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Functies en functiebouwstenen
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Gebruik van de Wanneer u een bouwsteen oproept, kan u er waarden en adressen aan
oproep-instructie toewijzen, om bij de bewerking te gebruiken. Deze waarden en adressen worden 

parameters genoemd. Overdracht van parameters betekent dat u in een bouwsteen 
waarden en adressen ter beschikking stelt, die deze bouw-steen in zijn instructiegedeelte
nodig heeft en gebruikt. Op deze manier kan u universele, herbruikbare bouwstenen 
maken, waarvan de logica voor vele andere programmabouwstenen kan worden gebruikt. 
(De oproepmethode wordt vaak toegepast bij gelede en gestructureerde programma’s.)

Parameters Om deze adressen te kunnen doorgeven tussen de bouwstenen, moeten
overdragen ze door de bouwsteen gedeclareerd (ingesteld) worden. Deze declaratie gebeurt in de

variabelendeclaratietabel, die de parameters, variabelennamen en datatypes bevat.
Parameters: definieert de ingangsparameters (read-only), uitgangs-parameters (write-only), en

doorgangsparameters (read/write), die aan de bouwsteen overgedragen worden.
Statische data: definieert de variabelen (“stat”) die opgeslagen zijn in de instantie-DB. Alleen FB’s 

gebruiken statische variabelen (omdat alleen FB’s instantie-DB’s hebben).
Temporaire data: definieert de variabelen (“temp”) die opgeslagen zijn in de L-stack (lokale data). Deze data

zijn alleen beschikbaar tijdens de bewerking van de bouwsteen, en worden gewist zodra
de bouwsteen beëindigd is.

De in de variabelendeclaratietabel gedeclareerde parameters worden “formele” parameters
genoemd. De adressen of waarden die u ter beschikking stelt wanneer u een bouwsteen 
oproept, worden “actuele” parameters genoemd. Er staan geen actuele parameters ter 
beschikking voor statische en temporaire variabelen. 
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Werken met parameters en variabelen in bouwstenen

EN ENO
FC1

Roept FC1 op en 
geeft parameters door

CALL FC1
Start:=I1.0
Stop:=I1.1
Lengte:=MW20
Run:=M2.1

“Formele” parameters
van de FC1

“Actuele” adressen waar de data
vandaan komen of opgeslagen worden

Roept FC1 op en
geeft parameters door

“Actuele” adressen waar
de data vandaan komen
of opgeslagen worden

“Formele” parameters
van de FC

I1.0
I1.1

MW20

Start
Stop
Lengte

Run M2.1

STL

LAD
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Bouwsteenlokale data

Tijdelijke variabelen
• worden gewist na bewerking 

van de bouwsteen

• worden tijdelijk opgeslagen 
in de L-stack

• zijn bruikbaar in OB/FC/FB

Statische variabelen
• blijven bewaard na 

bewerking van de 
bouwsteen

• worden permanent 
opgeslagen in DB's

• alleen bruikbaar in FB's

Gebruik Grafische weergave

Enkel lezen Links van de box
Enkel schrijven Rechts van de box

Parametertype

Ingangsparameter
Uitgangsparameter
Ingangs-/uitgangsparameter

Declaratie

in
out
In_out Lezen / schrijven Links van de box

Formele parameters

Temporaire Temporaire variabelen kunnen in alle bouwstenen gedeclareerd worden, die
variabelen een programma bevatten: OB, FC, FB.

Symbolische toegang tot temporaire variabelen is mogelijk, als deze variabelen
in het declaratiedeel van de bouwsteen een symbolische naam gekregen 
hebben. 
De waarden van de temporaire variabelen worden in de lokale-datastack
opgeslagen. Als er in het declaratiedeel van een bouwsteen temporaire 
variabelen gedefinieerd worden, wordt het beschrijven van de lokale-datastack
door het operating system van de CPU beheerd. 
De gebruiker kan echter ook absoluut op de lokale data toegrijpen, ze dus 
beschrijven en weer uitlezen. Dit moet echter vermeden worden, om een betere 
doorzichtigheid van het programma te garanderen.  

