קורס  PULSEלמתחילים
הכרת התוכנה החדשה -

ה"Pulse”-

תפיסה מהפכנית וחדשנית בתחום הSCADA/HMI-
היכולת לקבוע את הטון ,לשלוט בזרימה ולהפוך נראות להרמוניה
במהלך מרבית שנות קיום מערכות התוכנה בתחום ה SCADA/HMI-החל בימי " DOSהעליזים" ועד היום ,מרבית
תשומת הלב שניתנה ע"י מפתחי ויצרני התוכנה הייתה על תכליתיות הפונקציונאלית ובעיקרה ,היכולת להתממשקות
עם מערכות הקצה (בקרים מתוכנתים ,רכזות מידע וכו') לדגימת המידע ,איסוף המידע וניתוחו .מערכות התוכנה
המובילות אפשרו אף יכולת ביצוע בקרה בדומה למערכות בקרה מבוזרת ה DCS-כגון  ,PIDאמולציית בקר מתוכנת
וכדומה.
ברובן ,אם לא בכולן ,לא הושם דגש על איכות התוצר המוגמר (האפליקציה בפועל) של מערכות תוכנה אלו ,שבעבר
שימשו בעיקר את חוג המפעילים בארגון ופחות את ההנהלה ,ואילו היום ,משמשים את מחלקות הארגון במידה שווה.
משמעות עובדה זו חייבה העשרת יכולות ופונקציונאליות מובנית לשימוש כלל המחלקות בארגון וללא תלות באנשי
מקצוע אמונים.
באמצעות היעילות המוגברת ,יכולות ויזואליזציה מעולות ופלטפורמת יצור אמינה ,פותח ומוצע ה "Pulse”-כפתרון
חדש המעלה את הסטנדרטים של פתרונות  SCADAעבור ארגונים מכל סדר גודל .בדיוק כפי שתזמורת מכוונת
מנגנת להפליא ,כך מציג ה " Pulse”-בפני כל אחד ואחת תמונת מצב עדכנית ומדויקת .עבור המהנדסים והמנהלים

זהו אחד מהכלים הנדרשים ביותר לצורך פיקוח מקיף על סביבות הייצור ,לטובת הארגון כולו.
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" "Pulseהינו מוצר תוכנה מבית  ,AFCONהמציג חדשנות טכנולוגית התואמת את הגל החדש של עידן הDOT- -
 ,Netומיישם גישה אחרת לעבודה יעילה עם תוכנת הניהול והשליטה בעולם הבקרה.
למוצר " "Pulseמספר תכונות חדשניות-
 מוצר  SCADA/HMIמוביל וחלוץ בהטמעת טכנולוגיית  DOT Netעם –
 oשילוב אובייקטים חכמים ומרהיבים ביופיים
 oמימוש  Look & Feelשל  ,Windows 7/Vistaהכולל -



ריבוי שפות עם יכולת תרגום ועריכה ע"י המשתמש.



סיגול ( )Customizationסביבת עבודה והתאמה אישית.

 Themes & Styles oליצירה סביבה גראפית אחידה ומועדפת ע"פ בחירה.
 - Layers תמיכה בבניה והצגה של שכבות מידע שונות שייחשפו או יוסתרו ע"פ הצורך.
 Faceplates גנריים לכל אלמנט ככלי דיאגנוסטיקה לאפליקציה.

