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1. Especificações

1.1 Especificação do bloco de função.

   Projeto

       FB
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                   Itens                                        Descrição                         Observação

Máx. registrado

Máx. usado FB

Linguagem IL / LD

128

Até a memória da CPU

Biblioteca de usuários

Nome

Senha

Dica de senha

Capacidade
Do programa

Descrição

Variável
Número
Máximo

Nome

Descrição

Máx. 32 caractéres

Nome

128

Máx. 32 caractéres

Máx. 40 caractéres

Máx. 64 caractéres

Máx. 16 caractéres

Máx. 16 caractéres

512 IL Máx. 512 steps

Entrada + I / O : 64
Saída + I / O : 64

Variável Local : 896 Word
Local Variable : Z Dev.



          Séries                     CPU                       FB                FB extension
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1.2 CPU disponível com bloco de função ( TIPO FB : NORMAL / 
EXTENSÃO ).

▶ Extensão FB: É possível utilizar vários blocos de função em um 
programa.
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O

O

O
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  Séries                             CPU            Entrada (64bits)     Saída (64bits)    Monitoramento
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1.3 Bloco de função operando tipo "L".

Se configurar um bloco de função, dezesseis words ( 256 bits ) é atribuído 
automaticamente ao endereço "L" do dispositivo.
Portanto, o usuário não pode usar esses endereços "L" em outro programa 
de verificação.
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CM1

CM2

CM3

XP1A

XP2A

XP3A

CP3

CP4

XP1B

XP2B

XP3B

BP

PLCS

PLCS BLOCK

L984.0 ~ L987.F

L112.0 ~ L115.F

L984.0 ~ L987.F

L48.0 ~ L51.F

L240.0 ~ L243.F

L988.0 ~ L991.F

L116.0 ~ L119.F

L988.0 ~ L991.F

L52.0 ~ L55.F

L244.0 ~ L247.F L248.0 ~ L255.F

L56.0 ~ L63.F

L992.0 ~ L999.F

L120.0 ~ L127.F

L992.0 ~ L999.F
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2. Configurando um bloco de função.
  
2.1 Adicionar um novo bloco de função.

Para configurar um projeto com function block, é necessário habilitar a 
opção "FB extension" no momento em que o projeto estiver sendo criado.
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Quando criado um projeto "FB Extension", nele temos integrado a coluna
de ferramentas exclusiva para o bloco de função.

Clique com o botão direito na biblioteca do bloco de função e escolha a 
opção "Add FB (A)".

▶ Biblioteca do usuário : O bloco de função configurado, é salvo nesta
pasta. É possivel editar, importar e exportar o bloco de função. A biblioteca
do usuário pertence à propriedade do projeto, portanto, se você criar um 
novo projeto ou abrir outro projeto, o bloco de função será removido. Se 
for necessário utilizar o bloco de função que criou no outro projeto, é 
possível exportá lo para o projeto ou adiciona lo à biblioteca de usuários. 
Se o bloco de função na biblioteca não for utilizado no programa scan, ele 
será removido quando você baixar o arquivo de projeto para o PLC. 
Portanto, após a exportação, insira o bloco de função no programa 
principal e salve. 
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É possível encontrar o bloco de função excluído depois de efetuar o upload
do CLP para o CICON, clique em arquivo e selecione a opção "import 
FB".

▶ Biblioteca de sistema: Este é o bloco de função fixo que o software 
fornece. Não é possível editar o bloco de função da biblioteca de sistema.

▶ Biblioteca do sistema de usuário: Se exportar um bloco de função para 
um projeto, é possível salvar e manter o bloco permanentemente integrado 
no projeto.

▶ Biblioteca do sistema de usuário: Não é possível editar o bloco de 
função nesta pasta, porém é possível excluí lo.

Digite o nome do bloco de função e clique em "OK", caso deseja 
bloquear o bloco de função, digite a senha configurada e confirme. Caso 
contrário, basta deixar um espaço em branco no campo "Password".
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A variável e o programa são criados no FB002, os pontos de interrogação 
que aparecem na bilioteca do usuário irão desaparecer quando for definido 
uma variável e um programa de bloco de função.
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2.2 Exportação de bloco de função.

Clique com o botão direito do mouse no bloco de função e selecione a 
opção "export FB" ( Function Block → File ).

▶ Se clicar em sim, o bloco de função será guardado na biblioteca do 
sistema do utilizador, a biblioteca do sistema do usuário pertence à pasta 
CICON, portanto, mesmo se você abrir um projeto ou criar um novo 
projeto, você sempre poderá usar o bloco de função na  biblioteca do 
sistema do usuário.

Aviso: Não é possível editar o bloco de função na biblioteca do sistema do 
usuário.

▶ Se você clicar em não, o bloco de função será salvo na pasta do seu PC. 
É possível também importar este arquivo de bloco de função para outro 
arquivo de projeto. Você pode editar o bloco de função na biblioteca do 
usuário.
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2.3 Importação bloco de função.

