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İlk olarak FPWINPRO 7 programımızı açalım. 

Başlamadan önce gerekli ayarlamaları yapalım. 

Ekranın üst kısmında bulunan 

Extras kısmından Options 

segmesine tıklayalım. 
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Daha sonra çıkan pencerenin sol tarafında 

bulunan Program options kısmında General 

tuşundan bu iki segme işaretlenir. 

Daha sonra Compile options  

altında ‘Code generation’ 

kısmına gelerek bu segme de 

işaretlenir. 

PLC de kalıcı adreslerdeki değerlerin  her 

program yüklenmesinde silinmemesini sağlar. 
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Daha sonra Compile options  

altında ‘Additional errors’ 

kısmına gelerek bu seğmenin 

işareti kaldırılır. 

Yapılan bu ayarlamalardan sonra Ok deyip çıkalım.  

Görüldüğü gibi PLC cihazımızda ERROR ışığı yanıp sönmektedir. Bu 

hata PLC ‘e online olduktan sonra görülür. Bunun nedeni default 

olarak battery  hatasının enable olmasıdır. Şimdi battery hatasını 

disable yapalım böylece Error ışığı sönecektir. Bu hata PLC ‘e online 

olduktan sonra görülür. 
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Ekranın sol tarafında bulunan PLC(FP7 

CPS31ES) segmesinin altında System registers 

iki kez sol tıklanarak ‘Act on error’ kısmına 

girelim.   

Böyle bir pencere açılacaktır.  

Görüldüğü gibi ilk açtığımızda Enable olarak görülmektedir. 
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Daha sonra ise PLC modelimizi ve kullandığımız PLC 

modülümüzü seçelim. 

Bu kısmın üstüne tıklayarak Disable olarak değiştirelim. 

Ekranın sol tarafında bulunan PLC(FP7 

CPS31ES) segmesinin altında System registers 

iki kez sol tıklanarak ‘I/O map and unit 

configuration’ kısmına girelim.   

Açılan ekranımızda PLC modelini  tanıtalım.   
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Bu ilk satırdaki boşluğa mouse ile iki kez sol tıklayalım 

Görüldüğü gibi biz seçim yapamıyoruz. Bağladığımız PLC 

cihazını kendisi otomatik olarak seçecektir. 

OK deyip kapatabiliriz. 
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İlk olarak PC’mizde ki IP adresi ayarlarını yapalım. 

 

 

 

PC’de sağ alt kısımda bulunan internet 

erişimi kısmına sağ tıklayarak Ağ ve 

Paylaşım Merkezi’ni Aç butonuna tıklayalım 

Karşımıza çıkan bu pencereden Bağdaştırıcı 

ayarlarını değiştirin kısmına girelim. 

Ethernet kısmına iki kez sol tıklayıp girelim. 
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Özellikler kısmına girelim 

Bu kısma gelerek iki kez sol 

tıklayalım 



SAVİOR OTOMASYON TEKNİK DESTEK BİRİMİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karşımıza çıkan pencerede görüldüğü 

gibi ayarlamaları yapalım. Belirlediğimiz 

IP adresinin PLC cihazındaki IP ile farklı 

olmasına dikkat edelim. 

IP adresini yazdıktan sonra bu kısma 

mouse ile tıkladığımızda otomatik olarak 

kendisi bu ağı yazacaktır. Tamam deyip 

çıkabiliriz. 

En başta ayar yaptığımız PLC program 

sayfamıza tekrar gelelim. 
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Daha sonra ekranın sol kısmında bulunan 

System register altında Ethernet kısmının 

içinde bulunan IP adresses bölümüne 

girelim. 

IP adresses kısmına girdikten sonra Enable 

olan bu kısmı şekildeki gibi Disable yapalım.  

192.168.1.5  IP adres numaramızı 

göstermektedir. 
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Bu kısım Ethernet üzerinden PC ile PLC haberleşmesi  

için yapılan haberleşme ayarları için kullanılır. 

System connection 1 kısmına girildikten sonra Disable 

olan kısmı Enable yaparak bu penceredeki ayarı 

tamamlayabiliriz. Bu kısımda bulunan Source port 

number yani port numaramızı PLC’ye bağlanma 

ayarlarını yaparken kullanacağız. 

Bu kısım ise harici bir cihaz ile Ethernet üzerinden 

haberleştirmek için kullanılır. 

Port numarasını PLC ye Ethernet üzerinden 

bağlanırken kullanacağız. 
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Görüldüğü gibi program sayfamıza gidilmiştir. 

Ekranın sol alt kısmında bulunan POUs 

kısmından Program_1 segmesine 

tıkladığımızda program sayfamıza gidebiliriz. 

Şimdi bu ayarları mini-USB kablosu ile PLC cihazımıza yükleyelim. 

Bu işlemi en başta bir kez yapmak yeterlidir ve gereklidir. Çünkü 

bu yaptığımız ayarları PLC cihazımıza yüklememiz gerekmektedir. 

Daha sonra Ethernet ile haberleşmeyi sağlayabiliriz. 
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ethernet ayarlarını yaparak erhernet üzerinden haberleşme sağlayabiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

Derleme işlemi bu kısımdan yapılır. 

Error ve warning bulunmadığına göre Close deyip kapatalım. 

Yapmış olduğumuz ayarlarımızı PLC cihazımıza yüklemiş olduk.Şimdi 

Ethernet ayarlarını yaparak Ethernet üzerinden haberleşmeyi 

sağlayabiliriz 

Yükleme ve online olma 

PLC’ye online olmaktan çıkalım ve aşağıdaki işlemleri uygulayalım. Üst kısımdaki online 

olma butonuna tekrar bastığımızda pasif olacaktır. 
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Ethernet üzerinden PLC’ye yükleme yapmak için normalde 

kullandığımız mini-Usb’yi devreden çıkarıp Ethernet için ilgili 

ayarlamaları yapalım. 

Ekranın üst kısmında bulunan Online 

=>Communication parameters diyelim. 

Karşımıza bu pencere çıkacaktır. 

Görüldüğü gibi şuan USB seçilidir. Bu kısma tıklayarak 

Ethernet olan kısmı seçelim. 
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Şekildeki gibi ayarlamalarımızı yapalım. 

Bu ayarlardan sonra OK deyip çıkalım. 

Pc’deki IP adres numarası 

System connection’daki IP numarası 

System connection’daki port numarası 

Bu kısmı otomatik veya manuel olarak 

ayarlayabiliriz. 

Yükleyip online olduğumuzu görebilmek için basit bir program 

yazıp görelim. 

Ethernet üzerinden PC-FP7 PLC haberleşme ayarları tamamlanmıştır. 
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Böylelikle Ethernet ile PC-PLC haberleşmesi 

tamamlanmıştır. 

Görüldüğü üzere program yüklenmiş ve online olunmuştur. 

Derleme işlemi bu kısımdan yapılır. 

Programı yazdık ve derledik, görüldüğü gibi 

hata olmadığına göre Close deyip 

kapatalım ve programımızı yükleyelim. 

Yükleme ve online olma butonu 


