
Para aproveitamento dos temas ministrados neste 
curso os alunos deverão ter participado do curso 
Nível 1 ou deter conhecimentos referentes a este 
curso, como por exemplo: a utilização do software de 
programação STEP 5, estruturação dos programas, 
utilização de temporizadores, contadores etc nos 
CLP's Simatic S5.

Neste curso vemos como especi�car e con�gurar CLP's para aplicações centralizadas e descentralizadas e ainda desenvolver 
programas em Step 5 utilizando o conjunto de operações avançadas. Os participantes irão desenvolver programas utilizando 
blocos de dados, sinais analógicos e conjunto de instruções avançadas com ênfase na forma de representação “STL” Lista de 
Instruções da linguagem STEP 5. Serão demonstrados exemplos de aplicações que retratam as características principais dos 
equipamentos e os vários aspectos de um programa em Step 5. Os alunos �xarão os conceitos através de aplicação prática 
da teoria ministrada, resolvendo os exercícios propostos e utilizando os equipamentos disponibilizados 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 CLP's da família S5 para aplicações centralizadas e descentralizadas;
- Instalar mecânica e eletricamente de forma correta os CLP's da Família S5;
- Utilizar as instruções do conjunto de operações avançadas;
- Escrever programas para entradas e saídas analógicas;
- Criar blocos de funções parametrizáveis e blocos de dados;
- Utilizar instruções de indexação;
- Diagnosticar falhas de Hardware e Software
- Criar e editar documentação.

Observação: Os temas vistos no curso Nível 1 serão aprofundados neste curso. 
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Pré-requisito

Este curso se destina a pro�ssionais das áreas de 
planejamento, projeto ou manutenção que já se 
iniciaram na utilização de CLP's da família SIMATIC S5 
seja na especi�cação, con�guração, manutenção, 
geração e/ou modi�cação de programas STEP5 e 
que desejam ter conhecimento mais aprofundado 
sobre o assunto por exemplo no que se refere ao set 
de instruções avançadas, ferramentas adicionais 
para teste e depuração de programas, tratamento de 
sinais analógicos etc.

Público Alvo

Per�l

Objetivos

- Arquitetura dos Controladores Programáveis da família S5; 
- Con�gurações Centralizadas; 
- Conceito de Con�gurações Descentralizadas (ASI / Pro�bus DP); 
- Endereçamento dos Módulos de I/O digitais e analógicos nas con�gurações centralizadas e descentralizadas dos CLP's; 
- Conceito Básico de Periferia Inteligente ( IP's ); 
- Conceito Básico de Processadores de Comunicação (CP's); 
- Conceito Básico de Redes de Comunicação;
- Conceito Básico de Interfaces Homem/Máquina (IHM's); 
- Dispositivos de programação e comunicação; 
- Possibilidades de comunicação via rede.

Hardware
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- Ferramentas adicionais do software de programação STEP5; 
- Estrutura dos arquivos de um projeto em STEP 5.

- Blocos Disponíveis para Estruturação de Programas FX's DB's DX's;
- Blocos de Organização Especiais (OB's 21,22,31...); 
- Processamento de Interrupções por Tempo; 
- Processamento de Interrupções por Alarme; 
- Blocos de Funções Parametrizáveis (FB's, FX's); 
- Blocos de Funções Integrados / Standard;
- Instruções Avançadas: Salto para Label; 
- Associações Lógicas com Palavras; 
- Instruções de Deslocamento; 
- Instruções de Indexação (DO);
- Instruções para Acesso Direto a Memória;
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Software de Programação Step 5®

Programação Avançada em Step 5®

- Instruções de Conversão
- Blocos de Dados (DB's / DX's); 
- Formatos para Representação de Variáveis (KM,KF,KG,KT.....); 
- Blocos de Dados Especiais para Parametrizações (DB1, DX0); 
- Processamento de Sinais Analógicos; 
- Normalização dos Sinais Analógicos; 
- Funções Integradas para Controle PID; 
- Funções Aritméticas, em Ponto Flutuante. 
- Edição, Testes, Diagnose;
- Edição de Programas em LAD, STL e CSF; 
- Transferência de Programas entre Terminal de Programação e CLP; 
- Funções de Monitoração de Programas; 
- Funções de Teste e Force Variáveis; 
- Utilização de Referência Cruzada; 
- Funções de Comparação de Blocos de Programa; 
- Utilização do Terminal de Programação para Diagnose (ISTACK /BSTACK); 
- Utilização dos OB's de Falha; 
- Edição de Comentários e Simbólicos; 
- Documentação de Programas; 
- Gravação e Leitura de Módulos de Memória EPROM e EEPROM.
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