Clique com o botão direito do mouse em biblioteca do usuário e selecione 
a opção "Import FB Library" (File → Function Block).

Escolha o arquivo bloco de função (*. FBS) e clique em abrir.
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Se o mesmo nome de bloco de função existir na biblioteca, clique em sim 
para alterar o nome.

Digite o novo nome e clique em "OK".

O bloco de função (FB005) é adicionado apenas na biblioteca do usuário.
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3. Variavel de bloco de função.

Clique duas vezes em "variable", irá aparecer a configuração das 
variáveis do bloco de função.
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▶ A variável na pasta FB é a variável local que só funciona na pasta FB 
atual, ou seja não é possível utilizar variáveis de um determinado bloco de 
função em outros blocos.

Nome da variável: Não é possível utilizar o mesmo nome com o bloco de 
função ou algum endereço do dispositivo. O tamanho máximo permitido é 
de dezesseis caractéres.

▶ E / S: No menu suspenso E / S, escolha entrada, saída ou entrada / saída.

- Entrada: Lê o valor inteiro ou o endereço do dispositivo.
- Saída: Escreve somente o endereço do dispositivo ( o valor inteiro não é 
possível ).
- E / S (Entrada e Saída): Você pode usar um endereço do dispositivo para 
entrada ou saída.

▶ Não é possível utilizar o tipo de dispositivo abaixo para saída e E / S.

-  X / F / T / TC / TS / C / CC / CS
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• Tipo: No menu das variáveis, determine o formato da variável declarada, 
bit, word, double word ou float.

- B (bit): 0 ou 1.
- W (word): 2 bytes ( sem sinal: 0 ~ 65,535 / com sinal: -32,768 ~ 32,767).
- DW (double word): 4 bytes ( sem sinal: 0 ~ 4.294.967.295 / com sinal: 
2.147.483.648 ~ 2.147.483.647).
- F (Float): 4 bytes (3..4E +/- 38: 7 digits).

• Dispositivo: Não é possível configurar o endereço do dispositivo no 
bloco. O endereçamento é efetuado no programa principal ( Ladder 
Logic ), na configuração do bloco é atribuido apenas o nome do tag.

• Descrição: É possível configurar o nome com até dezesseis caractéres. 
Adicionar entrada: O nome da variável padrão é IN com o número que 
complementa o tag.
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4. Programa de bloco de função.

4.1 Desenvolvimento de programa ( lógica em ladder ).

Clique duas vezes em programa. O programa de varredura de bloco de 
função é muito similar com o programa de varredura principal. Ao invés 
de utilizar as instruções END / PEND, é utilizado a instrução "FB 
Program End" para finalizar o programa e torná lo cíclico.
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Para alterar o layout do editor do bloco de função, clique em "Tool", 
escolha a opção "CICON options" e selecione a aba "FB option".
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Para alterar o layout do editor de digitalização FB, clique em "Tool" e 
escolha "CICON Options" e clique na aba "FB".

18

   Documento:  Function Block

                                                                                                                                                                                           Data Emissão: 04/01/2017.

                                                                                                                                                                                                     Revisão: 1



    Function Block – Manual

Se você inserir uma instrução, um contato NF ou NA e bobina em uma das
linhas, as variáveis declaradas no bloco de função apareceram para serem 
selecionadas. Digite a variável ou clique duas vezes no nome da variável e 
clique em OK.

Quando concluído a inserção das instruções e ferramentas de programação 
na linha, aparece uma linha destacada em vermelha na vertical.

Exemplo: Se IN1 estiver ligado, OUT1 permanecerá ligado.
Se você salvar o programa, a marca vermelha desaparecerá.
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5. Inserindo um bloco de função no programa principal ( scan ).

5.1. Seleção do bloco de função no ladder.

Para inserir um bloco de função, é necessário primeiro criar um programa 
principal ( scan ).

Clique no local que deseja inserir o bloco e pressione Shift + F9 ou clique 
com o botão direito, LD e Function Block. O diagrama de bloco de função 
aparece como ilustra a imagem abaixo.

Escolha o bloco de função na biblioteca do usuário ou na biblioteca do 
sistema e clique em "OK". Se você clicar no nome do bloco de função, a 
variável detalhada aparecerá na revisão do bloco de função.
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Para endereçar as variáveis do bloco de função, clique duas vezes no bloco
inserido no programa principal.

21

   Documento:  Function Block

                                                                                                                                                                                           Data Emissão: 04/01/2017.

                                                                                                                                                                                                     Revisão: 1



    Function Block – Manual

Clique em N / D e digite o endereço ou clique com o botão direito do 
mouse em N / D e escolha o endereço a ser inserido.

Se o programa estiver concluído, clique em salvar.
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Clique em "Tool" e depois  "Compile all + Link" para fazer a 
verificação de erros, se existirem o CICON irá notificar.

Verifique o relatório de erros.
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