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Wanneer er in een installatie een sequentiële beweging geprogrammeerd moet worden is het 
interessant om gebruik te maken van S7 Graph.  De progammastructuur is opgebouwd uit 
verschillende stappen waarin acties geprogrammeerd worden, om de overstap naar een 
volgende stap te maken moet er aan bepaalde overgangsvoorwaarden voldaan worden. Deze 
moeten tussen de verschillende stappen geprogrammeerd worden. 
 

1. Aanmaken van een bouwsteen 
 
Om op een eenvoudige manier te kunnen werken met de S7 Graph software wordt hij 
geïntegreerd in de S7 software.  
 
Een sequentieel programma of programmaonderdeel moet in een FB geprogrammeerd 
worden. Dit is nodig zodat de gebruikte variabelen steeds in een bijhorende instantie DB 
opgeslagen worden.  
 
Voeg een nieuwe programmablok in en kies GRAPH als programmeertaal.    
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2. Settings 
 
De Block Settings van de FB die gebruikt wordt voor de S7 Graph programmatie moeten 
correct ingesteld worden.  
 

 
 
 

2.1. FB Parameters 
 
Het aantal parameters dat aangemaakt wordt in de FB en bewaard wordt in de DB. Voor 
CPU’s die niet kunnen werken met blokken van 8KB werken niet User defined. 
 
Input parameters voor standaard werking 
 
EN Bool Enable 

OFF_SQ Bool Sequencer deactiveren, alle stappen worden gedeactiveerd 

INIT_SQ Bool Sequencer initialiseren, de initiele stap wordt geactiveerd 

ACK_EF Bool Bevestigen van een storing 

S_PREV Bool De nummer van de vorige stap wordt weergegeven in S_NO (output 
parameter) 
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S_NEXT Bool De nummer van de volgende stap wordt weergegeven in S_NO 
(output parameter)  

SW_AUTO Bool Automatische mode wordt ingesteld bij pos flank 

SW_TAP Bool Inching mode wordt ingesteld bij pos flank. Iedere overgang naar een 
volgende stap moet worden bevestigd door S_PUSH als aan de 
transitievoorwaarde voldaan is. 

SW_MAN Bool Manuele mode wordt ingesteld bij pos flank 

S_SEL Int Selecteer een stap 

S_ON Bool Activeer de geselecteerde stap (uit S_PREV of S_NEXT) 

S_OFF Bool Deactiveer de geselecteerde stap (uit S_PREV of S_NEXT) 

S_PUSH Bool Òvergang naar volgende stap in Inchingmode 

 
Output parameters voor standaard werking 
 
ENO Bool Wordt hoog wanneer de FB enabled is 

S_NO Int Geeft de geselecteerde stapnummer weer 

S_MORE Bool Geeft weer of er meerdere stappen actief zijn  

S_ACTIVE Bool Geeft weer of er een stap actief is  

ERR_FLT Bool Storing aanwezig 

AUTO_ON Bool Automode actief 

TAP_ON Bool Inching mode actief 

MAN_ON Bool Manuele mode actief 

 
 

2.2. Executabillity 
 
Om Graph blokken uit te kunnen voeren moet er een hulpblok voorzien worden. Deze wordt 
door S7 Graph aangemaakt. Afhankelijk van het type CPU dat er gebruikt wordt, moeten we 
een keuze maken tussen FC70 / 71 / 72.  

- Standaard wordt FC72 gebruikt, voorwaarde is dat de CPU blokken van meer dan 
8Kbyte kan verwerken. 

- FC70 wordt gebruikt, op voorwaarde dat de CPU SFC17 en 18 bevat. 
- FC71 wordt gebruikt in alle andere situaties.    

 
2.3. Interface Discription 

 
Structure Arrays : De instance DB wordt opgebouwd uit Arrays. Het geheugengebruik van de 
PLC is optimaal. Stapnamen worden niet opgeslagen en symbolische adressering van andere 
blokken is niet mogelijk. 
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Individual structures : De data, zowel de stappen als de transities, wordt in de DB opgeslagen 
in structures. Symbolische adressering is mogelijk, de DB herkent directe toegang maar ook 
stap en transitienamen, hiervoor is er wel meer geheugen nodig. 
 

2.4. Sequencer properties 
 
Skip step: een stap moet niet actief worden als de transitievoorwaarden voor en achter de stap 
reeds voldaan zijn. 
Acknowledge errors: fouten moeten bevestigd worden alvorens het programma verder gaat. 
 
