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1 Ensysta S7-tool

1 Introductie

1.1 Welkom

Welkom bij de S7-Tool voor de Ensysta-standaard.

Dit programma reikt een aantal hulpmiddeltjes aan, om in het kader van de Ensysta-standaard
voor Step7 op een efficiënte manier:
· de bouwstenen van de controle-modules op te bouwen
· tagnamen automatisch in te vullen in de instantie-DB van de controle-modules
· lijsten voor alarmen en meldingen op te stellen voor ProTool
· een datablok met vaste tekst op te stellen
· een reeks opeenvolgende bits te maken (bijvoorbeeld merkers of I/O-bits)
· in STL een grafcet te maken met een willekeurig aantal stappen.
· een datablok met willekeurige datatypen te genereren

De verschillende hulpmiddelen zijn onderverdeeld in diverse tabbladen.

Het aanmaken van de nodige tabellen kan het best met een spreadsheet (bijvoorbeeld Microsoft
Excel).

1.2 Richtlijnen

In dit bestand worden volgende symbolen gebruikt:

· Accoladen { }
Weergave van een menu-item

· Rechte haken [ ]
Weergave van een knop (button)

· Aanhalingstekens " "
Weergave van een optie

· Ronde haken met een nummer (1)
Verwijzing naar een referentie in een afbeelding 
(een tekstballon met daarin hetzelfde nummer)

1.3 Step7 sourcefiles

Voor de meeste hulpmiddelen uit dit programma, moet u in Step7 gebruik maken van sourcefiles.

Deze STL-sourcefiles komen terecht in de sources-container van uw Step7-project:
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Er bestaan twee manieren om een sourcefile aan te maken:
· Een sourcefile starten om te editeren
· Van een bestaande blok een sourcefile genereren

1.3.1 Sourcefile editeren

· Selecteer de sources-container in uw project.
· Kies via het menu {Insert} {S7 Software} {STL Source}

· Geef uw sourcefile een naam en open deze door erop te dubbelklikken

1.3.2 Sourcefile genereren

· Open de LAD/STL/FBD-editor (eventueel door een willekeurige FC of FB te openen)
· Kies via het menu {File} {Generate Source...}

· Geef een naam voor uw sourcefile en klik [OK]:
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· Kies vervolgens de bouwsteen waarvan u een sourcefile wil genereren en klik [OK]:
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Kies bij voorkeur de optie "Absolute" address.
Wanneer u de sourcefile in een ander project wenst te gebruiken, moet de
symbolenlijst niet overeenkomen. Deze optie werkt dus transparanter dan de optie
"Symbolic".

· De sourcefile wordt gegenereerd en komt terecht in de sources-container van uw project.

2 Onderdelen

2.1 Overzicht

De verschillende hulpmiddelen zijn onderverdeeld in tabbladen:

· SrcGen
Laat u toe een functie of functieblok te genereren waarin gelijksoortige controlemodules
worden aangeroepen.

· TagName
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Biedt de mogelijkheid in de instantie-DB's van de controlemodules, de tagnamen
automatisch in te vullen.

· Grafcet
Voor het aanmaken van een rechtlijnige grafcet STL-code met een willekeurig aantal
stappen.

· DBGen
Om een datablok met uiteenlopende types te genereren.

· AlmMsg
Maakt het mogelijk een alarmlijst of een lijst met meldingen te genereren voor ProTool.

· StringDB
Voor het genereren van een datablok met vaste tekst.

· ArrayDB
Maakt een datablok aan met arrays en ingevulde waarden.

· BitGen
Om een lijst met opeenvolgende bits (ingangen, uitgangen of merkers) te genereren.

· Config
Hiermee kan men de S7-Tool configureren.

· Info
Bevat info over het programma, waaronder het versienummer en een historiek.

2.2 SourceGen

2.2.1 Inleiding

Deze tool stelt u in staat om de bouwstenen te genereren voor de S7-standaard van Ensysta.

