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Informações importantes ao usuário 
Leia este documento e os documentos listados na seção de recursos adicionais sobre a instalação, a configuração e a operação 
deste equipamento antes de instalar, configurar, operar ou fazer a manutenção deste produto. Os usuários devem estar 
familiarizados com as instruções de instalação e cabeamento, além dos requisitos de todos os códigos, leis e normas aplicáveis. 

As atividades incluindo instalação, ajuste, colocação em serviço, uso, montagem, desmontagem e manutenção devem ser 
realizadas por pessoal devidamente qualificado em conformidade com códigos de prática aplicáveis. 

Se este equipamento for usado de uma maneira não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento poderá 
ser prejudicada. 

Em nenhum caso a Rockwell Automation, Inc. será responsável por danos indiretos ou resultantes como consequência do uso 
ou aplicação deste equipamento. 

Os exemplos e diagramas neste manual são incluídos unicamente para fins ilustrativos. Devido às muitas variáveis e exigências 
associadas a qualquer instalação em particular, a Rockwell Automation, Inc. não pode assumir responsabilidade pelo uso real 
com base nos exemplos e diagramas. 

Nenhuma responsabilidade de patente é assumida pela Rockwell Automation, Inc. com relação ao uso de informações, circuitos, 
equipamentos ou software descritos neste manual. 

A reprodução dos conteúdos deste manual, no todo ou em parte, sem permissão por escrito da Rockwell Automation, Inc., é 
proibida. 

Ao longo deste manual, quando necessário, usamos notas para informá-lo de considerações de segurança. 

 
AVISO: Identifica informações sobre práticas ou circunstâncias que podem causar uma explosão em um ambiente perigoso, podendo levar a ferimentos 
pessoais ou morte, danos à propriedade ou perda econômica. 

 

 
ATENÇÃO: Identifica informações sobre práticas ou circunstâncias que podem levar a ferimentos pessoais ou morte, danos à propriedade ou perda 
econômica. As indicações de Atenção ajudam a identificar um perigo, evitar o perigo e reconhecer as consequências. 

 
IMPORTANTE Identifica informações críticas para a aplicação bem-sucedida e o entendimento do produto. 

As etiquetas podem estar sobre ou dentro do equipamento para fornecer precauções específicas. 

 
PERIGO DE CHOQUE: As etiquetas podem estar sobre ou dentro do equipamento, por exemplo, uma transmissão ou um motor, para alertar as pessoas de 
que pode haver tensão perigosa. 

 

 
PERIGO DE QUEIMADURA: As etiquetas podem estar sobre ou dentro do equipamento, por exemplo, uma transmissão ou um motor, para alertar as 
pessoas de que as superfícies podem atingir temperaturas perigosas. 

 

 
PERIGO DE ARCO ELÉTRICO: As etiquetas podem estar sobre ou dentro do equipamento, por exemplo, um centro de controle do motor, para alertar as 
pessoas sobre a possibilidade de arco elétrico. Arco elétrico causará lesões graves ou morte. Use o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apropriado. 
Siga TODOS os requisitos regulamentares para práticas de trabalho seguras e para Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

A Rockwell Automation reconhece que alguns dos termos que são usados atualmente em nosso setor e nesta publicação não 
estão em alinhamento com o movimento em direção a uma linguagem inclusiva na tecnologia. Estamos colaborando de forma 
proativa com colegas do setor para encontrar alternativas para esses termos e fazer alterações nos nossos produtos e conteúdo. 
Desculpe o uso desses termos no nosso conteúdo enquanto implementamos essas alterações. 
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Prefácio 

Este guia fornece informações de referência sobre o conjunto de instruções 
disponível para desenvolver programas para uso nos sistemas de controle 
Micro800. O conjunto de instruções inclui suporte para as linguagens de 
programação em Texto estruturado (ST), Diagrama da lógica de contatos 
(LD), Diagrama de blocos da função (DBF). Além disso, os elementos de lógica 
de contatos compatíveis no ambiente de desenvolvimento do Connected 
Components Workbench™ foram definidos.  

O Connected Components Workbench inclui suporte à configuração para os 
seguintes controladores Micro800.  

• 2080-LC10-12AWA 
• 2080-LC10-12DWD 
• 2080-LC10-12QBB 
• 2080-LC10-12QWB 
• 2080-LC20-20AWB 
• 2080-LC20-20QBB 
• 2080-LC20-20QWB 
• 2080-LC30-10QVB 
• 2080-LC30-10QWB 
• 2080-LC30-16AWB 
• 2080-LC30-16QVB 
• 2080-LC30-16QWB 

• 2080-LC30-24QBB 
• 2080-LC30-24QVB 
• 2080-LC30-24QWB 
• 2080-LC30-48AWB 
• 2080-LC30-48QBB 
• 2080-LC30-48QVB 
• 2080-LC30-48QWB 
• 2080-LC50-24AWB 
• 2080-LC50-24QBB 
• 2080-LC50-24QVB 
• 2080-LC50-24QWB 
• 2080-LC50-48AWB 
• 2080-LC50-48QBB 
• 2080-LC50-48QVB 
• 2080-LC50-48QWB 
• 2080-LC50-48QWB - SIM 
• 2080-L50E-24AWB 
• 2080-L50E-24QBB 
• 2080-L50E-24QVB 
• 2080-L50E-24QWB 
• 2080-L50E-48AWB 
• 2080-L50E-48QBB 
• 2080-L50E-48QVB 
• 2080-L50E-48QWB 
• 2080-L70E-24AWB 
• 2080-L70E-24QBB 
• 2080-L70E-24QBBN 
• 2080-L70E-24QWB 
• 2080-L70E-24QWBN 
• 2080-LC70-24AWB 
• 2080-LC70-24QBB 
• 2080-LC70-24QWB 

 

Esses documentos contêm informações adicionais sobre produtos 
relacionados da Rockwell Automation. 

Recurso Descrição 

Diretrizes de fiação e aterramento de automação 
industrial, publicação 1770-4.1, disponível em 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/li
terature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf. 

Fornece diretrizes gerais para instalar um sistema 
industrial da Rockwell Automation. 

Neste manual 

Controladores compatíveis 

Recursos adicionais 

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
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Recurso Descrição 

Site de certificações de produto, http://www.ab.com Fornece declarações de conformidade, certificados e 
outros detalhes de certificação. 

Controladores do MicroLogix para Controladores 
Micro800, que estão disponíveis no 
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/l
iterature/documents/rm/2080-rm002_-en-e.pdf 

Mostra como usar as ferramentas do software para 
selecionar um controlador Micro800 adequado e 
também como converter seus programadores 
MicroLogix para funcionar com o controlador 
Micro800. 

Início rápido da pacotes de entrada de controladores 
Micro800, disponível em 
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/l
iterature/documents/qs/2080-qs004_-en-e.pdf 

Exibe como usar um controlador Micro800 com um 
terminal PanelView 800. 

Configurando controladores Micro800 no FactoryTalk 
Gateway, disponível no 
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/l
iterature/documents/qs/2080-qs005_-en-e.pdf 

Fornece instruções de início rápido para configurar um 
controlador Micro800 em FactoryTalk Linx Gateway. 

É possível visualizar ou fazer o download das publicações em 
http://www.rockwellautomation.com/literature. Para pedir cópias em papel 
da documentação técnica, contate o distribuidor ou representante de vendas 
local da Rockwell Automation. 

A Rockwell Automation publica avisos legais, como políticas de privacidade, 
acordos de licença, divulgações de marcas registradas e outros termos e 
condições na página Avisos legais do site da Rockwell Automation. 

Contrato de licença do usuário final (EULA) 

É possível visualizar o Contrato de Licença do Usuário Final da Rockwell 
Automation ("EULA") abrindo o arquivo license.rtf localizado na pasta de 
instalação do produto no disco rígido.  

O local padrão deste arquivo é: 

C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\license.rtf. 

Licenças de software de fonte aberta 

O software incluído neste produto contém software com copyright licenciado 
sob uma ou mais licenças de código aberto.  

É possível visualizar uma lista completa de todos os softwares de fonte aberta 
usados neste produto e suas licenças correspondentes abrindo o arquivo 
ioss_license.txt localizado na pasta OPENSOURCE de seu produto no disco 
rígido. Este arquivo está dividido nestas seções: 

• Componentes 
Inclui o nome do componente de código-fonte aberto, seu número de 
versão e o tipo de licença. 

• Texto do direito autoral 
Inclui o nome do componente de código-fonte aberto, seu número de 
versão e a declaração dos direitos autorias. 

Avisos legais 

http://ab.rockwellautomation.com/
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/2080-rm002_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/2080-rm002_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2080-qs004_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2080-qs004_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2080-qs005_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/2080-qs005_-en-e.pdf
https://www.rockwellautomation.com/literature
https://www.rockwellautomation.com/global/legal-notices/overview.page
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• Licenças 
Inclui o nome da licença, a lista de componentes de código-fonte 
aberto citando a licença e os termos da licença. 

O local padrão deste arquivo é: 

C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\Help\<product 
name>\Release Notes\OPENSOURCE\oss_licenses.txt.  

Você pode obter o código-fonte correspondente para pacotes de fonte aberta 
incluídos neste produto de seus respectivos sites. Como alternativa, é possível 
obter o código-fonte correspondente completo entrando em contato com a 
Rockwell Automation por meio do formulário de Contato no site da Rockwell 
Automation: 
http://www.rockwellautomation.com/global/about-us/contact/contact.page. 
Inclua "Código aberto" como parte do texto de solicitação. 

Licenças de software comercial 

A tabela a seguir lista os componentes de software licenciados 
comercialmente no Connected Components Workbench. 

Componente Copyright 

Actipro v17.1.0651 Copyright © 2002-2013 Actipro Software LLC 
ag-grid v21.0.1 Copyright (c) 2015-2020 AG GRID LTD 

 

 

http://www.rockwellautomation.com/global/about-us/contact/contact.page
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Capítulo 1 

Localizar informações sobre as instruções e os 
elementos da lógica de contatos 

O Connected Components Workbench inclui um conjunto de instruções 
abrangentes com estruturas e matrizes, ambientes de desenvolvimento para 
programas de lógica de contatos, texto estruturado, diagrama do bloco da 
função e bloco da função definido pelo usuário. 

Além disso, o Connected Components Workbench inclui ferramentas de 
configuração da interface do usuário para os controladores Micro800, 
unidades PowerFlex®, um dispositivo de Relé de segurança, terminais gráficos 
do Componente PanelView™ e opções de conectividade de rede e serial. 

Para obter informações sobre uma instrução específica, inclusive uma 
descrição, detalhes de parâmetro e exemplos de linguagem, localize a 
instrução no índice ou em qualquer um dos tópicos de referência a seguir. 

• Referência da instrução em ordem alfabética na página 22 

Para obter uma descrição dos elementos da lógica de contatos usados no 
Connected Components Workbench, veja a seguinte seção: 

• Referência de linguagem do diagrama da lógica de contatos (LD) na 
página 29 

O conjunto de instruções Connected Components Workbench inclui os blocos 
de instruções em conformidade com IEC 61131-3 para os controladores 
Micro800. Os blocos de instrução incluem coletivamente operadores na 
página 19, funções na página 19 e blocos de função na página 21. 

O conjunto de instruções Connected Components Workbench inclui IEC 
61131-3 blocos de instruções em conformidade com controladores Micro800; 
operadores são incluídos no conjunto de instruções Connected Components 
Workbench. 

Um operador é uma operação lógica básica como uma conversão de dados, 
aritmética, booleana ou de comparador. 

As funções têm um ou mais parâmetros de entrada e um parâmetro de saída. 

Formato do bloco de instruções 

Um bloco de instruções é representado por um retângulo único, e tem um 
número fixo de pontos de conexão de entrada e de saída. Um bloco de 

Blocos de instruções 

Operadores 

Funções 
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instruções elementar executa uma função única. 

 

Nº do item Item Descrição 

 
Nome do bloco O nome da função a ser executada pelo bloco de instruções é gravado dentro da sua forma de triângulo (na parte superior). 

 
Entrada Cada entrada de um bloco de instruções é rotulada e tem um tipo definido. 

 
Conexão de entrada As entradas são conectadas na borda esquerda. 

 
Saída Cada saída de um bloco de instruções é rotulada e tem um tipo definido. 

 
Conexão de saída As saídas são conectadas na borda direita. 

Chamando uma função 

O Connected Components WorkbenchTM não admite chamadas recursivas de 
função. Quando uma função da seção Funções é chamada por si mesma ou 
por uma de suas funções chamadas, ocorre um erro de tempo de execução. 
Além disso, funções não armazenam os valores locais de suas variáveis locais. 
Como as funções não são instanciadas, elas não podem chamar blocos da 
função. 

• Uma função pode ser chamada por um programa , por uma função ou 
por um bloco da função. 

• Qualquer programa de qualquer seção pode chamar uma ou mais 
funções. Uma função pode ter variáveis locais. 

• Uma função não tem instância, ou seja, os dados locais não são 
armazenados e geralmente são perdidos entre uma chamada e outra. 

• Como a execução de uma função é conduzida por seu programa-pai, a 
execução do programa-pai fica suspensa até que a função seja 
concluída. 

 

Programa principal Função Função 

 

Definindo nomes de funções e de parâmetros 

A interface de uma função deve ser explicitamente definida com um tipo e um 
nome exclusivos para cada um de seus parâmetros de chamada (entrada) ou 
de retorno (saída). Uma função tem um parâmetro de retorno. O valor de um 
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parâmetro de saída para um bloco da função é diferente para cada linguagem 
de programação (DBF, LD, ST). 

Os nomes das funções e os nomes dos parâmetros das funções podem usar até 
128 caracteres. Os nomes de parâmetro de função podem começar com uma 
letra ou sublinhado seguido de letras, números e sublinhados únicos. 

 

Um bloco da função é um bloco de instruções que tem parâmetros de entrada 
e saída e funciona nos dados internos (parâmetros). Pode ser escrito em 
linguagem de texto estruturado, diagrama da lógica de contatos ou diagrama 
de blocos da função. 

Formato do bloco de instruções 

Um bloco de instruções é representado por um retângulo único, e tem um 
número fixo de pontos de conexão de entrada e de saída. Um bloco de 
instruções elementar executa uma função única. 

 

Nº do item Item Descrição 

 
Nome do bloco O nome da função a ser executada pelo bloco de instruções é gravado dentro da sua forma de triângulo (na parte superior). 

 
Entrada Cada entrada de um bloco de instruções é rotulada e tem um tipo definido. 

 
Conexão de entrada As entradas são conectadas na borda esquerda. 

 
Saída Cada saída de um bloco de instruções é rotulada e tem um tipo definido. 

 
Conexão de saída As saídas são conectadas na borda direita. 

Chamando um bloco da função 

Quando um bloco da função é chamado em um programa, uma instância do 
bloco é realmente chamada. A instância usa o mesmo código, mas os 
parâmetros de entrada e saída são instanciados, ou seja, variáveis locais são 
copiadas para cada instância do bloco da função. Os valores das variáveis de 
uma instância do bloco da função são armazenados de um ciclo para outro. 

Um bloco da função pode ser chamado por um programa ou por outro bloco 
da função. Eles não podem ser chamados por funções porque as funções não 
são instanciadas. 

Blocos da função 
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Definindo nomes de bloco da função e de parâmetros 

A interface de um bloco da função deve ser explicitamente definida com um 
tipo e um nome exclusivo para cada um de seus parâmetros de chamada 
(entrada) ou de retorno (saída). Os blocos da função podem ter mais de um 
parâmetro de saída. O valor de um parâmetro de saída para um bloco da 
função é diferente para cada linguagem de programação (DBF, LD, ST). 

Os nomes de blocos da função e os nomes de parâmetros do bloco da função 
podem usar até 128 caracteres. Os nomes de parâmetro de bloco da função 
podem começar com uma letra ou sublinhado seguido de letras, números e 
sublinhados únicos. 

A tabela a seguir lista as instruções do controlador Micro800 disponíveis no 
Connected Components Workbench e suas instruções mapeadas na tema do 
Logix em ordem alfabética. 

Instrução Instrução de 
mapeamento (tema 
Logix) 

Categoria Tipo Descrição 

- na página 94 SUB Aritmética Operador Subtrai um valor Inteiro, Real ou Hora de outro valor Inteiro, Real ou 
Hora. 

* na página 84 MUL Aritmética Operador Multiplica dois ou mais valores inteiros ou reais. 

/ na página 77 DIV Aritmética Operador Divisão de dois valores Inteiros ou Reais. 
+ na página 67 ADICIONAR Aritmética Operador Acrescenta dois ou mais valores de Inteiro, Real, Tempo ou String. 

< na página 216 LES Comparar Operador Compara valores de entrada do tipo Inteiro, Real, Hora, Data e 
String para determinar se o primeiro é menor que o segundo. 

<= na página 218 LEQ Comparar Operador Compara valores de entrada do tipo Inteiro, Real, Hora, Data e 
String para determinar se o primeiro é menor ou igual ao segundo. 

<> na página 219 NEQ Comparar Operador Compara valores de entrada do tipo Inteiro, Real, Hora, Date e 
String para determinar se o primeiro não é igual ao segundo. 

= na página 211 EQU Comparar Operador Testa se um valor é igual ao outro. 
> na página 214 GRT Comparar Operador Compara valores de entrada do tipo Inteiro, Real, Hora, Data e 

String para determinar se o primeiro é maior que o segundo. 
>= na página 215 GEQ Comparar Operador Compara valores de entrada do tipo Inteiro, Real, Hora, Data e 

String para determinar se o primeiro é maior ou igual ao segundo. 

ABL na página 101 ABL Comunicações Bloco da função Contabiliza o número de caracteres no buffer até, e incluindo, o 
caractere de término de linha. 

ABS na página 63 ABS Aritmética Função Retorna o valor absoluto de um valor real. 
ACB na página 107 ACB Comunicações Bloco da função Contabiliza o número total de caracteres no buffer. 

ACL na página 103 ACL Comunicações Bloco da função Limpa os buffers recebidos e transmitidos. 

ACOS na página 65 ACS Aritmética Função Calcula o arco cosseno de um valor Real. 

ACOS_LREAL na página 66 ACOS_LREAL Aritmética Função Calcula o arco cosseno de um valor Real Longo. 

AFI na página 479 AFI Controle do programa Função Desativa temporariamente uma linha ao depurar. 
AHL na página 105 AHL Comunicações Bloco da função Define ou redefine linhas de handshake do modem. 
AND na página 146 AND Operações booleanas Operador Executa uma operação AND booleana entre dois ou mais valores. 

AND_MASK na página 121 AND_MASK Operações binárias Função Executa um AND bit a bit entre dois valores Inteiros. 

ANY_TO_BOOL na página 227 ANY_TO_BOOL Conversão de dados Função Converte um valor não booleano em valor booleano. 
ANY_TO_BYTE na página 228 ANY_TO_BYTE Conversão de dados Função Converte um valor em um Byte. 

Instrução definida em 
ordem alfabética 
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Instrução Instrução de 
mapeamento (tema 
Logix) 

Categoria Tipo Descrição 

ANY_TO_DATE na página 229 ANY_TO_DATE Conversão de dados Função Converte dados do tipo String, Inteiro, Real ou Hora em dados do 
tipo Data. 

ANY_TO_DINT na página 231 STOD Conversão de dados Função Converte um valor em um Inteiro Duplo. 
ANY_TO_DWORD na página 231 ANY_TO_DWORD Conversão de dados Função Converte um valor em um valor Palavra Dupla. 
ANY_TO_INT na página 232 ACI Conversão de dados Função Converte um valor em um Inteiro. 
ANY_TO_LINT na página 233 ANY_TO_LINT Conversão de dados Função Converte um valor em um Inteiro Longo. 
ANY_TO_LREAL na página 234 ANY_TO_LREAL Conversão de dados Função Converte um valor em um Real Longo. 
ANY_TO_LWORD na página 235 ANY_TO_LWORD Conversão de dados Função Converte um valor em uma Palavra Longa. 
ANY_TO_REAL na página 236 STOR Conversão de dados Função Converte um valor em um Real. 
ANY_TO_SINT na página 237 ANY_TO_SINT Conversão de dados Função Converte um valor em um Inteiro Curto. 
ANY_TO_STRING na página 238 DTOS Conversão de dados Função Converte um valor em uma String. 

ANY_TO_TIME na página 239 ANY_TO_TIME Conversão de dados Função Converte um valor para o tipo de dados de Hora. 
ANY_TO_UDINT na página 240 ANY_TO_UDINT Conversão de dados Função Converte um valor em um Inteiro Duplo Sem Sinal. 
ANY_TO_UINT na página 241 ANY_TO_UINT Conversão de dados Função Converte um valor em um Inteiro Sem Sinal. 
ANY_TO_ULINT na página 242 ANY_TO_ULINT Conversão de dados Função Converte um valor em um Inteiro Longo Sem Sinal. 
ANY_TO_USINT na página 243 ANY_TO_USINT Conversão de dados Função Converte um valor em um Inteiro Curto Sem Sinal. 
ANY_TO_WORD na página 244 ANY_TO_WORD Conversão de dados Função Converte um valor em uma Palavra. 
ARD na página 109 ARD Comunicações Bloco da função Lê os caracteres do buffer de entrada e os coloca em uma string. 
ARL na página 111 ARL Comunicações Bloco da função Lê uma linha de caracteres do buffer de entrada e os coloca em 

uma string. 
ASCII na página 567 ASCII Manipulação de string Função Retorna o código ASCII para caracteres em uma string. Caractere 

-> código ASCII. 
ASIN na página 69 ASN Aritmética Função Calcula o arco seno de um valor Real. 
ASIN_LREAL na página 70 ASN_LREAL Aritmética Função Calcula o arco seno de um valor real longo. 
ATAN na página 72 ATN Aritmética Função Calcula o arco tangente de um valor Real. 
ATAN_LREAL na página 73 ATAN_LREAL Aritmética Função Calcula o arco tangente de um Valor real longo. 
AVERAGE na página 247 AVE Manipulação de dados Bloco da função Calcula a média de execução de um número definido de amostras 

definidas. 
AWA na página 113 AWA Comunicações Função Grava uma string com dois caracteres (configurados pelo usuário) 

anexados a um dispositivo externo. 
AWT na página 115 AWT Comunicações Função Gravar caracteres de uma string de origem em um dispositivo 

externo. 
BSL na página 122 BSL Operações binárias Bloco da função Desloca um bit em um elemento de matriz para a esquerda. 
BSR na página 125 BSR Operações binárias Bloco da função Desloca um bit em um elemento de matriz para a direita. 
CHAR na página 569 CHAR Manipulação de string Função Retorna uma string de um caractere para um código ASCII. Código 

ASCII -> caractere. 
COM_IO_WDOG na página 157 COM_IO_WDOG Comunicações Bloco da função Monitora as comunicações para o controlador. 
COP na página 248 COP Conversão de dados Bloco da função Copia os dados binários no elemento de origem para o elemento 

de destino. 
COS na página 74 COS Aritmética Função Calcula o cosseno de um valor Real. 
COS_LREAL na página 76 COS_LREAL  Função Calcula o cosseno de um valor real longo. 

CTD na página 221 CTD Contador Função Conta inteiros desde um determinado valor até 0, 1 por 1. 

CTU na página 223 CTU Contador Função Conta inteiros desde 0 até um determinado valor, 1 por 1. 
CTUD na página 224 CTUD Contador Função Conta inteiros desde 0 até um determinado valor, 1 por 1, ou a 

desde um determinado valor até 0, 1 por 1. 
DELETE na página 570 DELETE Manipulação de string Função Exclui caracteres de uma string. 
DERIVATE na página 437 DERIVATE Controle de processo Bloco da função Diferenciação de um valor real ao longo de um ciclo de tempo 

definido. 

DLG na página 316 DLG Entrada/Saída Bloco da função Grava os valores variáveis do mecanismo de tempo de execução 
em um arquivo de log de dados em um cartão de memória. 

DOY na página 595 DOY Hora Função Ativa uma saída se o valor do relógio em tempo real estiver na 
faixa de configuração de Época do Ano. 
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Instrução Instrução de 
mapeamento (tema 
Logix) 

Categoria Tipo Descrição 

EXPT na página 78 EXPT Aritmética Função Calcula o valor Real de um número base elevado à potência do 
expoente Inteiro. 

F_TRIG na página 141 OSF Operações booleanas Bloco da função Detecta uma borda descendente de uma variável booleana. 
FFL na página 446 FFL Controle de processo Bloco da função Carrega dados de 8, 16, 32 ou 64 bits em uma matriz criada pelo 

usuário chamada pilha FIFO. 
FFU na página 446 FFU Controle de processo Bloco da função Descarrega dados de 8 bits, 16 ou 32 bits ou 64 bits de uma matriz 

criada pelo usuário chamada de pilha FIFO (primeiro a entrar, 
primeiro a sair) na mesma ordem em que os dados foram 
carregados usando a instrução FFL. 

FIND na página 572 FIND Manipulação de string Função Localiza e fornece a posição das substring dentro de uma string. 
HSC na página 258 HSC Entrada/Saída Bloco da função O HSC aplica predefinições altas, predefinições baixas e os valores 

da fonte de saída ao contador de alta velocidade. 
HSC_SET_STS na página 273 HSC_SET_STS Entrada/Saída Bloco da função O HSC_SET_STS configura ou redefine manualmente o status de 

contagem HSC. 
HSCE na página 293 HSCE Entrada/Saída Bloco da função HSCE inicia, para e lê o valor do acumulador. 
HSCE_CFG na página 295 HSCE_CFG Entrada/Saída Bloco da função HSCE_CFG é a configuração do contador de alta velocidade. 

HSCE_CFG_PLS na página 297 HSCE_CFG_PLS Entrada/Saída Bloco da função HSCE_CFG_PLS é a configuração PLS do contador de alta 
velocidade. 

HSCE_READ_STS na página 299 HSCE_READ_STS Entrada/Saída Bloco da função HSCE_READ_STS lê o status do contador de alta velocidade. 

HSCE_SET_STS na página 301 HSCE_SET_STS Entrada/Saída Bloco da função HSCE_SET_STS define/redefine manualmente o status do contador 
de alta velocidade. 

HYSTER na página 451 HYSTER Controle de processo Bloco da função Histerese booleana na diferença de reais. 

IIM na página 317 IIM Entrada/Saída Bloco da função Atualiza as entradas antes da varredura de saída normal. 
INSERT na página 574 INSERT Manipulação de string Função Insere substrings nas posições definidas pelo usuário dentro das 

strings. 

INTEGRAL na página 453 INTEGRAL Controle de processo Bloco da função Integra um valor real durante o tempo de ciclo definido. 
IOM na página 319 IOM Entrada/Saída Bloco da função Atualiza as saídas antes da varredura de saída normal. 

IPIDCONTROLLER na página 483 IPIDCONTROLLER Controle de processo Bloco da função Configura e controla as entradas e saídas usadas para a lógica 
Proporcional Integral e Derivada (PID). 

KEY_READ na página 321  Entrada/Saída Bloco da função Apenas Micro810. 
Lê o status da Chave no módulo de LCD opcional quando a tela do 
usuário está ativa. 

KEY_READ_REM na página 324 KEY_READ_REM Entrada/Saída Bloco da função Somente Micro820. 
Lê o status da Chave no módulo de LCD remoto opcional quando a 
tela do usuário está ativa. 

LCD na página 307  Entrada/Saída Função Apenas Micro810. 
Exibe uma string ou número em uma tela de LCD. 

LCD_BKLT_REM na página 309 LCD_BKLT_REM Entrada/Saída Função Define os parâmetros de iluminação de fundo do LCD em um 
programa do usuário. 

LCD_REM na página 311 LCD_REM Entrada/Saída Função Exibe as mensagens definidas pelo usuário para o LCD remoto. 
LEFT na página 576 LEFT Manipulação de string Função Extrai caracteres do lado esquerdo de uma string. 

LFL (carregar LIFO) na página 457 LFL Controle de processo Bloco da função Carrega dados de 8, 16, 32 ou 64 bits em uma matriz criada pelo 
usuário chamada pilha LIFO. 

LFU (descarregar LIFO) na página 
459 

LFU Controle de processo Bloco da função Descarrega dados de 8, 16, 32 ou 64 bits de uma matriz criada pelo 
usuário chamada de pilha de LIFO (o primeiro a entrar, último a 
sair) na mesma ordem que os dados foram carregados usando a 
instrução de LFL. 

LIM_ALRM na página 59 LIM Alarme Bloco da função Um alarme com histerese em um valor real para limites altos e 
baixos. 

LIMIT na página 475 LIMIT Controle de processo Função Restringe valores inteiros para um certo intervalo. 
LOG na página 80 LOG Aritmética Função Calcula o logaritmo (base 10) de um valor real. 
MAX na página 255 MAX Manipulação de dados Função Calcula o máximo de dois valores inteiros. 
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Instrução Instrução de 
mapeamento (tema 
Logix) 

Categoria Tipo Descrição 

MC_AbortTrigger na página 379 MC_AbortTrigger Movimento Bloco da função Cancela Blocos da função de movimento conectados a eventos de 
disparo. 

MC_Halt na página 381 MC_Halt Movimento Bloco da função Comanda uma parada de movimento controlada sob condições 
operacionais normais. 

MC_Home na página 383 MAH Movimento Bloco da função Comanda o eixo para realizar a sequência <search home>. 
MC_MoveAbsolute na página 387 MAM Movimento Bloco da função Comanda um movimento controlado para uma posição absoluta 

especificada. 
MC_MoveRelative na página 391 MC_MoveRelative Movimento Bloco da função Comanda um movimento controlado para uma distância 

especificada com relação à posição real no tempo de execução. 
MC_MoveVelocity na página 394 MCD Movimento Bloco da função Comanda um movimento controlado contínuo em uma velocidade 

especificada. 
MC_Power na página 398 MSO Movimento Bloco da função Controla a etapa de energia, Ligado ou Desligado. 
MC_ReadActualPosition na página 
404 

MC_ReadActualPosition Movimento Bloco da função Retorna a posição real do eixo de retorno. 

MC_ReadActualVelocity na página 
404 

MC_ReadActualVelocity Movimento Bloco da função Retorna a velocidade real do eixo de retorno. 

MC_ReadAxisError na página 407 MC_ReadAxisError Movimento Bloco da função Lê os erros de eixo não relacionados aos blocos de instruções de 
controle de movimento. 

MC_ReadBoolParameter na página 
411 

MC_ReadBoolParameter Movimento Bloco da função Retorna o valor de um parâmetro específico do fornecedor em tipo 
BOOL. 

MC_ReadParameter na página 413 MC_ReadParameter Movimento Bloco da função Retorna o valor de um parâmetro específico do fornecedor em tipo 
Real. 

MC_ReadStatus na página 415 MC_ReadStatus Movimento Bloco da função Retorna o status do eixo em relação ao movimento em progresso 
no momento. 

MC_Reset na página 419 MAFR Movimento Bloco da função Muda o estado do eixo de ErrorStop para Suspenso reiniciando 
todos os erros relacionados ao eixo interno. 

MC_SetPosition na página 422 MRP Movimento Bloco da função Desvia o sistema de coordenadas de um eixo manipulando a 
posição real. 

MC_Stop na página 424 MAS Movimento Bloco da função Comanda uma parada de movimento controlada e altera o estado 
do eixo para Parando. 

MC_TouchProbe na página 427 MC_TouchProbe Movimento Bloco da função Registra uma posição do eixo em um evento disparador. 
MC_WriteBoolParameter na página 
430 

MC_WriteBoolParameter Movimento Bloco da função Modifica o valor de um parâmetro específico do fornecedor do tipo 
Bool. 

MC_WriteParameter na página 433 MC_WriteParameter Movimento Bloco da função Modifica o valor de um parâmetro específico do fornecedor do tipo 
Real. 

MID na página 577 MID Manipulação de string Função Extrai os caracteres do meio de uma string. 
MIN na página 253 MIN Manipulação de dados Função Calcula o mínimo de dois valores inteiros. 
MLEN na página 579 MLEN Manipulação de string Função Calcula o comprimento de uma string. 
MM_INFO na página 326 MM_INFO Entrada/Saída Bloco da função Ler as informações de cabeçalho do módulo de memória. 
MOD na página 81 MOD Aritmética Função Executa um cálculo de Módulo em valores Inteiros. 
MODULE_INFO na página 328 MODULE_INFO Entrada/Saída Bloco da função Lê as informações do módulo de um módulo do plug-in ou de um 

módulo de expansão. 
MOV na página 83 MOV Aritmética Operador Atribui o valor de entrada à saída. 

MSG_CIPGENERIC na página 159 MSG Comunicações Função Envia uma mensagem explícita de CIP genérico. 
MSG_CIPSYMBOLIC na página 167 MSG_CIPSYMBOLIC Comunicações Função Envia uma mensagem explícita de CIP simbólico. 
MSG_MODBUS na página 171 MSG_MODBUS Comunicações Função Envia uma mensagem do Modbus. 
MSG_MODBUS2 na página 176 MSG_MODBUS2 Comunicações Função Envia uma mensagem MODBUS/TCP por um canal Ethernet. 
MUX4B na página 154 MUX4B Booleano Função Multiplexador entre quatro entradas BOOL, a saída é um valor 

BOOL. 
MUX8B na página 152 MUX8B Booleano Função Multiplexador entre oito entradas BOOL, a saída é um valor BOOL. 
Neg na página 86 NEG Aritmética Operador Converte um valor em negativo. 
NOP na página 479 NOP Controle do programa Função Funciona como espaço reservado. 

NOT na página 147 NOT Operações booleanas Operador Converte valores booleanos em valores negados. 
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Instrução Instrução de 
mapeamento (tema 
Logix) 

Categoria Tipo Descrição 

NOT_MASK na página 128 NOT_MASK Operações binárias Função Máscara de inversão de inteiro bit a bit, inverte um valor de 
parâmetro. 

OR na página 145 OR Operações booleanas Operador OR booleano de dois ou mais valores. 

OR_MASK na página 130 OR_MASK Operações binárias Função Máscara bit a bit OR do inteiro, ativa os bits. 
PID na página 505 PID Controle de processo Bloco da função Uma instrução de saída que controla as propriedades físicas, 

como temperatura, pressão, nível de líquido ou taxa de fluxo, 
usando circuitos do processo. 

PLUGIN_INFO na página 339 PLUGIN_INFO Entrada/Saída Bloco da função Obter informações de um módulo do plug-in genérico (não inclui o 
Módulo de memória). 

PLUGIN_READ na página 341 PLUGIN_READ Entrada/Saída Bloco da função Lê dados de um módulo do plug-in genérico (não inclui o Módulo 
de memória). 

PLUGIN_RESET na página 343 PLUGIN_RESET Entrada/Saída Bloco da função Redefine um módulo do plug-in genérico, redefinição de hardware 
(não inclui o Módulo de memória). 

PLUGIN_WRITE na página 344 PLUGIN_WRITE Entrada/Saída Bloco da função Grava dados em um módulo do plug-in genérico (não inclui o 
Módulo de memória). 

POW na página 87 XPY Aritmética Função Calcula o valor de um número Real elevado à potência de expoente 
Real. 

PWM na página 462 PWM Controle de processo Bloco da função Liga ou desliga a saída de PWM (Modulação de Largura de Pulso) 
para um canal PWM configurado. 

R_TRIG na página 143 OSR Operações booleanas Bloco da função Detecta uma borda ascendente de uma variável booleana. 
RAND na página 88 RAND Aritmética Função Calcula um valor inteiro aleatório a partir de um intervalo definido. 
RCP na página 346 RCP Entrada/Saída Bloco da função Lê e grava dados de recibo para e de um cartão de memória SD. 
REPLACE na página 582 REPLACE Manipulação de string Função Substitui partes de uma string com novos conjuntos de caracteres. 
RHC na página 314 RHC Entrada/Saída Função Lê o relógio de alta velocidade. 
RIGHT na página 580 RIGHT Manipulação de string Função Extrai caracteres do lado direito de uma string. 
ROL na página 131 ROL Operações binárias Função Para inteiros de 32 bits, gira bits de inteiro para a esquerda. 
ROR na página 133 ROR Operações binárias Função Para inteiros de 32 bits, gira bits de inteiro para a direita. 
RPC na página 315 RPC Entrada/Saída Função Lê a soma de verificação do programa do usuário. 
RS na página 144 RS Operações booleanas Bloco da função Biestável dominante de redefinição. 
RTC_READ na página 348 RTC_READ Entrada/Saída Bloco da função Lê as informações do módulo do relógio em tempo real (RTC). 
RTC_SET na página 350 RTC_SET Entrada/Saída Bloco da função Define dados RTC (relógio em tempo real) para as informações do 

módulo RTC. 
RTO na página 593 RTO Hora Bloco da função Temporização retentiva. Aumenta um temporizador interno 

quando a entrada está ativa, mas não restaura o temporizador 
interno quando a entrada muda para inativa. 

SCALER na página 464 SCP Controle de processo Bloco da função Dimensiona o valor de entrada de acordo com a faixa de saída. 
SCL na página 468 SCL Controle de processo Bloco da função Converte um valor de entrada sem escala em um valor de ponto 

flutuante em unidades de engenharia. 
SHL na página 134 SHL Operações binárias Função Para inteiros de 32 bits, move inteiros para a esquerda e coloca 0 

no bit menos significativo. 
SHR na página 136 SHR Operações binárias Função Para inteiros de 32 bits, move inteiros para a direita e coloca 0 no 

bit mais significativo. 
SIN na página 90 SIN Aritmética Função Calcula o seno de um valor real. 

SIN_LREAL na página 91 SIN_LREAL Aritmética Função Calcula o seno de um valor real longo. 
SOCKET_ACCEPT na página 520 SOCKET_ACCEPT Comunicações Bloco da função Aceita uma solicitação de conexão TCP de um destino remoto e 

retorna uma instância de soquete usada para enviar e receber 
dados na conexão recém-criada. 

SOCKET_CREATE na página 523 SOCKET_CREATE Comunicações Bloco da função Cria uma instância do soquete e retorna um número de instância 
que é usado como uma entrada em quaisquer operações de outro 
soquete. 

SOCKET_DELETE na página 528 SOCKET_DELETE Comunicações Bloco da função Exclui uma instância de soquete criada. 
SOCKET_DELETEALL na página 530 SOCKET_DELETEALL Comunicações Bloco da função Exclui todas as instâncias de soquete criadas. 

SOCKET_INFO na página 532 SOCKET_INFO Comunicações Bloco da função Retorna informações para o soquete como os códigos de erro e 
status da execução. 
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Instrução Instrução de 
mapeamento (tema 
Logix) 

Categoria Tipo Descrição 

SOCKET_OPEN na página 537 SOCKET_OPEN Comunicações Bloco da função Abre a conexão para o endereço de destino especificado das 
conexões Transmission Control Protocol (TCP). Para conexões do 
User Datagram Protocol (UDP), associa um endereço IP de destino 
e um número da porta com o soquete especificado. 

SOCKET_READ na página 541 SOCKET_READ Comunicações Bloco da função Lê os dados em um soquete. 

SOCKET_WRITE na página 545 SOCKET_WRITE Comunicações Bloco da função Envia dados em um soquete. 
SQRT na página 92 SQR Aritmética Função Calcula a raiz quadrada de um valor real. 
SR na página 148 SR Operações booleanas Bloco da função Biestável dominante de definição. 
STACKINT na página 466 STACKINT Controle de processo Bloco da função Gerencia a pilha de inteiros. 
STIS na página 359 STS Interrupção Função Inicia o temporizador de interrupção temporizada selecionado pelo 

usuário (STI) no programa de controle em vez de iniciar 
automaticamente. 

SUS na página 479 SUS Controle do programa Bloco da função Suspende a execução do <controlador M800>. 
SYS_INFO na página 352 SYS_INFO Entrada/Saída Bloco da função Lê o bloco de dados de status para o controlador Micro800. 
TAN na página 95 TAN Aritmética Função Calcula a tangente de um valor real. 
TAN_LREAL na página 97 TAN_LREAL Aritmética Função Calcula a tangente de um valor real longo. 
TDF na página 597 TDF Hora Função Computa a diferença de tempo entre TimeA e TimeB. 

TND na página 474 TND Controle de processo Função Interrompe o ciclo atual da varredura do programa do usuário. 
TOF na página 585 TOF Hora Bloco da função Tempo de atraso de saída. Aumenta um temporizador interno até 

um determinado valor. 
TON na página 587 TON Hora Bloco da função Tempo de atraso de entrada. Aumenta um temporizador interno 

até um determinado valor. 
TONOFF na página 589 TONOFF Hora Bloco da função Atraso ativando uma saída em uma linha verdadeiro e atraso 

desativando a saída na linha falso. 
TOW na página 599 TOW Hora Função Ativa uma saída se o valor do relógio em tempo real estiver na 

faixa de configuração de Dia da Semana. 

TP na página 591 TP Hora Bloco da função Temporização de pulso. Em uma borda ascendente, aumenta um 
temporizador interno até um determinado valor. 

TRIMPOT_READ na página 355 TRIMPOT_READ Entrada/Saída Bloco da função Lê o valor trimpot de um trimpot específico. 
TRUNC na página 98 TRN Aritmética Função Trunca valores Reais, deixando apenas o Inteiro. 
TTABLE na página 149 TTABLE Booleano Função Fornece o valor da saída de acordo com a combinação de 

entradas. 
UIC na página 361 UIC Interrupção Função Limpa o bit perdido para interrupções selecionadas pelo usuário. 

UID na página 362 UID Interrupção Função Desativa a interrupção específica do usuário. 
UIE na página 364 UIE Interrupção Função Ativa a entrada específica do usuário. 
UIF na página 366 UIF Interrupção Função Libera ou remove uma entrada de usuário pendente. 

XOR na página 146 XOR Operações booleanas Operador OR exclusivo booleano de dois valores. 
XOR_MASK na página 138 XOR_MASK Operações binárias Função Máscara bit a bit OR exclusiva do inteiro retorna valores de bit 

invertidos. 
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Capítulo 2 

Linguagem do Diagrama da Lógica de Contatos 
(LD) 

Um Diagrama da Lógica de Contatos (LD) é uma representação gráfica de 
equações boolianas (argumentos de entrada) com bobinas (resultados da 
saída). Usando símbolos gráficos em um gráfico do programa (organizado 
como um diagrama da fiação da lógica de contatos do relé), a linguagem LD 
descreve os testes e modificações dos dados boolianos. 

Os símbolos gráficos do LD são organizados no gráfico como um diagrama de 
contato elétrico. O termo "lógica de contatos" deriva do conceito de linhas 
conectadas a trilhos de energia verticais nas duas extremidades onde cada 
linha representa um circuito individual. 

O Connected Components Workbench fornece um editor de linguagem LD e 
aceita apenas os elementos na página 33 e instruções fornecidos com o 
software Connected Components Workbench. 

Um Diagrama da Lógica de Contatos (LD) é uma representação gráfica de 
equações boolianas (argumentos de entrada) com bobinas (resultados da 
saída). Usando símbolos gráficos em um gráfico do programa (organizado 
como um diagrama da fiação da lógica de contatos do relé), a linguagem LD 
descreve os testes e modificações dos dados boolianos.  

A linguagem LD usa símbolos gráficos em um gráfico de programa, 
organizado como um diagrama da fiação da lógica de contatos do relé, para 
descrever os testes e modificações de dados booleanos. 

O Connected Components Workbench fornece um editor de linguagem do 
Diagrama da Lógica de Contatos na página 54 que dá suporte aos elementos e 
instruções fornecidos apenas com o software Connected Components 
Workbench. 

O editor de linguagens para um programa do Diagrama da lógica de contatos 
(LD) para que uma Unidade organizacional de programa (POU) seja 
desenvolvida. 

A imagem a seguir mostra as principais áreas do ambiente de 
desenvolvimento do programa do diagrama da lógica de contatos (LD). 

Programa do Diagrama da 
Lógica de Contatos (LD) 

Ambiente de 
desenvolvimento do 
programa do diagrama da 
lógica de contatos (LD) 
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N° Nome Descrição 

1 Barra de ferramentas de instrução na 
página 30 

Selecione rapidamente um elemento de instrução e coloque-o no editor de gráfico LD ou dê um único clique 
para adicionar no editor de texto LD. 

2 Editor de texto LD Editar a lógica usando instruções de ASCII mnemônicas. 
3 Editor de gráfico LD Edita a lógica usando elementos gráficos de instrução. 
4 Caixa de ferramentas LD Adiciona os elementos ao editor de gráfico LD. 

 

Barra de ferramentas de instrução é o nome coloquial para o painel 
secundário no painel do editor de linguagem, que funciona como uma barra 
de ferramentas e é usado para adicionar elementos de linguagem na página 
30, como instruções para a área de trabalho do editor de linguagem. Ele é um 
complemento para as ferramentas gerais do workbench. 

 
Item Descrição 

Guias Lista os elementos de instrução por categoria. Clique em uma categoria para ver as instruções dentro daquela categoria. As teclas de setas 
também podem ser usadas para selecionar categorias diferentes. Clique nas setas à esquerda das guias para rolar pelas categorias. Clique 
na seta para baixo na direita das guias para ver uma lista de todas as categorias. 

Instruções Lista as instruções correspondentes à Categoria das guias selecionada. Uma categoria também pode ter instrução para elementos básicos 
afixada no início da lista. Clique nas setas à esquerda das instruções para rolar pelas instruções. 

Pesquisar Filtra as instruções imediatamente quando o nome ou descrição chave for inserido. Clique no nome de categoria para ver as instruções 
filtradas para aquela categoria. 

Favoritos Customiza uma lista de instruções que podem ser encontradas e adicionadas rapidamente ao seu programa. 

 

Use a barra de ferramentas de instrução na página 30 para pesquisar, navegar 
e adicionar instruções para o editor de linguagem do programa do Diagrama 
da lógica de contatos (Ladder Diagram, LD). 

Para adicionar um elemento de instrução da Caixa de ferramentas de 
instrução ao editor de linguagem: 

1. Clique na guia de categoria, que inclui a instrução que você deseja 
adicionar. Você pode acessar a guia usando as setas do teclado e 
reorganizar suas posições com uma operação de arrastar-e-soltar. 

2. Arraste e solte ou clique para selecionar uma instrução. 

Barra de ferramentas de 
instrução (LD) 

Adicione elementos de 
instrução a partir da barra 
de ferramentas de instrução 
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3. (Opcional) Para localizar rapidamente a instrução, clique no campo 
Pesquisar e, em seguida, você pode encontrar o tipo de elemento de 
instrução de acordo com nome ou palavra-chave. Para sair da pesquisa 
e ativar a navegação com as setas do teclado, pressione a tecla Esc. 

4. (Opcional) Clique com o botão direito na instrução e selecione 
Adicionar aos favoritos para adicioná-la à guia de Favoritos e 
selecione Remover dos favoritos para removê-lo. A configuração de 
favoritos será salva automaticamente. 
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Capítulo 3 

Elementos do Diagrama da Lógica de Contatos 
(LD) 

Elementos do Diagrama da lógica de contatos (LD) são os componentes 
usados para compilar um programa do diagrama da lógica de contatos. Todos 
os elementos listados na tabela a seguir podem ser adicionados a um 
programa do diagrama da lógica de contatos Connected Components 
Workbench. 

Elemento Descrição 

Linha na página 33 Representa um grupo de elementos de circuito que levam à ativação de uma bobina. 
Bloco de instruções (LD) na 
página 39 

Instruções incluem operadores, funções e blocos da função, incluindo blocos de funções definidos pelo usuário. 

Ramo na página 36 Duas ou mais instruções em paralelo. 
Bobina na página 39 Representa a atribuição de saídas e variáveis internas. Em um programa do diagrama da lógica de contatos (LD), uma 

bobina representa uma ação. 
Contato na página 45 Representa o valor ou função de uma entrada ou variável interna. 
Retornar na página 51 Representa a condição final de uma saída do diagrama. 

Jump na página 52 Representa a lógica condicional e incondicional no programa do LD que controla a execução de diagramas. 

 

Linhas são componentes gráficos de programas do Diagrama da lógica de 
contatos (LD) que representam um grupo de elementos do circuito que leva à 
ativação de uma bobina. Use rótulos para identificar as linhas dentro do 
diagrama. As etiquetas, junto com jumps, controlam a execução de um 
diagrama. Comentários são textos em formato livre que você pode adicionar 
acima da linha para fins de documentação. 

Linhas na página 33 são componentes gráficos de um programa do Diagrama 
da lógica de contatos (Ladder Diagram ,LD) que representam um grupo de 
elementos do circuito que leva à ativação de uma bobina. 

No Connected Components Workbench, é possível adicionar uma linha a um 
programa do diagrama da lógica de contatos (LD) a partir de: 

• Editor de linguagem do diagrama da lógica de contatos (LD) 
• Editor de várias linguagens localizado no menu Ferramentas 
• Caixa de ferramentas LD 

Linha 

Adicionar uma linha a um 
programa do diagrama da 
lógica de contatos (LD) 
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Para adicionar um elemento de linha em um programa do diagrama da 
lógica de contatos: 

1. No editor de linguagem LD, clique com o botão direito em uma linha 
existente e, em seguida, faça uma das seguintes: 

• Clique em Copiar, e, em seguida, clique em Colar para inserir uma 
cópia da linha no editor de linguagem. 

• Clique em Inserir linha e, em seguida, faça um dos seguintes: 

• Clique em Acima para adicionar a linha acima da linha 
selecionada. 

• Clique em Abaixo para adicionar a linha abaixo da linha 
selecionada. 

 
• Selecione uma linha ou um elemento no editor de linguagem LD e, em 

seguida, pressione um dos seguintes: 

• CTRL+ALT+0 - para adicionar a linha acima da linha selecionada. 
• CTRL+0 - para adicionar a linha abaixo da linha selecionada. 

• Selecione uma linha ou um elemento no editor de linguagem LD e, em 
seguida, pressione um dos seguintes: 

• Clique em Ferramentas >Editor de várias linguagens > Inserir linha 
abaixo para adicionar a linha abaixo da linha selecionada. 

• Clique em Ferramentas > Editor de várias linguagens > Inserir linha 
acima para adicionar a linha acima da linha selecionada. 

1. (opcional) Abrir a caixa de ferramentas LD para mostrar o elemento de 
linha, 

• Para inserir uma linha abaixo de uma linha existente, selecione a 
linha no editor de linguagem LD e, em seguida, clique duas vezes em 
Linha na caixa de ferramentas LD. 

Se um elemento não for selecionado antes de clicar duas vezes em 
Linha na caixa de ferramentas LD, a linha será inserida abaixo da 
última linha no editor de linguagem LD. 
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• Selecione Linha e, em seguida, arraste o elemento até o editor de 
linguagem LD. 

Um sinal de adição (+) aparece no editor de linguagem LD para 
exibir um destino válido. Libere o botão do mouse para adicionar o 
elemento. 

 
Dica: Se o diagrama da lógica de contatos contiver mais de 355 linhas, use o triângulo para baixo, e não 
a barra de rolagem, para visualizar mais degraus. 

 
 

Comentários são adições opcionais para cada linha no Editor de linguagem 
do diagrama da lógica de contatos (LD). 

As etiquetas podem ter número ilimitado de caracteres, começando com uma 
letra ou caractere sublinhado seguido por letras, números e caracteres 
sublinhados. As etiquetas não podem ter espaços ou caracteres especiais (por 
exemplo, ’+’, ’-’, ou ’\’). 

Para adicionar uma linha no editor de linguagem LD: 
1. Para adicionar um rótulo a uma linha, clique com botão direito na 

linha para abrir o menu do editor de linguagem LD e, em seguida, 
selecione Exibir Rótulo. 

A linha atualiza para incluir o rótulo e o menu editor de linguagem do 
LD exibe uma marcação ao lado de Exibir Rótulo. 

 
2. Selecione o Rótulo e digite uma descrição. 
3. (opcional) Para remover o rótulo, clique em Exibir Rótulo no menu do 

editor de linguagem LD. 

Rótulos de linha 
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Comentários são opcionais para cada linha no Editor de linguagem do 
diagrama da lógica de contatos (LD). Por padrão, um comentário é incluído 
quando você adiciona um elemento de linha no editor de linguagem LD na 
página 33. 

Comentários são: 

• inseridos no espaço acima da linha. 
• salvos em formato rich text. 
• armazenados no controlador. 

Para adicionar ou remover um comentário para uma linha no editor de 
linguagem LD: 

1. Para remover um comentário, clique com botão direito na linha para 
abrir o menu do editor de linguagem LD. 

 
2. No menu do editor de linguagem LD, clique em Exibir comentário. O 

comentário é removido da linha e a marca de seleção ao lado de Exibir 
comentários no editor de linguagem LD menu é removida. 

3. (opcional) Para adicionar um comentário a uma linha, clique em 
Exibir comentários no menu do editor de linguagem LD. 

Os ramos criam rotas alternativas para as conexões. Você pode adicionar 
ramos paralelos aos elementos em uma linha usando o editor de linguagem 
do Diagrama da Lógica de Contatos (Ladder Diagram, LD) na página 37.  

Comentários da linha 

Ramo 



Capítulo 3  Elementos do Diagrama da Lógica de Contatos (LD) 
 

 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022 37 
 

Exemplo de ramo 

 

OsRamos na página 36 são componentes gráficos dos programas do 
Diagrama da lógica de contatos (LD) que criam um roteamento alternativo 
para as conexões e podem incluir ramos paralelos. 

No Connected Components Workbench, é possível adicionar um ramo a um 
programa do Diagrama da lógica de contatos (LD) nos seguintes itens: 

• Editor de linguagem do diagrama da lógica de contatos (LD) 
• Editor de várias linguagens localizado no menu Ferramentas 
• Caixa de ferramentas LD 
• Barra de ferramentas de instrução (LD) 

Para adicionar um ramo a um programa do diagrama da lógica de 
contatos: 

1. No editor de linguagem do LD, verifique se o programa do diagrama 
da lógica de contatos (LD) tem uma linha definida para o ramo. Faça 
uma das seguintes ações: 

• Clique com o botão direito em uma linha ou elemento no editor de 
linguagem LD, selecione Inserir Elementos de lógica de contatos e, 
em seguida, clique em Ramo. 

Se o Seletor de variável estiver aberto, selecione uma variável ou 
clique em OK sem selecionar uma variável para adicionar o 
elemento do Ramo. 

 
• Selecione uma linha ou elemento no editor de linguagem LD e, em 

seguida, pressione um dos seguintes: 

Adicionar um ramo a um 
programa do diagrama da 
lógica de contatos (LD) 
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CTRL+ALT+1 para adicionar o ramo à esquerda do elemento ou 
linha selecionado. 
CTRL+1 para adicionar o ramo à direita do elemento selecionado. 

• Selecione uma linha ou um elemento no editor de linguagem LD e 
escolha uma: 

Clique em Ferramentas > Editor de várias linguagens > Inserir 
ramo antes para adicionar o ramo à esquerda da linha ou elemento 
selecionado. 
Clique em Ferramentas > Editor de várias linguagens > Inserir 
ramo depois para adicionar o ramo à direita da linha ou elemento 
selecionado. 

• Abra a Caixa de ferramentas LD para mostrar o elemento de ramo e, 
em seguida, execute um dos seguintes: 

Clique duas vezes no elemento de ramo para adicioná-lo ao editor 
de linguagem LD. 
Arraste o elemento de ramo até o editor de linguagem LD e 
posicione-o na linha. 
Um sinal de adição (+) aparece no editor de linguagem LD para 
exibir um destino válido. Libere o botão do mouse para adicionar o 
elemento. 

1. (opcional) Para inserir um ramo paralelo: 

a. No editor de linguagem do LD, clique com o botão direito no ramo 
para abrir o menu do editor de linguagem do LD. 

 
b. No menu do editor de linguagem do LD, selecione Inserir ramo e, 

em seguida, clique em: 

Acima para adicionar um ramo acima do ramo selecionado. 
Abaixo para adicionar o ramo abaixo do ramo selecionado. 
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2. (Opcional) Para mover um elemento de ramo para outro local no 
programa do diagrama da lógica de contatos (LD), selecione o 
elemento e arraste-o para um novo local no programa. 

Um sinal de adição (+) aparece no editor de linguagem LD para exibir 
um destino válido. Solte o botão do mouse para inserir o elemento no 
local de destino. 
 

 

Um elemento do Bloco de instruções do Diagrama da lógica de contatos (LD) 
é um elemento funcional, em conformidade com a IEC 61131-3, em um 
Programa do diagrama da lógica de contatos (LD), que pode ser um bloco da 
função, uma função, um bloco da função definido pelo usuário, uma função 
definida pelo usuário ou um operador. 

Bobinas são componentes gráficos de programas do Diagrama da lógica de 
contatos (LD) que representam a atribuição de uma variável de saída ou 
interna. Em programas do diagrama da lógica de contatos (LD), uma bobina 
representa uma ação. Uma bobina deve estar conectada à esquerda de um 
símbolo booleano, como um contato, ou a uma saída booleana de um bloco de 
instruções. As bobinas só podem ser adicionados a uma linha definida no 
editor de linguagem LD. A definição da bobina pode ser modificada depois de 
adicionar a bobina à linha. 

O exemplo a seguir ilustra os tipos de elemento da bobina disponíveis para 
programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo: Bobinas 

 

Bloco de instruções (LD) 

Bobina 
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Bobinas são componentes gráficos de um programa do Diagrama da lógica de 
contatos (LD) que representam uma ação tomada, uma saída ou de uma 
variável interna. 

No Connected Components Workbench, é possível adicionar uma bobina para 
um programa do Diagrama da lógica de contatos (LD) a partir do:  

• Editor de linguagem do diagrama da lógica de contatos (LD)  
• Editor de várias linguagens localizado no menu Ferramentas 
• Caixa de ferramentas LD 
• Barra de ferramentas de instrução (LD) 

1. Para adicionar um elemento da bobina em um programa do Diagrama 
da Lógica de Contatos: no editor de linguagem do LD, verifique se o 
programa do diagrama da lógica de contatos (LD) tem uma linha 
definida para a bobina. Faça uma das seguintes ações: 

• Clique com botão direito em uma linha ou elemento no editor de 
linguagem do LD, selecione Inserir Elementos da lógica de contatos 
e, em seguida, clique em Bobina direta.  

Se o Seletor de variável estiver aberto, selecione uma variável ou 
clique em OK sem selecionar uma variável para adicionar o 
elemento da Bobina direta.  

 
• Selecione uma linha ou um elemento no editor de linguagem do LD e 

pressione CTRL+4 para adicionar a Bobina direta no lado direito da 
linha.  

• Selecione uma linha ou um elemento no editor de linguagem do LD e, 
em seguida, clique em Ferramentas > Editor de várias linguagens > 
Inserir Bobina para adicionar a bobina à direita da linha.  

• Abra o LD Toolbox para exibir os elementos da bobina (bobina direta, 
bobina reversa, bobina de ajuste, bobina de reinicialização, bobina 
ascendente do pulso, bobina de queda de pulso) e em seguida:  

Clique duas vezes no elemento da bobina para adicioná-lo ao editor 
de linguagem do LD. 
Arraste o elemento da bobina até o editor de linguagem do LD e o 
posicione-o na linha.  

Adicionar elementos da 
bobina 
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Um sinal de adição (+) aparece no editor de linguagem LD para 
exibir um destino válido. Libere o botão do mouse para adicionar o 
elemento. 

1. (opcional) Para inserir uma bobina paralela 

a. No editor de linguagem do LD, verifique se o programa do diagrama 
da lógica de contatos (LD) tem um ramo definido e, em seguida, 
clique com o botão direito no nível superior do ramo na página 36 
para abrir o menu do editor de linguagem do LD. 

 
b. No menu do editor de linguagem do LD, selecione Inserir 

elementos de lógica de contatos e, em seguida, clique em Bobina 
direta. O elemento é inserido no nível superior do ramo. 

 
c. Clique com botão direito no nível inferior do ramo para abrir o 

menu do editor de linguagem do LD. 

d. No menu do editor de linguagem do LD, selecione Inserir 
elementos de lógica de contatos e, em seguida, clique em Bobina 
direta. O elemento é inserido no nível inferior do ramo. 

 
2. (opcional) Para alterar o tipo de bobina, no editor de linguagem do LD, 

selecione a bobina e, em seguida, pressione a barra de espaço até o tipo 
de bobina aparecer no editor de linguagem.  

Toda vez que a barra de espaço é pressionada, o tipo de bobina muda 
de direto, para reverso, para ajustar, para redefinir, para borda 
ascendente do pulso, para borda descendente do pulso. 

Bobinas na página 39 são componentes gráficos de programas do Diagrama 
da lógica de contatos (LD) que representam a atribuição de uma variável de 
saída ou interna. 

bobina direta 
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Uma bobina direta suporta uma saída booleana a partir de um estado 
booleano de linha de conexão. 

 

A variável associada é atribuída com o estado booleano da conexão esquerda. 
O estado da conexão esquerda é propagado na conexão direita. A conexão 
direita deve ser conectada ao trilho de energia vertical direito (exceto se você 
tiver bobinas paralelas, onde apenas a bobina superior deve ser conectada ao 
trilho de energia vertical direito). 

A variável booleana associada deve ser uma saída ou deve ser definida pelo 
usuário. 

Exemplo de bobina direta 

 

Bobinas na página 39 são componentes gráficos de programas do Diagrama 
da lógica de contatos (LD) que representam a atribuição de uma variável de 
saída ou interna. 

Um elemento da bobina reversa suporta uma saída booleana de acordo com a 
negação booleana de um estado de linha de conexão. 

 

A variável associada é atribuída com a negação booleana do estado da conexão 
esquerda. O estado da conexão esquerda é propagado na conexão direita. A 
conexão direita deve ser conectada ao trilho de energia vertical direito (exceto 
se você tiver bobinas paralelas, onde apenas a bobina superior deve ser 
conectada ao trilho de energia vertical direito). 

A variável booleana associada deve ser uma saída ou deve ser definida pelo 
usuário. 

reverter bobina 
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Exemplo de Reverter bobina 

 

Bobinas na página 39 são componentes gráficos de programas do Diagrama 
da lógica de contatos (LD) que representam a atribuição de uma variável de 
saída ou interna. 

As bobinas de borda descendente do pulso na página 43 (ou negativas) aceitam 
uma saída booleana de um estado booleano da linha de conexão. 

 

A variável associada é definida como TRUE quando o estado booleano da 
conexão esquerda cai de TRUE para FALSE. A variável de saída é redefinida 
como FALSE em todos os outros casos. O estado da conexão esquerda é 
propagado na conexão direita. A conexão direita deve ser conectada ao trilho 
de energia vertical direito (exceto se você tiver bobinas paralelas, onde apenas 
a bobina superior deve ser conectada ao trilho de energia vertical direito). 

A variável booleana associada deve ser uma saída ou deve ser definida pelo 
usuário. 

Exemplo de Bobina da borda descendente do pulso 

 

Bobinas na página 39 são componentes gráficos de programas do Diagrama 
da lógica de contatos (LD) que representam a atribuição de uma variável de 
saída ou interna. 

As bobinas de borda ascendente do pulso (ou positivas) aceitam uma saída 
booleana de um estado booleano da linha de conexão. 

Bobina da borda 
descendente do pulso 

Bobina da borda ascendente 
do pulso 
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A variável associada é definida como TRUE quando o estado booleano da 
conexão esquerda ascender de FALSE para TRUE. A variável de saída é 
redefinida como FALSE em todos os outros casos. O estado da conexão 
esquerda é propagado na conexão direita. A conexão direita deve ser 
conectada ao trilho de energia vertical direito (exceto se você tiver bobinas 
paralelas, onde apenas a bobina superior deve ser conectada ao trilho de 
energia vertical direito). 

A variável booleana associada deve ser uma saída ou deve ser definida pelo 
usuário. 

Exemplo de Bobina da borda ascendente do pulso 

 

Bobinas são componentes gráficos de programas do Diagrama da lógica de 
contatos (LD) que representam a atribuição de uma variável de saída ou 
interna. Em programas do diagrama da lógica de contatos (LD), uma bobina 
representa uma ação. 

Bobinas ajustadas aceitam uma entrada booleana de um estado booleano da 
linha de conexão. 

 

 

A variável associada é definida como TRUE quando o estado booleano da 
conexão esquerda se tornar TRUE. A variável de saída mantém esse valor até 
uma ordem inversa ser feita através de Restaurar bobina. O estado da conexão 
esquerda é propagado na conexão direita. A conexão direita deve ser 
conectada ao trilho de energia vertical direito (exceto se você tiver bobinas 
paralelas, onde apenas a bobina superior deve ser conectada ao trilho de 
energia vertical direito). 

Ajusta bobina 
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A variável booleana associada deve ser uma saída ou deve ser definida pelo 
usuário. 

Exemplo de Ajusta bobina 

 

Bobinas na página 39 são componentes gráficos de programas do Diagrama 
da lógica de contatos (LD) que representam a atribuição de uma variável de 
saída ou interna. 

Bobinas restauradas aceitam uma saída booleana de um estado booleano da 
linha de conexão. 

 

 

A variável associada é restaurada como FALSE quando o estado booleano da 
conexão esquerda tornar-se TRUE. A variável de saída mantém esse valor até 
uma ordem inversa ser feita através de Ajustar bobina. O estado da conexão 
esquerda é propagado na conexão direita. A conexão direita deve ser 
conectada ao trilho de energia vertical direito (exceto se você tiver bobinas 
paralelas, onde apenas a bobina superior deve ser conectada ao trilho de 
energia vertical direito). 

A variável booleana associada deve ser uma saída ou deve ser definida pelo 
usuário. 

Exemplo de Restaurar bobina 

 

Contatos são componentes gráficos de programas do Diagrama da lógica de 
contatos (LD). Dependendo do tipo, um contato representa o valor ou função 
de uma entrada ou de uma variável interna. Os contatos só podem ser 
adicionados a uma linha definida no editor de linguagem LD. Após um 
contato ser adicionado, sua definição pode ser modificada. 

Restaurar bobina 

Contato 
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O exemplo a seguir mostra os tipos de elemento de contato disponíveis para 
programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo: Contatos 

 

Contatos são componentes gráficos de um programa do Diagrama da lógica 
de contatos (LD). Dependendo do tipo, um contato representa o valor ou 
função de uma entrada ou de uma variável interna. Os contatos só podem ser 
adicionados a uma linha definida no editor de linguagem LD. 

No Connected Components Workbench, é possível adicionar um contato a um 
programa de Diagrama da lógica de contatos (LD) da: 

• Editor de linguagem do diagrama da lógica de contatos (LD) 
• Editor de várias linguagens localizado no menu Ferramentas 
• Caixa de ferramentas LD 
• Barra de ferramentas de instrução (LD) 

Para adicionar um elemento de contato a um programa do diagrama 
da lógica de contatos: 

1. No editor de linguagem do LD, verifique se o Programa do diagrama 
da lógica de contatos (LD) tem uma linha definida para o contato. 
Faça uma das seguintes ações: 

• Clique com o botão direito em uma linha ou em um elemento no 
editor de linguagem do LD, selecione Inserir Elementos da lógica de 
contatos e, em seguida, clique em Contato direto. 

Adicionar um contato a um 
programa do diagrama da 
lógica de contatos (LD) 
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Se o Seletor de variável estiver aberto, selecione uma variável ou 
clique em OK sem selecionar uma variável para adicionar o 
elemento Contato direto. 

 
• Selecione uma linha ou um elemento no editor de linguagem LD e, em 

seguida, pressione um dos seguintes: 

CTRL+ALT+3 para adicionar o elemento Contato direto no lado 
esquerdo do elemento ou linha selecionado. 
CTRL+3 para adicionar o elemento Contato direto no lado direito do 
elemento ou linha selecionado. 

• Selecione uma linha ou um elemento no editor de linguagem LD e 
escolha uma: 

Clique em Ferramentas > Editor de várias linguagens > Inserir 
contato anterior para adicionar o contato à esquerda da linha ou 
elemento selecionado. 
Clique em Ferramentas > Editor de várias linguagens > Inserir 
contato posterior para adicionar o contato à direita da linha ou 
elemento selecionado. 

• Abra a Caixa de ferramentas LD para exibir os elementos de contato 
(Contato direto, Contato reverso, Contato da borda ascendente do 
pulso, Contato da borda descendente do pulso) e execute uma das 
seguintes: 

Clique duas vezes no elemento de contato para adicioná-lo no editor 
de linguagem do LD. 
Arraste o elemento do contato até o editor de linguagem LD e 
posicione-o sobre a linha. 
Um sinal de adição (+) aparece no editor de linguagem LD para 
exibir um destino válido. Libere o botão do mouse para adicionar o 
elemento. 

1. (opcional) Para inserir um contato paralelo: 

a. No editor de linguagem do LD, verifique se o programa do diagrama 
da lógica de contatos (LD) tem um ramo na página 36 definido e, em 
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seguida, clique com o botão direito no nível superior do ramo para 
abrir o menu do editor de linguagem do LD. 

 
b. No menu do editor de linguagem do LD, selecione Inserir 

elementos da lógica de contatos e, em seguida, clique em  Contato 
direto. O elemento é inserido no nível superior do ramo. 

 
c. Clique com botão direito no nível inferior do ramo para abrir o 

menu do editor de linguagem do LD. 

d. No menu do editor de linguagem do LD, selecione Inserir 
elementos da lógica de contatos e, em seguida, clique em  Contato 
direto. O elemento é inserido no nível inferior do ramo. 

 
2. (opcional) Para alterar o tipo de contato, no editor de linguagem, 

selecione o contato e pressione a barra de espaço até que o tipo de 
contato seja exibido no editor de linguagem. 

Toda vez que a barra de espaço for pressionada, o tipo muda de direto 
para reverso, para borda ascendente do pulso, para borda descendente 
do pulso. 

Contatos na página 45 são componentes gráficos de programas do Diagrama 
da lógica de contatos (LD). 

Contatos diretos aceitam uma operação booleana entre um estado da linha de 
conexão e uma variável booleana. 

 

Contato direto 
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O estado da linha de conexão à direita do contato é a lógica AND entre o 
estado da linha de conexão esquerda e o valor da variável associada ao 
contato. 

Exemplo de contato direto 

 

Contatos na página 45 são componentes gráficos de programas do Diagrama 
da lógica de contatos (LD). 

Contatos reversos aceitam uma operação booleana entre um estado da linha 
de conexão e a negação booleana de uma variável booleana. 

 

O estado da linha de conexão à direita do contato é a lógica AND entre o 
estado da linha de conexão esquerda e a negação booleana do valor da variável 
associada ao contato. 

Exemplo de Contato reverso 

 

Contatos na página 45 são componentes gráficos de programas do Diagrama 
da lógica de contatos (LD). 

Os contatos da borda ascendente do pulso (ou positivo) aceitam uma 
operação booleana entre um estado da linha de conexão e a borda ascendente 
de uma variável booleana. 

 

Contato reverso 

Contato da borda 
ascendente do pulso 
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O estado da linha de conexão à direita do contato é definido como TRUE 
quando o estado da linha de conexão à esquerda é TRUE, e o estado da variável 
associada aumenta de FALSE para TRUE. O estado é redefinido como FALSE 
em todos os outros casos. 

Exemplo de Contato da borda ascendente do pulso 

 

Recomendação: limite o uso de variáveis de saída com contatos da 
borda 

Recomendamos não utilizar saídas ou variáveis com um Contato da borda 
ascendente do pulso na página 49 (positiva) ou um Contato da borda 
descendente do pulso na página 50 (negativa). Esses contatos são para 
entradas físicas em um diagrama da lógica de contatos. Para detectar a borda 
de uma variável ou saída, recomendamos usar o bloco da função 
R_TRIG/F_TRIG, que é aceito e funciona em qualquer linguagem em qualquer 
local no programa. 

Contatos são componentes gráficos de programas do Diagrama da lógica de 
contatos (LD). 

Os contatos da borda descendente do pulso (ou negativos) aceitam uma 
operação booleana entre um estado da linha de conexão e a borda 
descendente de uma variável booleana. 

 

O estado da linha de conexão à direita do contato é definido como TRUE 
quando o estado da linha de conexão à esquerda é TRUE, e o estado da variável 
associada cai de TRUE para FALSE. O estado é redefinido como FALSE em 
todos os outros casos. 

Contato da borda 
descendente do pulso 
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Exemplo de Contato da borda descendente do pulso 

 

Recomendação: limite o uso de variáveis de saída com contatos da 
borda 

Recomendamos não utilizar saídas ou variáveis com um Contato da borda 
ascendente do pulso na página 49 (positiva) ou um Contato da borda 
descendente do pulso na página 50 (negativa). Esses contatos são para 
entradas físicas em um diagrama da lógica de contatos. Para detectar a borda 
de uma variável ou saída, recomendamos usar o bloco da função 
R_TRIG/F_TRIG, que é aceito e funciona em qualquer linguagem em qualquer 
local no programa. 

Os retornos são saídas que representam uma extremidade condicional de um 
programa do diagrama da lógica de contatos (LD). 

você não pode colocar conexões à direita de um elemento de retorno. 

Quando a linha de conexão esquerda tem o estado booleano TRUE, o 
diagrama termina sem executar as instruções localizadas nas próximas linhas 
do diagrama. 

Quando o diagrama LD é uma função, seu nome é associado a uma bobina de 
saída para definir o valor de retorno (devolvido ao diagrama de chamada). 

Exemplo de retorno 

 

Para inserir um retorno em um programa do Diagrama da lógica de 
contatos: 

Faça uma das ações a seguir: 

Retornar 
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• Clique com o botão direito em uma linha ou elemento no editor de 
linguagem LD, selecione Inserir elementos de lógica de contatos e, em 
seguida, clique em Retornar. 

• Selecione uma linha ou elemento no editor de linguagem LD e, em 
seguida, pressione CTRL+6. 

• Selecione uma linha ou elemento no editor de linguagem LD e, em 
seguida, clique em Ferramentas > Editor de várias linguagens > Inserir 
retorno. 

• Abra a Caixa de ferramentas LD para mostrar o elemento de retorno e, 
depois, execute um dos seguintes: 

Clique duas vezes no elemento de retorno para adicioná-lo ao editor 
de linguagem LD. 
Arraste o elemento de retorno até o editor de linguagem LD e 
posicione-o na linha. 
Um sinal de adição (+) aparece no editor de linguagem LD para 
exibir um destino válido. Libere o botão do mouse para adicionar o 
elemento. 

Jumps são elementos condicionais ou incondicionais que controlam a 
execução de programas de Diagrama da lógica de contatos (LD). 

Notação de jump 

A seguinte notação indica um jump para uma etiqueta: 

>>LABEL - Passa para uma etiqueta com o nome "LABEL" 

Exemplo de jump 

 

Para inserir um jump: 

Faça uma das ações a seguir: 

• Clique com botão direito em uma linha ou um elemento no editor de 
linguagem LD, selecione Inserir elementos de lógica de contatos e, em 
seguida, clique em Jump. 

• Selecione uma linha ou elemento no editor de linguagem LD e, em 
seguida, pressione CTRL+5. 

Jump 
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• Selecione uma linha ou um elemento no editor de linguagem LD e, em 
seguida, clique em Ferramentas > Editor de várias linguagens > Inserir 
Jump. 

• Abra a caixa de ferramentas LD para exibir o elemento de jump e 
execute uma das seguintes: 

Clique duas vezes no elemento do jump para adicioná-lo no editor 
de linguagem LD. 
Arraste o elemento do jump até o editor de linguagem LD e 
posicione-o na linha. 
Um sinal de adição (+) aparece no editor de linguagem LD para 
exibir um destino válido. Libere o botão do mouse para adicionar o 
elemento. 

O conjunto de instruções do Connected Components Workbench inclui 
blocos de instruções em conformidade com a IEC 61131-3. Blocos de instruções 
coletivamente incluem blocos da função, funções e operadores. É possível 
conectar as entradas e saídas do bloco da instrução a variáveis, contatos, 
bobinas ou outras entradas e saídas do bloco da instrução.  

Convenções do bloco de instruções 

A especificação da linguagem de programação IEC61131-3 aborda inúmeros 
aspectos dos controles programáveis, incluindo a execução do sistema 
operacional, as definições de dados, as linguagens de programação e os 
conjuntos de instruções. A especificação IEC61131-3 fornece um conjunto 
mínimo de funcionalidades que podem ser ampliadas para atender aos 
aplicativos do usuário final. 

Nomes do bloco de instruções 

As funções e blocos da função são representados por uma caixa que exibe o 
nome da instrução e a versão breve dos nomes de parâmetro. Para blocos da 
função, o nome da instância é exibido acima do nome do bloco da função. 

Parâmetros de retorno do bloco de função 
• O parâmetro de retorno de uma função tem o mesmo nome que a 

função. O parâmetro de retorno é a única saída. 
• Os parâmetros de retorno de um bloco da função podem ter qualquer 

nome. Vários parâmetros de retorno podem fornecer várias saídas. 
• É possível definir os parâmetros de programas para vários dispositivos 

navegando nas guias para dispositivos individuais exibidos na 
visualização Parâmetro. 

 

Blocos de instruções nos 
programas LD 
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Ao adicionar itens em uma linha no programa do Diagrama da lógica de 
contatos (LD), eles são adicionados de acordo com os seguintes critérios. 

• O primeiro elemento em uma linha é inserido na posição selecionada 
no diagrama da lógica de contatos. 

• Os elementos subsequentes são inseridos à direita do item 
selecionado em uma linha. 

• Não é possível inserir um elemento à direita de um jump ou retorno de 
bobina. 

Métodos diferentes para adicionar um elemento ao programa do diagrama da 
lógica de contatos: 

• Editor da lógica de contatos LD 

• Adicionar elementos, excluir elementos e copiar e colar elementos. 
• Use atalhos do teclado do LD na página 56 para adicionar 

elementos. 

• Editor de texto LD 

• Adicionar, modificar e remover elementos. 
• Copiar e colar elementos de/para RSLogix 500 e <RSLX5000>. 

• Editor de várias linguagens localizado no menu Ferramentas 

• Adicionar elementos. 
• Exportar uma imagem do Programa do diagrama da lógica de 

contatos (LD). 
• Habilitar ou desabilitar a abertura automática do Seletor de variável 

e Seletor do bloco de instruções. 

• Caixa de ferramentas LD 

• Adicionar elementos. 

• Barra de ferramentas de instrução 

• Adicionar elementos. 

É possível substituir uma variável atribuída diretamente do editor de 
linguagem ou do Seletor de variável. 

Para modificar uma variável no editor de linguagem: 
1. No editor de linguagem, clique no nome da variável para exibir uma 

lista suspensa das variáveis globais e locais. 
2. Faça uma das ações a seguir: 

• Insira um novo nome de variável e clique duas vezes na variável 
para abrir o Seletor de Variável. Pressione Enter para confirmar a 
nova variável. 

• Selecione um nome de variável diferente na lista suspensa. 

Trabalhar no editor de 
linguagem do LD 
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Para modificar uma variável no Seletor de variável: 
1. No editor de linguagem, clique duas vezes na variável para abrir o 

Seletor de variável. 
2. Clique no nome da variável e selecione uma variável diferente na lista 

suspensa de variáveis globais e locais. 
3. Clique em uma variável existente e digite valores constantes na caixa 

de texto fornecida. 

 

A seguir são apresentados exemplos de programas do Diagrama da lógica de 
contatos (LD). 

Exemplo: Bloco da função R_TRIG 

O programa de exemplo a seguir mostra o uso recomendado de um bloco da 
função R_TRIG que está sendo usado para detectar uma borda durante a 
conexão com o controlador. 

 

Exemplo: Comparando valores reais usando subtração (-) ABS e 
Menor que (<) 

O tipo de dados Real não é recomendado ao comparar valores de igualdade, 
por causa das diferenças na maneira como os números são arredondados. 
Dois valores de saída podem parecer iguais na exibição do Connected 
Components Workbench, mas serão avaliados como falsos. 

Exemplos de programa do 
Diagrama da Lógica de 
Contatos (LD) 
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Por exemplo, 23,500001 comparado com 23,499999 serão exibidos como 23,5 
na exibição de entrada variável, mas não serão iguais no controlador. 

Para testar se dois valores do tipo de dados Real são iguais, é possível usar 
uma instrução de Subtração para obter a diferença entre os valores e 
determinar se ela é Menor que o valor de precisão estabelecido. Veja o 
seguinte exemplo do programa LD para comparar dois valores de tipo de 
dados Reais. 

 

Os atalhos de teclado a seguir estão disponíveis para uso com a linguagem do 
Diagrama da Lógica de Contatos na página 29. 

Atalho Descrição 

Ctrl+0 Insere uma linha após uma linha selecionada.1 

Ctrl+Alt+0 Insere uma linha antes da linha selecionada.1 
Ctrl+ 1 Insere um ramo após um elemento selecionado. 

Ctrl+Alt+ 1 Insere um ramo antes de um elemento selecionado. 
Ctrl+2 Insere um bloco de instruções após um elemento selecionado.2 

Ctrl+Alt+2 Insere um bloco de instruções antes de um elemento selecionado.2 
Ctrl+3 Insere um contato após um elemento selecionado.2 
Ctrl+Alt+3 Insere um contato antes de um elemento selecionado.2 
Ctrl+4 Insere uma bobina após um elemento selecionado. 
Ctrl+5 Insere um jump após um elemento selecionado. 

Atalhos de teclado do LD 
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Atalho Descrição 

Ctrl+Alt+5 Insere um jump após um elemento selecionado. 

Ctrl+6 Insere um retorno após um elemento selecionado. 

Ctrl+8 Insere um ramo acima do ramo selecionado. 
Ctrl+Alt+8 Insere um ramo abaixo do ramo selecionado. 
Excluir Remove uma linha ou elemento selecionado. 
Enter Quando uma linha está selecionada, pressionar a tecla Enter seleciona o primeiro 

elemento da linha. Se a linha não contiver elementos, nada acontecerá. 
Barra de espaço Quando um contato ou bobina está selecionado, pressionar a Barra de espaço 

altera o tipo de contato ou bobina. 
Shift+Enter Insere uma quebra de linha. 
Ctrl+Enter Abre uma linha acima da linha atual. 

Ctrl+Shift+Enter Abre uma linha abaixo da linha atual. 

Ctrl+Shift+L Remove a linha atual. 
Ctrl+Delete Remove a próxima palavra na linha atual. 

Backspace Remove o caractere à esquerda. 

Ctrl+Backspace Remove a palavra anterior na linha atual. 

Ctrl+C Copia o texto selecionado para a área de transferência. 
Ctrl+Insert Copia o texto selecionado para a área de transferência. 
Ctrl+V Cola o texto salvo na área de transferência no ponto de inserção. 
Shift+Insert Cola o texto salvo na área de transferência no ponto de inserção. 

Ctrl+Z Desfaz o comando anterior. 

Ctrl+Y Refaz o comando anterior. 
Ctrl+Shift+Z Refaz o comando anterior. 
Ctrl+Left Move para a declaração ou palavra anterior. 

Ctrl+Right Move para a próxima declaração ou palavra. 

Home Move para o primeiro elemento da linha selecionada, se a linha não contiver 
elementos, nada acontecerá. 

End Move para o último elemento da linha selecionada, se a linha não contiver 
elementos, nada acontecerá. 

Ctrl+Home Move para o primeiro elemento da primeira linha, se a linha não contiver 
elementos, a primeira linha será selecionada. 

Ctrl+End Move para o último elemento da última linha, se a linha não contiver elementos, a 
última linha será selecionada. 

Page Up Move para o topo do código visível. 
Page Down Move para a parte inferior do código visível. 

Ctrl+J Move para o colchete correspondente. 

Ctrl+Down Rola para baixo. 
Ctrl+Up Rola para cima. 
Shift+Down Seleciona para baixo. 
Shift+Clique com o botão esquerdo Seleciona várias linhas. Clique em cada linha individualmente. 
Shift+Up Seleciona para cima. 
Shift+Left Seleciona para esquerda. 
Shift+Right Seleciona para direita. 
Ctrl+Shift+Left Seleciona até declaração ou palavra anterior. 

Ctrl+Shift+Right Seleciona até a próxima declaração ou palavra. 

Shift+Home Seleciona do ponto de inserção até o início da linha. 

Shift+End Seleciona do ponto de inserção até o fim da linha. 
Ctrl+Shift+Home Seleciona do ponto de inserção até o início do documento. 
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Atalho Descrição 

Ctrl+Shift+End Seleciona do ponto de inserção até o fim do documento. 

Shift+Page Up Seleciona do ponto de inserção até o topo do código visível. 
Shift+Page Down Seleciona do ponto de inserção até o fim do código visível. 
Ctrl+Shift+Page Up Seleciona do ponto de inserção até o topo do código visível. 

Ctrl+Shift+Page Down Seleciona do ponto de inserção até o fim do código visível. 

Ctrl+A Seleciona todo o documento. 

Ctrl+D Quando uma linha ou um elemento de linha estiver selecionado, após pressionar 
CTRL+D, o usuário poderá editar o comentário da linha. 

Ctrl+R Ativa ou desativa a chamada do seletor automático. 
Por padrão, a caixa de diálogo do Seletor do bloco de instruções ou do Seletor de 
variável abre quando um elemento é adicionado a um programa do diagrama da 
lógica de contatos. 

Ctrl+Shift+W Seleciona a próxima palavra. 

