
מטרת הקורס: 

לימוד תכנות בקרים תיאוריה ובעיקר הלכה למעשה בתכנות בקרים, למקצע את הלומדים 

ולהסמיכם לעבודה עם בקרים.

.TIA  PORTAL הכרות עם בקרי סימנס מסדרת

בקורס תכירו את משפחות   S7-1500 ו S7-1200  בעזרת תוכנת TIA PORTAL SIEMENS המשמשת 

לתכנות הבקרים.

השעורים יכללו תרגול מעשי עם עמדות בקרים מסדר S7-1200  ותכנות סביבת סימולאטור 

המובנה בתוכנה.

הכלים שילמדו ישמשו את הלומדים לבנית תוכנות באופן עצמאי בפרויקטים ואחזקה בתעשייה, 

מערכות מיזוג אויר, מעליות, מערכות הניע, בית חכם, בחקלאות ועוד.  

קהל היעד:

חשמלאים בכול הרמות, הנדסאים, מהנדסים חשמל, אנשי בקרה, אנשי אחזקה, ,מהנדסי 

מכונות, מתכנתים ואנשי תהליך, מנהלי פרויקטים וקבלנים.

דרישות מקדימות:

רקע בחשמל ופיקוד בסיסי.

ידע בסיסי בהפעלת מחשב.

ציוד מחשוב נדרש לקורס:

תוכנה ורישיון למשך הקורס יסופקו ללומדים.

.(SSD רצוי C דיסק ) C 50  פנוי בכונןGB על המשתתפים להגיע לשעורים עם מחשב נייד

על המחשב להיות כך ששנת היצור לפני שנתיים מקסימום, זיכרון RAM 8GB  לפחות, מומלץ 16 

GB ויותר.
על המרצה:

בן ציון ניסים ברדה, מהנדס חשמל ואוטומציה, מנהל תחום חשמל מכשור ואוטומציה מקבוצת 

  IBBL-Carlsberg קוקה קולה, מנהל תחום חשמל מכשור ורובוטיקה במפעל קרלסברג CBC

אשקלון.

בעל ניסיון של כ 28 שנה בתעשייה ובהכשרה בתחומי הבקרה, מכשור, חשמל ורובוטיקה.

מתכונת הלימודים בקורס:

הקורס ב 25.12.20, ימי שישי, בין השעות 8.30-11.30 .

הקורס בן 12 מפגשים (מתוכם מפגש אחד מקדים להתקנת תוכנה בנייד וכו').

מקום הלימוד – "מרכז תקוותינו", אשקלון, חניה חופשית.

עלות הקורס 3500 ש"ח  לפני מע"מ, ניתן לפריסה בתשלומים.

קורס תכנות בקרים  

04-6270164

לפרטים והרשמה:

www.shany-tech.com

SIEMENS TIA PORTAL!בדרום
ייחודי



1. מבנה חומרת הבקר.

2. עקרון פעולת הבקר.

3. הכרת בסיסת התוכנה, משתנים שונים, מבנה הצגת וכתיבת המשתנים, זיכרון פנימי.

. I/O 4. כרטיסי הבקר כניסות ויציאות

5. חיווט נכון והגנות הנדרשות לכרטיסי I/O ועקרון פעולה בחלק הפיזי מהשטח לבקר ובחלק              

התוכנתי וכיצד הם מקושרים.

.BYTE, WORD, DOUBUL WORD, LONG  WORD  , Integer, Real 6. הכרת מושגים בסיסים

7. הכרת בקרי S7-1200/1500, יכולות וחומרה.

.TIA Portal  8. הכרת סביבת העבודה בפלטפורמת

9. בנית פרויקט חדש עד להפעלתו המלאה הכוללת תרגול ודוגמאות ותקלות והכלים העומדים 

בפני המתכנת לפתרון מהיר.

10. התקנת חומרת הבקר,  חיבור המחשב לבקר ולסימולאטור, הגדרות חומרה.

11. הכרת ספריית הפקודות והפונקציות הקיימות ומובנות למשתמש.

12. תכנות בסיסי בשפת LAD= LADDER כניסות, ויציאות, שימוש במגעים פנימיים, סלילים, טיימרים, 

אילוצים, ואיפוסם, מונים, פקודות מובנות, פקודות השוואה, MOV, פקודות שונות ופונקציות.

13. פעולות מתמטיות בסיסיות.

14. הפעלת סימולאטור ובקר פיזי.

15. מבנה זיכרון הבקר, הכרת בלוק זיכרון DB הפניה וקריאה.

.Cross References  16. שימוש בפקודות חיפוש

. Watch and force tables  17. שימוש בטבלאות

18. בלוקים, בניה, שימוש, בלוקים מובנים, בלוקים ייעודיים.

. FC/ FB 19. בניה ועבודה בבלוקים

20. דיאגנוסטיקה לתוכנה וחומרה- איתור תקלות.

21. פתחיה ושימורה לקבצי התוכנה.

22. כניסות/יציאות אנלוגיות.

23. תרגול כל נושא בבקרTIA1200  ובסימולאטור לכול אורך הקורס.

24. תרגיל מסכם.

קורס תכנות בקרים -תוכנית לימוד 

 תרגול מעשי לכל

 אורך הקורס

לפרטים
והרשמה:

04-6270164
www.shany-tech.com