Er bestaan twee mogelijkheden:
- Er wordt een functie gemaakt, waarbij alle modules worden aangestoten met een bijhorende
(unieke) datablok.

zie Werkwijze 1 SourceGen
- U maakt een functieblok waarbij alle modules worden opgeroepen. Hierbij hoort dan één
instantie-datablok.

zie Werkwijze 2 SourceGen

Welk van de twee mogelijkheden van toepassing is, wordt bepaald door de optie "één instantieDB"
in het tabblad 'Config'

2.2.2 Werkwijze1

•
Men vertrekt van een rekenblad (spreadsheet), bijvoorbeeld Excel, waarin alle parameters staan
van verschillende element-types (motoren, kleppen, enz.).
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Selecteer alle velden van alle control-modules, zonder de headers (in ons voorbeeld vanaf veld B5
naar onder en naar rechts).
Opmerking: De eerste vijf kolommen (tag, commentaar, FB-nr, ...) liggen vast! Zij zijn
fundamenteel voor het juist genereren van de sourcefile!

‚
Uit de tabel wordt een sourcefile gegenereerd die in S7 moet gecompileerd worden. 
Het gewenste nummer voor deze functie moet in het tooltje ingeven worden in het numerieke veld
bovenaan (1).

De tabel plakt men in het tooltje via de knop [Plakken].
Bedien vervolgens de knop [Genereer].

ƒ
Nu moet men in Step7 de source nog compileren.
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- Maak in de S7-manager een lege sourcefile aan (zie ook Sourcefile editeren).
- Open de lege sourcefile en plak de data uit het klembord (CTRL-V).
- Kies vervolgens uit het menu {File} {Compile} om de functieblok te genereren (let op: als de FB

reeds bestaat, wordt deze zonder vraag overschreven).

2.2.3 Werkwijze2

•
Men vertrekt van een rekenblad (spreadsheet), bijvoorbeeld Excel, waarin alle parameters staan
van eenzelfde element-type (bijvoorbeeld MOTOREN).

Selecteer alle velden (zonder de header - in ons voorbeeld de eerste rij niet selecteren).

‚
Uit de tabel wordt een sourcefile gegenereerd die in S7 moet gecompileerd worden. 
Het gewenste nummer voor deze functieblok moet in het tooltje ingeven worden in het numerieke
veld bovenaan (1).

De tabel plakt men in het tooltje via de knop [Plakken].
Kies bovendien het type van de elementen (2) waarvoor men de S7-file gaat aanmaken (in ons
voorbeeld "Motor").
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Bedien vervolgens de knop [Genereer].

ƒ
Nu moet men in Step7 de source nog compileren.
- Maak in de S7-manager een lege sourcefile aan (zie ook Sourcefile editeren).
- Open de lege sourcefile en plak de data uit het klembord (CTRL-V).
- Kies vervolgens uit het menu {File} {Compile} om de functieblok te genereren (let op: als de FB

reeds bestaat, wordt deze overschreven).

2.2.4 Opmerking

De gegenereerde functie staat standaard in STL (STatement List).
Het is in de S7-editor mogelijk om deze STL-code om te zetten naar poorten via het menu {View}
{FBD} of naar ladder via het menu {View} {LAD}.
U moet dan de functie bewaren, als u dit formaat definitief wilt behouden!

2.3 TagName

2.3.1 Inleiding

Hiermee kunt u de tagnamen in de instantie-DB van de elementen automatisch laten invullen.

Er bestaan twee mogelijkheden:
- De tagnamen worden afgeleid uit de symbolische namen van de bijbehorende datablokken en
ingevuld in de betreffende individuele datablok.

zie Werkwijze 1 tagnamen
- Tagnamen worden ingevuld in het desbetreffende veld van de gezamelijke datablok.

zie Werkwijze 2 tagnamen

Welk van de twee mogelijkheden van toepassing is, wordt bepaald door de optie "één instantieDB"
in het tabblad 'Config'