Ctrl+Shift+J Seleciona o colchete que coincide. 
Shift+Alt+Down Seleciona a linha atual e as próximas linhas. 
Shift+Alt+Up Seleciona a linha atual e as linhas anteriores. 
Shift+Alt+Left Seleciona à esquerda da linha atual. 
Shift+Alt+Right Seleciona à direita da linha atual. 
Ctrl+Shift+Alt+Left Seleciona as colunas disponíveis nas linhas de código da esquerda para a direita. 
Ctrl+Shift+Alt+Right Seleciona as colunas disponíveis nas linhas de código da direita para a esquerda. 

Esc Desmarca o texto selecionado. 
Insert Alterna entre o modo de digitação sobrescrever/inserir. 
1 Quando nenhuma linha é selecionada, uma linha é adicionada no fim da lista de linhas. 
 2 Quando um ramo é selecionado, um elemento é inserido no fim do ramo. 
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Capítulo 4 

Instrução de alarme 

Use a instrução de alarme para fornecer alertas quando um limite 
configurado como alto ou baixo é atingido. 

Bloco da função Descrição 

LIM_ALRM na página 59 Histerese em um valor real para limites altos e baixos. 

 

LIM_ALRM é um alarme com histerese em um valor real para limites altos e 
baixos. 

Uma histerese é aplicada em limites altos e baixos. O delta da histerese usado 
para limite alto ou baixo é metade do parâmetro EPS. 

Um alarme de Processo ocorre quando uma falha é recebida e processada pelo 
controlador. Os alarmes do nível de processo alertam você quando o módulo 
exceder os limites configurados alto ou baixo para cada canal. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Quando for TRUE, permite o bloco de instruções. 
TRUE - executa a computação LIM_ALRM atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

H Entrada REAL Valor de limite alto. 
X Entrada REAL A entrada é qualquer valor real. 

L Entrada REAL Valor de limite baixo. 
EPS Entrada REAL Valor de histerese (deve ser maior que zero). 

LIM_ALRM (alarme de limite) 
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QH Saída BOOL Alarme alto: TRUE se X estiver acima do limite superior H. 
Q Saída BOOL Saída de alarme: TRUE se X estiver fora dos limites. 

QL Saída BOOL Alarme baixo: TRUE se X estiver abaixo do limite baixo L. 
ENO Saída BOOL Ativa saídas. 

Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama de temporização LIM_ALRM 

 

Exemplos de Diagrama do bloco da função LIM_ALRM 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos LIM_ALRM 

 



Capítulo 4  Instrução de alarme 
 

 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022 61 
 

Exemplo de Texto estruturado LIM_ALRM 

 

 

Resultados 
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Capítulo 5 

Instruções aritméticas 

Use as instruções aritméticas para realizar cálculos matemáticos. 

Função Descrição 

ABS na página 63 Retorna o valor absoluto de um valor real. 

ACOS na página 65 Calcula o arco cosseno de um valor Real. 

ACOS_LREAL na página 66 Calcula o arco cosseno de um valor Real Longo. 
Adição na página 67 Acrescenta dois ou mais valores de Inteiro, Real, Tempo ou String. 

ASIN na página 69 Calcula o arco seno de um valor Real. 
ASIN_LREAL na página 70 Calcula o arco seno de um valor real longo. 
ATAN na página 72 Calcula o arco tangente de um valor Real. 
ATAN_LREAL na página 73 Calcula o arco tangente de um Valor real longo. 
COS na página 74 Calcula o cosseno de um valor Real. 
COS_LREAL na página 76 Calcula o cosseno de um valor real longo. 
Divisão na página 77 Divisão de dois valores Inteiros ou Reais. 
EXPT na página 78 Calcula o valor Real de um número base elevado à potência do expoente Inteiro. 

LOG na página 80 Calcula o logaritmo (base 10) de um valor real. 
MOD na página 81 Executa um cálculo de Módulo em valores Inteiros. 
MOV na página 83 Copia um valor de entrada para uma saída. 
Multiplicação na página 84 Multiplica dois ou mais valores inteiros ou reais. 

Neg na página 86 Converte um valor em negativo. 
POW na página 87 Calcula o valor de um número Real elevado à potência de expoente Real. 
RAND na página 88 Calcula um valor inteiro aleatório a partir de um intervalo definido. 
SIN na página 90 Calcula o seno de um valor real. 
SIN_LREAL na página 91 Calcula o seno de um valor real longo. 

SQRT na página 92 Calcula a raiz quadrada de um valor real. 
Subtração na página 94 Subtrai um valor Inteiro, Real ou Hora de outro valor Inteiro, Real ou Hora. 

TAN na página 95 Calcula a tangente de um valor real. 

TAN_LREAL na página 97 Calcula a tangente de um valor real longo. 

TRUNC na página 98 Trunca valores Reais, deixando apenas o Inteiro. 

 

Retorna o valor absoluto (positivo) de um valor real. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

ABS (valor absoluto) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa computação absoluta atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada REAL Qualquer valor real com sinal. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 
ABS Saída REAL Valor absoluto (sempre positivo). 

Exemplo de diagrama do bloco da função ABS 

 

Exemplo de diagrama de lógica de contatos ABS 

 

Exemplo de diagrama de texto estruturado ABS 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

acima:= (ABS (delta) > faixa); 
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Resultados 

 

Calcula o arco cosseno de um valor Real. O valores de entrada e saída são em 
radianos. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação do arco cosseno atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada REAL Deve estar no conjunto [-1,0 .. +1,0]. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 
ACOS Saída REAL Arco cosseno do valor de entrada (no conjunto [-p1/2..+p1/2])=0 para entrada inválida. 

Exemplo de diagrama do bloco da função ACOS 

 

Exemplo de diagrama de lógica de contatos ACOS 

 

ACOS (arco cosseno de 
origem) 
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Exemplo de texto estruturado ACOS 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

cosseno:= COS (ângulo); 

resultado:= ACOS (cosseno); (* resultado é igual ao ângulo *) 

Resultados 

 

Calcula o arco cosseno de um valor Real Longo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada LREAL Deve estar no conjunto [-1,0 .. +1,0]. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 
ACOS_LREAL Saída LREAL Arco cosseno do valor de entrada (no conjunto [0,0 .. PI]) = 0,0 para entrada inválida. 

ACOS_LREAL (arco cosseno 
real longo) 
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Exemplos de diagrama do bloco da função ACOS_LREAL 

 

Exemplos de diagrama da lógica de contatos ACOS_LREAL 

 

Exemplos de texto estruturado ACOS_LREAL 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

cosseno:= COS_LREAL (ângulo); 

resultado:= ACOS_LREAL (cosseno); (* resultado é igual ao ângulo *) 

Resultados 

 

Acrescenta dois ou mais valores de Inteiro, Real, Tempo ou String. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Adição 
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Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação de adição atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
STRING 

Adendo em real, tempo ou tipo de dados de string. 
Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. 

i2 Entrada SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
STRING 

Adendo em real, tempo ou tipo de dados de string. 
Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. 
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o1 Saída SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
STRING 

Soma dos valores de entrada em formato de real, tempo ou string. 
Entrada e saída devem usar o mesmo tipo de dados. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de adição de texto estruturado 

(* Equivalência ST: *) 

ao10 := ai101 + ai102; 

ao5 := (ai51 + ai52) + ai53; 

Calcula o arco seno de um valor Real. O valores de entrada e saída são em 
radianos. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação do arco seno atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada REAL Deve estar no conjunto [-1,0 .. +1,0]. 
ASIN Saída REAL Arco seno do valor de entrada (no conjunto [-p1/2..+p1/2])=0 para entrada inválida. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

ASIN (arco seno) 
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Exemplo de diagrama do bloco da função ASIN 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos ASIN 

 

Exemplo de texto estruturado ASIN 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

seno:= SIN (ângulo); 

resultado:= ASIN (seno); (* resultado é igual ao ângulo *) 

Resultados 

 

Calcula o arco seno de um valor real longo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

ASIN_LREAL (arco seno Real 
longo) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada LREAL Deve estar no conjunto [-1,0 .. +1,0]. 
ASIN_LREAL Saída LREAL Arco seno do valor de entrada (no conjunto [-PI/2 .. +PI/2]) = 0,0 para entrada inválida. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função ASIN_LREAL 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos ASIN_LREAL 

 

Exemplo de texto estruturado ASIN_LREAL 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

seno := SIN_LREAL (ângulo); 

resultado := ASIN_LREAL (seno); (* resultado é igual ao ângulo *) 
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Resultados 

 

Calcula o arco tangente de um valor Real. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação do arco tangente. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada REAL Qualquer valor real. 
ATAN Saída REAL Arco tangente do valor de entrada (no conjunto [-PI/2 .. +PI/2]) = 0,0 para entrada inválida. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função ATAN 

 

Exemplo de Diagrama de lógica de contatos ATAN 

 

ATAN (arco tangente) 
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Exemplo de Texto estruturado ATAN 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

tangente:= TAN (ângulo); 

resultado:= ATAN (tangente); (* resultado é igual ao ângulo *) 

Resultados 

 

Calcula o arco tangente de um Valor real longo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada LREAL Qualquer valor real longo. 
ATAN_LREAL Saída LREAL Arco tangente do valor de entrada (no conjunto [-PI/2 .. +PI/2]) = 0,0 para entrada inválida. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

ATAN_LREAL (arco tangente 
Real longo) 
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Exemplo de Diagrama de bloco da função ATAN_LREAL 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos ATAN_LREAL 

 

Exemplo de Texto estruturado ATAN_LREAL 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

tangente:= TAN_LREAL (ângulo); 

resultado:= ATAN_LREAL (tangente); (* resultado é igual ao ângulo *) 

Resultados 

 

Calcula o cosseno de um valor Real. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

COS (cosseno) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação do cosseno atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada REAL Qualquer valor real. 
COS Saída REAL Cosseno do valor de entrada (no conjunto [-1,0 .. +1.0]). 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função COS 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos COS 

 

Exemplo de texto estruturado COS 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

cosseno:= COS (ângulo); 

resultado:= ACOS (cosseno); (* resultado é igual ao ângulo *) 
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Resultados 

 

Calcula o cosseno de um valor real longo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação do cosseno atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada LREAL Qualquer valor real longo. 
COS_LREAL Saída LREAL Cosseno do valor de entrada (no conjunto [-1,0 .. +1.0]). 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplos de diagrama do bloco da função COS_LREAL 

 

Exemplos de diagrama da lógica de contatos COS_LREAL 

 

COS_LREAL (cosseno Real 
longo) 
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Exemplos de texto estruturado COS_LREAL 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

cosseno:= COS_LREAL (ângulo); 

resultado:= ACOS_LREAL (cosseno); (* resultado é igual ao ângulo *) 

Resultados 

 

Divide o primeiro valor de entrada inteiro ou real pelo segundo valor de 
entrada inteiro ou real. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação da divisão atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Divisão 
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i1 Entrada SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 

Dividendo em tipo de dados Inteiro ou Real não zero. 
Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. 

i2 Entrada SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 

Divisor em tipo de dados Inteiro ou Real não zero. 
Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. 

o1 Saída SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 

Quociente das entradas em tipo de dados Inteiro ou Real não zero. 
Entrada e saída devem usar o mesmo tipo de dados. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado de divisão 

(* Equivalência ST: *) 

ao10 := ai101 / ai102; 

ao5 := (ai5 / 2) / ai53; 

Aumenta o valor de IN (base) à potência do EXP (expoente) e informa o 
resultado Real da operação. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

EXPT (expoente) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação do expoente atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 

IN Entrada REAL Qualquer valor real com sinal. 
EXP Entrada DINT Expoente inteiro. 
EXPT Saída REAL O valor Real de IN à potência do EXP. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função EXPT 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos EXPT 

 

Exemplo de texto estruturado EXPT 

 

 

(* Equivalência ST: *) 
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tb_size:= ANY_TO_DINT (EXPT (2.0, faixa) ); 

Resultados 

 

 

Calcula o logaritmo (base 10) de um valor real. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação do logaritmo atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 

IN Entrada REAL Deve ser maior que zero. 
LOG Saída REAL Logaritmo (base 10) do valor de entrada. O resultado retornado é -3.4E+38 para um valor IN zero e valor 

IN negativo. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função LOG 

 

LOG (log base 10) 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos LOG 

 

Exemplo de Texto estruturado LOG 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

xpos:= ABS (xval); 

xlog:= LOG (xpos); 

Resultados 

 

Dividir a entrada IN com a entrada de base e colocar o restante na saída 
MOD. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

MOD (módulo) 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação do módulo. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada DINT Qualquer valor inteiro com sinal. 
Base Entrada DINT Deve ser maior que zero. 

MOD Saída DINT Cálculo do módulo (base MOD da entrada)/retorna -1 se a base <= 0. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama de bloco da função MOD 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos MOD 

 

Exemplo de Texto estruturado MOD 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

resultado_divisão:= (valor / divisor); (* divisão de inteiro *) 

restante_da_divisão:= MOD (valor, divisor); (* restante da divisão *) 
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Resultados 

 

Atribui o valor de entrada (i1) à saída (o1). 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Para programas de texto estruturado, use o operador Igual (=) em vez de 
MOV. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa o link direto para uma computação de saída. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

MOV (mover) 
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i1 Entrada BOOL 
DINT 
REAL 
TIME 
STRING 
SINT 
USINT 
INT 
UINT 
UDINT 
LINT 
ULINT 
DATA 
LREAL 
BYTE 
WORD 
DWORD 
LWORD 

Entrada e saída devem usar o mesmo tipo de dados. 

o1 Saída BOOL 
DINT 
REAL 
TIME 
STRING 
SINT 
USINT 
INT 
UINT 
UDINT 
LINT 
ULINT 
DATA 
LREAL 
BYTE 
WORD 
DWORD 
LWORD 

Entrada e saída devem usar o mesmo tipo de dados. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de Texto estruturado 

(* Equivalência ST: *) 

ao23 := ai10; 

Multiplica dois ou mais valores inteiros ou reais. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

Multiplicação 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação de multiplicação atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 

Fator em tipo de dados Inteiro ou Real. 
Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. 

i2 Entrada SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
LINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 

Fator em tipo de dados Inteiro ou Real. 
Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. 

o1 Saída SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 

Produto das entradas em tipo de dados Inteiro ou Real. 
Entrada e saída devem usar o mesmo tipo de dados. 
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ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado de multiplicação 

(* Equivalência ST *) 

ao10 := ai101 * ai102; 

ao5 := (ai51 * ai52) * ai53; 

Converte um valor em um valor invertido. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa conversão atual para computação negativa. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada SINT 
INT 
DINT 
LINT 
REAL 
LREAL 

Entrada e saída devem ser o mesmo tipo de dados. 

o1 Saída SINT 
INT 
DINT 
LINT 
REAL 
LREAL 

Entrada e saída devem ser o mesmo tipo de dados. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado Neg 

(* Equivalência ST: *) 

ao23 := - (ai10); 

ro100 := - (ri1 + ri2); 

Neg (negação) 
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Quando o primeiro argumento é a “base” e o segundo é o “expoente”, calcule o 
resultado real de (base expoente). 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação do expoente atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada REAL Número real a ser aumentado. 
EXP Entrada REAL Potência (expoente). 
POW Saída REAL (IN EXP) 

1.0 se IN não for 0.0 e EXP for 0.0 
0.0 se IN for 0.0 e EXP for negativo 
0.0 se IN e EXP forem 0.0 
0.0 se IN for negativo e EXP não corresponder a um inteiro. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco de função POW 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos POW 

 

POW (aumentar energia) 
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Exemplo de Texto Estruturado POW 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

resultado:= POW (xval, potência); 

Resultados 

 

Calcula um valor inteiro aleatório a partir de um intervalo definido. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação do valor inteiro aleatório. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

base Entrada DINT Define o conjunto admitido de números. 
RAND Saída DINT Valor aleatório no conjunto [0..base-1]. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

RAND (valor aleatório) 
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Exemplo de diagrama do bloco de função RAND 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos RAND 

 

Exemplo de texto estruturado RAND 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

selecionado:= MUX4 ( RAND (4), 1, 4, 8, 16 ); 

(* 

seleção aleatória de 1 de 4 valores predefinidos 

o valor emitido da chamada RAND está no conjunto [0..3], 

então, “selecionado” emitido de MUX4 obterá “aleatoriamente” o valor 

1 se 0 for emitido de RAND 

ou 4 se 1 for emitido de RAND 

ou 8 se 2 for emitido de RAND 

ou 16 se 3 for emitido de RAND 

*) 
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Resultados 

 

Calcula o seno de um valor real. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação de seno atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada REAL Qualquer valor real. 
SIN Saída REAL Seno do valor de entrada (no conjunto [-1,0 .. +1.0]). 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função SIN 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos SIN 

 

SIN (seno) 
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Exemplo de texto estruturado SIN 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

seno:= SIN (ângulo); 

resultado:= ASIN (seno); (* resultado é igual ao ângulo *) 

Resultados 

 

Calcula o seno de um valor real longo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada LREAL Qualquer valor real longo. 
SIN_LREAL Saída LREAL Seno do valor de entrada (no conjunto [-1,0 .. +1.0]). 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

SIN_LREAL (seno Real longo) 
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Exemplo de diagrama do bloco da função SIN_LREAL 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos SIN_LREAL 

 

Exemplo de texto estruturado SIN_LREAL 

 

 
(* Equivalência ST: *) 

TESTOUTPUT1 := SIN_LREAL(TESTINPUT1) ; 

Resultados 

 

Calcula a raiz quadrada de um valor real. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

SQRT (raiz quadrada) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação da raiz quadrada atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada REAL Deve ser maior que ou igual a zero. 
SQRT Saída REAL Raiz quadrada do valor de entrada. O resultado retornado é 0 para um valor IN negativo. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função SQRT 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos SQRT 

 

Exemplo de texto estruturado SQRT 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

xpos:= ABS (xval); 

xroot:= SQRT (xpos); 
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Resultados 

 

Subtrai um valor do tipo Inteiro, Real ou Hora de outro valor do tipo Inteiro, 
Real ou Hora. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação de adição atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada SINT 
USINT 
BYTE  
INT 
UINT  
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT  
ULINT  
LWORD  
REAL  
LREAL  
TIME 

Diminuendo em qualquer tipo de dados Inteiro, Real ou Tempo. 
Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. 

Subtração 
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i2 Entrada SINT  
USINT  
BYTE  
INT 
UINT 
WORD 
DINT  
UDINT 
DWORD  
LINT  
ULINT  
LWORD  
REAL  
LREAL  
TIME 

Subtraendo em qualquer tipo de dados de tempo, real ou inteiro. 
Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. 

o1 Saída SINT 
USINT 
BYTE  
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 

Diferença do diminuendo e do subtraendo em qualquer tipo de dados Inteiro, Real ou 
Tempo. 
A saída deve ter o mesmo tipo de dados que as entradas. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado de subtração 

(* Equivalência ST: *) 

ao10 := ai101 - ai102; 

ao5 := (ai51 - 1) - ai53; 

Calcula a tangente de um valor real. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

TAN (tangente) 
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EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - efetua a computação da tangente atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada REAL Não pode ser igual a PI/2 módulo PI. 
TAN Saída REAL Tangente do valor de entrada = 1E+38 para entrada inválida. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função TAN 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos TAN 

 

Exemplo de texto estruturado TAN 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

tangente:= TAN (ângulo); 

resultado:= ATAN (tangente); (* resultado é igual ao ângulo *) 
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Resultados 

 

Calcula a tangente de um valor real longo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - efetua a computação atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada LREAL Não pode ser igual a PI/2 módulo PI. 
TAN_LREAL Saída LREAL Tangente do valor de entrada = 1E+38 para entrada inválida. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função TAN_LREAL 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos TAN_LREAL 

 

TAN_LREAL (tangente Real 
longo) 
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Exemplo de texto estruturado TAN_LREAL 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

tangente:= TAN_LREAL (ângulo); 

resultado:= ATAN_LREAL (tangente); (* resultado é igual ao ângulo *) 

Resultados 

 

Trunca valores Reais, deixando apenas o Inteiro. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa o truncamento da computação do valor real. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada REAL Qualquer valor real. 
TRUNC Saída REAL Se IN>0, maior inteiro menor que ou igual à entrada. 

Se IN<0, menor inteiro maior que ou igual à entrada. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

TRUNC (trunca) 
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Exemplo de diagrama de blocos de função TRUNC 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos TRUNC 

 

Exemplo de texto estruturado TRUNC 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

resultado:= TRUNC (+2.67) + TRUNC (-2.0891); 

(* significa: resultado:= 2.0 + (-2.0) := 0.0; *) 

Resultados 
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Capítulo 6 

Instruções da porta serial ASCII 

Use as instruções da porta serial ASCII para usar ou alterar o canal de 
comunicação para receber ou transmitir dados. 

Bloco da função Descrição 

ABL na página 101 Contabiliza o número de caracteres no buffer até, e incluindo, o caractere de término de linha. 

ACB na página 107 Contabiliza o número total de caracteres no buffer. 
ACL na página 103 Limpa os buffers recebidos e transmitidos. 

AHL na página 105 Define ou redefine linhas de handshake do modem. 

ARD na página 109 Lê os caracteres do buffer de entrada e os coloca em uma string. 

ARL na página 111 Lê uma linha de caracteres do buffer de entrada e os coloca em uma string. 
AWA na página 113 Grava uma string com dois caracteres (configurados pelo usuário) anexados a um dispositivo externo. 
AWT na página 115 Gravar caracteres de uma string de origem em um dispositivo externo. 

 

Contabiliza o número de caracteres ASCII no buffer de entrada até e 
incluindo o caractere de terminação do final da linha. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

IN Entrada BOOL Estado de entrada de linha. 
TRUE - quando Borda ascendente for detectada, inicia o bloco da função com a pré-condição de 
que a última operação esteja concluída. 
FALSE - o bloco de instruções está inativo. 

ABL (teste de ASCII para 
linha de buffer) 
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ABLInput Entrada ABLACB O canal a ser operado. 
Use o tipo de dados ABLACB na página 117 para definir o Canal, TriggerType e Cancelar parâmetros 
do ABLInput. 

Q Saída BOOL Indica quando a contagem de caracteres está em andamento ou concluída. 
As saídas são atualizadas de maneira assíncrona a partir da varredura do programa. A saída Q não 
pode ser utilizada para voltar a acionar a instrução visto que IN é acionada pela borda. 
TRUE - O bloco da função foi concluído. 
FALSE - O bloco da função não foi concluído. 

Caracteres Saída UINT O número de caracteres no buffer. O limite do buffer é 82 caracteres. 

Erro Saída BOOL Indica a existência de uma condição de erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em 
códigos de erro ABL. 

Códigos de erro ABL 

Use esta tabela para determinar os códigos de erro ABL e as descrições. 

Código de erro Descrição do erro 
03 A transmissão não pode ser concluída porque o sinal Limpar para enviar (CTS) foi perdido. 
06 Parâmetro ilegal detectado. 
07 Não é possível concluir o envio ou recebimento de ASCII porque a configuração do canal foi desligada usando a caixa de diálogo de configuração do 

canal. 
08 Não é possível concluir a gravação de ASCII porque uma transmissão ASCII já está em andamento. 
09 A comunicação ASCII solicitada não é suportada pela configuração de canal atual. 
10 O Cancelamento foi definido, parando a execução da instrução. Nenhuma ação necessária. 
11 O comprimento solicitado para a string é inválido, um número negativo, maior que 82, ou 0. Aplica-se aos blocos das funções ARD e ARL. 
13 O solicitado (.LEN) no bloco de controle é um número negativo ou um valor superior ao tamanho da string armazenado com a string de origem. 

Aplica-se aos blocos das funções AWA e AWT. 
14 O bloco da função ACL foi cancelado. 
16 A Porta serial não seja está comportando linhas de controle RTS ou CTS. 

Exemplos de diagrama do bloco da função ABL 
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Exemplo de diagrama de lógica de contatos ABL 

 

Exemplo de texto estruturado ABL 

 

 

Limpa o(s) buffer(s) de recebimento e transmissão e remove as instruções da 
fila ASCII. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

IN Entrada BOOL Estado de entrada de linha. 
TRUE - quando Borda ascendente for detectada, inicia o bloco da função com a pré-condição de 
que a última operação esteja concluída. 
FALSE - o bloco de instruções está inativo. 

ACL (limpador de buffer 
ASCII) 
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ACLInput Entrada ACLI O canal a ser operado e o estado dos buffers de transmissão e de recebimento. 
Para RXBuffer, limpa o buffer de recebimento e remove os blocos da função ASCII de recebimento 
(ARL e ARD) da fila ASCII. 
Para TXBuffer, limpa o buffer de transmissão e remove os blocos da função ASCII de transmissão 
(AWA e AWT) da fila ASCII. 
Use o tipo de dados ACLI na página 118 para definir os parâmetros Channel, RXBuffer e TXBuffer do 
ACLInput. 

Q Saída BOOL Indica quando o processo de limpeza da fila ASCII está em andamento ou foi concluído. 
TRUE - O bloco da função foi concluído. 
FALSE - O bloco da função não foi concluído. 

Erro Saída BOOL Indica a existência de uma condição de erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em 
códigos de erro ABL. 

Códigos de erro ABL 

Use esta tabela para determinar os códigos de erro ABL e as descrições. 

Código de erro Descrição do erro 
03 A transmissão não pode ser concluída porque o sinal Limpar para enviar (CTS) foi perdido. 
06 Parâmetro ilegal detectado. 
07 Não é possível concluir o envio ou recebimento de ASCII porque a configuração do canal foi desligada usando a caixa de diálogo de configuração do 

canal. 
08 Não é possível concluir a gravação de ASCII porque uma transmissão ASCII já está em andamento. 
09 A comunicação ASCII solicitada não é suportada pela configuração de canal atual. 
10 O Cancelamento foi definido, parando a execução da instrução. Nenhuma ação necessária. 
11 O comprimento solicitado para a string é inválido, um número negativo, maior que 82, ou 0. Aplica-se aos blocos das funções ARD e ARL. 
13 O solicitado (.LEN) no bloco de controle é um número negativo ou um valor superior ao tamanho da string armazenado com a string de origem. 

Aplica-se aos blocos das funções AWA e AWT. 
14 O bloco da função ACL foi cancelado. 
16 A Porta serial não seja está comportando linhas de controle RTS ou CTS. 

Exemplos de diagrama do bloco da função ACL 
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Exemplo de diagrama de lógica de contatos ACL 

 

Exemplo de texto estruturado ACL 

 

 

Define ou redefine as linhas de controle de handshake de RS-232 Solicitação 
de envio (RTS) para um modem.  

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

IN Entrada BOOL Estado de entrada de linha. 
TRUE - Quando a borda ascendente é detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição 
de que a última operação seja concluída.  
FALSE - o bloco de instruções está inativo. 

AHLInput Entrada AHLI O canal a ser operado e a configuração ou redefinição da linha de controle da RTS para o modem.  
Use o tipo de dados AHLI na página 118 para definir os parâmetros Canal, SetRts, ClrRts e Cancelar 
do AHLInput. 

AHL (linhas de handshake 
ASCII) 
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Q Saída BOOL Indica quando a configuração ou redefinição é concluída.  
As saídas dessa instrução são atualizadas de forma assíncrona da varredura do programa. A saída 
Q não pode ser utilizada para voltar a acionar a instrução visto que IN é acionada pela borda. 
TRUE - O bloco da função foi concluído. 
FALSE - O bloco da função não foi concluído. 

ChannelSts Saída WORD Exibe o status atual (0000 a 001F) das linhas de handshake para o canal especificado.  
Erro Saída BOOL Indica a existência de uma condição de erro. 

TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em 
códigos de erro ABL. 

Códigos de erro ABL 

Use esta tabela para determinar os códigos de erro ABL e as descrições. 

Código de erro Descrição do erro 
03 A transmissão não pode ser concluída porque o sinal Limpar para enviar (CTS) foi perdido. 
06 Parâmetro ilegal detectado. 
07 Não é possível concluir o envio ou recebimento de ASCII porque a configuração do canal foi desligada usando a caixa de diálogo de configuração do 

canal. 
08 Não é possível concluir a gravação de ASCII porque uma transmissão ASCII já está em andamento. 
09 A comunicação ASCII solicitada não é suportada pela configuração de canal atual. 
10 O Cancelamento foi definido, parando a execução da instrução. Nenhuma ação necessária. 
11 O comprimento solicitado para a string é inválido, um número negativo, maior que 82, ou 0. Aplica-se aos blocos das funções ARD e ARL. 
13 O solicitado (.LEN) no bloco de controle é um número negativo ou um valor superior ao tamanho da string armazenado com a string de origem. 

Aplica-se aos blocos das funções AWA e AWT. 
14 O bloco da função ACL foi cancelado. 
16 A Porta serial não seja está comportando linhas de controle RTS ou CTS. 

Exemplo de diagrama do bloco da função AHL 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos AHL 
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Exemplo de texto estruturado AHL 

 

 

Conta o número total de caracteres ASCII no buffer, incluindo o final da 
linha. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

IN Entrada BOOL Estado de entrada de linha. 
TRUE - Quando a borda ascendente é detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição 
de que a última operação seja concluída. 
FALSE - o bloco de instruções está inativo. 

ACBInput Entrada ABLACB na página 
117 

O canal a ser operado. 
Use o tipo de dados ABLACB para definir o canal, TriggerType e Cancelar parâmetros do ACBInput. 

Q Saída BOOL Indica se a contagem de caracteres está em andamento ou foi concluída. 
As saídas desse bloco da função são atualizadas de forma assíncrona na varredura do programa. A 
saída Q não pode ser utilizada para voltar a acionar a instrução visto que IN é acionada pela borda. 
TRUE - a contagem foi concluída. 
FALSE - a contagem está em andamento. 

Caracteres Saída UINT O número de caracteres no buffer. 
Erro Saída BOOL Indica a existência de uma condição de erro. 

FALSE – Nenhum erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em 
códigos de erro ABL. 

ACB (caracteres do ASCII no 
buffer) 
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Códigos de erro ACB 

Use esta tabela para determinar os códigos de erro ABL e as descrições. 

Código de erro Descrição do erro 
03 A transmissão não pode ser concluída porque o sinal Limpar para enviar (CTS) foi perdido. 
06 Parâmetro ilegal detectado. 
07 Não é possível concluir o envio ou recebimento de ASCII porque a configuração do canal foi desligada usando a caixa de diálogo de configuração do 

canal. 
08 Não é possível concluir a gravação de ASCII porque uma transmissão ASCII já está em andamento. 
09 A comunicação ASCII solicitada não é suportada pela configuração de canal atual. 
10 O Cancelamento foi definido, parando a execução da instrução. Nenhuma ação necessária. 
11 O comprimento solicitado para a string é inválido, um número negativo, maior que 82, ou 0. Aplica-se aos blocos das funções ARD e ARL. 
13 O solicitado (.LEN) no bloco de controle é um número negativo ou um valor superior ao tamanho da string armazenado com a string de origem. 

Aplica-se aos blocos das funções AWA e AWT. 
14 O bloco da função ACL foi cancelado. 
16 A Porta serial não seja está comportando linhas de controle RTS ou CTS. 

Exemplos de diagrama do bloco da função ACB 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos ACB 

 

Exemplo de texto estruturado ACB 
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Lê caracteres ASCII do buffer de entrada e os armazena em uma string. 

Detalhes da operação: 

• A instrução ARD é executada até que todos os caracteres no buffer do 
ASCII sejam recebidos. Se outra instrução ASCII na página 101 for 
executada, ela será colocada na fila até que o ARD seja finalizado. 

• Para cancelar a instrução ARD, execute uma instrução ACL. 
• Para evitar que a instrução ARD atrase a fila de ASCII enquanto 

aguarda o número necessário de caracteres, use os resultados de uma 
instrução ACB para disparar a instrução ARD. 

• O status da instrução pode ser extraído do bit de controle da instância 
da instrução (por exemplo, ARD_1.bitdecontrole). Isso mostra se a 
instrução está bloqueando as instruções da fila ASCII aguardando por 
mais caracteres: 

• 7º bit = a instrução está habilitada. 
• 6º bit = a instrução está na fila. 
• 5º bit = a instrução está feita. 
• 3º bit = a instrução tem um erro. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

IN Entrada BOOL Estado de entrada de linha. 
TRUE - Quando a borda ascendente é detectada, inicia o bloco de instruções com a 
pré-condição de que a última operação seja concluída. 
FALSE - o bloco de instruções está inativo. 

ARDInput Entrada ARDARL na página 119 Lê os caracteres do buffer. O máximo é 82. 
Use o tipo de dados ARDARL para definir os parâmetros Canal, Comprimento e Cancelar do 
ARDInput. 

Q Saída BOOL Indica quando a leitura de buffer está em andamento ou foi concluída. 
As saídas dessa instrução são atualizadas de forma assíncrona da varredura do programa. A 
saída Q não pode ser utilizada para voltar a acionar a instrução visto que IN é acionada pela 
borda. 
TRUE - O bloco da função foi concluído. 
FALSE - O bloco da função não foi concluído. 

ARD (leitura do ASCII) 
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Destino Saída ASCIILOCADDR O elemento de string no qual os caracteres são armazenados. 
NumChar Saída UINT O número de caracteres. 
Erro Saída BOOL Indica a existência de uma condição de erro. 

TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em 
códigos de erro ABL. 

Códigos de erro ABL 

Use esta tabela para determinar os códigos de erro ABL e as descrições. 

Código de erro Descrição do erro 
03 A transmissão não pode ser concluída porque o sinal Limpar para enviar (CTS) foi perdido. 
06 Parâmetro ilegal detectado. 
07 Não é possível concluir o envio ou recebimento de ASCII porque a configuração do canal foi desligada usando a caixa de diálogo de configuração do 

canal. 
08 Não é possível concluir a gravação de ASCII porque uma transmissão ASCII já está em andamento. 
09 A comunicação ASCII solicitada não é suportada pela configuração de canal atual. 
10 O Cancelamento foi definido, parando a execução da instrução. Nenhuma ação necessária. 
11 O comprimento solicitado para a string é inválido, um número negativo, maior que 82, ou 0. Aplica-se aos blocos das funções ARD e ARL. 
13 O solicitado (.LEN) no bloco de controle é um número negativo ou um valor superior ao tamanho da string armazenado com a string de origem. 

Aplica-se aos blocos das funções AWA e AWT. 
14 O bloco da função ACL foi cancelado. 
16 A Porta serial não seja está comportando linhas de controle RTS ou CTS. 

Exemplo de diagrama do bloco da função ARD 
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Exemplo de diagrama da lógica de contatos ARD 

 

Exemplo de texto estruturado ARD 

 

 

Lê uma linha de caracteres ASCII   na página 101do buffer até e incluindo os 
caracteres de terminação, e os armazena em uma string. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

ARL (linha de leitura do 
ASCII) 
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IN Entrada BOOL Estado de entrada de linha. 
TRUE - Quando a borda ascendente é detectada, inicia o bloco de instruções com a 
pré-condição de que a última operação seja concluída. 
FALSE - o bloco de instruções está inativo. 

ARLInput Entrada ARDARL na página 119 Ler uma linha de caracteres ASCII do buffer. O máximo é 82. 
Use o tipo de dados ARDARL para definir os parâmetros Canal, Comprimento e Cancelar do 
ARDLInput. 

Q Saída BOOL Indica quando a leitura da linha do buffer de entrada está em andamento ou foi concluída. 
As saídas dessa instrução são atualizadas de forma assíncrona da varredura do programa. A 
saída Q não pode ser utilizada para voltar a acionar a instrução visto que IN é acionada pela 
borda. 
TRUE - O bloco da função foi concluído. 
FALSE - O bloco da função não foi concluído. 

Destino Saída ASCIILOCADDR O elemento de string no qual os caracteres são armazenados. 
NumChar Saída UINT O número de caracteres na linha, incluindo o caractere de terminação. 

Erro Saída BOOL Indica a existência de uma condição de erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em 
códigos de erro ABL. 

Códigos de erro ABL 

Use esta tabela para determinar os códigos de erro ABL e as descrições. 

Código de erro Descrição do erro 
03 A transmissão não pode ser concluída porque o sinal Limpar para enviar (CTS) foi perdido. 
06 Parâmetro ilegal detectado. 
07 Não é possível concluir o envio ou recebimento de ASCII porque a configuração do canal foi desligada usando a caixa de diálogo de configuração do 

canal. 
08 Não é possível concluir a gravação de ASCII porque uma transmissão ASCII já está em andamento. 
09 A comunicação ASCII solicitada não é suportada pela configuração de canal atual. 
10 O Cancelamento foi definido, parando a execução da instrução. Nenhuma ação necessária. 
11 O comprimento solicitado para a string é inválido, um número negativo, maior que 82, ou 0. Aplica-se aos blocos das funções ARD e ARL. 
13 O solicitado (.LEN) no bloco de controle é um número negativo ou um valor superior ao tamanho da string armazenado com a string de origem. 

Aplica-se aos blocos das funções AWA e AWT. 
14 O bloco da função ACL foi cancelado. 
16 A Porta serial não seja está comportando linhas de controle RTS ou CTS. 

Exemplo de diagrama do bloco da função ARL 
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Exemplo deDiagrama da Lógica de Contatos ARL 

 

Exemplo de Texto EstruturadoARL 

 

 

Grava uma string com dois caracteres (configurados pelo usuário) anexados a 
um dispositivo externo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

AWA (anexação de gravação 
de ASCII) 
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IN Entrada BOOL Estado de entrada de linha. 
TRUE - Quando a borda ascendente for detectada, inicie o bloco de instruções com a 
pré-condição de que a última operação tenha sido concluída. 
FALSE - o bloco de instruções está inativo. 

AWAInput Entrada AWAAWT O canal e número (comprimento) de caracteres para gravar no buffer. O máximo é 82. 
Use o tipo de dados AWAAWT na página 119 para definir os parâmetros Canal, Comprimento e 
Cancelar do AWAInput. 

Origem Entrada ASCIILOCADDR A string de origem que teve saída como uma matriz de caracteres por instruções a ARD ou ARL. 

Q Saída BOOL Indica quando a gravação está em andamento ou foi concluída. 
As saídas dessa instrução são atualizadas de forma assíncrona da varredura do programa. A 
saída Q não pode ser utilizada para voltar a acionar a instrução visto que IN é acionada pela 
borda. 
TRUE - O bloco da função foi concluído. 
FALSE - O bloco da função não foi concluído. 

NumChar Saída UINT O número de caracteres. NumChar pode ser menor que o Comprimento solicitado a ser 
transmitido, se o comprimento da String de fonte for menor que o comprimento solicitado. 
Atualiza quando a transmissão está concluída e Q é TRUE. 

Erro Saída BOOL Indica a existência de uma condição de erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em 
códigos de erro ABL. 

Códigos de erro ABL 

Use esta tabela para determinar os códigos de erro ABL e as descrições. 

Código de erro Descrição do erro 
03 A transmissão não pode ser concluída porque o sinal Limpar para enviar (CTS) foi perdido. 
06 Parâmetro ilegal detectado. 
07 Não é possível concluir o envio ou recebimento de ASCII porque a configuração do canal foi desligada usando a caixa de diálogo de configuração do 

canal. 
08 Não é possível concluir a gravação de ASCII porque uma transmissão ASCII já está em andamento. 
09 A comunicação ASCII solicitada não é suportada pela configuração de canal atual. 
10 O Cancelamento foi definido, parando a execução da instrução. Nenhuma ação necessária. 
11 O comprimento solicitado para a string é inválido, um número negativo, maior que 82, ou 0. Aplica-se aos blocos das funções ARD e ARL. 
13 O solicitado (.LEN) no bloco de controle é um número negativo ou um valor superior ao tamanho da string armazenado com a string de origem. 

Aplica-se aos blocos das funções AWA e AWT. 
14 O bloco da função ACL foi cancelado. 
16 A Porta serial não seja está comportando linhas de controle RTS ou CTS. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função AWA 

 



Capítulo 6  Instruções da porta serial ASCII 
 

 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022 115 
 

Exemplo de Diagrama de lógica de contatos AWA 

 

Exemplo de Texto estruturado AWA 

 

 

Gravar caracteres ASCII de uma string de origem em um dispositivo externo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

IN Entrada BOOL Estado de entrada de linha. 
TRUE - Quando a borda ascendente é detectada, inicia o bloco de instruções com a 
pré-condição de que a última operação seja concluída. 
FALSE - o bloco de instruções está inativo. 

AWT (gravação de ASCII) 
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AWTInput Entrada AWAAWT O canal e número (comprimento) de caracteres para gravar no buffer. O máximo é 82. 
Use o tipo de dados AWAAWT na página 119 para definir os parâmetros Canal, Comprimento e 
Cancelar do AWTInput. 

Origem Entrada ASCIILOCADDR A string de origem que teve saída como uma matriz de caracteres por instruções a ARD ou ARL. 
Q Saída BOOL Indica quando a gravação está em andamento ou foi concluída. 

As saídas dessa instrução são atualizadas de forma assíncrona da varredura do programa. A 
saída Q não pode ser utilizada para voltar a acionar a instrução visto que IN é acionada pela 
borda. 
TRUE - O bloco da função foi concluído. 
FALSE - O bloco da função não foi concluído. 

NumChar Saída UINT O número de caracteres. NumChar pode ser menor que o Comprimento solicitado a ser 
transmitido, se o comprimento da String de fonte for menor que o comprimento solicitado. 
Atualiza quando a transmissão está concluída e Q é TRUE. 

Erro Saída BOOL Indica a existência de uma condição de erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em 
códigos de erro ABL. 

Códigos de erro ABL 

Use esta tabela para determinar os códigos de erro ABL e as descrições. 

Código de erro Descrição do erro 
03 A transmissão não pode ser concluída porque o sinal Limpar para enviar (CTS) foi perdido. 
06 Parâmetro ilegal detectado. 
07 Não é possível concluir o envio ou recebimento de ASCII porque a configuração do canal foi desligada usando a caixa de diálogo de configuração do 

canal. 
08 Não é possível concluir a gravação de ASCII porque uma transmissão ASCII já está em andamento. 
09 A comunicação ASCII solicitada não é suportada pela configuração de canal atual. 
10 O Cancelamento foi definido, parando a execução da instrução. Nenhuma ação necessária. 
11 O comprimento solicitado para a string é inválido, um número negativo, maior que 82, ou 0. Aplica-se aos blocos das funções ARD e ARL. 
13 O solicitado (.LEN) no bloco de controle é um número negativo ou um valor superior ao tamanho da string armazenado com a string de origem. 

Aplica-se aos blocos das funções AWA e AWT. 
14 O bloco da função ACL foi cancelado. 
16 A Porta serial não seja está comportando linhas de controle RTS ou CTS. 

Exemplos de Diagrama do bloco da função AWT 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos AWT 

 

Exemplo de Texto estruturado AWT 

 

 

Os tópicos a seguir fornecem detalhes adicionais para parâmetros ASCII e 
tipos de dados estruturados. 

• Tipo de dados ABLACB 
• Tipo de dados ACL 
• Tipo de dados AHL ChannelSts 
• Tipo de dados AHLI 
• Tipo de dados ARDARL 
• Tipo de dados AWAAWT 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetros para o tipo 
de dados ABLACB. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Canal UINT Número da porta serial: 
• 2 para a porta serial integrada ou 
• 5-9 para plug-ins da porta serial instalados nos slots 1 ao 5: 
• 5 para slot 1 
• 6 para slot 2 
• 7 para slot 3 
• 8 para slot 4 
• 9 para slot 5 

TriggerType USINT Representa um dos seguintes: 
• 0: Mensagem disparada uma vez (quando IN passa de False para True) 
• 1: Mensagem disparada continuamente quando IN for True 
• Outro valor: Reservado 

Cancelar BOOL Quando essa entrada for definida como VERDADEIRA, esse bloco da função não será executado. 

Detalhes do parâmetro ASCII 

Tipo de dados ABLACB 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para o tipo 
de dados ABL. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Canal UINT Número da porta serial: 
• 2 para a porta serial integrada ou 
• 5-9 para plug-ins da porta serial instalados nos slots 1 ao 5: 
• 5 para slot 1 
• 6 para slot 2 
• 7 para slot 3 
• 8 para slot 4 
• 9 para slot 5 

RXBuffer BOOL Quando for TRUE, limpa o buffer de recebimento e remove os blocos da função ASCII de recebimento (ARL e ARD) da fila ASCII. 

TXBuffer BOOL Quando for TRUE, limpa o buffer de transmissão e remove os blocos da função ASCII de transmissão (AWA e AWT) da fila ASCII. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para o tipo 
de dados AHL ChannelSts. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

DTRstatus UINT Usado para o sinal DTR (reservado) 
DCDstatus UINT Usado para o sinal DCD (bit 3 de palavra) 

1 indica ativo 
DSRstatus UINT Usado para o sinal DSR (reservado) 

RTSstatus UINT Usado para o sinal RTS (bit 1 de palavra) 
1 indica ativo 

CTSstatus UINT Usado para o sinal CTS(bit 0 de palavra) 
1 indica ativo 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para o tipo 
de dados AHL. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Canal UINT Número da porta serial: 
• 2 para a porta serial integrada ou 
• 5-9 para plug-ins da porta serial instalados nos slots 1 ao 5: 
• 5 para slot 1 
• 6 para slot 2 
• 7 para slot 3 
• 8 para slot 4 
• 9 para slot 5 

ClrRts BOOL Usado para redefinir a linha de controle RTS. 

SetRts BOOL Usado para definir a linha de controle RTS. 
Cancelar BOOL Quando essa entrada for definida como VERDADEIRA, esse bloco da função não será 

executado. 

 

Tipo de dados ACL 

Tipo de dados AHL 
ChannelSts 

Tipo de dados AHLI 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetros para o tipo 
de dados ARDARL. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Canal UINT Número da porta serial: 
• 2 para a porta serial integrada ou 
• 5-9 para plug-ins da porta serial instalados nos slots 1 ao 5: 
• 5 para slot 1 
• 6 para slot 2 
• 7 para slot 3 
• 8 para slot 4 
• 9 para slot 5 

Comprimento UINT O número de caracteres que você deseja ler no buffer (o máximo é 82). 
Cancelar BOOL Quando essa entrada for definida como VERDADEIRA, esse bloco da função não será executado. Se já estiver sendo executado, 

a operação para. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetros para o tipo 
de dados AWAAWT. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Canal UINT Número da porta serial: 
• 2 para a porta serial integrada ou 
• 5-9 para plug-ins da porta serial instalados nos slots 1 ao 5: 
• 5 para slot 1 
• 6 para slot 2 
• 7 para slot 3 
• 8 para slot 4 
• 9 para slot 5 

Comprimento UINT Define o número de caracteres que você deseja gravar no buffer (o máximo é 82). 
Se você definir o Comprimento como 0, AWA envia 0 byte de dados de usuário e 2 bytes de caracteres anexados ao buffer. 

Cancelar BOOL Quando TRUE, esse bloco da função não é concluído. Se já estiver sendo executado, a operação para. 

 

 

Tipo de dados ARDARL 

Tipo de dados AWAAWT 
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Capítulo 7 

Instruções binárias 

Use instruções binárias para realizar operações matemáticas. 

Operador Descrição 

AND_MASK na página 121 Executa um AND bit a bit entre dois valores Inteiros. 

NOT_MASK na página 128 Máscara de inversão de inteiro bit a bit, inverte um valor de parâmetro. 

BSL na página 122 Desloca um bit em um elemento de matriz para a esquerda. 
BSR na página 125 Desloca um bit em um elemento de matriz para a direita. 
OR_MASK na página 130 Máscara bit a bit OR do inteiro, ativa os bits. 
ROL na página 131 Para inteiros de 32 bits, gira bits de inteiro para a esquerda. 

ROR na página 133 Para inteiros de 32 bits, gira bits de inteiro para a esquerda. 
SHL na página 134 Para inteiros de 32 bits, move inteiros para a esquerda e coloca 0 no bit menos significativo. 

SHR na página 136 Para inteiros de 32 bits, move inteiros para a direita e coloca 0 no bit mais significativo. 
XOR_MASK na página 138 Máscara bit a bit OR exclusiva do inteiro retorna valores de bit invertidos. 

 

Executa o AND pouco a pouco entre dois valores inteiros. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação de máscara bit a bit AND do inteiro. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada DINT Deve ter formato de inteiro. 

MSK Entrada DINT Deve ter formato de inteiro. 

AND_MASK Saída DINT AND lógico bit a bit entre IN e MSK. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

AND_MASK (máscara AND) 
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Exemplo de diagrama do bloco da função AND_MASK 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos AND_MASK 

 

Exemplo de texto estruturado AND_MASK 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

paridade:= AND_MASK (xvalue, 1); (* 1 se xvalue for ímpar *) 

resultado:= AND_MASK (16#abc, 16#f0f); (* igual a 16#a0c *) 

Resultados 

 

Desloca um bit em um elemento de matriz para a esquerda. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

BSL (Bit deslocado à 
esquerda) 
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Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

Detalhes da operação: 

A instrução de BSL é um processo imediato na linha de transição de false para 
true e atualiza a saída de maneira síncrona. Quando executar for TRUE, o bit 
mais à esquerda (Src + SrcOffset e Comprimento) é copiado para o bit Unload 
e todos os bits na matriz ou não-matriz são deslocados para a esquerda em 
um bit. O comprimento e o limite de 16 bits são considerados, com exceção 
dos tipos de dados BOOL. O bit externo é movido para o bit 0 (Src + SrcOffset) 
do primeiro elemento. 

Para operações de retorno de texto, configure a posição do BitAddr como a 
última posição do bit ou como o bit Unload. Possível uso da instrução BSL, 
rastrear garrafas por meio de uma linha de engarrafamento em que cada bit 
representa uma garrafa. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - borda ascendente detectada, desloca o bit para a esquerdo em uma posição. 
• Primeiro, verificar as condições da falha. 
• Se Length=0, o bit externo é movido para o bit Unload. Nenhum deslocamento de bit é feito 

no Scr. Bits de Error e ErrorID são redefinidos. O bit Done é definido. 
• Se Length > 0 e Length ≤ 2048, os bits Error e ErrorID são redefinidos. Depois que os bits 

forem deslocados, o bit Done é definido. 
• Se Comprimento > 0 e Comprimento ≤ 2048, o bit mais à esquerda (endereçado por Src + 

SrcOffset e Comprimento) é copiado para o bit de Descarregamento, e todos os bits que são 
parte da matriz ou não matriz são deslocados um bit à esquerda (até o bit Comprimento e 
limite de 16 bits, com exceção de BOOL). O bit externo é movido para 0 (Src + SrcOffset) do 
primeiro elemento. 

FALSE - Borda ascendente não detectada, não ativa a operação BSL. 
Scr Entrada ANY_ELEMENTARY O endereço do Src (bit) a ser deslocado. Tipos de dados aceitos: BOOL, DWORD, INT, UINT, 

WORD, DINT e UDINT. 
• Matrizes: Configure Scr para um endereço baseado em variável, como: Source1, Source1[0] 

ou Source1[1]. 
• Não matrizes: Configure Scr para um endereço variável, por exemplo, Source1. 



Capítulo 7  Instruções binárias 
 

124 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022  
 

SrcOffset Entrada UINT Se SrcOffset for 0, inicie a partir do primeiro elemento. 
• Matrizes: Configure SrcOffset como 0. Se configurado como Source1[0] ou Source1[1], 

ocorrerá um erro: 'O offset de origem excede o tamanho da matriz'. 
• Não matrizes: Configure SrcOffset como 0 ou ocorrerá um erro: 'O offset de origem excede o 

tamanho da matriz'. 
BitAddr Entrada BOOL Local do bit deslocado para Src. 

Comprimento Entrada UINT Comprimento contém o número de bits em Src a ser deslocado. Aceita deslocamento entre 
elementos da matriz. 
• Para o tipo de dados BOOL, o número de booleanos na matriz a serem deslocados. 
• Para tipos de dados de 16 e 32 bits, os bits são deslocados em números múltiplos de 16 

(como 16, 32 e 64). Se Comprimento não for um múltiplo par de 16, o número de bits 
deslocados será enviado para o próximo limite de 16 bits. 

• Length tem como base o tamanho do tipo de dados. Se Length exceder o intervalo causará 
um erro: 'Offset de origem excede o tamanho da matriz'. Valores de Comprimento: 
• BOOL: 1 
• Palavra de 16 bits: 1-16 
• Palavra de 32 bits: 1-32 
• Palavra de 64 bits: 1-64 

Concluído Saída BOOL Quando TRUE, a operação é concluída com sucesso. 
Quando FALSE, a operação encontrou uma condição de erro. 

Descarregar Saída BOOL Bit deslocado do endereço Src. 
Erro Saída BOOL Quando uma falha ocorre, Error é definido como true. 
ErrorID Saída USINT Quando uma falha ocorre, o ErrorID contém um código de erro. 

Códigos de erro BSL 
Código de erro Descrição do erro 
01 Dimensão não suportada. 
02 Tipo de dados não suportado. 
03 O comprimento de bits excede 2.048. 
04 "Offset" de origem excede o tamanho da matriz. 
05 O comprimento de bits excede o tamanho da matriz. 
07 Parâmetros inválidos. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função BSL 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos BSL 

 

Exemplo de Texto estruturado BSL 

 

 

Resultados 

 
Desloca um bit em um elemento de matriz para a direita. BSR (Bit deslocado à direita) 
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Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

Detalhes da operação: 

A instrução de BSR é um processo imediato na linha de transição de false para 
true e atualiza a saída de maneira síncrona. Quando Execute for TRUE, o bit 
mais à direita (bit 0 do elemento endereçado por Src + SrcOffset) é copiado 
para o bit Unload e todos os bits na matriz e não matriz são deslocados para a 
direita por um bit. O comprimento e o limite de 16 bits são considerados, com 
exceção dos tipos de dados BOOL. O bit externo é movido para o bit 0 (Src + 
SrcOffset) do primeiro elemento. 

Para operações de retorno de texto, configure a posição do BitAddr como a 
última posição do bit ou como o bit Unload. Possível uso da instrução BSL, 
rastrear garrafas por meio de uma linha de engarrafamento em que cada bit 
representa uma garrafa. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - borda ascendente detectada, desloca o bit para a direita em uma posição. 
FALSE - Borda ascendente não detectada, não ativa a operação BSR. 

Scr Entrada ANY_ELEMENTARY O endereço do Src (bit) a ser deslocado. Tipos de dados aceitos: BOOL, DWORD, INT, UINT, WORD, 
DINT e UDINT. 
• Matrizes: Configure Scr para um endereço baseado em variável, como: Source1, Source1[0] ou 

Source1[1]. 
• Não matrizes: Configure Scr para um endereço variável, por exemplo, Source1. 

SrcOffset Entrada UINT Se SrcOffset for 0, inicie a partir do primeiro elemento. 
• Matrizes: Configure SrcOffset como 0. Se configurado como Source1[0] ou Source1[1], 

ocorrerá um erro: 'O offset de origem excede o tamanho da matriz'. 
• Não matrizes: Configure SrcOffset como 0 ou ocorrerá um erro: 'O offset de origem excede o 

tamanho da matriz'. 
BitAddr Entrada BOOL Local do bit deslocado para Src. 
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Comprimento Entrada UINT Comprimento contém o número de bits em Src a ser deslocado. Aceita deslocamento entre 
elementos da matriz. 
• Para o tipo de dados BOOL, o número de booleanos na matriz a serem deslocados. 
• Para tipos de dados de 16 e 32 bits, os bits são deslocados em números múltiplos de 16 (como 

16, 32 e 64). Se Comprimento não for um múltiplo par de 16, o número de bits deslocados será 
enviado para o próximo limite de 16 bits. 

• Length tem como base o tamanho do tipo de dados. Se Length exceder o intervalo causará 
um erro: 'Offset de origem excede o tamanho da matriz'. Valores de Comprimento: 
• BOOL: 1 
• Palavra de 16 bits: 1-16 
• Palavra de 32 bits: 1-32 
• Palavra de 64 bits: 1-64 

Concluído Saída BOOL Quando TRUE, a operação é concluída com sucesso. 
Quando FALSE, a operação encontrou uma condição de erro. 

Descarregar Saída BOOL Bit deslocado do endereço Src. 

Erro Saída BOOL Quando uma falha ocorre, Error é definido como true. 
ErrorID Saída USINT Quando uma falha ocorre, o ErrorID contém um código de erro. 

Códigos de erro BSR 
Código de erro Descrição do erro 
01 Dimensão não suportada. 
02 Tipo de dados não suportado. 
03 O comprimento de bits excede 2.048. 
04 "Offset" de origem excede o tamanho da matriz. 
05 O comprimento de bits excede o tamanho da matriz. 
07 Parâmetros inválidos. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função BSR 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos BSR 

 
Exemplo de Texto estruturado BSR 

 

 

Resultados 

 

Máscara de inversão de inteiro bit a bit, inverte um valor de parâmetro. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

NOT_MASK (Máscara NOT bit 
a bit) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação de máscara negativa bit a bit. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada DINT Deve ter formato de inteiro. 
NOT_MASK Saída DINT Negação bit a bit em 32 bits de IN. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função NOT_MASK 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos NOT_MASK 

 

Exemplo de texto estruturado NOT_MASK 

 

 

(*Equivalência ST: *) 

resultado:= NOT_MASK (16#1234); 

(* o resultado é 16#FFFF_EDCB *) 

Resultados 
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Máscara bit a bit OR do inteiro, ativa os bits. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação de máscara bit a bit OR do inteiro. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada DINT Deve ter formato de inteiro. 
MSK Entrada DINT Deve ter formato de inteiro. 
OR_MASK Saída DINT OR lógico bit a bit entre IN e MSK. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama de blocos de função OR_MASK 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos OR_MASK 

 

OR_MASK (máscara bit a bit 
OR) 
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Exemplos de texto estruturado OR_MASK 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

paridade:= OR_MASK (xvalue, 1); (* torna o valor sempre ímpar *) 

resultado:= OR_MASK (16#abc, 16#f0f); (* igual a 16#fbf *) 

Resultados 

 

Gire a entrada do tipo DINT por NbR bits para a esquerda em forma circular e 
preencha os bits à direita com os bits que são girados. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

ROL (girar para a esquerda) 
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EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação do valor inteiro à esquerda dos bits de rotação. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada DINT Valor inteiro. 

NbR Entrada DINT Número de rotações de 1 bit (no conjunto [1..31]). 

ROL Saída DINT Valor girado para a esquerda. Quando NbR <= 0, nenhuma mudança ocorre. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função ROL 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos ROL 

 

Exemplo de texto estruturado ROL 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

resultado:= ROL (registro, 1); 

(* registro = 2#0100_1101_0011_0101*) 

(* resultado = 2#1001_1010_0110_1010*) 
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Resultados 

 

Gire a entrada do tipo DINT por NbR bits para a direita em forma circular e 
preencha os bits à esquerda com os bits que são girados. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação do valor inteiro à direita dos bits de rotação. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada DINT Qualquer valor inteiro. 
NbR Entrada DINT Número de rotações de 1 bit (no conjunto [1..31]). 
ROR Saída DINT Valor girado para a direita. Não haverá nenhum efeito se NbR <= 0. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função ROR 

 

ROR (girar para a direita) 
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Exemplo de diagrama da lógica de contatos ROR 

 

Exemplo de texto estruturado ROR 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

resultado:= ROR (registro, 1); 

(* registro = 2#0100_1101_0011_0101 *) 

(* resultado = 2#1010_0110_1001_1010 *) 

Resultados 

 

Para inteiros de 32 bits, move inteiros para a esquerda e coloca 0 no bit menos 
significativo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

SHL (deslocado à esquerda) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - move inteiros para a esquerda. 
FALSE - não há nenhum movimento de inteiro. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada DINT Qualquer valor inteiro. 
NbS Entrada DINT Número de deslocamentos de 1 bit (no conjunto [1..31]). 
SHL Saída DINT Valor deslocado para a esquerda. Não haverá nenhum efeito se NbS <= 0. Se um valor de 0 

substituir o bit menos significativo. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função SHL 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos SHL 
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Exemplo de texto estruturado SHL 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

resultado:= SHL (registro, 1); 

(* registro = 2#0100_1101_0011_0101 *) 

(* resultado = 2#1001_1010_0110_1010 *) 

Resultados 

 

Desloca os 32 bits de um inteiro para a direita e replica o bit mais à esquerda 
(bit significativo) para preencher os bits vagos. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

SHR (deslocado à direita) 
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EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - move inteiros para a direita. 
FALSE - não há nenhum movimento de inteiro. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada DINT Qualquer valor inteiro. 
NbS Entrada DINT Número de deslocamentos de 1 bit (no conjunto [1..31]). 
SHR Saída DINT Valor deslocado para a direita. Não haverá nenhum efeito se NbS <= 0. Se um valor de 0 substituir 

o bit mais significativo. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função SHR 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos SHR 

 

Exemplo de Texto estruturado SHR 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

resultado:= SHR (registro, 1); 

(* registro = 2#1100_1101_0011_0101 *) 

(* resultado = 2#0110_0110_1001_1010 *) 
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Resultados 

 

Máscara bit a bit OR exclusiva do inteiro retorna valores de bit invertidos. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação de máscara bit a bit OR exclusiva. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada DINT Deve ter formato de inteiro. 

MSK Entrada DINT Deve ter formato de inteiro. 
XOR_MASK Saída DINT OR exclusivo lógico bit a bit entre IN e MSK. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função XOR_MASK 

 

XOR_MASK (máscara de OR 
exclusiva) 
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Exemplo de diagrama da lógica de contatos XOR_MASK 

 

Exemplo de texto estruturado XOR_MASK 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

crc32:= XOR_MASK (prevcrc, nextc); 

resultado:= XOR_MASK (16#012, 16#011); (* igual a 16#003 *) 

Resultados 

 

 





 

 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022 141 
 

Capítulo 8 

Instruções booleanas 

Use as instruções booleanas para determinar um valor de saída com base em 
um cálculo lógico das entradas. As saídas do módulo podem ser controladas 
diretamente no programa ou independentemente pelo módulo que está 
usando as instruções booleanas. 

Função Descrição 

MUX4B na página 154 Multiplexador entre quatro entradas BOOL, a saída é um valor BOOL. 
MUX8B na página 152 Multiplexador entre oito entradas BOOL, a saída é um valor BOOL. 
TTABLE na página 149 Fornece o valor da saída de acordo com a combinação de entradas. 
Bloco da função Descrição 

F_TRIG na página 141 Detecta uma borda descendente de uma variável booleana. 

RS na página 144 Reset dominante (prioridade mais alta ao determinar o comportamento da instrução) biestável. 

R_TRIG na página 143 Detecta uma borda ascendente de uma variável booleana. 
SR na página 148 Biestável dominante de definição. 
Operador Descrição 

AND na página 146 Executa uma operação AND booleana entre dois ou mais valores. 
NOT na página 147 Converte valores booleanos em valores negados. 
XOR na página 146 OR exclusivo booleano de dois valores. 

OR na página 145 OR booleano de dois ou mais valores. 

 

Detecta uma borda descendente de uma variável booleana. O bloco F_TRIG 
define a saída Q para um ciclo quando CLK de entrada alterna de definido 
para apagado (ou seja, a borda descendente é detectada em CLK de entrada). 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

F_TRIG (detecção de borda 
descendente) 
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CLK Entrada BOOL Verifica a entrada para uma borda descendente. Qualquer variável booleana. 
TRUE = nenhuma borda descendente detectada. 
FALSE = borda descendente detectada na entrada CLK, configure a saída Q como TRUE. 

Q Saída BOOL Indica o status de saída Q. 
TRUE = borda descendente detectada, configura a saída Q para mais um ciclo.  
FALSE = nenhuma mudança à saída Q. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função F_TRIG 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos F_TRIG 

 

Exemplo de Texto estruturado F_TRIG 

 

 

(* Equivalência ST: F_TRIG1 é uma instância de um bloco F_TRIG *) 

F_TRIG1(cmd); 

nb_edge:= ANY_TO_DINT(F_TRIG1.Q) + nb_edge; 

Resultados 
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Detecta uma borda ascendente de uma variável booleana. O bloco R_TRIG 
define a saída Q para um ciclo quando CLK de entrada alterna de apagado 
para definido (ou seja, a borda ascendente é detectada em CLK de entrada). 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

CLK Entrada BOOL Qualquer variável booleana. 
TRUE - Borda ascendente detectada, ajustar Q como TRUE. 
FALSE - nenhuma Borda ascendente detectada, ajustar Q como FALSE. 

Q Saída BOOL TRUE - quando CLK for TRUE. 
FALSE - nos demais casos. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função R_TRIG 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos R_TRIG 

 

 

 

Exemplo de Texto estruturado R_TRIG 

 
 

R_TRIG (detector de borda 
ascendente) 
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(* Equivalência ST: R_TRIG1 é uma instância de um bloco R_TRIG *) 

R_TRIG1(cmd); 

nb_edge:= ANY_TO_DINT(R_TRIG1.Q) + nb_edge; 

Resultados 

 

Redefine ou define o dominante (prioridade mais alta ao determinar o 
comportamento da instrução) biestável. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

SET Entrada BOOL TRUE - define Q1 como TRUE. 

RESET1 Entrada BOOL TRUE - redefine Q1 como FALSE (dominante). 
Q1 Saída BOOL Estado da memória booleana. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função RS 

 

RS (redefinir/definir) 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos RS 

 

Exemplo de Texto estruturado RS 

 

 

(* Equivalência ST: RS1 é uma instância de um bloco RS *) 

RS1(start_cmd, (stop_cmd OR alarme)); 

comando:= RS1.Q1; 

Resultados 

 

Executa uma operação OR lógica de dois ou mais valores booleanos e retorna 
o valor booleano true se a entrada for true, caso contrário, retorna false. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

OR 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

i1 Entrada BOOL  

i2 Entrada BOOL  
o1 Saída BOOL OR booleano dos termos de entrada. 

TRUE - quando uma ou mais entradas são TRUE. 
FALSE - quando entradas são FALSE. 

Exemplo de texto estruturado OR 

(* Equivalência ST: *) 

bo10 := bi101 OR NOT (bi102); 

bo5 := (bi51 OR bi52) OR bi53; 

Executa uma operação AND booleana entre dois ou mais valores. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

i1 Entrada BOOL Valor em tipo de dados booleanos. 

i2 Entrada BOOL Valor em tipo de dados booleanos. 
o1 Saída BOOL Resultado da operação AND booleana dos valores de entrada. 

Exemplo de texto estruturado AND 

(* Equivalência ST: *) 

bo10 := bi101 AND NOT (bi102); 

bo5 := (bi51 AND bi52) AND bi53; 

Executa uma operação OR exclusiva de dois valores booleanos. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

AND 

XOR (OR exclusivo) 
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Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

i1 Entrada BOOL  

i2 Entrada BOOL  
o1 Saída BOOL OR exclusivo booleano dos dois termos de entrada. 

TRUE - quando qualquer entrada é TRUE. 
FALSE - quando as duas entradas são FALSE ou são TRUE. 

Exemplo de texto estruturado XOR 

(* Equivalência ST: *) 

bo10 := bi101 XOR NOT (bi102); 

bo5 := (bi51 XOR bi52) XOR bi53; 

Converte valores booleanos em valores negados. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

i1 Entrada BOOL Qualquer valor ou expressão complexa booleana. 
o1 Saída BOOL TRUE quando IN for FALSE. 

FALSE quando IN for TRUE. 

Exemplo de texto estruturado NOT 

(* Equivalência ST: *) 

NOT 
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bo10 := NOT (bi101); 

Definir uma biestável dominante. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

SET1 Entrada BOOL TRUE - define Q1 como TRUE (dominante: prioridade mais alta ao determinar o 
comportamento da instrução). 

RESET Entrada BOOL TRUE - redefine Q1 como FALSE. 
Q1 Saída BOOL Estado da memória booleana. 

TRUE - quando SET1 for TRUE. 
FALSE - quando RESET for TRUE. 

Exemplo de biestável dominante 
Set1 Reset Q1 Resultado Q1 

0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 1 0 0 
0 1 1 0 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
1 1 0 1 
1 1 1 1 

Exemplo de diagrama do bloco da função SR 

 

SR (definir/redefinir) 
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Exemplo de diagrama da lógica de contatos SR 

 

Exemplo de texto estruturado SR 

 

 

(* Equivalência ST: SR1 é uma instância de um bloco SR *) 

SR1((auto_mode & start_cmd), stop_cmd); 

comando := SR1.Q1; 

Resultados 

 

Fornece o valor da saída de acordo com a combinação de entradas. 

Se o valor for 0xABCD e In3 por meio de In0 corresponder ao número 7, então 
TTABLE será o valor de bit 7 na tabela (que é 1). O bit menos significativo na 
tabela é o bit 0. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

TTABLE (tabela verdadeira) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Tabela Entrada UINT Tabela verdadeira da função BOOLEAN. 

IN0 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 
IN1 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 

IN2 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 
IN3 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 
TTABLE Saída BOOL O valor da saída de acordo com a combinação de entradas. 

Combinações de entrada TTABLE 

A instrução TTABLE tem quatro entradas, portanto, 16 combinações. Essas 
combinações são encontradas em uma tabela verdadeira; para cada 
combinação, o valor de saída pode ser ajustado. O número de combinações 
configuráveis depende do número de entradas conectadas à função. 

Exemplo de combinação de Tabela verdadeira. 

Número In3 In2 In1 In0 

1 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 
3 0 0 1 0 
4 0 1 1 1 
5 0 1 0 1 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 
10 1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
12 1 1 0 0 
13 1 1 0 1 
14 1 1 1 0 
15 1 1 1 1 
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Exemplo de diagrama do bloco da função TTABLE 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos TTABLE 

 

Exemplo de Texto estruturado TTABLE 

 

 

Resultados 
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Multiplexador entre oito entradas BOOL, a saída é um valor BOOL. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Seletor Entrada USINT O valor inteiro do seletor deve estar no conjunto [0...7]. 
IN0 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 

TRUE - quando o Seletor é 0. 
FALSE - quando o Seletor não é 0. 

IN1 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 
TRUE - quando o Seletor é 1. 
FALSE - quando o Seletor não é 1. 

IN2 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 
TRUE - quando o Seletor é 2. 
FALSE - quando o Seletor não é 2. 

IN3 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 
TRUE - quando o Seletor é 3. 
FALSE - quando o Seletor não é 3. 

IN4 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 
TRUE - quando o Seletor é 4. 
FALSE - quando o Seletor não é 4. 

IN5 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 
TRUE - quando o Seletor é 5. 
FALSE - quando o Seletor não é 5. 

IN6 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 
TRUE - quando o Seletor é 6. 
FALSE - quando o Seletor não é 6. 

IN7 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 
TRUE - quando o Seletor é 7. 
FALSE - quando o Seletor não é 7. 

MUX8B (multiplexador de 8 
entradas BOOL) 
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MUX8B Saída BOOL TRUE - quando: 
• In0 se Seletor = 0 
• In1 se Seletor = 1 
• In2 se Seletor = 2 
• In3 se Seletor = 3 
• In4 se Seletor = 4 
• In5 se Seletor = 5 
• In6 se Seletor = 6 
• In7 se o seletor for = 7 
 
FALSE - para todos os outros valores do Seletor. 

Exemplo de diagrama do blocos da função MUX8B 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos MUX8B 
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Exemplo de texto estruturado MUX8B 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

faixa:= MUX8 (opção, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000); 

(* selecione entre 8 faixas predefinidas, por exemplo, se opção for 3, a faixa 
será 50 *) 

Resultados 

 
Multiplexador entre quatro entradas BOOL, a saída é um valor BOOL. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

MUX4B (multiplexador de 4 
entradas BOOL) 



Capítulo 8  Instruções booleanas 
 

 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022 155 
 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Seletor Entrada USINT O valor inteiro do seletor deve estar no conjunto [0...3]. 
IN0 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 

TRUE - quando o Seletor é 0. 
FALSE - quando o Seletor não é 0. 

IN1 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 
TRUE - quando o Seletor é 1. 
FALSE - quando o Seletor não é 1. 

IN2 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 
TRUE - quando o Seletor é 2. 
FALSE - quando o Seletor não é 2. 

IN3 Entrada BOOL Qualquer valor de entrada BOOL. 
TRUE - quando o Seletor é 3. 
FALSE - quando o Seletor não é 3. 

MUX4B Saída BOOL TRUE - quando: 
• In0 se Seletor = 0 
• In1 se Seletor = 1 
• In2 se Seletor = 2 
• In3 se Seletor = 3 
 
FALSE - para todos os outros valores do Seletor. 

Exemplo de diagrama do bloco da função MUX4B 
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Exemplo de diagrama da lógica de contatos MUX4B 

 

Exemplo de texto estruturado MUX4B 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

faixa:= MUX4 (opção, 1, 10, 100, 1000); 

(* selecione entre 4 faixas predefinidas, por exemplo, se opção for 1, a faixa 
será 10 *) 

Resultados 
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Capítulo 9 

Instruções de comunicação 

Utilize as instruções de Comunicação para ler, gravar, comparar e converter 
strings de comunicação. 

Bloco da função Descrição 

COM_IO_WDOG na página 157 monitora as comunicações para o controlador. 

MSG_CIPGENERIC na página 159 Envia uma mensagem explícita de CIP genérico. 
MSG_CIPSYMBOLIC na página 167 Envia uma mensagem explícita de CIP simbólico. 
MSG_MODBUS na página 171 Envia uma mensagem do Modbus. 
MSG_MODBUS2 na página 176 Envia uma mensagem MODBUS/TCP por um canal Ethernet. 

 

Monitora mensagens externas para as entradas e saídas do controlador. Por 
exemplo, se o comando de gravação CIP para a variável _IO_EM_DO_00 não é 
recebido pela EtherNet/IP dentro do tempo-limite configurado, o 
temporizador watch dog expira e as saídas do controlador são redefinidas. 

Os protocolos EtherNet/IP, Modbus TCP, e Modbus RTU são compatíveis. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. Ele é compatível apenas com a versão 
12.00 e posterior do firmware. 

 
Observação: 
• Embora possam existir múltiplas instâncias desta instrução, apenas uma instância pode ser 

habilitada. Caso contrário, ocorrerá erro com o ErrorID definido como 2. 
• Apenas controlador integrado, plug-in e E/S de expansão digital são compatíveis. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

COM_IO_WDOG 
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Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL TRUE – Estes são os três casos da condição TRUE. 
1. Na borda ascendente de TRUE, o bloco da função começa a ser executado. O bit de status é definido como 

0 e os demais bits são apagados. Então, verifique as condições de erro abaixo. Se não ocorrer nenhum 
erro, siga para a próxima etapa. 
• Se PresetValue for menor que um segundo, Error é definido como TRUE e ErrorID é definido como 1, bit 

de Status 4 é definido, TimeOut e ElapsedTime são apagados. 
• Se o temporizador já foi adquirido por outra instância, Error é definido como TRUE e ErrorID é definido 

como 2, bit de Status 4 é definido, TimeOut e ElapsedTime são apagados. 
2. PresetTime > ElapseTime. Quando Enable é definido como TRUE e o bloco da função começa a ser 

executado. Verifique se algum comando é recebido. Se algum comando for recebido, redefina o 
temporizador imediatamente. Defina ElapsedTime como 0 e defina o bit de status 2. Os demais bits são 
apagados. Se nenhum comando é recebido, defina o bit de status 1 e os demais bits são apagados. 

3. PresetTime = ElapsedTime. Quando Enable é definido como TRUE e o bloco da função começa a ser 
executado. Verifique se algum comando é recebido. Se for recebido, redefina o temporizador 
imediatamente. Defina ElapsedTime como 0 e defina o bit de status 2. Os demais bits são apagados. Ou 
então defina o bit de TimeOut, defina o bit de status 3 e os demais bits são apagados. Defina a variável 
interna para apagar as saídas digitais no fim da varredura se a ação configurada é a de limpar todas as 
saídas digitais no final da varredura. 

FALSE – a instrução não é executada e as saídas do bloco da função são limpas. 
OutputClr Entrada BOOL 0 – Não faça nada se o tempo-limite ocorrer. 

1 – Apague todas as saídas digitais no final da varredura (Integrado, EXIO e UPM) se o tempo-limite ocorrer. 

PT Entrada TIME Período de espera antes do tempo-limite. 
O valor do tempo-limite não pode ser inferior a um segundo, senão ocorre um erro. O valor máximo de 
PresetTime pode ser o valor máximo dentro do tipo de dados TIME. 

TimeOut Saída BOOL TRUE - ElapsedTime igual a PresetTime. 
FALSE – Enable é definido como FALSE; o temporizador não expirou ou ocorreu um erro. 

ET Saída TIME O tempo decorrido atual. 
Os valores possíveis variam de 0 ms a 1193h2m47s294ms. 

Status Saída USINT Status do bloco da função. 
Bit 0 – Habilitado 
Bit 1 – Temporizador operando, nenhuma saída ou entrada foi recebida. 
Bit 2 – O comando de saída ou entrada foi recebido. 
Bit 3 – O tempo-limite ocorreu. Nenhum comando de saída ou entrada foi recebido. 
Bit 4 – Ocorreu erro. 
Outros bits são reservados. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
ErrorID Saída USINT Quando ocorre um erro, ErrorID contém o código de erro. 

Código de erro COM_IO_WDOG 
Código ErrorID Descrição do erro 

1 PresetTime é menor que um segundo. 
 

2 Outra instância de bloco da função COM_IO_WDOG já está 
sendo executada. 
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Exemplo de Diagrama do Bloco da Função COM_IO_WDOG 

 

Exemplo de Diagrama da Lógica de Contatos COM_IO_WDOG 

 

Exemplo de Texto Estruturado de COM_IO_WDOG 

 

 

Envia uma mensagem explícita do protocolo industrial comum (CIP) pelo 
canal Ethernet ou por uma porta serial. 

No máximo quatro solicitações de mensagem por canal podem ser 
processadas em uma verificação. Para programas do diagrama da lógica de 

MSG_CIPGENERIC 
(mensagem genérica do 
protocolo industrial comum) 
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contatos, as solicitações de mensagem são executadas no final de uma 
verificação da lógica de contatos. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

IN Entrada BOOL Estado de entrada de linha.  
TRUE – Borda ascendente detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição de que a 
última operação tenha sido concluída. 
FALSE – Borda ascendente não detectada, ociosa. 

CtrlCfg Entrada CIPCONTROLCFG A configuração do controle de execução do bloco de instruções. Use os parâmetros do tipo de 
dados CIPCONTROLCFG na página 162 para definir CtrlCfg. 

AppCfg Entrada CIPAPPCFG Configuração do caminho de serviço e aplicativo CIP (EPATH). 
Use os parâmetros do tipo de dados CIPAPPCFG na página 162 para definir AppCfg. 

TargetCfg Entrada CIPTARGETCFG Configuração do dispositivo de destino. 
Use os parâmetros do tipo de dados CIPTARGETCFG na página 165 para definir TargetCfg. 

ReqData Entrada USINT[1..1] Dados de solicitação da mensagem CIP. O tamanho da matriz deve ser maior que o tamanho 
de ReqLength. 

ReqLength Entrada UINT Comprimento dos dados de solicitação da mensagem CIP: 
• 0 – 490 

ResData Entrada USINT[1..1] Dados de resposta da mensagem CIP. O tamanho da matriz deve ser maior que o tamanho de 
ReqLength. 
Quando um MSG for disparado e disparado novamente, os dados na matriz ResData serão 
limpos. 

Q Saída BOOL As saídas dessa instrução são atualizadas de forma assíncrona da varredura do programa. A 
saída Q não pode ser utilizada para voltar a acionar a instrução visto que IN é acionada pela 
borda. 
TRUE – Instrução de MSG concluída com sucesso. 
FALSE – Instrução de MSG não está concluída. 

Status Saída CIPSTATUS na página 
163 

O status do bloco de instruções. 
Quando um MSG for disparado, ou disparado novamente, todos os elementos dentro de Status 
serão redefinidos. 
A Saída de status é definida no tipo de dado CIPSTATUS. 
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ResLength Saída UINT Comprimento dos dados de resposta da mensagem CIP: 
• 0 – 490 
Quando um MSG for disparado ou disparado novamente, ResLength será redefinido para 0. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função MSG_CIPGENERIC 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos MSG_CIPGENERIC 

 

Exemplo de Texto estruturado MSG_CIPGENERIC 
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Use esta tabela para ajudar a definir os parâmetros para o tipo de dados 
CIPAPPCFG. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Serviço USINT Código de serviço: 
1 – 127 

Classe UINT Valor do ID de classe do segmento lógico: 
1 – 65535 

Instância UDINT Valor do ID de instância do segmento lógico: 
0 – 4294967295 

Atributo UINT Valor do ID de atributo do segmento lógico: 
1 - 65535, 0 - Nenhum ID de atributo usado 

MemberCnt USINT Contagem de ID de membros. Valores de ID de membros máximos 
usados: 
1 - 3, 0 - Nenhum ID de membro usado 

MemberId UINT[3] Valores de ID do membro: 
0 – 65535 

 

Use esta tabela para ajudar a definir os valores de parâmetros para o tipo de 
dados CIPCONTROLCFG. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Cancelar BOOL TRUE - Cancela a execução do bloco da função. 
Bit é apagado quando a mensagem é ativada. 
Se o parâmetro Cancelar for definido, e a mensagem for ativada (bit EN está definido) e não concluída (bit DN não é definido), 
então a execução de mensagem será anulada e o bit ER será definido. 

TriggerType USINT Representa um dos seguintes: 
• 0: Mensagem disparada uma vez (quando IN passa de False para True) 
• 1 a 65535: Valor de disparador cíclico em milissegundos. Msg é disparada periodicamente quando IN for True. Defina o 

valor como 1 para disparar MSG o mais rapidamente possível. 
StrMode USINT Reservado para uso futuro. 

Disparo de mensagem CIP 

Uma mensagem CIP pode ser disparada periodicamente ao definir um valor 
diferente de 0 para o parâmetro TriggerType. 

Use esta tabela para ajudar a definir as ações para o parâmetro TriggerType. 

Ação Resultados 

A mensagem está ativada Temporizador do disparador começa 
O temporizador do disparador expira antes da conclusão da mensagem A mensagem é disparada imediatamente no próximo ciclo de verificação da lógica de contatos. 
Mensagem concluída antes da expiração do tempo do disparador A mensagem é disparada quando o tempo do disparador expira. 

Exemplo: disparo de mensagem 

No exemplo a seguir, o valor TriggerType é definido em 100. 

Tipo de dados CIPAPPCFG 

Tipo de dados 
CIPCONTROLCFG 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetros para o tipo 
de dados CIPSTATUS. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Erro BOOL Esse bit é definido como TRUE quando a execução do bloco da função encontrar uma condição de 
erro. 

ErrorID UINT Valor do código de erro. 
ErrorIDs são definidos em códigos de erro CIPSTATUS na página 164. 

SubErrorID UINT Subvalor do código de erro. 
SubErrorIDs são definidos em códigos de erro CIPSTATUS. 

ExtErrorID UINT Valor do código de erro do status estendido de CIP. 

StatusBits UINT Esse parâmetro pode ser usado para verificar bits de controle: 
• Bit 0: EN – Ativar 
• Bit 1: EW – Ativar aguardar 
• Bit 2: ST – Iniciar 
• Bit 3: ER – Erro 
• Bit 4: DN – Concluído 
• Bit 5: CIPCONN - Fechamento de conexão CIP 
• Bit 6: EIPSESS - Fechamento de sessão EIP 
• Outros bits são reservados 
StatusBits são definidos em bits de status CIPSTATUS na página 163. 

 

Os bits de status CIPSTATUS são definidos com base no status da execução de 
mensagem, os buffers de comunicação e as condições da linha. 

- - - - - - - - - - - 4 3 2 1 0 

 

Bit Nome Descrição Comportamento 
0 EN Habilitar Definido quando a linha fica verdadeira e permanece definido até que o bit DN ou ER seja definido e a linha fique 

falsa. 
1 EW Ativar aguardar Definido quando o buffer de comunicação é alocado para a solicitação de mensagem. Limpo quando o bit ST é 

definido. 
2 ST Iniciar Definido quando a mensagem foi transmitida e está aguardando uma resposta. Limpo quando o bit DN é definido. 
3 ER Erro Definido quando a transmissão de mensagem falhar. Um código de erro é gravado em ErrorID. O bit ER e os valores de 

código de erro são limpos na próxima vez em que a linha mudar de falsa para verdadeira. 
4 DN Concluído Definido quando a mensagem é transmitida com êxito. O bit DN é limpo na próxima vez em que a linha mudar de falsa 

para verdadeira. 
Quando o bit Concluído é definido, todos os outros bits são limpos para indicar que o MSG foi concluído com êxito. 
Quando um erro for detectado e o bit Erro estiver definido, os outros bits de status (EN/EW/ST) não serão limpos. 

5 CIPCONN Concluído Definido quando a conexão CIP para a comunicação está fechada. O bit CIPCONN é aplicável quando ConnClose for 
True, para outros casos, o CIPCONN bit será False. O bit CIPCONN também é usado para Serial, Ethernet e USB. 

6 EIPSESS Concluído Definido quando a sessão de CIP de encapsulamento para a comunicação está fechada. O bit EIPSESS é aplicável 
quando ConnClose for True, para outros casos o EIPSESS bit será False. Esse bit é usado apenas para Ethernet. 

