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Voorstellingswijze van de programmeertaal STEP7

Inleiding De programmeertaal STEP7 beschikt over verschillende voorstellingswijzen, te
gebruiken naar gelang van uw kennis en kunde en uw voorliefde. 
Met inachtneming van enkele regeltjes, kan het programma ontworpen worden in de
vorm van een instructielijst en vervolgens omgezet worden in een andere 
voorstellingswijze.

LAD Het ladderdiagram is van de familie van de elektrische-stroomschema’s. Het doet 
een beroep op symbolen, zoals contacten en spoelen. Deze voorstellings-wijze is 
vooral geschikt voor wie vertrouwd is met de relaistechniek.

STL De instructielijst bestaat uit STEP7-instructies. Met STL kan er vrij (en soms zelfs op
complexe wijze) geprogrammeerd worden. Deze voorstellingswijze is vooral 
geschikt voor programmeurs die al andere programmeertalen beheersen.

FBD Het functieblokdiagram is een grafische programmeertaal die logische "boxen" 
gebruikt. Het symbool in de box stelt de functie voor (bijvoorbeeld & -> logische 
operatie AND). Deze voorstellingswijze geeft aan niet-programmeurs, bijvoorbeeld
industriële specialisten, toegang tot de programmering. 
Het functieblokdiagram bestaat sinds de versie 3.0 van STEP7.
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De LAD/FBD/STL-editor starten

2x

De editor starten Om de programma-editor in de taal van uw keuze te starten, selecteert u het 
volgende menu 
Start -> SIMATIC ->STEP 7 -> LAD/STL/FBD - Programming S7 Blocks.
Om de editor sneller te starten, raden wij u de volgende procedure aan:
1. Selecteer het object "Blocks" in het projectvenster van de SIMATIC Manager.
2. Dubbelklik op de gewenste bouwsteen: de editor gaat dan open en toont 

de geselecteerde bouwsteen.
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Declaratietabel

Programmabereik

Structuur van de LAD/FBD/STL-editor

Catalogus

Componenten Wanneer u de LAD/STL/FBD-editor opent, verschijnt er een venster in twee delen,
waarvan het eerste de variabelendeclaratietabel bevat en het andere het 
programmabereik. De gebruiker kan bovendien een toolbox "programma-elementen"
openen. 

Variabelen- De variabelendeclaratietabel maakt integraal deel uit van de bouwsteen.  
declaratietabel Deze tabel dient om de parameters en de variabelen binnen de bouwsteen te

declareren.

De variabelendeclaratietabel wordt in detail besproken in het hoofdstuk "Functies en 
functiebouwstenen".

Programmabereik Het programmagedeelte bevat het eigenlijke programma, gestructureerd in 
netwerken. 
De editor voert bij de ingave een syntaxiscontrole uit.

Programma- De inhoud van de toolbox "Program Elements" varieert in functie van de
elementen gekozen programmeertaal. 

U kan dubbelklikken op een programma-element in de catalogus om het in het 
programma op de cursorpositie in te voegen.
U kan ook elementen invoegen met drag&drop. 
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Keuze van een voorstellingswijze van de programmeertaal

Weergave U kan van de ene STEP7-programmeertaal naar de andere omschakelen met het 
menu View:

LAD (ladderdiagram),
FBD (functieblokdiagram),
STL (instructielijst).

LAD/FBD => STL De programmadelen die in een grafische programmeertaal geschreven zijn, kunnen 
worden omgezet in statement lists (STL). Deze omzetting is niet noodzakelijk de 
meest efficiënte oplossing om een instructielijst te schrijven.  

STL => LAD/FBD De programmadelen die in statement list gemaakt zijn, kunnen niet altijd in 
ladderdiagrammen of functieblokdiagrammen omgezet worden. De stukken die niet 
kunnen omgezet worden, blijven behouden in STL.
Geen enkel programmadeel riskeert bij de omzetting verloren te gaan. 
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Gebruik van de "Empty Box"

"Popup"-menu Met het icoontje in de toolbar kan er een "empty box" opgeroepen worden,
om een instructie in te geven. Hiertoe selecteert u de plaats waar de nieuwe 
instructie moet terechtkomen en klikt u vervolgens op de "shortcut"-toets die het
menu doet verschijnen. Geef de eerste karakters in van de instructie die u wil 
programmeren en selecteer de instructie in de lijst door er twee keer op te klikken. 
De instructie wordt dan in het netwerk ingevoegd. 

LAD/FBD U kan van deze faciliteit profiteren in de programmeertalen ladderdiagram en 
functieblokdiagram. 