2.3.2 Werkwijze1

De voorwaarde voor het gebruik van deze tool is dat alle instantie-DB's, die automatisch
gegenereerd werden via SourceGen, een symbolische naam moeten hebben (meer bepaald de
tag van de component). Deze naam zal dan ingevuld worden onder "tagname".
Dit kan men eventueel plakken vanuit Excel in de symbolenlijst van Step7.
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Ga als volgt te werk om de tagnamen in te vullen:

•
Maak van alle betrokken DB's in Step7 een sourcefile (zie Sourcefile genereren).
Let op: hier moet de optie "Symbolic" gebruikt worden voor het genereren van de sourcefile (niet
"Absolute").
Knip de inhoud van deze sourcefile naar het klembord (alles selecteren en CTRL-X).

‚
Plak de data in de S7-Tool met de knop [Plakken] (kies het juiste tabblad! è tabblad TagName).
Laat de tagnamen invullen door de tool via de knop [Genereer].

ƒ
Plak de data terug in de sourcefile in de Step7-editor (CTRL-V).
Compileer de file è CTRL-B of menu {File} {Compile}

Het resultaat ziet er als volgt uit:
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2.3.3 Werkwijze2

Hiermee kunt u de tagnamen in de instantie-DB van de elementen automatisch laten invullen.
•

•
Maak van de betrokken DB in Step7 een sourcefile (zie Sourcefile genereren).
Knip de inhoud van deze sourcefile naar het klembord (alles selecteren en CTRL-X).

‚
Plak de data in de S7-Tool met de knop [Plakken] (kies het juiste tabblad!).
Laat de tagnamen invullen door de tool via de knop [Genereer].

ƒ
Plak de data terug in de sourcefile in de Step7-editor (CTRL-V).
Compileer de file è CTRL-B of menu {File} {Compile}

Tip
Maak met SrcGen alle FB's (kleppen, motoren, ...) en laat de instantie-DB's genereren door Step7.
Genereer vervolgens één sourcefile voor alle DB's.
U kunt dan de tagnamen voor alle typicals in één keer door het tooltje laten invullen!
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2.4 Grafcet

2.4.1 Werkwijze

Met dit tooltje maakt u een grafcet in STL-code met een willekeurig aantal stappen.

•
Kies in de S7-tool het aantal stappen en klik genereer:
 

 

‚
Open de FC (functie) of FB (functieblok) waar u de code wilt gebruiken en plak de code daar:
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ƒ
Merk op dat #stat_GRF rood gekleurd is omdat deze variabele niet bestaat. Maak in de STL-editor
deze variabele aan (type INT) of vervang hem door een andere variabele (bijvoorbeeld een
merkerwoord):
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2.5 DBGen

2.5.1 Werkwijze

Om een datablok aan te maken met willekeurige types kunt u deze tool gebruiken.
De kolommen in uw tabel (bijvoorbeeld via een rekenblad) moeten wel een vastgelegde structuur
hebben, namelijk

TAG TYPE COMMENTAAR

•
Kopieer uw tabel naar het klembord:
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‚
Kies in de S7-tool het tabblad "DBGen" en klik op de knop [Plakken] (1).
Vul het gewenste databloknummer in (2) en klik vervolgens op de knop [Genereer] (3).

ƒ
De code moet in Step7 gecompileerd worden.
- Maak in de S7-manager een lege sourcefile aan (zie ook Sourcefile editeren).
- Open de lege sourcefile en plak de data uit het klembord (CTRL-V).
- Kies vervolgens uit het menu {File} {Compile} om de datablok te genereren (let op: als de DB

reeds bestaat, wordt deze zonder vraag overschreven).
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Tip
Indien u in het rekenblad een vierde kolom voorziet (naast de kolom "commentaar") met daarin
vooropgestelde waarden, dan zal DBGen een DB genereren waarin deze waarden als
standaardwaarden ingevuld staan.
U moet dan vier in plaats van drie kolommen copiëren naar DBGen.

2.6 Alarmen/Meldingen

2.6.1 Werkwijze

Dit onderdeel laat u toe automatisch een alarmlijst te genereren voor ProTool.