 פשטות מרשימה בהוספת/עדכון  Clientsע"י שימוש בטכנולוגית Zero Administration " ZAC
."Clients
 גישה חדשנית לכניסה וגלישה לארגון מכל מקום בשימוש בטכנולוגיית
.Flash Disk Client – FDC
 נוחות ומהירות פיתוח גבוהה ( ,)Agilityעם יכולת ביזור אמיתית ומלאה וחלוקה לריצה והפעלה ,צפייה
ו/או תכנות ממספר מחלקות/תחנות בו זמנית.
 oתמיכה באובייקטים חכמים ) (Cellsהמאפשרים למהנדסים ליצור אותם ולשלבם תוך שימוש
בספרייה מובנית .ביצוע שינויים בספרייה משפיע גלובלית על אלה ששובצו בתצוגות זה מכבר עם
המשמעות בפועל של צמצום עלויות.
 העשרת פונקציונאליות – טכנולוגיית  DOT-Netעליה מבוסס המוצר ,מעניקה למשתמשים מתקדמים
את האפשרות להרחיב את קולקציית יכולות המוצר באמצעות רכיבי תוכנה שהם מפתחים בעצמם.
רכיבים אלה מתווספים לגלריית כלי המוצר וניתן לעשות בהם שימוש ביישום .המשמעות – כוח המוצר
אינו מוגבל וניתן להעשירו בכדי לספק פתרון לכל סוג מערכת.
 ארכיטקטורת שרת/לקוח מלאה וריצה כ Windows Services-להמשך עבודה שוטף לצורך הטיפול
במגוון תכונות מובנות לאבטחת המידע.
 המוצר היחיד מסוגו ממשפחת מערכות השו"ב המאפשר פיתוח ,צפייה או הפעלה של מספר פרויקטים
(בקרה ,בטחון ,מבנה וכו') בו זמנית ומאותה תחנת עבודה.
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 שילוב מערכות עתירי מידע הדורשות בסיס נתונים על גבי  MS-SQL Express 2005המובנה
כברירת המחדל.
 יעילות מרובה בכלים העונים על צרכי המנהלים בארגון ע"י שימוש במחולל דוחות חדשני משולב למטרות
חישוב מדדי ביצוע מרכזיים –  ,KPIלצורך קבלת החלטות.
 נוחות מלאה במחיר המתבטאת בגמישות מלאה בבחירה של סוג וגודל הרישיונות.
ה "Pulse"-מספק סביבה חדשנית לצורך אינטגרציית ניטור ושליטה על סוגים רבים של יישומים כגון :
 oבקרת תעשייה  -אוטומציה תעשייתית
 oאיסוף הנתונים ברצפת הייצור
 oמערכות בטחון
 oניהול ובקרת המבנה
 oגילוי אש
 oניהול מלאי
 oבקרת כניסה
 oניהול רצפת יצור
 oתחזוקה
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תוכנית לימודים

Pulse Training Syllabus
Welcome to the PULSE Basic Training Course

About PULSE
PULSE is the most recent evolution of AFCON's proven P-CIM for SCADA solutions.
With its increased efficiency, superior visualization capabilities and highly reliable
platform for production, it raises the standard of SCADA solutions for organizations of
any size. Like a well tuned orchestra, PULSE keeps everyone "on the same page". It
offers engineers and executives alike one of the most advanced tools for supervisory
control over manufacturing environments, for the benefit of the entire organization.
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Day One
Time

Title

Description

Morning

Introducing Pulse

Introduction to Pulse
licensing
Installing Pulse server

Pulse Interface

Introduction to Pulse Group modules

Project Management

Creating projects
Backing up projects
Restoring projects
Deleting projects
Deploy to flash disk

Communication Layer

Installing and configuring the Pulse
driver
Driver addressing
Monitoring communication data
Using the Scope

The Pulse workstation

Launching Pulse web portal
Working with the ribbon

Coffee break
Data monitoring using Data Scope
Creating users
Personalization
Operator personalization
Localization

The Pulse workstation

Lunch break
Afternoon

Aliases

Alias Support

Pulse data items

Using the item manger
Addressing
Alias Support
Functions
Conversions
Coffee break
$variables
Expression solver
Datasheet manager
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Day Two
Time

Title

Description
The graphic panel
Layers
Themes and styles
Pulse clipart

Morning

Coffee break
Pulse Animations

Configuring animation
properties

Lunch break
Pulse Animations – cont.

Afternoon

Coffee break
Pulse Animations – cont.
Cells

Configuring Cells
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Day Three
Time

Title

Description

Morning

Resources

Using resources

Pulse instruments

Pulse instruments

Coffee break
Dot Net controls

Dot Net controls
Advanced properties
Dynamic properties
Controlling events
Symbol factory .net

Automatic Actions

AutoActions (server , workstation
, display)
Workflows
Scheduling

Workflows

Using workflows

Lunch break

Afternoon Pulse database

Database blocks definitions
Dot fields
Analog alarms
Digital alarms
Alarm blocks
Alarm Explorer
Configuration
Filters

Alarms

Coffee break
Trends

History logging
History viewer
Using the trend instrument
Smart Information Panel
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Day Four
Time

Title

Morning

Recipes

Description

Managing, loading, and reading
recipes
Data logging
Supreme Report

Reports

Coffee break
Supreme Report – cont.

Reports

Lunch break
Reports Supreme Report – cont.

