
- Conhecimentos em computadores ao nível de usuário; 
- Conhecimentos na área elétrica.

Neste curso vemos como especi�car e con�gurar CLP´s e ainda como desenvolver e testar programas em Step 7 TIA Portal. Os 
alunos irão desenvolver programas utilizando o conjunto básico de instruções e funções pré programadas em Step 7 TIA 
Portal nas três formas de representação da linguagem Step 7 TIA Portal: lógica Ladder (LAD), lista de instruções (STL) e 
diagrama de blocos (FBD). Serão demonstrados exemplos de aplicações que retratam as características principais dos equipa-
mentos e os vários aspectos funcionais e estruturais de um programa em Step 7 TIA Portal. Os alunos �xarão os conceitos 
através de aplicação prática da teoria ministrada, resolvendo os exercícios propostos e utilizando os equipamentos disponibi-
lizados em sala de aula para testes e simulação de funcionamento, como por exemplo: terminais de programação, CLP´s, 
simuladores e maquetes. 

Ao �nal deste curso os alunos estarão aptos a:

- Especi�car e con�gurar os CLP's Siemens S7-1500;
- Instalar mecânica e eletricamente de forma correta os CLP's Siemens S7-1500;
- Utilizar operações lógicas discretas (AND, OR, Inversores etc);
- Utilizar contadores e temporizadores;
- Utilizar operações de comparação;
- Utilizar operações matemáticas;
- Escrever programas para entradas e saídas analógicas;
- Criar blocos de funções parametrizáveis;
- Criar, editar e utilizar blocos de dados;
- Utilizar a ferramenta TRACE
- Localizar e eliminar erros comuns de Software;
- Criar e editar programas documentados.
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Para maiores informações entre em contato, teremos o maior prazer em atendê-lo.

milena@orkan.com.br
treinamento@orkan.com.br

(11) 4125.6088 | (11) 4125.8811
www.orkan.com.br

Pré-requisito

Este curso se destina a pro�ssionais das áreas de 
planejamento, projeto ou manutenção que 
desejam iniciar-se na utilização de CLP's Siemens 
S7-1500  seja na especi�cação, con�guração, 
geração e/ou modi�cação de programas.

Público Alvo

Per�l

Objetivos
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Conteúdo Programático



- Visão geral das famílias Simatic S7-1200 e S7-1500;
- Arquitetura dos controladores programáveis S7-1200   
   e S7-1500;
- Espectro de Módulos dos CLP´s;
- Elementos de comando e sinalização das CPU's;
- Endereçamento dos módulos de I/O digitais 
  e analógicos dos CLP's;
- Procedimentos para start / reset das CPU's;
- Conceito Básico de Módulos Tecnológicos;
- Conceito Básico de Processadores de 
  Comunicação (CP's);
- Conceito Básico de Redes de comunicação 
   Pro�us-DP e Pro�net-IO;
- Conceito Básico de Interfaces 
   Homem / Máquina (IHM's);
- Componentes do hardware dos CLP´s;
- Dispositivos de programação e comunicação;
- Possibilidades de comunicação via Ethernet;
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Hardware

- Con�guração para a instalação do Software 
   STEP 7 TIA Portal®;
- Procedimentos de Instalação do STEP 7 TIA Portal ®;
- Ferramentas do software de programação 
   STEP 7 TIA Portal ®;
- Con�guração do STEP 7 TIA Portal ®;
- Usando os arquivos de ajuda e tutorial;
- Estrutura de projetos no STEP 7 TIA Portal ®;

Software de Programação S7 TIA Portal®

- Con�guração do hardware;
- Download / Upload de con�gurações de hardware;
- Parametrização das CPU's e módulos SM's via software;
- Procedimentos na partida; Remanência;
- Clock Memory; Alarme; Relógio; Parametrização 
  dos módulos de sinais; etc
- Parametrização e uso do Display das CPU´s

Con�gurações e Parametrizações

- Ciclo de processamento das CPU's;
- Estruturação do programa STEP 7 Tia Portal ( OB's, FC's, FB's DB's...);
- Blocos do usuário e blocos de sistema;
- Utilização de TAG´s PLC;

Fundamentos  Programação em S7 TIA Portal®

- Menus do Editor de Programas;
- Escolha da linguagem de programação;
- Componentes do Editor LADDER;
- Componentes do Editor de Blocos Lógicos;
- Componentes do Editor de Lista de Instruções;
- Criação, Edição, Transferência e Comparação 
   de blocos de programa; entre terminal 
   de programação e CPU's;

Edição de Programas - S7 TIA Portal®

- Instruções de bit ( AND, OR, XOR...);
- Instruções de memorização (Set Reset );
- Instruções pré-programadas (Geradores de 
  Pulso, Flanco etc.);
- Temporizadores, Contadores e Comparadores;
- Instruções de carga e transferência ( MOVE);
- Utilização dos acumuladores;
- Funções de conversão;
- Instruções de Salto;
- Operações lógicas básicas com palavras 
  (AND, OR, XOR...);
- Operações de Conversão, Lógica digital, 
   Matemáticas e de Deslocamento;
- Operações matemáticas elementares;
- Operações matemáticas avançadas;

Operações Básicas do S7 TIA Portal®

- Chamada de blocos;
- Variáveis locais de um bloco;
- Criação e utilização de blocos de funções (FB's ) 
   e funções (FC's ) parametrizáveis;

Funções, Parâmetros e Memória Local

- Endereçamento simbólico (TAG) e absoluto;
- Editor de lista de TAG´s;
- Exibindo programas com endereços simbólicos;
- Importação e exportação de lista de símbolos;
- Criação de grupos de TAG´s

Programando com TAG’s
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- Tipos de Blocos de Dados;
- Geração de Blocos de Dados;
- Formato de dados elementares em um bloco de dados;
- Formato de dados complexos em um bloco de 
   dados (Array, Struct);
- Utilização de dados com formato de�nido pelo 
   usuário (UDT's);
- Acesso aos elementos de um Bloco de dados;
- DB's Intance;
- Múltiplo Instance DB;
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Blocos de Dados

- Parametrização dos módulos analógicos;
- Processamento de sinais analógicos;
- Representação de valores analógicos;
- Normalização de valores analógicos;

Sinais Analógicos

- Funções de Status, Teste e Force;
- Utilização das funções de diagnose;
- Blocos de Organização para falhas;
- Funções de referência cruzada, procura, substituição 
  de operandos etc;
- Arquivando projetos e programas;

Ferramentas de Testes e Depuração

- Criação e utilização de TRACE;
- Exportar TRACE para arquivo de imagem;
- Salvar TRACE no projeto após geração dos dados;

Ferramentas TRACE - Grá�co

- Documentação e Arquivamento dos projetos.

Documentação
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