 



Deel 2 : Graph 09/05 6 

3. Opbouw van het programam in Graph 
 

 
 

3.1. Variabelen declaratie 
 
Hier kunnen de lokale variabelen die we in de FB gebruiken gedeclareerd worden. IN / OUT / 
STAT worden bewaard in de instance DB, TEMP is een tijdelijke variabele. 
 

3.2. Sequention chart 
 

Hier wordt het sequentiële programma geschreven.  Het is opgebouwd uit stappen waaraan 
acties gekoppeld worden. De acties staan rechts van de stappen in een rechthoek. Hier kunnen 

de acties ook bij aangemaakt 
worden: 
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Address 1 :  
Hier wordt het adres ingegeven waarvoor de actie van toepassing is. 
 
Event : 
De gebeurtenis die aanleiding geeft tot het uitvoeren van de instructie 
 
Instruction : 
De instructie die uitgevoerd wordt naar aanleiding van een event 
 
Depends on interlock : 
De actie kan al dan niet gekoppeld worden aan een interlock 
 

 
 
Interlock :  
Als aan de interlock voorwaarde voldaan is zullen de acties die afhankelijk zijn van de 
interlockvoorwaarde uitgevoerd worden. Overgangen tussen verschillende stappen zijn 
onafhankelijk van de interlock.  
We kunnen zelf bepalen aan welke voorwaarden de interlock moet voldoen door ze te 
programmeren.   
Indien de interlock niet geprogrammeerd is, is altijd aan de voorwaarden voldaan. 
 
Supervisie :  
Als aan de supervisie voorwaarde voldaan is, is er een storing opgetreden, er zal niet 
overgegaan worden naar de volgende stap, ook al is er aan de overgangsvoorwaarde voldaan. 
Om verder te kunnen gaan moet de supervisie gereset worden, indien dit gebeurt zonder dat 
de fout verdwenen is gaan we geforceerd een stap verder. 
We kunnen zelf bepalen aan welke voorwaarden de supervisie moet voldoen door ze te 
programmeren.   
 
Transitievoorwaarde :  
Om over te kunnen gaan van de ene naar de andere stap moet er voldaan zijn aan de 
overgangs- of transitievoorwaarden.  We kunnen zelf bepalen aan welke voorwaarden de 
transitie moet voldoen door ze te programmeren.   
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Events:  
 
S1 Actie wordt uitgevoerd op het moment dat de stap geactiveerd wordt 

S0 Actie wordt uitgevoerd op het moment dat de stap gedeactiveerd wordt 

V1 Actie wordt uitgevoerd bij het opkomen van de supervisie  

V0 Actie wordt uitgevoerd bij het afvallen van de supervisie 

L0 Actie wordt uitgevoerd bij het opkomen van de interlock 

L1 Actie wordt uitgevoerd bij het afvallen van de interlock 

No event Actie wordt uitgevoerd als de stap actief is en de interlockvoorwaarde voldaan is  

 
Instructions: 
 
N Adres aansturen zolang de stap actief is  

S Adres setten 

R Adres Resetten 

On Stap i activeren 

Off Stap I deactiveren 

Call Oproepen van een functie 

CS Setten van een counter / adres is counternummer / timer is tellerconstante 

CU Count Up  

CR Reset Counter 

CD Count Down 

TL Pulstimer / adres is timernummer / timer is pulstijd 

TD Ondelaytimer / adres is timmernummer / timer is delaytijd 

TR |Reset timer / adres is nummer van de timer 
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4. Downloaden 
 
De aangemaakte bouwsteen moet eerst opgeslagen worden in het programma. Tijdens het 
opslaan zal de software de bouwsteen compileren, de fouten en de waarschuwingen worden 
onderaan op het scherm weergegeven. Zodra er geen fouten meer in de blok aanwezig zijn 
kan deze in de PLC geladen worden via de download functie. 
 
Let er op dat je vooralleer het programma te testen ook de Instantie DB, die bij de Graph FB 
hoort in de CPU laadt. Ook de FC 70/71/72 moet in de CPU geladen  worden vooralleer het 
programma correct uitgevoerd kan worden. 
 

5. Testen 
 
Debug - monitoring 
Als het volledige programma in de CPU geladen is en het systeem in run is kunnen we gaan 
testen. Hiervoor hebben we de Debug – Monitoring functie ter beschikking. Er wordt getoond 
(in groene kleur) welke stukken van de sequencer in uitvoer zijn. 
 
Control sequencer 
Met deze testtoets kunnen we in handbediening of inching mode de sequencer testen. 
(Inching: iedere overgang moet bij geldige transitievoorwaarde manueel bevestigd worden) 
    
  