Afternoon
Security

Project security policy
System security
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 ימים4 –  למתקדמיםPULSE קורס
Pulse Advanced Training Syllabus
Welcome to the PULSE Advanced Training Course

About PULSE
PULSE is the most recent evolution of AFCON's proven P-CIM for SCADA solutions.
With its increased efficiency, superior visualization capabilities and highly reliable
platform for production, it raises the standard of SCADA solutions for organizations of
any size. Like a well tuned orchestra, PULSE keeps everyone "on the same page". It
offers engineers and executives alike one of the most advanced tools for supervisory
control over manufacturing environments, for the benefit of the entire organization.
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Pulse Advanced Training Course Content
Subject

Description

Pulse Redundancy…

Introduction to Hot standby configuration.
Licensing.
Installation & Simulation.

Pulse DRC (Disaster Recovery Control)

Introduction…
Licensing.
Installation & Simulation.

Workflows

Introduction…
How to expand functionality.
Defining & creating customized workflows.
Testing & Simulation.

DOT Net Conversions & Activities

Introduction to DOT Net capabilities.
Creating DOT Net conversion & Activities.
Testing & Simulation.

DOT Net Controls

Defining & creating customized DOT Net
controls.
Testing & Simulation.

Pulse Datasheet

Introduction to Datasheet Tags & Objects.
How to define, create and use.
Simulation.

Pulse Supreme Report

Introduction to Pulse Reports.
Installation Supreme Report.
Data Loggings.
Designing and Building Reports.
Manage browsing PDF reports from clients.
Creating Web reports.

Event Manager

What is Event Manager?
Design & build a project.

Pulse Mobile

Introduction…
Mobile service installation.
Creating Realtime data groups.
Defining and integrating SMS.
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 יום1 – קורס מחולל דוחות

Pulse Supreme Report Training Syllabus
Welcome to the PULSE Supreme Report Training Course

About PULSE Supreme Report
The PULSE Supreme Report is the ultimate tool to quickly and easy design graphically
rich reports in PDF or Excel format.
E-mail, print or view the reports from anywhere in the world by surfing to the
Supreme Report Web portal.
The Supreme Report tool is an integral member of the Pulse software package,
allowing for a seamless integration with the Pulse project and data retrieval directly
from the project’s database.
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 יום1 – קורס תקשורת

OPC Interface Training Syllabus

Welcome to the OPC Interface Training Course

About OPC Data Access Interface/Protocol
OPC Data Access is a group of standards that provides specifications for
communicating real-time data from data acquisition devices such as PLCs to display
and interface devices like PULSE Human-Machine Interfaces (HMI).
The OPC Data Access specification is also known as OPC DA. OPC DA deals only with
real-time data and not historical data (OPC HDA) or events (OPC AE).
There are three attributes associated with OPC DA. The actual value, Value Quality
and a Timestamp. The OPC DA specification states that these three attributes have to
be returned to an OPC client making a request. If the data source is not capable of
providing a timestamp, the OPC DA server must create a timestamp.
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תוכנית קורס תכנות בקרים תהליכים ( 4ימים )
) - UNITY PRO (Level 1בסיסי
הקדמה
קורס בקרים מתוכנתים מספק היכרות בסיסית עם עולם הבקרה התעשייתית ,וסקירת תשתיות התקשורת,
החומרה והתוכנה המרכיבים את מערכות הבקרה התהליכיות הקיימות במפעלים בארץ ובעולם.
קורס זה מתמקד בעיקרו בפיתוח אפליקציה לבקרים של חברת  Schneider Electricמסדרת  QUATUMבאמצעות
תוכנת . UNITY PRO
המשתלמים בקורס ילמדו ויתרגלו את ממשק אפליקציית ה  ,UNITYושפות תכנות בעבודה מול סימולאטור
וזאת בהתאם לתקן מבנה האפליקציה לבקרים .IEC-61131-3
בנוסף ,הקורס יעסוק בהבדלים והיתרונות של התקן החדש ביחס ל
(דיאגראמת סולם).

LL984 MODSOFT

מטרת הקורס


לימוד ותרגול ממשק פיתוח אפליקציה  UNITY PROולימוד התמצאות ותרגול כתיבת אפליקציה לבקרים
בשפות הנפוצות FBD, LD
כלי בדיקה ומעקב אחרי תפקוד הבקר ו  I\Oבזמן ריצה
איתור תקלות ע"י שימוש בכלי התוכנה



היכרות עם חומרת בקרי  , Quantum , Premiumוכרטיסי I\O




נושאי הלימוד
כמפורט בסילבוס
למי מיועד הקורס

לקוחות "אפקון בקרה ואוטומציה"  -טכנאים הנדסאים ואנשי מקצוע בתחומי החשמל,
ללא ניסיון מוקדם בתוכנת .UNITY
מסגרת הקורס
 4מפגשים רצופים מלאים
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לו"ז ותכנים