Parameters Parameters kunnen gedefinieerd worden in alle bouwstenen die parametreer-
baar zijn: FC, FB. Parameters krijgen altijd een symbolische naam en worden in 
het declaratiedeel van de bouwsteen gedefinieerd. Er zijn ingangs-parameters,
uitgangsparameters en doorgangsparameters. 
De waarden van de parameters van de functiebouwstenen worden in de
instantie-DB opgeslagen. De waarden van de parameters van de FC’s of SFC’s 
kunnen niet opgeslagen worden. Daarom moet bij de oproep van een FC/SFC
elke parameter met een absolute operand verbonden worden (zoals bij S5).

Statische variabelen Statische variabelen kunnen alleen in de FB gedefinieerd worden. 
De waarden van de statische variabelen worden in de instantie-DB opgeslagen. 
In tegenstelling tot de parameters verschijnen de statische variabelen niet als
ingang of uitgang bij de oproep van de FB.  



Basis PLCpagina 4
Hoofdstuk 6 : Functies en functiebouwstenen

De variabelendeclaratietabel bevat ingaven voor adres, declaratie, naam, datatype,
initiële waarde en commentaar voor de variabelen. Elke regel stelt een
variabelendeclaratie voor. Variabelen van het type array hebben meer dan één regel
nodig. De bewerking van de declaratietabel is identiek voor LAD en STL.

Lokaal adres Het lokale adres identificeert het door STEP7 aan elke variabele toegewezen
geheugenbereik. Het lokale adres wordt aangegeven na ingave van de declaratie en 
het verlaten van de regel. Het adres is de offset (in BYTE.BIT) of databytenummer in 
het geheugen. Directe toegang tot het adres is mogelijk, maar het is aangeraden om in 
de codering van het programma de lokale symbolische naam te gebruiken.

Declaratietype Het type geeft aan, hoe de variabele door de bouwsteen moet worden gebruikt.
Mogelijkheden zijn:
in ingangsparameters waaruit er gelezen wordt
out uitgangsparameters waarin er kan worden geschreven
in_out lezen of schrijven mogelijk
stat lokale variabele waarvan de waarde in de instantie-databouwsteen 

opgeslagen is
temp temporaire variabele waarvan de waarde niet meer opgeslagen is

na de bewerking van de bouwsteen
Symbool Dit is de symbolische naam van de variabele zoals die in het instructie-gedeelte van de

bouwsteen wordt gebruikt.
Datatype Dit is het waardetype voor elke variabele. Voorbeeld:  BOOL (Boole), INT (Integer).
Initiële waarde Facultatief te gebruiken veld voor de definitie van de begin- of startwaarde van de 

variabele.
Commentaar Dit facultatief te gebruiken veld bevat het beschrijvende commentaar voor de variabele. 
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Lokale bouwsteensymbolen en lokaal geheugen

Lokaal adres 

Declaratietype Datatype 

Symbool Initiële waarde

Commentaar
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Lokale bouwsteen- Bij het oproepen van een bouwsteen wijst het systeem aan deze bouwsteen
symbolen een geheugenbereik toe, de L-stack. Dit temporaire geheugen is een efficiënt middel om 

tussenwaarden op te slaan, die niet meer nodig zijn zodra de bouwsteen gesloten is.
Waarden in het L-geheugen worden binnen de bouwsteen gebruikt met de naam en het
datatype, die u in het declaratiegedeelte gegeven hebt bij het aanmaken van de
bouwsteeen.
Om de lokale bouwsteensymbolen in het instructiegedeelte van de bouwsteen te 
kunnen gebruiken, adresseert u het element of de waarde met de in het
declaratiegedeelte aangegeven naam. 
De naam moet met de juiste hoofdletters en kleine letters geschreven zijn;
bij een tikfout zal de editor dit als een syntaxisfout aangeven. Bovenstaande 
codevoorbeelden tonen de gebruikte lokale-symboolnamen zoals u ze zou ingeven.
Deze symboolnamen zijn alleen binnen deze bouwsteen geldig.
Wanneer u een symbolische naam wil gebruiken voor een adres dat in meer dan één 
codebouwsteen moet gebruikt worden, moet u dit adres in de globale symbolentabel 
voor het programma toewijzen.  
De Program Editor toont in de codebouwsteen, welk soort symbolische adressering er 
gebruikt werd:

STL A #start_pb
AN  "start_nc"
= #motor_on

LAD
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Toepassing van lokale bouwsteensymbolen

Variabelentabel voor FC1:

in start_pb bool Start-schakelaar
out motor_on bool Transportbandmotor
temp calc_1 int Tussenresultaat van de berekening

Instructiegedeelte voor FC1:

Edit Na controle van de compiler
Network 1:
A start_pb A   #start_pb , want lokaal symbool
O motor_on
A stop_nc
AN auto_stop
= motor_on

A  "start_pb", indien globaal symbool
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FC zonder parameters:
Functies (FC’s)  als subroutines van de code-
bouwsteen die ze opgeroepen heeft. Werden er
geen waarden (parameters) door de oproepende
bouwsteen doorgegeven, dan voert de FC zijn
code met eigen waarden uit.

FC met parameters:
Functie (FC), met waarden (parameters)
doorgegeven vanuit een andere bouwsteen,
kunnen binnen de FC met de lokale symbool-
naam gebruikt worden. 
De waarden worden opgeslagen in de L-stack,
een dynamisch toegewezen lokaal geheugen.
Zodra de FC uitgevoerd is, worden de in de
L-stack opgeslagen waarden gewist.
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Functies (FC’s)

Functies zijn codebouwstenen die bij oproep door een andere bouwsteen 
uitgevoerd worden. Eenmaal opgeroepen werkt een functie als subroutine 
van het hoofdprogramma. Zodra de FC-code uitgevoerd is, wordt de
controle teruggegeven aan de oproepende bouwsteen in het netwerk 
vanwaaruit de oproep plaatsvond.   

Hoofdprogramma Subroutine-bouwsteen

Programma-
uitvoering

Programma-
uitvoeringInstructie die een andere 

bouwsteen oproept

OB1 FC

Network 1 :
L MD10
L MD20
+R
L MD40
/R
RND+
T MW0

Network 1 :
L value_A
L value_B
+R
L value_C
/R
RND+
T MW0

0.0

4.0

8.0

value_A

value_B

value_C

real

real

real

temperature 1

temperature 2

temperature 3
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Netwerk 3 : Eerste oproep

Netwerk 4 : Tweede oproep

Foutingang

Kwitering

Frequentie

Geheugen

Flankhulp

Signalisatie

M40.1

"Positiefout"

ENO

EN

"Eindeloop links"

....

"Kwiteerknop"

M10.3

M40.0

FC20

Foutingang

Kwitering

Frequentie

Geheugen

Flankhulp

Signalisatie

M40.3

Q9.4

ENO

EN

" Eindeloop links"

A8.1

"Kwiteerknop"

M10.3

M40.2

FC20

symbolisch

absoluut

Adressering

Symbolen Lokale symbolen --> Formele parameters

Symbolen-
lijst

Globale symbolen

Oproep van een parametreerbare bouwsteen

Oproep In LAD/FBD kan u de oproep selecteren in de catalogus "Program Elements". 
Er worden vraagtekens (??.?) gezet op de ingangsparameters, de uitgangs-
parameters en de ingangs-/uitgangsparameters. Tik op deze plek de gewenste
actuele parameters in.

Nota Bij de oproep van een parametreerbare FC moeten alle bouwsteenparameters 
worden toegewezen (uitzondering: EN en ENO). 
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Om het lokale geheugen binnen een FC of een FB te gebruiken, moeten de naam
en het datatype in het declaratiedeel van de bouwsteen gedefinieerd worden. Als 
de FC of de FB opgeroepen wordt, worden de actuele parameters naar het lokale
geheugenbereik overgedragen. Als u deze actuele waarde wil gebruiken, gebruikt
u in het instructiegedeelte de lokale symboolnaam.
In het bovenstaande voorbeeld wordt er een voorwaardelijke oproep vanuit OB1
aan FB1 uitgevoerd met de status van I0.5. Verschillende waarden worden aan
FC1 doorgegeven, en de uitgangswaarde wordt teruggegeven aan OB1.  