•
Maak een alarmlijst aan in een editor of rekenblad (spreadsheet).

Copieer deze lijst naar het klembord.

‚
Plak de data in het tooltje (let op het tabblad!) en laat de alarmlijst aanmaken via de knop
[Genereer].
Bewaar deze lijst naar een bestand door de knop [Bewaren] te bedienen.
Dit bestand kan men dan in ProTool importeren.

ƒ
Open in ProTool de alarmlijst door erop te dubbelklikken:

Kies vervolgens via het menu {Edit} {Import} en ga naar het bestand dat u in de S7-Tool heeft
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aangemaakt.

2.6.2 Alarmlijst uit exportbestand

Om een alarmlijst te distilleren uit een exportbestand kan men het tooltje ook in omgekeerde
richting gebruiken:

Klik op de knop "Open Alarm" en navigeer naar het exportbestand.
Na het openen van het bestand wordt een lijst aangemaakt en naar het klembord gecopieerd.

2.6.3 Opmerking

Voor het aanmaken van een lijst met meldingen, gebruikt u dezelfde werkmethode als beschreven
in Werkwijze Alarmen/Meldingen.

In stap 3 opent u echter de "Event Messages" door erop te dubbelklikken.

2.7 StringDB

2.7.1 Doel

De bedoeling van deze tool is op een makkelijke manier een datablok aan te maken, waarin vaste
tekst wordt opgeslagen, die bijvoorbeeld via een communicatieprocessor dient te worden
verzonden (serieel naar een printer of via ethernet naar een database-systeem). 
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ò

2.7.2 Werkwijze

Vul in het ingaveveld bovenaan een datablok-nummer in (1). 

In het tekstveld kan men data plakken uit het klembord door hier met de rechtermuistoets in te
klikken, ofwel typt men de data rechtstreeks in het tekstveld in (2). 
Klik vervolgens op de knop [genereer] (3). De sourcefile wordt gegenereerd en naar het klembord
gekopieerd.
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Om de datablok in Step7 aan te maken moet men:
- In de S7-manager een lege sourcefile aanmaken (zie ook Sourcefile editeren).
- De lege sourcefile openen en hierin de data uit het klembord plakken (CTRL-V).
- Vervolgens via het menu {File} {Compile} de datablok genereren (let op: als de DB reeds

bestaat, wordt deze zonder vraag overschreven).

2.8 ArrayDB

2.8.1 Werkwijze

De data voor deze tool staat kolomsgewijze en bevat zowel de definitie als de waarden voor de
arrays in de te genereren datablok.
Raadpleeg de voorbeeld-sheet bij dit programma voor meer informatie (zie knop in tabblad 'Info').

De structuur is dus:

- Naam array
- Commentaar
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- Type
- Aantal elementen (in de voorbeeld-sheet wordt dit berekend via een Excel-funtie)
- Lijst van de opeenvolgende waarden

Kopieer alle data (definitie + waarden) uit het werkblad:

In de S7Tool ArrayDB:
(1) te genereren datablok-nummer ingeven
(2) de gecopieerde data uit het werkblad plakken
(3) sourcecode genereren

Om de datablok in Step7 aan te maken moet men:
- In de S7-manager een lege sourcefile aanmaken (zie ook Sourcefile editeren).
- De lege sourcefile openen en hierin de data uit het klembord plakken (CTRL-V).
- Vervolgens via het menu {File} {Compile} de datablok genereren (let op: als de DB reeds

bestaat, wordt deze zonder vraag overschreven).
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2.9 BitGen

2.9.1 Werkwijze

Via dit tooltje kan u makkelijk een lijst van opeenvolgende bits genereren.

