
Configuração de Task Cyclic e
resultados comparativos



A configuração de Task Cyclic é possível somente no PC-WORX

* Não é possível configurar Task Cyclic na versão de PC-WORX EXPRESS



Todas as POUs rodando em Task Default
Observe o carregamento da CPU e o tempo que leva o ciclo da task



Importante!

Para dividir as POUs em várias task cíclicas, é importante eleger as rotinas de 
prioridade e o intervalo de tempo em mesmas sejam executadas



Como criar e configurar uma Task Cyclic



Como criar e configurar uma Task Cyclic

Nome: TSK20
Intervalo de execução: 20ms
Prioridade: 0 (prioridade zero é sempre a maior prioridade)
Watchdog Time: 20ms(sempre deve ser igual ou maior do que o intervalo)



Como criar e configurar uma Task Cyclic

Nome: TSK50
Intervalo de execução: 50ms
Prioridade: 1 (prioridade posterior a prioridade zero)
Watchdog Time: 50ms(sempre deve ser igual ou maior do que o intervalo)



Instânciamento de POUs nas respectivas TASKs



Instânciamento de POUs nas respectivas TASKs

Na task de 20ms, instânciar o programa Leitura_Inversores em Modbus1



Instânciamento de POUs nas respectivas TASKs

Na task de 50ms, instânciar o programa Passagem em Controle



Deletar a Task Default
Se todas as POUs foram realocadas para tasks cíclicas, a task defauld pode ser excluída.



Monitoramento de tempos

Na system variables, existem variáveis PLC_TASK_1...8. 
Para monitorar uma task, basta adicioná-la ao Watch Windows.

A task é executada a cada 20ms e o tempo máximo que 
levou para sua execução completa foi de 12,1ms.



Monitoramento de tempos

A task é executada a cada 500ms e o tempo máximo que 
levou para sua execução completa foi de 77,6ms.



Monitoramento de tempos

A task é executada a cada 1000ms e o tempo máximo que 
levou para sua execução completa foi de 131,1ms.



Resultados

Observe o carregamento da CPU antes e depois. Após a realocação das POUs o tempo 
da task default passou a não ter mais relação.

antes depois



Pronto!!!
A organização aliviou a CPU e melhorou a performance.
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