
 

 

S7 300 PLC PROGRAMLAMA EĞİTİMİ 

Eğitimin Ücreti: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitimin Süresi: 50 saat 

Eğitim Günleri: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitim Saatleri: 09.00–17.00 

Başlangıç Tarihi: Danışınız veya linke tıklayınız 

Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim Salonu 

Not: Kursu başarı ile tamamlayanlara Katılım Belgesi verilir. Kontenjan Max 20 kişi ile sınırlıdır. 

GENEL BİLGİ: Siemens S7 300 serisi (CPU 313C) PLC’lerini programlamaya yönelik temel 

seviyede bir kurstur. Katılımcılara S7 300’ün donanımı ve yazılımı uygulamalı olarak anlatılacaktır. 

S7 300 programlaması ağırlıklı olarak LAD (merdiven) programlama dilinde incelenecektir. 

Eğitim Programının İçeriği  

 S7 300 PLC yapısı 

 PLC elemanları 

 Merkezi konfigürasyon 

 CPU bellek alanları 

 S7 300 Program yapısı 

 İşletim sistemi 

 Kullanıcı programı yapısı 

 Organizasyon blokları, sistem blokları, sistem fonksiyonları, fonksiyonlar ve fonksiyon 

blokları, data boklar 

 Programın uygulanması 

 S7-300 STEP7 Lite programının kullanımı 

 STEP 7 Lite program tanıtımı 
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 Proje elemanları 

 Download, upload işlemleri 

 Donanım konfigürasyonu oluşturma 

 OB, FB, FC, DB, UDT, SFB, SFC’leri daha yakından tanıyalım 

 Değişkenler, Sabitler ve Veri Tipleri 

 Değişkenler ve mutlak adresleme 

 Değişkenlerin sembolik adreslenmesi 

 Veri tipleri (elementer, kompleks  ve kullanıcı veri tipleri) 

 Verilerin izlenmesi ve değiştirilmesi işlemleri 

 Giriş-çıkış uygulamaları 

 Dijital giriş-çıkış bağlantıları 

 Analog giriş-çıkış bağlantıları 

 S7-300 komutları ve uygulamaları 

 Bit lojik komutları ve uygulamaları 

 Zamanlayıcı komutları ve uygulamaları 

 Sayıcı komutları ve uygulamaları 

 Veri karşılaştırma komutları ve uygulamaları 

 Veri dönüştürme komutları 

 Data blok komutları 

 Matematik komutları ve uygulamaları 

 Veri taşıma komutları ve uygulamaları 

 Program kontrol komutları ve uygulamaları 



 

 

 Sıralı kontrol komutları ve uygulamaları 

 Lojik komutlar 

 Veri kaydırma ve döndürme komutları ve uygulamaları 

 Status bitleri 

 Analog giriş ve çıkış komutları uygulamaları 

 Kesmeler işlemleri 

 Yüksek hızlı sayıcılar 

 

 

 

Firmamız kurumsal ve bireysel katılımlı eğitimler düzenlemektedir. 

Detaylı bilgi almak için web sayfamızı ziyaret edebilir, ya da firmamızı 

arayabilirsiniz.  

Eğitim takvimimizi öğrenmek için tıklayınız 

www.iltem.com.tr 
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