Met de combobox kiest u het type:
- Ingang I of E
- Uitgang Q of A
- Merker M
- Vlag V

Voorbeeld:

De gemaakte instellingen (figuur) genereren deze lijst:

M123.3
M123.4
M123.5
M123.6
M123.7
M124.0
M124.1
M124.2
M124.3
M124.4

Tip
Wanneer u een andere letter nodig heeft dan deze uit de combobox (bijvoorbeeld de letter B), dan
kan u die in de combobox intypen in plaats van een letter te selecteren via het neerwaarts pijltje.
Ook ingave van meerdere tekens is mogelijk, bijvoorbeeld DB12.DBX

3 Techn info & configuratie

3.1 Technische informatie

Om het programma zo transparant mogelijk te maken, wordt voor de module SrcGen gebruik
gemaakt van externe source-bestanden (*.src).
Deze bestanden bevinden zich in dezelfde map als het programma.

Om meer of minder velden automatisch in te laten vullen voor een blok, volstaat het deze
source-bestanden te wijzigen.

De eenvoudigste methode hiertoe is de aanmaak van een FB in Step7, waarin precies 1
controlemodule wordt opgeroepen en geconfigureerd.
Maak van deze FB een sourcefile (zie Sourcefile genereren).

Wijzig nu de 'velden' die dynamisch moeten worden door het nummer van de kolom in de
spreadsheet, en wel volgens het formaat:
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$xx met xx de nummer van de kolom.

Bedenk hierbij dat kolom $00 de kolom van de element-namen (tagnames) is (kolom A in Excel)
en deze bijgevolg niet kan voorkomen in de sourcefile. 
Verder is het veld $01 (kolom B in Excel) gereserveerd voor de netwerkcommentaar. 
Omdat nu voor elke control-module een aparte DB wordt gegenereerd, zijn de volgende drie
kolommen eveneens gereserveerd, namelijk:

kolom C $02 FB-nummer die hoort bij het type control-module
kolom D $03 de gewenste DB-nummer
kolom E $04 de exacte naam van de source-file (zonder extentie)

Kolommen C, D en E worden niet gebruikt indien u een FB met één bijhorende instantie wilt
genereren (SourceGen werkwijze 2).
Laat deze kolommen dan leeg, of vul er nepwaarden in. De kolommen moeten wel aanwezig
blijven!

Men kan concluderen dat men 95 velden ter beschikking heeft om dynamisch in te vullen, wat
meer dan voldoende is.

De plaatsen in het src-bestand welke starten met een $-teken, worden tijdens het genereren,
gesubstitueerd door de overeenkomstige velden van de spreadsheet.

Voorbeeld
SRC-bestand voor een klep, met daarin de velden gemarkeerd:

      A     $05; 
      =     L      0.0; 
      BLD   103; 
      A     $06; 
      =     L      0.1; 
      BLD   103; 
      A     $07; 
      =     L      0.2; 
      BLD   103; 
      A     $08; 
      =     L      0.5; 
      BLD   103; 
      A     $09; 
      =     L      0.6; 
      BLD   103; 
      A     $10; 
      =     L      0.7; 
      BLD   103; 
      A     $11; 
      =     L      1.0; 
      BLD   103; 
      CALL #KLEP (
           ILOCK                    := L      0.0,
           NO_NC                    := L      0.1,
           MAN_ACT                  := L      0.2,
           FB_OPEN                  := L      0.5,
           FB_CLOSE                 := L      0.6,
           PULS                     := L      0.7,
           RESET                    := L      1.0,
           QVALVE                   := $12);
      NOP   0; 
 
 

Bijhorende spreadsheet (3 rijen):

Hierin komt $08 overeen met de kolom 'FB_OPEN'.
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Het veld $09 richt zich dan op de kolom 'FB_CLOSE'.

Merk op dat de call-opdracht in het src-bestand een naam bevat, maar die wordt tijdens het
genereren integraal vervangen, dus de naam heeft eigenlijk geen belang.

3.2 Configuratie

Via het configuratiescherm (tabblad Config) kan men de werking van de source-generator naar
eigen behoefte aanpassen.

Zoals beschreven in de rubriek technische informatie, worden externe bestanden gebruikt die men
desgewenst kan modifiëren.
Om wijzigingen aan te brengen in één van deze bestanden kiest men in het configuratiescherm
het gewenste bestand (1) en klikt men op de knop [Edit Source] (2).