Nota Deze optie is nuttig voor programmeurs die de STEP7-instructies al kennen. 
De catalogus geeft aan beginnelingen een overzicht van de instructies en is 
voorzien van knopjes die een helptekst oproepen voor de geselecteerde instructie. 
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Programmeren in LAD

Enkele regels voor de programmering in ladderdiagram:

Bouwsteentitel, Voordat u begint te programmeren, moet u ervoor zorgen, dat er een nieuw
bouwsteen- netwerk voorhanden is. We kunnen bovenstaand scherm als uitgangspunt
commentaar nemen. We zien de bouwsteentitel, die voorgesteld wordt door de regel "OB1: title". 

Indien gewenst, kan het woord "title" overschreven worden met een gepaste 
bouwsteentitel. Onder deze titel zien we een grijze zone met het woord
"Comment". In deze zone kunnen we commentaar over de bouwsteen ingeven. 
Als het venster buiten deze zone leeg is, kan u niet programmeren, omdat er een 
netwerk ontbreekt. Het programma moet in één of meer netwerken geschreven 
worden.  

Netwerktitel, We geven een netwerk in met behulp van het menu Insert -> Network. 
netwerk- Er verschijnt een netwerktitel "Network 1: Title", evenals een grijze zone voor het
commentaar netwerkcommentaar. 

Contactenregel Onder de grijze zone verschijnt de regel waarop we de contacten kunnen invoegen. 
We klikken ergens op de contactenregel, en dan één keer op een icoontje of twee
keer op een element in de catalog. We kunnen de methode "drag&drop" gebruiken, 
om de elementen preciezer te plaatsen. 
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Regels

Programmeren in LAD 

• Eén regel contacten per netwerk

• Van links naar rechts, geen lussen

• Parallele takken steeds sluiten

• Spoelen in parallel mogelijk

Regels
We kunnen maar één contactenregel per netwerk schrijven.
Een netwerk wordt aan de linkerkant begrensd door een verticale lijn die de
positieve klem voorstelt. Uiterst rechts staat de negatieve klem. In de
diagrammen die we opbouwen, kunnen we geen lus tekenen, die terugkeert 
naar de 24 V of ook geen kortsluiting over de contacten.  
De spoelen moeten altijd rechts staan.  
Wanneer we een parallelle tak openen, moeten we deze altijd terug sluiten.  
Het is beter een open parallelle tak eerst te sluiten, alvorens er een andere te 
openen.  
Wanneer we verscheidene spoelen in parallel willen tekenen, moeten we de 
cursor net vóór de bestaande spoel plaatsen en een nieuwe parallelle tak
invoegen, waaraan we een tweede spoel laten aansluiten, enzovoort. 
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Programmeren in LAD

Operanden Zodra we het volledige ladderdiagram hebben getekend, kunnen we de operanden 
ingeven. We selecteren de eerste zone boven het contact (gemarkeerd met ???).
Zodra we de eerste operand hebben ingegeven, drukken we op de tab-toets om 
naar het volgende veld te gaan.

Delete We kunnen een volledig netwerk wissen, door het netwerk te selecteren. Om het 
netwerk te selecteren, klikken we op de naam "Network X". We kunnen een element 
wissen door erop te klikken en vervolgens op de toets Delete te drukken. 

Copy/paste Copy/paste kan netwerk per netwerk of element per element gebruikt worden. 
In de nieuwe versies (>=5) kunnen we verschillende netwerken in één keer 
selecteren en kopiëren. We selecteren het element dat we willen kopiëren en 
activeren de copy-functie, ofwel door op het overeenkomstige icoontje te klikken,
ofwel vanuit het menu dat met de rechtermuisknop opgeroepen wordt, ofwel via het
menu Edit -> Copy. Om het netwerk te plakken, selecteren we het netwerk,
waarachter dit netwerk moet worden geplakt, en activeren we de functie Paste. Om
een element te plakken, selecteren we de plaats waar het element moet worden 
geplakt en activeren we de functie Paste. 

Lasso In de nieuwere versies van de software bestaat er een "lasso"-functie om 
verschillende elementen binnen een netwerk te selecteren, door de linkerknop van 
de muis ingedrukt te houden en zo een kader rond de te selecteren elementen te 
trekken. 