יום הדרכה 1
שעות

תכנים

נושא

8:00-8:15

התכנסות ,כיבוד קל
והיכרות

8:15-9:00

סקירת עולם הבקרה
והתקשורת התעשייתית

9:00-9:45

סקירת תוכנות בקרה
תהליכים

9:45-10:00

הפסקה

10:00-10:45

הצגת מערכת לבקרת
תהליך במפעל

10:45-11:30

היכרות עם בקרים
של Schneider Electricמסוג

היכרות עם מבנה
חומרת הבקר ותצורת
ה I\O

היכרות עם בקרים של

היכרות עם מבנה
חומרת הבקר ותצורת
ה I\O

Quantum

11:30-12:00

Schneider Electric
Premium,M340

12:00-13:00

ארוחת צהרים

13:00-13:45

סקירת
דיאגראמת סולם

13:45-14:30

ההבדלים בין  984LLל

הסבר ובניית לוגיקה
בסיסית

מבוא ל  UNITYוהתקנת
התוכנה

הכרות עם התוכנה

MODSOFT
LL984

IEC-61131-3

14:30-17:00

היכרות עם השפה,
כללים ואופן כתיבת
אפליקציה
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יעדים

יום הדרכה 2
נושא

שעות

8:00-8:15

התכנסות ,כיבוד קל

8:15-9:00

היכרות עם

UNITY

הפעלת התוכנה
וסביבת העבודה

UNITY

הפעלת התוכנה
וסביבת העבודה

PRO1

9:00-9:45

היכרות עם

תכנים

PRO2

9:45-10:00

הפסקת קפה

10:00-10:45

סוגי פרמטרים
ומשתנים

לימוד EDT
באפליקציה

10:45-11:30

מבוא לשפות , SFC,LD
FBD, IL ,ST

היכרות עם שפות
התכנות וההבדלים
בניהם

11:30-12:00

הגדרת קונפיגורציה
ותקשורת לבקר

הסברים ותרגול

Quantum

12:00-13:00

ארוחת צהריים

13:00-13:45

פתיחת פרויקט חדש
ותיעוד ב UNITY

13:45-14:30

הקמת עץ פרויקט
לשפות  LDו FBD

14:30-17:00

תרגול – עריכת
משתנים בבסיס
הנתונים לפי תפ"מ

פתיחת פרויקט
ובחירת חומרה
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יעדים

משולב תרגול

יום הדרכה 3
נושא

שעות

תכנים

8:00-8:15

התכנסות ,כיבוד קל

8:15-9:00

שפת

9:00-9:45

כתיבת מיני אפליקציה
בשפת LD

9:45-10:00

הפסקת קפה

10:00-10:45

שפת  FBDחלק 1

מבנה שפה ,סדר
סריקה ,היררכיה

10:45-11:30

שפת  FBDחלק 2

EFB, Logic functions

11:30-12:00

שערים לוגיים בסיסיים

לימוד תרגול שערי
בסיסיים

יעדים

היכרות עם ממשק
פיתוח אפליקציה LD

LD

EFB

EFB

12:00-13:00

ארוחת צהריים

13:00-13:45

פונקציות מתמטיות
וטיפול ב I\O

כתיבת מיני אפליקציה
ב FBD

13:45-14:30

כתיבת מיני אפליקציה
בשפת FBD

כתיבת מיני אפליקציה
בשפת FBD

14:30-17:00

היכרות ותרגול מול
הסימולאטור ב

UNITY

שימוש בחישובים
מתמטיים ,בטיימרים,
מונים וכניסות
דיסקרטיות
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יום הדרכה 4
שעות

נושא

תכנים

8:00-8:15

התכנסות ,כיבוד קל

8:15-9:00

איתור וניטור
משתנים

מעקב אחר תהליכים
בזמן אמת
באפליקציה

9:00-9:45

שימוש בכלי חיפוש
פונקציות

מציאת פונקציות
וקטעי לוגיקה
בתוכנה מורכבת

9:45-10:00

הפסקת קפה

10:00-10:45

הסבר והבנת
מבנה  DFBפנימי

10:45-11:30

מבוא לממשק בין
 UNITYל HMI

11:30-12:00

זיהוי תקלות נפוצות
ואיתורם בתוכנה

12:00-13:00

ארוחת צהריים

13:00-14:00

תרגול מסכם

14:00

חלוקת תעודות

לימוד ,Enable, Disable,
שגיאות טעינה
וחיבור

תרגול ועבודה עם
התוכנה
והסימולאטור וסיכום
קורס
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יעדים