Oproepende 
bouwsteen
met actuele
parameters

Lokaal declaratiebereik
(formele parameters) 

Instructiebereik van de
opgeroepen bouwsteen
met de waarden uit het
lokale geheugenbereik 

8 Basis PLC

Sturing met lokale data 
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Parameters in een FC

FC 21
EN                           ENO

Foutingang    Flankhulp

Kwitering Signalisatie

Frequentie

Geheugen ENO

OB 1

Declaratiegedeelte van de functie

Parameters in de FC Een FC kan, zoals een FB bij S5, parametreerbaar zijn. Terwijl bij S5 het aantal 
parameters tot 40 beperkt was, is er bij S7 geen beperking (behalve m.b.t. de
geheugenplaats). De namen van de parameters kunnen maximum 24 karakters 
bevatten (tegenover 4 bij S5). Ze kunnen ook van een uitvoerig commentaar voorzien
worden. Een FC kan ingangs-, uitgangs- en doorgangsparameters bezitten. 

Output-parameter Een FC, dus een functie, is volgens de IEC-norm zo gedefinieerd, dat ze aan de
RET_VAL bouwsteen, die de functie oproept, één teruggavewaarde overdraagt. Als men

normconform wil programmeren, dan moet men erop letten dat de functie echt maar 
één teruggavewaarde aan de bouwsteen overdraagt. Ook de naam van deze 
uitgangsparameter is vastgelegd:  RET_VAL. De teruggavewaarde bevat bij SFC’s 
meestal foutmeldingen.
Bij de ingave van een functie in de tekstmodus wordt het datatype direct bij de definitie
van de functie aangegeven, bijvoorbeeld functie FC4:int. De definitie van RET_VAL 
als output-parameter is hier niet nodig.
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FB met parameters (met een instantie-DB)
Een functiebouwsteen is een logische bouwsteen met bijhorend geheugen-bereik
in de vorm van een “instantie”-databouwsteen. De naar het lokale geheugenbereik
van de FB overgedragen parameters worden ook opgeslagen in de instantie-DB. 
De in de DB opgeslagen data blijven na de uitvoering van de FB behouden. De
aan een FB toegewezen DB moet dezelfde datastructuur hebben als in het lokale
declaratiegedeelte aangegeven is.  
Als u bij elke oproep van de FB dezelfde DB gebruikt, blijven de recentste, d.i. de 
als laatste naar de FB overgedragen data behouden. 

Als u de data afzonderlijk van elkaar wil afvragen, kan u bij elke oproep van de FB 
een andere DB toewijzen. 

OB1

Call FB1,DB10

DB10Declaratiedeel

FB1
code-deel

Laatste/enige kopie 
van de parameters

OB1

Call FB1,DB10

Call FB1,DB12

DB10Declaratiedeel

FB1
code-deel

DB12

Eerste kopie

Tweede kopie
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Functiebouwstenen (FB’s)

Een functiebouwsteen (FB) bezit een bijkomende geheugenbouwsteen. 
Een databouwsteen (DB) behoudt een kopie van de actuele parameters 
die naar het lokale databereik overgebracht werden. Zodra de FB
uitgevoerd is, wordt het lokale geheugen gewist, maar blijven de waarden 
bewaard in de bijhorende DB.  

Oproepende 
bouwsteen
met actuele 
parameters

Voorbeeld:
Call FB1,DB10 

Lokaal 
declaratiebereik

Instructie-deel van
de opgeroepen 
bouwsteen met
de waarden uit
het lokale
geheugenbereik

DB10 FB1

Kopie van het lokale
declaratiebereik van 
de FB
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Parametertypes - Ingangsparameters (in)
- Uitgangsparameters (out)
- Doorgangsparameters (in_out)

Parameters in de FB De waarden van deze parameters liggen bij FB’s in de instantie-DB. 
Het voordeel van de bij FB’s gebruikte procedure is dat de waarden ook na 
beëindiging van de bouwsteen behouden blijven. Dit betekent dat bij de oproep
van de FB niet alle parameters moeten aangesloten worden 
(in tegenstelling tot bij S5). Daarom is een FB bij S7 niet meer te vergelijken met 
een FB bij S5. 
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Parameters in de FB

FB 2
EN

Foutingang

Kwitering Signalisatie

Frequentie ENO

DB 2

OB 1

Declaratiegedeelte van de functiebouwsteen
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Statische Statische variabelen zijn alleen bij FB’s mogelijk.
variabelen De statische variabelen worden net als de parameters opgeslagen in de instantie-

DB die bij elke functiebouwsteenoproep hoort.