Veranderingen Met de toets Insert kunnen we omschakelen tussen de "invoeg-modus" (default-
instelling) en de "overschrijf-modus". 
Welke modus er geselecteerd is, wordt aangegeven in de statusbalk. 
In de overschrijfmodus kunnen de analoge elementen vervangen worden. 
We kunnen bijvoorbeeld middenin een netwerk het soort timer veranderen. 
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Programmeren in FBD

Enkele regels voor het programmeren in functieblokdiagrammen:

Bouwsteentitel, Voordat we beginnen te programmeren, moet er een nieuw netwerk voorhanden
bouwsteen- zijn. We kunnen bovenstaand scherm als uitgangspunt nemen. Net als bij de
commentaar ladderdiagrammen bestaat het programmagedeelte uit een bouwsteentitel en een 

commentaar voor deze bouwsteen.
Als buiten deze zone het venster leeg is, kan u nog niet beginnen programmeren,
omdat er nog geen netwerk is. Het programma moet in één of meer netwerken 
geschreven zijn.  

Netwerktitel, We geven een netwerk in met behulp van het menu Insert -> Network. 
netwerk- We zien een netwerktitel verschijnen: "Network 1: Title", en ook de grijze zone
commentaar voor het netwerkcommentaar. 

Contactenregel Wanneer we onder de grijze zone van de netwerkcommentaren klikken, doen  we 
een kader verschijnen, waarin we programmabouwstenen kunnen zetten.  We 
klikken in dit kader en dan nog eens één keer op een icoontje of twee keer op een 
element uit de catalog. We kunnen de methode "drag&drop" gebruiken om de
elementen preciezer te plaatsen.  

Regels
We kunnen maar één combinatie van logische blokken per netwerk schrijven. 
We kunnen dus niet twee logische combinaties onder elkaar in hetzelfde
netwerk creëren.  
De toewijzingen moeten altijd rechts van de combinatie geplaatst worden.  
De binaire elementen (&, >=1, XOR) kunnen aangesloten worden aan de 
standaard operaties (set/reset, teller, timer, rekenoperatie, etc.) met 
uitzondering van de vergelijkingsoperaties.  
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Programmeren in FBD

Operanden Zodra we het volledige functieblokdiagram hebben getekend, kunnen we de
operanden ingeven. We selecteren de eerste tak van de AND-functie (gemarkeerd
met ???). Zodra we de eerste operand hebben ingegeven, drukken we op de
tabtoets om naar het volgende veld te gaan.

Delete We kunnen een volledig netwerk wissen door het netwerk te selecteren. Om het 
netwerk te selecteren, klikken we op de naam "Network X". We kunnen een element 
wissen door erop te klikken en vervolgens op de toets Delete te drukken.  

Copy/paste Copy/paste kan netwerk per netwerk of element per element gebruikt worden. 
In de nieuwe versies (>=5) kunnen we verschillende netwerken in één keer 
selecteren en kopiëren. We selecteren het element dat we willen kopiëren en
activeren de copy-functie, ofwel door op het overeenkomstige icoontje te klikken,
ofwel vanuit het menu dat met de rechtermuisknop opgeroepen wordt, ofwel via het
menu Edit -> Copy. Om het netwerk te plakken, selecteren we het netwerk,
waarachter dit netwerk moet worden geplakt, en activeren we de functie Paste. Om
een element te plakken, selecteren we de plaats waar het element moet worden 
geplakt, en activeren we de functie Paste. 

Lasso In functieblokdiagram kunnen we een groep elementen die gewist of gekopieerd 
moeten worden, selecteren met de lasso-functie. We selecteren het beginpunt van 
de groep, en terwijl we de linkerknop van de muis ingedrukt houden, trekken we een 
kader rond de elementen die we selecteren.  

Veranderingen Met de toets Insert kunnen we omschakelen tussen de "invoeg-modus" (default-
instelling) en de "overschrijf-modus". 
Welke modus er momenteel geselecteerd is, wordt aangegeven in de statusbalk.
In de overschrijfmodus kunnen de analoge elementen vervangen worden. 
We kunnen bijvoorbeeld middenin een netwerk een soort timer veranderen. 
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Programmeren in STL

Instructies De instructies die gebruikt worden om in STL te programmeren, staan niet in een 
browser. Immers, zodra de programmeur aan de programmeertaal gewend is, zal hij
de instructies veel sneller met de hand ingeven dan dat hij ze in een catalogus 
opzoekt. Daarentegen is er ruim voldoende hulp voorzien bij de STL-instructies en
elke STL-instructie wordt in detail beschreven. Om algemene hulp bij de STL-
instructies te krijgen, kiest u het menu Help -> Help on STL.
We vinden hier de volgende informatie:

”Statement List Instructions”: een beschrijving van alle beschikbare instructies
in STL.
”Working with Statement List”: een beschrijving: 

van de weergave en de algemene syntaxis van een programma in
statement list. 
ingave en weergave van de constanten.

