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   FPWIN PRO 7 de Fonksiyon Blok Oluşturma 
1)Programı açtıktan sonra sol tarafta bulunan menüden ‘POUs’  ikonu üstüne sağ tık yaparak New POU seçilir. 

 

2)Karşımıza böyle bir ekran çıkacaktır.Bizim burada ‘yıldız_ucgen’ olarak tanımladığımız kısma fonksiyonunuzun 

ismini verebilirsiniz.Type kısmından ise FB seçilerek devam edilir.Kullandığımız programlama dilini ‘Language’ 

kısmından seçebiliriz. Oluşturulacak fonksiyon blokta en altta seçili EN-ENO uçlarının olup olmayacağı seçilebilir. 
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3)Yaptığımız ayarlamalardan sonra fonksiyon bloğunun proje sayfası açılır. 

 

 

 

4)FB de kullanılacak değişken tipleri seçilir. 

Oluşturulan fonksiyon 

blok 

 

FB içerisinde oluşturulacak değişken 

seçimi buradan yapılır. Bir değişken 

tanımlandığında otomatik olarak oluşur. 

Sabit bir değişken(ismi ve tipi belirlenip 

initial kısma sabit değeri yazılır. 

Global’de tanımlanan kalıcı olmayan 

değişken 

Global’de tanımlanan sabit değer

er. 

Global’de tanımlanan kalıcı değişken

er. 

Görsel olarak bloğun sol tarafına konacak 

giriş ucu 

Görsel olarak konacak olan kalıcı giriş ucu 

Görsel olarak bloğun sol tarafına konacak 

giriş ucu, bu uca atanan data içeriden de 

değer alabilir. 

Görsel olarak bloğun sağ tarafına konacak çıkış ucu 

Görsel olarak bloğun sağ tarafına konacak 

çıkış ucu,bu çıkışa gönderilen değer kalıcı 

olarak tutulabilir. 
FB içerisinde kalıcı özelliği istenilen 

bit ve Word için kullanılır. 

Dil seçimi 

Oluşturulacak fonksiyon bloğunda kullanılacak 

değişken tipleri tek tek seçilmelidir. 
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5)FB blok oluşturulamaya başlanır. 

 

6)  

Bir dizi aynı tip değişkeni gruplandırır. 

Bit özelliği 

Bazı fonksiyonlara özel tarih formatı 

Bazı fonsiyonlara özel tarih ve saat formatı 

32 bit DINT decimal formatı +/- yazılabilir. 

32 bit doubleworld hexedecimal formatı 

16 bit int decimal formatı +/- yazılabilir. 

32 bit noktalı sayı formatı 

Karakter formatı 32 karakter 

Bazı fonksiyonlara özel saat formatı 

Bazı fonksiyonlara bir günlük saat formatı (00.00.00-23.59.59 

32 bit DINT sadece pozitif sayı formatı 

16 bit INT sadece pozitif sayı formatı 

16 bitlik bir alandır hexadecimal formatında 

FB blok oluşturulmaya başlandığında önceden 

tanımlı bit ve Wordleri  kullanabilliriz. 
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 Fonksiyon bloğunu birden fazla kullanacaksak bit ve Word isimlerini dahili olarak 

kullanmamalıyız. 

 Örn: R0 yerine start,DT yerine deger gibi. 

 

 

Fonksiyon blok içerisine timer eklemek istediğimizde 

eğer fonksiyon bloğunu birden fazla yerde 

kullanıyorsak sonunda FB ile ifade edilen timer 

kullanmalıyız. 
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Timer ı fonsiyon blok içerisine aldığımızda bir isim vermemiz gerekir. 

İsim kısmına tm1 yazıp Enter a basıldığında üstteki pencere açılır 

ve herhangi bişey yapmadan OK tuşuna basınız. 

1. FB içerisine program yazıldıktan sonra compile(derleme) işlemi yapılır.Herhangi bir 

hata bulunmuyor ise kapatıp proje sayfasına geçebiliriz. 
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Ana proje (Program_1) sayfasına  geçildikten sonra POUs 

kısmında Program_1 altında yaptığımız fonksiyon bloğu 

görebiliriz. 

 

Program_1 altında bulunan Yıldız_ucgen fonksiyon bloğu üzerine gelip 

Mouse ile seçtikten sonra Enter butonuna basar isek bloğu mouse un ucuna 

almış oluruz.Böylelikle program üzerinde herhangi bir noktaya bırakabiliriz. 

 

Fonksiyon bloğumuza bir isim vermemiz gerekir. 
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Fonksiyon bloğun giriş ve çıkış adreslerini 

tanımladıktan sonra compile  işlemi yapılmalı. 

Compile işlemi yapıldıktan sonra bir sorun yoksa  programı plc ye yükleyebilriz.  
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Compile all diyerek devem edelim. 

Böylece programımız PLC ye yüklenmiş oldu. 

 

 

1.adım 

 

Online Mod 

 
Plc online iken değişiklik yapmanızı sağlar. 

 

Online Edit Mod ta iken yapılan değişiklikleri yükler. 

 

Sistem Online izleme moduna otomatik olarak geçtikten sonra 

artık programınızın çalışmasını izleyebilirsiniz. 
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Eğer fonksiyon bloğu birden fazla kullanmak isterseniz sadece 

kopyala yapıştır yaptıktan sonra ismini değiştirmeniz yeterli 

olacaktır. 

 