 

Tipo de dados CIPSTATUS 

Bits de status CIPSTATUS 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para os 
campos ErrorID e SubErrorID do parâmetro CIPSTATUS quando o bit ER é 
definido. 

Código 
ErrorID 

SubErrorID Descrição do código de erro 

33 Erros relacionados à configuração do parâmetro 

 32 Número de canal incorreto. 

 36 Tipo de conexão CIP sem suporte. 
 40 Tipo de dados simbólicos CIP não compatíveis. 
 41 Nome de símbolo CIP inválido. 
 43 Valor de Classe CIP ou contagem de MemberID não compatível. 
 48 O tamanho da matriz dos dados de entrada do bloco de instruções não é suficiente. 
 49 Caminho de destino inválido. 
 50 Código de serviço incorreto. 
 51 O tamanho da matriz dos dados de transmissão do bloco de instruções é muito grande para a comunicação CIP. 

O tamanho máximo para que os dados do usuário sejam transmitidos varia para diferentes configurações de mensagem. Se a 
carga útil total da mensagem CIP (incluindo dados do usuário e sobrecarga de mensagem CIP) estiver além de 504 bytes, um erro 
0x21 (subError 0x33) será reportado. 

 52 Valor de tipo de Segmento ruim. 

 53 Valor de tempo limite UCCM incorreto. 
Se o valor de tempo limite de encapsulamento for menor que o tempo limite do UCCM ou a diferença entre o tempo limite de 
encapsulamento e o tempo limite de UCCM for menor que ou igual a um segundo, um erro 0x21 (subError 0x35) será reportado. 

 54 Valor de tempo limite conectado inválido. 
Se o valor do tempo limite de encapsulamento for menor do que o tempo limite da mensagem CONECTADO ou a diferença entre o 
tempo limite de encapsulamento e o tempo limite da mensagem CONECTADO for menor ou igual a um segundo, um erro 0x21 
(subError 0x36) será reportado. 

55 Erros relacionados ao tempo limite 

 112 O tempo limite da mensagem expirou enquanto ela aguardava na fila de espera da mensagem. 

 113 Limite da mensagem expirou enquanto aguardava a conexão com a camada do link ser estabelecida. 

 114 O tempo limite da mensagem expirou enquanto ela aguardava a transmissão para a camada do link. 

 115 O tempo limite da mensagem expirou enquanto ela aguardava uma resposta da camada do link. 
69 Códigos de erro relacionados ao formato de resposta do servidor 

 65 A resposta da mensagem não corresponde à solicitação. 

 68 O tipo de dados da resposta da mensagem não é válido/compatível. (MSG_CIPSYMBOLIC). 
208 Nenhum endereço IP configurado para a rede. 

209 Número máximo de conexões usadas – nenhuma conexão disponível. 
210 Endereço da internet ou endereço do nó inválido. 
217 A execução da mensagem foi cancelada pelo usuário. (Parâmetro Cancelar foi definido como TRUE.) 
218 Não há espaço disponível no buffer de rede. 

222 Reservado. 
223 O endereço do Link não está disponível. Uma alteração na configuração de TCP/IP ou Ethernet está em andamento. 

224 Código de erro da resposta CIP. SubErrorID especifica o status do CIP e ExtErrorID especifica o valor do status estendido do CIP. Veja a especificação 
do CIP para possíveis valores de código de erro. 

Códigos de erro CIPSTATUS 
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Código 
ErrorID 

SubErrorID Descrição do código de erro 

255 O canal foi desligado ou a reconfiguração está em andamento. O código de erro ocorre imediatamente após a ativação até que uma conexão seja 
estabelecida, e esse é um comportamento normal. 
Também pode ocorrer em uma das seguintes situações: 
• Um cabo Ethernet está desconectado 
• Um endereço IP não pode ser detectado 
• Um plug-in de porta serial está presente, mas não configurado 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetros para o tipo 
de dados CIPTARGETCFG. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 
Caminho STRING[80] Caminho para o destino. Um máximo de dois saltos pode ser especificado. A sintaxe do 

caminho é: 
• {"<port>,<node/slot address>"}2 

CipConnMode USINT Tipo de conexão CIP. 
• 0 - Não conectado (padrão) 
• 1 - Conexão de classe 3 

UcmmTimeout UDINT Tempo limite da mensagem não conectada (em milissegundos). A quantidade de tempo a 
aguardar por uma resposta para mensagens não conectadas, incluindo estabelecimento de 
conexão para a mensagem conectada. 
• Valores válidos: 250 a 10.000 ms. 
• Defina como 0 para usar o valor padrão de 3.000 ms (3 segundos). 
• Um valor definido como menos de 250 ms será definido como 250 ms (mínimo). 
• Um valor definido como maior que 10.000 ms será definido como 10.000 ms (máximo). 

ConnMsgTimeout UDINT Tempo limite da conexão de classe 3 (em milissegundos). A quantidade de tempo a aguardar 
por uma resposta para mensagens conectadas. A conexão é encerrada quando o tempo limite 
expira. 
• Valores válidos: 800 a 10.000 ms. 
• Defina como 0 para usar o valor padrão de 10.000 ms (10 segundos). 
• Um valor definido como menos de 800 será definido como 800 ms (mínimo). 
• Um valor definido como maior que 10.000 ms será definido como 10.000 ms (máximo). 

ConnClose BOOL Comportamento de fechamento da conexão: 
• TRUE - Fecha a conexão quando a mensagem estiver concluída. 
• FALSE - Não fecha a conexão quando a mensagem estiver concluída (padrão). 

 

O caminho de destino para mensagens CIP contém parâmetros que 
determinam o caminho e o destino da mensagem CIP. 

O parâmetro da string do caminho de destino usa a seguinte sintaxe: 

• "<porta local>, <1º endereço de destino>, [<1ª porta local de destino>, 
<2º endereço de destino>]" 

O 1º salto deve estar presente; o 2º salto é opcional. 

Elemento da string Descrição 

Porta local A porta local usada para enviar a mensagem. A porta deve ser uma porta EtherNet/IP ou 
"CIP Serial" ativa - portas USB não são compatíveis. 

Tipo de dados 
CIPTARGETCFG 

Caminho de destino para 
mensagem CIP 
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1º endereço de destino Endereço de destino do 1º salto. 
• Para EIP, especifique o endereço IP de destino. O endereço IP deve ser um endereço 

unicast e não deve ser um 0, multicast, transmissão, endereço local ou um endereço 
de circuito de retorno (127.x.x.x). 

• Para "CIP Serial", especifique o endereço do nó de destino. O valor admitido é 1. 
Portal local do 1º destino A porta local usada para enviar a mensagem. 

2º endereço de destino Endereço de destino do 2º salto. 

Exemplo do caminho de destino 

A tabela a seguir lista valores de exemplo usados em uma string de caminho 
de destino e descreve os resultados para cada string. 

Elemento da string Descrição 

"0,0" O dispositivo de destino é o dispositivo local. 

"6,1" Pela Porta 6 (porta serial Micro830 UPM) chegue ao Nó em 1. 

"4,192.168.1.100" Pela Porta 4 (porta Ethernet integrada do Micro850) chegue ao Nó em 192.168.1.100. 

"4,192.168.1.100,1,0" Pela Porta 4 (porta Ethernet integrada do Micro850) chegue ao Nó em 192.168.0.100 
(módulo ENET Logix). 
Pelo módulo ENET, pela porta Backplane (Porta 1) chegue ao controlador Logix em Slot 0. 

 

Um máximo de 16 conexões CIP (classe 3) e 16 conexões EIP é suportado para 
execução da mensagem do cliente. A tabela a seguir descreve o 
comportamento da conexão CIP/EIP. 

Cenário Resultados 
Solicitação de mensagem está ativada e CipConnMode=1. Se uma conexão com o destino não existir, uma conexão CIP será 

estabelecida. 
Se uma conexão com o destino já existir, a conexão CIP existente será usada. 

Solicitação de mensagem está ativada, CipConnMode=1 e a porta 
local da mensagem é Ethernet. 

Se uma conexão EIP com o destino não existir, uma conexão EIP será 
estabelecida antes de estabelecer uma conexão CIP. 

Solicitação de mensagem está ativada, CipConnMode=0 e a porta 
local da mensagem é Ethernet. 

Se uma conexão EIP com o destino não existir, uma conexão EIP será 
estabelecida. 

A execução da mensagem está concluída e ConnClose está 
definido como Verdadeiro. 

Se houver apenas uma conexão com o destino, a conexão será fechada. 
Se houver mais de uma conexão com o destino, a conexão será fechada 
quando a última execução da mensagem estiver concluída. 
Quando uma conexão CIP for fechada, qualquer conexão EIP associada 
também será fechada. 
Se mais de uma conexão CIP usar a mesma conexão EIP, a conexão EIP será 
fechada depois que as conexões CIP forem fechadas. 

Quando ConnClose for true, a conexão de mensagem e a da sessão 
EIP serão fechadas após a conclusão da execução da mensagem. 

Se mais de uma mensagem compartilhar a mesma conexão, essa será 
fechada após a conclusão da última mensagem. 

Uma conexão CIP ou EIP que não esteja associada a qualquer 
mensagem ativa será fechada, caso permaneça ociosa por x 
segundos. 
Onde x é um valor de tempo limite de inatividade de 
encapsulamento configurável que pode ser definido usando o 
Serviço de configuração de CIP. 

Consulte Objetos TCP/IP Volume II de especificação CIP para obter detalhes 
sobre o Serviço de configuração CIP. 

A execução da mensagem está concluída e ConnClose está 
definido como Falso. 

A conexão não está fechada. 

A conexão não está associada a uma mensagem ativa, e 
permanece inativa durante o tempo especificado no parâmetro 
ConnTimeOut. 

A conexão está fechada. 

Conexões de mensagem 
CIP/EIP 
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Cenário Resultados 
O controlador transita de um modo em execução (Execução, 
Execução remota, Verificação única de teste remoto e Linha única 
remota) para um modo de não execução. 

Todas as conexões ativas são fechadas por imposição. 

 

A tabela a seguir descreve como os contadores para parâmetros de tempo 
limite CIPTARGETCFG (UcmmTimeout e ConnMsgTimeout) se comportam 
com base em solicitações e status de mensagens. 

Ação Resultados 
A mensagem está ativada O temporizador UcmmTimeout está ativado 

A conexão é solicitada O temporizador ConnMsgTimeout está ativado 

O temporizador ConnMsgTimeout está ativo O temporizador UcmmTimeout está desativado 
Solicitação de conexão está concluída O temporizador UcmmTimeout está reativado 
 

Envia uma mensagem simbólica do protocolo industrial comum (CIP) pelo 
canal Ethernet ou por uma porta serial. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Operação MSG_CIPSYMBOLIC 

Quando o bloco da função for ativado, os buffers de recebimento para as 
operações de Leitura serão limpos na borda ascendente de Ativar.  

Argumentos 
Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

IN Entrada BOOL Estado de entrada de linha.  
TRUE – Borda ascendente detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição de 
que a última operação tenha sido concluída. 
FALSE – Borda ascendente não detectada, ociosa. 

CtrlCfg Entrada CIPCONTROLCFG A configuração do controle de execução do bloco de instruções. Use os parâmetros do tipo 
de dados CIPCONTROLCFG na página 162 para definir CtrlCfg. 

Temporizadores de tempo 
limite da mensagem CIP 

MSG_CIPSYMBOLIC 
(mensagem simbólica do 
protocolo industrial comum) 
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SymbolicCfg Entrada CIPSYMBOLICCFG na página 
169 

Informações para o símbolo de Leitura e Gravação. 

TargetCfg Entrada CIPTARGETCFG Configuração do dispositivo de destino. 
Use os parâmetros do tipo de dados CIPTARGETCFG na página 165 para definir TargetCfg. 

Dados Entrada USINT[490] O comando de leitura armazena os dados retornados do servidor. 
O comando de gravação armazena os dados a serem enviados para o servidor. 
Quando uma MSG for disparada ou disparada novamente, os dados serão limpos para o 
comando de leitura da MSG. 

Q Saída BOOL As saídas dessa instrução são atualizadas de forma assíncrona da varredura do programa. 
A saída Q não pode ser utilizada para voltar a acionar a instrução visto que IN é acionada 
pela borda. 
TRUE – Instrução de MSG concluída com sucesso. 
FALSE – Instrução de MSG não está concluída. 

Status Saída CIPSTATUS Status de execução do bloco da função 
Quando um MSG for disparado, ou disparado novamente, todos os elementos dentro de 
Status serão redefinidos. 
A Saída de status é definida no tipo de dado CIPSTATUS. 

DataLength Saída UDINT Número de bytes de dados para serviço de leitura. Para serviço de gravação, é 0. 
Quando uma MSG for disparada ou disparada novamente, DataLength será redefinido para 
0 para o comando de leitura da MSG. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função MSG_CIPSYMBOLIC 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos MSG_CIPSYMBOLIC 

 



Capítulo 9  Instruções de comunicação 
 

 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022 169 
 

Exemplo de Texto estruturado MSG_CIPSYMBOLIC 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetros para o tipo 
de dados CIPSYMBOLICCFG. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 
Serviço USINT Código de serviço: 

• 0 - Leitura (padrão) 
• 1 - Gravação 

Símbolo STRING Nome da variável de Leitura/Gravação. 
• Máximo de 80 caracteres. 
• O campo não pode estar vazio. 
Sintaxe do símbolo definida na sintaxe de Leitura/Gravação Simbólica na página 170. 

Contagem UINT Número de elementos de variável de Leitura/Gravação: 
• Valores válidos: 1 – 490 
• 1 será usado se o valor for definido como 0. 

Tipo Definido pelo 
usuário 

Tipo de dados definidos pelo usuário para a variável de destino. 
Tipo definido no Suporte do tipo de dados simbólico. 

Offset USINT Reservado para uso futuro. 
Um deslocamento de byte da variável de Leitura/Gravação usado para Ler/Gravar uma variável de 
tamanho grande que não pode ser processada em uma mensagem. 
• 0 – 0xFF 

Reservado para uso futuro. 

Suporte do tipo de dados simbólico 

Use esta tabela para ajudar a determinar quais tipos de dados 
MSG_CIPSYMBOLIC suporta. 

Tipo de dados Valor do tipo de dados 
(hexadecimal) 

Descrição 

BOOL 193 (0xC1) Booleano lógico com valores TRUE (1) e FALSE (0) 

SINT 194 (0xC2) Valor inteiro de 8 bits com sinal 
INT 195 (0xC3) Valor inteiro de 16 bits com sinal 
DINT 196 (0xC4) Valor inteiro de 32 bits com sinal 
LINT 197 (0xC5) Valor inteiro de 64 bits com sinal 
USINT 198 (0xC6) Valor inteiro de 8 bits sem sinal 
UINT 199 (0xC7) Valor inteiro de 16 bits sem sinal 
UDINT 200 (0xC8) Valor inteiro de 32 bits sem sinal 
ULINT 201 (0xC9) Valor inteiro de 64 bits sem sinal 
REAL 202 (0xCA) Valor do ponto flutuante de 32 bits 
LREAL 203 (0xCB) Valor do ponto flutuante de 64 bits 
STRING 218 (0xDA) String de caractere 

 

Tipo de dados 
CIPSYMBOLICCFG 
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A sintaxe define as combinações de símbolos de um bloco de instruções de 
leitura/gravação válido. 

Nomes de símbolos válidos 

Para ser válido, cada nome de símbolo deve atender aos seguintes requisitos. 

• Começar com uma letra ou caractere de sublinhado seguido por uma 
letra, dígito ou caractere de sublinhado único. 

• Ter 40 caracteres ou menos. 
• Não conter dois caracteres de sublinhado consecutivos. 
• Usar caracteres especiais [ ] . , como separadores. 

Sintaxe do símbolo 

Use esta tabela para ajudar a definir a sintaxe válida para os símbolos. 
Somente variáveis globais são admitidas. 

Símbolo Sintaxe Exemplo 

Variável PROGRAM:<program name>,<symbol name> PROGRAM:POU1.MyTag 
Matriz <nome do símbolo>[dim3, dim2, dim1] 

(A dimensão máxima admitida é 3. 
MyTag1[0] 
MyTag2[3,6] 
MyTag3[1,0,4] 

Estrutura <nome do símbolo>.<nome do símbolo do campo de estrutura> MyTag4.time.year 
MyTag5.local.time[1].year 

 

Para controladores Micro830, Micro850 e Micro870, ambas as portas seriais 
integradas e de plug-in podem suportar a comunicação "CIP em série". O 
pacote de dados de comunicação "CIP Serial" inclui dados de usuário e 
cabeçalho do pacote CIP. 

Ao trabalhar como cliente "CIP Serial", as portas seriais Micro830/Micro850 
podem suportar um máximo de 490 bytes de leitura/gravação de dados de 
usuário. Essa especificação máxima aplica-se a pacotes de dados "CIP Serial" 
com um tamanho mínimo de cabeçalho do pacote. Quando o tamanho do 
cabeçalho de um pacote for maior que o tamanho mínimo de cabeçalho do 
pacote, o tamanho máximo de dados de usuário que o cliente CIP poderá 
suportar será inferior a 490 bytes. Se o tamanho do pacote de dados for maior 
que o tamanho máximo de dados suportado pelo cliente CIP, o bloco da 
função reporta um erro (0x21) e um sub-erro (0x33). 

Ao trabalhar como um servidor "CIP em série", as portas seriais do Micro830, 
Micro850 e Micro870 podem suportar um mínimo de 255 bytes de 
leitura/gravação de dados de usuário. Esse tamanho mínimo de dados de 
usuário aplica-se a pacotes de dados "CIP Serial" com o tamanho máximo de 
cabeçalho do pacote. Quando o tamanho do cabeçalho do pacote CIP for 
menor que o tamanho máximo de cabeçalho do pacote, o cliente CIP poderá 
suportar tamanhos de pacotes de dados que sejam maiores que a 

Sintaxe de leitura/gravação 
simbólica 

Tamanho do pacote de 
dados suportado para a 
função "CIP Serial" 
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especificação mínima (isto é, mais que 255 bytes). No entanto, se o tamanho 
dos dados do usuário for maior que o tamanho máximo de dados suportado 
pela função de servidor CIP, o pacote de dados CIP poderá ser descartado e o 
cliente expirará. 

IMPORTANTE Para função do servidor "CIP Serial", é recomendável não exceder 255 bytes de 
leitura/gravação de dados do usuário em uma única mensagem CIP. 

 

Envia uma mensagem do Modbus por uma porta serial. 

Detalhes da operação: 

• No máximo quatro solicitações de mensagem por canal podem ser 
processadas em uma verificação. Para programas do diagrama da 
lógica de contatos, as solicitações de mensagem são executadas no 
final de uma verificação da lógica de contatos. 

• Se um disparador for definido como contínuo, os códigos de erro 
também serão apagados continuamente. Para visualizar os códigos de 
erro, adicione uma linha antes da instrução MSG_MODBUS. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

IN Entrada BOOL Estado de entrada de linha. 
TRUE – Borda ascendente detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição de que a 
última operação tenha sido concluída. 
FALSE - Borda ascendente não detectada e não iniciada. 

Cancelar Entrada BOOL TRUE - Cancela a execução do bloco de instruções. 
FALSE - quando IN for TRUE. 
Cancelar entrada é dominante. 

LocalCfg Entrada MODBUSLOCPARA Definir a entrada da estrutura (dispositivo local). 
Definir a estrutura de entrada para o dispositivo local usando o tipo de dado MODBUSLOCPARA na 
página 173. 

TargetCfg Entrada MODBUSTARPARA Definir a entrada de estrutura (dispositivo de destino). 
Definir a estrutura de entrada para o dispositivo de destino usando o tipo de dado MODBUSTARPARA 
na página 175. 

MSG_MODBUS (mensagem do 
modbus) 
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LocalAddr Entrada MODBUSLOCADDR MODBUSLOCADDR é uma matriz de 125 palavras que é usada por comandos de Leitura para 
armazenar os dados (1-125 palavras) retornados pelo escravo do Modbus e por comandos de 
Gravação para armazenar os dados (1-125 palavras) a serem enviados para o escravo do Modbus. 

Q Saída BOOL As saídas dessa instrução são atualizadas de forma assíncrona da varredura do programa. A saída 
Q não pode ser utilizada para voltar a acionar a instrução visto que IN é acionada pela borda. 
TRUE – Instrução de MSG concluída com sucesso. 
FALSE – Instrução de MSG não está concluída. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em 
códigos de erro MSG_MODBUS. 

Códigos de erro MSG_MODBUS 

Esta tabela descreve os códigos de erro para MSG_MODBUS. 

Código de erro Descrição do erro 

3 O valor do TriggerType foi alterado de 2-255. 

20 O driver de comunicação local é incompatível com a instrução MSG. 
21 Existe um erro de parâmetro de configuração do canal local. 

22 O endereço de destino ou da Ponte local é maior do que o endereço do nó máximo. 

33 Existe um parâmetro de arquivo MSG incorreto. 

54 Um modem perdido. 
55 O tempo limite da mensagem expirou no processador local. Um tempo limite da camada do link. 
217 O usuário cancelou a mensagem. 
129 Uma função ilegal. 
130 Um endereço de dados ilegal. 
131 Um valor de dados ilegal. 
132 Falha de um dispositivo escravo. 
133 Confirmar. 
134 O dispositivo escravo está ocupado. 
135 Confirmação negativa. 
136 Erro de uma paridade de memória. 
137 Uma resposta fora do padrão. 
255 O canal foi encerrado. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função MSG_MODBUS 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos MSG_MODBUS 

 

Exemplo de Texto estruturado MSG_MODBUS 

 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetros para o tipo 
de dados MODBUSLOCPARA. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Canal UINT Número da porta serial PLC do Micro800: 
• 2 para a porta serial integrada ou 
• 5-9 para plug-ins da porta serial instalados em slots 1 por meio de 
• 5 para slot 1 
• 6 para slot 2 
• 7 para slot 3 
• 8 para slot 4 
• 9 para slot 5 

TriggerType USINT Representa um dos seguintes: 
• 0: Mensagem disparada uma vez (quando IN passa de False para True) 
• 1: Mensagem disparada continuamente quando IN for True 
• Outro valor: Reservado 

Tipo de dados 
MODBUSLOCPARA 
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Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Cmd USINT Representa um dos seguintes: 
• 01: Status da bobina de leitura (0xxxx) 
• 02: Status da entrada de leitura (1xxxx) 
• 03: Registros de retenção de leitura (4xxxx) 
• 04: Registros de entrada de leitura (3xxxx) 
• 05: Bobina única de gravação (0xxxx) 
• 06: Registro único de gravação (4xxxx) 
• 15: Bobinas múltiplas de gravação (0xxxx) 
• 16: Registros múltiplos de gravação (4xxxx) 
• Outros: Suporte ao comando personalizado. 
 
Suporte ao comando personalizado MODBUSLOCPARA: 
Os comandos personalizados na faixa de 0-255 que ainda não estejam atribuídos a um comando 
Modbus também são suportados. Se um comando personalizado for usado, o LocalCfg:ElementCnt 
conterá o número de bytes recebidos. 
A resposta é recebida nos Dados de endereço local e substitui os dados solicitados. 
• Exemplo para CMD=0x2B 
• Dados de endereço local 1:0x0E, READ_DEVICE_ID_MEI 
• Dados de endereço local 2:0x01, READ_DEV_ID_BASIC 
• Dados de endereço local 3:0x00, Ler objeto do fornecedor 

ElementCnt UINT Limites 
• Para bobina de leitura/entradas discretas: 2.000 bits 
• Para registro de leitura: 125 palavras 
• Para bobina de gravação: 1.968 bits 
• Para registro de gravação: 123 palavras 

Disparo de mensagem MSG_MODBUS 

Uma mensagem Modbus pode ser disparada periodicamente ao definir um 
valor diferente de 0 para o parâmetro TriggerType. 

Esta tabela descreve o comportamento do parâmetro TriggerType quando 
usado com o bloco da função MSG_MODBUS na página 171 . 

Ação Resultados 
A mensagem está ativada Temporizador do disparador começa 

O temporizador do disparador expira antes da conclusão da 
mensagem 

A mensagem é disparada imediatamente no próximo ciclo de verificação da 
lógica de contatos. 

Mensagem concluída antes da expiração do tempo do disparador A mensagem é disparada quando o tempo do disparador expira. 

Exemplo: disparo de mensagem 

No exemplo a seguir, o valor TriggerType é definido em 100. 
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O seguinte diagrama de processo descreve os eventos de instrução de 
mensagem que ocorrem quando a condição Linha for Verdadeira. 

Com fila: As solicitações de mensagem adicionadas à fila Com têm um buffer 
alocado e processado pela tarefa de comunicação. O limite de tamanho 
máximo da fila é 4. 

Fila Wait: Mensagens que não podem ser adicionadas à fila Com são 
adicionadas à fila Wait para serem processadas posteriormente. A fila Wait 
não tem um limite de tamanho máximo. 

A tabela a seguir descreve o tipo de dados MODBUSTARPARA. 

Tipo de dados Descrição 

Addr UDINT Endereço dos dados de destino (1 - 65536). Diminui em um ao enviar. 
Nó USINT O endereço do nó escravo padrão é 1. A faixa é 1–247. Zero é o endereço de transmissão do Modbus e só é válido 

para comandos de gravação Modbus (por exemplo, 5, 6, 15 e 16). 

Processo de execução da 
mensagem (Linha = TRUE) 

Tipo de dados 
MODBUSTARPARA 

Parâmetro 
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Envia uma mensagem MODBUS/TCP por um canal Ethernet. 

Detalhes da operação: 

• No máximo quatro solicitações de mensagem por canal podem ser
processadas em uma verificação. Para programas do diagrama da
lógica de contatos, as solicitações de mensagem são executadas no
final de uma verificação da lógica de contatos.

• Quando MSG_MODBUS2 está ativado, os buffers de recebimento para
as operações de Leitura são limpos na borda ascendente de Ativar.

• Cancelar a execução da instrução MSG_MODBUS2 não garante que a
solicitação da mensagem de saída seja Cancelada, mas garante que a
resposta não seja processada.

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro820, Micro850 e Micro870. 
Para o Simulador Micro800, esta instrução pode ser adicionada a um 
programa, mas é apenas um espaço reservado para evitar que a instrução seja 
excluída durante a mudança do controlador. 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

IN Entrada BOOL Estado de entrada de linha. 
TRUE – Borda ascendente detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição de que 
a última operação tenha sido concluída. 
FALSE – Borda ascendente não detectada, ociosa. 

Cancelar Entrada BOOL TRUE - Cancela a execução do bloco de instruções. Cancelar a execução da instrução 
MSG_MODBUS2 não garante que a solicitação da mensagem de saída seja Cancelada, mas 
garante que a resposta não seja processada. 
FALSE - quando IN for TRUE. 
Cancelar entrada é dominante. 

LocalCfg Entrada MODBUS2LOCPARA Define a entrada da estrutura (dispositivo local). 
Define a estrutura de entrada para o dispositivo local usando o tipo de dado 
MODBUS2LOCPARA. na página 179 

TargetCfg Entrada MODBUS2TARPARA Definir a entrada da estrutura (dispositivo de destino). 
Definir a estrutura de entrada para o dispositivo de destino usando o tipo de dado 
MODBUS2TARPARA na página 180. 

MSG_MODBUS2 (mensagem 
MODBUS/TCP) 
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LocalAddr Entrada MODBUSLOCADDR O tipo de dado MODBUSLOCADDR é uma matriz de 125 palavras. 
Uso de LocalAddr: 
• Para os comandos de leitura, armazene os dados (1-125 palavras) retornados pelo Modbus 

escravo. 
• Para os comandos de gravação, coloque no buffer os dados (1-125 palavras) a serem 

enviados para o Modbus escravo.
Q Saída BOOL As saídas dessa instrução são atualizadas de forma assíncrona da varredura do programa. A 

saída Q não pode ser utilizada para voltar a acionar a instrução visto que IN é acionada pela 
borda. 
TRUE – Instrução de MSG concluída com sucesso. 
FALSE – Instrução de MSG não está concluída. 

Erro Saída BOOL Indica um erro detectado. 
TRUE - Ocorreu um erro. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros para essa instrução são definidos em 
códigos de erro Modbus2. 

SuberrorID Saída UINT Usado para verificar bits de status: 
• Bit 0: EN – Ativar 
• Bit 1: EW – Ativar aguardar 
• Bit 2: ST – Iniciar 
• Bit 3: ER – Erro 
• Bit 4: DN – Concluído 
Outros bits são reservados.

StatusBits Saída UINT Valor de código SubError quando Erro for TRUE. 
Quando um MSG é disparado, ou redisparado, um SubErrorID previamente configurado é 
limpo. 

Códigos de erro e suberro MSG_MODBUS2 

Quando o bit ER é definido, os campos ErrorID e SubErrorID exibem os 
códigos de erro a seguir. 

ID de erro SubErrorID Descrição 

33 Erros relacionados à configuração do parâmetro 

32 Número de canal incorreto. 

37 Contagem de elemento inválida. 

38 Endereço de dados ilegal. 
55 Erros relacionados ao tempo limite 

112 O tempo limite da mensagem expirou enquanto ela aguardava na fila de espera da mensagem. 

113 O tempo limite da mensagem expirou enquanto ela aguardava uma conexão com a camada do link ser estabelecida. 

114 O tempo limite da mensagem expirou enquanto ela aguardava a transmissão para a camada do link. 

115 O tempo limite da mensagem expirou enquanto ela aguardava uma resposta da camada do link. 
69 Códigos de erro relacionados ao formato de resposta do servidor. 

208 Nenhum endereço IP configurado para a rede. 
209 Número máximo de conexões usadas – nenhuma conexão disponível. 
210 Endereço da internet ou endereço do nó inválido. 
217 A execução da mensagem foi cancelada pelo usuário. (Parâmetro Cancelar foi definido como TRUE.) 
222 Falha em estabelecer conexão de rede antes do tempo limite. 
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255 O canal foi desligado ou a reconfiguração está em andamento. O código de erro ocorre imediatamente após a ativação até que uma conexão seja 
estabelecida, e esse é um comportamento normal. Também poderá ocorrer se um cabo Ethernet estiver desconectado ou um endereço IP não puder ser 
detectado. 

 Códigos de erro de resposta de escravo 

129 Código de função ilegal 
130 Endereço de dados ilegal 

131 Valor de dados ilegal 
132 Falha do servidor 
133 Confirmar 
134 Confirmação negativa 
136 Erro de paridade de memória 
137 Código de erro de resposta fora do padrão. O código de erro real pode ser encontrado na SubErrorID. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função MSG_MODBUS2 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos MS_MODBUS2 

 

Exemplo de Texto estruturado MSG_MODBUS2 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetros para o tipo 
de dados MODBUS2LOCPARA. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Canal UINT Número da porta de Ethernet local: 
• 4 para porta de Ethernet integrada do Micro850 e Micro820. 

TriggerType UDINT Tipo de disparo da mensagem: 
• 0: Mensagem disparada uma vez (quando IN passa de False para True) 
• 1 a 65535 - Valor de disparador cíclico em milissegundos. Mensagem disparada periodicamente 

quando IN é True e a execução da mensagem prévia termina. 
• Defina o valor como 1 para disparar mensagens o mais rapidamente possível. 
Consulte abaixo o disparo de mensagem MSG_MODBUS2. 

Cmd USINT Comando Modbus: 
• 01: Status da bobina de leitura (0xxxx) 
• 02: Status da entrada de leitura (1xxxx) 
• 03: Registros de retenção de leitura (4xxxx) 
• 04: Registros de entrada de leitura (3xxxx) 
• 05: Bobina única de gravação (0xxxx) 
• 06: Registro único de gravação (4xxxx) 
• 15: Bobinas múltiplas de gravação (0xxxx) 
• 16: Registros múltiplos de gravação (4xxxx) 
• Outros: Suporte ao comando personalizado 
 
Suporte ao comando personalizado MODBUS2LOCPARA: 
Os comandos personalizados na faixa de 0-255 que ainda não estejam atribuídos a um comando 
Modbus também são suportados. Se um comando personalizado for usado, o LocalCfg:ElementCnt 
conterá o número de bytes recebidos. 
A resposta é recebida nos Dados de endereço local e sobrescreve os dados da solicitação. 
Exemplo para CMD=0x2B: 
• Dados de endereço local 1:0x0E, READ_DEVICE_ID_MEI 
• Dados de endereço local 2:0x01, READ_DEV_ID_BASIC 
• Dados de endereço local 3:0x00, Ler objeto do fornecedor 

ElementCnt UINT Limites 
• Para bobina de leitura/entradas discretas: 2.000 bits 
• Para registro de leitura: 125 palavras 
• Para bobina de gravação: 1.968 bits 
• Para registro de gravação: 123 palavras 

Disparo de mensagem MSG_MODBUS2 

Uma mensagem Modbus pode ser disparada periodicamente ao definir um 
valor diferente de 0 para o parâmetro TriggerType. 

A tabela descreve o que acontece quando o parâmetro TriggerType é usado 
com o bloco da função MSG_MODBUS2 na página 176 . 

Ação Resultados 

A mensagem está ativada. O temporizador do disparador começa. 

O temporizador do disparador expira antes da conclusão da 
mensagem. 

A mensagem é disparada imediatamente no próximo ciclo de verificação da 
lógica de contatos. 

Mensagem concluída antes da expiração do tempo do disparador. A mensagem é disparada quando o tempo do disparador expira. 

 

Tipo de dados 
MODBUS2LOCPARA 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetros para o tipo 
de dado MODBUS2TARPARA. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Addr UDINT Endereço dos dados Modbus do dispositivo de destino: 
• 1 - 65536. 
• Diminui em um ao enviar. 
• Firmware usa palavra baixa de endereço se o valor do endereço for maior que 65536. 

NodeAddress[4] USINT O endereço IP do dispositivo de destino. O endereço IP deve ser um endereço unicast válido e não deve ser um 0, 
multicast, transmissão, endereço local ou um endereço de autorretorno (127.x.x.x). 
Por exemplo, para especificar 192.168.2.100: 
•  NodeAddress[0]=192 
•  NodeAddress[1]=168 
•  NodeAddress[2]=2 
•  NodeAddress[3]=100 

Porta UINT Número da porta TCP de destino. A porta Modbus/TCP padrão é 502. 
1 – 65535 
Defina como 0 para usar o valor padrão de 502 

UnitId USINT Identificador da unidade. Usado para comunicação com dispositivos escravos por uma ponte Modbus. Veja a 
especificação do Modbus para obter mais detalhes. Observe que o Micro800 não tentará validar esse valor. 
0 – 255 
Configure como 255 se o dispositivo de Destino não for uma ponte. 

MsgTimeOut UDINT Tempo limite da mensagem (em milissegundos). Quantidade de tempo para aguardar uma resposta para um comando 
iniciado. 
• 250-10.000 
• Defina como 0 para usar o valor padrão de 3.000. 
• Um valor menor que 250 (mínimo) será definido como 250. 
• Um valor maior que 10.000 (máximo) será definido como 10.000. 
Consulte também Temporizadores de tempo limite da mensagem Modbus/TCP. 

ConnTimeOut UDINT Tempo limite do estabelecimento da conexão TCP (em milissegundos). Quantidade de tempo para esperar estabelecer 
uma conexão TCP bem-sucedida ao dispositivo de Destino. 
• 250-10.000 
• Defina como 0 para usar o valor padrão de 5.000. 
• Um valor menor que 250 (mínimo) será definido como 250. 
• Um valor maior que 10.000 (máximo) será definido como 10.000. 
Consulte também Temporizadores de tempo limite da mensagem Modbus/TCP. 

ConnClose BOOL Comportamento de fechamento da conexão TCP. 
• True - Fechar a conexão TCP na conclusão da mensagem. 
• False - Não fechar a conexão TCP na conclusão da mensagem [Padrão]. 
Consulte Conexões de mensagem Modbus/TCP. 

Temporizadores de tempo limite da mensagem Modbus/TCP 

Esta tabela descreve o comportamento para MsgTimeOut e ConnTimeOut 
com base em solicitações de mensagem e status.  

Ação Resultados 

A mensagem está ativada. Ativa o temporizador MsgTimeOut. 

A conexão TCP é solicitada. Ativa o temporizador ConnTimeOut. 

Tipo de dados 
MODBUS2TARPARA 
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Ação Resultados 

O temporizador ConnTimeOut está ativo. Desativa o temporizador MsgTimeOut. 
A solicitação de conexão está concluída. Reativa o temporizador MsgTimeOut. 

Conexões de mensagem Modbus/TCP 

O cliente Modbus/TCP suporta no máximo 16 conexões. Esta tabela descreve o 
comportamento da conexão Modbus/TCP. 

Cenário Resultados 
A solicitação de mensagem está ativada e uma conexão ao destino 
não existe.   

Se uma conexão com o destino não existir, uma nova conexão será estabelecida. 
Se uma conexão com o destino já existir, a conexão existente será usada. 

A execução da mensagem está concluída e ConnClose está 
definido como Verdadeiro. 

Se houver apenas uma conexão com o destino, a conexão será fechada.  
Se houver mais de uma conexão com o destino, a conexão será fechada quando a última execução da 
mensagem estiver concluída.  

A execução da mensagem está concluída e ConnClose está 
definido como Falso. 

A conexão não está fechada.  

A conexão não está associada a uma mensagem ativa, e 
permanece inativa durante o tempo especificado no parâmetro 
ConnTimeOut.  

A conexão está fechada.  

O controlador transita de um modo em execução (Execução, 
Execução remota, Verificação única de teste remoto e Linha única 
remota) para um modo de não execução. 

Todas as conexões ativas são fechadas por imposição. 

 

Os tópicos a seguir descrevem como e quando as instruções de mensagem 
MSG_CIPGENERIC na página 159, MSG_CIPSYMBOLIC na página 167 e 
MSG_MODBUS2 na página 176 executam com base em suas condições de bit e 
linha. 

• Processo de execução da mensagem (geral) 
• Processo de execução da mensagem (Linha = TRUE) 
• Diagrama de temporização de execução da mensagem (Linha = 

Verdadeiro) 
• Processo de execução da mensagem (Linha = FALSE) 
• Diagrama de temporização de execução da mensagem (Linha = FALSE) 
• Processo de execução da mensagem (Erro) 
• Diagrama de temporização de execução da mensagem (Erro) 

O diagrama a seguir mostra como e quando as mensagens executam com 
base no status da fila Com. 

Processos de execução da 
mensagem e diagramas de 
temporização 

Processo de execução da 
mensagem (geral) 



Capítulo 9  Instruções de comunicação 
 

182 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022  
 

 
 

A tabela a seguir descreve a sequência de eventos identificada no diagrama 
precedente. 

N° Descrição dos eventos 

1 A mensagem está ativada. 
Se a fila Com estiver vazia, o buffer é alocado para a mensagem e ela é adicionada à fila Com para transmissão. 
O tamanho da fila Com é 4 e cada canal tem uma fila separada. 

2 Se a fila Com estiver cheia, a mensagem é adicionada à Fila de espera. 
Quando a fila Com estiver vazia, a mensagem na fila de Espera é adicionada à fila Com. 
Não há limite de tamanho para a Fila de espera e cada canal tem uma fila separada. 

3 A tarefa de comunicação executa as mensagens na fila Com em todo Final de varredura para a transmissão. 
A fila de cada canal é processada uma a uma em rodízio. 
Uma mensagem de cada canal é executada e o processo continua até que todas as mensagens sejam executadas ou o 
cronograma da comunicação (10ms) vencer. 
O canal próximo ao último canal processado é agendado para aparecer em primeiro no próximo Final de varredura. 

 

O seguinte diagrama de processo descreve os eventos de instrução de 
mensagem que ocorrem quando a condição Linha for Verdadeira. 

Processo de execução da 
mensagem (Linha = TRUE) 
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Com fila: As solicitações de mensagem adicionadas à fila Com têm um buffer 
alocado e processado pela tarefa de comunicação. O limite de tamanho 
máximo da fila é 4. 

Fila Wait: Mensagens que não podem ser adicionadas à fila Com são 
adicionadas à fila Wait para serem processadas posteriormente. A fila Wait 
não tem um limite de tamanho máximo. 

A tabela a seguir descreve as condições de mensagem e status de bits para 
cada etapa de execução identificada no diagrama de temporização enquanto 
a condição de linha permanecer verdadeira. 

Etapa Descrição da mensagem Status de bits 

1 A condição de linha torna-se VERDADEIRA.  
A execução da mensagem está ativada. 

Bit EN está configurado. 
Todos os outros bits são limpos. 

2 Buffer de controle da mensagem é adquirido. Neste momento, os dados de 
entrada (isto é, o parâmetro de "dados" para gravar mensagens) são 
copiados para transmissão. As alterações subsequentes nos dados de 
entrada não serão refletidas na mensagem transmitida. 

Bit EW está configurado. 

Diagrama de temporização 
de execução de mensagem 
(Linha = TRUE) 
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Etapa Descrição da mensagem Status de bits 

3 Transmissão da mensagem inicia. Bit EW está limpo. 
Bit ST está configurado. 

4 Resposta da mensagem é recebida. Bit ST está limpo. 
Bit DN está configurado. 

5 A condição de linha torna-se FALSA. O bit EN for apagado. 

Diagrama de temporização para (Linha = TRUE) 

 

 

O seguinte diagrama de processo descreve os eventos de instrução de 
mensagem que ocorrem quando a condição Linha for Falsa. 

Processo de execução da 
mensagem (Linha = FALSE) 
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A tabela a seguir descreve as condições de mensagem e o status de bits para 
cada etapa da execução identificada no diagrama de temporização, quando o 
linha torna-se FALSE durante a execução. 

Etapa Descrição da mensagem Status de bits 

1 A condição de linha torna-se VERDADEIRA.  
A execução da mensagem está ativada. 

Bit EN está configurado. 
Todos os outros bits são limpos. 

2 A condição de linha torna-se FALSA.  
A execução da mensagem continua. 

 

3 Buffer da mensagem é adquirido. Neste momento, os dados de entrada 
(isto é, o parâmetro de "dados" para gravar mensagens) são copiados 
para transmissão. As alterações subsequentes nos dados de entrada não 
serão refletidas na mensagem transmitida. 

Bit EW está configurado. 

4 Transmissão da mensagem inicia. Bit EW está limpo. 
Bit ST está configurado. 

5 Resposta da mensagem é recebida. Bit ST está limpo. 
Bit DN está configurado. 

Diagrama de temporização 
de execução da mensagem 
(Linha = FALSE) 
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Etapa Descrição da mensagem Status de bits 

6 Mensagem é submetida à varredura novamente depois da etapa 5. O bit EN for apagado. 

Diagrama de temporização para (Linha = FALSE) 

 

 

A tabela a seguir descreve as condições de mensagem e o status de bits para 
cada etapa da execução identificada no diagrama de temporização, quando 
um erro ocorre durante a execução. 

Etapa Descrição da mensagem Status de bits 

1 A condição de linha torna-se VERDADEIRA.  
A execução da mensagem está ativada. 

Bit EN está configurado. 
Todos os outros bits são limpos. 

2 Buffer da mensagem é adquirido. Bit EW está configurado. 

3 Transmissão da mensagem inicia. Bit EW está limpo. 
Bit ST está configurado. 

4 Transmissão da mensagem atinge o tempo limite. Bits EW e ST não mudam. 

4-6 À medida que a condição de linha torna-se FALSA. O bit EN é eliminado. 
 O bit ER é definido. 

 

O diagrama de temporização a seguir mostra um padrão típico quando um 
erro ocorre durante a execução. 

 

 

Processo de execução da 
mensagem (Erro) 

Diagrama de temporização 
de execução da mensagem 
(Erro) 
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Essa seção fornece detalhes específicos e exemplos para usar instruções de 
comunicação na página 157 nos programas de lógica. Veja os tópicos a seguir 
para ver os detalhes e exemplos de como usar os blocos da função 
MSG_CIPGENERIC na página 189 e MSG_CIPSYMBOLIC para criar 
programas na página 196. 

Para usar o bloco da função MSG_CIPGENERIC na página 159 para 
mensagens explícitas, configure o parâmetro AppCfg com os valores corretos. 

Para informações adicionais sobre a comunicação de mensagens 

Existem várias fontes de informação que cobrem a implementação e o uso da 
comunicação de mensagens, incluindo a Ajuda do Connected Components 
Workbench, manuais do usuário e a Biblioteca de literatura da Rockwell 
Automation. 

A tabela a seguir lista origens adicionais de informações relevantes para a 
comunicação da mensagem. 

Origem das informações Descrição Como encontrar as informações 

Manual do usuário para o seu 
dispositivo de comunicação 
específico 

Contém informações importantes sobre mensagens e 
informações específicas para configurar blocos de função de 
mensagem. 

Menu de Ajuda do Connected Components Workbench 

Adaptador de EtherNet/IP 22-COMM-E 
FRN 1.xxx, Apêndice C 

Fornece informações sobre os objetos de EtherNet/IP que podem 
ser acessados usando Mensagens explícitas. 

Menu de Ajuda do Connected Components Workbench 

Especificação de EtherNet/IP Define os objetos a serem incluídos em cada dispositivo CIP: 
Objeto de identidade, de Roteador de mensagem e de Rede. 

Site da ODVA (http://www.odva.org) 

Controladores programáveis 
Micro800: Primeiros passos no CIP 
Client Messaging 

Fornece instruções de início rápido para usar o CIP GENERIC e o 
CIP Symbolic Messaging nos controladores de lógica programável 
Micro830 e Micro850 (PLC). 

Rockwell Automation Literature Library 

Para acessar manuais do usuário e guias de inicialização rápida: 
1. Para acessar guias de inicialização rápida, no menu Ajuda, clique em 

Exibir Ajuda. 
2. Clique duas vezes no Connected Components Workbench. 
3. Clique duas vezes em Introdução ao Connected Components 

Workbench. 
4. Para acessar manuais do drive, no menu Ajuda, clique em Manuais do 

usuário para exibir a caixa de diálogo Manuais. 
5. Clique no sinal de mais (+) ao lado de Unidades para expandir a 

categoria e, em seguida, expanda a classe até que o manual seja 
localizado. 

6. Clique duas vezes no nome do manual para abrir o arquivo pdf. 
7. Para acessar o manual da EtherNet/IP, no menu Ajuda, clique em 

Manuais do usuário para exibir a caixa de diálogo Manuais. 

Usar os blocos da função de 
comunicação (mensagem) 

Configurar valores de dados 
do objeto para mensagem 
explícita (MSG_CIPGENERIC) 
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8. Clique no sinal de mais (+) ao lado de Unidades para expandir a 
categoria e, em seguida, expanda a classe Periféricos da classe 
PowerFlex 4. 

9. Clique duas vezes no Manual do usuário do adaptador 22-COMM-E de 
EtherNet/IP para abrir o arquivo pdf. 

Para acessar manuais na Biblioteca de literatura da Rockwell Automation: 

1. Vá para http://literature.rockwellautomation.com. 

 

2. Para acessar versões de manuais do usuário que não sejam em inglês, 
selecione o idioma na caixa de lista suspensa Idioma da publicação 
(canto direito). 

3. Insira o número inteiro ou parcial do catálogo do dispositivo na caixa 
Pesquisar. Por exemplo, insira 2080-LC30 para visualizar manuais do 
usuário do Micro830. 

4. Na caixa Pesquisa, digite o número completo ou parcial do catálogo do 
dispositivo. Por exemplo, insira 2080-LC30 para visualizar manuais do 
usuário do Micro830. 

Dados do objeto Registro CIP 

Os blocos da função MSG_CIPGENERIC usam os dados de objeto Registro 
CIP no parâmetro AppCfg. Os dados de objeto incluem o seguinte: 

• Código de classe 
• Instância 
• Atributo de instância 
• Serviço 

Valores para o parâmetro AppCfg MSG_CIPGENERIC 

Use os valores do objeto Registro CIP em suas variáveis de entrada para 
configurar os parâmetros do bloco da função MSG_CIPGENERIC. A imagem 
a seguir mostra os valores dos dados do objeto de registro CIP usados nos 
parâmetros do bloco da função MSG_CIPGENERIC. 

 

http://literature.rockwellautomation.com/
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Este exemplo mostra como criar um programa de mensagens que recupera as 
informações do catálogo do Controlador B a partir do Controlador A usando 
um bloco da função MSG_CIPGENERIC e um bloco da função COP. 

 

Execute as tarefas a seguir para criar um programa de mensagens 
MSG_CIPGENERIC que lê as informações de um controlador diferente. 

Não Task 

1 Identificar valores iniciais para variáveis de entrada (MSG_CIPGENERIC) na página 189 

2 Adicionar um bloco da função MSG_CIPGENERIC e variáveis na página 190 
3 Configurar valores iniciais para variáveis na página 191 

4 Adicionar um contato e uma bobina na página 193 
5 Adicionar um bloco da função COP, variáveis e um contato (MSG_CIPGENERIC) na página 194 
6 Verificar a configuração correta do IP no Controlador B na página 195 

 

Siga estas etapas gerais para adicionar variáveis de entrada e valores iniciais e 
para obter os valores do Objeto de identidade para configurar os valores 
iniciais do parâmetro AppCfg. 

Para adicionar variáveis de entrada e valores iniciais: 
1. No menu Ajuda, clique em Manuais do usuário. 
2. Expanda a seleção de Unidades e localize o manual do usuário 

referente ao tipo de adaptador de comunicação que você está usando 
(EtherNet/IP). 

3. Clique duas vezes no manual para abri-lo. 
4. Revise os títulos dos Apêndices para localizar a seção que fornece 

informações sobre os objetos de EtherNet/IP que podem ser acessados 
usando Mensagens explícitas (Apêndice C). 

5. Vá para a seção do Apêndice e identifique o tipo de objeto relacionado 
à sua mensagem explícita (objeto de Identidade). 

6. Identifique os valores iniciais dos parâmetros AppCfg com base no 
tipo de informações que serão recuperadas. 

Exemplo: Como criar um 
programa de mensagem 
MSG_CIPGENERIC para ler 
dados de um controlador 

Identificar valores iniciais 
para variáveis de entrada, 
MSG_CIPGENERIC 
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Dados do objeto Ethernet/IP e exemplo de parâmetros AppCfg 

A tabela a seguir identifica os dados do objeto Ethernet/IP específicos que 
serão usados para ler as informações de catálogo a partir de um controlador. 

Exemplo da variável de 
entrada 

Parâmetro 
AppCfg 

Opção dos dados de 
objeto de Ethernet/IP 

Descrição Valor inicial 

MyAppCfg.Service Serviço Código de serviço Implementar para classe = Sim  
Implementar para instância = Sim 
Obter atributo único 

14  
(0x0E em hexadecimal) 

MyAppCfg.Class Classe Código de classe Classe de objeto EtherNet/IP = objeto de Identidade 01 
MyAppCfg.Instance Instância Instâncias 22-COMM-E 01 

MyAppCfg.Attribute Atributo Atributo de instância Obter nome de produto e classificação como STRING CURTA 07 

 

Para adicionar um bloco da função MSG_CIPGENERIC a um programa do 
diagrama da lógica de contatos e em seguida adicionar variáveis de entrada 
ao bloco da função, execute as etapas a seguir. 

Para adicionar um bloco da função MSG_CIPGENERIC: 
1. Adicionar um controlador: 

• Expanda a pasta Controladores e a pasta Micro850 para visualizar 
todos os controladores Micro850. 

• Clique duas vezes em um controlador (2080-LC50-48QVB) para 
adicioná-lo ao Organizador do projeto. 

2. Adicionar um programa do diagrama da lógica de contatos: 

• No Organizador do projeto, clique com o botão direito do mouse 
em Programas, clique em Adicionar e então em Novo LD: Diagrama 
da lógica de contatos. 

• Clique com o botão direito no ícone do diagrama da lógica de 
contatos no Organizador do projeto, clique em Renomear e digite 
CIPExplicitMessage. 

• Clique duas vezes no programa do diagrama da lógica de contatos 
no Organizador do projeto para exibir o LD POU no editor de 
linguagem. 

3. Adicionar o bloco da função MSG_CIPGENERIC: 

• Na Caixa de ferramentas, selecione Bloco de instruções e arraste e 
solte sobre a linha de lógica de contatos para exibir o Seletor do 
bloco de instruções. 

• Em Pesquisar, digite MSG para exibir os blocos da função de 
mensagem. 

• Digite MSG_ReadDrive no campo Instância. 
• Clique duas vezes em MSG_CIPGENERIC para adicionar uma 

instância do bloco da função ao diagrama da lógica de contatos. 

4. Adicionar variáveis de entrada local da MSG_CIPGENERIC: 

• No Organizador do projeto, clique duas vezes em Variáveis locais 
para exibir a página Variáveis locais. 

Adicionar um bloco da 
função MSG_CIPGENERIC e 
variáveis 
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• Na página Variáveis, adicione as variáveis e os tipos de dados 
listados na tabela. 
Parâmetro Nome da variável Tipo de dados 
CtrlCfg MyCtrlCfg CIPCONTROLCFG 
AppCfg MyAppCfg CIPAPPCFG 

TargetCfg MyTargetCfg CIPTARGETCFG 
ReqData MyReqData USINT 
ReqLength MyReqLength UINT 
ResData MyResData USINT (matriz) 

5. Para a variável MyResData, clique duas vezes em Dimensão e altere o 
tamanho da matriz para [1..81]. 

A página Variáveis deve ser semelhante à imagem a seguir. 

 

 

Siga estas etapas para adicionar valores iniciais às variáveis de entrada que 
você criou previamente, e em seguida atribuir as variáveis ao parâmetro de 
entrada do bloco da função MSG_CIPGENERIC correto. 

Para atribuir variáveis a MSG_CIPGENERIC: 
1. Para configurar valores iniciais para a variável de entrada MyCtrlCfg: 

• Na página Variáveis locais, expanda MyCtrlCfg para visualizar seus 
parâmetros. 

• Insira os valores a seguir na coluna Valor inicial de cada parâmetro. 
Parâmetro Valor inicial Comentários 

MyCtrlCfg.Cancel Deixar em branco Desnecessário. 

MyCtrlCfg.TriggerType 0 Nós apenas precisamos recuperar o 
número de catálogo uma vez. 

MyCtrlcfg.StrMode Deixar em branco Desnecessário. 

2. Para configurar valores iniciais para a variável de entrada MyAppCfg 

• Na página Variáveis locais, expanda MyAppCfg para visualizar seus 
parâmetros. 

• Insira os valores a seguir na coluna Valor inicial de cada parâmetro. 
Parâmetro Valor inicial 

MyAppCfg.Service 14 

MyAppCfg.Class 01 
MyAppCfg.Instance 01 
MyAppCfg.Attribute 07 

3. Para configurar valores iniciais para a variável de entrada 
MyTargetCfg 

Configurar valores iniciais 
para variáveis 
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• Na página Variáveis locais, expanda MyTargetCfg para visualizar 
seus parâmetros. 

• Insira os valores a seguir na coluna Valor inicial de cada parâmetro. 
Parâmetro Valor inicial Comentários 
MyTargetCfg.Path ‘4,192.168.100.4’ O primeiro '4' indica que a mensagem está sendo enviada a partir da porta Ethernet 

integrada. 
192.168.100.4 é o endereço IP da interface Ethernet da unidade. 

MyTargetCfg.CipConnMode 0 Desconectado é preferencial para as mensagens CIP. 
MyTargetCfg.UcmmTimeout em branco Mensagens desconectadas têm um tempo limite padrão de 3000 milissegundos se os 

seus Valores iniciais estiverem em branco. 
MyTargetCfg.ConnMsgTimeout em branco Mensagens conectadas têm um tempo limite padrão de 3000 milissegundos se os seus 

Valores iniciais estiverem em branco. 
MyTargetCfg.ConnClose FALSO Para mensagens Conectadas, a conexão CIP pode ser fechada imediatamente depois da 

conclusão da instrução de mensagem, configurando o Valor inicial como VERDADEIRO. 

 
Os parâmetros na página Variáveis devem ser semelhantes à imagem a 
seguir. 

 
4. Para atribuir as variáveis aos parâmetros 

• No diagrama da lógica de contatos POU, clique na parte superior do 
bloco da variável de entrada para exibir a lista suspensa da variável. 

• Na lista, atribua cada parâmetro de entrada à sua variável de 
entrada correta, como identificado na tabela a seguir. 

Parâmetro Variável de entrada Comentários 
CtrlCfg MyCtrlCfg O número de catálogo deve ser recuperado apenas uma vez, portanto o valor inicial 

MyCtrlCfg.TriggerType é configurado como 0. 
AppCfg MyAppCfg Os valores iniciais foram determinados observando os valores de dados do objeto para 

Serviço, Classe, Instância e Atributo. 
Destino MyTargetCfg Os valores iniciais servem para a configuração do dispositivo de destino. 
ReqData MyReqData Uma vez que esta é uma mensagem de Leitura, não há dados de solicitação e os parâmetros 

ReqData não são usados. 
ReqLength MyReqLength Uma vez que esta é uma mensagem de Leitura, não há dados de solicitação e os parâmetros 

ReqLength não são usados. 
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ResData MyResData A string do número de catálogo é armazenada na matriz no formato de string curta ODVA. 
O primeiro elemento da matriz define o comprimento da força e o resto armazena o valor 
hexadecimal dos caracteres da string. 
O número máximo de caracteres é 80, mais o elemento de comprimento, portanto MyResData 
é definido como uma matriz de dimensão 1 com 81 elementos. 

 
A instância do bloco da função MSG_CIPGENERIC deve ser 
semelhante à imagem a seguir. 

 

Use as seguintes etapas para adicionar uma bobina e um contato para a 
instrução MSG_CIPGENERIC que converte as informações do catálogo em 
uma string legível. 

Para adicionar uma bobina a MSG_CIPGENERIC: 
1. Na Caixa de ferramentas, selecione Contato direto e arraste e solte à 

esquerda da entrada do bloco da função MSG_CIPGENERIC na 
primeira linha da lógica de contatos. 

2. No Seletor de variável, digite Get_Catalog no campo Nome do contato. 
3. Na Caixa de ferramentas, selecione Bobina direta e arraste e solte à 

direita da saída do bloco da função MSG_CIPGENERIC na primeira 
linha da lógica de contatos. 

4. No Seletor de variável, digite Convert_String no campo Nome da 
bobina. 

Adicionar um contato e uma 
bobina 
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A primeira linha de seu programa de diagrama da lógica de contatos 
para as mensagens MSG_CIPGENERIC deve ser semelhante à imagem 
a seguir. 

 

 

Use as etapas a seguir para adicionar um bloco da função COP, variáveis e um 
contato. A instrução COP é usada para converter os dados do tipo de dados de 
origem (por exemplo, DINT ou REAL) no tipo de dados de destino. Neste 
exemplo, as informações do catálogo serão convertidas em uma string legível. 

Para adicionar um bloco da função COP: 
1. Na Caixa de ferramentas, selecione Linha e arraste e solte diretamente 

abaixo da primeira linha da lógica de contatos para adicionar uma 
segunda linha. 

2. Adicionar o bloco da função COP: 

• Na Caixa de ferramentas, selecione Bloco e arraste e solte sobre a 
segunda linha de lógica de contatos para exibir o Seletor do bloco 
de instruções. 

• Clique duas vezes em COP para adicionar uma instância do bloco da 
função ao diagrama da lógica de contatos. 

3. Adicione variáveis de entrada locais para COP: 

• No Organizador do projeto, clique duas vezes em Variáveis locais 
para exibir a página Variáveis locais. 

• Na página Variáveis locais, adicione as variáveis e os tipos de dados 
listados na tabela a seguir. 
Parâmetro Nome da variável Tipo de dados 
Src MyResData Matriz USINT 
SrcOffset 0 UINT 

Dest CatalogID Matriz STRING 
DestOffset 0 UINT 
Comprimento 1 UINT 
Trocar FALSO BOOLEAN 

4. Para a variável CatalogID, clique duas vezes em Dimensão e altere o 
tamanho da matriz para [1..1]. 

5. Adicionar um contato: 

Adicionar um bloco da 
função COP, variáveis e um 
contato (MSG_CIPGENERIC) 
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• Na Caixa de ferramentas, selecione Contato direto e arraste e solte 
à esquerda da entrada do bloco da função COP na segunda linha da 
lógica de contatos. 

• No Seletor de variável, selecione a variável Convert_String para o 
contato. 

Resultados 

A segunda linha de seu programa de diagrama da lógica de contatos para as 
mensagens MSG_CIPGENERIC deve ser semelhante à imagem a seguir. 

 

Siga estas etapas para verificar se as configurações do endereço IP estão 
corretas no Controlador B. 

Para verificar o endereço IP: 
1. Abra a área de trabalho do aplicativo para o controlador: 
2. No Organizador do projeto, clique duas vezes no controlador para 

abrir a área de trabalho. 
3. Na área de trabalho do controlador, expanda Ethernet na árvore do 

Controlador e em seguida clique em Protocolo de Internet para exibir 
a página de configuração do controlador. 

4. Verifique se as configurações do endereço IP estão corretas, como 
identificado na tabela a seguir. 

Opção de configuração do IP Valor 

Endereço IP 192.168.1.19 

Máscara de sub-rede 255.255.255.0 
Endereço de gateway 192.168.1.1 

Resultados 

As opções de Protocolo da Internet em sua página de configuração do 
controlador devem ser semelhantes à imagem a seguir. 

Verificar a configuração 
correta do IP no Controlador 
B 
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Este exemplo mostra como criar um programa de mensagem para gravar um 
valor em uma variável global do Controlador B a partir do Controlador A. 

 

Para criar um programa de mensagem MSG_CIPSYMBOLIC para gravar um 
valor em uma variável global em outro controlador, execute as tarefas a seguir. 

Não Task 

1 Adicionar um bloco da função COP, variáveis e um contato (MSG_CIPSYMBOLIC) na página 196 
2 Adicionar um operador Igual e uma bobina na página 198 
3 Adicionar um bloco da função MSG_CIPSYMBOLIC, variáveis e um contato na página 199 

4 Verificar a configuração correta do IP no Controlador B na página 195 
5 Criar variável global para o Controlador B na página 202 

6 Revisar os resultados completos do programa na página 202 

 

A instrução COP é usada para converter os dados que você insere no tipo de 
dados de destino, para que sejam compatíveis com a variável do controlador. 

Para adicionar um bloco da função COP: 
1. Adicionar um controlador: 

Exemplo: Como criar um 
programa de mensagem 
MSG_CIPSYMBOLIC para 
gravar um valor para uma 
variável 

Adicionar um bloco da 
função COP, variáveis e um 
contato (MSG_CIPSYMBOLIC) 
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• Expanda a pasta Controladores e a pasta Micro850 para visualizar 
todos os controladores Micro850. 

• Clique duas vezes em um controlador (2080-LC50-48QVB) para 
adicioná-lo ao Organizador do projeto. 

2. Adicionar um programa do diagrama da lógica de contatos: 

• No Organizador do projeto, clique com o botão direito do mouse 
em Programas, clique em Adicionar e então em Novo LD: Diagrama 
da lógica de contatos. 

• Clique com o botão direito no ícone do diagrama da lógica de 
contatos no Organizador do projeto, clique em Renomear e digite 
CIPSymbolicMessage. 

• Clique duas vezes no programa do diagrama da lógica de contatos 
no Organizador do projeto para exibir o LD POU no editor de 
linguagem. 

3. Adicionar um bloco da função COP: 

• Na Caixa de ferramentas, selecione Bloco de instruções e arraste e 
solte sobre a linha de lógica de contatos para abrir o Seletor do 
bloco de instruções. 

• Em Pesquisar, digite COP e clique duas vezes em COP para adicionar 
uma instância do bloco da função ao diagrama da lógica de 
contatos. 

4. Adicionar variáveis COP e valores iniciais: 

• No diagrama de lógica de contatos POU, clique duas vezes em 
Variáveis locais para abrir a página Variáveis locais. 

• Na página Variáveis, adicione as variáveis e os tipos de dados 
listados na tabela abaixo. 

5. Criar matrizes: 

• Para a variável ValueToWrite, clique duas vezes em Dimensão e 
altere o tamanho da matriz para [1..1]. 

• Para A_Data, clique duas vezes em Dimensão e altere o tamanho da 
matriz para [1..4]. 

6. Insira os dados da coluna Valor da tabela abaixo no campo Valor 
inicial para cada variável. 

7. Adicionar um contato: 

• Na Caixa de ferramentas, selecione Contato direto e arraste e solte 
à esquerda da entrada do bloco da função COP na primeira linha da 
lógica de contatos. 

• No Seletor de variável, atribua uma variável denominada 
Convert_Data ao contato. 

Use as variáveis definidas na tabela para o bloco da função COP. 

Parâmetro Nome da variável Tipo de dados 
Src ValueToWrite Matriz UDINT 

Valor inicial: 
987654321 

SrcOffset 0 UINT 

Dest A_Data Matriz USINT 
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Parâmetro Nome da variável Tipo de dados 
DestOffset 0 UINT 

Comprimento 4 UINT 
Trocar TRUE BOOLEAN 
STS COPsts Matriz UINT 

A primeira linha de seu programa de diagrama da lógica de contatos para as 
mensagens MSG_CIPSYMBOLIC deve ser semelhante à imagem a seguir. 

 

A instrução Igual é usada para disparar a gravação de um valor, se a conversão 
de tipo de dados for bem-sucedida. Para adicionar um operador Igual (=), 
variáveis e uma bobina, execute as etapas a seguir. 

Para adicionar um operador Igual: 
1. Na Caixa de ferramentas, selecione Linha e arraste e solte diretamente 

abaixo da primeira linha da lógica de contatos para adicionar uma 
segunda linha. 

2. Adicionar um operador Igual: 

• Na Caixa de ferramentas, selecione Bloco de instruções e arraste e 
solte sobre a segunda linha de lógica de contatos para exibir o 
Seletor do bloco de instruções. 

• Em Pesquisar, digite o sinal '=' e clique duas vezes em '=' para 
adicionar uma instância do operador ao diagrama da lógica de 
contatos. 

3. Para adicionar variáveis Iguais: 

• No diagrama de lógica de contatos POU, clique duas vezes em uma 
variável para exibir o Seletor de variável. 

• No Seletor de variável, atribua nomes de variáveis conforme listado 
na tabela a seguir. 
Parâmetro Nome da variável 
i1 COPsts 
i2 1 

Adicionar um operador Igual 
e uma bobina 
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4. Para adicionar uma bobina ao operador Igual: 

Na Caixa de ferramentas, selecione Bobina direta e arraste e solte à 
direita da saída do operador Igual na segunda linha da lógica de 
contatos. 
No Seletor de variável, digite WriteValue no campo Nome da 
bobina. 

A segunda linha de seu programa de diagrama da lógica de contatos 
para as mensagens MSG_CIPGENERIC deve ser semelhante à imagem 
a seguir. 

 

Para adicionar um bloco da função MSG_CIPSYMBOLIC, variáveis de entrada 
e um contato a um diagrama da lógica de contatos, execute as etapas a seguir. 

Para adicionar bloco da função e variáveis: 
1. Na Caixa de ferramentas, selecione Linha e arraste e solte diretamente 

abaixo da segunda linha da lógica de contatos para adicionar uma 
terceira linha. 

2. Adicionar o bloco da função MSG_CIPSYMBOLIC: 

• Na Caixa de ferramentas, selecione Bloco de instruções e arraste e 
solte sobre a linha de lógica de contatos para exibir o Seletor do 
bloco de instruções. 

• Em Pesquisar, digite MSG para exibir os blocos da função de 
mensagem. 

• Digite MSG_WriteVariable no campo Instance. 
• Clique duas vezes em MSG_CIPSYMBOLIC para adicionar uma 

instância do bloco da função chamado MSG_WriteVariable ao 
diagrama da lógica de contatos. 

3. Atribuir nomes de variáveis: 

• No diagrama de lógica de contatos POU, clique duas vezes em uma 
variável para exibir o Seletor de variável. 

• No Seletor de variável, atribua nomes de variáveis conforme listado 
na tabela a seguir. 

4. Para a variável Dados, clique duas vezes em Dimensão e altere o 
tamanho da matriz para [1..4]. 

5. Configurar valores iniciais para as variáveis locais, adicionar valores 
iniciais CtrlCfg: 

Adicionar um bloco da 
função MSG_CIPSYMBOLIC, 
variáveis e um contato 
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• Na página Variáveis locais, expanda o parâmetro CtrlCfg para 
visualizar parâmetros adicionais. 

• Insira os valores a seguir na coluna Valor inicial de cada parâmetro. 
Parâmetro Valor inicial 

A_CtrlCfg.Cancel Deixar em branco 

A_CtrlCfg.TriggerType 300 
A_Ctrlcfg.StrMode Deixar em branco 

6. Adicionar valores iniciais SymCfg: 

• Na página Variáveis locais, expanda o parâmetro SymCfg para 
visualizar parâmetros adicionais. 

• Insira os valores a seguir na coluna Valor inicial de cada parâmetro. 
Parâmetro Valor inicial 

A_SymCfg.Service 1 

A_SymCfg.Symbol 'UDINT_FromA' 
A_SymCfg.Count Deixar em branco 
A_SymCfg.DataType 200 

A_SymCfg.Offset Deixar em branco 

O seletor de Variáveis locais deve ser semelhante à imagem a seguir. 

 
7. Configurar valores iniciais para TargetCfg 

• No diagrama de lógica de contatos POU, clique duas vezes na 
variável A_TarCfg para abrir o seletor de variáveis globais. 

• Expanda o parâmetro TargetCfg para visualizar parâmetros 
adicionais. 

• Insira os valores a seguir na coluna Valor inicial de cada parâmetro. 
Parâmetro Valor inicial 

A_TarCfg.Path '4,192.168.1.19' 

A_TarCfg.CipConnMode 1 
A_TarCfg.UcmmTimeout 0 
A_TarCfg.ConnMsgTimeout 0 
A_TarCfg.ConnClose Deixar em branco 

O seletor de Variáveis globais do usuário deve ser semelhante à 
imagem a seguir. 

 
8. Adicionar um contato: 
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• Na Caixa de ferramentas, selecione Contato direto e arraste e solte 
à esquerda da entrada do bloco da função MSG_CIPSYMBOLIC na 
terceira linha da lógica de contatos. 

• No Seletor de variável, atribua a variável WriteValue ao contato. 

A terceira linha de seu programa de diagrama da lógica de contatos 
para as mensagens MSG_CIPSYMBOLIC deve ser semelhante à 
imagem a seguir. 

 

 

Siga estas etapas para verificar se as configurações do endereço IP estão 
corretas no Controlador B. 

Para verificar o endereço IP: 
1. Abra a área de trabalho do aplicativo para o controlador: 
2. No Organizador do projeto, clique duas vezes no controlador para 

abrir a área de trabalho. 
3. Na área de trabalho do controlador, expanda Ethernet na árvore do 

Controlador e em seguida clique em Protocolo de Internet para exibir 
a página de configuração do controlador. 

4. Verifique se as configurações do endereço IP estão corretas, como 
identificado na tabela a seguir. 

Opção de configuração do IP Valor 

Endereço IP 192.168.1.19 

Máscara de sub-rede 255.255.255.0 
Endereço de gateway 192.168.1.1 

Resultados 

As opções de Protocolo da Internet em sua página de configuração do 
controlador devem ser semelhantes à imagem a seguir. 

Verificar a configuração 
correta do IP no Controlador 
B 
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Siga estas etapas para criar uma variável Global para o controlador B. 

Para criar uma variável Global: 
1. No Organizador do projeto, clique duas vezes e, Variáveis globais para 

exibir o seletor de Variáveis globais. 
2. Digite UDINT_FromA na coluna Nome. 
3. Configurar os demais parâmetros: 

• Verifique se o tipo de dados é UDINT. 
• Verifique se o atributo Leitura/gravação está selecionado. 

O seletor de Variáveis globais deve ser semelhantes à imagem a seguir. 

 

O exemplo a seguir mostra o programa de mensagens MSG_CIPSYMBOLIC 
concluído depois de executado. 

Criar variável global para o 
Controlador B 

Revisar os resultados 
completos do programa 
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Resultados do controlador B 

As duas imagens a seguir mostram os valores para o Controlador B antes e 
depois que o programa de mensagens é executado. 
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Antes da execução do programa 

 

Após a execução do programa 

 

 

Estes exemplos descrevem como configurar a comunicação Modbus para ler 
dados de status e gravar dados de controle em uma unidade PowerFlex 4 
usando a instrução MSG_MODBUS na página 171 . 

Fiação do Micro830 

Este exemplo usa um controlador Micro830 com um módulo SERIALISOL 
conectado no primeiro slot (Canal 5). Um único PowerFlex 40 é conectado, 
mas o diagrama abaixo mostra como cabear para múltiplas quedas. Veja o 
manual do usuário para obter informações adicionais sobre a fiação. 

Exemplo: Como configurar 
comunicação Modbus para 
ler de e gravar em uma 
unidade 
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Exemplo de leitura do Modbus 

A instrução MSG_MODBUS a seguir pode ser usada para ler os dados de 
status da unidade PowerFlex 40. 

 

Status da unidade 

Um "1807" indica que a unidade está 

• Pronta (bit 0 LIGADO), 
• Ativa (bit 1 LIGADO) 
• Comandada para frente (bit 2 LIGADO) 
• Girando para frente (bit 3 LIGADO) 
• Status de algumas entradas digitais na unidade 

Um "278" indica 27,8Hz. 

Veja o manual do usuário PowerFlex para obter informações adicionais sobre 
os bits de palavra Status da lógica, descrições do código de erro, velocidades 
comandadas e reais e outros códigos de status. 
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Configuração de leitura do MSG_MODBUS 

A imagem a seguir mostra as opções variáveis para o bloco de instrução 
MSG_MODBUS usado para ler os dados de status de uma unidade PowerFlex 
40. 

 

Variáveis de leitura do MSG_MODBUS 

A tabela a seguir identifica as variáveis e os valores usados para configurar a 
instrução MSG_MODBUS para ler os dados de status de uma unidade 
PowerFlex 4. 

Variável Valor Descrição 

*.Canal 5 Canal 5 - local do módulo SERIALISOL 

*.TriggerType 0 Disparo na transição de False para True 
*.Cmd 3 Código da função Modbus "03" – Ler Registros de retenção 

*.ElementCnt 4 Comprimento 
*.Addr 8449 Endereço da palavra Status da lógica PowerFlex + 1 
*.Nó 2 Endereço do Nó PowerFlex 
*_laddr[1] {dados} Palavra Status da lógica PowerFlex 

*_laddr[2] {dados} Código de erro PowerFlex 

*_laddr[3] {dados} Velocidade comandada PowerFlex (referência de velocidade) 
*_laddr[4] {dados} Feedback de velocidade PowerFlex (velocidade real) 

Exemplo de instrução MOV 

As imagens a seguir mostram um exemplo do uso da instrução MOV para 
mover o valor de matriz *_l[1] para uma Palavra, que permita acessar os bits 
individuais diretamente. 
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Exemplo de gravação do Modbus 

A instrução MSG_MODBUS a seguir é usada para gravar dados de controle 
em uma unidade PowerFlex 40. 

 

Configuração de gravação do MSG_MODBUS 

A imagem a seguir mostra as variáveis e os valores usados para configurar a 
instrução MSG_MODBUS para gravar os dados de status em uma unidade 
PowerFlex 4. 
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Variáveis de gravação do MSG_MODBUS 

A tabela a seguir lista as variáveis e valores e descreve a finalidade de cada 
variável. 

Variável Valor Descrição 

*.Canal 5 Canal 5 - local do módulo SERIALISOL 

*.TriggerType 0 Disparo na transição de False para True 
*.Cmd 16 Código da função Modbus "16" – Gravar Registros de retenção 

*.ElementCnt 2 Comprimento 
*.Addr 8193 Endereço da palavra Status da lógica PowerFlex + 1 
*.Nó 2 Endereço do Nó PowerFlex 
*_laddr[1] {dados} Palavra de comando da lógica PowerFlex 
*_laddr[2] {dados} Palavra de referência de velocidade PowerFlex 

 

Os blocos da função MSG_CIP aceitam diferentes protocolos de comunicação, 
conforme descrito nesta seção. 

Suporte do bloco da função para protocolos de comunicação da mensagem. 

Protocolo de mensagem Meios de comunicação Use este bloco da função 

Cliente e servidor Modbus/RTU Por uma porta serial configurada como 
Modbus RTU. 

MSG_MODBUS na página 171 

Cliente e servidor Modbus/TCP Pela Ethernet em vez de por uma porta 
serial. 

MSG_MODBUS2 na página 176 

Cliente e servidor Ethernet IP Por um canal Ethernet integrado. MSG_CIPSYMBOLIC na página 167 
MSG_CIPGENERIC na página 159 

Cliente e servidor "CIP Serial" Cabo Ethernet ou cabo Serial. MSG_CIPSYMBOLIC na página 167 
ASCII Por uma porta RS-232 configurada com um 

driver ASCII. 
Veja as instruções da porta serial ASCII na página 101. 

Modbus RTU 

Modbus é um protocolo de comunicação mestre-escravo half-duplex que 
permite que um único mestre se comunique com no máximo 247 dispositivos 
escravos. O mestre de rede Modbus lê e grava bits e registros. Modbus RTU é 
compatível ao configurar a porta serial como Modbus RTU. 

Para obter mais informações sobre o protocolo Modbus, Veja as 
Especificações do protocolo Modbus (disponível em http://www.modbus.org). 

Modbus/TCP 

O protocolo de comunicação do servidor TCP/Modbus usa os mesmos 
recursos de mapeamento de Modbus que o Modbus RTU, mas é suportado 
pela Ethernet em vez de por uma porta serial. 

Suporte ao protocolo de 
comunicação 
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O controlador Micro850 admite até 16 conexões simultâneas do servidor 
Modbus TCP. Nenhuma configuração de protocolo é necessária, além da 
configuração da tabela de mapeamento de Modbus. 

EtherNet/IP 

Os controladores Micro820 e Micro850 suportam até 16 conexões simultâneas 
do servidor EtherNet/IP por meio de um canal de comunicação Ethernet 
integrado na página 210. O canal pode ser usado para conectar um 
controlador Micro850 a vários dispositivos por meio de uma rede de área local 
usando uma taxa de transferência de 10/100 Mbps. 

Protocolo Industrial Comum (CIP) 

O protocolo CIP é um protocolo de camada de aplicativo e transporte usado 
para enviar mensagens por meio das redes EtherNet/IP, ControlNet e 
DeviceNet que permite que HMIs se conectem facilmente a um controlador 
Micro830 ou Micro850. 

Mensagem explícita CIP 

O protocolo CIP é usado para mensagens explícitas. Mensagem explícita 
(configuração, coleta de dados e diagnóstico) é usada para transferir dados 
que não exigem atualizações contínuas. Mensagem explícita é suportada 
usando mensagens de cliente genérico CIP por meio do bloco da função 
MSG_CIPGENERIC e usando mensagens de cliente simbólico CIP por meio 
do bloco da função MSG_CIPSYMBOLIC. 

CIP em série 

O "CIP Serial" usa o protocolo full-duplex DF1 e fornece conexão ponto a ponto 
entre dois dispositivos. Ele combina transparência de dados (subcategoria de 
especificação D1 do Instituto Padrão Nacional Americano ANSI - X3.28-1976) e 
transmissão bidirecional simultânea com respostas integradas (subcategoria 
F1) 

Os controladores Micro830 e Micro850 suportam "CIP Serial" por meio de 
uma conexão RS-232 com dispositivos externos, tais como computadores, que 
executam o software RSLinx Classic, terminais de componentes PanelView 
(versões de firmware 1.70 e superior) ou outros controladores que suportam 
CIP Serial em DF1 full-duplex, como controladores ControlLogix e 
CompactLogix, que têm portas seriais integradas. 

O driver da porta serial pode ser configurado como "CIP Serial", Modbus RTU, 
ASCII ou Desligar pela árvore de configuração do dispositivo. 
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Os controladores Micro820, Micro830 e Micro850 têm os seguintes canais 
incorporados de comunicação adicionais: 

• Uma porta de combinação RS-232/485 não isolada 
• Uma porta de programação USB não isolada (Micro830 e Micro850 

apenas) 
• Uma porta ethernet RJ-45 (Micro820 e Micro850 apenas) 

 

Canais de comunicação 
integrados 
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Capítulo 10 

Instruções de comparação 

Use as Instruções de comparação para comparar os valores Inteiro, Real, 
Hora, Data e String usando uma expressão ou uma instrução de comparação 
específica. 

Instrução Descrição 

(=) Igual a na página 211 Compara a primeira entrada com a segunda entrada para determinar a igualdade. 
Para valores Inteiro, Real, Hora, Data e Tipos de dados de string. 

(>) Maior do que na página 214 Compara os valores de entrada para determinar se o primeiro valor é maior que o 
segundo. 

(>=) Maior do que ou Igual a na página 215 Compara os valores de entrada para determinar se o primeiro valor é maior ou igual ao 
segundo. 

(<) Menor do que na página 216 Compara os valores de entrada para determinar se o primeiro valor é menor que o 
segundo. 

(<=) Menor do que ou igual a na página 218 Compara os valores de entrada para determinar se o primeiro valor é menor ou igual 
ao segundo. 

(<>) Diferente na página 219 Compara os valores de entrada para determinar se o primeiro valor não é igual ao 
segundo. 

 

Executa uma operação que compara a primeira entrada com a segunda 
entrada para determinar a igualdade para os tipos de dados Inteiro, Real, 
Hora, Data e String. 

Detalhes da operação: 

• O teste de igualdade dos valores de Hora não é recomendado para os 
blocos de instruções TON, TP e TOF. 

• O tipo de dados Real não é recomendado quando comparar valores 
para igualdade, porque os números na operação matemática são 
arredondados de maneira diferente daqueles que aparecem na 
exibição de saída variável. Consequentemente, dois valores de saída 
podem parecer iguais na exibição, mas ainda serão avaliados como 
falsos. Por exemplo, 23,500001 comparado com 23,499999 serão 
exibidos como 23,5 na exibição de entrada variável, mas não serão 
iguais no controlador. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

Igual 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Ativação da função. 
TRUE - executa a comparação de igualdade. 
FALSE - não há nenhuma comparação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. 
A entrada de tempo aplica-se às linguagens de Texto estruturado, Diagrama da lógica de 
contatos e Diagrama do bloco da função. 
O tipo de dados real não é recomendado. 

i2 Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

o1 Saída BOOL TRUE se i1 = i2. 



Capítulo 10  Instruções de comparação 
 

 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022 213 
 

Comparar exemplo de valores reais usando subtração (-) ABS e Menor 
que (<) 

O tipo de dados Real não é recomendado ao comparar valores de igualdade, 
por causa das diferenças na maneira como os números são arredondados. 
Dois valores de saída podem parecer iguais na exibição do Connected 
Components Workbench, mas serão avaliados como falsos. 

Por exemplo, 23,500001 comparado com 23,499999 serão exibidos como 23,5 
na exibição de entrada variável, mas não serão iguais no controlador. 

Para testar se dois valores do tipo de dados Real são iguais, é possível usar 
uma instrução de Subtração para obter a diferença entre os valores e 
determinar se ela é Menor que o valor de precisão estabelecido. Veja o 
seguinte exemplo do programa LD para comparar dois valores de tipo de 
dados Reais. 

 

Exemplo de Texto estruturado Igual (=) 

(* Equivalência ST: *) 

aresult := (10 = 25); (* aresult é FALSE *) 

mresult := ('ab' = 'ab'); (* mresult é TRUE *) 
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Compara valores de entrada do tipo Inteiro, Real, Hora, Data e String para 
determinar se o primeiro é maior que o segundo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a comparação de entrada. 
FALSE - não há nenhuma comparação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. 
 

Maior que 
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i2 Entrada SINT 
USINT 
- BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

o1 Saída BOOL TRUE se i1 > i2. 

Exemplo de Texto estruturado maior que (>) 

(* Equivalência ST: *) 

aresult := (10 > 25); (* aresult é FALSE *) 

mresult := ('ab' > 'a'); (* mresult é TRUE *) 

Compara valores de entrada do tipo Inteiro, Real, Hora, Data e String para 
determinar se o primeiro é maior ou igual ao segundo. 

Para testes de igualdade TON, TP e TOF, o valor tempo não é recomendado. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a comparação de entrada. 
FALSE - não há nenhuma comparação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Maior que ou igual a 
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i1 Entrada SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. A entrada de tempo aplica-se às 
linguagens de Texto estruturado, Diagrama da lógica de contatos e Diagrama do bloco da 
função. 

i2 Entrada SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

o1 Saída BOOL TRUE se i1 >= i2. 

Exemplo de Texto estruturado maior que ou igual a (> =) 

(* Equivalência ST: *) 

aresult := (10 >= 25); (* aresult é FALSE *) 

mresult := ('ab' >= 'ab'); (* mresult é TRUE *) 

Compara valores de entrada do tipo Inteiro, Real, Hora, Data e String para 
determinar se o primeiro é menor que o segundo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

Menor que 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a comparação de entrada. 
FALSE - não há nenhuma comparação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. 

i2 Entrada SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

o1 Saída BOOL TRUE se i1 < i2. 
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Exemplo de texto estruturado menor que (<) 

(* Equivalência ST: *) 

aresult := (10 < 25); (* aresult is TRUE *) 

mresult := ('z' < 'B'); (* mresult is FALSE *) 

(* Equivalência IL: *) 

LD 10 

LT 25 

ST aresult 
LD 'z' 
LT 'B' 
ST mresult 

 

Compara valores de entrada do tipo Inteiro, Real, Hora, Data e String para 
determinar se o primeiro é menor ou igual ao segundo. 