Het is tevens mogelijk nieuwe sourcefiles toe te voegen.

De gemaakte configuratie wordt bewaard in een initialisatiebestand (S7Tool.ini) welke men in de
tool kan editeren (zie ook Toevoegen nieuwe sourcefile).
Dit bestand ziet er standaard als volgt uit:

[Items]
Motor
Klep
Analoog
Digitaal
[Data]
11
10
12
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13

Er zijn twee rubrieken, namelijk Items en Data.

De rubriek 'Items' bevat alle elementen waarvoor men een sourcefile moet kunnen genereren. In
de praktijk moet er dan in de programmamap ook een SRC-bestand bestaan met dezelfde naam.
Alle items zijn selecteerbaar via de combobox in de SrcGen-tool.
Verder is er de bijhorende rubriek 'Data', welke de nummers bevat van de respectievelijke
functieblokken in Step7.
In de standaard ini-file, zoals hierboven afgebeeld, geldt dus:

Motor FB 11
Klep FB 10

Analoog FB 12
Digitaal FB 13

Tips
- Om snel toegang te krijgen tot het S7tool-venster kan men in het configuratiescherm de optie
"Blijf boven" (3) aanvinken.
Het venster blijft dan steeds boven andere vensters, ook indien de S7-tool geen focus heeft.

- In dit tabblad moet men met de optie "Eén instantieDB" (4) bepalen of de sourcefile gegenereerd
wordt voor een FB met bijhorende instantie-DB,
dan wel een FC met aanroep van de verschillende modules met elk een eigen instantie-DB.
Door het aanvinken van deze optie zal er in het tabblad "SrcGen" een selectieveld bijkomen om
het type module te selecteren (zie ook Werkwijze 2 SourceGen).

3.3 Toevoegen nieuwe sourcefile

Bij wijze van voorbeeld wordt hier stap voor stap getoond hoe een nieuw SRC-bestand kan
toegevoegd worden aan de S7-Tool.

Er werd bijvoorbeeld een nieuwe control-module ontwikkeld voor het aftellen van een hoeveelheid
vloeistof via een digitale ingang van de PLC.
De module heet Totalise en heeft het bloknummer FB 35.

Om in een project met meerdere totalisers het blok met de FB-calls automatisch te genereren,
wordt 'Totalise' als volgt geïntegreerd in de S7-Tool.

•
Maak het ASCII-bestand Totalise.src aan en plaats deze in de programmamap van de S7-Tool.
Hiervoor maakt men in Step7 een FB, waarin precies 1 aanroep van FB35 gebeurt.
Vul de velden in die men dynamisch wil maken (fictieve waarden).
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Genereer van deze FB (in ons voorbeeld FB290) een sourcefile (zie ook Sourcefile genereren).

‚
Open de gegenereerde sourcefile en selecteer hieruit het deel van de FB-call, in ons voorbeeld de
blauwe tekst:

FUNCTION_BLOCK FB 290
TITLE =
VERSION : 0.1

VAR
  TOT010101 : FB 35;    
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =

      A     I    290.0; 
      =     L      0.0; 
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      BLD   103; 
      CALL #TOT010101 (
           TELLER                   := L      0.0,
           DELTA                    := 1.230000e+001);

      NOP   0; 
END_FUNCTION_BLOCK

Copieer dit naar het klembord (CTRL-C), open NotePad, plak hierin de code (CTRL-V) en bewaar
dit tekstbestand als Totalise.src in de programmamap van de S7-Tool (meestal c:\Program
Files\Ensysta\).

ƒ
Open het configuratiescherm van de S7-Tool en klik op de knop [Open INI-file] (1).
Voeg in het editor-veld 'Totalise' in rubriek 'Items' toe (2) en tevens de nummer van de FB in
rubriek 'Data' (3):

Bewaar de configuratie met de knop [Save INI-file] (4).
Na het bewaren is de module Totalise meteen selecteerbaar in de combobox!