Deze variabelen kunnen tijdens de programmabewerking van de FB’s veranderd
worden. Ze worden dan tot aan de volgende oproep van de functiebouwsteen in 
de instantie-DB opgeslagen. Daardoor moet de gebruiker geen zelf-beheerde 
merkerwoorden of datawoorden toekennen (zoals bij S5). 

12 Basis PLC

Statische variabelen

NEUA_T3D
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Wanneer u een DB aanmaakt en aan een FB toewijst, creëert STEP7 de
datastructuur van de databouwsteen in overeenstemming met de lokale
declaratietabel van de functiebouwsteen. Zodra u de DB bewaart, wordt de
databouwsteen aangemaakt en kan hij als “instantie”-databouwsteen gebruikt
worden.
Als u een FB probeert op te roepen met een commando dat toegrijpt op een niet-
bestaande DB, herkent STEP7 dat de DB niet aangemaakt werd. STEP7 zal u dan 
vragen, of het systeem de DB moet aanmaken. Als u ja antwoordt, creëert STEP7 
de DB met dezelfde structuur als het FB-variabelendeclaratie-gedeelte.
De CPU heeft twee databouwsteenregisters, het DB- en DI-register. Hierdoor kan 
u twee databouwstenen tegelijkertijd geopend houden. Wanneer u een
databouwsteen wil openen in een al bezet register, wordt de vorige data-
bouwsteen gesloten. U moet een geopende databouwsteen niet sluiten.
Elke databouwsteen kan in elk register gebruikt worden.

Toegang tot een databouwsteen DI-register DB-register
in het DI-register
OPN DI4

Toegang tot een databouwsteen DI-register DB-register
in het DB-register
OPN DB1

of laad de databouwsteen DB1 als DB
L DB1.DBW0

Wanneer u een DB gebruikt die verbonden is met een FB, wordt de data-
bouwsteen geopend in het DI-register.

DB1

DB4

13 Basis PLC

Instantie-databouwstenen

Een instantie-databouwsteen is een duplicaat van de
declaratietabel van de bijhorende functiebouwsteen. De 
data in de instantie-DB blijven bewaard nadat de FB
gesloten is.  

Instantie-
databouwsteen

Declaratie-
gedeelte van de 
functiebouwsteen
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1. De instantie-DB aanmaken bij de oproep van de FB

Instantiedatabouwstenen maken
2. Een nieuwe instantie-DB aanmaken

Een instantie-DB
aanmaken Een nieuwe instantie-DB kan op twee manieren gemaakt worden: 

Bij de oproep van de FB geeft de gebruiker de instantie-DB aan, waarmee de 
FB moet werken. De volgende melding verschijnt dan: 
“The instance data block DBx does not exist. Do you want to generate it ?". 

Bij de declaratie van een nieuwe DB kiezen we het type "Data block 
referencing a function block".

Nota Een instantie-DB kan maar met één enkele FB worden verbonden. Maar bij elke 
oproep kan de FB met een andere instantie-DB worden verbonden.
Wanneer de FB wordt veranderd (toevoeging van bijkomende parameters of 
statische variabelen), moet de instantie-DB vervolgens opnieuw gegenereerd
worden. 
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Bouwsteenparameters achteraf toevoegen/verwijderen

Registre
rin

g

Probleemstelling Wanneer er achteraf nog bijkomende bouwsteenparameters toegevoegd worden 
aan een bouwsteen die al in het programma opgeroepen werd, moet ook de 
bouwsteenoproep geactualiseerd worden. 
Anders zou het kunnen dat de CPU in stop gaat of dat de goede werking van de 
bouwsteen niet meer verzekerd is, aangezien de bijkomende parameters bij de 
bouwsteenoproep aan actuele parameters moeten worden toegewezen.
In ons voorbeeld werd er een bijkomende ingangsparameter “Terugmelding" 
ingevoegd.