Para testes de igualdade TON, TP e TOF, o valor tempo não é recomendado. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a comparação de entrada. 
FALSE - não há nenhuma comparação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada SINT - USINT - BYTE - INT - UINT 
- WORD - DINT - UDINT - DWORD 
- LINT - ULINT - LWORD - REAL 
- LREAL - TIME - DATE - STRING 

Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. A entrada de tempo aplica-se às 
linguagens de Texto estruturado, Diagrama da lógica de contatos e Diagrama do bloco da 
função. 

i2 Entrada SINT - USINT - BYTE - INT - UINT 
- WORD - DINT - UDINT - DWORD 
- LINT - ULINT - LWORD - REAL 
- LREAL - TIME - DATE - STRING 

Menor que ou igual 
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o1 Saída BOOL TRUE se i1 <= i2. 

Exemplo de Texto estruturado menor que ou igual (< =) 

(* Equivalência ST: *) 

aresult := (10 <= 25); (* aresult é TRUE *) 

mresult := ('ab' <= 'ab'); (* mresult é TRUE *) 

Compara valores de entrada do tipo Inteiro, Real, Hora, Date e String para 
determinar se o primeiro não é igual ao segundo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação de comparação atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada BOOL  
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados. 

Diferente 
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i2 Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

o1 Saída BOOL TRUE - se primeiro <> segundo. 

Exemplo de Texto estruturado Diferente (<>) 

(* Equivalência ST: *) 

aresult := (10 <> 25); (* aresult é TRUE *) 

mresult := ('ab' <> 'ab'); (* mresult é FALSE *) 
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Capítulo 11 

Instruções do contador 

Use as instruções do contador para controlar operações com base no número 
de eventos. 

Instrução Descrição 

CTD na página 221 Conta inteiros desde um determinado valor até 0, 1 por 1. 

CTU na página 223 Conta inteiros desde 0 até um determinado valor, 1 por 1. 
CTUD na página 224 Conta inteiros desde 0 até um determinado valor, 1 por 1, ou a desde um determinado valor até 

0, 1 por 1. 

 

Conta inteiros desde um determinado valor até 0, 1 por 1. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

CD Entrada BOOL Contagem regressiva. 
TRUE - Borda ascendente detectada, contagem regressiva em incrementos de um. 
FALSE - Borda descendente detectada, mantenha o valor do contador com o mesmo 
valor. 

LOAD Entrada BOOL A carga verifica o valor de PV com base no valor da contagem regressiva. 
TRUE – defina CV = PV. 
FALSE - Continue a aumentar contagem regressiva em um. 

PV Entrada DINT Valor máximo programado do contador. 

Q Saída BOOL Indica se a instrução da contagem regressiva resultou em um número menor ou igual 
ao valor máximo do contador. 
TRUE – Resultado do contador <= 0 (condição de estouro negativo). 
FALSE – Resultado do contador > 0. 

CV Saída DINT Valor atual do contador. 

CTD (contagem regressiva) 
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Exemplo de diagrama do bloco da função CTD 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos CTD 

 

Exemplo de texto estruturado CTD 

 

 

(*Equivalência ST: CTD1 é uma instância do bloco *) 

CTD1(trigger,load_cmd,100); 

estouro negativo:= CTD1.Q; 

resultado:= CTD1.CV; 

Resultados 
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O CTU conta (inteiros) desde 0 até um determinado valor, 1 por 1. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

CU Entrada BOOL Contagem progressiva. 
TRUE - Borda ascendente detectada, contagem progressiva em incrementos de um. 
FALSE - Borda descendente detectada, mantenha o valor do contador com o mesmo 
valor. 

RESET Entrada BOOL O reset verifica o valor de PV com base no valor da contagem progressiva. 
TRUE - defina o valor de CV para zero. 
FALSE - Continue a aumentar contagem progressiva em um. 

PV Entrada DINT Valor máximo programado do contador. 

Q Saída BOOL Indica se a instrução da contagem progressiva resultou em um número maior ou igual 
ao valor máximo do contador. 
TRUE – Resultado do contador => PV (condição de estouro positivo). 
FALSE – Resultado do contador < PV 

CV Saída DINT Resultado atual do contador. 

Exemplo de diagrama do bloco da função CTU 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos CTU 

 

CTU (contagem progressiva) 
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Exemplo de texto estruturado CTU 

 

 

(* Equivalência ST: CTU1 é uma instância do bloco CTU*) 

CTU1(trigger,NOT(auto_mode),100); 

estouro negativo:= CTU1.Q; 

resultado:= CTU1.CV; 

Resultados 

 

Conta inteiros desde 0 até um determinado valor, 1 por 1, ou a desde um 
determinado valor até 0, 1 por 1. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

CTUD (contagem regressiva) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

CU Entrada BOOL TRUE – Borda ascendente detectada, contagem progressiva. 

CD Entrada BOOL TRUE – Borda ascendente detectada, contagem regressiva. 

RESET Entrada BOOL Comando Reset dominante (prioridade mais alta ao determinar o comportamento da instrução). 
(CV = 0 quando RESET for TRUE). 

LOAD Entrada BOOL Comando de carga. 
TRUE – defina CV = PV. 

PV Entrada DINT Valor máximo programado. 
QU Saída BOOL Estouro. 

TRUE – quando CV >= PV. 
QD Saída BOOL Estouro negativo. 

TRUE – quando CV <= 0. 
CV Saída DINT Resultado do contador. 

Exemplo de Diagrama do Bloco da Função CTUD 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos CTUD 
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Exemplo de texto estruturado CTUD 

 

 

(* Equivalência ST: Supomos que CTUD1 é uma instância do bloco*) 

CTUD1(trigger1, trigger2, reset_cmd, load_cmd,100); 

full := CTUD1.QU; 

empty := CTUD1.QD; 

nb_elt := CTUD1.CV; 
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Capítulo 12 

Instruções da conversão de dados 

Use as instruções de conversão de dados para converter o tipo de dados de 
uma variável em um tipo de dados diferente. 

Instrução Descrição 

ANY_TO_BOOL na página 227 Converte um valor não booleano em valor booleano. 

ANY_TO_BYTE na página 228 Converte um valor em um Byte. 
ANY_TO_DATE na página 229 Converte dados do tipo String, Inteiro, Real ou Hora em dados do tipo Data. 
ANY_TO_DINT na página 231 Converte um valor em um Inteiro Duplo. 
ANY_TO_DWORD na página 231 Converte um valor em um valor Palavra Dupla. 
ANY_TO_INT na página 232 Converte um valor em um Inteiro. 
ANY_TO_LINT na página 233 Converte um valor em um Inteiro Longo. 
ANY_TO_LREAL na página 234 Converte um valor em um Real Longo. 
ANY_TO_LWORD na página 235 Converte um valor em uma Palavra Longa. 
ANY_TO_REAL na página 236 Converte um valor em um Real. 
ANY_TO_SINT na página 237 Converte um valor em um Inteiro Curto. 
ANY_TO_STRING na página 238 Converte um valor em uma String. 

ANY_TO_TIME na página 239 Converte um valor para o tipo de dados de Hora. 
ANY_TO_UDINT na página 240 Converte um valor em um Inteiro Duplo Sem Sinal. 
ANY_TO_UINT na página 241 Converte um valor em um Inteiro Sem Sinal. 
ANY_TO_ULINT na página 242 Converte um valor em um Inteiro Longo Sem Sinal. 
ANY_TO_USINT na página 243 Converte um valor em um Inteiro Curto Sem Sinal. 
ANY_TO_WORD na página 244 Converte um valor em uma Palavra. 

 

Converte um valor não booleano em um valor booleano. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para computação de booleano. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

ANY_TO_BOOL 
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i1 Entrada SINT  
USINT  
BYTE  
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Qualquer valor não Booleano. 

o1 Saída BOOL Valor Booleano. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_BOOL 

(* Equivalência ST: *) 

ares := ANY_TO_BOOL (10); (* ares é TRUE *) 

tres := ANY_TO_BOOL (t#0s); (* tres é FALSE *) 
mres := ANY_TO_BOOL ('FALSE'); (* mres é FALSE *) 

 

Converte um valor em um valor Byte de 8 bits. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de byte. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

ANY_TO_BYTE 
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i1 Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
INT 
UINT  
WORD  
DINT 
UDINT  
DWORD  
LINT  
ULINT  
LWORD  
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Qualquer valor não Byte. 

o1 Saída BYTE Um valor de Byte de 8 bits. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_BYTE 

(* Equivalência ST: *) 

bres := ANY_TO_BYTE (true); (* bres é 1 *) 

tres := ANY_TO_BYTE (t#0s46ms); (* tres é 46 *) 
mres := ANY_TO_BYTE ('0198'); (* mres é 198 *) 

 

Converte dados do tipo String, Inteiro, Real ou Hora em dados do tipo Data. 

Tipos de dados booleanos, byte e word são aceitos, mas não são 
recomendados. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de data. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

ANY_TO_DATE 
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i1 Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
STRING 

• As strings são diretamente convertidas para o tipo de dados DATE e precisam estar no formato 
AAAA-MM-DD, DATA#AAAA-MM-DD ou D#AAAA-MM-DD. 

• Inteiros e reais, que precisam ser positivos, são inseridos em unidades de segundos e 
adicionados à data 1970-01-01. 

• A hora é adicionada à data 1970-01-01. 

o1 Saída DATA Valor de data convertido. Erros durante a conversão (como uma data negativa) geram um 
resultado INVALID. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função ANY_TO_DATE 

ANY_TO_DATE 

  

Exemplo de diagrama da lógica de contatos ANY_TO_DATE 

 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_DATE 
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Converte um valor em um valor Inteiro duplo de 32 bits. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de inteiro duplo de 32 bits. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATE 
STRING 

Qualquer valor diferente de um Inteiro duplo. 

o1 Saída DINT Um valor Inteiro duplo de 32 bits. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_DINT 

(* Equivalência ST: *) 

bres := ANY_TO_DINT (true); (* bres é 1 *) 

tres := ANY_TO_DINT (t#1s46ms); (* tres é 1046 *) 
mres := ANY_TO_DINT ('0198'); (* mres é 198 *) 

 

Converte um valor em um valor Palavra dupla de 32 bits. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

ANY_TO_DINT 

ANY_TO_DWORD 
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Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de palavra dupla de 32 bits. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada BOOL  
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Qualquer valor diferente de uma palavra dupla. 

o1 Saída DWORD Um valor de Palavra dupla de 32 bits. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_DWORD 

(* Equivalência ST: *) 

bres := ANY_TO_DWORD (true); (* bres é 1 *) 

tres := ANY_TO_DWORD (t#1s46ms); (* tres é 1046 *) 
mres := ANY_TO_DWORD ('0198'); (* mres é 198 *) 

 

Converte um valor em um valor Inteiro de 16 bits. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

ANY_TO_INT 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de inteiro de 16 bits. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Qualquer valor Inteiro não 16 bits. 

o1 Saída INT Um valor Inteiro de 16 bits. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_INT 

(* Equivalência ST: *) 

bres := ANY_TO_INT (true); (* bres é 1 *) 

tres := ANY_TO_INT (t#0s46ms); (* tres é 46 *) 
mres := ANY_TO_INT ('0198'); (* mres é 198 *) 

 

Converte um valor em um valor Inteiro longo de 64 bits. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

ANY_TO_LINT 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de inteiro longo de 64 bits. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Qualquer valor diferente de um Inteiro longo. 

o1 Saída LINT Um valor Inteiro longo de 64 bits. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_LINT 

(* Equivalência ST: *) 

bres := ANY_TO_LINT (true); (* bres é 1 *) 

tres := ANY_TO_LINT (t#0s46ms); (* tres é 46 *) 
mres := ANY_TO_LINT ('0198'); (* mres é 198 *) 

 

Converte qualquer valor em um valor Longo real. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

ANY_TO_LREAL 
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Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de real longo. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada BOOL  
SINT  
USINT 
BYTE  
INT  
UINT 
WORD  
DINT  
UDINT  
DWORD 
LINT 
ULINT  
LWORD  
REAL  
TIME 
DATA 
STRING 

Qualquer valor diferente de um Real longo. 

o1 Saída LREAL Um valor real longo. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_LREAL 

(* Equivalência ST: *) 

bres := ANY_TO_LREAL (true); (* bres é 1,0 *) 

tres := ANY_TO_LREAL (t#1s46ms); (* tres é 1046,0 *) 
ares := ANY_TO_LREAL (198); (* ares é 198.0 *) 

 

Converte um valor em um valor Palavra longa de 64 bits. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de palavra longa de 64 bits. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

ANY_TO_LWORD 
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i1 Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
REAL 
LREAL 
IME 
DATA 
STRING 

Qualquer valor diferente de uma palavra longa. 

o1 Saída LWORD Um valor Palavra longa de 64 bits. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_LWORD 

(* Equivalência ST: *) 

bres := ANY_TO_LWORD (true); (* bres é 1 *) 

tres := ANY_TO_LWORD (t#0s46ms); (* tres é 46 *) 
mres := ANY_TO_LWORD ('0198'); (* mres é 198 *) 

 

Converte um valor em um valor Real. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de real. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

ANY_TO_REAL 
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i1 Entrada BOOL  
SINT  
USINT  
BYTE  
INT  
UINT  
WORD  
DINT  
UDINT  
DWORD  
LINT  
ULINT 
LWORD 
LREAL  
TIME  
DATE 
STRING 

Qualquer valor diferente de Real. 

o1 Saída REAL Um valor real. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_REAL 

(* Equivalência ST: *) 

bres := ANY_TO_REAL (true); (* bres é 1,0 *) 

tres := ANY_TO_REAL (t#1s46ms); (* tres é 1046,0 *) 
ares := ANY_TO_REAL (198); (* ares é 198.0 *) 

 

Converte um valor em um valor Inteiro curto. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de inteiro curto de 8 bits. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

ANY_TO_SINT 
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i1 Entrada BOOL 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Qualquer valor Inteiro não curto. 

o1 Saída SINT Um valor Inteiro curto. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_SINT 

(* Equivalência ST: *) 

bres := ANY_TO_SINT (true); (* bres é 1 *) 

tres := ANY_TO_SINT (t#0s46ms); (* tres é 46 *) 
mres := ANY_TO_SINT ('0198'); (* mres é 198 *) 

 

Converte um valor em um valor String. 

Detalhes da operação: 

• Ao converter um tipo de dados REAL em uma String, a instrução 
ANY_TO_STRING usa o formato IEEE 754. 

• ANY_TO_STRING converte 125.0 para 1.25000E + 02 

• Quando o comprimento da string de destino for 5 caracteres: 

• ANY_TO_STRING converte 125.0 para 1.25000E + 02 e as saídas 
1.250 para a string de destino. 

• Considere a criação de um bloco da função definido pelo usuário 
para converter uma Notação exponencial em número. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

ANY_TO_STRING 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de string. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 

Qualquer valor diferente de String. 

o1 Saída STRING Se IN for um Booleano, 'FALSE' ou 'TRUE'. 
Se IN for um Inteiro ou real, uma representação decimal. 
Se IN for um TIME, pode ser: 
TIME time1 
STRING s1 
time1 :=13 ms; 
s1:=ANY_TO_STRING(time1); 
(* s1 = '0s13' *). 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_STRING 

(* Equivalência ST: *) 

bres := ANY_TO_STRING (TRUE); (* bres é 'TRUE' *) 

ares := ANY_TO_STRING (125); (* ares é ‘ 125’ *) 

 

Converte um valor não hora ou não data em um valor Hora. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

ANY_TO_TIME 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de hora. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
STRING 

Qualquer valor positivo diferente de um tipo de dados Tempo ou Data.  
IN (ou parte do inteiro de IN se for real) é o número de milissegundos.  
STRING (número de milissegundos, por exemplo, um valor 300032 representa 5 
minutos e 32 milissegundos). 

o1 Saída TIME Valor de tempo representado por IN. Um valor 1193h2m47s295ms indica um tempo 
inválido. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_TIME 

(* Equivalência ST: *) 

ares := ANY_TO_TIME (1256); (* ares := t#1s256ms *) 

rres := ANY_TO_TIME (1256.3); (* rres := t#1s256ms *) 

 

Converte um valor em um valor Inteiro duplo sem sinal de 32 bits. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

ANY_TO_UDINT 
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EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de inteiro duplo de 32 bits. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

i1 Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Qualquer valor diferente de um Inteiro duplo sem sinal. 

o1 Saída UDINT Um valor Inteiro duplo sem sinal de 32 bits. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_UDINT 

(* Equivalência ST: *) 

bres := ANY_TO_UDINT (true); (* bres é 1 *) 

tres := ANY_TO_UDINT (t#1s46ms); (* tres é 1046 *) 
mres := ANY_TO_UDINT ('0198'); (* mres é 198 *) 

 

Converte um valor em um valor Inteiro sem sinal. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de inteiro sem sinal de 16 bits. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

ANY_TO_UINT 
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i1 Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Qualquer valor inteiro sem sinal. 

o1 Saída UINT Um valor Inteiro sem sinal. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_UINT 

(* Equivalência ST: *) 

bres := ANY_TO_UINT (true); (* bres é 1 *) 

tres := ANY_TO_UINT (t#0s46ms); (* tres é 46 *) 
mres := ANY_TO_UINT ('0198'); (* mres é 198 *) 

 

Converte um valor em um valor Inteiro longo sem sinal de 64 bits. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de inteiro longo sem sinal de 64 bits. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

ANY_TO_ULINT 
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i1 Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Qualquer valor diferente de um Inteiro longo sem sinal. 

o1 Saída ULINT Um valor Inteiro longo sem sinal de 64 bits. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_ULINT 

(* Equivalência ST: *) 

bres := ANY_TO_ULINT (true); (* bres é 1 *) 

tres := ANY_TO_ULINT (t#0s46ms); (* tres é 46 *) 
mres := ANY_TO_ULINT ('0198'); (* mres é 198 *) 

 

Converte um valor em um valor Inteiro curto sem sinal. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de inteiro curto sem sinal de 8 bits. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

ANY_TO_USINT 
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i1 Entrada BOOL 
SINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Qualquer valor Inteiro não curto. 

o1 Saída USINT Um valor Inteiro curto sem sinal. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_USINT 

(* Equivalência ST: *) 

bres := ANY_TO_USINT (true); (* bres é 1 *) 

tres := ANY_TO_USINT (t#0s46ms); (* tres é 46 *) 
mres := ANY_TO_USINT ('0198'); (* mres é 198 *) 

 

Converte um valor em um valor Palavra de 16 bits. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a conversão para a computação de palavra de 16 bits. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

ANY_TO_WORD 
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i1 Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
DINT 
UDINT 
DWORD 
LINT 
ULINT 
LWORD 
REAL 
LREAL 
TIME 
DATA 
STRING 

Qualquer valor diferente de um valor WORD. 

o1 Saída WORD Um valor Palavra. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_WORD 

(* Equivalência ST: *) 

bres := ANY_TO_WORD (true); (* bres é 1 *) 

tres := ANY_TO_WORD (t#0s46ms); (* tres é 46 *) 
mres := ANY_TO_WORD ('0198'); (* mres é 198 *) 
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Capítulo 13 

Instruções de manipulação de dados 

Use as instruções de manipulação de dados para alterar os dados de saída, 
mudando o status sem alterar o programa. 

Instrução Descrição 

AVERAGE na página 247 Calcula a média de execução de um número definido de amostras definidas. 

COP na página 248 Copia os dados binários no elemento de origem para o elemento de destino. 

MAX na página 255 Calcula o máximo de dois valores inteiros. 

MIN na página 253 Calcula o mínimo de dois valores inteiros. 

 

Calcula a média em execução em um número de amostras definidas e 
armazena o valor em cada ciclo. 

Detalhes da operação: 

• O número de amostras definidas (N) não pode exceder 127. 
• Ao configurar ou alterar o valor para N, configure RUN como FALSE e 

depois configure-o novamente como TRUE. 
• Se o comando RUN for FALSE (modo de redefinição), o valor de saída é 

igual ao valor de entrada. 
• Quando o número máximo de valores armazenados é alcançado, o 

primeiro valor armazenado é apagado pelo último. 
• Usar tipos de dados de ponto flutuante poderia resultar em cálculos 

inexatos devido às limitações de arredondamento inerentes à 
matemática do ponto flutuante. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

AVERAGE 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL TRUE = executar 
FALSE = redefinir 

XIN Entrada REAL Qualquer variável real. 
N Entrada DINT Número de amostras definido pelo aplicativo. 
XOUT Saída REAL Média em execução do valor XIN. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplos de Diagrama do bloco da função AVERAGE 

 

Exemplo de Diagrama de lógica de contatos AVERAGE 

 

Exemplo de Texto estruturado AVERAGE 

 

 

(* Equivalência ST: AVERAGE1 uma instância de um bloco AVERAGE*) 

AVERAGE1((auto_mode & store_cmd), sensor_value, 100); 

ave_value := AVERAGE1.XOUT; 

Copia os dados binários no elemento de origem para o elemento de destino. O 
elemento de origem permanece inalterado. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

COP 
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Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados 
 

Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. O COP disparada em nível. 
TRUE - realizar cópia. 
FALSE – o bloco da função está ocioso. 

Src Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 

DWORD 
REAL 
TIME 
DATA 
STRING 
LWORD 
ULINT 
LINT 
LREAL 

Elemento inicial para copiar. 
Se a origem for um tipo de dados de STRING, o destino deverá ser um tipo de dados 
STRING ou um tipo de dados USINT (UCHAR e BYTE). Se não for, uma incompatibilidade 
dos tipos de dados será relatada. 

SrcOffset Entrada UINT O offset do elemento de origem é usado com tipos de dados da matriz para identificar 
a posição na matriz de origem da qual copiar os dados. 
Configure o deslocamento como 0 se: 
• Se não for um tipo de dados de matriz, ou 
• Para copiar desde o primeiro elemento para um tipo de dados de matriz. 

Dest Entrada BOOL 
SINT 
USINT 
BYTE 
INT 
UINT 
WORD 
DINT 
UDINT 

DWORD 
REAL 
TIME 
DATA 
STRING 
LWORD 
ULINT 
LINT 

Elemento inicial a ser substituído pela origem. 
Se o destino for um tipo de dados de STRING, a origem deverá ser um tipo de dados 
STRING ou um tipo de dados USINT (UCHAR e BYTE). Se não for, uma incompatibilidade 
dos tipos de dados será relatada. 

DestOffset Entrada UINT O offset do elemento de destino é usado com tipos de dados da matriz para identificar 
a posição na matriz de destino para a qual copiar os dados. 
Configure o deslocamento como 0 se: 
• Se não for um tipo de dados de matriz, ou 
• Para copiar desde o primeiro elemento para um tipo de dados de matriz. 
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Comprimento Entrada UINT Número de elementos de destino para copiar. 
Quando o destino for um tipo de dados de STRING, ele indica o número de strings a 
serem copiadas. 

Trocar Entrada BOOL Usado para trocar os dados dos elementos de origem e de destino, de forma que os 
dados de destino substituam os dados de origem e os dados de origem substituam os 
dados de destino. 
TRUE - trocar os bytes de acordo com o tipo dos dados. Uma operação de troca não 
ocorrerá se: 
• O tipo de dados de origem ou de destino for uma STRING, ou 
• Se a origem e o destino forem dados de comprimento de 1 byte. 

Sts Saída UINT Status da operação de cópia. As definições para o parâmetro Sts são definidas em 
códigos de status COP. 

ENO Saída BOOL Ativa a saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Códigos de status COP (Sts) 

A tabela a seguir descreve os códigos de status COP. 

Código do status COP Descrição do status 

0x00 Nenhuma ação tomada (não ativado). 

0x01 Sucesso do bloco da função COP. 
0x02 Destino tem bytes sobressalentes ao copiar da String. 
0x03 Dados de origem estão truncados. 
0x04 Comprimento da cópia é inválido. 
0x05 Incompatibilidade dos tipo de dados quando há o Tipo de dados de String como origem ou destino. 

0x06 Tamanho dos dados de origem é muito pequeno para copiar. 

0x07 Tamanho dos dados de destino é muito pequeno para copiar. 
0x08 Deslocamento dos dados de origem é inválido. 
0x09 Deslocamento dos dados de destino é inválido. 
0x0A Dados são inválidos na origem ou destino. 

Exemplo de diagrama do bloco da função COP 
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Exemplo de diagrama da lógica de contatos COP 

 

Exemplo de texto estruturado COP 

 
Quando uma cópia de ou para um tipo de dados de String é realizada, o 
formato de String curta ODVA é usado para os dados na matriz USINT. 

Quando o COP   na página 248é usado entre qualquer outro par de tipos de 
dados, a operação de cópia é válida, mesmo se o tipo de dados na origem não 
for igual ao destino e mesmo quando eles não estiverem em um formato 
válido. A lógica deve ser validada no nível do aplicativo. 

De uma matriz USINT para uma matriz String 

Para copiar uma matriz USINT para uma matriz String, os dados na matriz 
USINT devem estar neste formato: 

• Byte1: Comprimento da primeira String 
• Byte2: Caractere do primeiro byte 
• Byte3: Caractere do segundo byte 
• Byte n: Caractere do último byte 
• Byte (n+1): Comprimento da segunda String 
• Byte (n+2): Caractere do primeiro byte da segunda String 

O exemplo a seguir mostra uma instrução COP   na página 248copiando 
uma matriz de string para a matriz Usint. A instrução COP ignora todos os 

Copiar para um tipo de 
dados diferente 

Exemplo de matriz de string 
COP 



Capítulo 13  Instruções de manipulação de dados 
 

252 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022  
 

elementos da matriz de origem com comprimento Zero. 

Para este exemplo:  

• O comprimento é especificado como 4 bytes. 
• O número de Elementos de destino para copiar é 4 bytes.  
• Todos os elementos da matriz com comprimento Zero (em branco) são 

ignorados.  
• A instrução COP encontra um elemento com comprimento diferente 

de zero na matriz de string[1], que é copiado para a matriz Usint[1] de 
designação com 1.  Um é o comprimento da string na matriz String[1]) 
e a matriz Usint[2] é 65, que é o código ASCII de "A". 

• A instrução COP encontra um elemento com comprimento diferente 
de zero na matriz de String[10] que é "a", que é copiado na matriz 
Usint[3] de destino com 1. Um é o comprimento da string na matriz 
String[10]) e a matriz Usint[4] é 97, que é o código ASCII de "a". 

Diagrama da lógica de contatos 

 
 

Elementos de matriz com valores lógicos 
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Calcula o mínimo de dois valores inteiros. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação do valor mínimo inteiro 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN1 Entrada DINT Qualquer valor inteiro com sinal. 
IN2 Entrada DINT Não pode ser Real. 
MIN Saída DINT Mínimo de ambos os valores de entrada. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

MIN (mínimo) 



Capítulo 13  Instruções de manipulação de dados 
 

254 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022  
 

Exemplo de diagrama do bloco da função MIN 

 

Exemplo de diagrama da lógica contatos MIN 

 

Exemplo de Texto estruturado MIN 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value); 

(* bounds the value to the [min_value..max_value] set *) 

Resultados 
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Calcula o máximo de dois valores inteiros. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a computação do valor máximo inteiro. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN1 Entrada DINT Qualquer valor inteiro com sinal. 
IN2 Entrada DINT Não pode ser Real. 

MAX Saída DINT Máximo de ambos os valores de entrada. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função MAX 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos MAX 

 

MAX (máximo) 
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Exemplo de texto estruturado MAX 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value); 

(* bounds the value to the [min_value..max_value] set *) 

Resultados 
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Capítulo 14 

Instruções do contador de alta velocidade (HSC) 

Use as instruções do contador de alta velocidade para monitorar e controlar o 
contador de alta velocidade. 

Instrução Descrição 

HSC na página 258 O HSC aplica predefinições altas, predefinições baixas e os valores da fonte de saída ao contador de alta velocidade. 

HSC_SET_STS na página 
273 

O HSC_SET_STS configura ou redefine manualmente o status de contagem HSC. 

 

Um contador de alta velocidade detecta e conta pulsos estreitos (rápidos) e em 
seguida emite instruções especializadas para iniciar operações de controle 
quando as contagens detectadas alcançam seus valores de predefinição. As 
operações de controle incluem a execução automática e imediata da routine 
de interrupção do contador de alta velocidade e a atualização imediata de 
saídas com base na origem configurada e no padrão da máscara. 

Capacidades do contador de alta velocidade 

Uma vez que as instruções SC têm requisitos de alto desempenho, sua 
operação é executada por um circuito personalizado que executa em paralelo 
ao processador do sistema principal. As capacidades aprimoradas dos 
Contadores de alta velocidade (HSC) incluem: 

• Controle direto de 100 kHz da operação de alta velocidade das saídas 
• Dados inteiros com sinal de 32 bits (faixas de contagem de ± 

2.147.483.647) 
• Predefinições alta e baixa programáveis 
• Ponto de ajuste de estouro e de estouro negativo 
• Processamento da interrupção automática baseado na contagem 

acumulada 
• Operação de instrução HSC dos parâmetros estáveis de tempo de 

execução (a partir do programa de controle do usuário) 

Suporte ao controlador Micro800 para HSC 

Todos os controladores Micro830, Micro850 e Micro870, exceto para 
2080-LCxx-AWB, suportam até seis entradas HSC. A funcionalidade do HSC é 
implementada nos controladores Micro800 usando o hardware de contador 
de alta velocidade (entradas integradas no controlador) e a instrução HSC na 

O que é um Contador de alta 
velocidade? 
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aplicação. A instrução do HSC na página 257 configura o hardware do 
contador de alta velocidade e atualiza o acumulador da imagem. 

IMPORTANTE A função do HSC pode ser usada apenas coma E/S integrada do controlador. Ela não pode 
ser usada com os módulos de E/S de expansão. 

 

O HSC aplica predefinições altas, predefinições baixas e os valores da fonte de 
saída ao contador de alta velocidade. 

Detalhes da operação: 

• Configurar o parâmetro HSCAppData.PLSEnable como True, habilita o 
Interruptor de limite programável (PLS). 

• O parâmetro PLSPosition reinicia após a conclusão de um ciclo 
completo e o valor HSCSTS.HP ser atingido. 

Estas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Estado da linha do bloco de instruções. 
TRUE – o temporizador começa a aumentar. 
FALSE – o bloco da função está ocioso. 
Não recomendamos o uso do parâmetro EN com o bloco da função HSC, pois quando EN é configurado 
como FALSE, o temporizador continua a incrementar. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Habilitar Entrada BOOL Habilitar bloco de instruções. 
TRUE – executar a operação HSC especificada no parâmetro do comando HSC. 
FALSE – nenhum comando HSC emitido. 

HscCmd Entrada USINT Emite comandos para o HSC. 
HSCAppData Entrada HSCAPP na página 

260 
Configuração do aplicativo HSC, que normalmente é necessária apenas uma vez. 

HSCStsInfo Entrada HSCSTS na página 
263 

Status dinâmico do HSC, que é atualizado continuamente durante a contagem do HSC. 

HSC (contador de alta 
velocidade) 
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PlsData Entrada DINT 
UDINT 

Estrutura de dados Interruptor de limite programável (PLS). 

Sts Saída UINT Status da execução HSC. 
Códigos de status HSC: 
• 0x00 - nenhuma ação tomada (não habilitado). 
• 0x01 - HSC executado com sucesso. 
• 0x02 - Comando HSC inválido. 
• 0x03 - ID do HSC fora da faixa. 
• 0x04 - Erro de configuração do HSC. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função HSC 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos HSC 

 

Exemplo de texto estruturado HSC 

 

 

A tabela a seguir descreve os comandos HSC para cada valor de comando 
HSC. 

Comando HSC Descrição do comando 

Valores HSCCmd 
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0x01 HSC RUN 
• Iniciar o HSC (se o HSC estiver no modo Ocioso e a linha estiver ativada). 
• Atualizar apenas as informações de status do HSC (se o HSC estiver no modo de Execução e a linha estiver ativada). 

0x02 Parada de HSC: Parar uma contagem HSC (se o HSC estiver no modo de Execução e a linha estiver ativada). 
0x03 Carga/configuração do HSC: recarregar os Dados do aplicativo HSC (se a linha estiver ativada) para 6 elementos de entrada: HPSetting, LPSetting, 

HPOutput, LPOutput, OFSetting e UFSetting. 
Observação: Este comando não recarrega o elemento de entrada a seguir: Acumulador HSC. 

0x04 Redefinição do acumulador HSC (se a linha estiver ativada). 

Resultados do comando HSC 
Valor do comando Resultados Condições 

HscCmd =1 
 

Inicia o mecanismo HSC e o HSC 
passa ao modo de execução. 

Configurar o parâmetro da entrada Ativar como Falso não interrompe a contagem no modo de execução. 
HscCmd =2 deve ser emitido para interromper a contagem. 

O mecanismo HSC atualiza os 
valores automaticamente. 

O AppData.Accumalator do HSC é atualizado com Sts.Accumulator do HSC 

HscCmd =4 
(redefinição) 

Configura o valor Acc do HSC como 
o valor AppData.Accumalator do 
HSC. 

HscCmd =4 não interrompe a contagem do HSC. 
Se o HSC estiver contando quando HscCmd =4 for emitido, parte da contagem pode ser perdida 
 
Para configurar um valor específico para o Acc do HSC durante a contagem, grave o valor 
AppData.Accumalator do HSC imediatamente antes que HscCmd =4 seja emitido. 

 

Use o tipo de dado HSCAPP para definir o parâmetro HSCAppData na 
instrução HSC. Os parâmetros do tipo de dado HSCApp são usados para 
definir os dados da configuração HSC. 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores dos parâmetros para o tipo 
de dado HSCAPP. 

Parâmetro Tipo de dados Formato de 
dados 

Acesso ao programa 
do usuário 

Descrição 

PLSEnable BOOL bit leitura/gravação Ativar ou desativar o Interruptor de limite programável (PLS) do Contador de alta 
velocidade. 

HSCID UINT word leitura/gravação Define o HSC. 

HSCMode UINT word leitura/gravação Define o modo HSC. 
Acumulador DINT palavra longa leitura/gravação Valor do acumulador inicial. 

O HSCApp.Accumulator define o valor inicial do acumulador quando o Contador 
de alta velocidade inicia. Quando o HSC está no modo Contagem, o Acumulador é 
automaticamente atualizado pelo subsistema HSC para refletir o valor real do 
acumulador HSC. 

HPSetting DINT palavra longa leitura/gravação Configuração de predefinição alta. 
O parâmetro HSCApp.HPSetting define o ponto de ajuste superior (nas 
contagens) que define quando o subsistema HSC gera uma interrupção. 
Os dados carregados na predefinição alta devem ser menores que ou iguais aos 
dados residentes no parâmetro de estouro (HSCAPP.OFSetting) ou um erro de 
HSC será gerado. 

Tipo de dados HSCAPP 
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LPSetting DINT palavra longa leitura/gravação Configuração de predefinição baixa. 
O HSCApp.LPSetting ajusta o ponto de ajuste inferior (nas contagens) que define 
quando o subsistema HSC gera uma interrupção. 
Os dados carregados na predefinição baixa devem ser maiores que ou iguais 
aos dados residentes no parâmetro de estouro negativo (HSCAPP.UFSetting) ou 
um erro de HSC será gerado. 
Se os valores de estouro negativo e predefinição baixa forem números negativos, 
a predefinição baixa deverá ser um número com um valor absoluto menor que o 
estouro negativo. 

OFSetting DINT palavra longa leitura/gravação Configuração de estouro. 
A configuração do estouro do HSCApp.OFSetting define o limite de contagem 
superior para o contador. 
Se o valor acumulado do contador for incrementado acima do valor especificado 
em OFSetting, uma interrupção de estouro será gerada. 
Quando a interrupção do estouro for gerada, o subsistema HSC redefine o valor 
acumulado para o valor de estouro negativo e o contador continua contando a 
partir do valor de estouro negativo (as contagens não são perdidas na 
transição). 
Os valores de OFSetting devem ser: 
• Entre -2.147.483.648 e 2.147.483.647. 
• Maior que o valor de estouro negativo. 
• Maior ou igual aos dados residentes na predefinição alta (HSCAPP.HPSetting) 

ou um erro de HSC é gerado. 
UFSetting DINT palavra longa leitura/gravação Configuração de estouro negativo. 

A configuração do estouro negativo HSCApp.UFSetting que define o limite de 
contagem inferior para o contador. 
Se o valor acumulado pelo contador diminuir abaixo do valor especificado na 
UFSetting, uma interrupção do estouro negativo é gerada. 
Quando a interrupção do estouro negativo for gerada, o subsistema HSC redefine 
o valor acumulado para o valor de estouro e o contador começa a contar a partir 
do valor de estouro (as contagens não são perdidas na transição). 
Os valores de UFSetting devem ser: 
• Entre -2.147.483.648 e 2.147.483.647. 
• Menores que o valor de estouro. 
• Menor ou igual aos dados residentes na predefinição baixa (HSCAPP.LPSetting) 

ou um erro de HSC é gerado. 
 

OutputMask UDINT word leitura/gravação Máscara de saída para saída. 
O HSCApp.OutputMask define as saídas integradas no controlador que o 
Contador de alta velocidade pode controlar diretamente. O subsistema HSC pode, 
sem interação com o programa de controle, LIGAR ou DESLIGAR as saídas com 
base nas predefinições Alta ou Baixa do acumulador HSC. 
O padrão de bits armazenado em HSCApp.OutputMask define quais saídas são ou 
não controladas pelo HSC. 
O padrão de bits HSCAPP.OutputMask corresponde aos bits de saída no 
controlador, e apenas pode ser configurado durante a configuração inicial. 
Os bits que estão configurados (1) estão ativados e podem ser ligados ou 
desligados pelo subsistema HSC. 
Os bits que estão configurados (0) não podem ser ligados ou desligados pelo 
subsistema HSC. 
Por exemplo, para usar o HSC para controlar as saídas 0, 1, 3, atribua: 
• HscAppData.OutputMask = 2#1011, ou 
• HscAppData.OutputMask = 11 

HPOutput UDINT palavra longa leitura/gravação Configuração de saída de 32 bits para alcance de predefinição alta. 
O HSCApp.HPOutput define o estado (1 = LIGADO ou 0 = DESLIGADO) das saídas no 
controlador quando a predefinição superior é alcançada. Para obter mais 
informações sobre como ligar ou desligar diretamente as saídas com base na 
predefinição alta. 
Configure o padrão alto de bits de saída durante a configuração inicial, ou use o 
bloco da função HSC para carregar os novos parâmetros enquanto o controlador 
está operando. 
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LPOutput UDINT palavra longa leitura/gravação Configuração de saída de 32 bits para alcance de predefinição baixa. 
O HSCApp.LPOutput define o estado (1 = “ligado” ou 0 = “desligado”) das saídas 
no controlador quando a predefinição baixa é alcançada. Para obter mais 
informações sobre como ligar ou desligar diretamente as saídas com base na 
predefinição baixa. 
Configure o padrão baixo de bits de saída durante a configuração inicial ou use o 
bloco da função HSC para carregar os novos parâmetros enquanto o controlador 
está operando. 

Configurações HSCApp versus configurações PLSData 

Quando a função PLS é ativada, as configurações HSCApp relevantes são 
substituídas pelas configurações PLSData correspondentes, como mostrado 
na tabela a seguir.  

Configuração HSCApp Configuração PLSData 

HSCAPP.HpSetting HSCHP 
HSCAPP.LpSetting HSCLP 
HSCAPP.HPOutput HSCHPOutput 
HSCAPP.LPOutput HSCLPOutput 

HSCApp.HSCID 

O parâmetro HSCApp.HSCID identifica o Contador de alta velocidade. 

A seguinte tabela lista os valores para o HSCID: 

Seleção de saída Bit Descrição 

Primeira palavra dos dados de função do HSC 15-13 Tipo de módulo do HSC: 
• 0x00 - Integrado. 
• 0x01 - Expansão. 
• 0x02 - Porta de plug-in. 

 12-8 ID do slot do módulo: 
• 0x00 - Integrado. 
• 0x01-0x1F - ID do Módulo de expansão. 
• 0x01-0x05 - ID da Porta de plug-in. 

 7-0 ID do HSC dentro do módulo: 
• 0x00-0x0F - Integrado. 
• 0x00-0x07 - ID do HSC para expansão. 
• 0x00-0x07 - ID do HSC para porta de plug-in. 
Para a versão inicial do Connected Components Workbench, apenas IDs 
0x00-0x05 são suportados. 

HSCApp.HSCMode 

O parâmetro HSCApp.HSCMode define o Contador de alta velocidade como 
um dos 10 tipos de modos de contagem. O valor do modo é configurado pelo 
dispositivo de programação e está acessível no programa de controle. 

Para mais informações sobre os modos operacionais do HSC e atribuições de 
entrada, veja Entradas do HSC e mapeamento de fiação no Manual do usuário 
de controladores programáveis Micro830 e Micro850. 
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Modos de operação do HSC, o HSC principal e o HSC secundário dão suporte 
a modos diferentes. 

• Os contadores de alta velocidade principais suportam 10 tipos de 
modos de operação. 

• Os contadores de alta velocidade secundários suportam 5 tipos de 
modos de operação (modo 0, 2, 4, 6, 8). 

• Se o contador de alta velocidade principal for configurado no modo 1, 
3, 5, 7 ou 9, o contador de alta velocidade secundário será desativado. 

HSCMode Modo de contagem 

0 Contador progressivo. O acumulador é limpo imediatamente (0) quando alcançar a predefinição alta. Uma 
predefinição baixa não pode ser definida neste modo. 

1 Contador progressivo com redefinição externa e retenção. O acumulador é limpo imediatamente (0) quando alcançar 
a predefinição alta. Uma predefinição baixa não pode ser definida neste modo. 

2 Contador com direção externa. 
3 Contador com direção externa, predefinição e retenção. 
4 Contador de duas entradas (progressivo e regressivo). 
5 Contador de duas entradas (progressivo e regressivo) com predefinição externa e retenção. 

6 Contador de quadratura (entradas em fase A e B). 
7 Contador de quadratura (entradas em fase A e B) com predefinição externa e retenção. 
8 Contador de quadratura X4 (entradas em fase A e B). 
9 Contador de quadratura X4 (entradas em fase A e B) com predefinição externa e retenção. 

Exemplo de parâmetros HSCAppData 

A imagem a seguir mostra os parâmetros HSCAppData no Seletor de variável. 

 

HSCSTSInfo (tipo de dados HSCSTS) exibe o status do Contador de alta 
velocidade. 

Ações de status do HSCSTSInfo 

Durante a contagem do HSC, ocorrem as seguintes ações de status do HSC. 

• Se o bloco da função HSC estiver contando com o comando 0x01, o 
status HSC é atualizado continuamente. 

• Se um erro ocorrer, o sinalizador Error_Detected é ativado e um 
código de erro é configurado. 

Tipo de dados HSCSTS 
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Parâmetros HSCSTSInfo 
Parâmetro Tipo de 

dados 
Modo HSC Acesso ao 

programa do 
usuário 

Descrição 

CountEnable BOOL 0...9 somente leitura Contagem ativada. 
ErrorDetected BOOL 0...9 leitura/gravação Não zero significa erro detectado. 
CountUpFlag BOOL 0...9 somente leitura Contagem de indicadores. 
CountDwnFlag BOOL 2...9 somente leitura Contagem regressiva de indicadores. 

Mode1Done BOOL 0 ou 1 leitura/gravação HSC é Modo 1A ou Modo 1B; acumulador conta até o valor HP. 
OVF BOOL 0...9 leitura/gravação Estouro detectado. 
UNF BOOL 0...9 leitura/gravação Estouro negativo detectado. 
CountDir BOOL 0...9 somente leitura 1: contagem progressiva; 0: contagem regressiva. 
HPReached BOOL 2...9 leitura/gravação Predefinição alta alcançada. 
LPReached BOOL 2...9 leitura/gravação Predefinição baixa alcançada. 
OFCauseInter BOOL 0...9 leitura/gravação O estouro positivo causou uma interrupção de HSC. 
UFCauseInter BOOL 2...9 leitura/gravação O estouro negativo causou uma interrupção de HSC. 
HPCauseInter BOOL 0...9 leitura/gravação Predefinição alta alcançada, causando uma interrupção de HSC. 
LPCauseInter BOOL 2...9 leitura/gravação Predefinição baixa alcançada, causando uma interrupção de HSC. 
PlsPosition UINT 0...9 somente leitura Posição do Interruptor de limite programável (PLS). O parâmetro PLSPosition reinicia após a 

conclusão de um ciclo completo e o valor HP ser atingido. 
ErrorCode UINT 0...9 leitura/gravação Exibe os códigos de erro detectados pelo subsistema HSC. 
Acumulador DINT  leitura/gravação Leitura do acumulador real. 
HP DINT  somente leitura Última configuração de predefinição alta. 

LP DINT  somente leitura Última configuração de predefinição baixa. 
HPOutput UDINT  leitura/gravação Última configuração de saída de predefinição alta. 

LPOutput UDINT  leitura/gravação Última configuração de saída de predefinição baixa. 

Detalhes do parâmetro HSCSTSInfo 

Parâmetros HSCSTSInfo (tipo de dados HSCSTS) são usados para determinar 
o status do Contador de alta velocidade. 

CountEnable 
Parâmetro Tipo de 

dados 
Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.CountEnable BOOL 0...9 somente leitura 

Indica o status do Contador de alta velocidade, independente de a contagem 
ser ativada (1) ou desativada (0, padrão). 

ErrorDetected 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.ErrorDetected BOOL 0...9 leitura/gravação 

Detecta se um erro está presente no subsistema HSC. Erros de configuração 
são os tipos mais comuns de erro representados pelo ErrorDetectedr. Quando 
o bit é configurado (1), veja o código de erro específico no parâmetro 
HSCSTS.ErrorCode, que é mantido pelo controlador. Você pode limpar o bit 
ErrorDetected quando necessário. 
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CountUpFlag 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.CountUpFlag BOOL 0...9 somente leitura 

Usado com todos os HSCs (modos 0 a 9). Se o bit HSCSTS.CountEnable for 
configurado, o bit de Contagem progressiva é configurado (1). Se o bit 
HSCSTS.CountEnable for limpo, o bit de Contagem progressiva é limpo (0). 

CountDownFlag 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.CountDownFlag BOOL 2...9 somente leitura 

Usado com os contadores bidirecionais (modos 2 ...9). Se o bit 
HSCSTS.CountEnable for configurado, o bit de Contagem regressiva é 
configurado (1). Se o bit HSCSTS.CountEnable for limpo, o bit de Contagem 
regressiva é limpo (0). 

Mode1Done 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.Mode1Done BOOL 0 ou 1 leitura/gravação 

O subsistema HSC configura o sinalizador de status HSCSTS.Mode1Done 
como (1) quando o HSC é configurado para o comportamento do Modo 0 ou 
Modo 1, e o acumulador conta até o valor de Predefinição alta. 

OVF 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.OVF BOOL 0...9 leitura/gravação 

O subsistema HSC configura o sinalizador de status HSCSTS.OVF como (1) 
sempre que o valor acumulado (HSCSTS.Accumulator) tiver contado a 
variável de estouro (HSCAPP.OFSetting). Esse bit é transitório e é configurado 
pelo subsistema HSC. Cabe ao programa de controle usar, rastrear e limpar 
(0) a condição de estouro positivo. 

Condições de estouro não geram uma falha do controlador. 

UNF 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.UNF BOOL 0...9 leitura/gravação 

O subsistema HSC configura o sinalizador de status HSCSTS.UNF como (1) 
sempre que o valor acumulado (HSCSTS.Accumulator) tiver contado a 
variável de estouro (HSCAPP.UFSetting). Esse bit é transitório e é configurado 
pelo subsistema HSC. Cabe ao programa de controle usar, rastrear e limpar 
(0) a condição de estouro negativo. 
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Condições de estouro negativo não geram uma falha do controlador. 

CountDir 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.CountDir BOOL 0...9 somente leitura 

O subsistema HSC controla o sinalizador de status HSCSTS.CountDir. 
Quando o acumulador HSC faz a contagem progressiva, o sinalizador de 
direção é configurado como (1). Sempre que o acumulador HSC faz a 
contagem regressiva, o sinalizador de direção é limpo (0). 

Se o valor acumulado parar, o bit de direção retém seu valor. O único 
momento em que o sinalizador de direção muda é quando a contagem 
acumulada reverte. 

Esse bit é atualizado continuamente pelo subsistema HSC sempre que o 
controlador está em um modo de execução. 

HPReached 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.HPReached BOOL 2...9 leitura/gravação 

O subsistema HSC configura o sinalizador de status HSCSTS.HPReached 
como (1) sempre que o valor acumulado (HSCSTS.Accumulator) for maior que 
ou igual à variável de predefinição alta (HSCAPP.HPSetting). 

Esse bit é atualizado continuamente pelo subsistema HSC sempre que o 
controlador estiver em um modo de execução. A gravação para esse elemento 
não é recomendada. 

LPReached 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.LPReached BOOL 2...9 somente leitura 

O subsistema HSC configura o sinalizador de status HSCSTS.LPReached 
como (1) sempre que o valor acumulado (HSCSTS.Accumulator) for menor 
que ou igual à variável de predefinição baixa (HSCAPP.LPSetting). 

Esse bit é atualizado continuamente pelo subsistema HSC sempre que o 
controlador estiver em um modo de execução. A gravação para esse elemento 
não é recomendada. 

OFCauseInter 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.OFCauseInter BOOL 0...9 leitura/gravação 

O bit de status de Interrupção de estouro configura (1) quando o acumulador 
HSC conta até o valor de estouro e a interrupção de HSC é acionada. Esse bit 
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pode ser usado no programa de controle para identificar que a variável de 
estouro causou a interrupção HSC. Se o programa de controle precisar 
executar alguma ação de controle específica com base no estouro, esse bit é 
usado como lógica condicional. 

Esse bit pode ser limpo (0) pelo programa de controle e também é limpo pelo 
subsistema HSC sempre que estas condições forem detectadas: 

• Interrupção de predefinição baixa executa 
• Interrupção de predefinição alta executa 
• Interrupção de estouro negativo executa 

UFCauseInter 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.UFCauseInter BOOL 2...9 leitura/gravação 

O bit de status de Interrupção de estouro negativo configura (1) quando o 
acumulador HSC conta até o valor de estouro negativo e a interrupção de HSC 
é acionada. Esse bit pode ser usado no programa de controle para identificar 
que a condição de estouro negativo causou a interrupção HSC. Se o programa 
de controle precisar executar alguma ação de controle específica com base no 
estouro negativo, esse bit é usado como lógica condicional. 

Esse bit pode ser limpo (0) pelo programa de controle e também é limpo pelo 
subsistema HSC sempre que estas condições forem detectadas: 

• Interrupção de predefinição baixa ocorre 
• Interrupção de predefinição alta ocorre 
• Interrupção de estouro ocorre 

HPCauseInter 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.HPCauseInter BOOL 0...9 leitura/gravação 

O bit de status de Interrupção de predefinição alta configura (1) quando o 
acumulador HSC alcança o valor de predefinição alta e a interrupção HSC é 
acionada. Esse bit pode ser usado no programa de controle para identificar 
que a condição de predefinição alta causou a interrupção HSC. Se o programa 
de controle precisar executar alguma ação de controle específica com base na 
predefinição alta, esse bit é usado como lógica condicional. 

Esse bit pode ser limpo (0) pelo programa de controle e também é limpo pelo 
subsistema HSC sempre que estas condições forem detectadas: 

• Interrupção de predefinição baixa ocorre 
• Interrupção de estouro negativo ocorre 
• Interrupção de estouro ocorre 

LPCauseInter 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 
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HSCSTS.LPCauseInter BOOL 2...9 leitura/gravação 

O bit de status de Interrupção de predefinição baixa configura (1) quando o 
acumulador HSC alcança o valor de Interrupção de predefinição baixa executa 
e a interrupção de HSC é acionada. Esse bit pode ser usado no programa de 
controle para identificar que a condição de predefinição baixa causou a 
interrupção HSC. Se o programa de controle precisar executar alguma ação de 
controle específica com base na predefinição baixa, esse bit é usado como 
lógica condicional. 

Esse bit pode ser limpo (0) pelo programa de controle e também é limpo pelo 
subsistema HSC sempre que estas condições forem detectadas: 

• Interrupção de predefinição alta ocorre 
• Interrupção de estouro negativo ocorre 
• Interrupção de estouro ocorre 

PlsPosition 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.PLSPosition UINT 0...9 somente leitura 

Quando o HSC está no modo Contagem e o PLS é ativado, esse parâmetro 
indica qual elemento do PLS é usado para a configuração HSC atual. 

ErrorCode 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.ErrorCode BOOL 0...9 somente leitura 

Exibe os códigos de erro detectados pelo subsistema HSC. 

Subelemento do código 
de erro 

Código de erro de 
contagem do HSC 

Acesso ao programa do usuário 

Bits 15-8 (byte alto) 0-255 O valor não zero para o byte alto indica que o erro de HSC é decorrente da configuração dos dados de PLS. O valor 
do byte alto indica qual elemento dos dados PLS aciona o erro. 

Bits 7-0 (byte baixo) 0x00 Nenhum erro ocorrendo. 
0x01 Modo de contagem de HSC inválido. 
0x02 Predefinição alta inválida. 
0x03 Estouro inválido. 
0x04 Estouro negativo inválido. 
0x05 Nenhum dado PLS. 

Acumulador 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Acesso ao programa do usuário 

HSCApp.Accumulator DINT leitura/gravação 

Define o valor do acumulador inicial quando o Contador de alta velocidade é 
iniciado. Quando o HSC está no modo Contagem, o Acumulador é 
automaticamente atualizado pelo subsistema HSC para refletir o valor real do 
acumulador HSC. 

HP 
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Parâmetro Tipo de 
dados 

Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.HP DINT somente leitura 

O HSCSTS.HP é o ponto de ajuste superior (nas contagens) que define quando 
o subsistema HSC gera uma interrupção. 

Os dados carregados na predefinição alta devem ser menores que ou iguais 
aos dados residentes no parâmetro de estouro (HSCAPP.OFSetting) ou um 
erro de HSC será gerado. 

Esta é a última configuração de predefinição alta, que pode ser atualizada a 
partir da função PLS do bloco de dados PLS. 

LP 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Modo HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCSTS.LP DINT  somente leitura 

O HSCSTS.LP é o ponto de ajuste inferior (nas contagens) que define quando 
o subsistema HSC gera uma interrupção. 

Os dados carregados na predefinição baixa devem ser maiores que ou iguais 
aos dados residentes no parâmetro de estouro negativo (HSCAPP.UFSetting) 
ou um erro de HSC será gerado. Se os valores de estouro negativo e 
predefinição baixa forem números negativos, a predefinição baixa deve ser 
um número com um valor absoluto menor. 

Esta é a última configuração de predefinição baixa, que pode ser atualizada a 
partir da função PLS do bloco de dados PLS. 

HPOutput 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Acesso ao programa do usuário 

HSCApp.HPOutput UDINT leitura/gravação 

Define o estado (1 = LIGADO ou 0 = DESLIGADO) das saídas no controlador 
quando a predefinição alta é alcançada. Para obter mais informações sobre 
como ligar ou desligar diretamente as saídas com base na predefinição alta. 

Você pode configurar o padrão alto de bits de saída durante a configuração 
inicial, ou usar o bloco da função HSC para carregar os novos parâmetros 
enquanto o controlador está operando. 

LPOutput 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Acesso ao programa do usuário 

HSCApp.LPOutput UDINT leitura/gravação 

LPOutput (HSCApp.LPOutput) define o estado (1 = “ligado” ou 0 = “desligado”) 
das saídas no controlador quando a predefinição baixa é alcançada. Para obter 
mais informações sobre como ligar ou desligar diretamente as saídas com 
base na predefinição baixa. 
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Você pode configurar o padrão baixo de bits de saída durante a configuração 
inicial, ou usar o bloco da função HSC para carregar os novos parâmetros 
enquanto o controlador está operando. 

Exemplo de parâmetros HSCSTSInfo 

A imagem a seguir mostra os parâmetros HSCStsInfo no Seletor de variável. 

 

PLSData (tipo de dados PLS) é usado para configurar o interruptor de limite 
programável na página 279. 

Elementos da estrutura PLSData 

A estrutura de dados PLS é um grupo flexível com os elementos a seguir. 

Elemento Ordem do 
elemento 

Tipo de dados Descrição do elemento 

HSCHP Palavra 0...1 DINT Predefinição alta 
HSCLP Palavra 2...3 DINT Predefinição baixa 
HSCHPOutput Palavra 4...5 UDINT Dados de saída alta 
HSCLPOutput Palavra 6...7 UDINT Dados de saída baixa 

O número total de elementos para uma estrutura de dados PLS não deve 
exceder 255. 

Parâmetros PLSData 

A tabela a seguir lista os detalhes de parâmetro PLSData. 

Elemento Tipo de dados Formato de dados Modo HSC Acesso ao programa do 
usuário 

Descrição 

Tipo de dados PLS 
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HSCHP DINT Inteiro com sinal de 32 
bits 

0 leitura/gravação Predefinição alta 

HSCLP DINT Inteiro com sinal de 32 
bits 

0 leitura/gravação Predefinição baixa 

HSCHPOutput UDINT Binário de 32 bits 0 leitura/gravação Dados de saída alta 
HSCLPOutput UDINT Binário de 32 bits 0 leitura/gravação Dados de saída baixa 

Configurações HSCApp versus configurações PLSData 

Quando a função PLS é ativada, as configurações HSCApp relevantes são 
substituídas pelas configurações PLSData correspondentes, como mostrado 
na tabela a seguir.  

Configuração HSCApp Configuração PLSData 

HSCAPP.HpSetting HSCHP 
HSCAPP.LpSetting HSCLP 
HSCAPP.HPOutput HSCHPOutput 
HSCAPP.LPOutput HSCLPOutput 

Exemplo de parâmetros PLSData 

A imagem a seguir mostra os parâmetros PLSData no Seletor de variável. 

 

Isso descreve os tipos de dados HSCE_CHANNEL: 

@typedef struct struct_HSCE_channel 

{                                                      
  

USINT    ModuleType; 

USINT    SlotID; 

USINT    HSCID;  

} HSCE_CHANNEL; 

Segue abaixo a descrição: 

Byte Descrição 

Tipo de módulo 0x00: Integrado 
0x01: Expansão (Repartida) 
0x02: Porta Universal 

ID do Slot 0x00: Integrado 
0x01-0x1F: ID do módulo de expansão (Repartido) 
0x01-0x05: ID da Porta Universal 

HSCID 0x00-0x0F: Integrado 
0x00-0x07: ID do HSC   na página 258para expansão 
0x00-0x01: ID do HSC para Porta Universal 

Tipos de dados 
HSCE_CHANNEL 
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Segue abaixo a descrição dos tipos de dados HSCE_STS: 

Parâmetro Tipo de dados Modo HSC Descrição 

CountEnable BOOL 0...13 Contagem ativada. 
ErrorDetected BOOL 0...13 Não zero significa erro detectado. 
CountUpFlag BOOL 0...13 Contagem de indicadores. 
CountDwnFlag BOOL 2...13 Contagem regressiva de indicadores. 

Mode1Done BOOL 0 ou 1 HSC é Modo 1A ou Modo 1B; acumulador conta até o valor HP. 
OVF BOOL 0...13 Estouro detectado. 
UNF BOOL 0...13 Estouro negativo detectado. 
CountDir BOOL 0...13 1: contagem progressiva; 0: contagem regressiva. 
HPReached BOOL 2...13 Predefinição alta alcançada. 
LPReached BOOL 2...13 Predefinição baixa alcançada. 
OFCauseInter BOOL 0...13 O estouro positivo causou uma interrupção de HSC na página 258. 
UFCauseInter BOOL 2...13 A subcarga causou uma interrupção de HSC. 
HPCauseInter BOOL 0...13 Predefinição alta alcançada, causando uma interrupção de HSC. 
LPCauseInter BOOL 2...13 Predefinição baixa alcançada, causando uma interrupção de HSC. 
StateInfo USINT  Informações do estado do contador da máquina de HSCE 
PlsPosition UINT 0...9 Posição do Interruptor de limite programável (PLS). O parâmetro PLSPosition reinicia 

após a conclusão de um ciclo completo e o valor HP ser atingido. 
ErrorCode UINT 0...13 Exibe os códigos de erro detectados pelo subsistema HSC. 
Acumulador DINT  Leitura do acumulador real. 
HP DINT  Última configuração de predefinição alta. 
LP DINT  Última configuração de predefinição baixa. 

HPOutput UDINT  Última configuração de saída de predefinição alta. 
LPOutput UDINT  Última configuração de saída de predefinição baixa. 

 

A função do Interruptor de limite programável é um conjunto adicional de 
modos de operação para o Contador de alta velocidade. Ao operar nestes 
modos, os valores da predefinição e dos dados de saída são atualizados 
usando dados fornecidos pelo usuário cada vez que uma das predefinições é 
atingida. Estes modos são programados fornecendo um arquivo PLS que 
contém os conjuntos de dados a serem usados. A estrutura de dados 
PLS_HSCE é uma matriz flexível com cada elemento definido como a seguir: 

Elemento Tipo de dados Descrição do elemento 

HighPreset LINT Configuração de predefinição alta 
LowPreset LINT  Configuração de predefinição baixa 
HiPresetOutput UDINT Dados de saída de predefinição alta 
LoPresetOutput UDINT Dados de saída de predefinição baixa 

// structure for PLS element 

typedef struct PLS_HSCE_EleStruct 

{ 

LINT HighPreset;     // HSC high preset value 

LINT LowPreset;      // HSC low preset value 

UDINT HiPresetOutput; // HSC high preset output 

UDINT LoPresetOutput; // HSC low preset output 

} PLS_HSCE_EleStruct; 

HSCE_STS data type 

PLS_HSCE data type 
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O número total de elementos para dados de PLS_HSCE não deve ser maior 
que 24 para o plug-in de HSC. 

O HSC_SET_STS configura ou redefine manualmente o status de contagem 
HSC. 

Detalhes da operação: 

• O bloco da função HSC deve estar parado (não contando) para que o 
bloco da função HSC_SET_STC configure ou redefina o status HTS. Se a 
função HSC não estiver parada, os parâmetros de entrada continuarão 
a ser atualizados e as alterações feitas usando a HSC_SET_STS serão 
ignoradas. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Estas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – define/redefine o status do HSC. 
FALSE – não há alteração no status do HSC. 

HscID Entrada UINT Define manualmente ou redefine o status do HSC. 
Mode1Done Entrada BOOL Contagem do modo 1A ou 1B concluída. 

Esse bit pode ser definido ou restaurado como FALSE quando o HSC não está contando. 
HPReached Entrada BOOL Predefinição alta alcançada. 

Esse bit pode ser definido ou restaurado como FALSE quando o HSC não está contando. 
LPReached Entrada BOOL Predefinição baixa alcançada. 

Esse bit pode ser definido ou restaurado como FALSE quando o HSC não está contando. 
OFOccurred Entrada BOOL Ocorreu um estouro. 

Esse bit pode ser definido ou restaurado como FALSE quando o HSC não está contando. 
UFOccurred Entrada BOOL Ocorreu um estouro negativo. 

Esse bit pode ser definido ou restaurado como FALSE quando o HSC não está contando. 
Sts Saída UINT Códigos de status são definidos nos códigos de status HSC (Sts). 

HSC_SET_STS (status 
definido de contador de alta 
velocidade) 
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ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Códigos de status HSC (Sts) 

A tabela a seguir descreve os códigos de status para o bloco da função HSC. 

Código de status Descrição do status 

0x00 Nenhuma ação tomada (não ativado). 

0x01 Execução HSC bem-sucedida. 
0x02 Comando HSC inválido. 
0x03 ID do HSC fora da faixa. 
0x04 Erro de configuração do HSC. 

Exemplo de diagrama do bloco da função HSC_SET_STS 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos HSC_SET_STS 
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Exemplo de texto estruturado HSC_SET_STS 

 

 

Essa seção fornece detalhes específicos e exemplos para usar instruções do 
contador de alta velocidade nos programas de lógica, incluindo o seguinte: 

Atualizar dados do aplicativo HSC na página 275 

Configurar uma interrupção do usuário do Contador de alta velocidade (HSC) 
na página 276 

Configurar um Interruptor de limite programável (PLS) na página 279 

Exemplo: Como criar um Contador de alta velocidade (HSC) na página 281 

Exemplo: Como adicionar uma função do Interruptor de limite programável 
(PLS) na página 288 

Exemplo: Interruptor de limite programável (PLS) ativado na página 290 

A configuração do HSC é definida nos dados do aplicativo HSC e geralmente 
é configurada apenas uma vez antes de programar a instrução HSC. As 
alterações feitas nos dados do aplicativo HSC (parâmetro HSCAppData) são 
ignoradas enquanto o HSC está contando. 

Para atualizar a configuração do HSC 
1. Atualize o HSCAppData. 
2. Chame a instrução HSC na página 258 com o comando 0x03 

(configurar/recarregar). 

Como abrir a caixa de diálogo de Interrupção do usuário do contador de alta 
velocidade (HSC)? 

Em Tipo de interrupção, selecione Interrupção do usuário do contador de 
alta velocidade (HSC).  

Use a caixa de diálogo Interrupção HSC para: 

• Configure as propriedades de interrupção na página 276, como ID e o 
programa para usar. 

Usa as instruções do 
Contador de alta velocidade 

Atualizar dados do 
aplicativo HSC 

Caixa de diálogo Interrupção 
do usuário do Contador de 
alta velocidade (HSC) 
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• Configure os parâmetros da interrupção. 

 

Uma interrupção do usuário faz o controlador suspender a tarefa que está 
executando atualmente, executa uma tarefa diferente e em seguida retorna à 
tarefa suspendida no ponto em que a tarefa foi suspendida. 

Os controladores Micro830, Micro850 e Micro870 suportam até seis 
interrupções de usuário HSC, que podem ser usadas para executar a lógica do 
usuário selecionada em um evento pré-configurado. 

 

Para adicionar e configurar uma interrupção HSC na página 276 da área de 
trabalho de configuração do controlador, execute as etapas a seguir. 

Para adicionar uma interrupção HSC: 
1. No Organizador do projeto, clique duas vezes no controlador para 

abrir a área de trabalho. 
2. Na árvore do Controlador, clique em Interrupções para exibir a página 

de configuração Interrupção. 

Configurar uma interrupção 
do usuário do Contador de 
alta velocidade (HSC) 

Adicionar e configurar uma 
Interrupção de usuário do 
Contador de alta velocidade 
(HSC) 
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3. Clique com o botão direito em uma linha vazia e clique em Adicionar 
para abrir a caixa de diálogo de propriedades Interrupção. 

4. Para configurar uma interrupção HSC: 

• Em Tipo de interrupção, selecione Interrupção do usuário do 
contador de alta velocidade (HSC).  

• Selecione as propriedades de interrupção HSC na página 277. 
• Selecione os parâmetros de interrupção HSC na página 278. 

5. Feche a caixa de diálogo de propriedades da Interrupção. 

Os bits de status das propriedades da Interrupção HSC indicam o status 
ativado/desativado, o status da execução e se a condição de interrupção foi ou 
não perdida. 

Ativação da interrupção do usuário (HSC0.Enabled) 
Parâmetro Formato de 

dados 
Modos HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCO.Enabled bit 0...9 somente leitura 

O bit ativado é usado para indicar o status de ativação ou desativação da 
interrupção HSC. 

Execução da interrupção do usuário (HSC0.EX) 
Parâmetro Formato de 

dados 
Modos HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCO.Ex bit 0...9 somente leitura 

O bit EX (Execução da interrupção do usuário) é configurado (1) sempre que o 
subsistema HSC começa a processar a sequência de dados de HSC devido a 
qualquer uma das condições a seguir: 

• Predefinição baixa alcançada 
• Predefinição alta alcançada 
• Condição de estouro - contagem progressiva até o valor de estouro 
• Condição de estouro negativo - contagem para baixo até o valor de 

estouro negativo 

O bit EX HSC pode ser usado no programa de controle como lógica 
condicional para detectar se uma interrupção HSC está executando. 

O subsistema HSC limpará (0) o bit EX quando o controlador concluir seu 
processamento da sub-rotina HSC. 

Interrupção do usuário pendente (HSC0.PE) 
Parâmetro Formato de 

dados 
Modos HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCO.PE bit 0...9 somente leitura 

O sinalizador de status PE (Interrupção de usuário pendente) indica que uma 
interrupção está pendente. O bit de status PE pode ser monitorado ou usado 

Propriedades da Interrupção 
HSC 
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para fins de lógica no programa de controle, se você precisar determinar 
quando uma sub-rotina não pode ser executada imediatamente. O bit PE é 
mantido pelo controlador e configurado e limpo automaticamente. 

Perda da interrupção do usuário (HSC0.LS) 
Parâmetro Formato de 

dados 
Modos HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCO.LS bit 0...9 somente leitura 

O LS (Interrupção de usuário perdida) é um sinalizador de status que indica 
que uma interrupção foi perdida. O controlador pode processar 1 condição de 
interrupção de usuário ativa e manter 1 condição de interrupção de usuário 
pendente, antes de configurar o bit perdido. 

O bit LS é configurado pelo controlador. Cabe ao programa de controle usar e 
monitorar uma condição perdida. 

Os parâmetros da interrupção HSC são usados para configurar as opções de 
início e máscara. 

Inicialização automática (HSC0.AS) 
Parâmetro Formato de 

dados 
Modos HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCO.AS bit 0...9 somente leitura 

O Início automático é configurado com o dispositivo de programação e 
armazenado como parte do programa do usuário. O bit de início automático 
define se a função de interrupção HSC inicia automaticamente sempre que o 
controlador entrar em qualquer modo de execução ou teste. 

Máscara de estouro (HSC0.MV) 

O bit de controle MV (Máscara de estouro) é usado para ativar(permitir) ou 
desativar (não permitir) que interrupção de estouro ocorra. Se o bit for limpo 
(0), e uma condição de estouro alcançado é detectada pelo HSC, a interrupção 
do usuário HSC não é executada.  

O bit de MV é controlado pelo programa do usuário e retém seu valor por um 
ciclo de energia. O programa do usuário deve configurar e limpar o bit de MV.  

Parâmetro Formato de 
dados 

Modos HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCO.MV bit 0...9 somente leitura 

Máscara de estouro negativo (HSC0.MN) 
Parâmetro Formato de 

dados 
Modos HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCO.MN bit 2...9 somente leitura 

Parâmetros da Interrupção 
HSC 
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O bit de controle MN (Máscara de estouro negativo) é usado para ativar 
(permitir) ou desativar (não permitir) que interrupção de estouro negativo 
ocorra. Se o bit estiver limpo (0), e uma condição de Estouro negativo 
alcançado for detectada pelo HSC, a interrupção do usuário HSC não será 
executada. 

O bit de MN é controlado pelo programa do usuário e retém seu valor por um 
ciclo de energia. O programa do usuário deve configurar e limpar o bit de MN. 

Máscara de predefinição alta (HSC0.MH) 
Parâmetro Formato de 

dados 
Modos HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCO.MH bit 0...9 somente leitura 

O bit de controle MH (Máscara de predefinição alta) é usado para ativar 
(permitir) ou desativar (não permitir) que a interrupção de predefinição alta 
ocorra. Se esse bit estiver limpo (0), e uma condição de Predefinição alta 
alcançada for detectada pelo HSC, a interrupção do usuário HSC não será 
executada. 

O bit de MH é controlado pelo programa do usuário e retém seu valor por um 
ciclo de energia. O programa do usuário deve configurar e limpar o bit de MH. 

Máscara de predefinição baixa (HSC0.ML) 
Parâmetro Formato de 

dados 
Modos HSC Acesso ao programa do usuário 

HSCO.ML bit 2...9 somente leitura 

O bit de controle ML (Máscara de predefinição baixa) é usado para ativar 
(permitir) ou desativar (não permitir) que a interrupção de predefinição baixa 
ocorra. Se esse bit estiver limpo (0), e uma condição de Predefinição baixa 
alcançada for detectada pelo HSC, a interrupção do usuário HSC não será 
executada. 

O bit de ML é controlado pelo programa do usuário e retém seu valor por um 
ciclo de energia. O programa do usuário deve configurar e limpar o bit de ML. 

O contador de alta velocidade na página 258 tem modos operacionais 
adicionais para implementar um Interruptor de limite programável 
(Programmable Limit Switch, PLS). A função PLS é usada para configurar o 
Contador de alta velocidade para operar como um PLS ou um interruptor de 
came rotativo. A função PLS suporta até 255 pares de predefinições alta e 
baixa, e pode ser usada quando você precisar de mais de um par de 
predefinições alta e baixa. 

Configurar um Interruptor 
de limite programável (PLS) 
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Ativando o PLS no HSC 

O modo PLS apenas opera alinhado ao HSC do controlador Micro800, e deve 
ser ativado na instrução HSC configurando o parâmetro 
HSCAppData.PLSEnable como True. 

O parâmetro PLSPosition reinicia após um ciclo completo e o valor de 
HSCSTS.HP ser atingido. Reiniciar a instrução HSC ou mover 0 para o 
parâmetro PLSPositon não reinicia o PLSPosition. 

Operação HSC quando PLS estiver ativado 

A função PLS pode operar com todas as outras capacidades HSC, inclusive a 
capacidade para selecionar quais eventos HSC geram uma interrupção do 
usuário. 

Quando a função PLS é ativada na página 290e o controlador está no modo de 
execução, o HSC conta os pulsos de entrada e os seguintes eventos ocorrem. 

• Quando o contagem alcança a primeira predefinição (HSCHP ou HSCLP) 
definida nos dados PLS, os dados da fonte de saída (HSCHPOutput ou 
HSCLPOutput) são gravados pela máscara HSC (HSCAPP.OutputMask). 

• Nesse ponto, as próximas predefinições (HSCHP e HSCLP) definidas nos 
dados PLS tornam-se ativas. 

• Quando o HSC conta a nova predefinição, os novos dados de saída são 
gravados pela máscara HSC. 

• Esse processo continua até que o último elemento dentro do bloco de 
dados PLS seja carregado. 

• Nesse ponto, o elemento ativo dentro do bloco de dados PLS é 
redefinido para zero. 

• Esse comportamento é chamado de operação circular. 

A diferença de PLS predefinida entre os módulos HSC integrado e HSC 
plug-in 

Os comportamentos PLS HSCHP e HSCLP predefinidos são diferentes entre 
os módulos HSC integrado e HSC plug-in. O bit HSC alto predefinido 
integrado será definido somente quando o último PLS for executado, 
enquanto o bit de alta predefinição do módulo HSC plug-in será definido 
quando o primeiro PLS for executado. Por exemplo, 

• HSC PLS0-PLS23 integrado: 

A predefinição alta será definida quando PLS23HP = valor acumulador 
A predefinição baixa será definida quando PLS23LP = valor 
acumulador 

• Plug-in HSC PLS0-PLS23: 

A predefinição alta será definida quando PLS0HP = valor acumulador 
A predefinição baixa será definida quando PLS0LP = valor acumulador 
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Este exemplo mostra como criar um programa Contador de Alta Velocidade 
(High-Speed Counter, HSC) na página 258 que usa um codificador de 
quadratura e inclui uma função de Interruptor de limite programável 
(Programmable Limit Switch, PLS). 

Codificador de quadratura usado no exemplo 

O exemplo do programa Contador de alta velocidade utiliza um bloco da 
função HSC e um contador de quadratura com as entradas em fase A e B. O 
codificador da quadratura determina a direção da rotação e a posição do 
equipamento rotativo, como um torno mecânico. O Contador bidirecional 
conta a rotação do codificador de quadratura. 

O codificador de quadratura a seguir é conectado às entradas 0 e 1. A direção 
da contagem é determinada pelo ângulo da fase entre A e B: 

• Se A vier antes do B, o contador aumenta. 
• Se B vier antes do A, o contador diminui. 

 

Criar um programa de Contador de alta velocidade (HSC) 

Execute as seguintes tarefas para criar, construir e testar o programa HSC e, 
em seguida, adicionar uma função PLS. 

Cabeçalho da 
tabela 

Cabeçalho da tabela 

1 Criar um diagrama da lógica de contatos e adicionar variáveis na página 282 
2 Atribuir valores às variáveis HSC na página 284 

3 Atribuir variáveis e criar o programa na página 285 
4 Testar o programa e executar o Contador de Alta Velocidade na página 286 
5 Adicionar uma função do Interruptor de limite programável (PLS) na página 288 

 

Exemplo: Como criar um 
programa do Contador de 
alta velocidade (HSC) 
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Crie um diagrama de lógica de contatos e em seguida adicione variáveis locais 
à linha. Este programa de amostra usa um controlador 2080-LC50-24QVB. O 
HSC   na página 258é suportado em todos os controladores Micro830 e 
Micro850, exceto os tipos de controladores 2080-LCxx-xxAWB. 

Para criar um diagrama da lógica de contatos e adicionar variáveis: 
1. Na Caixa de ferramentas do dispositivo, expanda a guia Catálogo para 

visualizar as pastas do dispositivo. 
2. Expanda a pasta Controladores e a pasta Micro830 para visualizar 

todos os controladores Micro830.  Clique duas vezes em um 
controlador (2080-LC50-24QVB) para adicioná-lo ao Organizador do 
projeto. 

 
3. No Organizador do projeto, clique com o botão direito do mouse em 

Programas, clique em Adicionar e em Novo LD: Diagrama da lógica de 
contatos para adicionar um novo programa de lógica de contatos. 

4. Clique com o botão direito do mouse em UntitledLD e selecione Abrir. 
5. Na caixa de diálogo Caixa de ferramentas. 

• clique duas vezes em Contato direto para adicioná-lo à linha, ou  
• arraste e solte um Contato direto na linha. 

 
6. Atribua uma variável ao contato direto: 

Criar um diagrama da lógica 
de contatos e adicionar 
variáveis 
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• Clique duas vezes no contato direto para exibir o Seletor de 
variáveis, e em seguida clique na aba E/S - Micro830. 

• Clique em _IO_EM_DI_05, clique em OK para atribuir o contato 
direto à entrada 5. 

 
7. Na caixa de diálogo Caixa de ferramentas, selecione um bloco da 

função e arraste até a direita do contato direto como mostrado na 
imagem a seguir. 

 

 
8. Clique duas vezes no bloco da função para exibir o Seletor do bloco de 

instruções. 
9. No Seletor do bloco de instruções, selecione HSC e clique em OK. 
10. Verifique se a linha da lógica de contatos é semelhante à figura a 

seguir. 

 
11. No Organizador do projeto, clique duas vezes em Variáveis locais para 

exibir a página Variáveis. 
12. Na página Variáveis, adicione as variáveis e tipos de dados a seguir. 

Nome da variável Tipo de dados 
MyCommand USINT 
MyAppData HSCAPP 
MyInfo HSCSTS 
MyPLS PLS 
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MyStatus UINT 

Resultados 

A página Variáveis deverá ficar como na imagem a seguir: 

 

Depois que você adicionar variáveis, siga estas etapas para adicionar valores 
às variáveis usando a coluna de Valor inicial no Seletor de variável. Um 
programa padrão geralmente usa uma routine para atribuir valores às 
variáveis. 

Para atribuir valores às variáveis HSC: 
1. Expanda MyAppData para visualizar todas as variáveis. 
2. Atribua o valor do modo HSC: 

• No campo Valor inicial para a variável MyAppData.HSCMode, digite 
6. 

• Veja HSCMode em tipo de dados HSCAPP na página 260 para obter 
mais informações sobre a descrição de cada valor. 

3. Atribua o resto dos valores às variáveis MyAppData como mostrado na 
figura a seguir. 

• No campo Valor inicial, insira o valor. 

Atribuir valores às variáveis 
HSC 
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• Veja Tipo de dados HSCAPP na página 260 para obter mais 
informações sobre a descrição de cada valor. 

 
4. Atribua o valor do comando HSC: 

• No campo Valor inicial para a variável MyCommand, digite 1. 
• Veja Valores HSCCmd na página 259 para obter mais informações 

sobre valores de comando. 

Depois de inserir os valores nas variáveis HSC, siga estas etapas para atribuir 
as variáveis ao bloco da função e crie o programa. 

Atribuir variáveis e criar o programa: 
1. No editor de diagramas da lógica de contatos, atribua cada variável 

para o elemento de bloco da função do HSC como mostrado. 

 

Atribuir variáveis e criar o 
programa 
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2. No Organizador do projeto, clique no controlador para exibir a árvore 
do Controlador. 

 
3. Na Árvore do controlador, clique em E/S integrada, e selecione filtros 

de entrada para o codificador. 

 
4. Verifique se o codificador está conectado ao controlador Micro830. 
5. Inicie o controlador Micro830 e conecte-o ao seu computador. 
6. Crie o programa e, em seguida, baixe para o controlador. 

Depois de baixar o programa HSC para o controlador, você pode testá-lo e 
executar o Contador de alta velocidade. 

Para testar o programa: 
1. Conecte-se ao Controlador. 

Testar o programa e 
executar o Contador de Alta 
Velocidade 
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2. No Organizador do projeto, clique duas vezes no programa HSC e, em 
seguida, clique duas vezes em Variáveis locais. 

Aparecem os valores das duas saídas HSC: STS (MyStatus) e HSCSTS 
(MyInfo). 

3. Clique duas vezes no contato direto _IO_IN_DI_05 para exibir a janela 
Seletor de variável. 

4. Clique na guia E/S Micro830 e clique na linha _IO_EM_DI_05. 
5. Selecione Bloquear e Valor lógico para forçar a entrada na posição ON. 

 
6. Para exibir os resultados, clique na guia Variáveis locais para exibir as 

alterações nas variáveis. 
7. Expanda MyAppData e a lista de variáveis MyInfo. 
8. Ligue o codificador para ver a contagem progressiva/regressiva do 

contador. Por exemplo, se o codificador estiver acoplado a um eixo do 
motor, ligue o motor para disparar a contagem do HSC. 

9. Verifique se o Valor lógico na variável MyStatus é 1, indicando que o 
HSC está executando. 

10. Visualize o valor do contador em MyInfo.Accumulator. 

Veja HSC (contador de alta velocidade) na página 258 para obter uma 
lista completa dos códigos de status. 

Resultados 

Neste exemplo, uma vez que MyInfo.Accumulator alcançar o valor de 
Predefinição alta de 40, a saída 0 é ligada e o sinalizador HPReached é ligado. 
Se MyInfo.Accumulator alcançar o valor de Predefinição baixa de -40, a saída 1 
é ligada e o sinalizador LPReached também é ligado. 
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Este exemplo explica como adicionar uma função de Interruptor de limite 
programável (PLS) ao programa HSC. 

Valores de variável para as configurações do contador: 

Add a Programmable Limit 
Switch (PLS) function 
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• MyAppData.PlsEnable é usado para ativar ou desativar as 
configurações do PLS. Ele deve ser configurado como FALSO 
(desativado) se a variável MyAppData for usada. 

• MyAppData.HscID é usado para especificar quais entradas integradas 
serão usadas com base no modo e no tipo de aplicativo. Veja 
Mapeamento de entradas HSC e cabeamento para saber os diferentes 
IDs que podem ser usados e também as entradas integradas e suas 
características. 

• Se ID 0 for usado, ID 1 não pode ser usado no mesmo controlador 
porque as entradas são usadas por definição e retenção. 

• MyAppData.HscMode é usado para especificar o tipo de operação que 
o HSC usa para contar. Veja Modo HSC (HSCAPP.HSCMode) na página 
260. 

Para ativar o PLS: 
1. No Organizador do projeto, clique duas vezes em Variáveis locais para 

exibir a página Variáveis. 
2. Ative a função PLS: 

• No campo de Valor inicial para a variável MyAppData.PlsEnable, 
selecione TRUE. 

3. Configure o estouro negativo e o estouro: 

• No campo Valor inicial para MyAppData.OFSetting, digite 50. 
• No campo Valor inicial para MyAppData.UFSetting, digite -50. 

4. (opcional) Configure a máscara de saída se uma saída for usada. 

Resultados para este exemplo: 

• A variável PLS tem uma dimensão de [1..4]. Isso significa que o HSC 
pode ter quatro pares de Predefinições alta e baixa. 

• Os valores de predefinições altas devem ser configurados mais 
baixos que o OFSetting e a Predefinição baixa deve ser maior que o 
UFSetting. 
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• Os valores HscHPOutPut e HscLPOutPut determinam quais saídas 
serão ligadas quando uma Predefinição alta ou Predefinição baixa 
for alcançada. 

 

Este exemplo descreve os resultados quando o PLS é ativado usando valores 
de parâmetro específicos do HSC   na página 258e PLSData. 