Catalog Wanneer we een programma in statement list editeren, bevat de catalog (venster
"Program Elements") enkel de lijst van de beschikbare bouwstenen in het project en 
de bibliotheken. Deze bouwstenen kunnen opgeroepen worden vanuit de catalog 
binnen de momenteel bewerkte bouwsteen. Ze worden in het netwerk weergegeven
met de formele-operandenlijst om het programmeren te vergemakkelijken. Alleen de
actuele operanden moeten nog toegevoegd worden. 

Edit Het bewerken van de netwerken (insert, copy, delete, ...) is in STL hetzelfde als in 
de andere voorstellingswijzen. 
Er kan ook een reeks programmaregels geselecteerd worden om te kopiëren of te 
wissen. De geselecteerde regels moeten echter volledig zijn, opdat de incrementele
syntaxiscontrole geen foutmelding zou geven.

Veranderingen Met de toets Insert kunnen we omschakelen tussen de "invoeg-modus" (default-
instelling) en de "overschrijf-modus".
Welke modus er geselecteerd is, wordt aangegeven in de statusbalk.  
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Directory van het actuele project en projectnaam

Een bouwsteen opslaan

Een bouwsteen De geëditeerde bouwsteen kan opgeslagen worden op de harddisk van het
bewaren programmeertoestel:

met het menu File -> Save of 
met een klik op het icoontje met het disketje in de knoppenbalk .
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Een bouwsteen oproepen in de OB1

Cyclische bewerking Om de nieuw aangemaakte bouwsteen te integreren in de cyclische programma-
bewerking van de CPU, moet deze bouwsteen in de OB1 worden opgeroepen. De 
eenvoudigste werkwijze bestaat erin, de bouwsteen in te voegen vanuit de catalogus 
(zie figuur). 
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Bouwstenen laden in de CPU

Laden De bouwstenen worden in de CPU geladen met behulp van de SIMATIC Manager:
met een klik op het icoontje of
met het menu PLC -> Download.

Alvorens te transfereren, kiest u de juiste optie:
alle bouwstenen: Klik op het object "Blocks" in het linkerdeel 

van het projectvenster.
verscheidene bouwstenen: Houd de toets CTRL ingedrukt en selecteer 

elke bouwsteen afzonderlijk (de bouwstenen 
worden naar de PLC gezonden in de volgorde 
waarin ze zijn aangeklikt).

één bouwsteen: Selecteer de gewenste bouwsteen.
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Voorwaarden Voordat u de "monitor"-modus kan activeren, moet u de bouwsteen die u wil 
bekijken, offline of online openen met de LAD/STL/FBD-editor.
Nota: Een bouwsteen kan offline pas getest worden, nadat hij naar de CPU is 
overgebracht.

Activering/ De testfunctie "Monitor" kan op twee manieren geactiveerd/gedeactiveerd
deactivering worden:

met een muisklik op het icoontje met het "brilletje"
met het menu Debug -> Monitor.

Weergave In functie van de gekozen voorstellingswijze (LAD/FBD/STL) wordt de 
programmastatus op verschillende manieren weergegeven.
Zodra de monitor-functie geactiveerd is, is het niet meer mogelijk, de 
voorstellingswijze (LAD/STL/FBD) te veranderen.  

Nota Het hoofdstuk "Testfuncties" bevat gedetailleerde informatie over het testen van 
programma's.

16 Basis PLC

…

Eenvoudige programmatest
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Venster online / offline van de SIMATIC Manager

Offline In het "offline"-venster, default-venster van een project, toont de SIMATIC Manager de 
projectgegevens die op de disk zijn opgeslagen. Dit venster wordt in de SIMATIC 
Manager geopend, zodra we een nieuw project aanmaken of zodra we een bestaand 
project openen. De container "Blocks" bevat een lijst van de op de disk opgeslagen 
bouwstenen. 

Verbindingen Er bestaan twee manieren om een communicatie op te bouwen met een PLC van het 
S7-gamma. We leggen eerst de methode uit, die in de meeste gevallen aan te raden is. 
Vervolgens zien we de methode die met enige terughoudendheid te gebruiken is. 

1. Online Wanneer er een project openstaat, kunnen we aan de SIMATIC Manager vragen, de 
"online"-versie van dat project te tonen. De functie wordt opgeroepen 

door te klikken op het icoontje
door het menu View -> Online te selecteren.