„
Het SRC-bestand is nog niet dynamisch gemaakt, dus selecteer Totalise in de combobox en klik
op de knop [Edit Source].
Notepad wordt geopend met daarin de sourcefile van de totaliser. Als dit niet het geval is, heeft u
iets fout gedaan!

Maak nu de velden dynamisch, in ons voorbeeld wordt de inhoud:

      A     $05; 
      =     L      0.0; 
      BLD   103; 
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      CALL #TOT010101 (
           TELLER                   := L      0.0,
           DELTA                    := $06);

      NOP   0; 

Zie Technische informatie voor meer info over de syntax van de dynamische velden.

U kan vanaf nu naar hartelust totaliser-blokken genereren...

Tip
- Indien u eerst het bloknummer genereert (stap 3), vervolgens de nieuwe module selecteert in de
combobox en dan [Edit Source] klikt, vraagt 
NotePad deze sourcefile te creëren (vermits het bestand niet bestaat). Zo moet men niet naar de
programmamap zoeken in Windows verkenner (zoals in stap 1 gevraagd wordt)!

3.4 Belangrijk

In deze beschrijving over de S7-Tool wordt gebruik gemaakt van source-files voor aanroep van de
control-modules in LADder of FBD (Function Block Diagram).

Wanneer men een groot aantal control-modules heeft, kan dit consequenties hebben voor het
geheugen van de PLC.
Door gebruik te maken van source-files in STL (STatement List) kan men de grootte van de
functie, waarin alle control-modules worden opgeroepen, significant beïnvloeden. Met STL-
sources wordt duidelijk minder geheugen verbruikt.

Men kan de S7-Tool makkelijk gebruiken met STL-sources, vermits met externe bestanden wordt
gewerkt (zie Technische informatie).

Ziehier een voorbeeld van de control-module "DIGITAAL", eerst in FBD-source en daarna in STL-
source:

FBD

A     $05; 
=     L      0.0; 
BLD   103; 
A     $06; 
=     L      0.1; 
BLD   103; 
A     $07; 
=     L      0.2; 
BLD   103; 
A     $08; 
=     L      0.3; 
BLD   103; 
CALL #DIGITAAL (
   SIGNAAL                  := L      0.0,
   ALARM_BIT                := L      0.1,
   ALARM_ON                 := L      0.2,
   PULS                     := L      0.3);
NOP   0; 

STL

CALL #DIGITAAL (
   SIGNAAL                  := $05,
   ALARM_BIT                := $06,
   ALARM_ON                 := $07,
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   PULS                     := $08);

Het verschil is opvallend: 18 lijnen code tegen 5 lijnen code per control-module, dat is bijna een
verhouding van 1 op 4.
Voor tientallen control-modules loopt het verschil snel op!

Om STL-sources aan te maken voor de S7-tool, gebruikt men de methode zoals beschreven in 
Toevoegen nieuwe sourcefile.
Vertrek dan met de LAD/STL/FBD-editor in de mode STL (zie menu View).

4 Betreft

4.1 Betreft Ensysta S7-Tool

OPGELET
Deze software is eigendom van Cegelec B.U. Ensysta en is onderhevig aan specifieke
gebruiksrechten!
Het is geen gratis software (geen freeware).
Indien u niet gemachtigd bent deze software te benutten, dient u het gebruik ervan onmiddellijk te
staken en de software van uw toestel te verwijderen.
Neem bij twijfel contact op met Cegelec B.U. Ensysta afd. Automation.

Deze tool werd gemaakt met Borland C++Builder en is in principe bruikbaar onder alle
Windows-versies na Win95.

Er werd getest met:
- Siemens Step7 versie 5.1 en versie 5.4
- Siemens ProTool versie 6.0

Indien u

q opmerkingen heeft

q een foutje heeft gevonden

q interessante ideeën hebt

q ...

dan zie ik dit graag tegemoet op volgend *-adres:
Mailbox Dirk Verlinden - Cegelec BU Ensysta

mailto:dirk.verlinden@cegelec.com
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