Valores de parâmetro HSC 

Este exemplo presume que os parâmetros do HSC estejam configurados para 
os valores a seguir:  

• HSCApp.OutputMask = 31 
• HSCApp.HSCMode = 0 
• HSC controla saída integrada 0...4 apenas 

Valores do parâmetro PLSData 

Este exemplo presume que os parâmetros PLSData para a variável (HSC_PLS) 
estejam configurados conforme segue. 

 

Exemplo: Interruptor de 
limite programável (PLS) 
ativado 
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Resultados do PLS ativado 

Para esse exemplo, os seguintes eventos ocorrem.  

• Quando a lógica de contatos executar pela primeira vez: 
HSCSTS.Accumulator = 1 que significa todas as saídas são desligadas. 

• Quando HSCSTS.Accumulator = 250, HSC_PLS[1] .HSCHPOutput é 
enviado pelo HSCAPP.OutputMask e energiza as saídas 0 e 1.  

• O envio da saída da predefinição alta através da máscara de saída é 
repetido, à medida que o HSCSTS.Accumulator atinge 500, 750 e 1000 
e o controlador energiza as saídas 0...2, 0...3 e 0...4 respectivamente. 

• Depois que a operação termina, o ciclo redefine e repete desde 
HSCSTS.HP = 250.  

• Quando o todo ciclo for concluído e o valor de HSCSTS.HP for atingido, 
o parâmetro PLSPositon reiniciará. 
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Capítulo 15 

Instruções HSCE 

Use as instruções HSCE para monitorar e controlar o contador de alta 
velocidade. 

Instrução Descrição 

HSCE na página 293 HSCE inicia, para e lê o valor do acumulador. 
HSCE_CFG na página 295 HSCE_CFG é a configuração do contador de alta velocidade. 
HSCE_CFG_PLS na página 297 HSCE_CFG_PLS é a configuração PLS do contador de alta velocidade. 
HSCE_READ_STS na página 299 HSCE_READ_STS lê o status do contador de alta velocidade. 
HSCE_SET_STS na página 293 HSCE_SET_STS define/redefine manualmente o status do contador de alta velocidade. 

 

HSCE é usado para controlar e ler o contador HSC. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL TRUE – o HSCE inicia o bloco da função e o módulo HSC do plug-in. Acumulador = InitAcc. O status do HSCE 
será redefinido. Taxa1 = 0, Taxa2 = 0. 
FALSE – o acumulador é atualizado pela leitura do módulo do plug-in. Concluído, Ativo, Erro = FALSE 
enquanto ErrorID = 0, Taxa1, Taxa2 = 0. 

HSCE 
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Canal Entrada HSCE_CHANNEL O canal HSCE. 
Executar Entrada BOOL Para HSCE contar o estado operacional. 

TRUE – HSCE conta os pulsos. 
FALSE – HSCE para a contagem. 

Reset Entrada BOOL True – todas as saídas e o acumulador são limpos. Taxa1 e Taxa2 também são limpas para 0. Status do 
módulo HSC do plug-in limpo. A prioridade da entrada de reset é maior que a da entrada de executar 

Concluído Saída BOOL True – quando Ativação de HSCE é True e nenhum erro é detectado 
False – quando Ativação de HSCE é True, mas Executar é False. 

Ativo Saída BOOL True – quando ativação de HSCE é True, Concluído é True e Executar é False. 
False – quando Ativação de HSCE é True, mas Executar é False. 

Taxa1 Saída REAL Taxa do pulso de corrente em unidades do usuário por segundo (método por pulso). 
Taxa2 Saída REAL Taxa do pulso de corrente em unidades do usuário por segundo (método cíclico). 
TPValue Saída LINT Captura do valor do acumulador quando a sonda de toque é acionada. 
OutputSts Saída UINT O status de saída física e virtual do plug-in HSC é aplicável apenas ao contador HSC 0. 

Bit 0: Saída 0 (status de saída física) 
Bit 1 a 15: Saída 1 à saída 15 (status de saída virtual) 

Status Saída UINT Informações do status de HSC. 
Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
ErrorID Saída UINT Quando ocorre um erro, ErrorID contém o código de erro. 

Exemplo de diagrama do bloco da função HSCE 
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Exemplo do diagrama da lógica de contatos HSCE 

 

Exemplo da estrutura do texto HSCE 

 

 

HSCE_CFG é usado para configurar o contador de alta velocidade. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

HSCE_CFG 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de 
dados 

Descrição 

Executar Entrada BOOL A borda ascendente inicia a configuração de HSC. (A Ativação de HSCE deve ser igual a FALSE) 
A borda descendente limpará todo o valor de saída. 

Canal Entrada HSCE_CHANNE
L 

O canal HSCE. 

InitAccumulator Entrada LINT Valor inicial do acumulador. 
OFSetting Entrada LINT Valor limite de sobrecarga do contador. 

UFSetting Entrada LINT Valor limite de subcarga do contador. 

HPSetting Entrada LINT Valor de alta predefinição (HP) de HSCE. 

LPSetting Entrada LINT Valor de baixa predefinição (LP) de HSCE. 
PLS_Offset Entrada USINT Deslocamento com o qual iniciar na matriz de dados PLS. 
OutputMask Entrada USINT Máscara de saída para a funcionalidade PLS. 
HPOutput Entrada UDINT Estado das saídas de alta predefinição. 
LPOutput Entrada UDINT Estado das saídas de baixa predefinição. 
Concluído Saída BOOL Ação de configuração de HSC (iniciada por essa instrução) bem-sucedida. 
Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
ErrorID Saída UINT Quando ocorre um erro, ErrorID contém o código de erro. 

Exemplo de diagrama do bloco da função HSCE_CGF 
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Exemplo do diagrama da lógica de contatos HSCE_CGF 

 

Exemplo da estrutura do texto HSCE_CGF 

 

 

Esta instrução é usada para configuração de HSC com o interruptor de limite 
programável (PLS). Esta função é um conjunto adicional de modos 
operacionais para o contador de alta velocidade. Ao operar nestes modos, os 
valores da predefinição e dos dados de saída são atualizados usando dados 
fornecidos pelo usuário cada vez que uma das predefinições é atingida. Estes 
modos são programados fornecendo um arquivo PLS que contém os 
conjuntos de dados a serem usados. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

HSCE_CFG_PLS 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL A borda ascendente inicia a configuração de HSC. (A Ativação de HSCE deve ser igual a FALSE) 
A borda descendente limpará todo o valor de saída. 

Canal Entrada HSCE_CHANNEL O canal HSCE. 
InitAccumulator Entrada LINT Valor inicial do acumulador. 
OFSetting Entrada LINT Valor limite de sobrecarga do contador. 

UFSetting Entrada LINT Valor limite de subcarga do contador. 
PLS_Data Entrada PLS2 Matriz de PLS (PLS_64) 

PLS_Size Entrada USINT Tamanho de dados de PLS e o valor máximo é 24 para o plug-in. 
PLS_Offset Entrada USINT Deslocamento com o qual iniciar na matriz de dados PLS. 
OutputMask Entrada USINT Máscara de saída para a funcionalidade PLS. 
Concluído Saída BOOL Ação de configuração de HSC (iniciada por essa instrução) bem-sucedida. 
Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
ErrorID Saída UINT Quando ocorre um erro, ErrorID contém o código de erro. 

Exemplo de diagrama do bloco da função HSCE_CGF_PLS 
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Exemplo do diagrama da lógica de contatos HSCE_CGF_PLS 

 

Exemplo da estrutura do texto HSCE_CGF_PLS 

 

 

A instrução é usada para ler o status de HSC atual. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

HSCE_READ_STS 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Se Ativar for True, então HSC2StsInfo será atualizado. 
Canal Entrada HSCE_CHANNEL O canal HSCE. 
Válido Saída BOOL HSC2StsInfo é válido se for TRUE. 
HSCEStsInfo Entrada LINT Valor limite de sobrecarga do contador. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
ErrorID Saída UINT Quando ocorre um erro, ErrorID contém o código de erro. 

Exemplo de diagrama do bloco da função HSCE_READ_STS 

 

Exemplo do diagrama da lógica de contatos HSCE_READ_STS 

 

Exemplo da estrutura do texto HSCE_READ_STS 
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A instrução define e redefine manualmente os sinalizadores de status de 
contagem de HSC. O bloco da função HSC deve ser parado para que o bloco 
da função HSCE_SET_STC defina ou redefina seu status HTS. Se o bloco da 
função HSC não for parado ou o canal HSC não for configurado, o bloco da 
função HSC2_SET_STS lançará um erro. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Ativação do bloco da função. 
TRUE – define/redefine o status do HSC. 
FALSE – não há alteração no status do HSC. 

Canal Entrada HSCE_CHANNEL O canal HSCE. 
HPReached Saída BOOL Quando o valor de alta predefinição for atingido, este bit será definido como TRUE pelo módulo do 

plug-in. Defina ou redefina este bit pelo bloco da função HSCE_SET_STS. 
LPReached Entrada BOOL Quando o valor de baixa predefinição for atingido, esse bit será definido como TRUE pelo módulo 

do plug-in. Defina ou redefina este bit pelo bloco da função HSCE_SET_STS. 
OFOccurred Entrada BOOL Quando ocorrer uma sobrecarga, este bit será definido como TRUE pelo módulo do plug-in. Defina 

ou redefina este bit pelo bloco da função HSCE_SET_STS. 

UFOccurred Entrada BOOL Quando ocorrer uma subcarga, este bit será configurado como TRUE pelo módulo do plug-in. 
Defina ou redefina este bit pelo bloco da função HSCE_SET_STS. 

TouchProbe Entrada BOOL Quando a sonda de toque for acionada, este bit será definido como TRUE pelo módulo do plug-in. 
Reter Entrada BOOL Quando a retenção de HSC for acionada, este bit será definido como TRUE pelo módulo de plug-in. 

Defina ou redefina este bit pelo bloco da função HSCE_SET_STS. Este parâmetro de entrada é 
efetivo apenas para o contador 0. Para o contador 1, sempre é redefinido 

HSCE_SET_STS 
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Predefinição Entrada BOOL Quando Reset Z ACC for acionado, este bit será definido como TRUE pelo módulo do plug-in. 
Defina ou redefina este bit pelo bloco da função HSCE_SET_STS. 
Este parâmetro de entrada é efetivo apenas para o contador 0. Para o contador 1, sempre é 
redefinido. 

Concluído Saída BOOL Ação de configuração de HSC (iniciada por essa instrução) bem-sucedida. 
Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
ErrorID Saída UINT Quando ocorre um erro, ErrorID contém o código de erro. 

Exemplo de diagrama do bloco da função HSCE_SET_STS 

 

Exemplo do diagrama da lógica de contatos HSCE_SET_STS 
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Exemplo da estrutura do texto HSCE_SET_STS 

 

 

A tabela a seguir descreve os códigos de erro de status para as instruções de 
HSCE na página 293: 

Código 
ErrorID 

Descrição do erro Ação corretiva 

0 A instrução concluiu a operação com êxito.  

1 Arquivos de configuração do HSC 
inválidos. 

Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
Para obter as informações de contato, consulte: 
http://www.rockwellautomation.com/support 

2 Tipo do módulo HSC inválido. Corrija o tipo do módulo. Por exemplo, como selecionar o tipo do módulo de 
plug-in. 

3 ID do Slot do HSC inválida. Corrija a ID do Slot no Canal de entrada do bloco da função. 

4 ID do HSC inválida. Corrija a ID do HSC. Por exemplo, defina como 0 para o contador 0. 
5 Modo inválido para o Canal. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
6 Tamanho do PLS inválido. O tamanho do PLS deve ser ≤24 e o tamanho da matriz de dados do PLS deve ser 

≥tamanho do PLS. 
7 Offset do PLS inválido. O Offset do PLS + o tamanho do PLS devem estar dentro do tamanho da matriz dos 

dados de PLS. 
8 Valor de InitAccumulator inválido. Corrija o valor de InitAccumulator. Talvez ele esteja acima do limite ou fora da 

faixa de limite do LP ou HP (LP≤InitACC≤HP). 
9 LP inválido. Corrija o valor de LP. Ele pode estar acima do limite. 
10 OF inválido. Corrija o valor de OF. 
11 UF inválido. Corrija o valor de UF. 
12 HP inválido. Corrija o valor de HP. 
13 Não há configuração para o HSCE. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
14 Estado de HSCE inválido. Verifique o bloco da função de HSCE relacionado para confirmar o estado desse 

bloco da função. 
15 Módulo do plug-in inválido Verifique o módulo do plug-in para confirmar se ele é o módulo de HSC. 
16 O HSCE está funcionando. Quando o HSC está fazendo contagem, nenhuma configuração e status de 

configuração são permitidos. HSCE_CFG na página 295 e HSCE_CFG_PLS na página 
297 são executados enquanto o HSCE estiver em execução. 

17 Pare a falha do plug-in de HSC. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
18 Falha da gravação da taxa de atualização. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
19 Falha da gravação de número de mais. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
20 Falha da gravação de ACC da aplicação. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
21 Falha da gravação de ACC. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
22 Falha da gravação da aplicação. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
23 Falha da gravação do número de PLS. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

24 Grave em fluxos de falha. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
25 Subscreva fluxos de falha. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
26 Falha da gravação de predefinição baixa. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
27 Falha da gravação de predefinição alta. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
28 Falha da gravação de saída de 

predefinição baixa. 
Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

29 Falha da gravação de saída de 
predefinição alta. 

Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

Códigos de erro HSCE 

http://www.rockwellautomation.com/support
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Código 
ErrorID 

Descrição do erro Ação corretiva 

30 Falha da gravação da máscara de saída. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
31 Falha da gravação de saída de PLS de 

predefinição baixa. 
Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

32 Falha da gravação de saída de PLS de 
predefinição alta. 

Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

33 Falha da gravação de PLS de predefinição 
baixa. 

Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

34 Falha da gravação de saída de PLS de 
predefinição alta. 

Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

35 Falha da gravação do Offset de PLS. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
36 Falha da gravação do número de PLS. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
37 Falha da leitura de status. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
38 Falha da leitura de predefinição alta. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
39 Falha da leitura de predefinição baixa. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
40 Falha da leitura de ACC. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

41 Falha da leitura do número de amplitude 
do pulso. 

Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

42 Falha de leitura da amplitude do pulso. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
43 Falha da leitura do número do pulso. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
44 Falha da leitura da taxa de atualização dos 

códigos. 
Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

45 Falha da gravação do status. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
46 Falha de leitura de saída de predefinição 

baixa. 
Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

47 Falha de leitura de saída de predefinição 
alta. 

Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

48 Falha de leitura do número do PLS. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
49 N/A Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
50 Falha de gravação da aplicação do status. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
51 Canal de entrada inválido. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
52 Falha da leitura da sonda de toque. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

53 Falha da gravação do reset de ACC. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

54 Falha inicialização de HSC. Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

55 O contador está desabilitado. O contador de HSC está desabilitado. Verifique a configuração do canal para 
conferir se o contador de HSC está habilitado. 

56 Valor da máscara de saída inválido. Verifique se a máscara de saída está dentro do intervalo válido. Para o módulo de 
plug-in de HSC, o intervalo é de 0–65535. 

57 Saída de predefinição alta inválida. Verifique se a saída do HP está dentro do intervalo válido. Para o módulo de 
plug-in de HSC, o intervalo é de 0–65535. 

58 Predefinição de saída baixa inválida. Verifique se a saída do LP está dentro do intervalo válido. Para o módulo de 
plug-in de HSC, o intervalo é de 0–65535. 

59 Versão de UPM não suportada. Verifique a configuração para a versão do módulo do plug-in de HSC. 

60 Um módulo de HSC não foi adicionado. Verifique se o módulo do plug-in específico é o módulo de HSC. 

61 O módulo do plug-in de HSCE não está 
configurado. 

Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

62 O erro da gravação do plug-in de UPM 
ocorreu durante a mudança do modo do 
plug-in de HSC para Fora de execução. 

Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
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Código 
ErrorID 

Descrição do erro Ação corretiva 

63 O erro da gravação do plug-in de UPM 
ocorreu durante a mudança do modo do 
plug-in de HSC para o modo de Execução. 

Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 

64 Um erro de leitura do plug-in de UPM 
ocorreu durante a leitura do Status de 
saída. 

Entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell Automation. 
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Capítulo 16 

Instruções de entrada/saída 

Use instruções de Entrada/Saída para ler ou escrever dados para ou de um 
controlador ou módulo usando sinais enviados para um dispositivo que é 
conectado fisicamente a um controlador lógico programável. Os relés de 
entrada transferem sinais para os relés internos e os relés de saída transferem 
sinais para os dispositivos de saída externos. 

Instrução Descrição 

LCD na página 307 Micro810 apenas. 
Exibe uma string ou número em uma tela de LCD. 

LCD_BKLT_REM na página 309 Define os parâmetros de iluminação de fundo do LCD em um programa do usuário. 

LCD_REM na página 311 Exibe as mensagens definidas pelo usuário para o LCD remoto. 

RHC na página 314 Lê o valor do relógio de alta velocidade no controlador Micro800. 
RPC na página 315 Lê a soma de verificação do programa de usuário, ou do controlador ou Módulo de memória. 
DLG na página 316 Grava os valores variáveis do mecanismo de tempo de execução em um arquivo de log de dados 

em um cartão de memória. 
IIM na página 317 Atualiza as entradas antes da varredura de saída normal. 
IOM na página 319 Atualiza as saídas antes da varredura de saída normal. 
KEY_READ na página 321 Micro810 apenas. 

Lê o status da Chave no módulo de LCD opcional quando a tela do usuário está ativa. 
KEY_READ_REM na página 324 Micro820 apenas. 

Lê o status da Chave no módulo de LCD remoto opcional quando a tela do usuário está ativa. 

MM_INFO na página 326 Ler as informações de cabeçalho do módulo de memória. 

MODULE_INFO na página 328 Lê as informações de um módulo de expansão ou plug-in, com exceção do módulo de memória 
2080-MEMBAK-RTC. 

PLUGIN_INFO na página 339 Lê as informações de um módulo de expansão ou plug-in genérico, com exceção do módulo de 
memória 2080-MEMBAK-RTC. 

PLUGIN_READ na página 341 Lê dados de um módulo do plug-in genérico, com exceção do módulo de memória 
2080-MEMBAK-RTC. 

PLUGIN_RESET na página 343 Redefine o hardware para um módulo do plug-in genérico, com exceção do módulo de memória 
2080-MEMBAK-RTC. 

PLUGIN_WRITE na página 344 Grava dados em um módulo do plug-in genérico, com exceção do módulo de memória 
2080-MEMBAK-RTC. 

RCP na página 346 Lê e grava dados de recibo para e de um cartão de memória SD. 

RTC_READ na página 348 Lê as informações do módulo do relógio em tempo real (RTC). 
RTC_SET na página 350 Define dados RTC para as informações do módulo RTC. 

SYS_INFO na página 352 Lê o bloco de dados de status para o controlador Micro800. 

TRIMPOT_READ na página 355 Lê o valor trimpot de um trimpot específico. 

 

Exibe uma string ou um número na tela LCD opcional. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 

LCD 
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contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro810. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - a LCD alterna para a tela definida pelo usuário (strings exibidas no LCD) em vez da tela de 
status de E/S. 
FALSE - o LCD exibe o conteúdo da tela de status de E/S. 

Line1 Entrada STRING String exibida na linha 1 do LCD. 
Line2 Entrada STRING String exibida na linha 2 do LCD. 

Line3 Entrada STRING String exibida na linha 3 do LCD. 
Line4 Entrada STRING String exibida na linha 4 do LCD. 
LCD Saída BOOL TRUE - função ativada. 

Exemplo de diagrama do bloco da função LCD 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos LCD 
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Exemplo de texto estruturado LCD 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

TESTOUTPUT := LCD(LCDENABLE, LINE1, LINE2, LINE3, LINE4) ; 

Resultados 

 

Define os parâmetros de iluminação de fundo do LCD em um programa do 
usuário. 

Detalhes da operação: 

As configurações de iluminação de fundo definidas na LCD_BKLT_REM são 
usadas quando a tela de LCD remoto está: 

• tela definida usando LCD_REM definida pelo usuário. 
• a tela de Status de ES padrão. 
• Para todas as outras telas, as configurações de iluminação de fundo 

usadas são aquelas definidas usando o menu no LCD remoto. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820. 

LCD_BKLT_REM (iluminação 
de fundo LCD remota) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa REM_LCD_BKLT, sobrescreve qualquer configuração atual de iluminação de fundo. 
FALSE - REM_LCD_BKLT está desativado e as configurações do menu LCD remoto em vigor. 

Cor Entrada UINT Código da cor da iluminação de fundo 
• 0: Branco 
• 1: Azul 
• 2: Vermelho 
• 3: Verde 
• 4-65535: Reservado 

Modo Entrada UINT • 0 : Permanentemente DESLIGADO 
• 1: Permanentemente LIGADO 
• 2: Flash (intervalo de 1 s) 
• 3-65535: Reservado 

LCD_BKLT_REM Saída BOOL TRUE - Instrução executada com sucesso. 
FALSE - Ocorreu um erro durante a execução da instrução. 

Sts Saída UINT Status da operação do LCD remoto. 
Códigos de status LCD_BKLT_REM: 
• 0 - Habilitar entrada é falso. 
• 1 - Sucesso. 
• 2 - LCD remoto não detectado. 

Pode ocorrer quando: 
• O LCD remoto não está fisicamente conectado ao controlador ou a fiação está incorreta. 
• As configurações da porta serial são diferentes do exigido para o LCD remoto. 

• 3 - Erro de conexão. 
Pode ocorrer quando há um erro de máquina de estado interno como uma incompatibilidade 
entre a versão controlador FW e a versão do RLCD FW. 

• 4 - Código de cor inválido. 
• 5 - Modo inválido. 
• 6-65535 - Reservado. 

Exemplos de Diagrama do bloco da função LCD_BKLT_REM 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos LCD_BKLT_REM 

 

Exemplo de Texto estruturado LCD_BKLT_REM 

 

 

Exibe as mensagens definidas pelo usuário para o LCD remoto. 

Detalhes da operação: 

• Na Line1 a Line8, o comprimento máximo da string é 24 caracteres. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

LCD_REM (LCD remoto) 
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Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitar o bloco de instruções. 
TRUE - o LCD remoto muda da tela de status de E/S para a tela definida pelo usuário. 
FALSE - o LCD remoto volta para a tela de status de E/S. 

Fonte Entrada UDINT Tamanho da fonte para mensagem de inicialização: 
• 0: Padrão (Grande – 8x16) 
• 1: Pequeno (8x8) 
• 2: Grande (8x16) 
• 3: Extragrande (16x16) 
• 4 em diante: Reservado 
 
O tamanho do LCD remoto é de 192 x 64 pixels. 
Quando o tamanho da fonte para a mensagem de inicialização for fonte pequena, o 
LCD remoto é exibido: 
• strings em Line1 até a Line8. 
• um máximo de 24 caracteres por linha. 
 
Quando o tamanho da fonte para a mensagem de inicialização é grande ou extra 
grandes, o LCD remoto é exibido: 
• strings em Line1 até a Line4. 
• ignora strings em Line5 para Line8. 
• um máximo de 12 caracteres por linha. 

Line1 Entrada String String a ser exibida na linha 1 do LCD. 
Na Line1 a Line8, o comprimento máximo da string é 24 caracteres. 

Line2 Entrada String String exibida na linha 2 do LCD. 
Line3 Entrada String String exibida na linha 3 do LCD. 

Line4 Entrada String String exibida na linha 4 do LCD. 
Line5 Entrada String String exibida na linha 5 do LCD. 

Line6 Entrada String String exibida na linha 6 do LCD. 
Line7 Entrada String String exibida na linha 7 do LCD. 
Line8 Entrada String String exibida na linha 8 do LCD. 

LCD_REM Saída BOOL Ativação do bloco da função. 
Quando Habilitar = TRUE, a exibição do usuário está ativa. 
Quando Habilitar = FALSE, a exibição de Menu/Status de ES está ativa. 

Sts Saída UINT Status da operação do LCD remoto. 
Códigos de status LCD_REM: 
• 0 - Habilitar entrada é falso. 
• 1 - Mensagem de usuário exibida com sucesso. 
• 2 - LCD remoto não detectado. 
• 3 - Erro de conexão. 

Pode ocorrer quando: 
• O LCD remoto não está fisicamente conectado ao controlador (ou a fiação está 

incorreta). 
• As configurações da porta serial são diferentes do exigido para o LCD remoto. 

• 4 - Código de fonte inválido. 
• 5 - 5-65535 - Reservado. 
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Exemplos de Diagrama do bloco da função LCD_REM 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos LCD_REM 

 

Exemplo de Texto estruturado LCD_REM 
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Lê o valor do relógio de alta velocidade no controlador Micro800. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - lê o relógio de alta velocidade. 
FALSE – sem operações. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

RHC Saída UDINT O valor do relógio de alta velocidade. 

Resolução do relógio de alta velocidade 
Tipo de controlador Incrementos Base do tempo Resolução 

Micro810 4 a cada 40 microssegundos 10 microssegundos 40 microssegundos 

Micro820 
Micro830 
Micro850 

1 a cada 10 microssegundos 10 microssegundos 10 microssegundos 

Exemplo de diagrama do bloco da função RHS 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos de RHS 

 

RHC (ler relógio de alta 
velocidade) 
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Exemplo de Texto estruturado RHS 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

TESTOUTPUT2 := RHC() ; 

Lê a soma de verificação do programa de usuário, ou do controlador ou 
Módulo de memória. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

MemMod Entrada BOOL TRUE - o valor é obtido do módulo de memória. 
FALSE - o valor é obtido do controlador Micro800. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

RPC Saída UDINT O valor de soma de verificação do programa do usuário especificado. 

Exemplo de Diagrama do Bloco da Função RPC 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos RPC 

 

RPC (ler soma de verificação 
do programa) 
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Exemplo de texto estruturado RPC 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

TESTOUTPUT2 := RPC(TESTINPUT) ; 

Grava os valores variáveis do mecanismo de tempo de execução em um 
arquivo de log de dados em um cartão de memória. 

Ao gravar em um log de dados, um máximo de 50 pastas de grupo é permitido 
por dia. Cada pasta de grupo tem um máximo de 50 arquivos com um 
tamanho de 4k a 8k. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Gravação de log de dados habilitada. 
TRUE - Ativação da borda ascendente detectada, inicia a operação de log de dados de 
início quando as operações de instrução anteriores forem concluídas. 
FALSE - borda ascendente não detectada. 

TSEnable Entrada BOOL TRUE - Sinalizador de ativação do log do carimbo de data e hora. 
CfgID Entrada USINT Número de ID VA da configuração de log de dados de 1-10. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Status Saída USINT Status atual da instrução. 
Códigos de status do log de dados: 
• 0 - Ocioso 
• 1 - Em andamento 
• 2 - Bem-sucedido, indica que o log de dados foi concluído. 
• 3 - Erro, indica que o log de dados foi concluído com um erro. 

DLG (log de dados) 
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ErrorID Saída UDINT Um código de erro numérico exclusivo para DLG. 

Códigos de erro de DLG 
Código de erro Nome do erro Comentários 
0 DLG_ERR_NONE Sem erro. 
1 DLG_ERR_NO_SDCARD Cartão SD ausente. 

2 DLG_ERR_RESERVED Reservado. 
3 DLG_ERR_DATAFILE_ACCESS Erro de acesso ao arquivo de log de dados. 

4 DLG_ERR_CFG_ABSENT O arquivo de configuração de log de dados está ausente. 
5 DLG_ERR_CFG_ID O ID de configuração está ausente no arquivo de configuração de log de dados. 
6 DLG_ERR_RESOURCE_BUSY A operação de log de dados vinculada a esse ID de log de dados é usada por outra 

operação FB. 
7 DLG_ERR_CFG_FORMAT O formato do arquivo de configuração de log de dados é inválido. 
8 DLG_ERR_RTC O relógio em tempo real é inválido. 
9 DLG_ERR_UNKNOWN Erro não especificado ocorreu. 

Exemplo de diagrama do bloco da função DLG 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos DLG 

 

Exemplo de texto estruturado DLG 

 

 

Atualiza entradas antes da varredura da saída normal. IIM (entrada imediata) 
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Detalhes da operação: 

• Usado normalmente no início de um programa de interrupção para 
selecionar ou mascarar entradas que serão imediatamente verificadas 
para obter as entradas atuais. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Estas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa o bloco de instruções. 
FALSE - não executa. 

InputType Entrada USINT Identifica o tipo de entrada: 
0 - Entrada integrada. 
1 - Entrada de plug-in. 

InputSlot Entrada USINT Identifica o slot de entrada. 
0 - Entrada integrada 
1,2,3,4,5 - Número do slot do plug-in. (Os slots são numerados da esquerda para a 
direita, a partir do número 1). 
Para a entrada integrada, sempre 0. 
Para a Entrada de plug-in, o slot de entrada é 1,2,3,4,5 (número de slots de Plug-in, 
iniciando com o slot que está mais à esquerda = 1). 

Sts Saída USINT Status da varredura da entrada imediata. 
Códigos de status (Sts) IIM: 
• 0x00 - Não ativado (nenhuma ação tomada). 
• 0x01 - Sucesso na varredura de entrada/saída. 
• 0x02 - Tipo de entrada/saída inválido. 
• 0x03 - Slot de entrada/saída inválido. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
TRUE - entrada atualizada. 
FALSE - entrada não atualizada. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 
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Exemplo de diagrama do bloco da função IIM 

 

Exemplo de diagrama de lógica de contatos IIM 

 

Exemplo de texto estruturado IIM 

 

 

Resultados 

 

Atualizar as saídas anteriores para a verificação de saída normal. 

Detalhes da operação: 

IOM (saída imediata) 
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• Normalmente usada no fim de um programa de interrupção para 
selecionar ou mascarar quais saídas são imediatamente verificadas e 
atualizadas. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Estas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa instrução. 
FALSE - não executa. 

OutputType Entrada USINT Identifica o tipo de saída: 
0 - saída integrada. 
1 - saída de plug-in. 

OutputSlot Entrada USINT Identifica o slot de saída: 
0 - saída integrada 
1,2,3,4,5 - Número do slot do plug-in. (Os slots são numerados da esquerda para a 
direita, a partir do número 1). 
Para a saída integrada, sempre 0. 
Para a Saída de plug-in, o slot de saída é 1,2,3,4,5 (número de slots de Plug-in, iniciando 
com o slot que está mais à esquerda = 1). 

Sts Saída USINT Status da varredura da saída imediata. 
Códigos de status (Sts) IOM: 
• 0x00 - Não ativado (nenhuma ação tomada). 
• 0x01 - Sucesso na varredura de entrada/saída. 
• 0x02 - Tipo de entrada/saída inválido. 
• 0x03 - Slot de entrada/saída inválido. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
TRUE - saída atualizada. 
FALSE - Saída não atualizada. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função IOM 
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Exemplo de diagrama da lógica de contatos IOM 

 

Exemplo de texto estruturado IOM 

 

 

Resultados 

 

Lê o status da Chave no módulo de LCD opcional quando a tela do usuário 
está ativa. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica ao controlador Micro810. 

KEY_READ (ler chaves no 
LCD) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilita o bloco de instruções. 
TRUE - habilita teclas de leitura no teclado LCD remoto. 
FALSE - desabilita teclas de leitura no teclado LCD remoto. 

CKYL Saída BOOL TRUE: Tecla ESC pressionada por mais de 2 segundos. 
EKYL Saída BOOL TRUE: Tecla OK pressionada por mais de 2 segundos. 

CKY Saída BOOL TRUE: Tecla ESC pressionada. 
EKY Saída BOOL TRUE: Tecla OK pressionada. 
UKY Saída BOOL TRUE: Tecla Para Cima pressionada. 

DKY Saída BOOL TRUE: Tecla Para Baixo pressionada. 
LKY Saída BOOL TRUE: Tecla Esquerda pressionada. 
RKY Saída BOOL TRUE: Tecla Direita pressionada. 

Exemplo de diagrama do bloco da função KEY_READ 
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Exemplo de diagrama da lógica de contatos KEY_READ 

 

Exemplo de texto estruturado KEY_READ 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

KEY_READ_1(KEYENABLE) ; 

KEY_EKYL := KEY_READ_1.EKYL ; 

KEY_CKY := KEY_READ_1.CKY ; 

KEY_EKY := KEY_READ_1.EKY ; 

KEY_UKY := KEY_READ_1.UKY ; 

KEY_DKY := KEY_READ_1.DKY ; 

KEY_RKY := KEY_READ_1.RKY ; 

KEY_LKY := KEY_READ_1.LKY ; 
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Lê o status da Chave no módulo de LCD remoto opcional quando a tela do 
usuário está ativa. 

Detalhes da operação: 

• Use a instrução LCD_REM para ativar a tela do usuário no módulo LCD 
remoto. Se a tela do usuário não está ativa, um erro ocorre durante a 
execução de KEY_READ_REM. 

• A propriedade P-BUTTON em um arquivo de função LCD é ativada, 
caso contrário, todos os status da chave são FALSE. 

• Apenas pressionamentos de tecla únicos são compatíveis com a 
instrução KEY_READ_REM; não há suporte para combinações de 
pressionamento de duas teclas. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - Habilita 
FALSE - Desabilita 

KEY_READ_REM Saída BOOL TRUE - Os dados da tecla do LCD remoto são lidos com sucesso. 
FALSE - Habilitar é falso, há um erro de leitura. Dados da chave do LCD remoto ou tela 
do usuário não está ativa. 

Sts Saída UINT Status da operação KEY_READ_REM. 
Códigos de status de KEY_READ_REM: 
• 0 - Habilitar Entrada é falso. 
• 1 - Dados de chave lidos com sucesso. 
• 2 - LCD remoto não detectado. 

Pode ocorrer quando: 
• O LCD remoto não está fisicamente conectado ao controlador (ou a fiação está 

incorreta). 
• As configurações da porta serial são diferentes do exigido para o LCD remoto. 

• 3 - Erro de conexão. 
Pode ocorrer quando há um erro da máquina de estado interno. Possivelmente 
causado por incompatibilidade entre a versão do Controlador FW e a versão do RLCD 
FW. 

• 4 - A tela do usuário não está ativa. 
• 5-65535 - Reservado. 

KeyData Saída UDINT Dados do Teclado do LCD remoto. 
Definições de KeyData são definidas na tabela KeyData bitfields. 

KEY_READ_REM (ler chaves 
para o LCD remoto) 
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Tabela KeyData bitfields 

Use esta tabela para ajudar a determinar os KeyData bitfields para 
KEY_READ_REM. 

Bit nº em KeyData Nome Descrição do parâmetro 

0 UKY TRUE = Tecla para cima pressionada. 
1 DKY TRUE = Tecla para baixo pressionada. 
2 LKY TRUE = Tecla para a esquerda pressionada. 
3 RKY TRUE = Tecla para a direita pressionada. 
4 F1KY TRUE = Tecla F1 pressionada. 
5 F2KY TRUE = Tecla F2 pressionada. 
6 F3KY TRUE = Tecla F3 pressionada. 

7 F4KY TRUE = Tecla F4 pressionada. 
8 F5KY TRUE = Tecla F5 pressionada. 

9 F6KY TRUE = Tecla F6 pressionada. 
10 EKY TRUE = Tecla Enter pressionada. 
11 CKY TRUE = Tecla Cancelar pressionada. 
12 EKYL TRUE = Tecla Enter pressionada por mais de 2 segundos. 
13 CKYL TRUE = Tecla Cancelar pressionada por mais de 2 segundos. 
14-31 -- Reservado. 

Exemplo de diagrama do bloco da função KEY_READ_REM 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos KEY_READ_REM 

 

Exemplo de Texto estruturado KEY_READ_REM 
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Ler as informações de cabeçalho do módulo de memória. Quando um Módulo 
de memória não está presente, todos os valores retornam ao zero (0). 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

As saídas são sempre redefinidas quando a instrução é aplicada ao 
controlador simulado (2080-LC50-48QWB-SIM). 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - lê informações do cabeçalho do Módulo de memória. 
FALSE - não há operação de leitura e as informações do Módulo de memória de saída 
são inválidas. 

MMInfo Saída MMINFO As informações do Módulo de memória são definidas no tipo de dados MMINFO na 
página 327. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função MM_INFO 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos MM_INFO 

 

Exemplo de Texto estruturado MM_INFO 

 

MM_INFO (informações do 
módulo de memória) 



Capítulo 16  Instruções de entrada/saída 
 

 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022 327 
 

 

Resultados 

Para controladores usando 2080-MEMBAK-RTC: 

 

Para controladores usando um cartão SD: 

 

A seguinte tabela descreve os parâmetros do tipo de dados MMINFO. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

MMCatalog MMCATNUM O número de catálogo do Módulo de memória. 
Ao usar a instrução MM_INFO na página 326 nos controladores com um cartão SD, o 
MMCatalog é "SD CARD". 

Série UINT A série do Módulo de memória. 
Ao usar a instrução MM_INFO nos controladores com um cartão SD, a série é 1. 

Versão UINT A versão do Módulo de memória. 
Ao usar MM_INFO nos controladores com um cartão SD, a versão é 257. 

Tipo de dados MMINFO 
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Parâmetro Tipo de dados Descrição 

UPValid BOOL O programa do usuário está presente (TRUE: encontrado projeto possivelmente 
válido). 
Observação: Mesmo que seja TRUE, ainda há a possibilidade de o projeto ser 
detectado durante o download ou restaurado como inválido se arquivos individuais 
estiverem faltando ou corrompidos. 

ModeBehavior BOOL Comportamento do modo (TRUE: Ir para RUN ao ligar). 
LoadAlways BOOL O Módulo de memória sempre restaura para o controlador ao ligar. 
LoadOnError BOOL O Módulo de memória restaura para o controlador se ligar com erro. 
FaultOverride BOOL Falha de anulação ao ligar. 

MMPresent BOOL Módulo de memória está presente. 

 

Lê as informações do módulo de um módulo do plug-in ou de um módulo de 
expansão. 

Detalhes da operação: 

• Informações do módulo de plug-in são lidas durante o tempo de 
execução. 

• O módulo de plug-in de memória 2080-MEMBAK-RTC não é 
compatível. 

• Informações do módulo de expansão são lidas quando o módulo é 
ligado. 

• Quando um módulo de plug-in ou de expansão não está definido com 
um ModuleID, ProductType ou ProductCode, a operação 
MODULE_INFO retorna 0 para o respectivo parâmetro de saída. 

• As informações de identificação do módulo de plug-in e de expansão 
são definidas por Allen-Bradley e são fornecidas abaixo como parte da 
descrição de MODULE_INFO. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. Os módulos de expansão são suportados apenas nos controladores 
Micro850 e Micro870. 

 

MODULE_INFO 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa a operação de leitura de MODULE_INFO. 
FALSE - não executa a operação de leitura. Todos os valores dos dados de saída são redefinidos 
para 0. 

ModuleType Entrada USINT Identifica o tipo de módulo: 
• 1 - Módulo de expansão 2085. 
• 2 - Módulo de plug-in 2080. 

SlotID Entrada USINT O número do slot em que o módulo de plug-in ou de expansão está localizado. 
IDs de slot são: 1, 2, 3, 4, 5 
O slot 1 está na extrema esquerda. 

Concluído Saída BOOL TRUE - operação concluída com êxito. 
FALSE - operação não está executando ou ocorreu uma condição de erro. 

Presente Saída BOOL Detecta o módulo de plug-in ou de expansão no slot do controlador. 
TRUE - módulo está fisicamente presente. 
FALSE - módulo não está fisicamente presente. 

ModID Saída UINT A identificação do módulo no slot do controlador. 
• Os módulos de plug-in são definidos com um identificador de módulo exclusivo. 
• Módulos de expansão não são definidos com um identificador de módulo exclusivo, ModID retorna 

0. 
VendorID Saída UINT O ID do fornecedor do módulo de plug-in ou de expansão. 

Para produtos Allen-Bradley, o ID do fornecedor é 1. 

ProductType Saída UINT O tipo de produto do módulo de plug-in ou de expansão. 

ProductCode Saída UINT O código de produto do módulo de plug-in ou de expansão. 

ModRevision Saída UINT As informações de versão do módulo do plug-in ou de expansão. 
Erro Saída BOOL Indica a existência de uma condição de erro. 

TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída USINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros são definidos nos códigos de erro 
MODULE_INFO. 

Códigos de erro MODULE_INFO 

Use esta tabela para determinar os códigos de erro de MODULE_INFO e as 
descrições. 

Código de erro Descrição do erro 

1 Tipo de módulo inválido. 
Altere para um tipo de módulo válido. 
Os tipos de módulo válidos são: 
• 1 - Módulo de expansão 2085. Apenas suportado nos controladores Micro850. 
• 2 - Módulo de plug-in 2080. Suportado nos controladores Micro820, Micro830 e Micro850. 

2 Número de slot inválido. 
Altere para um número de slot válido. 

3 Tipo de módulo de expansão inválido. 

4 Erro fatal do módulo de expansão. 
5 Informações de leitura do módulo de plug-in não são suportadas. 

6 Ocorreu um erro de leitura do módulo de plug-in ao ler o ID do módulo. 
7 Ocorreu um erro de leitura do módulo de plug-in ao ler o ID do fornecedor. 
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Código de erro Descrição do erro 

1 Tipo de módulo inválido. 
Altere para um tipo de módulo válido. 
Os tipos de módulo válidos são: 
• 1 - Módulo de expansão 2085. Apenas suportado nos controladores Micro850. 
• 2 - Módulo de plug-in 2080. Suportado nos controladores Micro820, Micro830 e Micro850. 

2 Número de slot inválido. 
Altere para um número de slot válido. 

3 Tipo de módulo de expansão inválido. 

4 Erro fatal do módulo de expansão. 
5 Informações de leitura do módulo de plug-in não são suportadas. 

8 Erro de leitura do módulo de plug-in ao ler o tipo do produto. 
9 Ocorreu um erro de leitura do módulo de plug-in ao ler o código do produto. 

10 Ocorreu um erro de leitura do módulo de plug-in ao ler a versão do módulo. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função MODULE_INFO 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos MODULE_INFO 

 

Exemplo de texto estruturado MODULE_INFO 
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Resultados 

 

As informações a seguir fornecem o tipo do plug-in e do módulo de expansão, 
ID do módulo, ID do fornecedor, códigos do produto e as descrições de 
palavras de versão para os módulos de expansão, conforme definidas por 
Allen-Bradley. 

Informação do módulo do plug-in 

Use esta tabela para determinar as informações do módulo do plug-in 
definidas por Allen-Bradley. 

Módulo do plug-in Tipo de plug-in ID do módulo ID do 
Fornecedor 

Tipo do produto Código do produto 

2080-IF2 Analógico 96 1 10 32 
2080-IF4 Analógico 98 1 10 33 

2080-OF2 Analógico 100 1 10 34 
2080-TC2 Analógico 102 1 10 35 

2080-RTD2 Analógico 104 1 10 36 
2080-DNET20 Comunicação 34 1 12 249 
2080-SERIALISOL Comunicação 32 1 - - 
2080-IQ4 Digital 192 1 7 192 
2080-OB4 Digital 193 1 7 193 
2080-OV4 Digital 194 1 7 194 
2080-IQ4OB4 Digital 195 1 7 195 

2080-IQ4OV4 Digital 196 1 7 196 

2080-OW4I Digital 197 1 7 197 

2080-MOT-HSC Especialidade 48 1 43 48 
2080-TRIMPOT6 Especialidade 72 1 - - 

MODULE_INFO - informação 
do módulo de plug-in e de 
expansão 
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Informações do módulo de expansão 

Use esta tabela para determinar as informações do módulo de expansão 
definidas por Allen-Bradley. 

Número de modelo Tipo de expansão ID do módulo ID do 
Fornecedor 

Tipo do produto Código do produto 

2085-IF4 Analógico - 1 10 208 
2085-IF8 Analógico - 1 10 206 

2085-IRT4 Analógico - 1 10 213 
2085-OF4 Analógico - 1 10 214 
2085-IA8 Digital - 1 7 1148 
2085-IM8 Digital - 1 7 1152 

2085-IQ16 Digital - 1 7 1144 
2085-IQ32T Digital - 1 7 1145 

2085-OA8 Digital - 1 7 1149 
2085-OB16 Digital - 1 7 1146 
2085-OV16 Digital - 1 7 1147 
2085-OW16 Digital - 1 7 1151 

2085-OW8 Digital - 1 7 1150 

Descrições de palavras de versão do módulo de expansão 

Use esta tabela para determinar as informações das palavras de versão dos 
módulos de expansão Allen-Bradley. 

Bit Nome Descrição 

15 
14 

Taxa de transmissão 
máxima (1:0) 

Esses bits identificam a frequência máxima para a taxa de transmissão máxima (1:0). 
• 00 (bin) é 2 Mbps 
• 01 (bin) é 4 Mbps 
• 10 (bin) é 8 Mbps 
• 11 (bin) é 16 Mbps 

13 
12 
11 
10 

Versão secundária (3:0) Versão secundária (3:0) é a atribuição de versão secundária do produto. Este campo indica a versão 
secundária do número do catálogo designado, o ID do fornecedor, o tipo do produto, o código do produto, a 
série e a versão principal. 
A versão secundária varia de 0 a 15. 

9 
8 
7 
6 
5 

Versão principal (4:0) Versão principal (4:0) é a atribuição de versão principal do produto. Este campo indica a versão principal 
do número do catálogo designado, o ID do fornecedor, o tipo do produto, o código do produto e a série. 
Principal varia de 0 a 31. 
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4 Série (4:0) SÉRIE (4:0) é a atribuição de série do produto. Este campo indica a letra de série do número do catálogo 
designado pelo ID do fornecedor, tipo do produto e código do produto. 
Série 
(4:0) 

Série Série 
(4:0) 

Série Série 
(4:0) 

Série Série 
(4:0) 

Série 

0 A 8 I 16 Q 24 Y 
1 B 9 J 17 R 25 Z 
2 C 10 K 18 S 26 AA 
3 D 11 L 19 T 27 AB 
4 E 12 M 20 U 28 AC 
5 F 13 N 21 V 29 AD 
6 G 14 O 22 W 30 AE 
7 H 15 P 23 X 31 >AE 

 

 

Os seguintes exemplos de diagrama de temporização descrevem cenários de 
execução para a instrução MODULE_INFO na página 328. 

Execução com êxito quando um módulo está fisicamente presente 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro de 
MODULE_INFO para cada ciclo de varredura. 

 

Ciclo de varredura Descrição 

1, 8 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• ModuleType e SlotID são válidos. Um módulo físico está presente. 
• Os bits de saída de Concluído e Presente são TRUE. 
• O bit de saída Erro é FALSE. 
• Atualize as informações relacionadas do módulo do ID do módulo, ID do fornecedor, tipo do produto, código 

do produto e versão do módulo de acordo. 
2,3,4 Nenhuma mudança na condição da linha. 

Diagramas de temporização 
da instrução de 
MODULE_INFO 
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Ciclo de varredura Descrição 

5. 9 A condição da linha torna-se FALSE quando o bit Ativar é FALSE. Todos os parâmetros de saída são apagados. 
6, 7, 10, 11 Nenhuma mudança na condição da linha. O bit Ativar é FALSE. Todos os parâmetros de saída são apagados. 

Execução com êxito quando o módulo não está fisicamente presente 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro de 
MODULE_INFO para cada ciclo de varredura. 

Ciclo de varredura Descrição 

1, 8 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• ModuleType e SlotID são válidos. Um módulo físico não está presente. 
• O bit de saída Concluído é TRUE. 
• Os bits de saída de Erro e Presente são FALSE. 
• Atualize as informações relacionadas do módulo do ID do módulo, ID do fornecedor, tipo do produto, código 

do produto e versão do módulo de acordo. 
2,3,4 Nenhuma mudança na condição da linha. 

• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• Os parâmetros de entrada são válidos e um módulo físico não está presente. 
• Atualize os parâmetros de saída de acordo. 

5. 9 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit Ativar é FALSE. 
• Todos os parâmetros de saída são apagados. 

6, 7, 10, 11 Nenhuma mudança na condição da linha. O bit Ativar é FALSE. Todos os parâmetros de saída são apagados. 
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Execução de MODULE_INFO com erro 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro de 
MODULE_INFO para cada ciclo de varredura. 

Ciclo de varredura Descrição 

1, 8 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• ModuleType e SlotID são válidos. Um módulo físico não está presente. 
• Os bits de saída de Concluído e Presente são TRUE. 
• O bit de saída Erro é TRUE. 
• Informações relacionadas do módulo do ID do módulo, ID do fornecedor, tipo do produto, código do produto 

e versão do módulo são apagadas. 
2,3,4 Nenhuma mudança na condição da linha. 

• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• ModuleType, SlotID ou ambos são inválidos. 
• Atualize os parâmetros de saída de acordo. 

5. 9 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit Ativar é FALSE. 
• Todos os parâmetros de saída são apagados. 

6, 7, 10, 11 Nenhuma mudança na condição da linha. O bit Ativar é FALSE. Todos os parâmetros de saída são apagados. 
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Execução com êxito de MODULE_INFO com erro - nenhum módulo 
físico 

 
Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro de 
MODULE_INFO para cada ciclo de varredura. 

Ciclo de varredura Descrição 

1, 8 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• ModuleType ou SlotID ou ambos são inválidos. Um módulo físico não está presente. 
• Os bits de saída de Concluído e Presente são FALSE. 
• O bit de saída Erro é TRUE. 
• Informações relacionadas do módulo do ID do módulo, ID do fornecedor, tipo do produto, código do produto 

e versão do módulo são apagadas. 
2 Nenhuma mudança na condição da linha. 

• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• ModuleType ou SlotID ou ambos são inválidos. 
• Atualize os parâmetros de saída de acordo. 

3, 4 Nenhuma mudança na condição da linha. 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• ModuleType e SlotID são ambos válidos. O módulo está fisicamente presente. 
• Os bits de saída de Concluído e Presente são TRUE. 
• O bit de saída Erro é FALSE. 
• Atualize as informações do módulo do ID do módulo, ID do fornecedor, tipo do produto, código do produto e 

versão do módulo de acordo. 
5. 9 A condição da linha torna-se FALSE quando: 

• O bit Ativar é FALSE. 
• Todos os parâmetros de saída são apagados. 

6, 7, 10, 11 Nenhuma mudança na condição da linha. O bit Ativar é FALSE. Todos os parâmetros de saída são apagados. 



Capítulo 16  Instruções de entrada/saída 
 

338 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022  
 

Execução com êxito de MODULE_INFO com erro quando o módulo físico 
está presente 

 
Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro de 
MODULE_INFO para cada ciclo de varredura. 

Ciclo de varredura Descrição 

1, 8 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• ModuleType ou SlotID ou ambos são válidos. O módulo está fisicamente presente. 
• Os bits de saída de Concluído e Presente são TRUE. 
• O bit de saída Erro é FALSE 
• Atualize as informações relacionadas do módulo do ID do módulo, ID do fornecedor, tipo do produto, código 

do produto e versão do módulo de acordo. 
2 Nenhuma mudança na condição da linha. 

• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• Os parâmetros de entrada do módulo são válidos e o módulo está fisicamente presente. 
• Atualize os parâmetros de saída de acordo. 

3, 4 Nenhuma mudança na condição da linha. 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• ModuleType e SlotID são ambos inválidos. O módulo está fisicamente presente. 
• Os bits de saída de Concluído e Presente são FALSE. 
• O bit de saída Erro é TRUE e foi apagado. 
• Atualize as informações do módulo do ID do módulo, ID do fornecedor, tipo do produto, código do produto e 

versão do módulo de acordo. 
5. 9 A condição da linha torna-se FALSE quando: 

• O bit Ativar é FALSE. 
• Todos os parâmetros de saída são apagados. 

6, 7, 10, 11 Nenhuma mudança na condição da linha. O bit Ativar é FALSE. Todos os parâmetros de saída são apagados. 
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Ler informações do módulo em um Módulo de expansão ou plug-in genérico. 

Detalhes da operação: 

• No Connected Components Workbench 10 ou superior, a instrução 
PLUGIN_INFO pode ler quaisquer informações genéricas do módulo de 
expansão ou plug-in, com exceção do módulo 2080-MEMBAK-RTC. 

• Quando um Módulo de expansão ou plug-in genérico não estiver 
presente, todos os valores retornam a zero (0). 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa a leitura de informações do Módulo de expansão ou plug-in. 
FALSE - o bloco de instruções não é executado. Todos os valores dos dados de saída são 
redefinidos para 0. 

SlotID Entrada UINT Número da ranhura do plug-in: 
ID da ranhura = 1,2,3,4,5 
(Iniciando pela primeira ranhura da esquerda = 1). 
 
Número da ranhura de expansão: 
ID da ranhura = 101, 102, 103, 104 
(Iniciando pela primeira ranhura da esquerda = 101). 

ModID Saída UINT ID físico do Módulo genérico do plug-in. 
• Se o Módulo de expansão não for suportado ModID = 0xFFF 
• Se um Módulo de expansão ou plug-in não estiver presente ModID = 0x0000 

VendorID Saída UINT O ID do fornecedor do Módulo genérico de expansão ou plug-in. 
Para produtos Allen Bradley, o ID do fornecedor = 1. 
Se um Módulo de expansão ou plug-in não estiver presente VendorID = 0x0000 

ProductType Saída UINT Tipo do produto do Módulo genérico de expansão ou plug-in. 
Se um Módulo de expansão ou plug-in não estiver presente ProductType = 0x0000 

ProductCode Saída UINT Código de produto do Módulo genérico de expansão ou plug-in. 
Se um Módulo de expansão ou plug-in não estiver presente ProductCode = 0x0000 

ModRevision Saída UINT Informações da versão do Módulo genérico de expansão ou plug-in. 
Se um Módulo de expansão ou plug-in não estiver presente ModRevision = 0x0000 

PLUGIN_INFO (informações 
de plug-in) 
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ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. O diagrama da lógica 
de contatos adiciona a saída ENO automaticamente. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função PLUGIN_INFO 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos PLUGIN_INFO 

 

Exemplo de Texto estruturado PLUGIN_INFO 
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Resultados 

 

Lê dados de um módulo do plug-in genérico. 

Detalhes da operação: 

• Qualquer módulo do plug-in, com exceção dos módulos 
2080-MEMBAK-RTC. 

• Quando um Módulo genérico do plug-in não está presente, todos os 
valores retornam ao zero (0). 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa a leitura de UPM. 
FALSE - não há operação de leitura e os dados dentro da matriz de dados são inválidos. 

SlotID Entrada UINT Número de slot do plug-in. 
ID do slot = 1,2,3,4,5 (iniciando com o slot mais à esquerda = 1). 

PLUGIN_READ (leitura 
plug-in) 
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Offset Entrada UINT Deslocamento do endereço dos primeiros dados a serem lidos, calculando desde o primeiro 
byte do Módulo genérico do plug-in. 

DataLength Entrada UINT O número de bytes a serem lidos. 
DataArray Entrada USINT Uma matriz usada para armazenar os dados de lidos do Módulo genérico do plug-in. 

Sts Saída UINT Códigos de status para PLUGIN_READ. 
Códigos de status (Sts): 
• 0x00 - Bloco da função não ativado (sem operações). 
• 0x01 - Sucesso da operação de plug-in. 
• 0x02 - Falha na operação de plug-in devido a uma ID de ranhura inválida. 
• 0x03 - Falha na operação de plug-in uma vez que não é um Módulo genérico do plug-in 

válido. 
• 0x04 - Falha na operação de plug-in devido aos dados operados fora da faixa. 
• 0x05 - Falha na operação de plug-in devido a um erro de paridade no acesso aos dados. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função PLUGIN_READ 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos PLUGIN_READ 

 

Exemplo de Texto estruturado PLUGIN_READ 
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Redefine qualquer hardware de Módulo genérico do plug-in exceto os 
módulos 2080-MEMBAK-RTC. Depois da redefinição de hardware, o Módulo 
genérico do plug-in está pronto para a configuração e operação. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executar redefinição do plug-in. 
FALSE - não há nenhuma operação de redefinição. 

SlotID Entrada UINT Número de slot do plug-in. 
ID do slot = 1,2,3,4,5 (iniciando com o slot mais à esquerda = 1). 

Sts Saída UINT Códigos de status de PLUGIN_RESET. 
Códigos de status (Sts): 
• 0x00 - Bloco da função não ativado (sem operações). 
• 0x01 - Sucesso da operação de plug-in. 
• 0x02 - Falha na operação de plug-in devido a uma ID de ranhura inválida. 
• 0x03 - Falha na operação de plug-in uma vez que não é um Módulo 

genérico do plug-in válido. 
A configuração do módulo -2080-MOT-HSC está no modo Instrução do 
Contador de alta velocidade. 

• 0x04 - Falha na operação de plug-in devido aos dados operados fora da 
faixa. 

• 0x05 - Falha na operação de plug-in devido a um erro de paridade no 
acesso aos dados. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função PLUGIN_RESET 

 

PLUGIN_RESET (redefinir 
plug-in) 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos PLUGIN_RESET 

 

Exemplo de Texto estruturado PLUGIN_RESET 

 

 

Resultados 

 

Grava um bloco de dados em qualquer hardware de Módulo genérico do 
plug-in, com exceção dos módulos 2080-MEMBAK-RTC. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

PLUGIN_WRITE (gravar 
plug-in) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa a gravação do plug-in. 
FALSE - não há operação de gravação de dados. 

SlotID Entrada UINT Número de slot do plug-in. 
ID do slot = 1,2,3,4,5 (iniciando com o slot mais à esquerda = 1). 

AddrOffset Entrada UINT Deslocamento do endereço dos primeiros dados a serem gravados, calculando desde 
o primeiro byte do Módulo genérico do plug-in. 

DataLength Entrada UINT O número de bytes a serem gravados. 
DataArray Entrada USINT Dados a serem gravados no Módulo genérico do plug-in. 
Sts Saída UINT Códigos de status de PLUGIN_WRITE. 

Códigos de status (Sts): 
• 0x00 - Bloco da função não ativado (sem operações). 
• 0x01 - Sucesso da operação de plug-in. 
• 0x02 - Falha na operação de plug-in devido a uma ID de ranhura inválida. 
• 0x03 - Falha na operação de plug-in uma vez que não é um Módulo genérico do 

plug-in válido. 
• 0x04 - Falha na operação de plug-in devido aos dados operados fora da faixa. 
• 0x05 - Falha na operação de plug-in devido a um erro de paridade no acesso aos 

dados. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função PLUGIN_WRITE 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos PLUGIN_WRITE 

 

Exemplo de Texto estruturado PLUGIN_WRITE 

 

 

Lê o valor de dados de uma variável do arquivo de dados de receita que reside 
na pasta de arquivo de dados da receita no cartão SD e atualiza o valor para o 
mecanismo de tempo de execução. Grava os valores da variável com o 
mecanismo de tempo de execução em um arquivo de dados de receita no 
cartão SD. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

RCP (receita) 
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Habilitar Entrada BOOL Ativar bloco de instruções de leitura/gravação de receita. 
TRUE - Borda ascendente detectada, executar instrução de receita, se a operação 
anterior estiver concluída. 
FALSE - Borda ascendente não detectada, não executar instrução de receita. 

RWFlag Entrada BOOL TRUE - RWFlag (operação de gravação). A receita grava os valores da variável com o 
mecanismo de tempo de execução em um arquivo de dados de receita no cartão SD. 
FALSE - RWFlag (operação de leitura). A receita lê os valores de variável do cartão SD e 
atualiza o valor da variável correspondente para o mecanismo de tempo de execução. 

CfgID Entrada USINT Número de ID VA da configuração da receita de 1-10. 

FileName Entrada STRING Nome do arquivo de dados da receita (comprimento máximo de 30 caracteres). 

Status Saída USINT Status atual do bloco de instruções da receita. 
Códigos de status de RCP: 
• 0 Ocioso 
• 1 Fazendo 
• 2 Sucesso, concluído sem erros. 
• 3 Erro, concluído com erro. 

ErrorID Saída UDINT O código numérico de erro RCP. 
As definições são definidas em códigos de erro RCP. 

Códigos de erro de RCP 
Código de erro Nome do erro 
0 RCP_ERR_NONE 
1 RCP_ERR_NO_SDCARD 
2 RCP_ERR_DATAFILE_FULL 
3 RCP_ERR_DATAFILE_ACCESS 

Cartões SD são identificados como: 
• quebrado. 
• cheio. 
• somente leitura. 

4 RCP_ERR_CFG_ABSENT 
5 RCP_ERR_CFG_ID 
6 RCP_ERR_RESOURCE_BUSY 
7 RCP_ERR_CFG_FORMAT 
8 RCP_ERR_RESERVED 

Reservado para possível expansão futura. 
9 RCP_ERR_UNKNOWN 
10 RCP_ERR_DATAFILE_NAME 
11 RCP_ERR_DATAFOLDER_INVALID 
12 RCP_ERR_DATAFILE_ABSENT 
13 RCP_ERR_DATAFILE_FORMAT 
14 RCP_ERR_DATAFILE_SIZE 

O tamanho do arquivo de dados de receita é grande demais (>4kb). 

Exemplo de diagrama do bloco da função RCP 
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Exemplo de diagrama da lógica de contatos RCP 

 

Exemplo de texto estruturado RCP 

 

 

Lê as informações do módulo do relógio em tempo real (RTC). 

Detalhes da operação: 

• Controlador Micro810 ou Micro820 com RTC integrado: 

• RTCBatLow é sempre definido para zero (0). 
• RTCEnabled é sempre definido para um (1). 

• Quando o RTC integrado perdeu sua carga/memória devido à perda de 
energia: 

• RTCData é definido para 2000/1/1/0/0/0. 
• RTCEnabled é definido para um (1). 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

As saídas são sempre redefinidas quando a instrução é aplicada ao 
controlador simulado (2080-LC50-48QWB-SIM). 

RTC_READ (ler relógio em 
tempo real) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – executa a leitura das informações de RTC. 
FALSE – não há operação de leitura e os dados de saída do RTC são inválidos. 

RTCData Saída RTC Informações dos dados RTC: yy/mm/dd, hh/mm/ss, semana. 
A saída de RTCData é definida usando o tipo de dado RTC. 

RTCPresent Saída BOOL TRUE – Relógio em execução livre é utilizado, ou o hardware RTC está conectado. 
FALSE – Relógio em execução livre não é utilizado, ou o hardware RTC não é conectado. 

RTCEnabled Saída BOOL TRUE – Relógio em execução livre é utilizado, ou o hardware RTC está habilitado 
(sincronização). 
FALSE – Relógio em execução livre não é utilizado, ou o hardware RTC está desabilitado (sem 
sincronização). 

RTCBatLow Saída BOOL TRUE – a bateria do RTC está acabando. 
FALSE – bateria do RTC não está baixa. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Tipo de dados do RTC 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetros para o tipo 
de dados RTC. 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Descrição 

Ano UINT A configuração do ano para o RTC. Valor de 16 bits e a faixa válida é  
2000 (Jan 01, 00:00:00) a  
2098 (Dez. 31, 23:59:59) 

Mês UINT A configuração do mês para o RTC. 

Dia UINT A configuração do dia para o RTC. 
Hora UINT A configuração da hora para o RTC. 
Minuto UINT A configuração do minuto para o RTC. 
Segundo UINT A configuração do segundo para o RTC. 
DayOfWeek UINT A configuração do dia da semana para o RTC. Esse parâmetro é ignorado para o RTC_SET. 
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Exemplo de Diagrama do bloco da função RTC_READ 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos RTC_READ 

 

Exemplo de Texto estruturado RTC_READ 

 

 

Definir dados do RTC (relógio em tempo real) como as informações do 
módulo RTC. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

As saídas são sempre redefinidas quando a instrução é aplicada ao 
controlador simulado (2080-LC50-48QWB-SIM). 

RTC_SET (definir relógio em 
tempo real) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – executar RTC_SET com as informações de RTC da entrada. Geralmente apenas 
executar para 1 varredura do programa ao atualizar o RTC. 
FALSE - não executar RTC_SET. Definido como FALSE para operar RTC normalmente. 

RTCEnable Entrada BOOL TRUE - Para habilitar RTC com os dados de RTC especificados. 
FALSE – Para desativar o RTC. 

RTCData Entrada RTC Informações dos dados do RTC: yy/mm/dd, hh/mm/ss, semana como definida no tipo 
de dado do RTC. 
O RTCData será ignorado quando RTCEnable = 0. 

RTCPresent Saída BOOL TRUE – Relógio em execução livre é utilizado, ou o hardware RTC está conectado. 
FALSE – Relógio em execução livre não é utilizado, ou o hardware RTC não é conectado. 

RTCEnabled Saída BOOL TRUE – Relógio em execução livre é utilizado, ou o hardware RTC está habilitado 
(sincronização). 
FALSE – Relógio em execução livre não é utilizado, ou o hardware RTC está desabilitado 
(sem sincronização). 

RTCBatLow Saída BOOL TRUE – a bateria do RTC está acabando. 
FALSE – bateria do RTC não está baixa. 

Sts Saída USINT O status da operação de leitura. 
Valores de status (Sts) RTC_Set: 
• 0x00 - Bloco da função não ativado (sem operações). 
• 0x01 - Sucesso de operação de ajuste de RTC. 
• 0x02 – Falha na operação de ajuste do RTC. 

Tipo de dados do RTC 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetros para o tipo 
de dados RTC. 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Descrição 

Ano UINT A configuração do ano para o RTC. Valor de 16 bits e a faixa válida é  
2000 (Jan 01, 00:00:00) a  
2098 (Dez. 31, 23:59:59) 

Mês UINT A configuração do mês para o RTC. 

Dia UINT A configuração do dia para o RTC. 
Hora UINT A configuração da hora para o RTC. 
Minuto UINT A configuração do minuto para o RTC. 
Segundo UINT A configuração do segundo para o RTC. 
DayOfWeek UINT A configuração do dia da semana para o RTC. Esse parâmetro é ignorado para o RTC_SET. 
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Exemplo de Diagrama do bloco da função RTC_SET 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos RTC_SET 

 

Exemplo de Texto estruturado RTC_SET 

 

 

Lê o bloco de dados de status para o controlador Micro800. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

SYS_INFO 
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Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa a operação de leitura. 
FALSE - não executa a função. 

Sts Saída SYSINFO Bloco de dados de status do sistema. 
A saída Sts é definida no tipo de dado SYS_INFO na página 354. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função SYS_INFO 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos SYS_INFO 

 

Exemplo de texto estruturado SYS_INFO 
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Resultados 

 

A tabela a seguir descreve o tipo de dados SYSINFO. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

BootMajRev UINT Versão principal da inicialização. 

BootMinRev UINT Versão secundária da inicialização. 
Série do sistema operacional UINT Série do sistema operacional: 

0 indica um dispositivo de série A 
1 indica um dispositivo de série B 

OSMajRev UINT Versão principal do OS. 

OSMinRev UINT Versão secundária do OS. 
ModeBehaviour BOOL Comportamento do modo (VERDADEIRO: Ir para RUN ao ligar). 

FaultOverride BOOL Anulação de falha (VERDADEIRO: Erro de anulação ao ligar). 
StrtUpProtect BOOL Proteção de inicialização (VERDADEIRO: Execute o programa de proteção da inicialização ao ligar). 

Para um futuro lançamento. 

MajErrHalted BOOL Erro importante suspenso (VERDADEIRO: Erro importante suspenso). 

MajErrCode UINT Código de erro principal. 

MajErrUFR BOOL Erro importante durante a routine de falha do usuário. 
Para um futuro lançamento. 

UFRPouNum UINT Número do programa de routine de falha do usuário. 

MMLoadAlways BOOL O Módulo de memória sempre restaura para o controlador ao ligar (VERDADEIRO: Restaurar). 

Tipo de dados SYS_INFO 
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Parâmetro Tipo de dados Descrição 

MMLoadOnError BOOL O Módulo de memória restaura para o controlador se ligar com erro (VERDADEIRO: Restaurar). 
MMPwdMismatch BOOL Incompatibilidade de senha do Módulo de memória (VERDADEIRO: Incompatibilidade de senha do Módulo de 

memória e do Controlador). 

FreeRunClock UINT Relógio de execução livre que incrementa a cada 100 microssegundos de 0 a 65535 e em seguida retorna ao 0. 
Você pode usar o Relógio, que é globalmente acessível, se precisar de mais resolução que o temporizador padrão 
de 1 milissegundo. 
Compatível apenas com controladores Micro830 e Micro850. O valor para os controladores Micro810 continua 
como 0. 

ForcesInstall BOOL Força ativado (VERDADEIRO: Ativado). 

EMINFilterMod BOOL Filtro integrado modificado (VERDADEIRO: Modificado). 

 

Lê o valor trimpot de um trimpot específico. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa a leitura de Trimpot. 
FALSE - não há operação de leitura, e o valor Trimpot de saída é inválido. 

TrimPotID Entrada UINT A ID do Trimpot a ser lido. TrimPotID é definida nas definições de ID do Trimpot na página 
356. 

TrimPotValue Saída UINT Valor Trimpot atual. 

Sts Saída UINT O status da operação de leitura do Trimpot. 
Códigos de status (Sts) do TRIMPOT: 
• 0x00 - Bloco da função não ativado (nenhuma operação de leitura/gravação). 
• 0x01 - Sucesso da operação de leitura/gravação. 
• 0x02 - Falha na operação de leitura/gravação devido a uma ID de Trimpot inválida. 
• 0x03 - Falha na operação de gravação devido a um valor fora da faixa. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

TRIMPOT_READ (ler trimpot) 
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Exemplo de Diagrama do bloco da função TRIMPOT 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos TRIMPOT 

 

Exemplo de texto estruturado TRIMPOT 

 

 

A tabela a seguir descreve a definição de ID do Trimpot usada na instrução 
TRIMPOT_read na página 355. 

Seleção de saída Bit Descrição 

Definição da ID do Trimpot 15 – 13 Tipo de módulo do trimpot: 
• 0x00 - Integrado. 
• 0x01 - Expansão. 
• 0x02 - Porta de plug-in. 

12 – 8 ID do slot do módulo: 
• 0x00 - Integrado. 
• 0x01-0x1F - ID do Módulo de expansão. 
• 0x01-0x05 - ID da Porta de plug-in. 

7 – 4 Tipo de Trimpot: 
• 0x00 - Reservado. 
• 0x01 - Trimpot digital Tipo 1 (LCD Módulo 1). 
• 0x02 - Trimpot mecânico Módulo 1. 

Definição da ID do Trimpot 
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Seleção de saída Bit Descrição 

3 – 0 ID do Trimpot dentro do módulo: 
• 0x00-0x0F - Integrado. 
• 0x00-0x07 - ID do Trimpot para Expansão. 
• 0x00-0x07 - ID do Trimpot para Porta de plug-in. 
A ID do trimpot inicia em 0. 
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Capítulo 17 

Instruções de interrupção 

Use as Instruções de interrupção para sinalizar ao processador que um evento 
precisa de atenção. Geralmente, o sinal de interrupção é usado para condições 
prioritárias que exigem a interrupção do atual código que o processador está 
executando. 

Função Descrição 

STIS na página 359 Inicia o temporizador de interrupção temporizada selecionado pelo usuário (STI) no programa de controle em vez 
de iniciar automaticamente. 

UIC na página 361 Limpa o bit perdido para interrupções selecionadas pelo usuário. 

UID na página 362 Desativa a interrupção específica do usuário. 

UIE na página 364 Ativa a entrada específica do usuário. 

UIF na página 366 Libera ou remove uma entrada de usuário pendente. 

 

Inicia o temporizador de interrupção temporizada selecionável do usuário 
(STI) no programa de controle em vez de iniciar automaticamente. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - inicia o temporizador STI do programa de controle. 
FALSE - não executa a função. 

IRQType Entrada UDINT Use as palavras STI definidas. 
- IRQ_STI0 
- IRQ_STI1 
- IRQ_STI2 
- IRQ_STI3 

STIS (selecione inicialização 
temporizada) 
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Ponto de ajuste Entrada UINT A quantidade de tempo (em ms) que deve passar antes de se executar a interrupção 
temporizada selecionável. 
Um valor 0 desativa a função STIS. 
Um valor entre 1 e 65535 ativa a função STIS. 

STIS Saída BOOL Status de linha (igual a Ativar). 

Exemplo de diagrama do bloco da função STIS 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos STIS 

 

Exemplo de texto estruturado STIS 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

TESTOUTPUT := STIS(TESTENABLE, 2, 1000) ; 
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Resultados 

 

Limpa o bit perdido para interrupções do usuário selecionadas. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 
 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - inicia operação de limpeza de bit. 
FALSE - não executa a função. 

IRQType Entrada UDINT Use as palavras STI 
definidas. 
- IRQ_EII0 
- IRQ_EII1 
- IRQ_EII2 
- IRQ_EII3 
- IRQ_EII4 
- IRQ_EII5 
- IRQ_EII6 
- IRQ_EII7 
- IRQ_HSC0 
- IRQ_HSC1 
- IRQ_HSC2 

- IRQ_HSC3 
- IRQ_HSC4 
- IRQ_HSC5 
- IRQ_STI0 
- IRQ_STI1 
- IRQ_STI2 
- IRQ_STI3 
- IRQ_UFR 
- IRQ_UPM0 
- IRQ_UPM1 
- IRQ_UPM2 
- IRQ_UPM3 
- IRQ_UPM4 

UIC Saída BOOL Status de linha (igual a Ativar). 

UIC (limpeza do bit 
Interrupção perdida) 
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Exemplo de diagrama de blocos de função UIC 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos UIC 

 

Exemplo de texto estruturado UIC 

 

Resultados 

 

Desabilita interrupções do usuário específicas. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

UID (desativar interrupção) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - inicia a operação de desativação. 
FALSE - não executa a função. 

IRQType Entrada UDINT Use as palavras STI definidas. 
- IRQ_EII0 
- IRQ_EII1 
- IRQ_EII2 
- IRQ_EII3 
- IRQ_EII4 
- IRQ_EII5 
- IRQ_EII6 
- IRQ_EII7 
- IRQ_HSC0 
- IRQ_HSC1 
- IRQ_HSC2 

- IRQ_HSC3 
- IRQ_HSC4 
- IRQ_HSC5 
- IRQ_STI0 
- IRQ_STI1 
- IRQ_STI2 
- IRQ_STI3 
- IRQ_UFR 
- IRQ_UPM0 
- IRQ_UPM1 
- IRQ_UPM2 
- IRQ_UPM3 
- IRQ_UPM4 

UID Saída BOOL Status de linha (igual a Ativar). 

Exemplo de diagrama de blocos de função UID 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos UID 

 



Capítulo 17  Instruções de interrupção 
 

364 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022  
 

Exemplo de texto estruturado UID 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

TESTOUTPUT := UID(TESTENABLE, 2) ; 

Resultados 

 

Habilita uma interrupção do usuário específica. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - inicia a operação de ativação. 
FALSE - não executa a função. 

UIE (ativar interrupção) 
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IRQType Entrada UDINT Use as palavras STI definidas. 
- IRQ_EII0 
- IRQ_EII1 
- IRQ_EII2 
- IRQ_EII3 
- IRQ_EII4 
- IRQ_EII5 
- IRQ_EII6 
- IRQ_EII7 
- IRQ_HSC0 
- IRQ_HSC1 
- IRQ_HSC2 

- IRQ_HSC3 
- IRQ_HSC4 
- IRQ_HSC5 
- IRQ_STI0 
- IRQ_STI1 
- IRQ_STI2 
- IRQ_STI3 
- IRQ_UFR 
- IRQ_UPM0 
- IRQ_UPM1 
- IRQ_UPM2 
- IRQ_UPM3 
- IRQ_UPM4 

UIE Saída BOOL Status de linha (igual a Ativar). 

Exemplo de diagrama de blocos de função UIE 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos UIE 

 

Exemplo de texto estruturado UIE 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

TESTOUTPUT := UIE(TESTENABLE, 2) ; 
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Resultados 

 

Libera ou remove uma interrupção do usuário pendente. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - inicia a operação de UIF. 
FALSE - não executa a função. 

IRQType Entrada UDINT Use as palavras STI definidas. 
- IRQ_EII0 
- IRQ_EII1 
- IRQ_EII2 
- IRQ_EII3 
- IRQ_EII4 
- IRQ_EII5 
- IRQ_EII6 
- IRQ_EII7 
- IRQ_HSC0 
- IRQ_HSC1 
- IRQ_HSC2 

- IRQ_HSC3 
- IRQ_HSC4 
- IRQ_HSC5 
- IRQ_STI0 
- IRQ_STI1 
- IRQ_STI2 
- IRQ_STI3 
- IRQ_UFR 
- IRQ_UPM0 
- IRQ_UPM1 
- IRQ_UPM2 
- IRQ_UPM3 
- IRQ_UPM4 

UIF Saída BOOL Status de linha (igual a Ativar). 

UIF (remoção de interrupção 
pendente) 
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Exemplo de diagrama de blocos de função UIF 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos UIF 

 

Exemplo de texto estruturado UIF 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

TESTOUTPUT := UIF(TESTENABLE, 2) ; 

Resultados 
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Capítulo 18 

Instruções de controle de movimento 

Use as instruções de controle de movimento para programar e projetar o 
movimento de um eixo específico. O controle de movimento requer 
Connected Components Workbench 2.0 ou superior. 

 
Dica: 
• As instruções administrativas suportam o movimento PTO e o movimento Feedback. 
• As instruções de controle de movimento que suportam um FBAxis são: MC_ReadActualPosition e 

MC_ReadActualVelocity. 

 

Instrução Descrição 

Administrativo 

MC_AbortTrigger na página 379 Cancela Blocos da função de movimento conectados a eventos de disparo. 

MC_Power na página 398 Controla a etapa de energia, Ligado ou Desligado. 
MC_ReadAxisError na página 407 Lê os erros de eixo não relacionados aos blocos de instruções de controle de movimento. 
MC_ReadBoolParameter na página 411 Retorna o valor de um parâmetro específico do fornecedor em tipo BOOL. 
MC_ReadParameter na página 413 Retorna o valor de um parâmetro específico do fornecedor em tipo Real. 

MC_ReadStatus na página 415 Retorna o status do eixo em relação ao movimento em progresso no momento. 
MC_Reset na página 419 Muda o estado do eixo de ErrorStop para Suspenso reiniciando todos os erros 

relacionados ao eixo interno. 
MC_SetPosition na página 422 Desvia o sistema de coordenadas de um eixo manipulando a posição real. 

MC_TouchProbe na página 427 Registra uma posição do eixo em um evento disparador. 

MC_WriteBoolParameter na página 430 Modifica o valor de um parâmetro específico do fornecedor do tipo BOOL. 
MC_WriteParameter na página 433 Modifica o valor de um parâmetro específico do fornecedor do tipo REAL. 
Movimento 

MC_Halt na página 381 Comanda uma parada de movimento controlada sob condições operacionais normais. 
MC_Home na página 383 Comanda o eixo para realizar a sequência <search home>. 
MC_MoveAbsolute na página 387 Comanda um movimento controlado para uma posição absoluta especificada. 
MC_MoveRelative na página 391 Comanda um movimento controlado para uma distância especificada com relação à 

posição real no tempo de execução. 

MC_MoveVelocity na página 394 Comanda um movimento controlado contínuo em uma velocidade especificada. 
MC_ReadActualPosition na página 401 Retorna a posição real do eixo de retorno. 

Requer Connected Components Workbench 8 ou superior. 
MC_ReadActualVelocity na página 404 Retorna a velocidade real do eixo de retorno. 

Requer Connected Components Workbench 8 ou superior. 
MC_Stop na página 424 Comanda uma parada de movimento controlada e altera o estado do eixo para Parando. 

 

As regras gerais para os blocos da função de controle de movimento na página 
369 do Micro800 seguem as especificações de Controle de movimento do 
PLCopen. A tabela a seguir fornece regras gerais sobre a interface de blocos da 
função de controle de movimento. 

Regras gerais para blocos 
da função de controle de 
movimento 
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Regra aplicada a Regra 

Parâmetros de entrada Com Executar: Os parâmetros são usados com a borda ascendente da entrada de execução. Para modificar qualquer 
parâmetro, altere os parâmetros de entrada e dispare o movimento novamente. 
Se uma instância de um bloco da função receber um novo Executar antes de terminar (como uma série de comandos na 
mesma instância), o novo Executar é ignorado e a instrução previamente emitida continua com sua execução. 
Com Ativar: Os parâmetros são usados com a borda ascendente da entrada Ativar e podem ser modificados 
continuamente. 

Parâmetros de entrada ausentes A entrada ausente é capturada durante a compilação do Aplicativo do usuário. Não há manipulação do erro de entrada 
ausente no nível do controlador. 

Entradas excedendo limites do aplicativo Se um bloco da função for comandado com parâmetros que resultam em uma violação dos limites do aplicativo, a 
instância do bloco da função gera um erro. Nesse caso, a saída de Erro é sinalizada como Ligado e as informações de 
erro são indicadas pela ErrorID da saída. O controlador, na maioria dos casos, permanece no modo de Execução e não há 
Erro de movimento relatado como uma falha do controlador principal. 

Regras de sinal para entradas As entradas de Aceleração, Desaceleração e Arremesso sempre são valores positivos. Entradas de Velocidade, Posição e 
Distância podem ter valores positivos e negativos. 

Posição versus Distância Posição é um valor definido dentro de um sistema de coordenadas. Distância é uma medição relativa relacionada a 
unidades técnicas. Distância é a diferença entre duas posições. 

Entrada de Posição/Distância Apenas o movimento linear é suportado nos controladores Micro800. Para o bloco da função MC_MoveAbsolute, a entrada 
de posição é o local absoluto a ser comandado para o eixo. Para MC_MoveRelative, a entrada de distância é o local 
relativo (considerando-se a posição atual do eixo em 0) desde a posição atual. 

Entrada de velocidade A Velocidade pode ser um valor com sinal, mas também pode usar entrada de Direção para definir o sinal da velocidade 
(velocidade negativa x direção negativa = velocidade positiva). O parâmetro E "Direção" refere-se à entrada e saída de 
velocidade por motivos de compatibilidade. 

Entrada de direção Para o movimento de distância (posição), com a posição de destino (absoluto ou relativo) definida, a direção do 
movimento é exclusiva. A entrada de direção para o movimento de distância é ignorada. 
Para o movimento de velocidade, o valor da entrada de direção pode ser 1 (direção positiva), 0 (direção atual) ou -1 
(direção negativa). Para qualquer outro valor, é considerado apenas o sinal. Por exemplo, -3 denota direção negativa, +2 
denota direção positiva e assim por diante. 
Para o movimento de velocidade (MC_MoveVelocity), o sinal (velocidade x direção) determina a direção do movimento 
real se o valor não for 0. Por exemplo, se velocidade x direção = +300, a direção é positiva. 

Entradas de Aceleração, Desaceleração e 
Arremesso 

• As entradas de Desaceleração ou Aceleração devem ter um valor positivo. Se Desaceleração ou Aceleração for 
configurada com um valor não positivo, o bloco da função relata um erro (ID do erro: MC_FB_ERR_RANGE). 

• A entrada de arremesso deve ter um valor não negativo. Se Arremesso for configurado como um valor negativo, o 
bloco da função relata um erro (ID do erro: MC_FB_ERR_RANGE). 

• Se Arremesso máximo for configurado como zero, todos os parâmetros de arremesso para o bloco da função de 
controle de movimento, incluindo a configuração do arremesso para MC_Stop, devem ser configurados como zero. Se 
não, o bloco da função relata um erro (ID do erro: MC_FB_ERR_RANGE). 

• Se Arremesso for configurado como um valor não zero, o perfil da curva S é gerado; se Arremesso for configurado 
como 0, o perfil trapezoidal é gerado. 

• A configuração do Arremesso inicial não é limitada à configuração do Arremesso máximo. 
• Se o Mecanismo de movimento falhar ao gerar o perfil de movimento prescrito pelos parâmetros de entrada 

dinâmicos, o bloco da função relata um erro (ID do erro: MC_FB_ERR_PROFILE). 

Exclusividade de saída Com Executar: Quando Executar for TRUE, uma das saídas Ocupado, Concluído, Erro ou CommandAborted também 
devem ser TRUE. As saídas são mutuamente exclusivas: apenas uma saída em um bloco da função pode ser 
VERDADEIRO. 
Apenas uma das saídas Ativo, Erro, Concluído e CommandAborted é configurada de cada vez. 
Com Ativar: As saídas Válido e Erro são mutuamente exclusivas: apenas uma saída em um bloco da função pode ser 
VERDADEIRO. 
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Regra aplicada a Regra 

Status da saída Com Executar: As saídas Concluído, Erro, ErrorID e CommandAborted são redefinidas com a borda descendente da 
instrução Executar. No entanto, a borda descendente de Executar não para ou influencia a execução do bloco da função 
real. Mesmo que Executar seja redefinido antes do bloco da função terminar, as saídas correspondentes são 
configuradas durante pelo menos um ciclo. 
Se uma instância de um bloco da função receber um novo comando Executar antes de concluir (como uma série de 
comandos na mesma instância), o novo comando Executar é ignorado e a instrução previamente emitida continua com a 
execução. 
Com Ativar: As saídas Válido, Ativado, Ocupado, Erro e ErrorID são redefinidas com a borda descendente de Ativar o 
quanto antes. 