Actualisering Na het bewaren van de bouwsteen, waarvan het declaratiegedeelte werd
van de oproep veranderd, signaleert het systeem u de eventuele problemen. 
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Bij het openen van de oproepende bouwsteen:

Correcties bij de oproep van gewijzigde bouwstenen

1 x rechterknop

Actualisering Bij het openen van de oproepende bouwsteen, geeft het systeem de melding
van de oproep „There is a time stamp conflict with at least one block call " en geeft de oproep in 

het rood weer.
Klik met de rechtermuisknop op de bouwsteenoproep en selecteer het menu
“Update Block Call". De bouwsteenoproep wordt opnieuw weergegeven en bevat, in 
ons voorbeeld, de bijkomende ingangsparameter “Terugmelding“, die dan kan
worden toegewezen. Vervolgens wordt de instantie-DB voor de functiebouwstenen 
opnieuw gegenereerd. 
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Bouwsteenoproepen Een voorwaardelijke bouwsteenoproep is in STEP 7 (STL) alleen beschikbaar 
voor niet-parametreerbare bouwstenen. Om met de instructie call een
voorwaardelijke oproep te realiseren, moet er vóór de bouwsteenoproep een
voorwaardelijke sprong (JC) over de bouwsteenoproep staan.  
In LAD bestaat de mogelijkheid om een bouwsteenoproep via de ingang EN te 
sturen.

Nota Tijdens het oproepen en het verlaten van een functiebouwsteen wordt de inhoud
van het databouwsteenregister omgewisseld. Dit betekent dat, als een globale DB
al vóór de oproep geopend was, deze niet langer geldig is in de FB.

17 Basis PLC

Bouwsteenoproepen

Operatie Betekenis Voorbeeld

CALL Onvoorwaardelijke Call FC20
bouwsteenoproep Call FB12,DB10

UC UC FC20
UC FB22

CC Voorwaardelijke oproep CC FC20
CC FB20
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A I 0.1                
JNB _001    
CALL FC 1      

_001: A             BR              
= Q 9.0

FC 1
EN ENOI0.1 =

Q9.0
Voorwaardelijke 
oproep

Gebruik van de EN/ENO-parameter

LAD box-instructies
(FC, FB, Move, Add, etc.)

(   )EN ENO

Indien actief (1),
uitvoering van de 
box-instructie.

Indien niet actief (0), 
geen uitvoering van
de instructie.

Indien actief (1), werd de 
instructie foutloos uitgevoerd.

Indien niet actief (0), werd 
de instructie niet opgeroepen, 
of trad er een fout op bij de 
uitvoering

EN = Enable Input ENO = Enable Output

Voorbeeld: bouwsteenoproep in LAD en STL

Standaard FC De volgende regels zijn van toepassing voor de bewerking van de standaard FC's:

Als EN = 1, wordt de bouwsteen bewerkt en, in geval van uitvoering zonder 
fout, is ENO ook gelijk aan 1.

Als EN = 0, wordt de bouwsteen niet bewerkt en is ENO ook gelijk aan 0.

Als er bij de bewerking van de bouwsteen een fout optreedt, wordt ENO gelijk
aan 0.

Gebruikers-FC Of een gebruikersbouwsteen nu in LAD, in FBD of in STL geprogrammeerd werd, 
de parameters EN en ENO worden extra ingevoegd bij de oproep van deze 
bouwsteen in LAD/FBD. We kunnen dan het RLO transfereren.
EN/ENO zijn niet voorzien in STL. Ze kunnen wel door de gebruiker worden
gesimuleerd.
Wat ook de gekozen voorstellingswijze is, de gebruiker moet altijd een fouten-
analyse programmeren.

Vernesting In LAD/FBD kunnen we verschillende blokjes achter elkaar schikken en ze logisch 
combineren via EN/ENO.


