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Block Transfer para Remote I/O

Instrução de Rampa

As novas instruções de leitura e escrita de Block Transfer para

A instrução de rampa (RMP) simplificará aplicações que

Remote I/O (BTR/BTW) simplificarão o uso de dispositivos

necessitam de um controle especial de velocidade do motor ou

especializados na rede Remote I/O. Estas instruções são

da posição de válvula. A instrução de rampa permite que o

semelhantes às instruções de Block Transfer do CLP-5, exceto

usuário insira a duração de tempo, os valores de saída iniciais

que elas usam os locais de arquivo M do módulo scanner de

e finais e o tipo de curva (ex: Linear, aceleração, desaceleração

Remote I/O SLC-500.

e curva S).

Duas Instruções de Registro de Data e Hora
Estas duas novas instruções de registro de data e hora

Instruções de Comparação de Arquivos de Bits
e Detecção de Diagnóstico

permitem uma temporização mais precisa na lógica ladder. A

As instruções de comparação de arquivo de bits e detecção de

instrução de leitura de relógio de alta velocidade (RHC) move o

diagnóstico foram adicionadas para simplificar a comparação

valor do contator do relógio interno de 10 milissegundos do

de grandes blocos de dados (ex: dados de diagnóstico). A

SLC-500 (20 bits) para um local de dados inteiro (16 bits baixos)

instrução de comparação de arquivo de bits (FBC) compara

ou ponto flutuante. A instrução de diferença de tempo (TDF)

valores em um arquivo de bits com valores em um arquivo de

insere dois valores de 10 milissegundos do relógio, previamente

dados de referência conhecido. A instrução de detecção de

capturados (do RHC) e retorna o tempo transcorrido entre os

diagnóstico (DDT) é semelhante à instrução de comparação de

dois valores.

bits de arquivo, exceto que ela muda o arquivo de referência

Instrução de Codificação

para corresponder ao arquivo de bits inserido.

Esta nova instrução de codificação (ENC) facilitará o padrão de
codificação e decodificação de bits. A instrução de codificação
é a mesma dos controladores MicroLogix. A instrução insere um
inteiro de 16 bits, procura pelo primeiro bit “1" no inteiro e

Allen-Bradley Motors

produz uma saída de um inteiro BCD de 4 bits, que mostra onde
o primeiro bit ”1" ocorreu.
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