Comportamento da saída Concluído A saída Concluído é configurada quando a ação comandada terminou com sucesso. 
Quando vários blocos de função estão trabalhando no mesmo eixo em uma sequência, o seguinte se aplica: 
• Quando um movimento em um eixo é interrompido por outro movimento no mesmo eixo sem ter alcançado a meta 

final, Concluído no primeiro bloco da função não será configurado. 

Comportamento da saída Ocupado Cada bloco da função pode ter uma saída Ocupado, indicando que o bloco da função não está concluído (para blocos de 
função com uma entrada Executar) ou não está funcionando, e valores de saída novos podem ser esperados (no caso da 
entrada Ativar). 
Ocupado é configurado na borda ascendente de Executar e redefine quando uma das saídas Concluído, Cancelado ou 
Erro é configurada. O bloco da função deve ser mantido no circuito ativo do programa do aplicativo pelo menos 
enquanto Ocupado for VERDADEIRO, porque as saídas podem mudar. 
Blocos de função com a mesma instância que está ocupada não podem executar até que não estejam mais ocupadas. 
Blocos de função com instâncias diferentes podem substituir o bloco da função em execução no momento. 

Comportamento da saída 
 CommandAborted 

A saída CommandAborted é configurada quando um movimento comandado é interrompido por outro comando de 
movimento. 
O comportamento de redefinição da saída CommandAborted é semelhante à saída Concluído. Quando CommandAborted 
ocorre, outros sinais de saída são redefinidos como InVelocity. 

Saída Ativo A saída Ativo é exigida nos blocos de função em buffer e é configurada no momento em que o bloco da função assume o 
controle de movimento do eixo correspondente. 
Para o modo sem buffer, as saídas Ativo e Ocupado podem ter o mesmo valor. 

Status Ativar e Válido A entrada Ativar é combinada a uma saída Válido. Ativar é sensível ao nível e Válido mostra que um conjunto válido de 
saídas está disponível no bloco da função. 
A saída Válido é VERDADEIRO enquanto um valor de saída válido estiver disponível e a entrada Ativar for VERDADEIRO. O 
valor da saída relevante pode ser atualizado desde que a entrada Ativar seja VERDADEIRO. 
Se houver um erro do bloco da função, a saída não é válida (Válido configurado como FALSO). Quando a condição de erro 
desaparecer, os valores reaparecem e a saída Válido é configurada novamente. 

Manipulação do erro de saída 
 

Saídas usadas para definir erros 
Todos os blocos têm as duas saídas a seguir, que são usadas para os erros que ocorrem durante a execução: 
• Erro - Borda ascendente de "Erro" informa que um erro ocorreu durante a execução do bloco da função. 
• ErrorID - Número do erro. 
As saídas Concluído e InVelocity são usadas para a conclusão bem-sucedida, portanto são logicamente exclusivas para 
Erro. 
Erros de instância nem sempre resultam em um erro de eixo (levando o eixo para ErrorStop). 
Como as saídas de erro são redefinidas 
• As saídas de erro dos blocos de função relevantes são redefinidas com a borda descendente de Executar e Ativar. 
• As saídas de erro de um bloco da função com Ativar podem ser redefinidas durante a operação sem ter que redefinir 

Ativar. 

Tipos de erros 
• Lógicas dos blocos de função (por exemplo, parâmetros fora da faixa, tentativa de violação da máquina de estado e 

assim por diante) 
• Limite de HW ou SW 
• Mecanismo/Motor 
• Drive 
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Regra aplicada a Regra 

Convenções de nomeação dos tipos de 
ENUM 

Devido a restrições de nomeação no padrão IEC sobre a exclusividade dos nomes de variáveis, a referência 'mc' ao 
espaço do nome do Controle de movimento PLCopen é usado para os ENUMs. 
Dessa maneira, evitamos o conflito de que o uso dos tipos de ENUM 'positivo' e 'negativo' para instâncias com variáveis 
com esses nomes, durante todo o resto do projeto, uma vez são chamadas de mcPositive e mcNegative 
respectivamente. 

 

Os tópicos a seguir fornecem detalhes dos parâmetros de controle de 
movimento que são relevantes para todos os blocos da função de controle de 
movimento. 

Estados dos eixos de controle de movimento na página 372 

Números do parâmetro do bloco da função de controle de movimento 
na página 374 

IDs de erro do bloco da função de controle de movimento na página 
375 

A regra básica para o comportamento do eixo em um nível alto, quando vários 
blocos da função de controle de movimento são ativados, é que os comandos 
de movimento sempre são obtidos consecutivamente, mesmo que o 
controlador tenha a capacidade do processamento da realidade paralela. 
Qualquer comando de movimento é uma transição que altera o estado do eixo 
e, como consequência, modifica a maneira como o movimento atual é 
computado. 

Diagrama de estado do eixo de controle de movimento 

O eixo sempre está em um dos estados definidos, como mostrado no 
diagrama a seguir. 

 

Detalhes do parâmetro do 
bloco da função de controle 
de movimento 

Estados dos eixos de 
controle de movimento 
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Comportamento do estado do eixo de controle de movimento 
Não Observação 

1 Nos estados ErrorStop e Parando, todos os blocos de função (menos MC_Reset) podem ser chamados, embora não possam ser 
executados. 
MC_Reset gera uma transição para o estado Suspenso. Se um erro ocorrer enquanto a máquina estiver no estado Parando, uma 
transição para o estado ErrorStop é gerada. 

2 Power.Enable = TRUE e há um erro no eixo. 

3 Power.Enable = TRUE e não há erro no eixo 

4 MC_Stop.Done E NÃO MC_Stop.Execute. 
5 Quando MC_Power é chamado com Enable = False, o eixo entra no estado Desativado para cada estado incluindo ErrorStop. 

6 Se um erro ocorrer enquanto a máquina estiver no estado Parando, uma transição para o estado ErrorStop é gerada. 

Valores do código do estado do eixo do controle de movimento 

Você pode monitorar o estado do eixo usando o recurso Monitor do eixo. A 
tabela a seguir identifica os valores usados para definir cada um dos estados 
de eixo predefinidos. 

Valor do estado Nome do estado 

0x00 Desativado 

0x01 Suspenso 
0x02 Movimento Discreto 
0x03 Movimento Contínuo 
0x04 Inicialização 
0x06 Parando 
0x07 Parada de Erro 

Atualizações do estado do eixo 

Na execução do movimento, a atualização do estado do eixo depende de 
quando o bloco da função de movimento relevante é chamado pela varredura 
POU. Isso ocorre mesmo que o perfil de movimento seja controlado pelo 
Mecanismo de movimento como uma tarefa de segundo plano e seja 
independente da varredura POU. 

Por exemplo, em um eixo móvel em uma POU de Lógica de contatos (estado 
de uma linha=true), um bloco da função MC_MoveRelative na linha é 
submetido à varredura e o eixo começa a se mover. Antes que o 
MC_MoveRelative termine, o estado da linha torna-se False e 
MC_MoveRelative não é mais submetido à varredura. Nesse caso, o estado do 
eixo não pode mudar de Movimento discreto para Suspenso, mesmo depois 
que o eixo parar completamente e a velocidade atingir 0. 
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Os blocos de função a seguir usam números de parâmetro específicos quando 
os blocos de função são programados. 

• MC_ReadParameter 
• MC_ReadBoolParameter 
• MC_WriteParameter 
• MC_WriteBoolParameter 

Identificação do número do parâmetro 

Os números de parâmetro entre 0 e 999 são reservados para parâmetros 
padrão. Extensões por um fornecedor ou usuário também são permitidas, 
embora seu uso possa afetar a portabilidade entre plataformas diferentes. Se o 
número do parâmetro for maior que 999, o parâmetro é específico do 
fornecedor. 

Número do 
parâmetro 

Nome do parâmetro Tipo de 
dados 

R/W Descrição 

1 Posição comandada REAL R Posição comandada. 

2 SWLimitPos REAL R/W Posição do interruptor de limite positivo do software. 

3 SWLimitNeg REAL R/W Posição do interruptor de limite negativo do software. 

4 EnableLimitPos BOOL R/W Ativar interruptor de limite positivo do software. 
5 EnableLimitNeg BOOL R/W Ativar interruptor de limite negativo do software. 
8 MaxVelocitySystem REAL R Velocidade máxima permitida do eixo no sistema de movimento. 
9 MaxVelocityAppl REAL R/W Velocidade máxima permitida do eixo no aplicativo. 
11 CommandedVelocity REAL R Velocidade comandada. 
12 MaxAccelerationSystem REAL R Aceleração máxima permitida do eixo no sistema de movimento. 
13 MaxAccelerationAppl REAL R/W Aceleração máxima permitida do eixo no aplicativo. 
14 MaxDecelerationSystem REAL R Desaceleração máxima permitida do eixo no sistema. 
15 MaxDecelerationAppl REAL R/W Desaceleração máxima permitida do eixo no aplicativo. 
16 MaxJerk REAL R/W Arremesso máximo permitido do eixo. 
1001 TargetPosition REAL R A posição de destino final para o bloco da função móvel ativo atual 
1002 TargetVelocity1 REAL R A velocidade de destino final para o bloco da função móvel ativo atual 

Números do parâmetro do 
bloco da função de controle 
de movimento 
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1005 Ciclo de serviço REAL R/W O ciclo de serviço de pulso para um pulso. O valor válido é 0 – 100, 
indicando 0% - 100%. (A função PWM pode ser realizada ajustando 
esse valor). 
Esse parâmetro é configurável apenas usando esse bloco de função. O 
valor padrão é definido para 50,0 pelo controlador. 
Observação: Para o Ciclo de serviço, o valor será substituído pela 
configuração padrão, 50,0, quando o controlador é alterado do modo 
EXECUTAR para PRG e então para EXECUTAR novamente, ou quando o 
controlador é desligado e ligado. 

1006 PulsePerRevolution REAL R A configuração de pulso por revolução inserida pelo usuário na GUI 
CCW. 

1007 TravelPerRevolution REAL R A configuração Percurso por revolução inserida pelo usuário na GUI 
CCW. 

 

Quando um bloco da função de controle de movimento termina com um erro 
e o estado do eixo é ErrorStop, use o bloco da função MC_Reset ou MC_Power 
Off/On e MC_Reset para recuperar o eixo. O eixo pode ser redefinido para a 
operação do movimento normal sem parar a operação do controlador. 

Use esta tabela para ajudar a determinar os erros para os blocos da função de 
controle de movimento. 

Valor MACRO ID Descrição 

00 MC_FB_ERR_ 
NO 

A execução do bloco da função é bem-sucedida. 

01 MC_FB_ERR_ 
WRONG_STATE 

O bloco da função não pode executar porque o eixo não está no estado correto. Verifique o estado do eixo na página 372. 

02 MC_FB_ERR_ 
RANGE 

O bloco da função não pode executar porque há parâmetros dinâmicos de eixo inválidos (velocidade, aceleração, 
desaceleração ou arremesso) configurados no bloco da função. 
Corrija a configuração dos parâmetros dinâmicos no o bloco da função na página de configuração Eixo dinâmico. 

03 MC_FB_ERR_ 
PARAM 

O bloco da função não pode executar porque há um parâmetro inválido diferente de velocidade, aceleração, 
desaceleração ou arremesso configurado no bloco da função. 
Corrija a configuração para os parâmetros (por exemplo, modo ou posição) para o bloco da função. 

04 MC_FB_ERR_ 
AXISNUM 

O bloco da função não pode executar porque o eixo não existe, o dados de configuração do eixo estão corrompidos ou o 
eixo não está configurado corretamente. 

05 MC_FB_ERR_ 
MECHAN 

O bloco da função não pode executar porque esse eixo obtém uma falha devido a problemas da unidade ou mecânicos. 
Verifique a conexão entre a unidade e o controlador (sinais Unidade Pronta e Em Posição) e certifique-se de que a 
unidade está funcionando normalmente. 

06 MC_FB_ERR_ 
NOPOWER 

O bloco da função não pode executar porque o eixo não está ligado. 
Ligue o eixo usando o bloco da função MC_Power. 

07 MC_FB_ERR_ 
RESOURCE 

O bloco da função não pode executar porque o recurso exigido pelo bloco da função é controlado por outro bloco da 
função ou não está disponível. 
Verifique se o recurso exigido pelo bloco da função está disponível para uso. 
Exemplos: 
• MC_Power tenta controlar o mesmo eixo. 
• MC_Stop é executado ao mesmo tempo contra o mesmo eixo. 
• MC_TouchProbe é executado ao mesmo tempo contra o mesmo eixo. 
• MC_TouchProbe é executado enquanto a entrada da sonda de toque não está ativada na Configuração de movimento. 

IDs de erro do bloco da 
função de controle de 
movimento 
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Valor MACRO ID Descrição 

08 MC_FB_ERR_ 
PROFILE 

O bloco da função não pode executar porque o perfil de movimento definido no bloco da função não pode ser alcançado. 
Corrija o perfil no bloco da função. 

09 MC_FB_ERR_ 
VELOCITY 

O bloco da função não pode executar porque o perfil de movimento solicitado no bloco da função não pode ser 
alcançado devido à velocidade atual do eixo. 
Exemplos: 
• O bloco da função solicita que o eixo inverta a direção enquanto o eixo estiver em movimento. 
• O perfil de movimento exigido não pode ser alcançado devido à velocidade atual muito baixa ou muito alta. 
Verifique a configuração do perfil de movimento no bloco da função e corrija o perfil, ou execute novamente o bloco da 
função quando a velocidade do eixo for compatível com o perfil de movimento solicitado. 

0A MC_FB_ERR_ 
SOFT_LIMIT 

Esse bloco da função não pode executar pois acabará se movendo além do Limite flexível ou o bloco da função está 
cancelado porque o Limite flexível foi alcançado. 
Verifique as configurações da posição de destino ou velocidade no bloco da função ou ajuste a configuração de Limite 
Flexível. 

0B MC_FB_ERR_ 
HARD_LIMIT 

Esse bloco da função foi anulado porque o estado ativo do interruptor de Limite rígido foi detectado durante o 
movimento do eixo ou anulado porque o estado ativo do interruptor de Limite rígido foi detectado antes de o movimento 
do eixo iniciar. 
Mova o eixo para longe do interruptor de Limite rígido na direção oposta. 

0C MC_FB_ERR_ 
LOG_LIMIT 

Esse bloco da função não pode executar pois acabará se movendo além do limite lógico do Acumulador PTO ou o bloco 
da função é cancelado porque o limite lógico do Acumulador PTO foi alcançado. 
Verifique as configurações da posição de destino ou velocidade para o bloco da função. Ou então, use o bloco da função 
MC_SetPosition para ajustar o sistema de coordenadas do eixo. 

0D MC_FB_ERR_ 
ERR_ENGINE 

Um erro de execução do mecanismo de movimento é detectado durante a execução desse bloco da função. 
Desligue e religue toda a configuração do movimento, incluindo o controlador, unidades e atuadores, e baixe novamente 
o Aplicativo do usuário. Se a falha persistir, chame o suporte técnico. 

10 MC_FB_ERR_ 
NOT_HOMED 

O bloco da função não pode executar porque o eixo precisa ser iniciado primeiro. 
Execute a posição inicial no eixo usando o bloco da função MC_Home. 

80 MC_FB_ERR_ 
PARAM_MODIFIED 

Aviso: A velocidade solicitada para o eixo foi ajustada em um valor inferior. 
O bloco da função executa com sucesso em uma velocidade inferior. 

 

Na maioria dos casos, quando uma instrução de bloco da função de 
movimento emitida para um eixo resulta em um erro de bloco da função, o 
eixo transita para um estado de Erro, e o elemento ErrorID correspondente é 
definido para os dados AXIS_REF para o eixo. 

Porém, nas seguintes situações, o eixo pode não transitar para um estado de 
erro, e é possível que o aplicativo do usuário emita um bloco da função de 
movimento com sucesso para o eixo após o estado do eixo mudar. 

Cenário Exemplo 

Um bloco da função de movimento instrui um eixo, mas o eixo está em um estado em que o 
bloco de função não pode ser executado adequadamente. 

O eixo não tem potência ou está em uma sequência de Início ou 
em um estado de Parada de erro. 

Um bloco da função de movimento instrui um eixo, mas o eixo ainda é controlado por outro o 
bloco da função de movimento. O eixo não pode permitir que o movimento seja controlado 
pelo novo bloco da função sem parar totalmente. 

O novo bloco da função comanda o eixo para mudar a direção 
do movimento. 

Quando um bloco da função de movimento tenta controlar um eixo, mas o eixo ainda é 
controlado por outro bloco da função de movimento, e o perfil de movimento recém-definido 
não pode ser realizado pelo controlador. 

O Aplicativo do usuário emite um bloco da função 
MC_MoveAbsolute da Curva S para um eixo com uma curta 
distância dada quando o eixo está se movendo. 

Cenários de erro do eixo 
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O tipo de dados AXIS_REF é uma estrutura de dados que contém informações 
para um eixo de movimento e é usada como variável de entrada e de saída em 
todos os blocos da função de controle de movimento. Uma instância do tipo 
de dados EIXO_REF é automaticamente criada quando você adiciona um eixo 
de movimento à configuração. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Axis_ID AXIS_REF A ID do eixo lógico automaticamente atribuída pelo Connected Components Workbench. Não pode editado 
ou visualizado pelo usuário. 

Sinalizador de erro BOOL Indica se um erro está presente no eixo. 
Uma vez que um eixo é sinalizado com um erro, e a ID do erro não é zero, o eixo deve ser redefinido 
usando MC_Reset antes de emitir qualquer outro bloco da função de movimento. 

AxisHomed BOOL Indica se a operação de Início é ou não executada com sucesso para o eixo. 
Quando o usuário tenta refazer o início para um eixo com AxisHomed já configurado (Início executado 
com sucesso) e o resultado não é bem-sucedido, o status AxisHomed é limpo. 

ConstVel BOOL Indica se o eixo está em movimento de Velocidade constante ou não. O eixo estacionário não é 
considerado em Velocidade constante. 

AccFlag BOOL Indica se o eixo está em um movimento Acelerando ou não. 
DecelFlag BOOL Indica se o eixo está em um movimento de Desaceleração ou não. 
AxisState USINT Indica o estado atual do eixo. 

ErrorID UINT Indica a causa do erro de eixo quando o erro é indicado pelo ErrorFlag. Esse erro geralmente resulta da 
falha de execução do bloco da função de controle de movimento. 

ExtraData UINT Reservado. 

TargetPos REAL Indica a posição de destino final do eixo para os blocos da função MoveAbsolute e MoveRelative. 
Para os blocos de função MoveVelocity, Stop e Halt, TargetPos é 0, exceto quando o TargetPos 
configurado pelos blocos de função das posição prévia não é limpo. 

CommandPos REAL Durante o movimento, esta é a posição atual que o controlador comanda ao eixo para assumir. Pode 
haver um leve atraso entre a posição real do eixo e esse CommandPos. 

TargetVel REAL A velocidade de destino máxima instruída ao eixo para um bloco da função móvel. O valor de TargetVel 
no bloco da função atual, ou menor, dependendo dos outros parâmetros no mesmo bloco da função. 

CommandVel REAL Durante o movimento, esse elemento indica a velocidade atual que o controlador instrui o eixo a usar. 
Observe que pode haver uma leve diferença entre a velocidade real do eixo e o CommandVel, devido ao 
atraso da unidade ou ao excesso no ajuste da unidade. 

 

O tipo de dados FB_AXIS_REF é uma estrutura de dados que contém 
informações para um Eixo de retorno de movimento. É usado como variável 
de entrada e saída em blocos da função de controle de movimento. Uma 
instância de um tipo de dados FB_AXIS_REF é criada automaticamente 
quando você adiciona um módulo HSC e o modo é configurado como modo de 
Eixo de feedback. 

IMPORTANTE Uma vez que um eixo de feedback é sinalizado com um erro, e a ID do erro não é zero, o 
FBAxis deve ser redefinido usando MC_Reset antes de emitir qualquer outro bloco da 
função de movimento. 

Tipo de dados AXIS_REF 

Tipo de dados FB_AXIS_REF 
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Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Axis_ID FB_AXIS_REF A ID do eixo lógico automaticamente atribuída pelo Connected Components Workbench. Não pode 
editado ou visualizado pelo usuário. 

ErrorFlag BOOL Indica se há um erro no Eixo de feedback. 

ConstVel BOOL Indica se o Eixo de feedback está em movimento com Velocidade constante ou não. O eixo estacionário 
não é considerado em Velocidade constante. 

AccelFlag BOOL Indica se o Eixo de feedback está em um movimento de Aceleração ou não. 

DecelFlag BOOL Indica se o Eixo de feedback está em um movimento Desaceleração ou não. 
AxisState USINT Indica o estado atual do Eixo de feedback. 

ErrorID UINT Indica a causa do erro de eixo quando o erro é indicado pelo ErrorFlag. Esse erro geralmente resulta da 
falha de execução do bloco da função de controle de movimento. 

ExtraData UINT Reservado. 

ActualPos REAL Posição mecânica real lida novamente a partir do canal de retorno de movimento (HSC). 

ActualVel REAL Velocidade mecânica real lida novamente a partir do canal de retorno de movimento (HSC). 

 

As variáveis de eixo são usadas para controlar a posição, a velocidade, a 
aceleração e erros de um determinado eixo de controle de movimento. 

Para atribuir uma variável a um parâmetro de saída do Eixo: 
• Em um Diagrama de blocos da função 

Para sua conveniência, conecte graficamente o parâmetro de saída do 
Eixo de um bloco da função de controle de movimento ao parâmetro 
de entrada AxisIn de outro bloco da função de controle de movimento. 
Por exemplo, conecte o parâmetro de saída do Eixo MC_POWER ao 
parâmetro de entrada AxisIn MC_HOME. 

• Em um Diagrama da lógica de contatos 

Uma variável não pode ser atribuída ao parâmetro de saída do Eixo de 
um bloco da função de controle de movimento porque ele é somente 
leitura. 

Monitorar uma variável AXIS_REF 

Monitore uma variável AXIS_REF ou FBAXIS_REF no software enquanto 
estiver conectado com o controlador, quando o mecanismo de movimento 
estiver ativo, ou no aplicativo do usuário, como parte da lógica do usuário. 
Também é possível monitorar a variável AXIS_REF ou FBAXIS_REF 
remotamente por vários canais de comunicação. 

Variáveis do eixo 
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Cancela Blocos da função de movimento conectados a eventos de disparo.  

O MC_AbortTrigger é executado apenas quando é atribuído a um eixo 
controlado pelo MC_TouchProbe.  

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa a computação MC_AbortTrigger atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

AxisIn Entrada AXIS_REF na página 
377 
FB_AXIS_REF na 
página 377 

Use o tipo de dado AXIS_REF para definir o parâmetro AxisIn. 
Se o eixo for um FB_Axis (eixo de retorno), use o tipo de dado FB_AXIS_REF para definir os 
parâmetros de AxisIn. 

TriggerInp Entrada USINT Este parâmetro é ignorado. 

Executar Entrada BOOL Quando TRUE, anula o evento de disparo na borda ascendente. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Eixo Saída AXIS_REF A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de contatos. 

TriggerInput Saída USINT Este parâmetro é ignorado. 

Concluído Saída BOOL TRUE - o evento de disparo é cancelado. 
Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco da função não está concluído. 

Erro Saída BOOL TRUE - um erro é detectado. 
ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos nas IDs 

de erro do bloco da função Controle de movimento. 

MC_AbortTrigger 
(disparador de anulação de 
controle de movimento) 
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Exemplos de Diagrama do bloco da função MC_AbortTrigger 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos MC_AbortTrigger 

 

Exemplo de Texto estruturado MC_AbortTrigger 
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Resultados 

 

Comanda uma parada de movimento controlada sob condições operacionais 
normais. 

Detalhes da operação; 

• O estado do eixo muda para DiscreteMotion, até que a velocidade seja 
zero. Quando a velocidade alcançar zero, Concluído é configurado 
como TRUE e o estado do eixo muda para Suspenso. 

• É possível executar outro comando de movimento durante a 
desaceleração do eixo, o que cancela o MC_Halt. 

• Se o MC_Halt for emitido quando o estado do eixo for Início, o bloco 
de instruções relata um erro e o processo de início não é 
interrompido. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

 Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

MC_Halt (interrupção de 
controle de movimento) 
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 Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa a computação MC_Halt atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

AxisIn Entrada AXIS_REF Use os parâmetros do tipo de dados AXIS_REF para definir AxisIn. 

Executar Entrada BOOL Indica quando iniciar o movimento. 
TRUE – inicia o movimento na borda ascendente. 
FALSE – não iniciar o movimento. 
Ao executar MC_Halt durante o início, MC_Halt é configurado como MC_FB_ERR_STATE e o processo de 
início continua. 

Desaceleração Entrada REAL Valor da desaceleração (sempre positivo) (diminuindo a energia do motor). 
se Desaceleração <= 0 e o estado do eixo não é Suspenso, MC_Halt é definido para MC_FB_ERR_RANGE. 

Arremesso Entrada REAL Valor do Arremesso (sempre positivo). 
Se Arremesso < 0 e o estado do eixo for Suspenso, MC_Halt é configurado como MC_FB_ERR_RANGE. 

BufferMode Entrada SINT Não usado. O modo sempre é MC_Aborting. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Eixo Saída AXIS_REF na 
página 377 

A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Concluído Saída BOOL Velocidade zero alcançada. 
Ocupado Saída BOOL O bloco de instruções não foi concluído. 
Ativo Saída BOOL Indica que o bloco de instruções tem controle sobre o eixo. 

CommandAborted Saída BOOL Comando é cancelado por outro comando ou parada de erro. 
Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 

TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos nas IDs de erro do 
bloco da função de controle de movimento na página 375. 

Exemplos de diagrama do bloco da função MC_Halt 
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Exemplo de diagrama da lógica de contatos MC_Halt 

 

Exemplo de texto estruturado MC_Halt 

 

 

Resultados 

 

Comanda o eixo para realizar a sequência <search home>. Os detalhes desse 
sequência dependem do fabricante e podem ser configurados pelos 
parâmetros do eixo. A entrada Posição é usada para configurar a posição 
absoluta quando um sinal de referência é detectado e o deslocamento do 
Início configurado é alcançado. 

MC_Home (controle de 
movimento inicial) 
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Detalhes da operação: 

• Depois que MC_Power é emitido, o eixo é redefinido do status Iniciado 
para 0 (não iniciado). Na maioria dos casos, depois que o eixo é ligado, 
o bloco da função MC_Home precisa ser executado para calibrar a 
posição do eixo e a referência Início. 

• O bloco da função MC_Home apenas pode ser cancelado usando um 
bloco da função MC_Stop ou MC_Power. Se ele for cancelado antes de 
concluir, a posição Início previamente pesquisada é considerada 
inválida e o status Iniciado do eixo é limpo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa a computação MC_Home atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

AxisIn Entrada AXIS_REF Use os parâmetros do tipo de dados AXIS_REF para definir AxisIn. 

Executar Entrada BOOL Indica quando iniciar o movimento. 
TRUE – inicia o movimento na borda ascendente. 
FALSE – não iniciar o movimento. 

Posição 
 

Entrada REAL A posição absoluta é configurada quando o sinal de referência é detectado e o deslocamento Início 
configurado é alcançado. 
A faixa de valores para essa entrada é o pulso físico -0x40000000 - 0x40000000 depois que a 
posição é convertida da unidade de posição do usuário para o pulso PTO. Definir o Valor da posição 
dentro do Limite Flexível. 
Um valor de entrada inválido resulta em erro.  
ID do erro = MC_FB_ERR_PARAM. 

HomingMode Entrada SINT Entrada Enum para o modo Início. 

BufferMode Entrada SINT Não usado. O modo sempre é mcAborting. 
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Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Eixo Saída AXIS_REF na 
página 377 

A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Concluído Saída BOOL TRUE - a operação Início foi concluída com sucesso e o estado do eixo é definido como Suspenso. 
FALSE - a operação início está em andamento ou incompleta. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco de instruções não está concluído. 
FALSE – o bloco de instruções está concluído. 

Ativo Saída BOOL TRUE - indica que o bloco de instruções tem controle sobre o eixo. 
CommandAborted Saída BOOL TRUE - o comando foi cancelado por outro comando ou parada de erro. 
Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 

TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UNIT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos nas IDs de 
erro do bloco da função de controle de movimento na página 375. 

HomingModes 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores para o parâmetro 
HomingMode na instrução de controle de movimento na página 
369MC_Home. 

Valor Nome Descrição 

0x00 MC_HOME_ABS_SWITCH Processo de Início pesquisando o interruptor Início absoluto 

0x01 MC_HOME_LIMIT_SWITCH Processo de Início pesquisando o interruptor de limite 

0x02 MC_HOME_REF_WITH_ABS Processo de Início pesquisando o interruptor Início absoluto e usando o pulso de referência do 
codificador 

0x03 MC_HOME_REF_PULSE Processo de Início pesquisando o interruptor de limite e usando o pulso de referência do 
codificador 

0x04 MC_HOME_DIRECT Processo de Início estático forçando diretamente uma posição inicial de referência do usuário. O 
bloco da função configura a posição atual em que o mecanismo está na posição inicial, com sua 
posição determinada pelo parâmetro de entrada "Posição" 

Exemplo da diagrama do bloco da função MC_Home 
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Exemplo de diagrama da lógica de contatos MC_Home 

 

Exemplo de texto estruturado MC_Home 

 

 
Resultados 
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Comanda um movimento controlado para uma posição absoluta especificada. 

Detalhes da operação: 

• Para o controlador Micro800, 

• O sinal da Velocidade de entrada para um bloco da função 
MC_MoveAbsolute é ignorado, porque a direção do movimento é 
determinada pela posição Atual e a posição de Destino. 

• A Direção de entrada para um bloco da função MC_MoveAbsolute é 
ignorado, porque há apenas uma solução matemática para alcançar 
a posição de Destino. 

• Se o bloco da função MC_MoveAbsolute for emitido quando o estado 
do eixo do controlador Micro800 for Suspenso e a distância relativa ao 
movimento for zero, a execução do bloco da função é imediatamente 
relatada como Concluída. 

• Se um bloco da função MC_MoveAbsolute for emitido para um eixo 
que não está na posição Iniciado, esse bloco da função relata um erro. 

• O bloco da função MoveAbsolute conclui com Velocidade zero se não 
for cancelado por outro bloco da função. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

MC_MoveAbsolute (absoluto 
de movimento de controle 
de movimento) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de 
dados 

Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa a computação MC_MoveAbsolute atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

AxisIn Entrada AXIS_REF Use os parâmetros do tipo de dados AXIS_REF para definir AxisIn. 

Executar Entrada BOOL Indica quando iniciar o movimento. 
TRUE – inicia o movimento na borda ascendente. 
FALSE – não iniciar o movimento. 
O eixo deve estar na posição inicial quando esse comando de execução é emitido ou um erro ocorre, 
MC_FB_ERR_NOT_HOMED. 

Posição Entrada REAL A posição de destino para o movimento na unidade técnica (negativo ou positivo). 
A unidade técnica é definida na página de configuração Movimento - Geral para um eixo. 

Velocidade Entrada REAL Valor da velocidade máxima. 
A velocidade máxima pode não ser alcançada quando Arremesso = 0. 
O sinal de Velocidade é ignorado, a direção do movimento é determinada pela Posição da entrada. 

Aceleração Entrada REAL Valor da aceleração (sempre positivo) (aumentando a energia do motor). 
unidade do usuário/s2 

Desaceleração Entrada REAL Valor da desaceleração (sempre positivo — energia descendente para o motor). 
u/s2 

Arremesso Entrada REAL Valor do Arremesso (sempre positivo). 
u/s3 
Quando o valor do Arremesso de entrada = 0, o perfil do Trapezoide é calculado através do Mecanismo de 
movimento. Quando Arremesso > 0, o perfil da curva S é calculado. 

Direção Entrada SINT Este parâmetro não é usado. 

BufferMode Entrada SINT Este parâmetro não é usado. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Eixo Saída AXIS_REF na 
página 377 

A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de contatos. 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de 
dados 

Descrição 

Concluído Saída BOOL Quando TRUE, posição do comando alcançada. 
Quando a Entrada em posição é configurada como Ativada para esse eixo, a unidade precisa configurar o 
sinal da Entrada em posição como ativo antes que esse bit Concluído mude para TRUE. 
Essa ação é concluída com velocidade zero, a menos que seja cancelada. 

Ocupado Saída BOOL Quando TRUE, o bloco da função não foi concluído. 

Ativo Saída BOOL Quando TRUE, indica que o bloco da função tem controle do eixo 
CommandAborted Saída BOOL Quando TRUE, o comando foi cancelado por outro comando, ou parada de erro. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos nas IDs de erro do 
bloco da função de controle de movimento na página 375. 

Exemplo de diagrama do bloco da função MC_MoveAbsolute 
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Exemplo de diagrama da lógica de contatos MC_MoveAbsolute 

 

Exemplo de texto estruturado MC_MoveAbsolute 

 

 

Resultados 
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Comanda um movimento controlado para uma distância especificada com 
relação à posição real no tempo de execução. 

Detalhes da operação: 

• Como a direção do movimento para um MC_MoveRelative é 
determinada pela posição atual e pela posição de destino, o sinal da 
Velocidade é ignorado. 

• MoveRelative conclui com Velocidade zero se não for cancelado por 
outro bloco da função. 

• Se o MC_MoveRelative for emitido quando o estado do eixo do 
controlador Micro800 for Suspenso e a distância relativa ao 
movimento for zero, a execução do bloco da função é imediatamente 
relatada como Concluída. 

• Para um controlador Micro800, o sinal da Velocidade de entrada para 
um MC_MoveRelative é ignorado, porque a direção do movimento é 
determinada pela posição Atual e a posição de Destino. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

 

Operação MC_MoveRelative 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa a computação MC_MoveRelative atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

AxisIn Entrada AXIS_REF na 
página 377 

Use os parâmetros do tipo de dados AXIS_REF para definir AxisIn. 

MC_MoveRelative (relativo 
de movimento de controle 
de movimento) 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Indica quando iniciar o movimento. 
TRUE – inicia o movimento na borda ascendente. 
FALSE – não iniciar o movimento. 

Distância Entrada REAL Distância relativa para o movimento (em unidade técnica [u]). 
Velocidade Entrada REAL Valor da velocidade máxima (não necessariamente alcançada) [u/s]. Como a direção do movimento é 

determinada pela Posição de entrada, o sinal de Velocidade é ignorado pelo bloco da função. 
A velocidade máxima pode não ser alcançada quando Arremesso = 0. 

Aceleração Entrada REAL Valor da aceleração (aumentando a energia do motor) [u/s2] 

Desaceleração Entrada REAL Valor da desaceleração (diminuindo a energia do motor) [u/s2] 
Arremesso Entrada REAL Valor do arremesso [u/s3] 
BufferMode Entrada SINT Este parâmetro não é usado. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Eixo Saída AXIS_REF A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de contatos. 
Concluído Saída BOOL TRUE - a distância comandada foi alcançada. 

Quando a entrada Em posição é habilitada para um eixo, o sinal Em posição deve ser definido para ativo 
antes de Concluído = True. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco de instruções não está concluído. 
FALSE – o bloco de instruções está concluído. 

Ativo Saída BOOL TRUE - indica que o bloco de instruções tem controle sobre o eixo. 
CommandAborted Saída BOOL TRUE - o comando foi cancelado por outro comando ou parada de erro. 
Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro.  

TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos nas IDs de erro 
do bloco da função de controle de movimento na página 375. 

Exemplo de diagrama do bloco da função MC_MoveRelative 

 



Capítulo 18  Instruções de controle de movimento 
 

 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022 393 
 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos MC_MoveRelative 

 

Exemplo de texto estruturado MC_MoveRelative 

 

 

Resultados 
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Comanda um movimento controlado contínuo em uma velocidade 
especificada. 

Detalhes da operação: 

• Se a entrada DirectionIn para MC_MoveVelocity for igual a 0 e: 

• o eixo estiver em um estado de movimento, o sinal da entrada 
Velocidade é ignorado, o eixo continua se movendo na direção atual 
e novos parâmetros dinâmicos são aplicados. 

• o eixo não está em um estado de movimento, MC_MoveVolecity 
relata um erro. 

• Se o limite do Pulso PTO for alcançado durante a execução do 
MC_MoveVelocity, o valor do Acumulador PTO é mudado para 0 (ou 
para o Limite flexível oposto se o limite estiver ativado) e a execução 
continua. 

• Se o eixo estiver em um estado de movimento e o MC_MoveVelocity 
emitir um movimento no qual a direção (o sinal da Velocidade * 
Direção) for oposto à direção do movimento atual, o 
MC_MoveVelocity relata um erro. 

• Assim que o sinal 'InVelocity' for definido, ele indicará que 
MC_MoveVelocity foi concluído. Qualquer evento de movimento 
subsequente não tem efeitos nas saídas do MC_MoveVelocity, exceto 
o sinal 'InVelocity'. 

• A saída InVelocity do MC_MoveVelocity permanece True, até que a 
Velocidade do eixo alcance a Velocidade comandada ou até que 
MC_MoveVelocity seja cancelado. 

• O sinal de (Velocidade * Direção) determina a direção do movimento 
para MC_MoveVelocity. Se o sinal da Velocidade e o da Direção forem 
os mesmos, o movimento positivo é emitido. Se o sinal da Velocidade e 
o da Direção forem diferentes, o movimento negativo é emitido. 

• O sinal 'InVelocity' é redefinido quando MC_MoveVelocity for 
cancelado por outro bloco da função ou Evento de movimento ou na 
borda descendente de 'Executar'. 

• Para parar ou alterar o movimento iniciado pelo MC_MoveVelocity, o 
bloco de instruções deve ser interrompido ou cancelado por outro 

MC_MoveVelocity 
(velocidade de movimento 
de controle de movimento) 



Capítulo 18  Instruções de controle de movimento 
 

 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022 395 
 

bloco de instruções, o que inclui executar o MC_MoveVelocity 
novamente com parâmetros diferentes. 

• Se MC_MoveVelocity for emitido com o estado do eixo em Suspenso 
(não controlado por outro bloco da função) e ocorrer um erro de bloco 
da função, o estado do eixo muda para ErrorStop. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – executa a computação MC_MoveVelocity atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

AxisIn Entrada AXIS_REF Use os parâmetros do tipo de dados AXIS_REF para definir AxisIn. 
Executar Entrada BOOL Indica quando iniciar o movimento. 

TRUE – inicia o movimento na borda ascendente. 
FALSE – não iniciar o movimento. 

Velocidade Entrada REAL Valor da velocidade máxima [u/s]. 

Aceleração Entrada REAL Valor da aceleração (aumentando a energia do motor) [u/s2] 
Desaceleração Entrada REAL Valor da desaceleração (diminuindo a energia do motor) [u/s2] 
Arremesso Entrada REAL Valor do arremesso [u/s3] 
DirectionIn Entrada SINT Os valores válidos são: -1, 0, 1. 
BufferMode Entrada SINT Este parâmetro não é usado. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Eixo Saída AXIS_REF na 
página 377 

A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de contatos. 

InVelocity Saída BOOL TRUE – a velocidade comandada foi alcançada (primeira vez). 
Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco de instruções não está concluído. 

FALSE – o bloco de instruções está concluído. 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Ativo Saída BOOL TRUE – indica que o bloco da função tem controle sobre o eixo. 
Direção Saída SINT Os valores válidos são: -1, 0, 1. 
CommandAborted Saída BOOL TRUE - o comando foi cancelado por outro comando ou parada de erro. 
Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 

TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos nas IDs 
de erro do bloco da função de controle de movimento na página 375. 

Exemplo de diagrama do bloco da função MC_MoveVelocity 
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Exemplo de diagrama da lógica de contatos MC_MoveVelocity 

 

Exemplo de texto estruturado MC_MoveVelocity 

 

 

Resultados 
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Controla a etapa de energia, LIGADO ou DESLIGADO. 

Detalhes da operação: 

• Se você importar um projeto criado em CCW 7 para CCW 8, o novo 
parâmetro de entrada __DTI_AxisIn da função Mc_Power aparacerá. 
Se ocorrer um erro de compilação, selecione novamente a instrução e 
recompile. 

• Depois que a Ligação do eixo é concluída, o status do eixo é redefinido 
de Iniciado para 0 (não iniciado). 

• A entrada Enable_Positive e a entrada Enable_Negative para 
MC_Power são disparadas pelo nível e são verificadas quando a 
entrada Ativar muda de OFF para ON. A alteração dinâmica para a 
entrada Enable_Positive e Enable_Negative sem a alternância da 
entrada Ativar não está marcada. 

• Se a energia falhar durante a operação (quando Servo pronto foi 
detectado), o estado do eixo muda para ErrorStop. 

• A instrução MC_Power tem um valor de tempo limite de 2 minutos. 
MC_Power retorna um erro quando o período de tempo limite expira e 
Entrada pronta da unidade é FALSE. 

• Se um Bloco da função MC_Power com Ativar configurado como True 
for chamado enquanto o estado do eixo estiver desativado, o estado 
do eixo muda para Suspenso, a menos que um erro seja detectado, 
caso em que o estado do eixo muda para ErrorStop. 

• Apenas um bloco da função MC_Power deve ser emitido por eixo. Se 
um bloco da função MC_Power diferente for usado para controlar o 
mesmo eixo simultaneamente será rejeitado pelo Mecanismo de 
movimento. 

• Quando há uma mudança do estado de Energia Ligado ou Desligado 
para um eixo, a posição absoluta do eixo não é redefinida. 

• Se um bloco da função MC_Power com Ativar configurado como False 
for chamado, o estado do eixo muda para Desativado para cada estado, 
incluindo ErrorStop. 

• O bloco de função MC_Power pode ligar o eixo se Ativar estiver 
configurado como True e desligar o eixo se Ativar estiver configurado 
como False. 

MC_Power (inicialização de 
controle de movimento) 
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Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa a computação MC_Power atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

AxisIn Entrada AXIS_REF 
FB_AXIS_REF 

Use os parâmetros do tipo de dados AXIS_REF na página 377 para definir AxisIn. 
Para um FB_Axis (eixo de retorno), use o tipo de dados FB_AXIS_REF na página 377 para definir 
AxisIn. 

Habilitar Entrada BOOL TRUE - a energia está LIGADA. 
FALSE - a energia está DESLIGADA 

Enable_Positive Entrada BOOL TRUE - o movimento é permitido na direção positiva. 

Enable_Negative Entrada BOOL TRUE - o movimento é permitido na direção negativa. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 
Eixo Saída AXIS_REF A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Tipo de dados AXIS_REF. 
Status Saída BOOL Estado do estágio de energia: 

• TRUE - a ativação da unidade foi concluída. 
• FALSE - a ativação da unidade não foi concluída. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco de instruções não está concluído. 
FALSE – o bloco de instruções está concluído. 

Ativo Saída BOOL TRUE – indica que o bloco da função tem controle sobre o eixo. 
Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 

TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos nas IDs 
de erro do bloco da função de controle de movimento na página 375. 
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Exemplo de diagrama do bloco da função MC_Power 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos MC_Power 

 

Exemplo de texto estruturado MC_Power 
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Resultados 

 

Retorna a posição real do eixo de retorno. MC_ReadActualPosition somente 
se aplica ao movimento de feedback. 

Detalhes da operação: 

• Antes de executar MC_ReadActualPosition, verifique se o eixo está em 
um dos seguintes Estados de eixo: 

• Desativado 
• Suspenso 
• Movimento Discreto 
• Parada de Erro 

• A posição real para um eixo de retorno não é redefinida como 0 após 
um download. Para redefinir ou desmarcar a posição para um eixo de 
retorno, use a instrução MC_Home ou a instrução MC_SetPosition. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

AxisIn Entrada FB_AXIS_REF Para um FB_Axis (eixo de retorno), use o tipo de dados FB_AXIS_REF na página 377 para 
definir AxisIn. 

Habilitar Entrada BOOL TRUE - obter o valor do parâmetro continuamente enquanto habilitado. 
FALSE - ocioso. 

MC_ReadActualPosition 
(posição real de leitura do 
controle de movimento) 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Eixo Saída FB_AXIS_REF A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de contatos. 
Os parâmetros de saída do eixo são definidos no tipo de dado FB_AXIS_REF. 

Válido Saída BOOL TRUE - o bloco de instruções está ativo e novos valores de saída são esperados. 
FALSE - o bloco de instruções está inativo. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco de instruções não está concluído. 
FALSE – o bloco de instruções está concluído. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UNIT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos 
nas IDs de erro do bloco da função de controle de movimento na página 375. 

Posição Saída REAL O valor da posição real absoluta para o Eixo de movimento de retorno. (em unidade do 
eixo [u]) 

Exemplos de Diagrama do bloco da função MC_ReadActualPosition 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos MC_ReadActualPosition 
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Exemplo de Texto estruturado MC_ReadActualPosition 

 

 

Resultados 
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Retorna o valor da velocidade real do eixo de retorno. 

MC_ReadActualVelocity somente se aplica ao movimento de feedback. 

Antes de executar o MC_ReadActualVelocity, verifique se o eixo está em um 
dos seguintes Estados de eixo: 

• Suspenso 
• Movimento Discreto 
• Parada de Erro 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

AxisIn Entrada FB_AXIS_REF Para um FB_Axis (eixo de retorno), use o tipo de dados FB_AXIS_REF para definir AxisIn. 

Habilitar Entrada BOOL TRUE - obtém continuamente o valor da velocidade real. 
FALSE - os dados não são mais válidos, todas as saídas são redefinidas em 0, Válido é definido 
como Falso. 

Eixo Saída FB_AXIS_REF A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de contatos. 
Os parâmetros de saída do eixo são definidos no tipo de dado FB_AXIS_REF na página 377. 

Válido Saída BOOL TRUE - o bloco da função está ativo e novos valores de saída são esperados. 
FALSE - a função não está esperando novos valores de saída. 

MC_ReadActualVelocity 
(velocidade real de leitura 
do controle de movimento) 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco da função não está concluído. 
FALSE - a função está ociosa. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UNIT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos nas IDs de 
erro do bloco da função de controle de movimento na página 375. 

ActualVelocity Saída REAL O valor da velocidade real do eixo de movimento de retorno (na unidade do eixo [u/s]). 
ActualVelocity é um valor com sinal, o que inclui informações de direção. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função MC_ReadActualVelocity 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos MC_ReadActualVelocity 
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Exemplo de Texto estruturado MC_ReadActualVelocity 

 

 

Resultados 
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Lê os erros de eixo não relacionados aos blocos de instruções de controle de 
movimento. 

Quando o eixo estiver em um estado Desativado, o MC_ReadAxisError pode 
obter ou não uma ID de erro não zero para o eixo, pois um eixo Desativado 
pode ou não conter erros. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa a computação MC_ReadAxisError atual. 
FALSE - Erro, ErrorID e AxisErrorID são redefinidos como False(ou 0). 
Aplica-se apenas aos programas LD. 

AxisIn Entrada AXIS_REF 
FB_AXIS_REF 

Use os parâmetros do tipo de dados AXIS_REF na página 377 para definir AxisIn. 
Para um FB_Axis (eixo de retorno), use o tipo de dados FB_AXIS_REF para definir AxisIn. 

Habilitar Entrada BOOL TRUE - obter o valor do parâmetro continuamente enquanto habilitado. 
FALSE - redefine as saídas de Erro, ErrorID e AxisErrorID como 0. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

MC_ReadAxisError (erro do 
eixo de leitura de controle 
de movimento) 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Eixo Saída AXIS_REF A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de contatos. 
Os parâmetros de saída do eixo são definidos no tipo de dado FB_AXIS_REF na página 377. 

Válido Saída BOOL TRUE - o bloco de instruções está ativo e novos valores de saída são esperados. 
FALSE - o bloco de instruções está inativo. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco de instruções não está concluído. 
FALSE – o bloco de instruções está concluído. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos nas IDs 
de erro do bloco da função Controle de movimento. 

AxisErrorID Saída UINT Um valor numérico exclusivo que identifica o erro do eixo. Os erros dessa instrução são 
definidos em códigos de erro AxisErrorID na página 409. 

Exemplo de diagrama do bloco da função MC_ReadAxisError 

 

Exemplo de diagrama de lógica de contatos MC_ReadAxisError 
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Exemplo de Texto estruturado MC_ReadAxisError 

 

 

 

Resultados 

 

A tabela a seguir descreve os códigos de erro do Eixo identificados na 
AxisErrorID para MC_ReadAxisError na página 407. 

Valor MACRO ID Descrição 

00 MC_FB_ERR_ 
NO 

Este eixo está em um estado operacional (nada para exibir). 

01 MC_FB_ERR_ 
WRONG_STATE 

O eixo não está operacional porque foi detectado um estado do eixo incorreto durante a execução 
de um bloco da função. 
Redefina o estado do eixo usando os blocos da função MC_Power e MC_Reset. 

02 MC_FB_ERR_ 
RANGE 

O eixo não está operacional porque um parâmetro dinâmico de eixo inválido (velocidade, 
aceleração, desaceleração ou arremesso) está definido em um bloco da função. 
Redefina o estado do eixo usando os blocos da função MC_Power e MC_Reset. 
No bloco da função, corrija qualquer configuração dos parâmetros dinâmicos que estão em 
conflito com as configurações na página de configuração Eixo Dinâmico. 

03 MC_FB_ERR_ 
PARAM 

O eixo não está operacional porque um parâmetro inválido (diferente de velocidade, aceleração, 
desaceleração ou arremesso) está definido em um bloco da função. 
Redefina o estado do eixo usando os blocos da função MC_Power e MC_Reset. 
No bloco da função, corrija as configurações dos parâmetros, como modo ou posição. 

04 MC_FB_ERR_ 
AXISNUM 

Falha interna do movimento, ID do Erro = 0x04. 
Entre em contato com o representante de suporte técnico local da Rockwell Automation. Para 
obter as informações de contato, consulte: 
http://www.rockwellautomation.com/support 

Códigos de erro AxisErrorID 

http://www.rockwellautomation.com/support
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Valor MACRO ID Descrição 

05 MC_FB_ERR_ 
MECHAN 

O eixo não está operacional por causa de um problema de unidade ou mecanismo detectado. 
Verifique a conexão entre a unidade e o controlador (sinais Unidade Pronta e Em Posição) e 
certifique-se de que a unidade está funcionando normalmente. 
Redefina o estado do eixo usando os blocos da função MC_Power e MC_Reset. 

06 MC_FB_ERR_ 
NOPOWER 

O eixo não está ligado. 
Ligue o eixo usando o bloco da função MC_Power. 
Redefina o estado do eixo usando o bloco da função MC_Reset. 

07 MC_FB_ERR_ 
RESOURCE 

O eixo não está operacional porque seus recursos relacionados exigidos por um bloco da função 
estão sob controle de outro bloco da função ou não estão disponíveis. 
Certifique-se de que o eixo ou seus recursos relacionados exigidos pelo bloco da função estão 
disponíveis para uso. 
Redefina o estado do eixo usando os blocos da função MC_Power e MC_Reset. 
Revise e corrija o aplicativo se já várias instâncias do mesmo bloco da função tentando controlar 
o eixo ao mesmo tempo. 

08 MC_FB_ERR_ 
PROFILE 

O eixo não está operacional porque o perfil de movimento definido em um bloco da função é 
inválido. 
Redefina o estado do eixo usando os blocos da função MC_Power e MC_Reset. 
Corrija o perfil no bloco da função. 

09 MC_FB_ERR_ 
VELOCITY 

O eixo não está operacional porque o perfil de movimento solicitado em um bloco da função está 
em conflito com a velocidade do eixo atual. 
Possíveis causas: 
• O bloco da função solicita que o eixo inverta a direção enquanto o eixo estiver em movimento. 
• A velocidade atual é muito baixa ou muito alta para o perfil de movimento solicitado. 
Redefina o estado do eixo usando os blocos da função MC_Power e MC_Reset. 
Corrija o perfil de movimento no bloco da função ou execute novamente o bloco da função 
quando a velocidade do eixo for compatível com o perfil de movimento solicitado. 

10 MC_FB_ERR_ 
SOFT_LIMIT 

O eixo não está operacional porque um erro de Limite Flexível foi detectado ou a execução do 
bloco da função pode causar um erro de Limite Flexível. 
Redefina o estado do eixo usando os blocos da função MC_Power e MC_Reset. 
Verifique as configurações de velocidade ou posição de destino para o bloco da função ou ajuste 
a configuração de Limite Flexível. 

11 MC_FB_ERR_ 
HARD_LIMIT 

O eixo não está operacional por causa de um erro de Limite Rígido detectado. 
Redefina o estado do eixo usando o bloco da função MC_Reset e afaste o eixo do interruptor de 
Limite Rígido na direção oposta. 

12 MC_FB_ERR_ 
LOG_LIMIT 

O eixo não está operacional porque um erro de limite lógico do Acumulador PTO foi detectado ou 
a execução do bloco da função pode causar um erro de limite lógico do Acumulador PTO. 
Redefina o estado do eixo usando os blocos da função MC_Power e MC_Reset. 
Verifique as configurações da posição de destino ou velocidade para o bloco da função. Se o 
bloco da função MC_SetPosition para ajustar o sistema de coordenadas do eixo. 

13 MC_FB_ERR_ 
ERR_ENGINE 

O eixo não está operacional por causa de um erro de execução do mecanismo de movimento 
detectado. 
Reinicie o ciclo de toda a máquina e baixe o Aplicativo do Usuário no controlador novamente. 
Se a falha persistir, entre em contato com o representante do suporte técnico da Rockwell 
Automation. Para obter as informações de contato, consulte: 
http://www.rockwellautomation.com/support. 

16 MC_FB_ERR_ 
NOT_HOMED 

O eixo não está operacional porque o eixo não está na posição inicial. 
Redefina o estado do eixo usando os blocos da função MC_Power e MC_Reset. 
Execute a posição inicial no eixo usando o bloco da função MC_Home. 

http://www.rockwellautomation.com/support
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Valor MACRO ID Descrição 

128 MC_FB_ERR_ 
PARAM_MODIFIED 

Aviso interno de movimento, ID do Aviso = 0x80. 
Entre em contato com o representante de suporte técnico local da Rockwell Automation. Para 
obter as informações de contato, consulte: 
http://www.rockwellautomation.com/support. 

 

Retorna o valor de um parâmetro específico do fornecedor em tipo BOOL. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e 
Micro870 que suportam o controle de movimento. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executar computação MC_ReadBoolParameter atual. 
FALSE - redefine saída de Valor como 0. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

AxisIn Entrada AXIS_REF 
FB_AXIS_REF 

Use o tipo de dado AXIS_REF na página 377 para definir AxisIn. 
Para FB_Axis (eixo de retorno), use o tipo de dado FB_AXIS_REF na página 377 para definir 
AxisIn. 

Habilitar Entrada BOOL TRUE - obter o valor do parâmetro continuamente enquanto habilitado. 
FALSE – a saída de Valor é redefinida como 0. 

ParameterNumber Entrada DINT Identificação do parâmetro. 
Definições de números de parâmetro são definidas nos números de parâmetro do bloco da 
função de Controle de movimento. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Eixo Saída AXIS_REF A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de contatos. 
Válido Saída BOOL TRUE – o valor do Parâmetro está disponível. 

FALSE - o valor do Parâmetro está indisponível. 

MC_ReadBoolParameter 
(parâmetro BOOL de leitura 
de controle de movimento) 

http://www.rockwellautomation.com/support
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco da função está em funcionamento e novos valores de saída são esperados. 
FALSE - a função está ociosa. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos nas 
IDs de erro do bloco da função de controle de movimento na página 375. 

Valor Saída BOOL Valor do parâmetro especificado no tipo de dados, conforme especificado pelo fornecedor. 

Exemplo de diagrama do bloco da função MC_ReadBoolParameter 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos MC_ReadBoolParameter 
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Exemplo de Texto estruturado MC_ReadBoolParameter 

 

 

Resultados 

 

Retorna o valor de um parâmetro específico do fornecedor em dados do tipo 
Real. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executar computação MC_ReadParameter atual. 
FALSE – a saída de Valor é redefinida como 0. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

MC_ReadParameter 
(parâmetro de leitura do 
controle de movimento) 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

AxisIn Entrada AXIS_REF 
FB_AXIS_REF 

Use o tipo de dado AXIS_REF na página 377 para definir AxisIn. 
Para FB_Axis (eixo de retorno), use o tipo de dado FB_AXIS_REF na página 377 para definir 
AxisIn. 

Habilitar Entrada BOOL TRUE - obter o valor do número do parâmetro continuamente. 
FALSE – a saída de Valor é redefinida como 0. 

ParameterNumber Entrada DINT Identificação do parâmetro. 
Definições de números de parâmetro são definidas nos números de parâmetro do bloco da 
função de Controle de movimento. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Eixo Saída AXIS_REF A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de contatos. 
Válido Saída BOOL TRUE – as saídas válidas estão disponíveis. 

FALSE – as saídas válidas estão indisponíveis. 
Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco da função está em funcionamento e novos valores de saída são esperados. 

FALSE – o bloco da função está ocioso. 
Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 

TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos nas 
IDs de erro do bloco da função de controle de movimento na página 375. 

Valor Saída REAL Valor do parâmetro especificado no tipo de dados, conforme especificado pelo fornecedor. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função MC_ReadParameter 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos MC_ReadParameter 

 

Exemplo de texto estruturado MC_ReadParameter 

 

 

Resultados 

 

Retorna o status do eixo em relação ao movimento em progresso no 
momento. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

MC_ReadStatus (status de 
leitura do controle de 
movimento) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executar computação MC_ReadStatus atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

AxisIn Entrada AXIS_REF 
FB_AXIS_REF 

Use os parâmetros do tipo de dados AXIS_REF na página 377 para definir AxisIn. 
Para um FB_Axis (eixo de retorno), use o tipo de dados FB_AXIS_REF na página 377 para definir 
AxisIn. 

Habilitar Entrada BOOL TRUE - obter o status do eixo continuamente. 
FALSE - todas as saídas de status são redefinidas como 0. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Eixo Saída AXIS_REF A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de contatos. 
Válido Saída BOOL TRUE – as saídas válidas estão disponíveis. 

FALSE – saídas indisponíveis. 
Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco da função está em funcionamento e novos valores de saída são esperados. 

FALSE – o bloco da função está ocioso. 
Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 

TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos nas IDs 
de erro do bloco da função Controle de movimento. 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

ErrorStop Saída BOOL TRUE – o estado do eixo é ErrorStop. 
Estados de eixo são definidos nos nomes e valores do estado do eixo de Controle de movimento. 

Desativado Saída BOOL TRUE - o estado do eixo é Desabilitado. 

Parando Saída BOOL TRUE – o estado do eixo é Parando. 
Referenciado Saída BOOL TRUE - o estado do eixo está na posição inicial, a posição de referência absoluta é conhecida 

para o eixo. 

Suspenso Saída BOOL TRUE – o estado do eixo é Suspenso. 

DiscreteMotion Saída BOOL TRUE – o estado do eixo é DiscreteMotion. 

ContinuousMotion Saída BOOL TRUE – o estado do eixo é ContinuousMotion. 
SynchronizedMotion Saída BOOL O movimento sincronizado não é suportado nos controladores Micro800. 

TRUE – nunca verdadeiro. 
FALSE - sempre falso. 

Inicialização Saída BOOL TRUE - o estado do eixo é Homing. 
ConstantVelocity Saída BOOL TRUE - a velocidade para o motor é constante. 

Acelerando Saída BOOL TRUE - o eixo está acelerando, energia elevada para o motor. 
Desacelerando Saída BOOL TRUE - o eixo está desacelerando, energia reduzida para o motor. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função MC_ReadStatus 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos MC_ReadStatus 
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Exemplo de Texto estruturado MC_ReadStatus 

 

 

Resultados 

 

Muda o estado do eixo de ErrorStop para Suspenso reiniciando todos os erros 
relacionados ao eixo interno. As saídas das instâncias do bloco da função não 
são alteradas. 

Detalhes da operação: 

• Se o estado do alarme do eixo não for alterado após a execução de 
MC_Reset, execute MC_Power seguido de MC_Reset. 

• MC_Reset reinicia apenas o estado do eixo de ErrorStop para Suspenso. 
Executar MC_Reset quando o eixo está em outros estados, incluindo 
Desabilitado, resulta em erro e não tem impacto no movimento em 
andamento ou no status do eixo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

MC_Reset (reset do controle 
de movimento) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE, executar a computação MC_Reset atual. 
FALSE, não há computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

AxisIn Entrada AXIS_REF 
FB_AXIS_REF 

Use o tipo de dado AXIS_REF para definir AxisIn. 
Para FB_Axis (eixo de retorno), use o tipo de dado FB_AXIS_REF na página 377 para definir AxisIn. 

Executar Entrada BOOL TRUE - redefine o eixo como a borda ascendente. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Eixo Saída AXIS_REF A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de contatos. 
Concluído Saída BOOL TRUE - o estado do eixo é Suspenso ou Desativado. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco da função não está concluído. 
Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 

TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos nas IDs de erro 
do bloco da função de controle de movimento na página 375. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função MC_Reset 
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Exemplo de Diagrama da Lógica de Contatos MC_Reset 

 

Exemplo de Texto Estruturado MC_Reset 

 

 

Resultados 
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Altera o sistema de coordenadas de um eixo manipulando a posição real de 
um eixo com o mesmo valor sem causar qualquer movimento. 

Detalhes da operação: 

• O MC_SetPostion pode ser concluído com sucesso apenas quando o 
estado do eixo for Suspenso, Movimento contínuo 
(MC_ExecutionMode = 0) ou quando o movimento contínuo for 
concluído, e termina com um estado Suspenso (MC_ExecutionMode = 
1). 

• O MC_SetPosition opera como MC_Home no HomingMode = 
MC_HOME_DIRECT (0x04), exceto que o bloco da função MC_Home 
define o status de Eixo na Posição Inicial. 

• Quando for MC_ExecutionMode = 0 (mcImmediately), a execução do 
bloco da função MC_SetPosition relata um erro se houver um 
movimento não contínuo em andamento com o eixo. 

• Quando for MC_ExecutionMode = 1 (mcQueued), a configuração da 
posição atual ocorre apenas quando todos os movimentos em 
andamento anteriores pararem. Isto é, cada bloco da função anterior 
deve ter pelo menos uma saída Concluído, Cancelado ou Erro igual a 
True. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executar computação MC_SetPosition atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

AxisIn Entrada AXIS_REF 
FB_AXIS_REF 

Use o tipo de dado AXIS_REF para definir AxisIn. 
Para FB_Axis (eixo de retorno), use o tipo de dado FB_AXIS_REF na página 
377 para definir AxisIn. 

Executar Entrada BOOL TRUE - inicia o ajuste da posição do eixo. 
Posição Entrada REAL A posição absoluta ou a distância relativa a ser definida para o eixo. 

MC_SetPosition (definir 
posição do controle de 
movimento) 



Capítulo 18  Instruções de controle de movimento 
 

 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022 423 
 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Relativa Entrada BOOL TRUE - define a distância relativa para o eixo. 
FALSE - definir a posição absoluta do eixo. 

MC_ExecutionMode Entrada SINT Os valores são: 
• 0 (mcImmediately) – A funcionalidade é imediatamente válida. 
• 1 (mcQueued) – A nova funcionalidade torna-se válida quando: 
• todos os comandos de movimento anteriores definem um dos 

seguintes parâmetros de saída: Concluído, Cancelado ou Erro. 
• o eixo não está em um estado de movimento. 

Para (MC_ExecutionMode = 0), este bloco da função é concluído com 
sucesso apenas quando o estado do eixo for Desativado ou Suspenso. A 
execução desse bloco da função relata um erro se houver um movimento 
em andamento não contínuo com o eixo nesse modo. 
Para (MC_ExecutionMode = 1), esse bloco da função será concluído com 
sucesso quando o estado do eixo for Desativado, Suspenso ou o movimento 
em andamento puder ser concluído, terminando em um estado Suspenso. 
Outros valores de entrada são reservados no momento e são considerados 
parâmetros inválidos. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Eixo Saída AXIS_REF A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de 
contatos. 

Concluído Saída BOOL TRUE - a posição tem um novo valor. 
Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco da função não está concluído. 
Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 

TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão 
definidos nas IDs de erro do bloco da função de controle de movimento na 
página 375. 

Exemplo de diagrama do bloco da função MC_SetPosition 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos MC_SetPosition 

 

Exemplo de Texto estruturado MC_SetPosition 

 

 

Resultados 

 

Comanda uma parada de movimento controlada e altera o estado do eixo para 
Parando. Qualquer execução do bloco da função em andamento é cancelada. 
Todos os comandos de movimento do bloco da função são ignorados até que o 
estado do eixo mude para Suspenso. 

Detalhes da operação: 

• Enquanto a entrada Executar estiver alta, o eixo permanece no estado 
Parando. Enquanto o eixo estiver no estado Parando, nenhum outro 
bloco da função de movimento poderá realizar qualquer movimento 
no mesmo eixo. 

MC_Stop (parada do 
controle de movimento) 
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• Se a Desaceleração for igual a zero, os parâmetros da MC_Stop são 
determinados pela configuração da Parada de emergência da 
configuração do eixo, incluindo tipo Parada de Emergência, 
Desaceleração da Parada de Emergência e Jerk da Parada de 
Emergência. 

• Quando nenhum erro for detectado durante a sequência de parada, o 
estado do eixo mudará para Suspenso após o bit concluído ser 
DEFINIDO e a entrada executar mudar para False. 

• Use MC_Stop para situações de funcionalidade ou exceção de parada 
de emergência. Use MC_Halt para paradas de movimento normais. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executar a computação MC_Stop atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

AxisIn Entrada AXIS_REF Use o tipo de dado AXIS_REF para definir os parâmetros para AxisIn. 

Executar Entrada BOOL TRUE - inicia a ação na borda ascendente. 
FALSE - sem execução. 

Desaceleração Entrada REAL Valor da desaceleração [u/s2]. 

Arremesso Entrada REAL Valor do arremesso [u/s3]. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Eixo Saída AXIS_REF na página 
377 

A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de 
contatos. 

Concluído Saída BOOL TRUE - a velocidade zero foi atingida, sem erro durante a sequência de parada. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco da função não está concluído. 
Ativo Saída BOOL TRUE – indica que o bloco da função tem controle sobre o eixo. 
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Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

CommandAborted Saída BOOL TRUE - o comando foi cancelado pelo bloco da função MC_Power(OFF) ou 
ErrorStop. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro.  
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão 
definidos nas IDs de erro do bloco da função de controle de movimento na página 
375. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função MC_Stop 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos MC_Stop 

 

Exemplo de Texto estruturado MC_Stop 

 



Capítulo 18  Instruções de controle de movimento 
 

 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022 427 
 

 

Resultados 

 

Registra uma posição do eixo em um evento disparador. 

Detalhes da operação: 

• Se a direção da janela (primeira posição --> última posição) estiver na 
direção oposta à direção do movimento, a janela de teste de toque 
não será ativada. 

• Se a configuração da janela (FirstPosition ou LastPosition) estiver 
inválida, o bloco da função MC_TouchProbe relata um erro. 

• Se uma segunda instância do bloco da função MC_TouchProbe for 
emitida no mesmo eixo, e a primeira instância do bloco da função 
estiver em um estado Ocupado, a segunda instância do bloco da 
função relata um erro. 

• Apenas uma instância do bloco da função MC_TouchProbe deve ser 
emitida para um eixo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

MC_TouchProbe (sonda de 
toque de controle de 
movimento) 



Capítulo 18  Instruções de controle de movimento 
 

428 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022  
 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - execute a computação MC_TouchProbe atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

AxisIn Entrada AXIS_REF 
FB_AXIS_REF 

Use o tipo de dado AXIS_REF para definir os parâmetros para AxisIn. 
Para um eixo de retorno, use o tipo de dados FB_AXIS_REF na página 377 para definir os 
parâmetros para AxisIn. 

TriggerInp Entrada USINT Não suportado atualmente. Configure o disparo de entrada na configuração do eixo. 
Executar Entrada BOOL TRUE - inicia o registro da sonda de toque na borda ascendente. 

FALSE - sem execução. 
WindowOnly Entrada BOOL TRUE - use a janela somente para aceitar eventos ativadores. 

A resolução de movimento é limitada à faixa do Mecanismo de Movimento configurado 
pelo usuário.  
Para a funcionalidade WindowOnly TouchProbe, há um atraso do tempo de resposta 
máximo igual à faixa do Mecanismo de Movimento para a ativação FirstPosition e 
LastPosition.  
O atraso máximo possível na posição de disparo (FirstPosition e LastPosition) pode ser 
calculado pela (faixa do Mecanismo de Movimento * velocidade do movimento). 

FirstPosition Entrada REAL Posição inicial da janela de onde os eventos de disparo são aceitos (em unidades técnicas 
[u]). Valor incluído na janela. 

LastPosition Entrada REAL Posição de parada da janela de onde os eventos de disparo não são aceitos (em unidades 
técnicas [u]). Valor incluído na janela. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Eixo Saída AXIS_REF 
FB_AXIS_REF 

A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica de contatos. 

TriggerInput Saída USINT Não suportado atualmente. 

Concluído Saída BOOL TRUE - evento ativador foi registrado. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco da função não está concluído. 

CommandAborted Saída BOOL TRUE - o comando foi abortado pelo bloco da função MC_Power(OFF) ou Error Stop. 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro.  
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos nas 
IDs de erro do bloco da função de controle de movimento na página 375. 

RecordedPosition Saída REAL Posição onde o evento de disparo ocorreu (em unidades técnicas [u]) 
O movimento é um movimento de circuito aberto. 
A posição do eixo no momento que o evento de disparo ocorre. Se o movimento do eixo 
for um movimento de circuito aberto, a posição comandada (não uma posição real) no 
momento que o evento de disparo ocorre, caso não haja atraso de movimento entre a 
unidade e o motor. 

Movimento de entrada/saída fixo 
Sinais de movimento PTO0 PTO1 PTO2 

Pulso PTO Output_0 Output_1 Output2 

Direção PTO Output_3 Output_4 Output_5 
Interruptor de limite inferior (negativo) Input_0 Input_4 Input_8 
Interruptor de limite superior (positivo) Input_1 Input_5 Input_9 
Interruptor de início absoluto Input_2 Input_6 Input_10 
Interruptor de Entrada do Sensor de Toque Entrada_3 Entrada_7 Entrada_11 

Exemplo de Diagrama do bloco da função MC_TouchProbe 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos MC_TouchProbe 

 

Exemplo de Texto estruturado MC_TouchProbe 

 

 

Resultados 

 

Modifica o valor de um parâmetro específico do fornecedor do tipo BOOL. 

Os parâmetros definidos pelo bloco da função MC_WriteBoolParameter são 
aplicados apenas temporariamente ao aplicativo. Eles são substituídos pelas 
configurações permanentes, que são definidas pelo usuário na Configuração 

MC_WriteBoolParameter 
(parâmetro BOOL gravação 
de controle de movimento) 
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de Movimento do Connected Components Workbench, quando o controlador 
é alterado do modo PRG para o RUN ou quando o controlador passa de 
DESLIGADO para LIGADO. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa computação MC_WriteBoolParameter atual. 
FALSE – a saída de Valor é redefinida como 0. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

AxisIn Entrada AXIS_REF 
FB_AXIS_REF 

Use o tipo de dado AXIS_REF para definir os parâmetros para AxisIn. 
Para um eixo de retorno, use o tipo de dado FB_AXIS_REF para definir os 
parâmetros para AxisIn. 

Executar Entrada BOOL TRUE - escreve o valor do parâmetro na borda ascendente. 
ParameterNumber Entrada DINT Identificação do parâmetro. 

O número do parâmetro é definido em detalhes do parâmetro do bloco 
da função de controle de movimento na página 372. 

Valor Entrada BOOL TRUE – o parâmetro especificado tem um novo valor. 
MC_ExecutionMode Entrada SINT Os valores são: 

• 0 (mcImmediately) – A funcionalidade é imediatamente válida. 
• 1 (mcQueued) – A nova funcionalidade torna-se válida quando: 
• todos os comandos anteriores definem um dos seguintes 

parâmetros de saída: Concluído, Cancelado ou Erro 
• o eixo não está em um estado de movimento. 

Quando (MC_ExecutionMode = 0) para todos os parâmetros exceto Ciclo 
de serviço (1005), esse FB pode ser concluído com sucesso apenas 
quando o estado do eixo for Desativado ou Suspenso, 
Quando (MC_ExecutionMode = 0) para o Ciclo de serviço do parâmetro 
(1005), esse FB pode ser concluído com sucesso, exceto o eixo no estado 
Homing ou ErrorStop. 
Para (MC_ExecutionMode = 1), este bloco da função pode ser concluído 
com sucesso apenas quando o estado do eixo for Desativado, Suspenso 
ou quando o movimento contínuo puder ser concluído, terminando em 
um estado Suspenso 
Outros valores de entrada são reservados no momento e são 
considerados parâmetros inválidos. 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Eixo Saída AXIS_REF A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica 
de contatos. 

Concluído Saída BOOL TRUE - o parâmetro foi escrito com sucesso. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – o bloco da função não está concluído. 
Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 

TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução 
estão definidos nas IDs de erro do bloco da função de controle de 
movimento na página 375. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função MC_WriteBoolParameter 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos MC_WriteBoolParameter 

 

Exemplo de Texto estruturado MC_WriteBoolParameter 
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Resultados 

 

Modifica o valor de um parâmetro específico do fornecedor do tipo REAL. 

Os parâmetros definidos pelo bloco da função MC_WriteParameter são 
aplicados apenas temporariamente ao aplicativo. Eles são substituídos pelas 
configurações permanentes, que são definidas pelo usuário na Configuração 
de Movimento do Connected Components Workbench, quando o controlador 
é alterado de PRG para RUN ou quando o controlador passa de DESLIGADO 
para LIGADO. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essas instruções se aplicam aos controladores Micro830, Micro850 e Micro870 
que suportam o controle de movimento. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa a computação do MC_WriteParameter atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

AxisIn Entrada AXIS_REF 
FB_AXIS_REF 

Use o tipo de dado AXIS_REF na página 377 para definir os parâmetros 
para AxisIn. 
Para um eixo de retorno, use o tipo de dado FB_AXIS_REF na página 377 
para definir os parâmetros para AxisIn. 

MC_WriteParameter 
(parâmetro de gravação do 
controle de movimento) 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL TRUE - escreve o valor do parâmetro na borda ascendente. 

ParameterNumber Entrada DINT Identificação do parâmetro. 
O número do parâmetro é definido em detalhes do parâmetro do bloco 
da função de controle de movimento na página 372. 

Valor Entrada REAL Novo valor do parâmetro especificado. 

MC_ExecutionMode Entrada SINT Os valores são: 
• 0 (mcImmediately) – A funcionalidade é imediatamente válida. 
• 1 (mcQueued) – A nova funcionalidade torna-se válida quando: 
• todos os comandos anteriores definem um dos seguintes 

parâmetros de saída: Concluído, Cancelado ou Erro 
• o eixo não está em um estado de movimento 
• implica que o parâmetro de saída Ocupado está definido para 

FALSE. 
Quando (MC_ExecutionMode = 0) para todos os parâmetros exceto Ciclo 
de serviço (1005), esse FB pode ser concluído com sucesso apenas 
quando o estado do eixo for Desativado ou Suspenso, 
Quando (MC_ExecutionMode = 0) para o Ciclo de serviço do parâmetro 
(1005), esse FB pode ser concluído com sucesso, exceto o eixo no 
estado Homing ou ErrorStop. 
 
Para (MC_ExecutionMode = 1), este bloco da função pode ser concluído 
com sucesso apenas quando o estado do eixo for Desativado, Suspenso 
ou quando o movimento contínuo puder ser concluído, terminando em 
um estado Suspenso. 
Outros valores de entrada são reservados no momento e são 
considerados parâmetros inválidos. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Eixo Saída AXIS_REF A saída do eixo é somente leitura em programas do Diagrama da lógica 
de contatos. 

Concluído Saída BOOL TRUE - o parâmetro foi escrito com sucesso. 

Ocupado Saída BOOL TRUE - indica que o bloco da função tem controle sobre o eixo. 
Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 

TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

ErrorID Saída UINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução 
estão definidos nas IDs de erro do bloco da função de controle de 
movimento na página 375. 

Exemplo de Diagrama do Bloco da Função MC_WriteParameter 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos MC_WriteParameter 

 

Exemplo de Texto estruturado MC_WriteParameter 

 

 

Resultados 

 

 





 

 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022 437 
 

Capítulo 19 

Instruções de controle do processo 

Use instruções de controle do processo para monitorar e manter circuitos do 
processo para quantidades como pressão, temperatura, taxa de fluxo e nível 
de fluido. Os controles do processo regulam o curso enviando um sinal de 
saída para a válvula de controle. 

Instrução Descrição 

DERIVATE na página 437 Diferencia um valor real ao longo de um ciclo de tempo definido.  

FFL na página 439 Carrega dados de 8, 16, 32 ou 64 bits em uma matriz criada pelo usuário chamada pilha FIFO. 
FFU na página 446 Descarrega 8, 16, 32 ou 64 bits de dados de uma matriz criada pelo usuário chamada pilha de 

FIFO. Os dados são descarregados na mesma ordem em que foram carregados com a instrução 
FFL. 

HYSTER na página 451 Realiza umahisterese booleana na diferença de reais. 
INTEGRAL na página 453 Integra um valor real durante o tempo de ciclo definido. 
LFL (carregar LIFO) na página 457 Carrega dados de 8, 16, 32 ou 64 bits em uma matriz criada pelo usuário chamada pilha LIFO. 

LFU (descarregar LIFO) na página 459 Descarrega dados de 8, 16, 32 ou 64 bits de uma matriz criada pelo usuário chamada pilha LIFO. 
Os dados são descarregados na mesma ordem em que foram carregados usando a instrução 
LFL. 

PWM na página 462 LIGA e DESLIGA a saída da modulação de largura de pulso (PWM) para um canal PWM 
configurado.  

SCALER na página 464 Dimensiona o valor de entrada de acordo com a faixa de saída. 
STACKINT na página 466 Gerencia uma pilha de valores inteiros. 
LIMIT na página 475 Restringe valores inteiros para um certo intervalo. 

TND na página 474 Interrompe o ciclo atual da varredura do programa do usuário. 

 

Diferenciação de um valor real ao longo de um ciclo de tempo definido. 

Detalhes da operação: 

• Se o valor do parâmetro CYCLE for menor do que o tempo do ciclo da 
execução do dispositivo, o período de amostra é forçado para este 
tempo de ciclo. 

• A derivação é realizada com uma base de tempo de milissegundos  
Por exemplo, a derivação de uma entrada de 1.000 que muda para 
2.000 por um período de tempo de 1 segundo resulta em um valor de 
1). Para converter a saída da instrução para unidades de segundo, 
multiplique a saída por 1.000. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

DERIVATE 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Indica o modo operacional da instrução. 
TRUE - normal (realizar cálculo) 
FALSE - redefine 

XIN Entrada REAL Define o valor com o qual calcular a derivação. O valor deve ser um valor 
REAL. 

CYCLE Entrada TIME Define o período de tempo da amostragem durante o qual coletar valores. Os 
valores de período de tempo possíveis variam de 0ms a 49d17h2m47s294ms. 

XOUT Saída REAL Saída diferenciada. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função DERIVATE 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos DERIVATE 

 

Exemplo de texto estruturado DERIVATE 
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(* Equivalência ST: DERIVATE1 é uma instância de um bloco DERIVATE *) 

DERIVATE1(manual_mode, sensor_value, t#100ms); 

derivated_value := DERIVATE1.XOUT; 

Carrega dados de 8, 16, 32 ou 64 bits em uma matriz criada pelo usuário 
chamada pilha FIFO. 

Detalhes da operação: 

• Instrução FFL - modo de não execução para modo de execução 

• Quando Executar muda de FALSE para TRUE: 

• As condições de erro são verificadas. 
• O conteúdo de Origem é carregado na pilha FIFO na posição 

disponível e a Posição aumenta em incrementos de 1 se a Posição 
for menor ou igual a zero e menor que Comprimento. 

• Total é definido como TRUE se Comprimento for igual a Posição. 
O Total é FALSE se a Posição for menor ou igual a zero e menor 
que o Comprimento. 

• Concluído é definido quando a instrução é executada com êxito. 

• Quando Executar muda de TRUE para FALSE: 

• Erro, Concluído e ErrorID são definidos como FALSE. 
• Vazio é definido como TRUE se a Posição for igual a zero. 
• Total é definido como TRUE quando Comprimento for igual a 

Posição. O Total é FALSE se a Posição for menor ou igual a zero e 
menor que o Comprimento. 

• As condições de erro FFL não são verificadas. 

• Quando Executar muda de TRUE para TRUE: 

• Nenhuma operação de carregamento é realizada. 
• Vazio é definido como TRUE se a Posição for igual a zero. 
• O Total é definido como FALSE se a Posição for menor ou igual a 

zero e menor que o Comprimento. Total é definido como TRUE se 
Comprimento for igual a Posição. 

• As condições de erro FFL não são verificadas. 

• Quando Executar muda de FALSE para FALSE: 

• Os bits de Erro, Concluído e ErrorID são definidos como FALSE. 
• Os bits de Total e Vazio mantêm os valores do estado de 

execução anterior. 

• Vazio é definido como TRUE se a Posição for igual a zero. 

• Total é definido como TRUE se Comprimento for igual a Posição. 
O Total é FALSE se a Posição for menor ou igual a zero e menor 
que o Comprimento. 

• As condições de erro FLL não são verificadas. 

• Instrução FFL - modo de execução para modo de não execução: 

• Erro, ErrorID, Concluído, Vazio e Total mantêm o estado do modo 
Executar. 

FFL (carga FIFO) 
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• Para criar um elemento simples para o parâmetro FIFO: 

• Não matriz: 

• Endereço baseado em variável, como Fifo1, é permitido para 
FIFO. 

• O comprimento deve ser configurado como 1. 

• Matriz: 

• Endereço baseado em variável, como Fifo1 ou Fifo1[0], é 
permitido para FIFO. 

• O comprimento deve ser configurado como 1. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - se borda ascendente for detectada, inicia a operação FFL. 
FALSE – borda ascendente não detectada. 

Src Entrada ANY_ELEMENTARY O operando de origem é o endereço do valor usado para preencher a posição atualmente 
disponível na pilha FIFO. 
Tipos de dados elementares suportados para Origem: 
• DWORD, REAL, TIME, DATE, LWORD, ULINT, LINT, LREAL, BOOL, SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, 

DINT, UDINT. 
• String não é suportado. 
• Os elementos de matriz, como matriz [1] ou matriz [índice], são suportados. 

FIFO Entrada ANY_ELEMENTARY O endereço inicial da pilha. FIFO deve ser configurado igual para as instruções FFL e FFU. 
Tipos de dados elementares suportados para FIFO: 

DWORD, REAL, TIME, DATE, LWORD, ULINT, LINT, LREAL, BOOL, SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, 
DINT, UDINT. 

• String não é suportado. 
• Apenas matriz de dimensão única é compatível para FIFO. 

FIFOCon Entrada FF_LF_CON Configuração e controle de FIFO. A mesma configuração deve ser definida para as instruções FFL e 
FFU. 
Use o tipo de dados FF_LF_CON para configurar a Posição e o Comprimento. 
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Concluído Saída BOOL Indica quando a operação FFU é concluída. 
TRUE - operação concluída com êxito. 
FALSE - operação encontrou uma condição de erro ou a instrução FFU não está executando. 

Vazio Saída BOOL Indica quando a pilha FIFO está vazia. 
TRUE - quando a Posição é igual a 0. 
FALSE - quando a Posição não é igual a 0. 

Completo Saída BOOL Indica quando a pilha FIFO está cheia. 
TRUE – quando o Comprimento é igual à Posição. 
FALSE – quando a Posição é maior ou igual a zero e menor que o Comprimento. 

Erro Saída BOOL Indica a existência de uma condição de erro. 
TRUE - a operação encontrou um erro. 
FALSE - operação concluída com êxito ou a instrução não está executando. 

ErrorID Saída USINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros são definidos nos códigos de erro FFL. 

Tipo de dados FF_LF_CON 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetros para o tipo 
de dados FF_LF_CON. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Comprimento UINT Número de elementos usados para a operação de FIFO. O limite máximo é 1024. 

Posição USINT Determina o próximo local disponível no FIFO para a entrada ou remoção de origem. A posição é o deslocamento da matriz.  
Exemplo 1: 
• Matriz configurada pelo usuário, arr[0..5]. A posição inicial é configurada como 1. Os dados são enviados em arr[1] e a posição 

aumenta em incrementos pela posição + 1. 
Exemplo 2: 
• Matriz configurada pelo usuário como arr[1..5]. A posição inicial é configurada como 1. Os dados são enviados em arr[2] e a 

posição aumenta em incrementos pela posição + 1. 

Códigos de erro FFL 

Use esta tabela para determinar os códigos de erro FFL e FFU e as descrições. 

Código de erro Descrição do erro 
0 Sem erro. 
1 O tipo de dados de origem FFL não é suportado. 
2 O tipo de dados de destino FFU não é suportado. 
3 O tipo de dados FIFO não é suportado. 
4 Incompatibilidade do tipo de dados de origem e de destino com o tipo de dados FIFO. 

