablo yoluyla merkeze bağlanır. 

Netlink lite MPI ve profibus ağının ikisinde birden kullanılabilir. 24 

V ihtiyacı CPU'nun konnektöründen karşılanır. Netlink lite 

yazılımı, driver'i ile sisteme bağlanır. Bu yazılımı tüm proglama 

fonksiyonlarını mümkün kılar. Bu adaptör ile direk olarak 

taşınabilir veya sabit PC ye bağlanabilirsiniz. Mevcut network 

yapısı switch veya hub üzerinden herhangi bir noktadaki 

bilgisayara bağlanabilirsiniz. Görüntüleme, programlama ve veri 

toplama, kayıt durumlar için Netlink Pro kullanımı tavsiye edilir. 

Özellikler; MPI/PROFIBUS 12 MBit/s, Güç beslemesi PLC'den 

sağlanır, TCP/IP 10/100 MBit/s. 

 

 

 

 

S7 200/300/400 TCP/IP Ethernet  NetLink adapter kablo bağlantısı.  

, 



 

Plc prpfibus ve Ethernet bağlantıları kullanımı 

 

S7 300 mobil ağa bağlantısı: 

 

 

SCALANCE M875-0 UMTS-ROUTER; FOR WIRELESS IP-COMMUNICATION OF ETHERNET 

 

 



PLC ve Bilgisayar arasında Bağlantı Ayarları 
 

 

  

 

► HW Config programını kapattıktan sonra karşımıza gelen ekranda “CPU 315-

2 DP → Connections” çift tıklanır. Ve karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran gelir. 

 

Öncelikle CPU ile MPI kablo arasında bağlantı kurulur. Bunun için CPU yazısının 

altındaki kırmızı noktaya tıklanır ve Mouse imleci kabloya doğru sürüklenir. 

  



 

 

  

► Buradan sistemimize bir PG/PC istasyonu eklememiz gerekmektedir. Bunun 

için de sağdaki katalogdan “Stations → PG/PC” çift tıklanır ve istasyon eklenir. 



 

 

  

 

► PG/PC istasyonuna sağ tıklanır ve “Object Properties” seçilir. 



 

 

 

 

► Daha sonra “New” tıklanır. 



 
  

 

► PLC’ nin kullandığı “Bağlantı Türü” seçilir. Bizim PLC ile haberleşmede 

kullandığımız bağlantı türü MPI olduğu için MPI seçiyoruz.  



 

 

  



► Kullanılan adresin PLC ile aynı olmaması gerekmektedir. Bu seçilen bağlantı 

türünün özelliklerine erişmek için “Properties” tuşu tıklanır. 

 



 

  

 

► Katalogdan “PC Adapter(MPI)” seçilir ve “Assign” tuşuna tıklanır. Daha sonra 

“OK” tuşuna basılır ve pencere kapatılır. 

  

 

  

► PLC’ nin bağlantısının yapıldığı gibi PG/PC istasyonunun MPI kablosuyla 

bağlantısı yapılır. 



 

 

  



 

► Sonra “Network → Save” tıklanarak oluşturulan haberleşme bağlantıları 

kaydedilir. 

 

PLC üzerindeki modüllerin kullanılabilir olması sağlanmalıdır. Bunun için “HW 

Config” programı tekrardan açılır. 

 

 

  

 

► “PLC → Download” tıklanır. Ve karşımıza CPU seçim ekranı gelir. 

  



 

  

► Kullanılan CPU seçilir ve “OK” butonu tıklanır. 

  



 

  

► MPI adresinin doğru olduğundan emin olunur ve “View” butonuna tıklanır. 



 

 

  

 

► “Accessible Nodes” bölümünde kullanılan CPU göründükten sonra “OK” 

butonuna tıklanır ve pencere kapatılır. Artık PLC “Online” moduna alınabilir. 

  



 

  

 

►PLC’ yi Online olarak kontrol etmek için “Station → Open ONLINE” seçeneği 

seçilmelidir. 

 

 