Er wordt een nieuw venster geopend, met de naam van het project en met deze keer 
de vermelding "ONLINE" in de titelbalk. De titelbalk verandert van kleur. Wanneer we in 
de structuur het niveau van de bouwstenen selecteren, toont de SIMATIC Manager de 
lijst van de bouwstenen van de CPU. Deze manier om de bouwstenenlijst van de CPU 
te tonen, laat toe, een verbinding te behouden tussen het project op de disk en de 
bouwstenen in de CPU. Wanneer we twee keer klikken op één van de bouwstenen in 
de CPU, toont het PG de code vanuit de CPU met de commentaren vanuit het project. 
De S7-programmacontainer van het "on line"-venster bevat alleen maar de container 
"Blocks". 
In de CPU zien we:

de systeemdatabouwstenen met de configuratie (SDB).
de gebruikersprogrammabouwstenen (OB, FC, FB).
de bouwstenen in het interne ROM van de CPU (SFC, SFB).

On-/offline Om van het "Online"-venster naar het "Offline"-venster te gaan, kunnen we klikken op 
het icoontje 
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Lijst van de "accessible nodes"

2. Accessible De tweede methode om toe te grijpen op de bouwstenen van een CPU is sneller,
nodes maar minder aan te bevelen. We vragen aan de SIMATIC Manager om de lijst te tonen 

van de actieve PLC's op het netwerk. Om deze functie te activeren:
kunnen we klikken op het icoontje
of selecteren we het menu Display Accessible Nodes.

Het venster dat geopend wordt, toont de lijst van de actieve deelnemers op het 
netwerk. Deze stations worden voorgesteld met hun deelnemernummer. In deze lijst 
kunnen we de operator panels terugvinden maar we kunnen geen bouwstenen-lijst
lezen in deze toestellen, omdat ze met een ander softwarepakket geprogrammeerd 
worden.
Wanneer we een station van het type S7 kiezen, kunnen we er de bouwstenenlijst van 
weergeven. De inhoud van deze bouwstenen kan ook geëditeerd worden, maar het PG 
zal ons waarschuwen dat de type-file, dit is de file met de commentaren, niet aanwezig 
is. Het programmeertoestel werkt immers uitsluitend met de inhoud van de CPU, 
zonder referentie aan een STEP7-project. 
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Online / offline voorstelling in de programma-editor

Om een bouwsteen online of offline te editeren, moeten we altijd de SIMATIC Manager 
als uitgangspunt nemen. We kunnen hier de online-versie van het project openen. 

Off line In het "offline"-venster van het project dat in de SIMATIC Manager geopend is, klikken 
we twee keer op een bouwsteen. De programma-editor start en toont de versie van 
deze bouwsteen op de disk.

On line In het "online"-venster van het project dat in de SIMATIC Manager geopend is, klikken 
we twee keer op een bouwsteen. De programma-editor opent een nieuw venster 
waarin een kopie van de bouwsteen vanuit de PLC wordt getoond. 

Opmerking Wanneer de bouwsteen offline hetzelfde is als de bouwsteen online, meldt de 
programma-editor u dat er twee versies van dezelfde bouwsteen getoond worden en 
dat de tweede versie vergrendeld zal worden tegen overschrijven. Op die manier kan 
de gebruiker altijd dezelfde kopie van de bouwsteen veranderen, zonder zich van 
versie te vergissen. 
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Communicatieproblemen

Communicatietest Bij uw pogingen om een communicatie op te bouwen met de CPU, is het mogelijk dat 
STEP7 meldt dat het station niet bereikbaar is. Hier volgt een procedure om de status 
van de communicatie te controleren. 

Controleren of de MPI-kabel tussen het PG en de PLC correct aangesloten is. De 
PLC moet onder spanning staan. 
De voorinstellingen van de MPI-interface op het programmeertoestel in het 
gedeelte "Setting the PG/PC interface" controleren.
De SIMATIC Manager starten en de functie "Accessible Nodes" opvragen.
Als in dit venster het station met zijn MPI-adres aangeduid is, dit adres noteren. U 
kan dan de bouwstenenlijst van het station opvragen. Als de bouwstenenlijst wordt 
weergegeven, is de fysische communicatie in orde, maar moeten er bepaalde 
voorinstellingen in het project aangepast worden. 
Het project openen in de SIMATIC Manager en het "online"-venster laten 
weergeven. Het niveau van de S7-programma's selecteren en het context-
gebonden menu oproepen met de rechtermuisknop. In dit menu de properties
selecteren en de tab "addresses" kiezen. 
In deze tab kan het zijn dat er een ander MPI-adres dan dat van de PLC 
ingegeven is. Dit adres moet dan veranderd worden om overeen te komen met 
dat van de PLC. Het is door middel van deze informatie dat de SIMATIC Manager 
weet met welke PLC er moet gecommuniceerd worden. 