Ação corretiva: 
Os tipos de dados do parâmetro de origem FFL e do parâmetro de destino FFU devem coincidir com o tipo de dados da matriz FIFO. 

5 A dimensão da matriz FIFO não é suportada. 
Ação corretiva: 
FIFO suporta apenas matrizes de dimensão simples. 

6 O comprimento de controle de FIFOCon excede o tamanho da matriz FIFO. 
Ação corretiva: 
O comprimento de controle de FIFOCon não pode exceder o tamanho da matriz FIFO. 

7 O comprimento de FIFOCon excede o comprimento máximo. 
8 O comprimento de FIFOCon é zero. 
9 A posição de FIFOCon excede o comprimento de FIFOCon. 

10 O comprimento de controle de FFL e a posição são iguais. 
11 A posição de controle de FFU é zero. 
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12 A dimensão da matriz FFL ou FFU não é suportada. 
Ação corretiva: 
FFL e FFU suportam somente matrizes de dimensão única. 

13 DestOffset de FFL ou FFU excede o tamanho da matriz de destino. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função FFL 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos FFL 

 

Exemplo de texto estruturado FFL 
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Resultados 

 

Os seguintes exemplos de diagrama de temporização descrevem cenários de 
execução para as instruções FFL na página 439 (carga FIFO) e FFU   na 
página 446(descarga FIFO).  

Execução FFL exitosa seguida de execução FFU com êxito 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para cada 
ciclo de varredura. 

Diagramas de temporização 
de instrução FFL e FFU 
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Ciclo de varredura Descrição 

1 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Executar é TRUE.  
• Carregue (envie) os dados para a pilha FIFO. 
• O bit de saída Concluído é TRUE. 

2,3,4  Nenhuma mudança na condição da linha.  

5 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit Executar é FALSE.  
• O bit de saída Concluído é FALSE. 

6, 7 Nenhuma mudança na condição da linha.  
• O bit Executar é FALSE.  
• O bit de saída Concluído é FALSE. 

8 A linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Executar é TRUE.  
• Descarrega dados da pilha FIFO. 
• O bit de saída Concluído é TRUE.  

9 Nenhuma mudança na condição da linha.  
• O bit Executar é FALSE.  
• O bit de saída Concluído é FALSE. 

10, 11 Nenhuma mudança na condição da linha.  

Execução com êxito quando o bit vazio é TRUE 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para cada 
ciclo de varredura. 

Ciclo de varredura Descrição 

1 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Executar é TRUE. A execução é iniciada. 
• A posição é zero. O bit Vazio é TRUE. 
• O bit de saída Concluído é TRUE. 

2,3,4  Nenhuma mudança na condição da linha.  

5 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit Executar é FALSE.  
• O bit Vazio é TRUE. 
• O bit de saída Concluído é FALSE. 
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Ciclo de varredura Descrição 

6, 7 Nenhuma mudança na condição da linha.  

8 A linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Executar é TRUE. A execução é iniciada. 
• O bit Vazio é TRUE. 
• O bit de saída Concluído é TRUE.  

9 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit Executar é FALSE.  
• O bit Vazio é TRUE. 
• O bit de saída Concluído é FALSE. 

10, 11 Nenhuma mudança na condição da linha.  

Execução com êxito quando o bit vazio é TRUE 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para cada 
ciclo de varredura. 

Ciclo de varredura Descrição 

1 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Executar é TRUE. A execução é iniciada. 
• A Posição é igual a Comprimento, bit Total é TRUE. 
• O bit de saída Concluído é TRUE.   

2,3,4  Nenhuma mudança na condição da linha.  

5 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit Executar é FALSE.  
• O bit Total é TRUE. 
• O bit de saída Concluído é FALSE. 

6, 7 Nenhuma mudança na condição da linha.  

8 A linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Executar é TRUE. A execução é iniciada. 
• O bit Total é TRUE. 
• O bit de saída Concluído é TRUE.  

9 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit Executar é FALSE.  
• O bit Total é TRUE. 
• O bit de saída Concluído é FALSE. 
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Ciclo de varredura Descrição 

10, 11 Nenhuma mudança na condição da linha.  

Erro encontrado durante a execução FFL e FFU 

 
Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para cada 
ciclo de varredura. 

Ciclo de varredura Descrição 

 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Executar é TRUE. A execução é iniciada. 
• O bit Erro é TRUE. 

2,3,4  Nenhuma mudança na condição da linha.  

5 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit Executar é FALSE.  
• Os bits Erro e ErrorID são FALSE. 

6, 7 Nenhuma mudança na condição da linha.  

8 A linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Executar é TRUE. A execução é iniciada. 
• O bit Erro é TRUE.  

9 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit Executar é FALSE.  
• Os bits Erro e ErrorID são FALSE. 

10, 11 Nenhuma mudança na condição da linha.  

 

Descarrega dados de 8 bits, 16 ou 32 bits ou 64 bits de uma matriz criada pelo 
usuário chamada de pilha FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair) na mesma 
ordem em que os dados foram carregados usando a instrução FFL. 

Detalhes da operação: 

FFU (descarga FIFO) 
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• Instrução FFU - modo de não execução para modo de execução: 

• Quando Executar muda de FALSE para TRUE: 

• Condições de erro FFU são verificadas. 
• Descarrega o conteúdo da pilha FIFO na posição zero se a Posição 

for maior que zero e menor ou igual ao Comprimento. 
• Os elementos restantes deslocam-se uma posição na direção de 

zero e o elemento mais alto da pilha FIFO é definido com zero, a 
Posição é reduzida por 1. 

• Vazio é definido como TRUE se a Posição for igual a zero. 
• Concluído é definido quando a instrução é executada com êxito. 

• Quando Executar muda de TRUE para FALSE: 

• Erro, Concluído e ErrorID são definidos como FALSE. 
• Vazio é definido como TRUE se a Posição for igual a zero. 
• Total é definido como TRUE se Comprimento for igual a Posição. 

O Total é definido como FALSE se a Posição for menor ou igual a 
zero e menor que o Comprimento. 

• As condições de erro FFU não são verificadas. 

• Quando Executar muda de TRUE para TRUE: 

• Nenhuma operação de descarga é realizada. 
• Vazio é definido como TRUE se a Posição for igual a zero. 
• Total é definido como TRUE se Comprimento for igual a Posição. 
• As condições de erro FFU não são verificadas. 

• Quando Executar muda de FALSE para FALSE: 

• Erro, Concluído e ErrorID são definidos como FALSE. 
• Vazio é definido como TRUE se a Posição for igual a zero. 
• Total é definido como TRUE se Comprimento for igual a Posição. 

O Total é definido como FALSE se a Posição for menor ou igual a 
zero e menor que o Comprimento. 

• As condições de erro FLU não são verificadas. 

• Instrução FFU - modo de execução para modo não de execução: 

• Erro, ErrorID, Concluído, Vazio e Total mantêm o estado do modo 
Executar. 

• Para criar um elemento simples para o parâmetro FIFO: 

• Não matriz: 

• Endereço baseado em variável, como Fifo1, é permitido para 
FIFO. 

• O comprimento deve ser configurado como 1. 

• Matriz: 

• Endereço baseado em variável, como Fifo1 ou Fifo1[0], é 
permitido para FIFO. 

• O comprimento deve ser configurado como 1. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 
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Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - se borda ascendente for detectada, inicia a operação FFU. 
FALSE – borda ascendente não detectada. 

Dest Entrada ANY_ELEMENTARY Mantém o valor que existe na pilha FIFO. 
Tipos de dados elementares suportados para Dest: 
• DWORD, REAL, TIME, DATE, LWORD, ULINT, LINT, LREAL, BOOL, SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, 

UDINT. 
• String não é suportado. 
• Somente suporta matrizes de dimensão única como Matriz[1] ou Matriz[Índice]. 

DestOffset Entrada UINT Deslocamento do elemento de destino. 
Offset de elemento se o destino for tipo de dados de matriz, caso contrário, o offset deve ser definido 
como 0. 
Para tipo de dados de matriz, para descarregar o primeiro elemento, o offset deve ser definido como 0. 

FIFO Entrada ANY_ELEMENTARY O endereço inicial da pilha. FIFO deve ser configurado igual nas instruções FFL e FFU. 
• Tipos de dados elementares suportados para FIFO: 

DWORD, REAL, TIME, DATE, LWORD, ULINT, LINT, LREAL, BOOL, SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, 
UDINT. 

• String não é suportado. 
• Apenas única dimensão é suportada para FIFO. 

FIFOCon Entrada FF_LF_CON Configuração e controle de FIFO. A mesma configuração deve ser definida para as instruções FFL e FFU. 
Use o tipo de dados FF_LF_CON para configurar a Posição e o Comprimento. 

Concluído Saída BOOL Indica quando a operação FFU é concluída. 
TRUE - operação concluída com êxito. 
FALSE - operação encontrou uma condição de erro ou a instrução FFU não está executando. 

Completo Saída BOOL Indica quando a pilha FIFO está cheia. 
TRUE – quando o Comprimento é igual à Posição. 
FALSE - quando a Posição é maior que zero e menor que o Comprimento. 

Vazio Saída BOOL Indica quando a pilha FIFO está vazia. 
TRUE - quando a Posição é igual a 0. 
FALSE - quando a Posição não é igual a 0. 

Erro Saída BOOL Indica a existência de uma condição de erro. 
TRUE - a operação encontrou um erro. 
FALSE - operação concluída com êxito ou a instrução não está executando. 

ErrorID Saída USINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros são definidos nos códigos de erro FFU. 
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Tipo de dados FF_LF_CON 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetros para o tipo 
de dados FF_LF_CON. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Comprimento UINT Número de elementos usados para a operação de FIFO. O limite máximo é 1024. 

Posição USINT Determina o próximo local disponível no FIFO para a entrada ou remoção de origem. A posição é o deslocamento da matriz.  
Exemplo 1: 
• Matriz configurada pelo usuário, arr[0..5]. A posição inicial é configurada como 1. Os dados são enviados em arr[1] e a posição 

aumenta em incrementos pela posição + 1. 
Exemplo 2: 
• Matriz configurada pelo usuário como arr[1..5]. A posição inicial é configurada como 1. Os dados são enviados em arr[2] e a 

posição aumenta em incrementos pela posição + 1. 

Códigos de erro FFU 

Use esta tabela para determinar os códigos de erro FFL e FFU e as descrições. 

Código de erro Descrição do erro 
0 Sem erro. 
1 O tipo de dados de origem FFL não é suportado. 
2 O tipo de dados de destino FFU não é suportado. 
3 O tipo de dados FIFO não é suportado. 
4 Incompatibilidade do tipo de dados de origem e de destino com o tipo de dados FIFO. 

Ação corretiva: 
Os tipos de dados do parâmetro de origem FFL e do parâmetro de destino FFU devem coincidir com o tipo de dados da matriz FIFO. 

5 A dimensão da matriz FIFO não é suportada. 
Ação corretiva: 
FIFO suporta apenas matrizes de dimensão simples. 

6 O comprimento de controle de FIFOCon excede o tamanho da matriz FIFO. 
Ação corretiva: 
O comprimento de controle de FIFOCon não pode exceder o tamanho da matriz FIFO. 

7 O comprimento de FIFOCon excede o comprimento máximo. 
8 O comprimento de FIFOCon é zero. 
9 A posição de FIFOCon excede o comprimento de FIFOCon. 

10 O comprimento de controle de FFL e a posição são iguais. 
11 A posição de controle de FFU é zero. 
12 A dimensão da matriz FFL ou FFU não é suportada. 

Ação corretiva: 
FFL e FFU suportam somente matrizes de dimensão única. 

13 DestOffset de FFL ou FFU excede o tamanho da matriz de destino. 
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Exemplo de Diagrama do bloco da função FFU 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos FFU 

 

Exemplo de texto estruturado FFU 
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Resultados 

 
Histerese booleana na diferença de reais. Compara o valor atual de uma 
entrada com o limite superior estabelecido adicionando a quantidade 
histórica de atraso como medido por histerese em relação ao valor esperado 
para uma entrada e avaliando se o valor atual excede tal limite. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa o bloco de instruções. 
FALSE - não executa o bloco de instruções. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

HYSTER (histerese) 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

XIN1 Entrada REAL Qualquer valor real. 

XIN2 Entrada REAL Para testar se o valor de entrada XIN1 excedeu o limite superior definido para essa entrada 
XIN2 + EPS. 

EPS Entrada REAL Valor de histerese (deve ser maior que zero). 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 
Q Saída BOOL O resultado da instrução HYSTER. 

TRUE - A entrada excedeu o limite superior, mas não está abaixo do limite inferior. 
FALSE - A entrada não excedeu o limite superior. 

Exemplo de diagrama de temporização HYSTER 

No diagrama a seguir HYSTER é usada para avaliar o atraso de desempenho 
devido à fricção do motor ao longo de um período de tempo de 5 segundos. A 
instrução é executada a cada 10 milissegundos. Durante a fase de 
inicialização, o motor estava funcionando com menor eficiência. 

 

Exemplo de diagrama do bloco da função HYSTER 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos HYSTER 
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Exemplo de texto estruturado HYSTER 

 

 

Integra um valor real durante o tempo de ciclo definido. 

Detalhes da operação: 

• Quando o bloco da função INTEGRAL é inicializado pela primeira vez, 
seus valores iniciais não são considerados. Use o parâmetro R1 para 
definir os valores iniciais para um cálculo. 

• Para evitar a perda do valor integrado, o valor de integração não é 
limpo automaticamente quando o controlador passar de PROGRAM 
para RUN ou quando o parâmetro RUN passar de FALSE para TRUE. 
Use o parâmetro R1 para limpar o valor integral ao passar pela 
primeira vez o controlador do modo PROGRAM para RUN e ao iniciar 
uma nova integração. 

• É recomendado que os parâmetros EN ou ENO opcionais não sejam 
usados com esse bloco da função, pois o cálculo do tempo de ciclo é 
interrompido quando EN é FALSE, resultando em uma integração 
incorreta. Se os parâmetros EN ou ENO forem usados, alterne o 
parâmetro R1 com EN igual a TRUE para limpar o resultado atual e 
garantir a integração correta. 

• A integração é realizada com uma base de tempo de milissegundos (ou 
seja, integrar uma entrada de 1 com um valor inicial de 0 por 1 
segundo resulta em um valor de 1000). Para converter a saída da 
instrução para unidades de segundo, divida a saída por 1.000. 

• Se o valor do parâmetro CYCLE for menor que o tempo de ciclo da 
execução do dispositivo, o período de amostragem é forçado para o 
tempo de ciclo. 

• As execuções do bloco da função e amostragem XIN ocorrem a cada 
tempo de ciclo + variações do tempo de varredura. 

• Para um determinado programa do usuário, as variações do tempo de 
varredura mudam de um controlador para o outro. 

• O tempo de ciclo determina a sensibilidade do bloco da função Integral.  
As alterações que ocorrem no XIN entre duas amostras (ou dentro do 
tempo do ciclo) não são consideradas quando o valor de XOUT integral 
é calculado. 

• Tempo de ciclo e tempo flutuação de varredura contribuem para a 
imprecisão geral da saída Integral conforme mostrado no XIN em 
sincronia com o exemplo de execução do bloco da função e o XIN não 
em sincronia com o exemplo de execução do bloco da função. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

INTEGRAL 
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Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Modo: TRUE = integrar / FALSE = suspender. 
R1 Entrada BOOL Reiniciar substituição. 

XIN Entrada REAL Entrada: qualquer valor real. 
X0 Entrada REAL Valor inicial. 
CYCLE Entrada TIME Período de amostra. Os valores possíveis variam de 0ms a 49d17h2m47s294ms. 
Q Saída BOOL Não R1. 
XOUT Saída REAL Saída integrada. 

Exemplo de diagrama do bloco da função INTEGRAL 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos INTEGRAL 

 

Exemplo de Texto estruturado INTEGRAL 

 

 

(* Equivalência ST: INTEGRAL1 é uma instância de um bloco INTEGRAL *) 

INTEGRAL1(manual_mode, NOT(manual_mode), sensor_value, 
init_value, t#100ms); 

controlled_value := INTEGRAL1.XOUT; 

Resultados 
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XIN em sincronia com o exemplo de execução do bloco da função 

As seguintes imagens mostram o efeito do Atraso do Tempo de Varredura no 
valor XOUT: 

 

 

XIN não em sincronia com o exemplo de execução do bloco da função 

As seguintes imagens mostram um exemplo no qual um erro é introduzido no 
valor XOUT de um bloco da função Integral: 
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Executa uma operação AND booleana entre dois ou mais valores. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

i1 Entrada BOOL Valor em tipo de dados booleanos. 

i2 Entrada BOOL Valor em tipo de dados booleanos. 
o1 Saída BOOL Resultado da operação AND booleana dos valores de entrada. 

Exemplo de texto estruturado AND 

(* Equivalência ST: *) 

bo10 := bi101 AND NOT (bi102); 

bo5 := (bi51 AND bi52) AND bi53; 

A instrução LFL é usada para carregar os dados (8, 16, 32 e 64 bits) para uma 
matriz criada pelo usuário chamada pilha LIFO. As instruções LFL e LFU   
na página 459são usadas em pares. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

AND 

LFL (carregar LIFO) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar o valor de parâmetro para essas 
instruções. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – se a borda ascendente for detectada, inicie a operação LFL. 
FALSE – borda ascendente não detectada. 

Src Entrada ANY_ELEMENTARY O operando Src é o endereço do valor para preencher a posição disponível no 
momento na pilha LIFO. 
Tipos de dados de elemento compatíveis: 
• DWORD, REAL, TIME, DWORD, REAL, TIME, DATE, LWORD, ULINT, LINT, LREAL, BOOL, 

SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, UDINT.\ 
• Elemento de matriz, como Matriz [1] ou Matriz [Índice]. 
• String não é compatível 

LIFO Entrada ANY_ELEMENTARY O endereço inicial da pilha. LIFO deve ser configurado igual para as instruções LFL e 
LFU. 
Tipos de dados de elemento compatíveis: 
• DWORD, REAL, TIME, DWORD, REAL, TIME, DATE, LWORD, ULINT, LINT, LREAL, BOOL, 

SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, UDINT. 
• Apenas uma única dimensão é compatível. 
• String não é suportado. 

LIFOCon Entrada FF_LF_CON Configuração e controle de LIFO. A mesma configuração deve ser definida para as 
instruções LFL e LFU. Use o tipo de dados FF_LF_CON para configurar a Posição e o 
Comprimento. 

Completo Saída BOOL Indica quando a pilha LIFO está cheia. 
TRUE – quando o Comprimento é igual à Posição. 
FALSE – quando a Posição é maior ou igual a zero e menor que o Comprimento. 

Vazio Saída BOOL Indica quando a pilha LIFO está vazia. 
TRUE – quando Posição é igual a zero. 
FALSE – quando Posição não é igual a zero. 

Erro Saída BOOL Indica a existência de uma condição de erro. 
TRUE – a operação encontrou um erro. 
FALSE – a operação foi concluída com êxito ou a instrução não está sendo executada. 

ErrorID Saída USINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros são definidos nos códigos de 
erro LFL. 

Concluído Saída BOOL Indica quando a operação é concluída. 
TRUE – a operação foi concluída com êxito. 
FALSE – a operação encontrou uma condição de erro ou a instrução LFL não está 
sendo executada. 
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Exemplo de diagrama do bloco da função LFL 

 

Exemplo do diagrama da lógica de contatos LFL 

 

Exemplo de texto estruturado LFL 

 

 
A instrução LFU descarrega dados (8, 18, 32 e 64 bits) de uma matriz criada 
pelo usuário chamada pilha LIFO. As instruções LFU e LFL   na página 
457são usadas em pares. 

LFU (descarregar LIFO) 
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Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar o valor de parâmetro para essas 
instruções. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – se a borda ascendente for detectada, inicie a operação LFU. 
FALSE – borda ascendente não detectada. 

Dest Entrada ANY_ELEMENTARY Mantém o valor que existe na pilha LIFO. 
Tipos de dados elementares suportados para Dest: 
• DWORD, REAL, TIME, DATE, LWORD, ULINT, LINT, LREAL, BOOL, SINT, USINT, BYTE, INT, 

UINT, WORD, DINT, UDINT. 
• String não é suportado. 
• Somente suporta matrizes de dimensão única como Matriz[1] ou Matriz[Índice]. 

DestOffset Entrada UINT Deslocamento do elemento de destino. 
Offset de elemento se o destino for tipo de dados de matriz, caso contrário, o offset 
deve ser definido como 0. 
Para tipo de dados de matriz, para descarregar o primeiro elemento, o offset deve ser 
definido como 0. 

LIFO Entrada ANY_ELEMENTARY O endereço inicial da pilha. LIFO deve ser configurado igual para as instruções LFL e 
LFU. 
Tipos de dados de elemento compatíveis: 
• DWORD, REAL, TIME, DWORD, REAL, TIME, DATE, LWORD, ULINT, LINT, LREAL, BOOL, 

SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, UDINT. 
• Apenas uma única dimensão é compatível. 
• String não é suportado. 

LIFOCon Entrada FF_LF_CON Configuração e controle de LIFO. A mesma configuração deve ser definida para as 
instruções LFL e LFU. Use o tipo de dados FF_LF_CON para configurar a Posição e o 
Comprimento. 

Completo Saída BOOL Indica quando a pilha LIFO está cheia. 
TRUE – quando o Comprimento é igual à Posição. 
FALSE – quando a Posição é maior ou igual a zero e menor que o Comprimento. 

Erro Saída BOOL Indica a existência de uma condição de erro. 
TRUE – a operação encontrou um erro. 
FALSE – a operação foi concluída com êxito ou a instrução não está sendo executada. 

ErrorID Saída USINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros são definidos nos códigos de 
erro LFU. 
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Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Concluído Saída BOOL Indica quando a operação é concluída. 
TRUE – a operação foi concluída com êxito. 
FALSE – a operação encontrou uma condição de erro ou a instrução LFU não está 
sendo executada. 

Exemplo de diagrama do bloco da função LFU 

 

Exemplo do diagrama da lógica de contatos LFU 

 

Exemplo de texto estruturado LFU 
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Liga ou desliga a saída de PWM (Modulação de Largura de Pulso) para um 
canal PWM configurado. 

Este bloco de instruções é usado com os controladores Micro820 
2080-LC20-20QBB e suporta um canal PWM usando o canal de saída 6 
integrado. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica ao controlador Micro820. 

 

 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de 
dados 

Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. Esse nível é acionado pelo bloco de instruções. 
TRUE - Atualiza Sts. O PWM é ativado ou desativado, dependendo do parâmetro de entrada 
On e da configuração válida. 
FALSE - Sts é apenas atualizado. O estado do PWM (ativo ou inativo) não é afetado. 

Ligado Entrada BOOL Alterna a saída do PWM entre ON/Ativa ou OFF/Inativa. 
TRUE - a saída PWM está ativa ou continua ativa com a última configuração válida. O LED 
de saída fica ON quando o PWM está ativo, mesmo quando o ciclo de serviço está 
configurado como 0%. 
FALSE = a saída PWM está inativa, se a configuração também for válida. 

Freq Entrada UDINT Frequência de pulso. 
• 1 – 100000 Hz 

DutyCycle Entrada UINT Ciclo de serviço de pulso. 
• 0 – 1000 (0% - 100%) 

ChType Entrada UINT Tipo de canal 
• 0 – Integrado 
• 1 – Plug-in 
• 2 – Expansão 

ChSlot Entrada UINT Slot do canal 
• 0 – Integrado 

PWM (Modulação de largura 
de pulso) 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de 
dados 

Descrição 

ChNum Entrada UINT Número do canal 
• 0 – PWM CH0 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Sts Saída UINT Códigos de status de PWM: 
• 00 - Bloco da função não habilitado (sem operação.) 
• 01 - Configuração de PWM bem-sucedida. 
• 02 - Ciclo de serviço inválido. 
• 03 - Frequência inválida. 
• 04 - Tipo de canal inválido. 
• 05 - Slot de canal inválido. 
• 06 - Número de canal inválido. 
• 07 - Catálogo inválido. O recurso PWM não é compatível com o catálogo em uso. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função PWM 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos PWM 
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Exemplo de Texto estruturado PWM 

 

 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator., 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – executa a equação de dimensionamento. 
FALSE – não há nenhuma equação de dimensionamento. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Entrada Entrada REAL Sinal de entrada. A entrada não é limitada por InputMin e InputMax. Para limitar a entrada, é 
necessária uma instrução LIM_ALRM para condicionar a Entrada antes dela ser inserida à 
instrução SCALER. 

InputMin Entrada REAL Determine a inclinação e o valor de deslocamento. 

InputMax Entrada REAL Determine a inclinação e o valor de deslocamento. 
OutputMin Entrada REAL Determine a inclinação e o valor de deslocamento. 
OutputMax Entrada REAL Determine a inclinação e o valor de deslocamento. 
Saída Saída REAL Saída dimensionada. A saída não fica limitada entre OutputMin e OutputMax. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função SCALER 

 

SCALER (escala) 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos SCALER 

 

Exemplo de Texto estruturado SCALER 

 

 

(* Equivalência ST: SCALER1 é uma instância do bloco SCALER*) 

SCALER1(Signal_In, 4.0, 20.0 , 0.0 , 150.0 ) ; 

Out_Temp := SCALER1.Output ; 

Resultados 
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Gerencia uma pilha de valores inteiros. 

Detalhes da operação: 

• O STACKINT inclui uma detecção de borda ascendente para os 
comandos PUSH e POP. O tamanho máximo da pilha é 128. O valor 
OFLO é válido apenas após uma reinicialização (R1 foi definido para 
TRUE pelo menos uma vez e de volta para FALSE). 

• O tamanho da pilha (N) definido pelo aplicativo não pode ser menor 
que 1 ou maior que 128. 

• Se N < 1, STACKINT assume um tamanho de 1. 
• Se N > 128, STACKINT assume um tamanho de 128. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

PUSH Entrada BOOL TRUE - Borda ascendente detectada, no comando PUSH. Adiciona o valor IN ao topo 
da pilha. 
FALSE - Borda ascendente não detectada no comando PUSH. 

POP Entrada BOOL TRUE - Borda ascendente detectada, no comando PUSH. Exclui o último valor 
inserido no topo da pilha. 
FALSE - Borda ascendente não detectada no comando POP. 

R1 Entrada BOOL TRUE - Redefine a pilha para seu estado vazio. 
FALSE - Sem redefinição. 

IN Entrada DINT Valor inserido. 
N Entrada DINT Tamanho da pilha definido pelo aplicativo. O tamanho máximo da pilha é 128 

EMPTY Saída BOOL TRUE - a pilha está vazia. 
FALSE - a pilha contém valores. 

OFLO Saída BOOL TRUE - Estouro, a pilha está cheia e R1 foi definido como TRUE pelo menos uma vez 
e de volta como FALSE. 
FALSE - o tamanho da pilha é 128 ou menos. Sem estouro. 

OUT Saída DINT Valor no topo da pilha. 
OUT igual a 0 quando OFLO é TRUE. 

STACKINT (pilha inteiros) 
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Exemplo de Diagrama do bloco da função STACKINT 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos STACKINT 

 

Exemplo de Texto estruturado STACKINT 

 

 

(* Equivalência ST: STACKINT1 é uma instância de um bloco STACKINT *) 

STACKINT1(err_detect, acknowledge, manual_mode, err_code, 
max_err); 

appli_alarm := auto_mode AND NOT(STACKINT1.EMPTY); 

err_alarm := STACKINT1.OFLO; 

last_error := STACKINT1.OUT; 
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Resultados 

 

Converte um valor de entrada sem escala REAL em um valor de ponto 
flutuante REAL em unidades de engenharia e inclui os alarmes e limites da 
saída. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

SCL 
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Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL TRUE – Borda ascendente detectada. 
• Se InRawMin >= InRawMax, os bits Status.0 e Status.1 são definidos como 1. Done é 

desabilitado, MaxAlarm e MinAlarm são desabilitados. Error está definido como 
TRUE e ErrorID está definido como 1. 

• Else Out é calculado primeiro. Depois, são verificadas as condições do alarme. Se 
MaxAlarm estiver configurado, MinAlarm é desabilitado e vice-versa. Então, se o 
limitante estiver configurado, Out ficará no intervalo entre InEUMin e InEUMax. Então o 
bit de Done é definido como TRUE. Os bits de status são definidos como 0. Error e 
ErrorID são definidos como 0. 

• O valor calculado de Out é comparado com NAN (não um número). Se NAN for o valor 
de Out, EnableOut é desabilitado. Done é desabilitado se a condição de falha for 
configurada. 

FALSE - borda ascendente não detectada. 
• A instrução não é executada. 
• As saídas não são atualizadas, exceto Error, ErrorID, EnableOut e Done são definidos 

como 0. 
In Entrada REAL A entrada analógica de sinal. 

Válido = qualquer flutuação 
Padrão = 0,0 

InRawMax Entrada REAL O valor máximo atingido pela entrada para a instrução. Se InRawMax <= InRawMin, a 
instrução define o bit adequado em Status e Error. ErrorID são atualizados. A atualização 
da saída é interrompida. 
Válido = InRawMax > InRawMin 
Padrão = 0,0 

InRawMin Entrada REAL O valor mínimo atingido pela entrada para a instrução. Se InRawMin >= InRawMax, a 
instrução define o bit adequado em Status e Error. ErrorID são atualizados. A atualização 
da saída é interrompida. 
Válido = InRawMin < InRawMax 
Padrão = 0,0 

InEUMax Entrada REAL O valor em escala da entrada correspondente a InRawMax. 
Válido = qualquer valor real 
Padrão = 0,0 

InEUMin Entrada REAL O valor em escala da entrada correspondente a InRawMin. 
Válido = qualquer valor real 
Padrão = 0,0 

Limitante Entrada BOOL Seletor de limites. 
TRUE – a saída é limitada entre InEUMin e InEUMax. 

Concluído Saída BOOL Indica quando a operação é concluída. 
TRUE - a operação foi concluída com êxito. 
FALSE - a operação encontrou uma condição de erro ou Enable está definido como FALSE. 

EnableOut Saída BOOL Indica se a instrução está habilitada. Define para False se Out estourar. 

Out Saída REAL Representa o valor em escala da entrada analógica. 
MaxAlarm Saída BOOL O indicador do alarme de entrada máximo. 

Este valor é definido como TRUE quando Input > InRawMax. 

MinAlarm Saída BOOL O indicador do alarme de entrada mínima. 
Este valor é definido como TRUE quando a Input < InRawMin. 

Status Saída DINT Status do Bloco da função. 
InstructFault (Status.0) 
Será configurado quando detectar os erros de execução da instrução. Este não é o erro 
mínimo ou máximo do controlador. Verifique os bits restantes do status para descobrir o 
que aconteceu. 
InRawRangeInv (Status.1) 
InRawMin >= InRawMax 
Status.3 até Status.31 estão reservados para uso futuro e o valor deles é 0. 

Erro Saída BOOL Indica a existência de uma condição de erro. 
TRUE – a operação encontrou um erro. 
FALSE – a operação foi concluída com êxito ou a instrução não está sendo executada. 
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Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

ErrorID Saída BOOL Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros são definidos nos códigos de erro. 

Código de erro 
Código ErrorID Descrição do erro 

1 InRawMax <= InRawMin 

 

Exemplos de diagrama do bloco da função SCL 

 

Exemplo de diagrama de lógica de contatos SCL 
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Exemplo de Texto estruturado SCL 

 

 
Os seguintes exemplos de diagrama de temporização descrevem cenários de 
execução para a instrução SCL   na página 468. 

Execução SCL bem sucedida 

 

Ciclo de 
varredura 

Descrição 

1 Quando Enable está definido como TRUE e os parâmetros de entrada são válidos e estão dentro do intervalo, a execução do bloco da função é 
iniciada. 
• Done e EnableOut estão definidos como TRUE.  
• Out é calculado de acordo com as entradas fornecidas.  
• MaxAlarm, MinAlarm e Error são definidos como FALSE.  
• Status e ErrorID são definidos como 0, porque não existem erros gerados. 

2, 3 Nenhuma mudança na condição da linha. 

4 Quando Enable está definido como FALSE, a execução do bloco da função para.  
• Done, EnableOut e Error estão definidos como FALSE.  
• ErrorID está definido como 0.  
• Out, MaxAlarm, MinAlarm e Status mantém seus últimos valores. 

5, 6, 7 Nenhuma mudança na condição da linha. 
8 • Quando Enable está definido como TRUE e os parâmetros de entrada são válidos e estão dentro do intervalo, a execução do bloco da função é 

iniciada. 
• Done e EnableOut estão definidos como TRUE.  
• Out é calculado de acordo com as entradas fornecidas.  
• MaxAlarm, MinAlarm e Error são definidos como FALSE.  
• ErrorID e Status são definidos como 0, porque não existem erros gerados. 

Exemplos de diagramas de 
temporização da instrução 
SCL 
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Ciclo de 
varredura 

Descrição 

9 Quando Enable está definido como FALSE, a execução do bloco da função para. 
• Done, EnableOut e Error estão definidos como FALSE.  
• ErrorID está definido como 0.  
• Out, MaxAlarm, MinAlarm e Status mantém seus últimos valores. 

10, 11 Nenhuma mudança na condição da linha.  

Execução SCL com falha 

 

Neste exemplo, todos os parâmetros de entrada são válidos e estão dentro do 
intervalo, mas InRawMin >= InRawMax. Nos ciclos de varredura 1 e 8, quando 
Enable está definido como TRUE e a execução do bloco da função é iniciada, 
Error está definido como True e ErrorID está definido como 1. 

Geração de MaxAlarm 

 
No ciclo de varredura 8 deste exemplo, todos os parâmetros de entrada são 
válidos e estão dentro do intervalo, mas In > InRawMax. Quando Enable está 
definido como TRUE e a execução do bloco da função é iniciada, MaxAlarm 
está definido como TRUE. 
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Geração de MinAlarm 

 

No ciclo de varredura 8 deste exemplo, todos os parâmetros de entrada são 
válidos e estão dentro do intervalo, mas In <  InRawMin. Quando Enable está 
definido como TRUE e a execução do bloco da função é iniciada, MinAlarm 
está definido como TRUE. 

Condição de estouro de saída e erro de configuração de entrada 

 
No ciclo de varredura 3 deste exemplo, os parâmetros de entrada do bloco da 
função são válidos e estão dentro do intervalo, mas Out está estourado por 
causa dos parâmetros de entrada. EnableOut está definido como FALSE. O 
valor Out é inválido. 

No ciclo de varredura 8 deste exemplo, os parâmetros de entrada do bloco da 
função são válidos e estão dentro do intervalo, mas Out está estourado por 
causa dos parâmetros de entrada, InRawMin >= InRawMax e Error está 
definido como TRUE. ErrorID está definido como 1 e status está definido 
como 3. 
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Para o ciclo atual da varredura do programa do usuário. Depois que a 
varredura de saída, a varredura de entrada e a manutenção estiverem 
completas, execute novamente o programa do usuário desde o início da 
primeira routine. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Ativação da função. 
Quando Enable = TRUE, efetua a função. 
Quando Enable = FALSE, não efetua a função. 

TND Saída BOOL Se for verdadeiro, a função foi realizada. 
Quando um monitoramento de variável estiver ativado, o valor da variável de 
monitoramento é atribuído à saída da instrução. 
Quando um monitoramento de variável estiver desativado, o valor da variável de 
saída é atribuído à saída da instrução. 

Exemplo de diagrama de blocos de função TND 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos TND 

 

Exemplo de texto estruturado TND 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

TESTOUTPUT := TND(TESTENABLE) ; 

TND (parada do programa 
atual) 
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Resultados 

 

Restringe valores inteiros para um certo intervalo. Os valores inteiros entre o 
mínimo e o máximo não são alterados. Os valores inteiros maiores que o 
máximo são substituídos pelo valor máximo. Os valores inteiros menores que 
o mínimo são substituídos pelo valor mínimo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Ativação da função. 
TRUE - executa a computação do LIMIT atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

MIN Entrada DINT Valor mínimo suportado. 

IN Entrada DINT Qualquer valor inteiro com sinal. 
MAX Entrada DINT Valor máximo suportado. 

LIMIT Saída DINT Valor de entrada delimitado para a faixa admitida. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

LIMIT (teste de limite) 
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Exemplo de diagrama do bloco da função LIMIT 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos LIMIT 

 

Exemplo de texto estruturado LIMIT 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

new_value := LIMIT (min_value, value, max_value); 

(* bounds the value to the [min_value..max_value] set *) 
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Resultados 
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Capítulo 20 

Instrução de controle do programa 

Use as instruções de controle do programa para controlar instruções 
simultaneamente de um programa do usuário e de um dispositivo de 
interface do operador. 

Instrução Descrição 

AFI na página 479 Desabilita uma linha. 

NOP na página 479 Funciona como espaço reservado. 
SUS na página 479 Suspende a execução do <controlador M800>. 

 

Use a instrução AFI, no início de uma linha, para desabilitar temporariamente 
a linha ao realizar a depuração, sem precisar excluí-la do programa. A saída 
desta instrução será sempre FALSE. 

 

Linguagens suportadas: Diagrama da lógica de contatos. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

A instrução NOP funciona como um espaço reservado. Você pode colocar a 
instrução NOP em qualquer lugar de uma linha. 

 

Linguagens suportadas: Diagrama da lógica de contatos. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

Suspende a execução do <controlador M800>. O controlador permanece no 
Modo de execução, mas a execução é suspensa indefinidamente. A suspensão 
captura os erros do Programa do usuário e auxilia no monitoramento do 
Programa do usuário. Coloque a instrução SUS nas seções do Programa do 
Usuário em que deseja capturar condições incomuns. No modo suspenso, o 
LED DE EXECUÇÃO está definido para OFF para indicar que a varredura do 
programa está ociosa. 

AFI (Sempre False) 

NOP (Sem operações) 

SUS (Suspender) 
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Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE - executa a função. 
FALSE - não executa a função. 

SusID Entrada UINT ID de suspensão. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função SUS 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos SUS 

 

Exemplo de Texto estruturado SUS 
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Resultados 
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Capítulo 21 

Instrução Derivativa integral proporcional (PID) 

Use a instrução Derivativa-Integral-Proporcional (PID) para controlar o 
processo de forma mais precisa usando a funcionalidade PID. 

Instrução Descrição 

IPIDCONTROLLER na página 483 Configura e controla as entradas e saídas usadas para a lógica Proporcional Integral e 
Derivada (PID). 

PID na página 505 Configura e controla as saídas que controlam propriedades físicas como temperatura, 
pressão, nível de líquido ou taxa de fluxo usando circuitos de processo. 

 

O controle Derivativo-integral-proporcional (PID) permite o controle de 
processo manter precisamente o ponto de ajuste ajustando as saídas de 
controle. Um bloco da função PID combina todas as lógicas necessárias para 
realizar o controle derivativo/integral/proporcional (PID). 

Configurar e controlar as entradas e saídas usadas para a lógica 
proporcional-integral-derivada (PID). A lógica PID é usada para controlar 
propriedades físicas como temperatura, pressão, líquido, nível ou taxa de 
fluxo usando circuitos de processo que calculam um valor de erro como a 
diferença entre um ponto de ajuste desejado e uma variável de processo 
medida. O controlador tenta minimizar o erro ao longo do tempo ajustando 
uma variável de controle. O cálculo inclui termos proporcionais (P), integrais 
(I) e derivados (D), que são usados como segue: 

- P - valores presentes do erro. 

- I - valores anteriores do erro. 

- D - possíveis valores futuros do erro, com base em sua taxa atual de mudança 
que controla propriedades físicas, como temperatura, pressão, nível de líquido 
ou taxa de fluxo usando circuitos de processo. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

O que é o controle 
Derivativo integral 
proporcional (PID)? 

IPIDCONTROLLER 
(controlador derivativo–
integral-proporcional) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Quando for TRUE, permite o bloco de instruções. 
TRUE - executa o cálculo PID. 
FALSE - o bloco de instruções está inativo. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Processo Entrada REAL Valor do processo, que é o valor medido pela saída do processo. 

Ponto de ajuste Entrada REAL Ponto de ajuste. 

Feedback Entrada REAL Sinal de feedback, que é o valor da variável de controle aplicada ao processo. 
Por exemplo, o feedback pode ser a saída IPIDCONTROLLER. 

Automático Entrada BOOL O modo de operação do controlador PID: 
• TRUE - o controlador funciona no modo normal. 
• FALSE - o controlador causa a reinicialização R para rastrear (F-GE). 

Inicializar Entrada BOOL Uma mudança no valor (TRUE para FALSE ou FALSE para TRUE) faz com que o controlador 
elimine qualquer ganho proporcional durante esse ciclo. Também inicializa sequências de 
AutoTune. 

Ganhos Entrada GAIN_PID PID de Ganhos para o IPIDController. 
Use o tipo de dado GAIN_PID na página 486 para definir os parâmetros para a entrada 
Ganhos. 

AutoTune Entrada BOOL TRUE - Quando Regulagem automática é TRUE e Auto e Inicializar são FALSE, a sequência 
de Regulagem automática inicia. 
FALSE - Não iniciar a Regulagem automática. 

ATParameters Entrada AT_Param Parâmetros da regulagem automática. 
Use o tipo de dado AT_Param na página 487 para definir os parâmetros para a entrada 
ATParameters. 

Saída Saída REAL Valor de saída do controlador. 

AbsoluteError Saída REAL Erro absoluto (Processo – Ponto de ajuste) do controlador. 

ATWarnings Saída DINT (ATWarning) Aviso para a sequência de regulagem automática. Os valores possíveis são: 
• 0 - nenhuma regulagem automática realizada. 
• 1 - no modo de regulagem automática. 
• 2 - regulagem automática concluída. 
• -1 - ERRO 1 entrada definida automaticamente para TRUE, nenhuma regulagem 

automática possível. 
• -2 - ERRO 2 erro de regulagem automática, ATDynaSet expirado. 

OutGains Saída GAIN_PID Ganhos calculados após as sequências de regulagem automática. 
Use o tipo de dado GAIN_PID para definir a saída OutGains. 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplos de Diagrama do bloco da função IPIDCONTROLLER 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos IPIDCONTROLLER 
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Exemplo de Texto estruturado IPIDCONTROLLER 

 

 
(* Equivalência ST: IPIDController1 é uma instância do bloco 
IPIDController *) 

 
IPIDController1(Proc, 

SP, 
 FBK, 
 Automático, 
 Init, 
 G_In, 
 A_Tune, 
 A_TunePar, 
 Err ); 
Out_process := IPIDController1.Output ; 

A_Tune_Warn := IPIDController1.ATWarning ; 

Gain_Out := IPIDController1.OutGains ; 

Resultados 

 

A tabela a seguir descreve o tipo de dados GAIN_PID para a instrução de 
IPIDCONTROLLER na página 483 . 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Descrição 

Tipo de dados GAIN_PID 
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Parâmetro Tipo de 
dados 

Descrição 

DirectActing BOOL O tipo de ação: 
• TRUE – ação direta, a saída é movida na mesma direção do erro. Isto é, o valor do processo real é maior do que o Ponto de 

ajuste e a ação do controlador adequada é aumentar a saída. Por exemplo: resfriamento. 
• FALSE – ação reversa, a saída é movida na direção oposta à do erro. Isto é, o valor do processo real é maior do que o Ponto 

de ajuste e a ação do controlador adequada é diminuir a saída. Por exemplo: aquecimento. 

ProportionalGain REAL Ganho proporcional para PID (>= 0.0001). 
Quando ProportionalGain for (< 0,0001) então, ProportionalGain = 0,0001 
Ganho proporcional para PID (P_Gain) 
Um ganho proporcional superior gera uma alteração maior na saída com base na diferença entre o PV (valor do processo 
medido) e o SV (valor do ponto de ajuste). Quanto maior o ganho, mais rapidamente o erro é reduzido, mas isso pode resultar 
em instabilidade, como oscilações. Quanto menor o ganho, mais lentamente o erro é reduzido, mas o sistema fica mais 
estável e menos suscetível a erros grandes. O P_Gain geralmente é o ganho mais importante a se ajustar e o primeiro ganho a 
ser ajustado durante a regulagem. 

TimeIntegral REAL Valor integral de tempo para PID em segundos (>= 0,0001). 
Quando TimeIntegral for (< 0,0001), então TimeIntegral = 0,0001 
Valor integral de tempo para PID 
Uma constante de tempo integral menor gera uma alteração mais rápida na saída com base na diferença entre o PV (valor do 
processo medido) e o SV (valor do ponto de ajuste) integrado durante esse tempo. Uma constante de tempo integral menor 
diminui o erro de estado estacionário (erro quando o SV não está sendo alterado), mas aumenta a possibilidade de 
instabilidade, como oscilações. Uma constante de tempo integral maior desacelera o tempo de resposta do sistema e o torna 
mais estável, mas o PV se aproxima do SV a uma taxa mais lenta. 

TimeDerivative REAL Valor derivativo de tempo para PID em segundos (> 0,0). 
Quando TimeDerivative for (< = 0,0), então, TimeDerivative = 0,0 
Quando TimeDerivative = 0, IPID atuará como PI. 
Valor derivativo de tempo para PID (Td) 
Uma constante de tempo derivativo menor gera uma alteração mais rápida na saída com base na taxa de alteração da 
diferença entre o PV (valor do processo medido) e o SV (valor do ponto de ajuste). Uma constante de tempo derivativo menor 
torna o sistema mais responsivo às alterações súbitas em erros (o SV é alterado), mas aumenta a possibilidade de 
instabilidade, como oscilações. Uma constante de tempo maior torna o sistema menos responsivo às alterações súbitas em 
erros e o deixa menos suscetível a ruído e alterações de etapas em PV. O TimeDerivative (Td) está relacionado ao ganho 
derivativo, mas permite a contribuição derivativa para a regulagem do PID usando tempo, para que o tempo de amostra seja 
levado em consideração. 

DerivativeGain REAL Ganho derivativo para PID (> 0.0). 
Quando DerivativeGain for (< 0,0), então, DerivativeGain = 0,1 
Ganho derivativo para PID (D_Gain) 
Um ganho derivativo maior gera uma alteração maior na saída com base na taxa de alterações da diferença entre o PV (valor 
do processo medido) e o SV (valor do ponto de ajuste). Um ganho maior torna o sistema mais responsivo às alterações 
súbitas em erros, mas aumenta a possibilidade de instabilidade, como oscilações. Um ganho menor torna o sistema menos 
responsivo às alterações súbitas em erros e o deixa menos suscetível a ruído e alterações de etapas em PV. 

 

A seguinte tabela descreve os parâmetros do tipo de dados AT_Param. 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Descrição 

Load REAL Carregar parâmetro para regulagem automática. Este é o valor de saída ao iniciar a Regulagem 
Automática. 

Desvio REAL Desvio da regulagem automática. Este é o desvio padrão usado para avaliar a banda de ruído 
necessária para a Regulagem Automática. 

Etapa REAL Valor da etapa para Regulagem Automática. Deve ser maior do que a banda de ruído e menor do que ½ 
carga. 

ATDynamSet REAL Tempo de espera em segundos antes de abandonar a regulagem automática. 

Tipo de dados AT_Param 
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Parâmetro Tipo de 
dados 

Descrição 

ATReset BOOL A indicação se o valor de saída é reiniciado para zero após uma sequência de Regulagem Automática: 
• TRUE - reinicia a saída para zero. 
• FALSE - deixa a saída no valore Carga. 

 

O bloco da função IPIDController, disponível no conjunto de instruções 
Connected Components Workbench, é baseado na teoria de controle PID e 
combina todas as lógicas necessárias para realizar um processamento de 
canal de entrada analógica e controle proporcional derivativo integral (PID). 
No HMI, o faceplate IPID está disponível para uso com o bloco da função 
IPIDController. 

Descrição do bloco da função do IPIDController 

O bloco da função do IPIDController usa os seguintes componentes do bloco 
da função: 

• R: Atuação (+/- 1) 
• PG: Ganho proporcional 
• DG: Ganho de filtro derivativo 
• td: ãD 
• ti: ãI 

 

Prevenção de conclusão integral 

Se a diferença entre o valor do ponto de ajuste e o valor do processo for 
grande, o valor aumentará significativamente e, durante o tempo que leva 
para diminuir, o processo não estará no controle. O bloco da função do 
IPIDController rastreia interativamente o feedback e evita a conclusão 

Como o bloco da função 
IPIDController implementa o 
controle PID 
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integral. Quando a saída estiver saturada, o termo integral no controlador é 
recalculado para que seu novo valor ofereça uma saída no limite de saturação. 

Quando Entrada Automática for TRUE, o IPIDController funciona no modo 
automático normal. 

Quando Entrada Automática for FALSE, causa a reinicialização R para 
rastrear (F-GE) forçando a Saída IPIDController a rastrear o Feedback dentro 
dos limites do IPIDController no momento em que o controlador volta para 
automático sem incrementar a Saída. 

 

Para Inicialização da Entrada, alterar de FALSE para TRUE ou de TRUE para 
FALSE quando a Regulagem Automática for FALSE faz com que o 
IPIDController elimine qualquer ação de ganho proporcional durante o ciclo 
(por exemplo, Inicializar). Use este processo para evitar o amortecimento da 
Saída quando forem realizadas alterações no Ponto de ajuste usando um bloco 
da função do interruptor. 

Para executar uma sequência de regulagem automática: 

Para executar a sequência de Regulagem Automática, a entrada ATParameters 
deve ser concluída. Os parâmetros Input Gain e DirectActing devem ser 
definidos de acordo com o processo e o ajuste DerivativeGain, (geralmente 
0,1). A sequência de Regulagem Automática é iniciada com a seguinte 
sequência: 

1. Defina a entrada Inicializar para TRUE. 
2. Defina a entrada Regulagem Automática para TRUE. 
3. Altere a entrada Inicializar para FALSE. 
4. Aguarde até que a saída ATWarning mude para 2. 
5. Transfira os valores da saída OutGains para a entrada Gains. 

Para finalizar a regulagem, algumas regulagens minuciosas podem ser 
necessárias, dependendo dos processos e das necessidades. Quando 

Operação do bloco da 
função IPIDController 
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TimeDerivative é configurado como 0,0, o IPIDController força o 
DerivativeGain para 1,0 e, assim, funciona como um controlador PI. 

Esta seção fornece detalhes específicos e exemplos para usar a instrução 
derivativa integral proporcional, incluindo o seguinte: 

Exemplo: Como criar um circuito de feedback para o valor 
manipulado 

Adicionar um circuito de feedback para o valor manipulado evita a 
ultrapassagem excessiva fornecendo um valor mínimo e máximo para o MV. 

Exemplo de circuito do feedback de temperatura 

No início do processo de controle de temperatura, a diferença entre o valor do 
processo (PV) e o valor de ponto de ajuste (SP) é grande, conforme mostrado 
no gráfico a seguir. Neste exemplo de um circuito de feedback de 
temperatura, o PV começa a 0 graus Celsius e move-se para o valor de SP de 40 
graus Celsius. Observe também que a flutuação entre o valor manipulado 
(MV) alto e baixo diminui e estabiliza com o tempo. O comportamento do MV 
depende dos valores usados em cada um dos parâmetros P, I e D. 

 
 

IPIDController com um circuito de feedback 

O seguinte diagrama de blocos da função inclui um circuito de feedback para 
o valor manipulado que evita a ultrapassagem excessiva fornecendo um valor 
mínimo e máximo para o MV. 

 

Usar a instrução Derivativa 
integral proporcional 
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Exemplo: Como implementar a regulagem automática em um bloco da 
função IPIDController 

Use o parâmetro AutoTune do bloco da função IPIDController para 
implementar a regulagem automática no programa de controle. 

Recomendações e requisitos de regulagem automática 

A seguir está um resumo dos requisitos e das recomendações para 
implementar a regulagem automática com sucesso. 

• A regulagem automática fazer com que a saída do circuito de controle 
oscile, o que significa que o IPIDController deve ser chamado com 
frequência suficiente para ter uma amostra adequada da oscilação. 

• O bloco de instrução do IPIDController deve ser executado a um 
intervalo de tempo relativamente constante. 

• Configure o tempo de varredura do programa para ter a metade do 
período de oscilação. 

• Considere usar o bloco da instrução Interrupção de Texto Estruturado 
(STI) para controlar o bloco da instrução do IPIDController. 

Exemplo: Como adicionar um UDFB para um programa PID 

Adicione UDFBs fora do programa principal para realizar funções 
especializadas como a conversão de unidades ou a transferência de valores. 

Transfira o valor de ganho da regulagem automática 

Este UDFB transfere o valor do ganho da regulagem automática para 
My_GainTransfer para que possa ser usado pelo controlador. 

 

Converta um valor manipulado para uma saída digital 

Este UDFB converte um valor manipulado (MV) para uma saída digital (DO) 
para que possa ser usado para controlar uma entrada digital n(DI). 
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Converta um valor manipulado para uma saída analógica 

Este UDFB converte um valor manipulado (MV) para uma saída analógica 
(AO) para que possa ser usado para controlar uma entrada analógica (AI). 

 

Use o parâmetro AutoTune do bloco da função IPIDController para 
implementar a regulagem automática no programa de controle. 

Recomendações e requisitos de regulagem automática 

A seguir está um resumo dos requisitos e das recomendações para 
implementar a regulagem automática com sucesso. 

• A regulagem automática fazer com que a saída do circuito de controle 
oscile, o que significa que o IPIDController deve ser chamado com 
frequência suficiente para ter uma amostra adequada da oscilação. 

• O bloco de instrução do IPIDController deve ser executado a um 
intervalo de tempo relativamente constante. 

• Configure o tempo de varredura do programa para ter a metade do 
período de oscilação. 

• Considere usar o bloco de instruções Interrupção temporizada 
selecionável (STI) para controlar o bloco de instruções do 
IPIDController. 

Use a regulagem automática no primeiro sistema de pedido, que usa um 
único elemento ou em um segundo sistema de pedido, que usa dois 
elementos independentes. 

Um primeiro sistema de pedido usa um elemento de armazenamento de 
energia independente único. Os exemplos incluem: 

• Resfriamento de um tanque de fluido, com energia de aquecimento 
como a unidade de armazenamento. 

• Fluxo do fluido de um tanque, com energia potencial como a unidade 
de armazenamento. 

• Um motor com torque constante transmitindo um volante a disco, 
com energia cinética rotacional como a unidade de armazenamento. 

• Uma rede condutora RC elétrica, com energia de armazenamento de 
capacidade como a unidade de armazenamento. 

Em um primeiro sistema de pedido, a função pode ser gravada em um 
formato padrão como f(t) = τ dy/dt + y(t) 

Usar a regulagem 
automática com o bloco da 
função IPIDController 

Regulagem automática no 
primeiro e segundo sistema 
de pedido 
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Onde: 

Variável Descrição Exemplo: Resfriamento de um tanque de fluido usando a energia de 
aquecimento como o elemento de armazenamento 

t Constante de tempo do sistema É igual ao RC 
Onde 
R = Resistência térmica das paredes do tanque 
C = Capacitação térmica do fluido 

f Função forçando É a temperatura ambiente 
y Variável de estado do sistema É a temperatura do fluido 

Um segundo sistema de pedido usa dois elementos de armazenamento de 
energia independentes que trocam energia armazenada. Os exemplos 
incluem: 

• Um motor transmitindo um volante a disco com motor acoplado ao 
volante através de um eixo com rigidez de torção; energia cinética 
rotacional e energia da mola de torção são unidades de 
armazenamento. 

• Um circuito elétrico composto de uma fonte corrente transmitindo um 
LR de série (indutor e resistor) com uma ponte C (capacitor); energia 
indutiva e energia capacitiva são unidades de armazenamento. 

Sistemas de transmissão por motor e sistemas de aquecimento podem 
geralmente ser modelados pelo LR e circuito elétrico C. 

Use estas etapas gerais ao implementar a regulagem automática usando a 
função IPIDController na página 492. 

 

N° Etapa Exemplo 
1 Redefinir o ponto de ajuste 

para zero. 

 

Configurar regulagem 
automática 
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N° Etapa Exemplo 
2 Alterar o modo automático 

para Falso 

 
3 Definir parâmetros de 

Ganhos. 

 
4 Definir parâmetros de 

Regulagem Automática. 
Definir parâmetros de regulagem automática incluindo um valor de carga inicial, alteração de etapa para a saída, 
um tempo estimado para concluir a regulagem automática e a reinicialização da regulagem automática. 
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N° Etapa Exemplo 
5 Definir Inicializar e AutoTune 

para Verdadeiro. 

 
6 Observar as alterações da Saída para o valor da Carga quando definir AutoTune para Verdadeiro. 

 
7 Observe se o valor do 

processo aumenta 
rapidamente até chegar mais 
próximo do seu ponto de 
saturação. 

 
8 Observe a estabilização do 

valor do processo e sua 
flutuação. 
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N° Etapa Exemplo 
9 Defina o desvio. 

 
10 Defina Inicializar para Falso. 

 
11 O controlador inicia a 

regulagem automática. 
Aguarde para que ATWarning 
se torne 2. 

 
12 Defina AutoTune para Falso. 
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N° Etapa Exemplo 
13 Observe se os valores 

regulados aparecem em 
OutGains. 

 
14 Transfira o parâmetro de 

OutGain para My_Gains. 

 
15 Observe se o controlador é 

atualizado com o parâmetro 
de ganho regulado. 

 

 

Embora uma instrução PID funcione se não for controlada por uma 
Interrupção temporizada selecionável (STI), usar uma STI aumenta a taxa de 
sucesso da regulagem automática, pois a regulagem automática funciona em 
um ciclo fixo. 

Usar uma Interrupção 
temporizada selecionável 
(STI) com regulagem 
automática 
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O seguinte programa de exemplo mostra as variáveis usadas para configurar 
os parâmetros para a regulagem automática. 

 

Parâmetros de regulagem automática 

A seguinte tabela descreve as variáveis usadas com cada parâmetro no 
exemplo para configurar a regulagem automática. 

Parâmetros de entrada 

Variável Parâmetro Descrição 
Modo automático Automático O modo de operação do controlador PID: 

TRUE - o controlador funciona no modo normal. 
FALSE - o termo derivativo é ignorado forçando a saída do controlador para rastrear o 
retorno dentro dos limites do controlador e permitindo que o controlador volte para 
automático sem bater na saída. 

Inicializar Inicializar Inicializa a sequência de regulagem automática. 
Uma mudança no valor de TRUE para FALSE ou FALSE para TRUE faz com que o controlador 
elimine qualquer ganho proporcional durante o ciclo. 

My_Gains Ganhos Estabelece o PID de Ganhos para o IPIDController. 
My_Gains.DirectActing DirectActing Define o tipo de ação para a saída. 

TRUE - ação direta na qual a saída move-se para a mesma direção que o erro. Isto é, o valor 
do processo real é maior do que o ponto de ajuste e a ação do controlador adequada é 
aumentar a saída. Por exemplo, resfriar. 
FALSE - ação inversa na qual a saída move-se para a direção inversa do erro. Isto é, o valor 
do processo real é maior que o ponto de ajuste e a ação do controlador adequada é diminuir 
a saída. Por exemplo: aquecer. 

My_Gains.ProportionalGain ProportionalGain Ganho proporcional para PID (>= 0.0001). 
My_Gains.TimeIntegral TimeIntegral Valor integral de tempo para PID (>= 0.0001). 

A tendência de oscilação aumenta com uma diminuição no ti. 

Exemplo: IPIDController com 
regulagem automática 
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Parâmetros de entrada 

My_Gains.TimeDerivative TimeDerivative Valor derivativo de tempo para PID (> 0.0). 
O amortecimento aumenta com um aumento no tempo derivativo, mas diminui se o valor do 
tempo derivativo for muito grande. 

My_Gains.DerivativeGain Ganho derivativo para PID (> 0.0). 
AutoTune Quando definido para TRUE e Auto e Inicializar são FALSE, a sequência de regulagem automática é iniciada. 
ATParameters 
Load • Valor de saída inicial durante a regulagem automática. 

• Permite que o valor do processo estabilize na carga 
Desvio • O desvio padrão para uma série de valores do processo estabilizado. Por exemplo, se o valor do processo estabilizou 

entre 31,4 a 32,0, o valor do desvio deve ser (32,0-31,4)/2 = 0,3. 
• Alguns valores do processo, como temperatura, levam muito tempo para estabilizar. 

Etapa • O processo de regulagem automática considera como o valor do processo reage as mudanças no valor da etapa e 
deriva os parâmetros de Ganho. 

ATDynaSet • Tempo alocado para a regulagem automática concluir. Deve ser maior do que necessário para o processo de 
regulagem automática. 

• Um valor comum para vários sistemas é 600 segundos, mas alguns sistemas podem exigir mais tempo. 
ATReset • Se TRUE, a saída será reiniciada para “0” após a conclusão da regulagem automática. 

• Se FALSE, a saída permanecerá no valor da carga após a conclusão da regulagem automática. 
Parâmetros de saída 
Parâmetro Descrição 
AbsoluteError Erro absoluto (Processo – Ponto de ajuste) do controlador. 
ATWarning Aviso para a sequência de regulagem automática. Os valores possíveis são: 

• 0 - nenhuma regulagem automática realizada. 
• 1 - no modo de regulagem automática. 
• 2 - regulagem automática concluída. 
• -1 - ERRO 1 entrada definida automaticamente para TRUE, nenhuma regulagem automática possível. 
• -2 - ERRO 2 erro de regulagem automática, ATDynaSet expirado 

OutGains Ganhos calculados após as sequências de regulagem automática. 

 

Adicionar um circuito de feedback para o valor manipulado evita a 
ultrapassagem excessiva fornecendo um valor mínimo e máximo para o MV. 

Exemplo de circuito do feedback de temperatura 

No início do processo de controle de temperatura, a diferença entre o valor do 
processo (PV) e o valor de ponto de ajuste (SP) é grande, conforme mostrado 
no gráfico a seguir. Neste exemplo de um circuito de feedback de 
temperatura, o PV começa a 0 graus Celsius e move-se para o valor de SP de 40 
graus Celsius. Observe também que a flutuação entre o valor manipulado 
(MV) alto e baixo diminui e estabiliza com o tempo. O comportamento do MV 
depende dos valores usados em cada um dos parâmetros P, I e D. 

 

  

Exemplo: Como criar um 
circuito de feedback para o 
valor manipulado 
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IPIDController com um circuito de feedback 

O seguinte diagrama de blocos da função inclui um circuito de feedback para 
o valor manipulado que evita a ultrapassagem excessiva fornecendo um valor 
mínimo e máximo para o MV. 

 

Para programas PID, use os blocos da função definidos pelo usuário (UDFB) 
fora do programa principal para realizar funções especializadas, como a 
conversão de unidades ou a transferência de valores. A seguir, exemplos de 
UDFB. 

Transfira o valor de ganho da regulagem automática 

Este UDFB transfere o valor do ganho da regulagem automática para 
My_GainTransfer para que possa ser usado pelo controlador. 

 

Converta um valor manipulado para uma saída digital 

Este UDFB converte um valor manipulado (MV) para uma saída digital (DO) 
para que possa ser usado para controlar uma entrada digital n(DI). 

 

Converta um valor manipulado para uma saída analógica 

Este UDFB converte um valor manipulado (MV) para uma saída analógica 
(AO) para que possa ser usado para controlar uma entrada analógica (AI). 

Exemplo: Como adicionar 
um UDFB para um programa 
PID 
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O programa de controle de temperatura mantém a temperatura dentro da 
zona de controle. 

Ponto de ajuste, processo e valores manipulados 

A seguinte tabela define os valores de SP, PV e MV usados no programa de 
controle de temperatura. 

Item Descrição 

Ponto de ajuste (SP) Medição da temperatura em graus Celsius que define a temperatura para a zona de controle. 
Valor do processo (PV) Deve ser convertido para a mesma unidade que SP, que é uma medição de graus Celsius. 
Valor manipulado (MV) Deve ser convertido para um valor análogo para que possa ser a saída para o PWM para controlar o elemento de aquecimento. 

Sistema de controle de temperatura 

O seguinte diagrama e tabela definem os componentes no sistema de controle 
de temperatura que são controlados pelo programa de controle de 
temperatura, eventos que ocorrem quando o programa de controle é 
executado. 

 

Sequência de eventos para o programa de controle de temperatura 

A seguinte tabela identifica os componentes no sistema de controle de 
temperatura e descreve a sequência de eventos que ocorrem no sistema 
quando o programa de controle de temperatura é executado. 

Não Item Descrição 

 
Saída do Controlador Envia o MV para o PWM (Ligado/Desligado). 

Exemplo: Como criar um 
programa IPIDController 
para controlar a 
temperatura 
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Não Item Descrição 

 
Modulação da Largura de Pulso (Controlador de 
temperatura PWM) 

Relé de estado sólido que controla o elemento de aquecimento. 

 
Elemento de aquecimento Aumenta a temperatura na zona de controle. 

 
Detector de temperatura de resistência (RTD) Mede a temperatura na zona de controle e envia o PV (sinal RTD) para a entrada do controlador. 

 
Entrada do Controlador Recebe o PV (sinal RTD). 

 
Programa PLC Converte o PV (sinal RTD) para a mesma unidade que o SP (graus Celsius) e determina a diferença entre o PV 

e o SP e ajusta o MV de acordo com os valores de parâmetro definidos nos parâmetros P, I e D. 

Exemplo: Diagrama de blocos da função para controle de temperatura 

Este diagrama de blocos da função mostra os blocos de funcionamento 
predefinidos e definidos pelo usuário utilizado no aplicativo para controle de 
temperatura em uma zona de controle. 

 

O exemplo do programa de controle do nível de fornecimento de água 
mantém água suficiente em um tanque de fornecimento de água que tem um 
fluxo. Uma válvula solenoide controle a entrada de água e enche o tanque a 
uma taxa predefinida; a água efluente também é controlada em uma taxa 
predefinida. 

 

Informação de exemplo do programa 

O exemplo do programa de nível de fornecimento de água inclui a seguinte 
informação. 

• A sequência de eventos que ocorreu no processo de controle 
• Como o ponto de ajuste, o processo e os valores manipulados são 

usados no programa de controle 

Exemplo: Como criar um 
programa IPIDController 
para controlar o nível de 
fornecimento de água 
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• Um diagrama de blocos da função de exemplo que mostra o 
IPIDController e outros blocos de instruções 

Ponto de ajuste, processo e valores manipulados 

A seguinte tabela define como os valores de SP, PV e MV são usados no 
programa do nível de fornecimento de água. 

Item Descrição 
Ponto de ajuste (SP) Medição da altura que define o nível de fornecimento de água de destino. 
Valor do processo (PV) O 4 a 20 mA deve ser convertido para a mesma unidade que o SP, que é uma medição da altura. 
Valor manipulado (MV) Deve ser convertido para um valor análogo para que possa ser a saída para a unidade controlar a bomba. 

Sistema do nível de fornecimento de água 

O seguinte diagrama mostra os componentes no sistema de nível de 
fornecimento de água controlados pelo programa de nível de fornecimento de 
água. A tabela após o diagrama descreve os eventos que ocorrem quando o 
programa de controle é executado. 

 

Sequência de eventos no sistema do nível de fornecimento de água 

A seguinte tabela identifica os componentes em um sistema de fornecimento 
de água e descreve, em sequência, os eventos que ocorrem no sistema quando 
o programa do nível de fornecimento de água for executado. 

Não Item Descrição 

 
Saída do Controlador Envia o MV para a unidade PowerFlex (0 a 10 V). 

 
Unidade PowerFlex Controla a bomba de água (0 a 50 Hz). 

 
Bomba de água Controla o nível de água no tanque de fornecimento. 

 
Dispositivo de 
transferência de saída 

Mede a altura do nível de fornecimento de água (4 a 20 mA) e envia o PV para o controlador. 

 
Entrada do Controlador Recebe o PV (nível de fornecimento de água de 4 a 20 mA). 

 
Programa PLC Converte o PV para a mesma unidade que o SP (medição da altura) e determina a diferença entre o PV e o SP e ajusta o MV de acordo com 

os valores de parâmetro definidos nos parâmetros P, I e D. 



Capítulo 21  Instrução Derivativa integral proporcional (PID) 
 

504 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022  
 

Exemplo: diagrama de blocos da função para controlar o nível de 
fornecimento de água 

O seguinte diagrama de blocos da função mostra os blocos da função 
predefinidos e definidos pelo usuário para o programa controlar o nível de 
fornecimento de água. 

 

Blocos da função e UDFBs usados no DBF de nível de água 

Este aplicativo, desenvolvido na linguagem do Diagrama de blocos da função 
(DBF), usa as instruções descritas na tabela a seguir. 

Bloco da função Descrição 
Bloco da função IPIDController Oferece controle ao processo PID. 
PID_OutputRegulator UDFB Regula a saída do IPIDCONTROLLER dentro de uma faixa segura para garantir que o equipamento usado no processo não seja 

danificado. 
Código de amostra:  
IF RMIN ≤ RIN ≤ RMAX, then ROUT = RIN, 
IF RIN < RMIN, then ROUT = RMIN, 
IF RIN > RMAX, then ROUT = RMAX 

PID_Feedback UDFB Age como um multiplexador. 
Código de amostra: 
IF "FB_RST" is false, FB_OUT=FB_IN; 
If "FB_RST" is true, then FB_OUT=FB_PREVAL. 

PID_PWM UDFB Oferece uma função PWM, convertendo um valor real para uma saída LIGADO/DESLIGADO relacionada ao tempo. 
SIM_WATERLVL UDFB Simula o processo no exemplo do aplicativo. 
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Uma instrução de saída que controla as propriedades físicas, como 
temperatura, pressão, nível de líquido ou taxa de fluxo, usando circuitos do 
processo. 

Detalhes da operação: 

• Quando habilitado, o PID controla o processo usando os parâmetros de 
entrada, incluindo SP e ganhos do controlador PID. 

• Na transição de Executar para o modo de Programa, a instrução PID é 
desabilitada, os valores de parâmetro são mantidos. 

• Na transição de Programa para o modo de Execução, o PID permanece 
desabilitado até que um usuário redefina Ativar como true. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução aplica-se aos controladores Micro820, Micro830, Micro850 e 
Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Ativar instrução. 
TRUE - inicia a execução com os parâmetros de entrada atuais. 
FALSE - PID não é executado. Defina CV como 0 e calcule AbsoluteError. 

PV Entrada REAL Valor do processo. Esse valor normalmente é lido de um módulo de entrada analógica. 
A unidade SI deve ser igual ao ponto de ajuste. 

SP Entrada REAL O valor do ponto de ajuste para o processo. 
AutoManual Entrada BOOL Seleção de modo automático ou manual. 

TRUE - CV é controlado pelo PID. 
FALSE - PID está executando e CV é controlado pela entrada CVManual. 

CVManual Entrada REAL Entrada de valor de controle definida para operação de modo manual. 
O intervalo válido para CVManual é: 
CVMin < CVManual < CVMax 

CVMin Entrada REAL Limite mínimo do valor de controle. 
Se CV < CVMin, então CV = CVMin. 
Se CVMin > CVMax, ocorrerá um erro. 

PID 
(proporcional-integral-deriv
ativo) 
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CVMax Entrada REAL Limite máximo do valor de controle. 
Se CV > CVMax, então CV = CVMax. 
Se CVMax < CVMin, ocorrerá um erro. 

Ganhos Entrada PID_GAINS Ganhos de PID para o controlador. 
Use o tipo de dados PID_GAINS para configurar o parâmetro Ganhos. 

Controle Entrada BOOL Direção de controle do processo: 
TRUE - ação direta, como resfriamento. 
FALSE - ação inversa, como aquecimento. 

Ativo Saída BOOL Status do controlador PID. 
TRUE - PID está ativo. 
FALSE - PID foi interrompido. 

CV Saída REAL A saída do valor de controle. 
Se ocorreu algum erro, CV será 0. 

AbsoluteError Saída REAL Erro absoluto é a diferença entre o valor do processo (PV) e o valor do ponto de ajuste (SP). 

Erro Saída BOOL Indica a existência de uma condição de erro. 
TRUE - a operação encontrou um erro. 
FALSE - operação concluída com êxito ou a instrução não está executando. 

ErrorID Saída USINT Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros são definidos nos códigos de erro PID. 

Tipo de dados PID_GAINS 

A seguinte tabela descreve o tipo de dados PID_GAINS para a instrução PID 
na página 483. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de 
dados 

Descrição 

Kc Entrada REAL Ganho do controlador para PID. 
Proporcional e Integral são dependentes desse ganho. (>= 0,0001). 
Aumentar o Kc melhora o tempo de resposta, mas também aumenta a ultrapassagem excessiva e a oscilação do 
PID. 
Se Kc for inválido, ocorrerá um erro. 

Ti Entrada REAL Constante integral de tempo em segundos (>= 0,0001). 
Aumentar o Ti diminui a ultrapassagem excessiva e a oscilação do PID. 
Se Ti for inválido, ocorrerá um erro. 

Td Entrada REAL Constante derivativa de tempo em segundos (>= 0,0). 
Quando o Td for igual a 0, não haverá nenhuma ação derivativa e o PID será um controlador PI. 
Aumentar o Td reduz a ultrapassagem excessiva e remove a oscilação do controlador PID. 
Se o Td for inválido, ocorrerá um erro. 

FC Entrada REAL Constante de filtro (>= 0,0). A faixa recomendada para FC é de 0 a 20. 
O aumento de FC suaviza a resposta do controlador PID. 
Se FC for inválido, ocorrerá um erro. 

Códigos de erro PID 

Use esta tabela para determinar os códigos de erro de PID e as descrições. 

Código de erro Descrição do erro 

0 PID está funcionando normalmente. 
1 Kc é inválido. 

2 Ti é inválido. 

3 Td é inválido. 
4 FC é inválido. 
5 CVMin > CVMax ou CVMax < CVMin 
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Código de erro Descrição do erro 

0 PID está funcionando normalmente. 
1 Kc é inválido. 

2 Ti é inválido. 

6 CVManual < CVMin 
CVManual é inválido. 

7 CVManual > CVMax 
CVManual é inválido. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função PID 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos PID 
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Exemplo de texto estruturado PID 

 

 

Resultados PID 

 

O diagrama de máquina de estado PID descreve os estados de processamento 
para a instrução PID na página 505. 

 

Máquina de estado de 
instrução PID 
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Os seguintes exemplos de diagrama de temporização descrevem cenários de 
execução para a instrução PID (proporcional-integral-derivativa) na página 
505. 

Execução PID bem sucedida 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para cada 
ciclo de varredura. 

Ciclo de varredura Descrição 

1, 8 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• Os parâmetros de entrada são válidos. 
• O bit Ativo é TRUE. 
• O bit Erro é FALSE. 

2,3,4 Nenhuma mudança na condição da linha. 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• Os parâmetros de entrada são válidos. 
• Atualiza os parâmetros de saída de PID. 

5, 9 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit Ativar é FALSE. 
• Limpa os parâmetros de saída PID, exceto AbsoluteError. 
• O AbsoluteError é calculado com base nos valores de entrada PV e SP. 

6, 7, 10, 11 Nenhuma mudança na condição da linha. 
• O bit Ativar é FALSE. 
• Limpa os parâmetros de saída PID, exceto AbsoluteError. 
• O AbsoluteError é calculado com base nos valores de entrada PV e SP. 

Diagramas de temporização 
da instrução PID 
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Execução de PID com erro 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para cada 
ciclo de varredura. 

Ciclo de varredura Descrição 

1, 8 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• Os parâmetros de entrada são inválidos. 
• O bit Ativo é FALSE. 
• O bit Erro é TRUE. A saída ErrorID é definida. 
• A saída CV é configurada como 0. 
• O AbsoluteError é calculado com base nos valores de entrada PV e SP. 

2,3,4 Nenhuma mudança na condição da linha. 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• Os parâmetros de entrada são inválidos. 
• Atualiza os parâmetros de saída de PID. 

5, 9 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit Ativar é FALSE. 
• Limpa os parâmetros de saída PID, exceto AbsoluteError. 
• O AbsoluteError é calculado com base nos valores de entrada PV e SP. 

6, 7, 10, 11 Nenhuma mudança na condição da linha. 
• O bit Ativar é FALSE. 
• Limpa os parâmetros de saída PID, exceto AbsoluteError. 
• O AbsoluteError é calculado com base nos valores de entrada PV e SP. 
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Execução de PID com erro e depois com execução bem-sucedida 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para cada 
ciclo de varredura. 

Ciclo de varredura Descrição 

1, 8 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• Os parâmetros de entrada são inválidos. 
• O bit Ativo é FALSE. 
• O bit Erro é TRUE. A saída ErrorID é definida. 
• A saída CV é configurada como 0. 
• O AbsoluteError é calculado com base nos valores de entrada PV e SP. 

2 Nenhuma mudança na condição da linha. 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• Os parâmetros de entrada são inválidos. 
• Atualiza os parâmetros de saída de PID. 

3, 4 Nenhuma mudança na condição da linha. 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• Os parâmetros de entrada são válidos. 
• O bit Ativo é TRUE. 
• O bit Erro é FALSE. 
• Atualiza os parâmetros de saída de PID. 

5, 9 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit Ativar é FALSE. 
• Limpa os parâmetros de saída PID, exceto AbsoluteError. 
• O AbsoluteError é calculado com base nos valores de entrada PV e SP. 

6, 7, 10, 11 Nenhuma mudança na condição da linha. 
• O bit Ativar é FALSE. 
• Limpa os parâmetros de saída PID, exceto AbsoluteError. 
• O AbsoluteError é calculado com base nos valores de entrada PV e SP. 
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Execução de PID com êxito e erro 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para cada 
ciclo de varredura. 

Ciclo de varredura Descrição 

1, 8 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• Os parâmetros de entrada são válidos. 
• O bit Ativo é TRUE. 
• O bit Erro é FALSE. 
• Atualiza os parâmetros de saída de PID. 

2 Nenhuma mudança na condição da linha. 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• Os parâmetros de entrada são válidos. 
• Atualiza os parâmetros de saída de PID. 

3, 4 Nenhuma mudança na condição da linha. 
• O bit de entrada Ativar é TRUE. 
• Os parâmetros de entrada são inválidos. 
• O bit Erro é TRUE. A saída ErrorID é definida. 
• A saída CV é configurada como 0. 
• O AbsoluteError é calculado com base nos valores de entrada PV e SP. 

5, 9 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit Ativar é FALSE. 
• Limpa os parâmetros de saída PID, exceto AbsoluteError. 
• O AbsoluteError é calculado com base nos valores de entrada PV e SP. 

6, 7, 10, 11 Nenhuma mudança na condição da linha. 
• O bit Ativar é FALSE. 
• Limpa os parâmetros de saída PID, exceto AbsoluteError. 
• O AbsoluteError é calculado com base nos valores de entrada PV e SP. 
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Capítulo 22 

Instruções do Relógio em Tempo Real (RTC) 

Utilize as instruções do Relógio em Tempo Real para configurar o calendário e 
o relógio. 

Instrução Descrição 

RTC_READ na página 348 Lê as informações do módulo do relógio em tempo real (RTC). 

RTC_SET na página 350 Define dados do relógio em tempo real para as informações do módulo RTC. 

 

Lê as informações do módulo do relógio em tempo real (RTC). 

Detalhes da operação: 

• Controlador Micro810 ou Micro820 com RTC integrado: 

• RTCBatLow é sempre definido para zero (0). 
• RTCEnabled é sempre definido para um (1). 

• Quando o RTC integrado perdeu sua carga/memória devido à perda de 
energia: 

• RTCData é definido para 2000/1/1/0/0/0. 
• RTCEnabled é definido para um (1). 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

As saídas são sempre redefinidas quando a instrução é aplicada ao 
controlador simulado (2080-LC50-48QWB-SIM). 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – executa a leitura das informações de RTC. 
FALSE – não há operação de leitura e os dados de saída do RTC são inválidos. 

RTC_READ (ler relógio em 
tempo real) 
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RTCData Saída RTC Informações dos dados RTC: yy/mm/dd, hh/mm/ss, semana. 
A saída de RTCData é definida usando o tipo de dado RTC. 

RTCPresent Saída BOOL TRUE – Relógio em execução livre é utilizado, ou o hardware RTC está conectado. 
FALSE – Relógio em execução livre não é utilizado, ou o hardware RTC não é conectado. 

RTCEnabled Saída BOOL TRUE – Relógio em execução livre é utilizado, ou o hardware RTC está habilitado 
(sincronização). 
FALSE – Relógio em execução livre não é utilizado, ou o hardware RTC está desabilitado (sem 
sincronização). 

RTCBatLow Saída BOOL TRUE – a bateria do RTC está acabando. 
FALSE – bateria do RTC não está baixa. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se apenas aos programas do diagrama da lógica de contatos. 

Tipo de dados do RTC 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetros para o tipo 
de dados RTC. 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Descrição 

Ano UINT A configuração do ano para o RTC. Valor de 16 bits e a faixa válida é  
2000 (Jan 01, 00:00:00) a  
2098 (Dez. 31, 23:59:59) 

Mês UINT A configuração do mês para o RTC. 

Dia UINT A configuração do dia para o RTC. 
Hora UINT A configuração da hora para o RTC. 
Minuto UINT A configuração do minuto para o RTC. 
Segundo UINT A configuração do segundo para o RTC. 
DayOfWeek UINT A configuração do dia da semana para o RTC. Esse parâmetro é ignorado para o RTC_SET. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função RTC_READ 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos RTC_READ 

 

Exemplo de Texto estruturado RTC_READ 

 

 

Definir dados do RTC (relógio em tempo real) como as informações do 
módulo RTC. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

As saídas são sempre redefinidas quando a instrução é aplicada ao 
controlador simulado (2080-LC50-48QWB-SIM). 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

RTC_SET (definir relógio em 
tempo real) 
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Habilitar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – executar RTC_SET com as informações de RTC da entrada. Geralmente apenas 
executar para 1 varredura do programa ao atualizar o RTC. 
FALSE - não executar RTC_SET. Definido como FALSE para operar RTC normalmente. 

RTCEnable Entrada BOOL TRUE - Para habilitar RTC com os dados de RTC especificados. 
FALSE – Para desativar o RTC. 

RTCData Entrada RTC Informações dos dados do RTC: yy/mm/dd, hh/mm/ss, semana como definida no tipo 
de dado do RTC. 
O RTCData será ignorado quando RTCEnable = 0. 

RTCPresent Saída BOOL TRUE – Relógio em execução livre é utilizado, ou o hardware RTC está conectado. 
FALSE – Relógio em execução livre não é utilizado, ou o hardware RTC não é conectado. 

RTCEnabled Saída BOOL TRUE – Relógio em execução livre é utilizado, ou o hardware RTC está habilitado 
(sincronização). 
FALSE – Relógio em execução livre não é utilizado, ou o hardware RTC está desabilitado 
(sem sincronização). 

RTCBatLow Saída BOOL TRUE – a bateria do RTC está acabando. 
FALSE – bateria do RTC não está baixa. 

Sts Saída USINT O status da operação de leitura. 
Valores de status (Sts) RTC_Set: 
• 0x00 - Bloco da função não ativado (sem operações). 
• 0x01 - Sucesso de operação de ajuste de RTC. 
• 0x02 – Falha na operação de ajuste do RTC. 

Tipo de dados do RTC 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetros para o tipo 
de dados RTC. 

Parâmetro Tipo de 
dados 

Descrição 

Ano UINT A configuração do ano para o RTC. Valor de 16 bits e a faixa válida é  
2000 (Jan 01, 00:00:00) a  
2098 (Dez. 31, 23:59:59) 

Mês UINT A configuração do mês para o RTC. 

Dia UINT A configuração do dia para o RTC. 
Hora UINT A configuração da hora para o RTC. 
Minuto UINT A configuração do minuto para o RTC. 
Segundo UINT A configuração do segundo para o RTC. 
DayOfWeek UINT A configuração do dia da semana para o RTC. Esse parâmetro é ignorado para o RTC_SET. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função RTC_SET 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos RTC_SET 

 

Exemplo de Texto estruturado RTC_SET 
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Capítulo 23 

Instruções de soquete 

Use o protocolo de soquetes para comunicações de Ethernet com dispositivos 
que não suportam Modbus TCP e EtherNet/IP. Soquetes suportam cliente, 
servidor, controle de protocolo de transmissão (TCP) e protocolo de 
datagrama de usuário (UDP). Aplicações típicas incluem comunicação com 
impressoras, leitores de código de barras e computadores pessoais. 

Comportamento da instrução de soquete no modo Alteração do modo de 
execução: 

• Se uma operação de exclusão for realizada em uma instrução 
SOCKET_OPEN, SOCKET_ACCEPT, SOCKET_READ ou SOCKET_WRITE no 
modo de Alteração do modo de execução, a instância de soquete será 
excluída. 

• No modo de Alteração do modo de execução, qualquer alteração feita 
em uma entrada SOCKET_READ durante a operação no estado BUSY 
resultará em erro e o pacote recebido será descartado. Os parâmetros 
de entrada SOCKET_READ são: Comprimento, "Offset", tamanho da 
matriz de dados, dados de matriz variável. 

• SOCKET_READ é a única instrução de soquete com suporte às 
operações de adição ou alteração no modo Alteração do modo de 
execução. 

• Se as configurações do IP de Ethernet forem modificadas usando 
Alteração do modo de execução, todas as instâncias de soquete 
criadas serão excluídas, da mesma forma que na SOCKET_DELETEALL. 

Processamento de instrução e atualizações de saída para obter instruções de 
soquete: 

• Assíncrona: As respectivas instruções onde todas as atualizações de 
saídas estão fora de sincronia com a varredura do programa do usuário, 
por exemplo, uma varredura lógica de contatos. A saída assíncrona não 
pode ser usada para a detecção do disparador de borda. Parâmetros 
de saída assíncrona não são bloqueados e podem ser atualizados após 
a conclusão de instruções do respectivo soquete. 

• Síncrona: As respectivas instruções onde todas as atualizações de saída 
estão em sincronia com as varreduras do programa do usuário. 
Parâmetros de saída síncrona são bloqueados e não podem ser 
atualizados após a conclusão de instrução do respectivo soquete. 

• Híbrido: As respectivas instruções onde algumas saídas são atualizadas 
em sincronia com a varredura do programa do usuário. Atualizar saídas 
restantes de forma assíncrona com a varredura do programa de 
usuário. 

• Execução imediata da instrução: A instrução conclui a função desejada 
antes de parar a próxima instrução. 
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• Execução não imediata da instrução: A instrução leva mais de uma 
varredura do programa para concluir a função desejada. As instruções 
tiram um instantâneo dos parâmetros de entrada quando a transição 
False > True é detectada. 

Use esta tabela para ajudar a determinar o uso de instruções do Soquete. 

Instrução Descrição Cliente 
TCP 

Servidor 
TCP 

UDP com 
aberto 

UDP sem 
aberto 

Processamento de 
instruções 

Atualização de 
saída de 
instrução 

SOCKET_ACCEPT na página 
520 

Aceita uma solicitação de conexão TCP de 
um destino remoto e retorna uma instância 
de soquete usada para enviar e receber 
dados na conexão recém-criada. 

NO SIM NO NO Não imediato Híbrido 

SOCKET_CREATE na página 
523 

Cria uma instância do Soquete e retorna um 
número de instância que usa as próximas 
operações de soquete. 

SIM SIM SIM SIM Imediata Síncrona 

SOCKET_DELETE na página 
528 

Exclui uma instância de soquete criada. As 
conexões TCP são fechadas antes da 
exclusão. 

SIM SIM SIM SIM Não imediato Síncrona 

SOCKET_DELETEALL na 
página 530 

Exclui todas as instâncias de soquete 
criadas. 

SIM SIM SIM SIM Não imediato Síncrona 

SOCKET_INFO na página 532 Retorna informações para o soquete como 
os códigos de erro e status da execução. 

SIM SIM SIM SIM Imediata Síncrona 

SOCKET_OPEN na página 537 Conexões TCP são abertas com o endereço 
de destino especificado. 
Conexões UDP associam um endereço IP de 
destino e número de porta com o soquete 
especificado. 

SIM NO SIM NO Não imediato Síncrona 

SOCKET_READ na página 541 Lê os dados em um soquete. Tenta receber 
o número de bytes especificado e retorna o 
número de bytes recebidos. 

SIM SIM SIM SIM Não imediato Híbrido 

SOCKET_WRITE na página 545 Envia dados em um soquete. Tenta enviar o 
número de bytes solicitado e retorna o 
número de bytes enviados. 

SIM SIM SIM SIM Não imediato Híbrido 

 

Somente para conexões de Transmission Control Protocol (TCP). Aceita uma 
solicitação de conexão TCP de um destino remoto e retorna uma instância de 
soquete usada para enviar e receber dados na conexão recém-criada. 

Detalhes da operação: 

• Antes de executar Socket_Accept, execute SOCKET_CREATE e 
especifique o número da porta local para aceitar a conexão. 

• As saídas são atualizadas de maneira síncrona a partir da varredura do 
programa. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro820, Micro850 e Micro870. 
Para o Simulador Micro800, esta instrução pode ser adicionada a um 
programa, mas é apenas um espaço reservado para evitar que a instrução seja 
excluída durante a mudança do controlador. 

SOCKET_ACCEPT 
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As saídas são sempre redefinidas quando a instrução é aplicada ao 
controlador simulado (2080-LC50-48QWB-SIM). 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – Borda ascendente detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição de que a 
última operação tenha sido concluída. 
FALSE – nenhuma Borda ascendente detectada, bloco de instruções não iniciado. 

Instância Entrada UDINT Identifica a instância de soquete. Copie o Manipulador de soquete retornado da instrução 
SOCKET_CREATE . 

Tempo-limite Entrada UDINT Tempo-limite das instâncias do bloco de instruções SOCKET_ACCEPT. O bloco da função retorna 
um erro se o valor do tempo-limite for menor que o valor mínimo. 
Intervalo do tempo-limite: 1000- 86400000 milissegundos 
Configure Timeout como 0 para usar o valor padrão 10000 (10 segundos). 

Concluído Saída BOOL Indica quando a operação é concluída. 
TRUE – operação concluída com sucesso. 
FALSE – operação em progresso ou foi encontrada uma condição de erro. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – a operação não foi concluída. 
FALSE – a operação foi concluída. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Status Saída SOCK_STATUS O status é definido usando o tipo de dados  SOCK_STATUS na página 549 , que contém 
informações de ErrorID na página 550, SubErrorID e StatusBits na página 553 . 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

AcceptInst Saída UDINT Contém a Instância de aceitação para essa Instância de soquete. Use o número de Instância de 
aceitação exclusivo com os SOCKET_READ e SOCKET_WRITE subsequentes nesta conexão. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

AcceptAddr Saída SOCKADDR_CFG A estrutura de dados contém o Endereço de aceitação para o soquete. 
Para obter mais informações, consulte o tipo de dados SOCKADDR_CFG na página 549. 
Para especificar um endereço IP de 192.168.2.100 e Porta = 12000: 
• AcceptAddr.IPAddress[0]=192 
• AcceptAddr.IPAddress[1]=168 
• AcceptAddr.IPAddress[2]=2 
• AcceptAddr.IPAddress[3]=100 
• AcceptAddr.Port = 12000 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 
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Exemplo de Diagrama do Bloco da Função SOCKET_ACCEPT 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos SOCKET_ACCEPT 

 

Exemplo de Texto estruturado SOCKET_ACCEPT 

 

 

Resultados 

Servidor TCP 
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Cria uma instância do soquete e retorna um número de instância que é usado 
como uma entrada em quaisquer operações de outro soquete. 

Detalhes da operação: 

• Asinstruções do Soquete na página 519 aceitam comunicação 
full-duplex com dispositivos remotos. 

• Conexões de User Datagram Protocol (UDP) aceitam, no máximo, oito 
pacotes de datagramas de UDP enfileirados. A fila contém os pacotes 
mais recentes. 

• Os controladores Micro820 e Micro850 na versão 9 ou posterior 
aceitam até oito instâncias de soquete. As instâncias de soquete 
aceitam soquetes de UDP e TCP: 

• Use todas as oito instâncias das conexões de cliente Transmission 
Control Protocol (TCP). 

• Use todas as oito instâncias para escutar conexões TCP de entrada e, 
em seguida, aceite oito conexões de outros dispositivos. 

• Realize as operações de servidor e cliente TCP. 
• Realize as operações TCP e UDP. 

• Para aceitar conexões TCP de entrada na mesma porta, crie uma nova 
instância de soquete. 

• Perda de conexão TCP: 

• O programa de aplicativo do usuário deve detectar a perda de 
conexões de TCP e resolver o caso. Dependendo do aplicativo do 
usuário, considere a opção de falha do controlador. 

• Falha no controlador. 
• Tente restabelecer a conexão. 

• Para restabelecer comunicações com outro dispositivo: 

• Exclua a instância de soquete da conexão perdida. 
• Se a conexão for um cliente TCP, crie uma nova instância de 

soquete usando SOCKET_CREATE e execute SOCKET_OPEN para o 
dispositivo de destino. 

SOCKET_CREATE 
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• Se a conexão for um servidor TCP, crie uma nova instância de 
soquete usando SOCKET_CREATE e execute SOCKET_ACCEPT para 
esperar outra conexão do dispositivo remoto. 

• Mensagens do aplicativo de conexões TCP: 

• Uma conexão TCP é uma transmissão de bytes entre dois 
aplicativos. O protocolo do aplicativo determina os formatos de 
mensagens. 

• As mensagens podem ter um tamanho fixo ou variável. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro820, Micro850 e Micro870. 
Para o Simulador Micro800, esta instrução pode ser adicionada a um 
programa, mas é apenas um espaço reservado para evitar que a instrução seja 
excluída durante a mudança do controlador. 

As saídas são sempre redefinidas quando a instrução é aplicada ao 
controlador simulado (2080-LC50-48QWB-SIM). 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – Borda ascendente detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição de que a 
última operação tenha sido concluída. 
FALSE – nenhuma Borda ascendente detectada. 

Tipo Entrada USINT Especificar o tipo de soquete: 
• Transmission Control Protocol (TCP). 
• User Datagram Protocol (UDP). 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

SockAddr Entrada SOCKADDR_CFG Especifica a configuração de endereço para o soquete. 
O módulo de EtherNet/IP para escolher o número de porta local, defina SockAddr como 0. 
Especifique o número da porta local na qual um aplicativo está escutando e recebendo, ou: 
• Todos os elementos de matriz devem ser zero 
• Para operações de cliente TCP, especifique 0 a menos que você deseje um número de porta 

local específico. 
• Para comunicação do servidor TCP, especifique o número da porta para aceitar solicitações 

de conexão de entrada. 
• Para UDP, especifique um número de porta local para receber datagramas em uma porta 

específica. 
Intervalo da porta local: De 1 a 65535. 
Ocorrerá um erro se o número da porta local especificado já estiver em uso pelo controlador 
Micro820 ou Micro850. 
O controlador usa os seguintes números de porta: 
Portas TCP: 
• EtherNet/IP: 44818 
• ModbusTCP: 502 
• Servidor DHCP: 67 
• Cliente DHCP: 68 
Portas UDP: 
• EtherNet/IP: 2222 
• Servidor DHCP: 67 
• Cliente DHCP: 68 
Veja tipo de dados  SOCKADDR_CFG na página 549. 

Tempo-limite Entrada UDINT Especifique o tempo limite para inatividade do soquete. 
Se uma instância de soquete não receber qualquer solicitação dentro do tempo-limite para 
inatividade especificado, a instância de soquete será excluída. 
Se uma solicitação for enviada após a exclusão da instância de soquete, um erro, Instância de 
soquete não aceita, será retornado. 
O bloco de instruções retorna um erro quando o valor de tempo-limite para inatividade for 
inferior ao valor mínimo. 
Defina o tempo-limite para inatividade de modo que ele seja maior que o intervalo entre as 
operações de soquete. Se o tempo-limite de inatividade for muito curto, as instâncias de 
soquete poderão atingir o tempo-limite. Intervalo do tempo-limite: de 1000 a 86400000 
milissegundos 
Defina Timeout como 0 para usar o valor padrão 300000 (5 minutos). 

Concluído Saída BOOL Indica quando a operação é concluída. 
TRUE – operação concluída com sucesso. 
FALSE – operação em progresso ou foi encontrada uma condição de erro. 

Ocupado Saída BOOL TRUE - a operação está incompleta. 
FALSE – a operação foi concluída. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 

Status Saída SOCK_STATUS O status é definido usando o tipo de dados SOCK_STATUS, que contém informações de 
ErrorID, SubErrorID e StatusBits. 
Consulte tipo de dado SOCK_STATUS na página 549, bits de status de Instrução de Soquete na 
página 553e Códigos de erro de Soquete na página 550. 

Instância Saída UDINT Contém Manipulador de soquete. 
Use o parâmetro Instance para as instruções subsequentes de soquete. 
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Exemplo de Diagrama do bloco da função SOCKET_CREATE 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos SOCKET_CREATE 

 

Exemplo de Texto estruturado SOCKET_CREATE 
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Resultados 

Exemplo de cliente TCP 

 

Exemplo de servidor TCP 
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Exemplo de UDP 

 

Exclui uma instância de soquete criada. Para conexões Transmission Control 
Protocol (TCP), SOCKET_DELETE também fecha (fechamento passivo) a 
conexão antes de excluir a instância. As saídas são atualizadas de maneira 
síncrona a partir da varredura do programa. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro820, Micro850 e Micro870. 
Para o Simulador Micro800, esta instrução pode ser adicionada a um 
programa, mas é apenas um espaço reservado para evitar que a instrução seja 
excluída durante a mudança do controlador. 

As saídas são sempre redefinidas quando a instrução é aplicada ao 
controlador simulado (2080-LC50-48QWB-SIM). 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – Borda ascendente detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição de que a 
última operação tenha sido concluída. 
FALSE – nenhuma Borda ascendente detectada. 

SOCKET_DELETE 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Instância Entrada UDINT Copia o Socket Handler retornado de uma instrução SOCKET_CREATE ou SOCKET_ACCEPT para 
excluir o respectivo soquete. 
• Para tipos de soquete UDP e TCP Client, copia o Socket Handler retornado de uma instrução 

SOCKET_CREATE. 
• Para o tipo de soquete TCP Server, copia o Socket Handler retornado de uma instrução 

SOCKET_ACCEPT. 
Concluído Saída BOOL Indica quando a operação é concluída. 

TRUE – operação concluída com sucesso. 
FALSE – operação em progresso ou foi encontrada uma condição de erro. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – a operação não foi concluída. 
FALSE – a operação foi concluída. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Status Saída SOCK_STATUS O status é definido usando o tipo de dados SOCK_STATUS na página 549 , que contém informações 
de ErrorID na página 550, SubErrorID e StatusBits na página 553 . 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função SOCKET_DELETE 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos SOCKET_DELETE 
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Exemplo de Texto estruturado SOCKET_DELETE 

 

 

Resultados 

 

Exclui todas as instâncias de soquete criadas. 

Detalhes da operação: 

• Se o cabo Ethernet estiver desconectado das alterações do endereço IP 
do controlador ou do controlador, você pode executar 
SOCKET_DELETEALL para excluir todas as instâncias de soquete criadas 
anteriormente. 

• As saídas são atualizadas de maneira síncrona a partir da varredura do 
programa. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro820, Micro850 e Micro870. 
Para o Simulador Micro800, esta instrução pode ser adicionada a um 
programa, mas é apenas um espaço reservado para evitar que a instrução seja 
excluída durante a mudança do controlador. 

As saídas são sempre redefinidas quando a instrução é aplicada ao 
controlador simulado (2080-LC50-48QWB-SIM). 

SOCKET_DELETEALL 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – Borda ascendente detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição de que a 
última operação tenha sido concluída. 
FALSE – nenhuma Borda ascendente detectada. 

Concluído Saída BOOL Indica quando a operação é concluída. 
TRUE – operação concluída com sucesso. 
FALSE – operação em progresso ou foi encontrada uma condição de erro. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – a operação não foi concluída. 
FALSE – a operação foi concluída. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Erro Saída BOOL Esse campo é definido como TRUE quando a execução do bloco da função encontrar uma 
condição de erro. Para obter mais informações, consulte os códigos de erro de Soquete na página 
550. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Status Saída SOCK_STATUS O status é definido usando o tipo de dados SOCK_STATUS na página 549 , que contém 
informações de ErrorID na página 550, SubErrorID e StatusBits na página 553 . 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Exemplos de Diagrama do bloco da função SOCKET_DELETEALL 
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Exemplos de diagrama da lógica de contatos SOCKET_DELETEALL 

 

Exemplo de Texto estruturado SOCKET_DELETEALL 

 

 

Resultados 

 

Retorna informações de uma instância de soquete, como códigos de erro e 
status de execução. As saídas são atualizadas de maneira assíncrona a partir 
da varredura do programa. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro820, Micro850 e Micro870. 
Para o Simulador Micro800, esta instrução pode ser adicionada a um 
programa, mas é apenas um espaço reservado para evitar que a instrução seja 
excluída durante a mudança do controlador. 

SOCKET_INFO 
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As saídas são sempre redefinidas quando a instrução é aplicada ao 
controlador simulado (2080-LC50-48QWB-SIM). 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – Borda ascendente detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição de que a 
última operação tenha sido concluída. 
FALSE – nenhuma Borda ascendente detectada. 

Instância Entrada UDINT Copia o Socket Handler retornado de uma instrução SOCKET_CREATE ou SOCKET_ACCEPT 
para excluir o respectivo soquete. 
• Para tipos de soquete UDP e TCP Client, copia o Socket Handler retornado de uma instrução 

SOCKET_CREATE. 
• Para o tipo de soquete TCP Server, copia o Socket Handler retornado de uma instrução 

SOCKET_ACCEPT. 
Quando Instance for 0, retorna um resumo de todas as Instâncias de soquete. 

ClrDiagCnt Entrada BOOL TRUE - remover informações do contador de Diagnósticos de Protocolo de Controle de 
Transmissão (TCP) ou de Protocolo de Datagrama de Usuário (UDP). 
FALSE - sem limpeza das informações do contador de TCP ou UDP. 
Como TCP e UDP, o índice de matriz de 1 a 6 do OtherInfo. 
Quando Instância for 0, limpa o índice de matriz de 7 a 14 do OtherInfo. 

Concluído Saída BOOL Indica quando a operação é concluída. 
TRUE – operação concluída com sucesso. 
FALSE – operação em progresso ou foi encontrada uma condição de erro. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – a operação não foi concluída. 
FALSE – a operação foi concluída. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Status Saída SOCK_STATUS O status é definido usando o tipo de dados SOCK_STATUS na página 549 , que contém 
informações de ErrorID na página 550, SubErrorID e StatusBits na página 553 . 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

SocketType Saída USINT Tipo de instância do soquete: 
• 0 – Não usado 
• 1 - TCP 
• 2 - UDP 
Quando a Instância de Socket_Info for 0, SocketType é exibido como 0. 

StreamType Saída USINT Tipo de transmissão de soquete: 
• 0 – Nenhum 
• 1 - Servidor TCP 
• 2 - Cliente TCP 
Quando a Instância de Socket_Info for 0, StreamType é exibido como 0. 

TxQueCnt Saída USINT Número de mensagens Tx atualmente na fila. 
Quando Instância de Socket_Info for 0, TxQueCnt é exibido como 0. 

RxQueCnt Saída USINT Número de mensagens Rx atualmente na fila. 
Quando a Instância de Socket_Info for 0, RxQueCnt é exibido como 0. 

SocketState Saída USINT Informações do estado da instrução de soquete. Para obter mais informações, consulte a 
Máquina de estado de soquete. 
Quando a Instância de Socket_Info for 0, SocketState é exibido como 0. 

LocalAddr Saída SOCKETADDR_CFG Endereço local para o soquete. Para obter mais informações, consulte o tipo de dados 
SOCKADDR_CFG na página 549. 
Quando a Instância de Socket_Info for 0, LocalAddr é exibido como 0. 

RemoteAddr Saída SOCKETADDR_CFG Endereço remoto para o soquete. Para obter mais informações, consulte o tipo de dados 
SOCKADDR_CFG na página 549. 
RemoteAddr é exibido como 0, nos seguintes casos: 
• A Instância de Socket_Info é 0 
• Conexões User Datagram Protocol (UDP) são realizadas sem SOCKET_OPEN 
• UDP com SOCKET_OPEN e RxFilter desativado. 



Capítulo 23  Instruções de soquete 
 

 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022 535 
 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

OtherInfo  UDINT[1..15] A Instância do soquete configurada como TCP, descrição do índice de matriz é: 
• 1 – Pacote enviado: Número total de pacotes TCP enviados em um soquete. 
• 2 – Bytes enviados: Número total de bytes TCP enviados em um soquete. 
• 3 – Pacote recebido: Número total de pacotes TCP recebidos em um soquete. 
• 4 – Bytes recebidos: Número total de bytes TCP recebidos em um soquete. 
• 5 - Retransmitir pacotes: Número total de retransmissões de pacotes TCP. 
• 6 – Erros de soma de verificação: Número total de pacotes TCP com erros de soma de 

verificação em um soquete. 
• 7 - Estado de TCP: Estado atual de um soquete. 
• (8 a 11) - OtherInfo não é suportado para TCP, exibido como 0. 
• 12 ,13,14,15 - Exibido como 0. 
 
Instância do soquete configurada como UDP, a Descrição do índice de matriz é: 
• 1 – Pacote enviado: Número total de pacotes UDP enviados em um soquete. 
• 2 – Bytes enviados: Número total de bytes UDP enviados em um soquete. 
• 3 – Pacote recebido: Número total de pacotes UDP recebidos em um soquete. 
• 4 – Bytes recebidos: Número total de bytes UDP recebidos em um soquete. 
• 5 – Pacotes descartados: Número total de pacotes UDP recebidos que foram descartados de 

um soquete, pois excederam o limite máximo de tamanho da fila de 8. 
• 6 – Erros de soma de verificação: Número total de pacotes UDP com erros de soma de 

verificação em um soquete. 
• 7 a 15 - exibir como 0. 
Instância do soquete configurada como 0, a Descrição de índice de matriz é: 
• 1 - Contagem para instância de soquete disponível. Número máximo de soquetes aceitos. 
• 2 - Contagem para instância de soquete usada. Número de soquetes criados com sucesso. 
• 3 – Número de instâncias de soquete criadas como TCP. 
• 4 - Número de instâncias de soquete criadas como cliente TCP. 
• 5 - Número de instâncias de soquete criadas como servidor TCP. 
• 6 - Número de instâncias de soquete criadas como UDP. 
• 7 - SOCKET_READ Contagem bem-sucedida quando a instância de soquete é configurada 

como TCP. 
• 8 – SOCKET_WRITE Contagem bem-sucedida quando a instância de soquete é configurada 

como TCP. 
• 9 – SOCKET_READ Falha na contagem quando a instância de soquete é configurada como 

TCP. 
• 10 – SOCKET_WRITE Falha na contagem quando a instância de soquete é configurada como 

TCP. 
• 11 – SOCKET_READ Contagem bem-sucedida quando a instância de soquete é configurada 

como UDP. 
• 12 – SOCKET_WRITE Contagem bem-sucedida quando a instância de soquete é configurada 

como UDP. 
• 13 - SOCKET_READ Falha na contagem quando a instância de soquete é configurada como 

UDP. 
• 14 – SOCKET_WRITE Falha na contagem quando a instância de soquete é configurada como 

UDP. 
• 15 - Exibido como 0. 
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Exemplo de Diagrama do bloco da função SOCKET_INFO 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos SOCKET_INFO 
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Exemplo de Texto estruturado SOCKET_INFO 

 

 

Resultados 

 

Abre a conexão para o endereço de destino especificado das conexões 
Transmission Control Protocol (TCP). Para conexões do User Datagram 
Protocol (UDP), associa um endereço IP de destino e um número da porta com 
o soquete especificado. 

Detalhes das operações: 

• Para conexões de User Datagram Protocol (UDP) usando 
SOCKET_OPEN, o endereço IP e o número da porta não são solicitados 
a cada vez que são enviados dados. 

• Para conexões UDP que não usam SOCKET_OPEN, o endereço de 
destino deve ser especificado toda vez que SOCKET_WRITE for usado 
para enviar dados. 

• Ao usar SOCKET_READ, além de receber dados, o endereço do 
remetente é retornado. O endereço do remetente pode ser usado para 
enviar uma resposta usando SOCKET_WRITE. 

• Uma operação SOCKET_OPEN pode retornar antes do período de 
tempo-limite sem criar uma conexão de Transmission Control Protocol 
(TCP). Isso pode ocorrer se o dispositivo de destino estiver em 
execução mas não estiver escutando conexões em um número de 

SOCKET_OPEN 



Capítulo 23  Instruções de soquete 
 

538 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022  
 

porta especificado, SOCKET_OPEN retorna com um erro antes do 
período de tempo-limite. 

• As saídas são atualizadas de maneira assíncrona a partir da varredura 
do programa. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro820, Micro850 e Micro870. 
Para o Simulador Micro800, esta instrução pode ser adicionada a um 
programa, mas é apenas um espaço reservado para evitar que a instrução seja 
excluída durante a mudança do controlador. 

As saídas são sempre redefinidas quando a instrução é aplicada ao 
controlador simulado (2080-LC50-48QWB-SIM). 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – Borda ascendente detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição de que a 
última operação tenha sido concluída. 
FALSE – nenhuma Borda ascendente detectada. 

Instância Entrada UDINT Copia do Socket Handler retornado a partir de um bloco da função SOCKET_CREATE. 

Tempo-limite Entrada UDINT Tempo-limite do bloco da função SOCKET_OPEN. 
O bloco da função retorna um erro se o valor do tempo-limite for menor do que o valor mínimo. 
 
Intervalo do tempo-limite: de 1000 a 1800000 milissegundos 
Configure Timeout como 0 para usar o valor padrão 10000 (10 segundos). 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

DestAddr Entrada SOCKADDR_CFG na 
página 549 

O endereço da conexão de destino. 
É necessária uma conexão entre o endereço IP e o número da porta do host remoto. 
Os seguintes endereços IP não são compatíveis com DestAddr: 
• Endereço IP próprio 
• Endereço de circuito de retorno 
• 0.0.0.0 
• Endereço de transmissão (compatível somente com TCP), endereços de exceção: 
• Endereço multicast classe D (224.x.x.x) 
• Endereço do link local (169.254.x.x) 

Exemplo de endereço IP de 192.168.2.100 e Porta 12000: 
• DestAddr.IPAddress[0]=192 
• DestAddr.IPAddress[1]=168 
• DestAddr.IPAddress[2]=2 
• DestAddr.IPAddress[3]=100 
• DestAddr.Port = 12000 

EnUDPRxFilter Entrada BOOL Para soquete UDP, quando SOCKET_OPEN e Enable EnUDPRxFilter forem usados, não é necessário 
usar um filtro de pacote de endereço IP e número de porta especificados cada vez que quiser ler 
dados. 
• Um soquete UDP com abertura é criado. DestAddr como IP 192.168.1.157 / Porta 161. 

EnUDPRxFilter habilitado, realizar Socket_Read. 
• Quando o controlador receber dados de DestAddr (192.168.1.157 / 161),  Socket_Read conclui a 

operação com sucesso. Se o controlador receber dados de qualquer outro IP ou Porta, 
socket_Read ignora o pacote e espera pelo pacote DestAddr. 

 
EnUDPRxFilter Desabilitado: 
• Realizar SOCKET_READ. O controlador recebe dados sobre configurar a porta UDP, 

SOCKET_READ conclui a operação com sucesso. 
• O aplicativo verifica se o pacote de entrada chega do dispositivo esperado ou não. 
• O aplicativo manipula um filtro com base no parâmetro de saída do SOCKET_READ UDPAddr. 

Concluído Saída BOOL Indica quando a operação é concluída. 
TRUE – operação concluída com sucesso. 
FALSE – operação em progresso ou foi encontrada uma condição de erro. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – a operação não foi concluída. 
FALSE – a operação foi concluída. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Status Saída SOCK_STATUS O status é definido usando o tipo de dados  SOCK_STATUS na página 549 , que contém 
informações de ErrorID na página 550, SubErrorID e StatusBits na página 553 . 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 
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Exemplo de Diagrama do bloco da função SOCKET_OPEN 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos SOCKET_OPEN 

 

Exemplo de Texto estruturado SOCKET_OPEN 

 

 

Resultados 

Exemplo de TCP 
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Exemplo de UDP 

 

Lê os dados em um soquete e retorna o número de bytes especificado. Para 
Transmission Control Protocol (TCP), retorna quando qualquer dado for 
recebido, até atingir o número solicitado de bytes. Para User Datagram 
Protocol (UDP), completa quando um datagrama está disponível. 

Detalhes da operação: 

O comportamento de SOCKET_READ a seguir pode afetar as comunicações 
existentes, incluindo comunicação que não é realizada por soquete. 

• Se a operação SOCKET_READ não for executada em sincronia com o 
dispositivo remoto, o controlador manterá suspenso o pacote de 
recebimento do dispositivo remoto até que uma das seguintes 
situações ocorra: 

• SOCKET_READ é executado. 
• O tempo-limite do soquete expira. 
• RST é recebido de um dispositivo remoto. 
• SOCKET_DELETE ou SOCKET_DELETEALL é executado. 

SOCKET_READ 
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• O usuário realiza uma ação de Alterar Modo de execução, que 
exclui todas as instâncias de soquete criadas. 

• O controlador altera de modo de execução para modo de programa, 
o que acarreta na exclusão de todas as instâncias de soquete 
criadas. 

• O controlador altera de modo de execução para modo de programa, 
o que acarreta na limpeza das informações do contador de 
diagnóstico do soquete e nas informações do contador do soquete 
individual. 

• Se o valor dos parâmetros Length ou Offset for alterado enquanto a 
operação SOCKET_READ estiver em andamento (BUSY = True), 
ocorrerá um erro e o pacote de recebimento será descartado. 

• A instrução do SOCKET_READ pode retornar menos bytes do que o 
solicitado. RxLength contém o número de bytes de dados recebidos. 
Grave programas para verificar RxLength e, em seguida, emita outras 
solicitações de leitura para receber uma mensagem do aplicativo 
inteiro. 

• No modo de Alteração de modo de execução, alterar uma entrada de 
SOCKET_READ durante a operação no estado BUSY resultará em um 
erro e o pacote recebido será descartado. 

• As saídas são atualizadas de maneira assíncrona a partir da varredura 
do programa. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro820, Micro850 e Micro870. 
Para o Simulador Micro800, esta instrução pode ser adicionada a um 
programa, mas é apenas um espaço reservado para evitar que a instrução seja 
excluída durante a mudança do controlador. 

As saídas são sempre redefinidas quando a instrução é aplicada ao 
controlador simulado (2080-LC50-48QWB-SIM). 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - Borda ascendente detectada, inicie a instrução com a pré-condição de que a última operação esteja 
concluída. 
FALSE - não iniciar a instrução. 

Instância Entrada UDINT Copia do Socket Handler retornado de uma instrução SOCKET_CREATE ou SOCKET_ACCEPT. 
• Para tipos de soquete UDP e TCP Client, copia o Socket Handler retornado de uma instrução 

SOCKET_CREATE. 
• Para o tipo de soquete TCP Server, copia o Socket Handler retornado de uma instrução SOCKET_ACCEPT. 

Tempo-limite Entrada UDINT Tempo-limite para SOCKET_READ. O bloco de instruções retorna um Erro se o valor do tempo-limite for 
menor do que o valor mínimo. 
Intervalo do tempo-limite: 1000- 86400000 milissegundos 
Configure Timeout como 0 para usar o valor padrão 10000 (10 segundos). 

Comprimento Entrada UINT Define o número de bytes a ser lido. 
Verifique o número real de bytes lido em RxLength. SOCKET_READ pode retornar menos bytes do que o 
solicitado. 
Aceita até 256 bytes. 

Offset Entrada UNIT Offset na matriz de Dados. Inicia a leitura de dados lidos a partir deste local. 
Dados Saída USINT[1..1] Uma matriz para armazenar dados lidos do SOCKET_READ. 

• O tamanho da matriz de dados deve ser >= (Offset+ Comprimento). 
• A matriz de dados pode ser maior do que Length do soquete lido. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Concluído Saída BOOL Indica quando a operação é concluída. 
TRUE – operação concluída com sucesso. 
FALSE – operação em progresso ou foi encontrada uma condição de erro. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – a operação não foi concluída. 
FALSE – a operação foi concluída. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Status Saída SOCK_STATUS O status é definido usando o tipo de dados  SOCK_STATUS na página 549 , que contém informações de 
ErrorID na página 550, SubErrorID e StatusBits na página 553 . 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

RxLength Saída UNIT Contém o número de bytes de dados recebidos. 
UDPAddr Saída SOCKADDR_CFG na 

página 549 
O endereço do dispositivo enviando dados do User Datagram Protocol (UDP).  
 
O Exemplo define um UDPAddr de 192.168.2.100 e Porta 12000: 

UDPAddr.IPAddress[0]=192 
UDPAddr.IPAddress[1]=168 
UDPAddr.IPAddress[2]=2 
UDPAddr.IPAddress[3]=100 
UDPAddr.Port = 12000 

 
Para Transmission Control Protocol (TCP), esta estrutura não será usada e conterá somente zeros. A conexão 
TCP transmite as informações de endereço remoto. 
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Exemplo de Diagrama do bloco da função SOCKET_READ 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos SOCKET_READ 

 

Exemplo de Texto estruturado SOCKET_READ 

 

 

Resultados 

Exemplo de TCP: 
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Exemplo de UDP: 

 

Envia dados em um soquete. 

Detalhes da operação: 

• SOCKET_WRITE tenta enviar o número solicitado de bytes de dados 
especificados no parâmetro Length. Quando a operação de envio é 
concluída, o SOCKET_WRITE retorna o número de bytes de dados 
gravados no parâmetro TxLength. 

• A saída é atualizada de maneira assíncrona a partir da varredura do 
programa. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro820, Micro850 e Micro870. 
Para o Simulador Micro800, esta instrução pode ser adicionada a um 
programa, mas é apenas um espaço reservado para evitar que a instrução seja 
excluída durante a mudança do controlador. 

SOCKET_WRITE 
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As saídas são sempre redefinidas quando a instrução é aplicada ao 
controlador simulado (2080-LC50-48QWB-SIM). 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Executar Entrada BOOL Habilitação do bloco de instruções. 
TRUE – Borda ascendente detectada, inicia o bloco de instruções com a pré-condição de que a 
última operação tenha sido concluída. 
FALSE – nenhuma Borda ascendente detectada. 

Instância Entrada UDINT Copie o Manipulador de soquete retornado de uma instrução SOCKET_CREATE ou 
SOCKET_ACCEPT. 
• Para os tipos de soquete UDP e TCP-Client, copie o Socket Handler retornado de uma 

instrução SOCKET_CREATE. 
• Para o tipo de soquete TCP- Server, copie o Socket Handler retornado de uma instrução 

SOCKET_ACCEPT. 
Tempo-limite Entrada UDINT Tempo-limite das instâncias SOCKET_WRITE. A instrução retorna um Erro se o valor do 

tempo-limite for menor que o valor mínimo. 
Intervalo do tempo-limite: 1000 a 1800000 milissegundos 
Configure Timeout como 0 para usar o valor padrão 10000 (10 segundos). 

UDPAddr Entrada SOCKADDR_CFG na 
página 549 

O endereço de destino UDP para o qual os dados estão sendo gravados quando uma instrução 
SOCKET_OPEN não foi executada desde a criação do soquete. Para TCP, ou quando a 
instrução SOCKET_OPEN tiver sido executada para UDP, esta estrutura não será usada e 
deverá conter somente zeros. A conexão TCP e a instrução SOCKET_OPEN para UDP possuem 
todas as informações do endereço remoto. 
Exemplo de UDPAddr de 192.168.2.100 e Porta 12000: 

UDPAddr.IPAddress[0]=192 
UDPAddr.IPAddress[1]=168 
UDPAddr.IPAddress[2]=2 
UDPAddr.IPAddress[3]=100 
UDPAddr.Port = 12000 

Use o tipo de dados SOCKADDR_CFG para definir UDPAddr. 
Dados Entrada USINT[1..1] Uma matriz usada para armazenar a gravação de dados para a respectiva instância de 

soquete usando a instrução SOCKET_WRITE. 
• O tamanho da matriz de dados deve ser >= (Offset + Comprimento). 
• A matriz de dados pode ser maior do que o comprimento do SOCKET_WRITE. 

Comprimento Entrada UINT O número de bytes de dados a serem gravados. 
Máximo de 256 bytes. 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Offset Entrada UNIT Offset na matriz de Dados. A gravação de dados do "SOCKET_WRITE" está começando desse 
local. 

Concluído Saída BOOL Indica quando a operação é concluída. 
TRUE – operação concluída com sucesso. 
FALSE – operação em progresso ou foi encontrada uma condição de erro. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Ocupado Saída BOOL TRUE – a operação não foi concluída. 
FALSE – a operação foi concluída. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Erro Saída BOOL Indica a ocorrência de um erro. 
TRUE – Um erro é detectado. 
FALSE – Nenhum erro. 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

Status Saída SOCK_STATUS O status é definido usando o tipo de dados  SOCK_STATUS na página 549 , que contém 
informações de ErrorID na página 550, SubErrorID e StatusBits na página 553 . 
A saída é atualizada de maneira síncrona a partir da varredura do programa. 

TxLength Saída UNIT O número de bytes de dados gravados. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função SOCKET_WRITE 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos SOCKET_WRITE 

 

Exemplo de Texto estruturado SOCKET_WRITE 

 

 

Resultados 

Exemplo de TCP: 

 

UDP sem exemplo aberto: 
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UDP com exemplo aberto: 

 

A tabela a seguir descreve os tipo de dados SOCKADDR_CFG. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Porta UINT Especifique um número de porta local no qual um aplicativo é escuta e recebimento. 

Endereço IP [4] USINT Especifique um endereço IP. 
 
Exemplo para um endereço IP de 192.168.2.100: 
• Endereço IP [0] = 192 
• Endereço IP [1] = 168 
• Endereço IP [2] = 2 
• Endereço IP [3] = 100 

 

A tabela a seguir descreve os tipos de dados SOCK_STATUS. 

Tipo de dados 
SOCKADDR_CFG 

Tipo de dados SOCK_STATUS 
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Parâmetro Tipo de dados Descrição 

ErrorID USINT Valor doCódigo de Erro na página 550 . 

SubErrorID UINT Subvalor de código de erro. 

StatusBits UINT Bits de Status de execução para instruções de soquete na página 553. 

 

A tabela a seguir descreve os códigos de erro de status para obter instruções 
de soquete. 

Código 
ErrorID 

Código de 
SubErrorID 

Descrição do erro Ação corretiva 

0  A instrução de soquete concluiu a operação com êxito.  

1  A instrução de soquete está pendente.  

2  A instância de soquete não está disponível. Confirme que a instância de soquete não será excluída ou o 
valor de tempo limite excedido. 

3  A operação SOCKET_DELETEALL está em andamento. Aguarde a conclusão da operação SOCKET_DELETEALL 
pendente. 

4 1 Parâmetro ilegal, canal inválido. Nenhuma ação. Reservado para uso futuro. 
 

4 2 Parâmetro ilegal, o endereço IP de soquete inválido. 
• Erro ocorrendo. O SOCKET_CREATE contém um SockAddr com 

qualquer valor que não seja zero. 
• SOCKET_OPEN ou SOCKET_WRITE executa com um endereço IP de 

destino inválido. Destino inválido de endereços IP são: 
• Endereço IP próprio 
• 0.0.0.0 
• Endereço de circuito de retorno (127.x.x.x) 
• Endereço multicast classe D (224.x.x.x) 
• Endereço do link local (169.254.x.x) 
• Endereço de transmissão (aplicável apenas para instância de 

soquete TCP) 

Altere para um endereço IP válido. 

4 3 Parâmetro ilegal, endereço da porta de soquete inválido. 
O erro ocorre quando as seguintes portas são especificadas em  
SOCKET_CREATE, SOCKET_OPEN ou SOCKET_WRITE: 
• Portas TCP 
• 44818 – EtherNet/IP 
• 502 – ModbusTCP 
• 67 – servidor DHCP 
• 68 – cliente DHCP 
• 0 – porta inválida 

• Portas UDP 
• 2222 – EtherNet/IP 
• 67 – servidor DHCP 
• 68 – cliente DHCP 
• 0 – porta inválida 

Altere o endereço da porta. 

4 4 Parâmetro ilegal, tipo de soquete inválido. 
Tipos de soquete válidos são: 
• TCP – 1 
• UDP - 2 

Alterar o tipo de soquete. 

Códigos de erro do soquete 
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Código 
ErrorID 

Código de 
SubErrorID 

Descrição do erro Ação corretiva 

4 5 Parâmetro ilegal, valor de tempo limite de soquete inválido. 
Os valores de tempo limite válidos são: 
• SOCKET_CREATE, SOCKET_ACCEPT e SOCKET_READ: 
• 0 (padrão) ou qualquer valor entre 1000 e 86400000 ms. 

• SOCKET_OPEN e SOCKET_WRITE: 
• 0 (padrão) ou qualquer valor entre 1000 e 86400000 ms. 

Altere o valor de tempo limite para um valor válido. 

4 6 Parâmetro ilegal, instância de soquete inválida. 
• Tipo de soquete do servidor TCP: 
• Use a instância de soquete retornada em SOCKET_ACCEPT para 

SOCKET_WRITE, SOCKET_READ, SOCKET_DELETE e 
SOCKET_INFO. 

• Tipos de soquete UDP e soquete cliente TCP: 
• Use a instância de soquete retornada em SOCKET_CREATE para 

SOCKET_OPEN, SOCKET_WRITE, SOCKET_READ, 
SOCKET_DELETE e SOCKET_INFO. 

Use o número de instância retornado em instruções 
SOCKET_CREATE e SOCKET_ACCEPT após execução com 
êxito. 

4 7 Parâmetro ilegal, tamanho de matriz inválido. 
 

Aumente o tamanho da matriz usada para conter o soquete 
de leitura e gravação de dados. 

4 8 Parâmetro ilegal, dimensão da matriz inválida. 
 

Matriz dimensional única em uso para conter o soquete de 
leitura e gravação de dados. 

5  Solicitação de soquete para cancelar a operação. 
O erro ocorre quando: 
• O link de Ethernet é desativado ou cabo Ethernet é desconectado 
• A operação SOCKET_DELETE é executada quando a operação de 

SOCKET_OPEN, SOCKET_ACCEPT, SOCKET_READ ou 
SOCKET_WRITE estão em andamento. 

• Operação de alteração do modo de execução é realizada quando a 
operação SOCKET_OPEN, SOCKET_ACCEPT, SOCKET_READ, ou 
SOCKET_WRITE está em andamento. 

• Detectado conflito de endereço IP quando a operação 
SOCKET_OPEN, SOCKET_ACCEPT, SOCKET_READ, ou 
SOCKET_WRITE está em andamento. 

Reinicie a operação de soquete com base no tipo de soquete. 
Consulte a máquina de estado respectiva ao reiniciar a 
operação de soquete. 

6 1 Sequência de soquete ilegal, operação de abertura de soquete em 
andamento ou conectado. 
O erro ocorre quando: 
• SOCKET_OPEN está em andamento (estado BUSY) e o usuário 

executa outra instância SOCKET_OPEN com a mesma instância de 
soquete. 

• SOCKET_OPEN está em andamento (estado BUSY) e o usuário 
executa outra instância SOCKET_ACCEPT com a mesma instância de 
soquete. 

Use a execução SOCKET_OPEN única para a respectiva 
instância de soquete. Não realize a operação de 
SOCKET_ACCEPT para a mesma instância de soquete. 

6 2 Sequência de soquete ilegal, operação de aceitação de soquete em 
andamento ou conectado. 
O erro ocorre quando: 
• SOCKET_ACCEPT está em andamento (estado BUSY) e o usuário 

executa outra instância SOCKET_ACCEPT com a mesma instância de 
soquete. 

• SOCKET_ACCEPT está em andamento (estado BUSY) e o usuário 
executa outra instância SOCKET_OPEN com a mesma instância de 
soquete. 

Use execução SOCKET_ACCEPT única para a respectiva 
instância de soquete. Não efetue a operação SOCKET_OPEN 
para a mesma instância de soquete. 

6 3 Sequência de soquete ilegal, soquete configurado como cliente TCP.  
6 4 Sequência de soquete ilegal, soquete configurado como servidor TCP.  
6 5 Sequência de soquete ilegal, soquete está conectado. Verifique se o soquete ainda não está conectado com um 

dispositivo remoto antes de executar SOCKET_OPEN ou 
SOCKET_ACCEPT novamente. 

6 6 Sequência de soquete ilegal, soquete configurado como UDP. Certifique-se de que instâncias do soquete UDP não são 
usadas com SOCKET_ACCEPT. 
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Código 
ErrorID 

Código de 
SubErrorID 

Descrição do erro Ação corretiva 

6 7 Sequência de soquete ilegal, soquete não está conectado. Confirme que soquete esteja conectado com o destino. 
7  Tempo limite da instância do soquete. Configure os valores de tempo limite para SOCKET_ACCEPT, 

SOCKET_OPEN, SOCKET_READ e SOCKET_WRITE de acordo. 
8  O módulo de soquete não foi inicializado. Verifique se o Link de Ethernet está habilitado ou cabo 

Ethernet do controlador está conectado à rede ou resolve o 
conflito de endereço IP do controlador. 

9 1 Erro Fatal de instrução de soquete, instância de soquete ausente.  
9 2 Erro Fatal de instruções de soquete, instância de soquete inválida.  
9 3 Erro Fatal de instruções de soquete, instância de soquete de bloqueio 

inválida. 
 

9 4 Erro Fatal de instrução de soquete, tipo de soquete inválido.  
9 5 Erro Fatal de instruções de soquete, manipulador de cancelamento 

ausente. 
 

10 1 Erro de processamento do soquete em segundo plano, endereço em 
uso. 

 

10 2 Erro de processamento do soquete em segundo plano, UDP recebeu um 
pacote grande e ele é maior que o comprimento do Socket Read. 
 

Verifique se o comprimento do SOCKET_READ é igual ou 
maior do que o tamanho do pacote recebido. Tamanho 
máximo de leitura é recomendado. Tamanho máximo para 
SOCKET_READ é 256. 

10 3 Erro de processamento do soquete em segundo plano, TCP recebeu um 
pacote grande. O pacote recebido é maior do que o comprimento do 
Socket Read. 

Verifique se o comprimento do SOCKET_READ é igual ou 
maior do que o tamanho do pacote recebido. Uma vez que 
cliente pode enviar para o tamanho da janela de recebimento 
de 256, 256 é recomendado. 

10 4 Erro de processamento do soquete em segundo plano, RST recebidos 
ou desconecte do dispositivo remoto. 
 

Reinicie o controlador cliente ou servidor TCP conforme 
mostrado no diagrama de estado. Verifique se o dispositivo de 
destino que enviados RST e verifique se que o destino for 
reiniciado com o estado correto. 

10 5 Erro de processamento em segundo plano do soquete, pacote UDP 
recebido de dispositivo diferente, soltar pacote. Reservado para o 
futuro. 

 

10 6 Erro de processamento do soquete em segundo plano, a fila está cheia. 
O erro ocorre quando: 
• SOCKET_READ ou SOCKET_WRITE executam quatro instruções para 

a mesma instância de soquete na mesma varredura. 
• Realize uma SOCKET_READ quando quatro instruções 

SOCKET_READ estiverem no estado ocupado para mesma instância 
de soquete. 

Aguarde pela disponibilidade da fila de SOCKET_READ e 
SOCKET_WRITE para respectiva instância de soquete. 

10 7 Erro de processamento do soquete em segundo plano, alteração do 
parâmetro SOCKET_READ (comprimento, Offset, tamanho da matriz 
dos dados e variáveis de matriz de dados). 

Quando o estado SOCKET_READ estiver BUSY, não modifique 
os parâmetros de entrada. 

11 1 Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, ponteiro 
de dados ausente. 

 

11 2 Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, ponteiro 
de sessão ausente. 

 

11 3 Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, TCP 
inválida ou ponteiro do soquete UDP. 

 

11 4 Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, tipo de 
instância de soquete inválido. 

 

11 5 Soquete processamento em segundo plano Erro Fatal, instância de 
soquete ausente. 

 

11 6 Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, instância 
do soquete inválida. 

 

11 7 Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, estado do 
soquete inválido. 

 

11 8 Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, tipo de 
soquete inválido. 
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Código 
ErrorID 

Código de 
SubErrorID 

Descrição do erro Ação corretiva 

11 9 Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, falha na 
exclusão de TCP. 

 

11 10 Erro Fatal de processamento do soquete em segundo plano, falha na 
exclusão de UDP. 

 

128 1 Nenhum pacote disponível para desconectar a mensagem.  
128 2 Não há espaço para pré-anexar o cabeçalho TCP.  

128 3 Pacote para anexar o ponteiro é inválido.  
128 7 Ponteiro do soquete inválido.  
128 10 Tipo de serviço inválido, fragmento ou opção de vida útil.  
128 17 Chamador inválido para este serviço.  
128 18 Pacote não é válido.  
128 20 Este componente não foi ativado.  
128 21 Esse componente já foi ativado.  
128 22 Escuta não está habilitada para a porta especificada.  
128 26 Suspensão solicitada foi cancelada.  
128 33 O endereço IP do servidor é inválido.  
128 34 Esse soquete está vinculado a outra porta.  
128 35 A porta está associada a um soquete diferente.  
128 36 O soquete não está ligado.  
128 38 O soquete foi não acoplado enquanto suspenso e aguardando por um 

pacote de recebimento. 
 

128 39 O soquete não foi criado.  

128 51 Não há estruturas de solicitação de escuta adicionais disponíveis.  

128 52 Já existe uma solicitação de escuta ativa para a porta.  
128 53 O soquete não está em um estado fechado.  
128 54 O soquete do servidor fornecido não está em um estado de escuta.  
128 55 Não há tempo de espera especificado, a tentativa de conexão está em 

andamento. 
 

128 56 Falha na conexão.  
128 57 A solicitação é maior do que o tamanho da janela anunciado do 

receptor em bytes. 
 

128 64 Outro thread está suspenso. Apenas um thread é permitido.  
128 65 Desconexão não foi concluída dentro do período de tempo limite.  

128 66 O soquete está vinculado.  

128 69 Nenhuma porta disponível.  
128 70 Porta inválida.  
128 71 Já existe um ponteiro soquete válido para essa porta ou a porta 

especificada não possui uma solicitação de escuta ativa. 
 

128 72 Igual ao NX_SUCCESS, exceto uma solicitação de conexão na fila que 
foi processada durante esta chamada. 

 

128 73 Erro de fila de transmissão TCP excedida.  

 

A tabela a seguir descreve a execução bits de status para obter instruções de 
soquete. na página 519 

Número de bits Nome Descrição 

0 EN - habilitar Bit O bit EN é definido quando a instrução está habilitada devido a uma transição de False 
para True, mas ainda não foi concluída nem teve erros. 

1 EW - ativar bits de fila 
de espera 

O bit EW é definido quando o controlador detecta que uma solicitação de instrução de 
soquete entrou na fila. 
Reinicia o controlador do bit EW quando o bit ST é definido. 

Os bits de status da 
instrução do soquete 
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Número de bits Nome Descrição 

2 ST - Bit de início O bit ST é definido quando a instrução na fila estiver em funcionamento. 
O bit ST é reiniciado quando o bit DN ou ER é definido. 

3 ER - Bit de erro Indica que um erro ocorreu durante a execução de instrução. O bit ER bit é reiniciado 
na próxima vez em que a execução-condição-entrada mudar de False para True. 

4 DN - Bit concluído O bit DN é definido quando a instrução de soquete é concluída com êxito. O bit DN é 
reiniciado na próxima vez em que a execução-condição-entrada mudar de False para 
True. 

 

Execução com êxito para obter instruções de Soquete na página 519 
quando o processo for imediato 

 

 

Condição A: A condição de linha é TRUE durante a execução de 
instruções 

Condição da linha Descrição 

1 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• Execução das instruções do soquete está habilitada. 
• O bit EN é configurado e todos os outros bits são limpos. 
• As instruções de soquete conclui a execução com êxito. 
• Saída para o bit DN e DONE está configurada. 

2,3,4 Nenhuma mudança na condição da linha. 

5 Condição da linha torna-se FALSE quando o bit EN for apagado. 
6,7 Nenhuma mudança na condição da linha. 

 

Diagramas de temporização 
da instrução de soquete 
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Condição B: A condição de linha for FALSE durante a execução de 
instruções 

Condição da linha Descrição 

8 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• Execução das instruções do soquete está habilitada. 
• As instruções de soquete conclui a execução com êxito. 
• O bit EN é configurado e todos os outros bits são limpos. 
• Saída para o bit DN e DONE está configurada. 

9 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit EN for apagado. 

10,11 Nenhuma mudança na condição da linha. 

 

Execução com êxito para obter instruções de soquete quando o 
processo não for imediato 

 

Condição A: A condição de linha é TRUE durante a execução de 
instruções 

Condição da linha Descrição 

1 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• Execução das instruções do soquete está habilitada. 
• O bit EN é configurado e todos os outros bits são limpos. 
• As instruções de soquete realizam processamento em segundo plano. 
• Saída para o bit EW e BUSY é configurado. 
• Bloqueados instruções de soquete parâmetro de entrada para processamento em segundo plano. 

2 As instruções de soquete iniciam a execução quando: 
• O bit EW for apagado. 
• O bit ST for definido. 
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Condição da linha Descrição 

3 As instruções de soquete concluem a execução com êxito quando: 
• Saída para o bit ST e BUSY está apagada. 
• Saída para o bit DN e DONE está configurada. 

4 Nenhuma mudança na condição da linha. 
5 A condição da linha torna-se FALSE quando: 

• O bit EN for apagado. 
6,7 Nenhuma mudança na condição da linha. 

 

Condição B: Condição da linha torna-se FALSE durante a execução das 
instruções 

Condição da linha Descrição 

8 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• Execução das instruções do soquete está habilitada. 
• O bit EN é configurado e todos os outros bits são limpos. 
• Enviam as instruções de soquete para processamento em segundo plano. 
• Saída para o bit EW e BUSY é configurado. 
• Bloqueados instruções de soquete parâmetro de entrada para processamento em segundo plano. 

9 As instruções de soquete iniciam a execução quando: 
• O bit EW for apagado. 
• O bit ST for definido. 
• A condição da linha torna-se FALSE. 

10 As instruções de soquete concluem a execução com êxito quando: 
• Saída para o bit ST e BUSY estão apagadas. 
• Saída para o bit DN e DONE está configurada. 
• Condição linha for FALSE. 
• O bit EN for apagado. 
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As instruções de soquete falham quando EN for TRUE e EW e ST são 
FALSE 

 

 

Condição A: A condição de linha é TRUE durante a execução de 
instruções 

Condição da linha Descrição 

1 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• Execução das instruções do soquete está habilitada. 
• O bit EN é configurado e todos os outros bits são limpos. 
• As instruções de soquete concluem a execução com erro. 
• Saída para o bit ER e erro está configurada. 

2,3 Nenhuma mudança na condição da linha. 

4 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit EN for apagado. 

5,6 Nenhuma mudança na condição da linha. 

 

Condição B: A condição linha torna-se FALSE durante a execução de 
instruções 

Condição da linha Descrição 

7 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• Execução das instruções do soquete está habilitada. 
• O bit EN é configurado e todos os outros bits são limpos. 
• As instruções de soquete concluem a execução com erro. 
• Saída para o bit ER e erro está configurada. 
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Condição da linha Descrição 

8 A condição da linha torna-se FALSE quando: 
• O bit EN for apagado. 

9 Nenhuma mudança na condição da linha. 

 

As instruções de soquete falham quando EW for TRUE e o processo de 
instrução não é imediato 

 

 

 

Condição A: A condição de linha é TRUE durante a execução de 
instruções 

Condição da linha Descrição 

1 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• Execução das instruções do soquete está habilitada. 
• O bit EN é configurado e todos os outros bits são limpos. 
• Enviam as instruções de soquete para processamento em segundo plano. 
• Saída para o bit EW e BUSY é configurado. 
• Bloqueados instruções de soquete parâmetro de entrada para processamento em segundo plano. 

2 Execução completa de instruções de soquete com erro quando: 
• Saída para o bit EW e BUSY está apagada. 
• Saída para o bit ER e erro está configurada. 

3,4 Nenhuma mudança na condição da linha. 
5 A condição da linha torna-se FALSE quando: 

• O bit EN for apagado. 
6,7 Nenhuma mudança na condição da linha. 
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Condição B: A condição linha torna-se FALSE durante a execução de 
instruções 

Condição da linha Descrição 

8 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• Execução das instruções do soquete está habilitada. 
• O bit EN é configurado e todos os outros bits são limpos. 
• Enviam as instruções de soquete para processamento em segundo plano. 
• Saída para o bit EW e BUSY é configurado. 
• Bloqueados instruções de soquete parâmetro de entrada para processamento em segundo plano. 

9 Execução completa de instruções de soquete com erro quando: 
• Saída para o bit EW e BUSY está apagada. 
• Saída para o bit ER e erro está configurada. 
• A condição da linha torna-se FALSE. 
• O bit EN for apagado. 

10,11 Nenhuma mudança na condição da linha. 

As instruções de soquete falham quando ST é TRUE e o processo de 
instrução é não imediato 

 

 

Condição A: A condição de linha é TRUE durante a execução de 
instruções 

Condição da linha Descrição 
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Condição da linha Descrição 

1 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• Execução das instruções do soquete está habilitada. 
• O bit EN é configurado e todos os outros bits são limpos. 
• Enviam as instruções de soquete para processamento em segundo plano. 
• Saída para o bit EW e saída BUSY estão configuradas. 
• Bloqueados instruções de soquete parâmetro de entrada para processamento em segundo plano. 

2 As instruções de soquete iniciam a execução quando: 
• O bit EW é apagado 
• O bit ST for definido. 

3 Execução completa de instruções de soquete com erro quando: 
• Saída para o bit ST e saída BUSY é apagado. 
• Saída para o bit ER e erro está configurada. 

4 Nenhuma mudança na condição da linha. 
5 A condição da linha torna-se FALSE quando: 

• O bit EN for apagado. 

6,7 Nenhuma mudança na condição da linha. 

Condição B: A condição linha torna-se FALSE durante a execução de 
instruções 

Condição da linha Descrição 

8 A condição de linha torna-se TRUE quando: 
• Execução das instruções do soquete está habilitada. 
• O bit EN é configurado e todos os outros bits são limpos. 
• Enviam as instruções de soquete para processamento em segundo plano. 
• Saída para o bit EW e BUSY é configurado. 
• Bloqueados instruções de soquete parâmetro de entrada para processamento em segundo plano. 

9 As instruções de soquete iniciam a execução quando: 
• O bit EW é apagado e o bit ST é definido. 

10 Execução completa de instruções de soquete com erro quando: 
• Saída para o bit ST e BUSY está apagada. 
• Saída para o bit ER e erro está configurada. 
• A condição da linha torna-se FALSE. 
• O bit EN for apagado. 

11 Nenhuma mudança na condição da linha. 

 

O seguinte diagrama mostra uma sequência típica de transações da interface 
de soquete com o controlador atuando como um cliente TCP. 

Diagramas de transação da 
instrução de soquete 
Transações para cliente TCP 
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O seguinte diagrama mostra uma sequência típica de transações da interface 
de soquete com o controlador como um servidor TCP. 

 

O seguinte diagrama mostra uma sequência típica de transações de interface 
de soquete para as comunicações UDP ao usar o serviço de conexão aberta 
para especificar o endereço de destino. 

Transações para servidor 
TCP 

Transações para UDP com 
conexão aberta 
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O seguinte diagrama mostra uma sequência típica de transações de interface 
de soquete para as comunicações UDP sem usar o serviço de conexão aberta 
para especificar o endereço de destino. Nesse caso, o controlador especifica o 
destino para cada datagrama e recebe o endereço do remetente, juntamente 
com cada datagrama que recebe. 

 

Cliente TCP usando instruções desoquete na página 519 

Transações para UDP sem 
conexões abertas 

Diagramas da máquina de 
estado para TCP 
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Servidor TCP usando as instruções de soquete 
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Diagrama de estado TCP 

 

Datagrama UDP com instruções SOCKET_OPEN 
Diagramas de máquina de 
estado para UDP 
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Datagrama UDP sem instruções de SOCKET_OPEN 
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Capítulo 24 

Instruções de manipulação da string 

Use instruções de manipulação da string para alterar uma sequência de 
símbolos escolhidos de um conjunto ou alfabeto para alterar o status de saída. 
Para ler strings de entrada contando caracteres especiais corretamente, insira 
os caracteres da string depois que o programa contendo a instância do bloco 
da função estiver online. 

Instrução Descrição 

ASCII na página 567 Retorna o código ASCII para caracteres em uma string. Caractere -> código ASCII. 

CHAR na página 569 Retorna uma string de um caractere para um código ASCII. Código ASCII -> caractere. 

DELETE na página 570 Exclui caracteres de uma string. 
FIND na página 572 Localiza e fornece a posição das substring dentro de uma string. 

INSERT na página 574 Insere substrings nas posições definidas pelo usuário dentro das strings. 
LEFT na página 576 Extrai caracteres do lado esquerdo de uma string. 
MID na página 577 Extrai os caracteres do meio de uma string. 

MLEN na página 579 Calcula o comprimento de uma string. 
REPLACE na página 582 Substitui partes de uma string com novos conjuntos de caracteres. 
RIGHT na página 580 Extrai caracteres do lado direito de uma string. 

 

Rende o código ASCII para caracteres nas strings. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - exibe o código ASCII para caracteres. 
FALSE - nenhuma operação de exibição. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada STRING Qualquer string não vazia. 

ASCII 
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Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

Pos Entrada DINT Posição do caractere selecionado no conjunto [1.. len] (len é o comprimento da string IN). 

ASCII Saída DINT Código ASCII do caractere selecionado (no conjunto [0 .. 255]) rende 0 é Pos está fora da 
string. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função ASCII 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos ASCII 

 

Exemplo de texto estruturado ASCII 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

FirstChr := ASCII (message, 1); 

(* FirstChr é o código ASCII do primeiro caractere na string *) 
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Resultados 

 

Retorna uma string de um caractere para um código ASCII. Código ASCII -> 
caractere. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - fornece uma string de um caractere. 
FALSE – sem operações. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Código Entrada DINT Código ASCII no conjunto [0 .. 255]. 

CHAR Saída STRING Uma string de um caractere. 
O caractere tem o código ASCII fornecido no código de entrada. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função CHAR 

 

CHAR (código ASCII para o 
caractere de string) 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos CHAR 

 

Exemplo de Texto estruturado CHAR 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

Display := CHAR ( value + 48 ); 

(* valor está no conjunto [0..9] *) 

(* 48 é o código ascii de '0' *) 

(* resultado é uma string de um caractere de '0' a '9' *) 

Resultados 

 

Exclui caracteres de uma string. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

EXCLUIR (excluir substring) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE – exclui uma parte específica da string. 
FALSE – sem operações. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada STRING Qualquer string não vazia. 

NbC Entrada DINT Número de caracteres a ser excluído. 
Pos Entrada DINT Posição do primeiro caractere excluído 

(o primeiro caractere da string tem a posição 1). 
DELETE Saída STRING A saída é: 

• uma string modificada. 
• uma string vazia (se Pos < 1). 
• a string inicial (se Pos > IN comprimento da string). 
• a string inicial (se NbC <= 0). 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função DELETE 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos DELETE 
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Exemplo de texto estruturado DELETE 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

complete_string := INSERT (’ABCD ’, ’EFGH’, 5); (* complete_string is 
'ABCDEFGH ' *) 

sub_string := DELETE (complete_string, 4, 3); (* sub_string is 'ABGH '*) 

Resultados 

 

Localiza e fornece a posição das substring dentro de uma string. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - localiza a posição dentro de uma string. 
FALSE - nenhuma operação de localização. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

FIND (localizar substring) 
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Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

In Entrada STRING Qualquer string não vazia. 

Pat Entrada STRING Qualquer string não vazia (Padrão). 
FIND Saída DINT A saída é: 

• 0 se a substring Pat não for encontrada. 
• a posição do primeiro caractere da primeira ocorrência da substring Pat (a 

primeira posição é 1) 
Esta instrução diferencia maiúsculas e minúsculas. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função FIND 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos FIND 

 

Exemplo de Texto estruturado FIND 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

complete_string := 'ABCD' + 'EFGH'; (* complete_string is 'ABCDEFGH ' *) 

found := FIND (complete_string, 'CDEF'); (* found is 3 *) 
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Resultados 

 

Insere substrings nas posições definidas pelo usuário dentro das strings. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - Insere substring em uma string. 
FALSE – sem operações. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada STRING String inicial. 

Str Entrada STRING String a ser inserida. 
Pos Entrada DINT Posição da inserção 

a inserção é realizada antes da posição 
(a primeira posição válida é 1). 

INSERT Saída STRING String modificada. Pode ser: 
• string vazia se Pos <= 0 
• concatenação de ambas as strings se Pos for maior do que o comprimento da 

string IN 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

INSERT (Inserir string) 
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Exemplo de diagrama do bloco da função INSERT 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos INSERT 

 

Exemplo de texto estruturado INSERT 

 

 
(* Equivalência ST: *) 

MyName := INSERT ('Mr JONES', 'Frank ', 4); 

(* MyName is 'Mr Frank JONES' *) 

Resultados 
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Extrair caracteres do lado esquerdo de uma string. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - calcula o número de caracteres a partir da esquerda da string. 
FALSE – sem operações. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada STRING Qualquer string não vazia. 

NbC Entrada DINT Número de caracteres a ser extraído. Este número não pode ser maior do que o 
comprimento da string IN. 

LEFT Saída STRING Parte esquerda da string IN (seu comprimento = NbC). Pode ser: 
• string vazia se NbC <= 0 
• string IN completa se NbC >= IN comprimento da string 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função LEFT 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos LEFT 

 

LEFT (extrai a esquerda de 
uma string) 
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Exemplo de texto estruturado LEFT 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

complete_string := RIGHT ('12345678', 4), LEFT ('12345678', 4), 5; 

(* complete_string is '56781234' 

o valor emitido da chamada RIGHT é '5678' 

o valor emitido da chamada LEFT é '1234'*) 

Resultados 

 

Extrair caracteres do meio de uma string. Usando a posição e o número de 
caracteres fornecido, para calcular as partes exigidas das strings. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

MID (extrair parte central de 
uma string) 
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Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - gera parte de uma string. 
FALSE - sem operação de geração. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada STRING Qualquer string não vazia. 

NbC Entrada DINT O número de caracteres a ser extraído não pode ser maior do que o comprimento da 
string IN. 

Pos Entrada DINT Posição da substring. O primeiro caractere da substring será o primeiro apontado pelo 
Pos (a primeira posição válida é 1). 

MID Saída STRING Parte do meio da string (seu comprimento = NbC). 
Quando o número de caracteres a extrair excede o comprimento da string IN, o NbC é 
recalculado automaticamente para obter somente o restante da string. Quando o NbC e 
o Pos são zero ou números negativos, uma string vazia é retornada. 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função MID 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos MID 

 

Exemplo de Texto estruturado MID 

 

 

(* Equivalência ST: *) 
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sub_string := MID ('abcdefgh', 2, 4); 

(* sub_string is 'de' *) 

Resultados 

 

Calcula o comprimento de uma string. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - calcula o comprimento da string. 
FALSE – sem operações. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada STRING Qualquer string. 

MLEN Saída DINT Número de caracteres na string IN. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função MLEN 

 

MLEN (comprimento da 
string) 
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Exemplo de diagrama da lógica de contatos MLEN 

 

Exemplo de texto estruturado MLEN 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

nbchar := MLEN (complete_string); 

If (nbchar < 3) Then Return; End_if; 

prefix := LEFT (complete_string, 3); 

(* este programa extrai 3 caracteres à esquerda da string e coloca o resultado 
no prefixo da variável da string. Nada é realizado se o comprimento da string 
for inferior a 3 caracteres *) 

Resultados 

 

Extrai caracteres do lado direito de uma string. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

RIGHT (extrair direita de 
uma string) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - extrai o número especificado de caracteres da extremidade direita da string. 
FALSE – sem operações. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada STRING Qualquer string não vazia. 

NbC Entrada DINT Número de caracteres a ser extraído. Este número não pode ser maior do que o 
comprimento da string IN. 

RIGHT Saída STRING Parte direita da string (comprimento = NbC). Pode ser: 
• string vazia se NbC <= 0 
• string completa se NbC >= comprimento da string 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função RIGHT 

 

Exemplo de diagrama de lógica de contatos RIGHT 

 



Capítulo 24  Instruções de manipulação da string 
 

582 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022  
 

Exemplo de Texto estruturado RIGHT 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

complete_string := RIGHT ('12345678', 4), LEFT ('12345678', 4),5; 

(* complete_string is '56781234' 

o valor emitido da chamada RIGHT é '5678' 

o valor emitido da chamada LEFT é '1234' 

*) 

Resultados 

 

Substitui partes de uma string com novos conjuntos de caracteres. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

REPLACE (replace 
sub-string) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Ativação da função. 
TRUE - substitui partes de strings com novos caracteres. 
FALSE – sem operações. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

IN Entrada STRING Qualquer string. 

Str Entrada STRING String a ser inserida (para substituir caracteres NbC). 
NbC Entrada DINT Número de caracteres a ser excluído. 

Pos Entrada DINT Posição do primeiro caractere modificado 
(a primeira posição válida é 1). 

REPLACE Saída STRING String modificada. Os caracteres NbC são excluídos na posição Pos e a substring 
Str é inserida nesta posição. Pode ser: 
• string vazia se Pos <= 0 
• concatenação de strings (IN+Str) se Pos for maior do que o comprimento da 

string IN 
• string inicial IN se NbC <= 0 

ENO Saída BOOL Ativar saída. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

Exemplo de diagrama do bloco da função REPLACE 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos REPLACE 
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Exemplo de Texto estruturado REPLACE 

 

 

Substituir uma parte de uma string com um novo conjunto de caracteres. 

(* Equivalência ST: *) 

MyName := REPLACE ('Mr X JONES, 'Frank', 1, 4); 

(* MyName is 'Mr Frank JONES' *) 

Resultados 
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Capítulo 25 

Instruções do temporizador 

Use as instruções do temporizador para controlar operações com base no 
tempo. 

Instrução Descrição 

TOF na página 585 Tempo de atraso de saída. Aumenta um temporizador interno até um determinado valor. 

TON na página 587 Tempo de atraso de entrada. Aumenta um temporizador interno até um determinado valor. 
TONOFF na página 589 Atraso ativando uma saída em uma linha verdadeiro e atraso desativando a saída na linha falso. 

TP na página 591 Temporização de pulso. Em uma borda ascendente, aumenta um temporizador interno até um 
determinado valor. 

RTO na página 593 Temporização retentiva. Aumenta um temporizador interno quando a entrada está ativa, mas não 
restaura o temporizador interno quando a entrada muda para inativa. 

DOY na página 595 Ativa uma saída se o valor do relógio em tempo real estiver na faixa de configuração de Época do Ano. 

TDF na página 597 Computa a diferença de tempo entre TimeA e TimeB. 
TOW na página 599 Ativa uma saída se o valor do relógio em tempo real estiver na faixa de configuração de Dia da Semana. 

 

Precisão de tempo refere-se ao tempo entre o momento que o processador 
ativa uma instrução do temporizador e o momento que o processador conclui 
a faixa temporizada. 

O processador usa a seguinte informação da instrução do temporizador na 
página 585: 

• Temporizador - O endereço de controle do temporizador na área do 
temporizador do armazenamento de dados. 

• Base de Tempo - Determina como o temporizador funciona. 
• Predefinido - Especifica o valor que o temporizador deve atingir antes 

do processador definir o bit concluído. 
• Valor acumulado - O número de incrementos de tempo que a 

instrução contou. Quando ativado, o temporizador atualiza seu valor 
continuamente. 

Aumenta um temporizador interno até um determinado valor. 

Detalhes da operação: 

• Se o parâmetro EN for usado com este bloco de instruções, o 
temporizador começa a aumentar quando EN estiver definido para 
TRUE e continua a aumentar mesmo se EN for definido para FALSE. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Configuração de instrução 
do temporizador 

TOF (temporizador, atraso 
de desligamento) 
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Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

IN Entrada BOOL Controle de entrada. 
TRUE - borda descendente detectada, começa aumentando o temporizador interno. 
FALSE - borda ascendente detectada, para e redefine o temporizador interno. 

PT Entrada TIME Tempo máximo programado. 
Veja o tipo de dados Tempo. 

Q Saída BOOL TRUE - o tempo total não transcorreu. 
FALSE - o tempo total decorreu. 

ET Saída TIME Tempo decorrido atual. Os valores possíveis variam de 0ms a 1193h2m47s294ms. 

Diagrama de tempo TOF 

 

Exemplo de Diagrama do bloco da função TOF 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos TOF 

 

Exemplo de texto estruturado TOF 

 

 

Resultados 

 

Aumenta um temporizador interno até um determinado valor. 

Detalhes da operação: 

• Não use um jump para pular para um bloco de instruções TON em um 
Diagrama da Lógica de Contatos (LD). Se um jump for usado, o 
temporizador TON continua após o tempo decorrido. 

• Por exemplo: A Linha 1 contém um jump; a linha 2 contém um bloco 
de instruções TON com um tempo decorrido de 10 segundos; ative o 
jump da linha 1 para a linha 3; desative o jump após 30 segundos; o 
tempo decorrido é de 30 segundos - não de 10 segundos como 
definido no tempo decorrido. 

• Se o parâmetro EN for usado com TON, o temporizador começa a 
aumentar quando EN estiver definido para TRUE e continua a 
aumentar mesmo se EN for definido para FALSE. 

TON (temporizador, 
on-delay) 
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Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

IN Entrada BOOL Controle de entrada. 
TRUE - Se for borda ascendente, inicia o aumento do temporizador interno. 
FALSE- Se for borda descendente, para e reinicia o temporizador interno. 

PT Entrada TIME Tempo máximo programado definido usando o tipo de dados Tempo. 

Q Saída BOOL TRUE - o tempo programado decorreu. 
FALSE - o tempo programado não decorreu. 

ET Saída TIME Tempo decorrido atual. Os valores possíveis variam de 0ms a 1193h2m47s294ms. 

Diagrama de tempo TON 

 

Exemplo de Diagrama do bloco da função TON 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos TON 

 

Exemplo de texto estruturado TON 

 

 

Resultados 

 

Atrasa a ativação de uma saída em uma linha verdadeira e atrasa a 
desativação da saída na linha falsa. 

Detalhes da operação: 

• Se o parâmetro EN for usado com TONOFF, o temporizador começa a 
aumentar quando EN estiver definido para TRUE e continua a 
aumentar mesmo se EN for definido para FALSE. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

TONOFF (atraso de tempo, 
ativado, desativado) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

IN Entrada BOOL Controle de entrada. 
TRUE - borda ascendente detectada (IN muda de 0 para 1): 
• inicia o temporizador de atraso on-delay (PT). 
• Se o tempo de atraso off-delay programado (PTOF) não tiver decorrido, reinicie o 

temporizador de on-delay (PT). 
FALSE - borda descendente detectada (IN muda de 1 para 0): 
• Se o tempo de atraso on-delay programado (PT) não tiver decorrido, para o temporizador 

PT e reinicia ET. 
• Se o tempo de atraso on-delay programado (PT) tiver decorrido, inicia o temporizador de 

off-delay (PTOF). 
PT Entrada TIME A configuração de tempo de atraso on-delay definida usando o tipo de dados Tempo. 

PTOF Entrada TIME A configuração de tempo de atraso off-delay definida usando o tipo de dados Tempo. 
Q Saída BOOL TRUE - o tempo de atraso on-delay programado é decorrido e o tempo de atraso off-delay 

programado não é decorrido. 
ET Saída TIME Tempo decorrido atual. Os valores possíveis variam de 0ms a 1193h2m47s294ms. 

Se o tempo de atraso Ligado Programado tiver se passado e o temporizador de atraso 
desligado não estiver iniciando, o tempo decorrido (ET) permanece no valor de atraso 
ligado (PT). Se o tempo de atraso Desligado Programado tiver se passado e o temporizador 
de atraso desligado não estiver iniciando, o tempo decorrido (ET) permanece no valor de 
atraso desligado (PTOF) até que a borda ascendente ocorra novamente. 

Exemplo de Diagrama do bloco da função TONOFF 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos TONOFF 

 



Capítulo 25  Instruções do temporizador 
 

 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022 591 
 

Exemplo de texto estruturado TONOFF 

 

 

Resultados 

 

 

Em uma borda ascendente, aumenta um temporizador interno até um 
determinado valor. Se o temporizador tiver decorrido, o tempo interno é 
redefinido. 

Detalhes da operação: 

• Se o parâmetro EN for usado com TP, o temporizador começa a 
aumentar quando EN estiver definido para TRUE e continua a 
aumentar mesmo se EN for definido para FALSE. 

TP (temporização de pulso) 
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Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

IN Entrada BOOL TRUE - Se for borda ascendente, inicia o aumento do temporizador interno (se já não estiver 
aumentando). 
FALSE - se o temporizador tiver decorrido, reinicia o temporizador interno. 
Qualquer alteração em IN durante a contagem não terá efeito. 

PT Entrada TIME Tempo máximo programado definido usando o tipo de dados Tempo. 
Q Saída BOOL TRUE - o temporizador está contando. 

FALSE - o temporizador não está contando. 
ET Saída TIME Tempo decorrido atual. 

Os valores possíveis variam de 0ms a 1193h2m47s294ms. 

Diagrama de tempo TP 

 

Exemplo de Diagrama do bloco da função TP 
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Exemplo de Diagrama da lógica de contatos TP 

 

Exemplo de texto estruturado TP 

 

 

Resultados 

 

Aumenta um temporizador interno quando a entrada está ativa, mas não 
restaura o temporizador interno quando a entrada muda para inativa. 

Detalhes da operação: 

• Nos controladores Micro810 ou Micro820, o temporizador interno do 
RTO não persistirá por um ciclo de energia por padrão. Para que o 
temporizador interno persista, defina o parâmetro de configuração 
Retido como True. 

• No controlador Micro830 ou Micro850, o temporizador interno do RTO 
persiste por um ciclo de energia. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

RTO (temporizador retentivo 
com atraso de ativação) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

IN Entrada BOOL Controle de entrada. 
TRUE - Borda ascendente, começa a aumentar o temporizador interno. 
FALSE - Borda descendente, interrompe e não restaura o temporizador interno. 

RST Entrada BOOL TRUE - Borda ascendente, reiniciar o temporizador interno. 
FALSE - não reiniciar o temporizador interno. 

PT Entrada TIME Tempo máximo programado como atraso de ativação. O PT é definido usando os tipo de 
dado Hora. 

Q Saída BOOL TRUE - o tempo de atraso de ativação programado decorreu. 
FALSE - o tempo de atraso de ativação programa não decorreu. 

ET Saída TIME Tempo decorrido atual. 
Os valores variam de 0ms a 1193h2m47s294ms. 
ET é definida usando o tipo de dado Hora. 

Exemplo de diagrama de temporização RTO 
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Exemplo de Diagrama do bloco da função RTO 

 

Exemplo de Diagrama da lógica de contatos RTO 

 

Exemplo de Texto estruturado RTO 

 

 

Ativa uma saída quanto o valor do relógio em tempo real (RTC) estiver na 
faixa de configuração de Época do ano. 

Detalhes da operação: 

• Se o RTC não estiver presente, a saída está sempre desativada. 
• Configure os parâmetros de entrada de Hora com valores válidos 

conforme especificado no Tipo de dados DOYDATA. Um valor inválido 
gera um erro no controlador quando o TimeX.Enable estiver definido 
para TRUE e um RTC estiver presente e ativado. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

DOY (verificar ano para 
relógio em tempo real) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - executa a operação. 
FALSE - não executa a operação. 

TimeA Entrada DOYDATA Configuração de época do ano do Canal A. 
Use o tipo de dados DOYDATA para configurar a TimeA. 

TimeB Entrada DOYDATA Configuração de época do ano do Canal B. 
Use o tipo de dados DOYDATA para configurar a TimeB. 

TimeC Entrada DOYDATA Configuração de época do ano do Canal C. 
Use o tipo de dados DOYDATA para configurar a TimeC. 

TimeD Entrada DOYDATA Configuração de época do ano do Canal D. 
Use o tipo de dados DOYDATA para configurar a TimeD. 

DOY Saída BOOL Se for TRUE, o valor do relógio em tempo real está na faixa da configuração de Época 
do Ano de qualquer um dos quatro canais. 

Tipo de dados DOYDATA 

A tabela a seguir descreve o tipo de dados DOYDATA. 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar BOOL TRUE: ativado; FALSE:Desativado 

YearlyCenturial BOOL Tipo de temporizador (0:Temporizador anual; 1:Temporizador secular). 
YearOn UINT Valor Ano Ligado (deve estar no conjunto [2000...2098]). 
MonthOn USINT Valor Mês Ligado (deve estar no conjunto [1...12]). 
DayOn USINT Valor Dia Ligado (deve estar no conjunto [1...31], determinado pelo valor "MonthOn"). 

YearOff UINT Valor Ano Desligado (deve estar no conjunto [2000...2098]). 
MonthOff USINT Valor Mês Desligado (deve estar no conjunto [1...12]). 
DayOff USINT Valor Dia Desligado (deve estar no conjunto [1...31], determinado pelo valor "MonthOff"). 
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Exemplo de diagrama do bloco da função DOY 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos DOY 

 

Exemplo de texto estruturado DOY 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

TESTOUTPUT := DOY(TIMEA1, TIMEB1, TIMEC1, TIMED1) ; 

Computa a diferença de tempo entre TimeA e TimeB. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

TDF (diferença de tempo) 



Capítulo 25  Instruções do temporizador 
 

598 Publicação da Rockwell Automation 2080-RM001K-PT-E - Março 2022  
 

 

Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do parâmetro Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
TRUE - efetua a computação atual. 
FALSE – não há nenhuma computação. 
Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 

TimeA Entrada TIME A hora de início para a computação de diferença de tempo. 
TimeB Entrada TIME A hora de término para a computação de diferença de tempo. 
ENO Saída BOOL Ativar saída. 

Aplica-se aos programas do Diagrama da lógica de contatos. 
TDF Saída TIME A diferença de tempo para as duas entradas de hora. 

TDF é nome ou ID do PIN 

Exemplo de diagrama do bloco da função TDF 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos TDF 
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Exemplo de Texto estruturado TDF 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

TESTTIMEDIFF := TDF(TESTTIME1, TESTTIME2) ; 

Resultados 

 

Ativa uma saída se o valor do relógio em tempo real (RTC) estiver na faixa de 
configuração de Dia da Semana. 

Detalhes da operação: 

• Se um RTC não estiver presente, a saída está sempre desativada. 
• Configura o parâmetro de entrada de tempo com valores válidos 

conforme especificado no Tipo de dados TOWDATA. Um valor inválido 
gera um erro no controlador quando o TimeX.Enable estiver definido 
para TRUE e um RTC estiver presente e ativado. 

Linguagens suportadas: Diagrama do bloco da função, Diagrama da lógica de 
contatos, Texto estruturado. 

Essa instrução se aplica aos controladores Micro810, Micro820, Micro830, 
Micro850 e Micro870 e ao Micro800 Simulator. 

TOW (verificação de semana 
para relógio em tempo real) 
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Use esta tabela para ajudar a determinar os valores de parâmetro para essa 
instrução. 

Parâmetro Tipo do 
parâmetro 

Tipo de dados Descrição 

EN Entrada BOOL Habilitação da instrução. 
Quando EN = TRUE, executa a operação. 
Quando EN = FALSE, não executa a operação. 

TimeA Entrada TOWDATA Configuração de hora do dia do Canal A. 
Use o Tipo de dados TOWDATA para definir TimeA. 

TimeB Entrada TOWDATA Configuração da hora do dia do Canal B. 
Use o Tipo de dados TOWDATA para definir TimeB. 

TimeC Entrada TOWDATA Configuração da hora do dia do Canal C. 
Use o Tipo de dados TOWDATA para definir TimeC. 

TimeD Entrada TOWDATA Configuração da hora do dia do Canal D. 
Use o Tipo de dados TOWDATA para definir TimeD. 

TOW Saída BOOL Se for TRUE, o valor do relógio em tempo real está na faixa de configuração de Hora do Dia de 
qualquer um dos quatro canais. 

Tipo de dados TOWDATA 

A seguinte tabela descreve o tipo de dados TOWDATA: 

Parâmetro Tipo de dados Descrição 

Habilitar BOOL TRUE: Ativado; FALSE: Desativado. 

DailyWeekly BOOL Tipo de Temporizador (0:temporizador diário; 1:temporizador semanal). 
DayOn USINT Valor Dia da Semana Ligado (deve estar no conjunto [0...6]). 
HourOn USINT Valor Hora Ligado (deve estar no conjunto [0...23]). 
MinOn USINT Valor Minuto Ligado (deve estar no conjunto [0...59]). 
DayOff USINT Valor Dia da Semana Desligado (deve estar no conjunto [0...6]). 
HourOff USINT Valor Hora Desligada (deve estar no conjunto [0...23]). 
MinOff USINT Valor Minuto Desligado (deve estar no conjunto [0...59]). 
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Exemplo de diagrama do bloco da função TOW 

 

Exemplo de diagrama da lógica de contatos TOW 

 

Exemplo de texto estruturado TOW 

 

 

(* Equivalência ST: *) 

TESTOUTPUT := TOW(TIMEA, TIMEB, TIMEC, TIMED) ; 
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Resultados 
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Centro de Suporte Técnico Encontre ajuda com vídeos de como fazer, perguntas frequentes, bate-papo, fóruns de 
usuários e atualizações de notificação de produtos. 

rok.auto/suporte 

Base de Conhecimento Acesse artigos da Base de Conhecimentos. rok.auto/knowledgebase 
Números de telefone de suporte técnico local Localize o número de telefone do seu país. rok.auto/phonesupport 

Biblioteca de literatura Encontre instruções de instalação, manuais, folhetos e publicações técnicas de dados. rok.auto/literatura 
Centro de Compatibilidade e Download de 
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